
Stalin vitóriaacredita na
LONDRES, 31 (REUTERS) -- "SE STALIN JULGOU POSSíVEL QUE A GUERRA TERMINE ÊSTE ANO, COM A VITÓRf� "DOS ALIADOS

DISSE O TRABALHISTA NOEL BAKER, REINICIANDO OS DEBATES NA CÂMARA DOS COMUNS -- DEVE-SE ISSO NÃO SoMENTE.. À .MAGNí
FICA RESISTÊNCIA DOS SEUS EXÉRCf{OS, MAS TAMBÉM AO FATO DE QUE, ÊSTE ANO, ESTAMOS NA LINHA DA FREtNtE,,:.,'É PORQUE,
DESDE MAIO DE 1940, FIZEMOS GUERRA DE RETARDAMENTO AOS PLANOS INIMIGOS E PORQUE, COM ESSA TÁTICA, CONSEGUIMOS ÊXI
TOS QUE NOS DERAM TEMPO PARA MOBILIZ,AR O NOSSO PODERIO. COM ÊSSES ÊXITOS, SALVAMOS A CAUSA DA LIBERDADE., ATÉ QUE

HITLER ATACOU A RúSSIA E NOS DEU NOVOS ALIADOS".

Washington, 31 (I-lavas) - Um comunicado oficial distri
buido pelo Departamento da Guerra acrescenta que nas Índias
Holandesas o terceiro ataque dos bornbardeadores pesados Nem otímismo, nem pe.ssimísmo ..unorte-americanos aos navios japoneses no estreito de Macas-
sal' terminou pela destruição de um navio transporte, ao lar- Cairo, 31 (Do observador mi- de comunicação para os supri
go de Balik Papen e sérios danos em outro navio. Dois aviões litar da Reuters) - A batalha mentos britânicos. A maior
de caça inimigos foram abatidos e terceiro foi danificado. Cin- da Líbia, que está sendo furio- parte das tropas, na vanguar
co bombardeadores norte-americanos participaram do ataque samente travada sôbre exten- da, encontrava-se a sudoéste
e todos regressaram às suas bases. Não há nada a assinalar sa área, encontra-se ainda em da estrada, e é óbvio que ficou
nos outros teatros de operações. situação movediça. em posição desvantajosa. Fo-
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Antes que os britânicos pos- ram obrigadas a retirar-se, se-

U homem que conqul·stou a alma carl·oca ���tr�������ivi,õ��r����:e�?s� r�i�����:, ���i���eá��aC����
tér que haja estabilizacão e extensa.
concentração de suas fôrças. I Êsses' ataques continuam e

Rio, 31 - Foi o chanceler mou a constituição do país para Vindo de uma terra que teve Presume-se que tal concentra- torna-se difícil obter visão ela
Ezequiel Padilla uma grande reduzir os seus próprios pode- até bem pouco como chefe su- ção esteja atualmente em pro- ra do que está realmente acon
figura da Conferência. Sua per- res e ampliar os direitos do po- premo figura tão extraordiná- gresso, e, enquanto não fôr tecendo. Assim, ainda é ímpossonalidade destacou-se desde a vo; o primeiro magistrado de ria não é de admirar que Pa- completada, não será possível sível afirmar se o ataque do
sessão inaugural, quando, al- uma nação que se pôs à frente dilla haja podido conquistar o ao Comando local fornecer general Rommel póde, ou não,cançando a tribuna, falou em de tropas para sufocar uma re- prestígio que hoje desfruta no qualquer Informação detalha- prosseguir. Não há razões paranome de seu país, pronuncian- volução reacionária; patriota concerto de todas as nações, da sôbre as operações. otimismo 'J11 pessimismo, de-
do um discurso, que arrebatou que depois de deixar o poder, que se uniram contra o despo- Quando o general Rommel masiados.
quantos o ouviram, quer no re- podendo, embora, desfrutar o tismo nazista. iniciou a ofensiva original, par-cinto do Palácio Tiradentes, repouso merecido, aceitou o co- Padilla é bem digno discipulo tindo das posições nas linhas
quer aqueles que só puderam m�ndo de fôrças pacíficas, em de Lázaro Cárdenas. (Meridío- de EI-Agheila, tinha à sua JUNTA r OMER:::IAL. - Arquiacompanhar a sua oração atra- cUJO posto se encontra. nal). frente, fracos contingentes de VI'mento de contratos - Re
vés do rádio. Durante as de-
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uso da palavra, sempre que te- Salvador, 31 (Meridional) - O espanhol Peliro Rodriguez i555
- 8 a. •••••

55a5
ve que emitir opinião, demons- Vega suicidou-se, ingerindo forte tóxico, deixando uma carta =i :=iã Rio, 31 (Meridional) - Foi
trou ter enveredado por cami- para a polícia na qual declara que o culpado da morte foi o ;;= T ENH A J U I Z ,O iii baixado decreto, determinando
nho certo, de que não se des- seu irmão e sócio Rogério Vega, para quem - dizia - não ::! ::I: que os alunos do ensino secun-� ...• . ...

viou, nem se desviará. Aos [or- havia dinheiro que chegasse. i::5 E55 dário, que ll.ão conseguiram
nalistas que o procuraram, aos Ouvido pela polícia, Rogério refutou a acusação do suící- iiU IE! média global de 50, mas te-
intelectuais que quiseram ou- da, o qual também deixou carta para o chefe de polícia, denun- :=== GRJl�NDE CRIME :::; nham alcançado, pelo menos,
vir-lhe conceitos de homem ciando muitos compatriotas e amigos como quinta-colunistas. HIll CASAR DOENTE 1;;1 30 em cada. disciplina da.sérieculto, sempre falou de coração ;:: •••• em que estiverem matrícula-
aberto. Conquistou, assim, defi- !!! FAÇA EXAME MÉDICO PI! dos, ,podem prestar, em segun-
nitivamente, o coração dos bra- LI-ga Ope a'rl 8 �. -I d iiii tE:i I

da epoca, exame de uma ou
sileiros e a admiração dos de- r a enellceOle e ;UI ANTES DE CASAR· SE E II duas disc�p�inas, a-fim-de obte-
mais participantes da Confe- Flori-ano'pol.-s:m Im rem a média global necessária
rêncía ora encerrada. =e'ii:.' TOME O POPULAR liia; à habilitação.
Ezequiel Padilla mereceu a •• n.

_

consagração que lhe foi feita, "ssembler-Ia geral Convido a todos os associados iii DEPURATIVO ãEU
quando, terminado o discurso 11 -

desta benemérita sociedade pa- II 5551do ministro Osvaldo Aranha, a ra a sessão de assembléia-geral, que se realizará às 20 iiii 4

EI ...IX [R 914 !!ia
sessão deveria ser levantada. horas de amanhã, domingo, dia l=. de Fevereiro, com o iiii ,,_ .. 'ii':iQuantos se achavam no Palácio objetivo de dar posse aos membros diretores, recente- m: II
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d d' d iii! ORG NISMO EIIITiradenles sentiram que a so- men e e erros, os qu cus se encarregarao os eshnos a -

•••• A SIFILIS ATACA TODO O A ••••

lenidade não estaria completa ministrativos desta LIGA, de Fevereiro vindoiro a igual iii O Fígado, O Baço. o Coração, o Estômago, os iii
se não fosse ouvido o verbo ar- período de 1943. ii Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres iii
rebatador do representante do Fpolis., 29 de Janeiro de 1942, mI nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca- •México, Exigiram a sua presen- OSVALDO SILVEIRA, 1. Secretário i!!! belo, Anemia, Abôrtos e faz os indivíduos idiotas. ==::&1 If'

.

A dI i.iça na tribuna-e Padilla, mais •••

!
no enS1VO ao organismo. agra ave II.

uma vez, dominou os ouvintes. R dacê g t
-

d :55: como um licôr 'I=:bCom o mesmo brilho com que ecor açoes ra as e Imorre ouras :=:1 O ELlXIR 914 està aprovado pelo D.N.S.P. como Ei!
estreára como tribuno nesta ca- H:i auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo Hã!pital, êle se despediu daquele Rio, 31 (Meridional) - O sr. Sumner Welles visitou, ante- 11111 da mesma origem , 1m
recinto, onde não são muitas ontem, o sr. Getúlio Vargas, em Petrópolis, para despedir-se. !ã!1 F fiL.1, M CELEBRIDADES MEDICAS IIII
as vitórias como a que conquís- Acompanhou-o o embaixador dos Estados Unidos, tendo ambos m: Sobre o p-epsrado ELIXIR A composlção e o sabor a- m=

UiE . ·914. devo dizer-lhes. sempre gradavel do ELIXIR «914> re- Emtou. sido convidados para almoçar com o chefe da Nação. Partici- ::;i que o tenho empregado, em COIDendam-no como ama de I·i::Não são de se estranhar, po- param do almoço o coronel Benjamim Vargas, o casal Rúi da !iI: os casrs de indicação aprc- faclI maneJ'o para o prúbUco =5,

C
A , , ==.. .8=1rem, os sucessos invulgares de osta Gama e outras pessoas mtimas do presidente. Apos o :::1 priada (sífilis em varllis de no combate á sUtli!', quallda- !iiPadilla. Ilustre professor de Di- almoço, palestraram ligeiramente os dois homens de Estado m= "uas m8nlfestaçõe�) os 'refoul de' que frequent"mente a- RI!reito, vem de uma terra que na varanda do ,Palácio do Rio Negro, tendo o sr. Welles ma- 55:: ta�os têm sido satlsfator!os, :�rteltd �o d\m�ulatorio da Iproduziu estadistas como Lá- nifestado ao sr. Getúlio Vargas a sua gratidão ao govêrno e iiiª po s são rapidos e duraveis. a eml a e e anta Maria.

Izaro Cárdenas, êsse homem sin- povo do Brasil por to�l.as as provas de carinho e simpatia de ii Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silve,�tre Passy.
guIar, que foi o único chefe de que foi alvo entre nós, dizendo levar precioso acervo de recor- IIH

povêrno do mundo que refor- dações as mais gratas e emoções imorredouras. iiiI••••••••• I•• r.li�•••••••••••

Desapropriacões no IUruguai
Montevidéu, 31 (United) -

O govêrno pediu ao Congresso
autorização para desapropnar,
mediante decretos especiais,
em cada caso, todas as proprie
dades julgadas necessárias à
defesa nacional.
A medida torna-se necessária

diante da dificuldade de obter
terrenos adequados para a

construção de aeroportos, nas

imediações de Montevidéu.
--�

Não mais sairão !
Batavia, 31 (Reuters) - "O

Inímígo passou através o es

treito de llIacassar, mas dali
não sairá" - escreve o "Sura
baya Handelsblad ", comentan
do em editorial a batalha que
está sendo travada há uma se

mana no mencionado estreito.
"O comboio japonês não está
praticamente protegldo, nem

por aviões. Pequenas têm sido
as perdas aliadas, o que de
monstra a ausência de aviões
Inímígos. Os navios americanos
parecem ter eonseguldo alcan
çar o centro (lo comboio inimi
go".

o MAIS ANTIGO olARIO DE SANTA CATARINA

Diretor-gerente: Altino Flores

ISábado, 31 de Janeiro de 1942 N. 8456ANO XXVII Florianópolis

o o Caíu nas unhas da Políciaalemão perde a fala e
italiano queima os papéiS

. . . . Rio 31 (A. N.) - A Delezacía de Ordem Política eUlO, 31 (Reuters) - A reportagem ·VISltOU as embaíxadas .' .
l!>
'"

do Japão, Alemanha e Itália, não tendo permissão para en- Social do Estado do RIO prendeu o foragido da justiça,
trar. Notou, entretanto, a grande azáfama que precede às mU'j Oldemar Finkenhauer, antigo chefe íntegralista de Pe
danças! denotando que todos se estão preparando para deixar trópolis, e que estava sendo, ativamente, procurado pela
o BrasIl.. _ .. ' . .... I polícia fluminense, por suas atividades subversivas. Olde-

O, el�baIxado� alemão fOI visitado pe�o adído mílítar de
mar havia também insultado o Govêrno e o Exércitoaerouáutíca alemão, general Gunther Níedeuíurhr, recente- .." _" .

mente proibido de permanecer na Argentina. brasileiros, quando das comemoraçoes do DIa do Reser-
A reportagem avistou o sr, Kent Proefer na saída da em- vista".

.

baixada, mas s. s. não quis proferir palavra, Os próprios ser-

viçais do apartamento, onde funciona a embaixada, estranha- Não teveram a atitude (lo sr. Kent Proefer, pois, em geral, o embaixa
dor alemão era extremamente amável.

A embaixada italiana continua queimando papéis.
O govêrno brasileiro ofereceu todas as garantias policiais

aos embaixadores.
Ao

Exilo das

coragem de informar ......
MOSCOU, 31 (REUTERS) - O CORRESPONDEN

TE DA REUTERS, APÓS ENTREVISTAR PRISIONEI
ROS ALEMÃES, FEITOS NA FRENTE DE MOJAISQUE,
INFORMA QUE "HITLER AINDA NÃO TEVE A CORA-

"Fortalezas Voadoras" i �:�g:S!���iI::M�É�Rg���A��:�t���R�sESTADOS UNIDOS".

Caminhou, impll1Vida,
para a morte

Rio, 31 (Meridional) - Às
últimas horas da noite, na praia
do Leblon, uma moça, carre

gando uma criança nos braços
e levando um guarda-chuva,
avançou pelo mar dentro, desa
parecendo. O corpo da mulher
foi encontrado pela manhã.

Inoglukus

/
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Bicker e SelUns são
denunciados

Rio, 31 (Meridional) - Ü
procurador Eduardo Sá denun
ciou ao Tribunal de Segurança
Nacional a Oscar Leopoldo Be
cker e Norberto Sellins, resi
dentes no município de Santa
Rosa, no Rio Grande do Sul,
acusados de injuriarem as au

toridades gaúchas, procurando
ridicularizar a obra nacionali
zadora do govêrno.
Contra Sociedades
estrangeiras

Rio, 31 (Meridional) - O
sr. Filinto Müller baixou uma

portaria, determinando impor
tantes medidas especiais con
tra as sociedades estrangeiras,
determinando o fechamento
imediato daquelas que ainda
não obtiveram reconhecimen
to.

PUDIM MEDEIROS, 8 so
bremesa inegualáve1, gostosa,
fácil de preparar e que to
dos apreciam.

Na hora do apêrto, é da
Argentina que êles gostam mais
Rio, 31 (Meridional) - O

chanceler adjunto da embaixa
da imperial do Japão, no Rio,
solicitou às autoridades brasi
leiras que os seus passaportes
fôssem visados, afim de poder
seguir para a Argentina, a

companhado de sua família.
Belo Horizonte, 31 (Meri

dional). - Sabe-se que o côn
sul da Itália está de malas
prontas para embarcar, prova
velmente para a Argentina.

Machado & (ia.
Agências e

Representações
Clixl pOltal - 37

RUI João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-aglntl' no. princip.l,

muncípiol do E.tado.
17P.

Heroito ofendido•••�
Rio, 31 (Jl'Ieridional- Anun

cia-se que, em sua última vi
sita ao Itamaratí, o embaixa
dor japonês fez formal recla
mação contra a matéria publi
cada em alguns jornais cario
cas, por julgá-la altamente in
juriosa ao imperador Hiroito.

Pódem continuar a
sua vida privada
Rio, 31 (Meridional) - O

Itamaratí distribuiu a seguinte
nota: " O govêrno brasileiro
tomou as necessárias providên
cias, a-fim-de que os represen
tantes dos países, com os quais·
foram suspensas as relações
diplomáticas e econÔmicas,
possam continuar a sua vida
privada, nas cidades onde resi
dam, sem quaisquer constran ...

gimentos" • _ __�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(A Meridional)
braços, diante da Quinta Coluua, póde

esperar a punhalada pelas costas".
"Quem os

Como é que você enriquece � de�;:r�������r���:�r���d��������devemos a contenção das fôrças do mal e, muito provavelmen-

Func·ona"·o
'

bl·
II •

h te, sua próxima derrota.

I ri S pu ICOS -Douveaux ne es tradi��::ls�������,af�;���:P��:l��i��r� ��:. �����P;�{l C;on�os���
de encontrar tão rapidamente a capacidade de uma organiza
ção total 'para uma guerra total, abandonando todas as como
didades de sua vida comum. Conheciamos a capacidade de im
provização de que são dotados os latinos. Quando, na outra
guerra, as mulheres francesas começaram a substituir os ho
mens nas suas ocupações civís, dando um rendimento de tra
balho que nada deixava a desejar, ninguem ficou surpreendido.
Era mais uma' vez a admirável plasticidade do espírito francês
adaptando-se a circunstâncias novas. Do inglês, porém, tudo
quanto sabiamos era seu amôr à tradição e seu apego a seus
velhos hábitos., Que a ameaça hitlerista arranque de seus la
res as mulheres inglesas para levá-las a serviços os mais ár
duos, não somente em profissões civís como até mesmo de cará
ter militar, isso já constitue fato novo, que surpreende e des
perta admiração do mundo.�ecas o

Procure os novos concession
rem Amin & Irmão

Cons. Mafra, 54 -- Caixa post

AVISO AO

-

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

( I Pela manhã, das 10 às 12"
(.'n'lU t�!: A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24. ' Fone

Rio, 29 (Meridional) - Foi do-se de bens móveis onde se I dendo requisitar, quando [ul- A incorporação far-baixado um decreto ínstituin- acham guardados. gar necessário, a instauração ça de sentença cr
do ° Cadastro dos bens dos �s pessôas que_!. após a insta- de um inquérito policial. Tra- ..

_ ,.

funcionários públicos, os quais Iação da Comissão ,forem ins- tando-se de bens adquiridos em r�paItIçoe? pública
são obrigados, sempre que a tituidas de funções, são 0t:riga- data anterior à declaração, ')11 ç�es ref.e:ldas ant
exigir o govêrno, pela fórma das a fazer uma declaração de nesta omitidos, cumpre ao

j
sao obrigadas a fo

prescrita na lei, a provar a le- bens dentro de 30 dias, ?o.nta- Ministério Público provar a comissões, as infor
gitimidade da aquisição de dos da entrada em exercício. ilegitimidade de sua origem. queridas.bens que, por qualquer título, Até 31 de março de cada ano
seja possuidor. serão declarados, pela mes=ra
Fica instituida a Comissão fórma, os bens havidos ou eco

Permanente, constituida pelo nomias acumuladas do ano

presidente do D. A. S. P., como anterior. A comissão de enu

presidente, um membro do Mi- meração de bens na declaração,nístérío Público da União, no ressalvados os casos de boa fé
Distrito Federal, e um f'uncío- ou bens de valor inferior a 5
nário da Fazenda no Distrito contos de réis, constitue crime
Federal, êstes últimos escolhi- de falsidade previsto pelo arti
dos pelo presidente da Repú- go 299 do Código Penal.
blica. São considerados proventos
Essa comissão fica incumbi- ilícitos e incorporados à Fa- Rnada de fiscalizar o referido Ca- zenda Pública, respeitado o di

dastro, abrangendo êste os ser- reito de terceiros de boa fé, os
vidores da União e Prefeitura bens adquiridos após a decla
do Distrito Federal ou institui- ração, cuja origem legítima
ções que desempenham fun- não seja explicada devidamen
ção delegada pelo poder públí- te; bens' correspondentes ao
co ou por êste mantida e ad- recebimento de vantagens não
ministrada ou que, pelo mes- permitidas pela lei, salvo caso
mo poder, tenha garantida a de boa fé. Sempre que neces-
sua manutenção. sárío, o presidente nomeará IInstalada a Comissão, os comissões temporárias afim
funcionários declararão, peran- de promoverem processo admi
te ela ou perante as

autorida-,
nistrativo para a apuração da

des a quem delegar essa atri- legitimidade da aquisição CF
buição, na fórma das instru- bens possuídos até a data da.
ções que foram baixadas pelo II declaração ou adquiridos pos
presidente da República, den- teriormente.
tro de 90 dias, a contar da pu-I Concluido o processo admí
blicação dêste, os bens que

I nistrativo, o Ministério Públi
possuem atualmente, e tratan-

I
co iniciará a ação criminal, po-

linha direta Porto Alegre -- Florianó

Empre�a Ji.Hegií::r &' iql�êio
Saídas de Florianópolis às terças e sá
Saídas de Porto Alegre para Fl orian

às quartas e sábados
Saídas de, Ar aranguá às quartas

sá Dados e domingos
Aqente em Plertenenoüs . MÁRIO MOUR
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Dr. MADEIRA NEVES- médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS

�r. Antônio Moniz
de Aragão.

MÉDICO
Cirurgia e Ortopedia.
Clínica e Cirurgia do
torax. Parto_s e doenças

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às

I
17 horas.

RESIDÊNCIA:
AV. Hercíllo Luz, 189

Telefone n. 75l.

IM"f'5t

OH. rUCARIJO
GOTTSMAN�

Ex-chefe de cll- I

nica do

Hospital de
Nuernberg

(Profs. L. Bursnardt
e B. Kreuter)

Especialista em

Lirurqia Ge'l'ol'
Alta cirurgia, gyne

I
cologís (doenças de

I
senhoras) e partos.
Cirurgia do systema
nervoso e operações

de plastíca.
CUD8ullorlo fi rua Trala-
DO. 18 (das 10 6s 12, a
das _tô 615 16,�O) Tele

pbone - 1.286

I
Besídeneía é. rua Bs-
te'Yef� ;runiof, 20••_-
Telephcne .... 1.1J1

"<

médico

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

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

Consultas 20$000 - Operações a combinar 1-----
.......=-........

Consultório: Rua João Pinto, 7 -Te!. 1461.-Residência 1456 Dr. Remig
CLlNICA -MED
Molestias intern
Senhoras e Crían

Geral
CONSULTOR

Rua Felipe Schmidt
cio Amélia Neto--Fo
9 ás 12 e 14 ás 17

RESIDENCIA
Av. Hercilio Luz

- Phone: 1392

Attende a chan
14

Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

Consultas diariamente pelata�d��hg�sd�� \� 1� l�IJ��as
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fano: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Ora. Josephina S(hweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

CLlNiCA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

INSTITUTO DR DIA
CLINICO

Dr. Ojalma Moe
formado pela Unlve

Genebra (Sui
Com prátlca nos hosplt
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e da mulhe

Assistente Téc
Dr. Paulo Ta

Curso de Radiologia C
dr. Manocl de Abreu
São Paulo). Especiallz
giene e Saúde Pública
sídade do Rio de Jane

Gabinete de R
Aparêlho moderno SIE
dtaguõstícos das dOfDC
Coração, pulmões; ve

estômagos, e

Radiografias õsseae e
dentârlas

Electrocardiografia
Diagnóstico preciso da
cardíacas por melo d

elétrtcos.)
Metabolismo b

(Determinação dOI! di
glândulas de secreção

Sondagem Duo
rxame químico e mtcr

suco duodenal e d
Gabinete de fisio

Ondas curtas, ratos ui
"a108 Infra-vermelho e

médica
Laboratório de micr

análise clíni
fxames de sangue para
da sífilis diagnóstico d
mo, ãosagem da uréa
etc. Exame de urina,
Ascheín Zondeck, para
precoce de gravidez),
ouz, escarros, liquido
qualquer pesqulza para

de díagnõstíc
Rua Fernando Mac

Telefone 1.19
FIORTf\NOf

u •
"

se-á por fôr-
iminal. As

s e institui-
eriormente,
rnecer, às
mações re-

BD, -

anos:

ai, 111

ENSE Ipolis

bados
OPOliS

A

GNOSTICO

IImann
rsídade de
cal
ais europeu'
ai, pedíatrla,
VOA0, apare-
o homen
r

nico
vares
línlea com o
Cam nan rio
ado em RI,
pela Unlver-
iro.
aio X i
'MENS para
as internas
síoula blllar.
tc
radlogralías
clínica

s moléstias
e traçados
asaI
túrblos das
Interna). t

denal
oscóplco do
a bílis),
terania
tra-víoíetas, r

eletrIcidade
t

oscopia e I
ca

.

diagnóstico
o ímpaludís-
no sangue,
[reação de
dlagnõetlco
Exame de 1raquíano e

elucldaçãr s
o. a
ihado, II
5 j) O l I �

c
t
c

.

10

ICA'
as, de
ças em

10: . I-Edifi-
ne 1592
noras.

, 186
-

lados

Inimaginável é o trabalho das moças do Serviço Auxiliar
Terrestre Britânico, no auxilio para aumentar o êxito das
metralhadoras anti-aéreas. Com um instrumento especial,
estudam AO recorde de explosão das balas, por meio de foto
grafias. Esse filme é passado na máquina, que se vê na

fotografia, e mostra os ângulos e as alturas dos tiros, per
mitindo assim um estudo para o aperfeiçoamento dos mesmos.

(Foto de "British News Service ", para O ESTADO)
Ainda, recentemente, um filme nos mostrava mulheres in

glesas em postos ele observação de baterias antiaéreas, com

seu� aparelhos de escuta, com seus mapas, com seus telefones,
metidas em abrigos que, na verdade, não lhes diminuia, senão
muito relativamente, o perigo do ofício. Mulheres inglesas se
fizeram aviadoras para o serviço de comunicações de caráter
não militar. Outras foram prestar serviços à marinha real in
glesa, tomando a seu cargo não somente o serviço de aprovi
sionamento como a decifração de mensagens, a codificação de •

ordens, além do reajustamento de mapas marítimos os mais
complicados.

Nas fábricas, o trabalho feminino pôde substituir ele modo
perfeito e completo o dos homens mobilizados, não apenas na
ndústria civíl como na de guerra.

O emprego da mulher, nessas funções novas, não impediu
que grande número delas continuasse a prestar serviços nas
ocupações usualmente consagradas ao seu sexo: enfermagem,
cuidados morais, costura, cozinha, etc.

Pela primeira vez na htstória das guerras modernas vê-se
a mulher desempenhando papéis de tão grande risco e tão
grande importâncias quanto os homens. São milhões delas que
na ilhas britânicas cooperam para salvar a Humanidade do
guante da pressão totalitária.

Nesta hora, todas as nações do continente americano sen
em que seus destinos, estão envolvidos de modo indiscutível
nos resultados dessa luta de que a Inglaterra foi, durante mais
de um ano, a única fôrça de resistência em ação. Discutem-se
medidas a tomar para demonstrar de modo prático a solida
iedade do continente em torno da nação agredida. Já não se
oculta mais que a luta é uma só e que não são possíveis dís
inções entre interêsses continentais e interêsses extracontí
lentais, como muito bem acentuou, em seu formoso discurso,
na sessão inaugural da Conferência, o representante do Uru
guái. Caminha-se para uma atitude uniforme de defesa total.
É o momento de levar seu pensamento pelos mares fóra e fi
xá-lo nessa Inglaterra cujo povo - homens e mulheres - deu
ao mundo um exemplo de firmeza é de fé naquelas virtudes
rumanas por cuja preservação já hoje todos nós nos batemos,
enão de armas na mão, pelo menos com o espírito de apôio
os que lutam por elas.

Lendo o que tem feito a mulher inglesa no esforço con
unto ele seu país por essa causa que é hoje de todo o mundo
ivilizado, deixo-me levar por um sentimento de profunda gra
idão, parcela mínima, que sou, dêste mundo civilizado, cujas
onquistas morais queremos defender.

Maurício de lUedeiros

Para Senhoras:

Indicador
I D�rfI_A_R_A__U_._J_O_-�����9�����?r�

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

Ex-interno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário dos
Serviçes do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

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

CODS: Vítor Meireles, 28.-Da8 16 às t 8 horas.
Res.: Oonse.heíro Mafra, 77-FLORlANOPOLIS.

PENTEADOS
MODERNOS

e serviços de

MANICURE
Qualquer Tipo

Rua Jer6nimo Coelho 23

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Leilão
No dia 3. terça-feira. às 19 horas.

no prédio da rua Saldanha Marinho
n. 'lo esquina da rua Fer.n!lndo
Machado. será vendido em lellao. o
sesuínte _

1 cama para solteiro. com colchao
novo. 2 camas laqueadas de branco
com colchão e com eJtrado de ara'
me para solteiro. mesa de cabeceira.
2 guardas-roupas de superior madei
ra -de ímhúía com espelho bisauté.
banqueta. porta-chapéus com espe
lho. escrivaninha envernizada e
com estante. 1 escrivaninha com 2
gavetas. 1 mesa redonda para sala
de Jantar. 6 cadeiras. mesa de co
zinha. prateleira. 1 mobilia laqueada
para cópa. carrinho para criança.
fogareiro elétrico. cock-tail. louças.
vidros. fogareiro a álcool. latas de
mantimentos. colchas. cadeiras. trens
de cozinha. 1 cilindro para massa.
miudezas. maquina de escrever.
etc. etc. 5 v.-2

TAMBÉM EM VIDROS DE 3 TAMANHOS

AtençãoSementes novas de f1ôres
e verduras, só na "A Flori
cultura", à rua Felipe Sch
midt, D. 52, (Edifício "Cru
zeirol>.) 20vs. -10

Dr. ALDO DA LUZ IADVOGADO
Rua Trajano, 33
FLORIANuPOLlS I,Atende das 9 às 12 horas

����.����

ECONOMIZE DINHEIRO,.COMPRANDO NA· CASA DAURA
Dando inicio a nossa primeira ltquidccdo, resolvemos vender Durante o mez de fevereiro todo o nosso colossal stoke. a preços incriveis

A Casa Daura oferece os sempre menores preçosFaça-nos uma visita e estamos certos de merecer de V. S. toda a sua çonfícmco, pela qualidade de nossos artigos e pelos nossos

PRECOS
.

VANTAJOSOS
Damos o seguir algumas de nossas ofefta�:

Cretone branco, largo 2,20 mt 8$500 Brim Infantil
Cretone branco, largo zmt » 8$000 Organdy liso em diversas cores
Cretone branco, larg 1,40 l) 5$500 Brins de 2$ :1$5
Cretone em cores, larg 2mt, art. bom » 8$500 Merinó preto, art. muitc bom
Guarnição pintada PI chá uma 31$000 Meio linho estampado
Guarnição PI jantar 140xl40 }) 17$000 Voil estampado

gu:r���:� �� ian�ar l�o:;Jo l) ������ ARMARINHOS E ARTIGO PI HOMENS:u r an ar "o o »

$ Sabonete Lifebuoy umGuarnição vadrez 140xl -lo � 15 000
Sabonete de côco em barrasguarnição xadrez escuro 140x 140 � 24$000 Camisa Socega Leão PI homemAlgodão larg. 0,90 peça 22$000 Camisa So cega Leão PI rapazAlgodão superior » 16$000 Camisa ct feixo PI homemAlvejado Ouro � 19$000

Cobertores escuros (Reclame) um 6$500 Camisa CI feixo PI rapaz
Cobertores PI bê,bê de 6$5 e 8$500 Estojo de chícara Japoneza PI café
Toalhas Alagoanas PI banho uma f1$500 Estojo de chlcara Japoneza PI chá
Toalhas tlzas PI banho » 5$500 Pasta AIvidente
T Ih t d $ 2$� S$ » 4$000 Pasta Kolinosoa as PI ros o, e 2 0, •

Blusas Swlng PI moças
TECIDOS DIVERSOS Blusas listadas PI moças

Tecido PI reposteiro mt. 6$500 Capas felpudas PI crianças
Crepon PI kimono » 3$000 Casaquinhos felpudos PI crianças
Tecido granité PI kimono »3$800 Pasta de couro PI escolares de 14$ e
Crepon PI kimono, art, bom J) 3$500 Jogo de susp. e cintas de couro PI homem um
Chitão cI beneco� » 3$500 Idem, idem de camurça PI homem
Tecido PI colchão, larg.1,40 »4$000 J(,go de susp. e cinto de couro PI rapaz de 10$ e
Tecido PI colchão, art. bom »3$000 Idem, idem de seda PI rapaz um

mt 4$800 Opala liza » 2$500 Escovas de roupa, art. bom
uma 49$000 Opala liza, typo Suissa » 3$500 Leite de Colonia

lJ lB$ooo Foulard PI kimono J) 6$500 Calça de borracha
� 15$000 Opala estampada, typo cambraia » 3$500 Talco Ross
» 7$500 Fustão estampado PI praia » 4$800 Malas PI viajens de 24$, 25$
» 24$00u Zefir superior » 2$500 Capas de borracha PI !:lomem
� 12$000 Zefir listado » 2$000 Blusas Aviador, PI verão
» 15$000 Tecido Cubano » 2$000 Lã Linda em todas as cores

Recebemos .mai!1 uma infinidade de outros artigos, que na mesma base de preços, entregamos ao público, durante êste mês.
ARTIGOS PARA CARNA.VAL: Recebemos var18do sortimento, como: Pandeiros, medalhas PI ciganos, colares PI Baianas, colares Havaianos, oculos. narizes,tecidos e sedas apropriados PI o carnava). As meias mais fortes da cidade, são vendidas pela nossa casa

Defenda o seu dinheiro, fezendo as suaS compras na primeira grande liquidaç�J da

CASA DAURA ..-A· rua Felipe Schmidt, 19--FLORIANOPOLIS

Guerra de morte ao inimigo
ostensivo OU·dissimulado " \ ���./ Uma dose de ENO me-

""" �� dida à palma da mão e
----...., jogada em meio copo

dagua e pronta a bebi
da sedutor que nos man
tem em forma e nos ga
rante a saude 1
Mas não confunda:

Com fatos e não com palavras, é que
seguh1emos à risca as instruções

do chefe do governo
No discurso com que saudou infeliz e indigno papeél de tes

os delegados dos países irmãos tas-de-ferro da espionagem do
do cóntinente à Conferência "fuehrer", do "duce" e do "mi
do Rio de Janeiro, o sr. Getú- kado", os três mosqueteiros da
lia Vargas afirmou solene e quelas "ideologias do ódio e da
inequivocamente o nosso firme separação" a que no seu dís

propósito. de tudo fazer "afim curso se �ef�r�u o �r. Getúlio
de evitar que, portas a dentro, Vargas. Signífica Igualmente
inimigos ostensivos ou dissi- a supressão das atividades de as relações de perfeita cordía- A mhléI-a Geralmulados se abriguem e ve- certos institutos "culturais", lidade existente, hoje, graças a I sse

.

nham a causar dano ou pôr cujo fim único e exclusivo é Deus, entre todos os países do Os abaixo, constituindo mais de 20% dos associados
em perigo a segurança das alardear as "benemerências" hemisfério ocidental. da COOPERATIVA MIXTA DE LAT(C:lNluS FLORIANO
Américas". de regimes fóra das leis da hu- E' contra essa solerte e in- POLIS, no uso das atribuição que Ihea são conferidas pe-

O recente episódio ocorrido manidade, pelo seu despotismo cansável "quinta-coluna", que lo § 3( do Art.1 7 dos ESTATUTOS da mesma Cooperatí
em Potosi, na Bolívia, onde o cruel e seus indisfarçaveis pro- age nas caladas da noite nos va, convocam os demais cooperativistas para uma As
ex-cônsul alemão Erwig Keitel pósitos de conquista e domina- recessos dos bastidores, por de- I sembléia Geral, para o dia 8 de fevereiro vindouro (do,
levou a sua audácia ao cúmulo ção mundial, e fazer, assim, a trás das cortinas, no anonima- mingo), em local que será préviamente determinado. Ao
de incitar um movimento de preparação ideológica e senti" to, tanto quanto contra os mesmo tempo, convidam a Secção de Economia Ru�alrebeldia contra as autoridades mental das suas guerras de ra,· agentes já suficientemente des- no Estado para acompanhar os trabalhos da Assembléia,
constituidas daquela nação pínagem. Significa, ainda, mascarados e conhecidos da que terão inicio às 9 horas da manhã. Nessa reunião, em
amiga episódio que não é se- exercer a mais severa repres- polícia secreta do "fuehrer", que poderá ser observado o estatuído no Art. 180, serão
não u�a "reprise" do que en- são sôbre os súditos dos países que nos devemos voltar, perse- tratados outros assuntos de interesses vitais para a COO
tre nós aconteceu a 11 de maio do "eixo" que entre nós exer- guindo-a, para esmagá-la e PERATIVA e para seus associados.
de 1938, quando, com o "auxí- ceram ou exercem funções de destruí-la, com todas as fôrças Florianópolis, 25 de janeiro de 1942,
lia vindo de fóra", máus brasi- comando no movimento nazi- e energias de que formos capa- Emanuel Fontes, Ivone Gumercindo Vieira, Izauíno
leiros tentaram um golpe-de- fascista e sôbre os máus brasí- zes, não lhe dando tréguas, Francisco Vieira, Rosalino dos Santos, Vitorino Francisco
mão contra o nosso govêrno, leiros conhecidos pelo seu ger- nem quartel. Verás, Deodoro Silva. João P. Vílpert, Gustavo Gaspar
veio provar, ainda uma vez, que manofilismo, êsses mesmos que Para nós, o que deve preva- Nicolau P. Costa, Manoel P. Costa, Jovito Miguel dos San
não podemos, nem devemos passam a vida tecendo Intrigas lecer acima de tudo é, com a tos, Zeferino José Ramos, Dorval José Teixeira, João Flo
agir em relação a êsses ele- para desagregar a unidade pa- segurança das Américas, a vi- rentino Pacheco, Agostinho Antonio Furtado, Lidio Pires,men'tos desagregadores, com namericana, procurando dis- tória das Democracias. Esta- Geraldo Candido Bernardes, Justino Amancio Cordeiro, Oe
descuidos e condescendências, trair a nossa atenção para pe- mos - não nos cansaremos de raldo Machado, Lucas Correia, Hipólitu Beruerdíno das Cha-
que seriam reprováveis. rigos fantasiosos e atacando dizê-lo - numa luta de vida gas, João Francisco, Antonio Duarte.
Fazer a guerra não significa, os princípios e ideais democrá- ou morte, em que se jogam os ------------,

,

t tí 1 1 ·t· do "eixo". E' preciso que êsse bem do triunfo, por todos nosnos dias de hoje, somen e en- ICOS, como aque e p umi IVO destinos da Civilização em ge- t' '" , ,

1 gesto de dignidade humana e desejado, da causa jus a

que. 1
víar soldados a trincheira. SIg- canoca que, numa mcrive sau- ral e em particular a nossa
nifica também garantir a uni- dação ao embaixador de um própria sorte de país jovem e de higiene moral seja comple- abraçamos. _ II,

t t itári d
.

1 tado pela extirpação do nos "O Com, fatos e n,ao com, pala-dade da frente interna por pais o alí ano, esprezivei- possuidor de riquezas cobiça-
U

meio de medidas drásticas e mente, tachou de "obsoletos" das ardentemente, Não nos de- solo, até às últimas raizes, do vras, e que seguiremos a risca

t
,.

lá
,

di it "colunismo" antinacional, anti- as sábias, prudentes e patríótí-inflexíveis que impeçam, de os e ernos e mVIO aveis ireitos vemos, pois, deixar iludir por .-

1 d
� americano e anticristão, cons- cas instruções do chefe do go-qualquer modo, a açao dos do homem, ou aquele ora 01' qualquer truque do inimigo, vêrno.d

..

l' t 1 'f'
.- tituido de estrangeiros auda-agentes estipendiados o mi- pau IS a que c aSSI ICOU nao que é traiçoeiro e perverso,

'1 t d ciosos e de "nacionais" traído-migo e daqueles que lhes ven- menos desprezíve mente as e- como o provaram os aconteci-
, .

d'" t " res, cujo castigo se impõe, aderam a conciencia a troco dos mocracias e regImes gas os , mentos europeus e, recente-
30 dinheiros de Judas, Signifi- fórmulas sinuosas que, mesmo mente, as ocorrências do Pací
ca, pois, no nosso caso, a su- num momento para êles difícil fico, Piedade nenhuma deve-

I pressão completa e radical de como O atual, encontraram pa- mos ter pelos homens sôbre
toda fórma de propaganda das ra prestar algum serviço aos cuja conciência pesam crimes
'ditaduras totalitárias, o que, seus patrões de Berlim, Roma imperdoáveis como os massa-
vale dizer o fechamento ímedía- e Tóquio. cres de civís nos países da Eu
to das empresas de informa- Note-se que o chefe do go- rapa ocupados pelas tropas ale
ções, e dos jornais a seu servi- vêrno não se referiu apenas aos mãs e as selvagerias praticadas
ço, como a "Transocean", a "inimigos ostensivos", mas pelos japoneses nas Filipinas e
"Stefani", a "Domei" e os ór- também aos "dissimulados", na China. São inimigos da hu
gãos de publicidade que, ro- que são aqueles que vivem nas manidade, e como tal devem
tulados de "brasileiros" e sob trevas, forjando boatos absur- ser tratados.
a direção de "nacionais" desfi- dos, arquitetando insídias, bus- Não basta, por isso, romper
brados, se prestam ao triste, cando a todo transe envenenar: mos relações com as potências

("A Gazeta", de S. Paulo)

voçÊ NÃO TEM O DIREITO
DE FICAR ASSIM! C

A moleza e a incfisposição constante são sinto
mas frequentes da Prisão de Ventre, essa terrível
ladra de energias que cni quila uma pessoa,
roubando-lhe as fôrças. Reaja contra êsse des
ânimo e combata o mal pela raiz! As Pilulcs
de Vida do Dr. Ross, debelando a Prisão de
Ventre, restituem as energias, a alegre disposição
para o trabalho diário e os prazeres da vida.;

PILULAS DE YI�� DR. ROSS

SEDAS »

»

e
mt .

Seda laqué, em todas as cores
Setim Lumiêre, larg 0,90
Setim Lumiêre, larg 0,80
Frizotine liza. art. bom
Frizotine. pesada, art. ótimo
Seda givré pesada
Seda gívré superior
Seda granltada, ótimo artigo
)tomano xadrez na mesma CO!'
Romano liso, art fino
Seda xadrez miudo
Tafetá xadrez, lindos desenhos
Seda estamnada. desenhos novos

Lingerle em bolas, art. moderno
Lingerle liso
Lingerfe estampado
Tefetá Moiré art. bom
Fustão de seda liso, em diversas cores
Seda PI camisa, art. bom
Seda Poínt à-jour estampada
Seda PI kimono, de 7$500
Givré pesado, art. largoVeludo cbiffon
Linbo e seda de Brusque

CAMA E MESA
Atoalhado branco e de cores. largo 1,40Colcba de seda cI bico PI casal

, Colcha de fustão PIcasal
Colcha de fustão PI solteiro
Colcha reclame
Colcha veludo PI casal
Colcha branca pI solteiro
Colcha branca PI casal

mt. 4$500
,. 12$000
• 10$000
» 1 c$ooo
» 12$000
» 11$000
» t 4$000
}) 8$000

8$500
» E$500
� 8$000
» 8$500
� 12$000
» ·8$500
» 7$500
� 7$500
» 12$000
lJ 10$000
• 9$000
» 7$500
e 9$000

mt 14$000
» 55$000
� 12$000

desde

uma

» .

um

11ma

um

uma
um

uma
lata
e
uma

:I)

novello

;.
I

»

2$200
4$'500
5$000
4$500
2$400
2$500

»

1$500
$500
5$000
4$000
6$500
5$000
12$000
20$000
1$800
3$300

10$000
�$500
15$000
7$000
15$000
15$000
38$000
11$000
12$000
5$000
6$000
5$000
2$900

28$000
80$000
8$500
1$�00

»

»

»

»

»

»

»

»

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO 3' de Janeiro de 194:2

•

MUTILADO
nos 3 PRIMEIROS 111INllTOS!

• Surgirão agitadores ...Rio ,31 (Meridional) - Em entrevista à imprensa sobre o

fechamento de sociedades alemãs no Estado do Rio, o inter
ventor Amaral Peixoto explicou que não há animosidade con

tra os estrangeiros. Acentuou que o seu govêrno continuará a

dispensar o mesmo cordial acolhimento aos estrangeiros devo
tados ao Brasil, mas advertiu que não devemos, entretanto,
iludir-nos, pois surgirão agitadores. Acrescentou que será im
placável' a repressão a qualquer modalidade de desordem.

Interpretado sobre os rumores de alteração política no

país, classificou de ridículas tais notícias, lembrando que, pelo
fato de apoiarmos os Estados Unidos, não somos obrigados a

copiar-lhe a Constituição.

•

x

_-------l Proõrómõ.-I-- _

"'_--'

SOIRÉE DOS CARECAS
-.�. Sábado. ília 31

Apresentação de "Seresteiros do
Luar" em genuina "Escola do Sam
ba».

Os «cabeleiras" estão planejando
o golpe de reabilitação. Dificilmente
hão de conseguir seu intento, pois
os « carecas', veteranos, estão firmes
em seus postos e não pretendem ce

der uma partícula siquer, dos tro
féus conquistados sob a gloriosa ban
deira de S. M. Rei Momo.
Nota - Na Reloioaria moritz, os

srs, sócios poderão reservar mesas

pelo preçovdé 10$000.

I

o atrito na partida provoca mais de 3/4 do desgaste
Nestes últimos 10 anos, a potência dos motores foi aumentada de 25% e sua
velocidade 80%. Por isso os motores de hoje precisam de óleos que corres

pendam a essa evolução de velocidade e potência. Se o óleo demora a cor
rer - no momento em que o carro é posto em movimento - as suas peças
vitais trabalham praticamente a sêco. Há, então, nesses primeiros minutos,
o perigo de mutilação do seu carro devido ao atrito de metal contra metal
que é a causa de 75% do desgaste do motor.

Vida Social
Ultimatum ao gener:al

Mac Arthur

Aniversários:
Completa hoje 80 anos o nosso

venerando conterrâneo sr , Miguél
Inácio Faraco, telegrafista apo
sentado.

O aniversariante foi um dos
colaboradores da quase esque
cida "Revista Tipográfica", que
se publicou nesta cidade, antiga
Desterro, graças aos esforços con
juntos de alguns moços de então,
entre os quais, além dele, se

contavam Luiz Pacífico das N e

ves, Santos Lostada, Araujo
Figueiredo, etc.
Colaborou, também, noutros

jornais, inclusive no "Estado",
e hoje reside na cidade do Tu
barão, cercado de geral estima.

Fazem anos hoje:
O nosso prezado conterrâneo

sr. Percival Calado Flores, fi
lho do nosso diretor prot. Alti
no Flores e alto funcionário do
Departamento de Educação, e

que goza em nosso meio de geral
estima, pelos seus dotes de co

ração e de espírito;
-a sta. Conceição Brüggmann

Barbosa, filha do saudoso mu

sicista conterrâneo João Barbosa;
-a sta, Esmeralda Maria

Chedid;
-a exma. sra, d. Noêmia

Goulart, esposa do sr. Pedro
Goular t, digno funcionário da
firma Eduardo Horn & Cia.;
-o nosso prezado conterrâ

neo sr. Demétrio Garofallis, pro
prietário do afreguesado Café
«O lória»;
-a exma. sra. d.

Prates Faraco, esposa
João R. Faraco:
-a sr. capitão reformado

Honório de Castro.
� o menor Rodrigo Otávio

da Silva, filho do sr. José Cân
dido da Silva, fiscal do imposto
de consumo e figura muito esti
mada em nosso meio;
- a srita. Gercí Gomes da

Silva, filha do sr. tte. Ildefonso
Juvenal, tenente-farmacêutico da
Força Policial do Estado.

Londres, 31 (United) - A
emissora de Berlim divulgou
um despacho de Toquio, segun
do o qual o comandante em
chefe das fôrças japonesas nas
ilhas Filipinas dirigiu uma

mensagem pelo rádio às tro
pas norte-americanas e aos
aliados que defendem a ilha de
Corregedor, exigindo-lhes que
se rendam .

Colégio como
hã muitos •••

Bogotá, 31 (United) o
Ministério da Educação man
dou fechar o colégio alemão
de Cali, capital da província
de Valle.

Trabalho para
os soldados

Rio, 31 (Meridional) - Em
consequência do rompimento
das relações diplomáticas do
Brasil com a Alemanha, Japão
e Itália, as autoridades desta
caram soldados para guardar
os principais estabelecimentos
comerciais do Eixo, situados
no centro da cidade.

rolas", iniciando-se às 18 horas.
- O C. R. "5 de Novembro",

do Estreito, realizará, ho ie, às
22 horas, animado saráu-dan
sante, abrilhantado pelo jazz
Moacir, desta capital, e em ho
menagem a Rei Momo.

- Em a noite de hoje, com
início às 21 horas, o R. C. Con
córdia, desta capital, oferecerá a
seus inúmeros frequentadores um

animado saráu-dansante.

Clotilde Visitas:
do sr, Por ter de regressar com sua

exma. família a Vitória (Espirito
Santo), onde ocupa o alto cargo
de engenheiro chefe de mecânica
da E. F. Vitória-Minas, ferrovia
por onde estão -saindo milhares
de toneladas de minério de ferro
para os Estados Unidos e Grã
Bretanha, trouxe-nos ontem o
seu abraço de despedidas o nosso
ilustre conterrâneo sr. dr. João
Linhares.

Enfermos:
Submetido a melindrosa inter

venção cirúrgica, encontra- se no

Hospital de Caridade, recolhido
a quarto reservado, o nosso joven
conterrâneo Carlos Alberto da
Luz Silva, f�ncionário do Te
souro do Estado e filho do sr.

João Maria Ferreira da Silva.

Falecimentos:
Na residência de seus pais,

na localidade do Estreito (João
Pessoa), faleceu a menor Zarde,
filha do sr. Ernandez Silva. Seu
enterr-amento efetuou-se ontem,
às 17 horas,

Fazem anos amanhã:
A exma. sra. d. Maria da Con

ceição Tietzmann;
-o sr. João Teodoro dos

com Gordon Jones Santos;
C I .;

I
-o sr. Antônio de Pádua Pe-

omp emento nacíunal D F B .

f
. ,.

d P f'. . .

relra, unClOnano a re eitura

Verão em SARATOGO Municipal;
.

(Sbort natural) -a .e�ma. sra. d. Mana da
Conceição Freyesleben Ewald;
-o sr. José de Freitas.

Êste novo óleo reduz o desgaste e dura muito mais
O Novo e Robusto Atlantic Motor Oil atende perfeitamente as exigências dos
possantes motores modernos. No momento exato que o Sr. pisa o acelerador,
o Novo Atlantic Motor Oil lubrifica tôdas as peças vitais do motor. O Novo
Atlantic Motor Oil foi provado mais resistente na Prova de Flórida, EE. UU.,
onde 9 carros de série percorreram 1.600.000 Kms. E demonstraram, assim, que
o Novo e Robusto Atlanlic Motor Oil reduz o desgaste nos pistões e cilindros e

impede a abertura excessiva dos aneis. Dê ao seu carro o benefício dessas expe
riências, usando o Novo Atlantic Motor Oil durante 3 meses para usá-lo sempre.

O trecho da rua Trajano, en

tre a Felipe Schmidt e a Con
selheiro Mafra, é, talvez, o de
maior movimento da cidade.
Essencialmente comercial, liga,
por sua vez, duas ruas de in
tenso tráfego.
E' de estranhar, portanto, que

a Inspetoria de Trânsito ainda
não proibisse alí e o estaciona
mento de veículos ao longo da
calçada, e os quais ficam por
horas a fio, impossibilitando
quase a travessia da rua.

Agora, mesmo, armou-se enor
me tabique para proteger a de
molição de grande prédio, em

cujo local outro vai ser cons

truido. Esse tabique obriga os

pedestres a descerem do passeio
e passarem em estreita garganta
à esquina da Conselheiro Mafra,
por onde entram automóveis e

outros veículos, sujeitando-os as
sim a serem atropelados.
Cremos que, pelo menos, até

às 18 horas, devia ser proibido
o estacionamen to de veículos

1no referido trecho da rua Tra-
jal1Q. .

motor oil
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«o ESTADO» Consulados guardados A dsUrdeZ cl�t�rrbdal. . . _ po e ser ·e Imlna a
RlO, 3� C�V[erIdlOn�l) - Tele!Srafam de �ao Paulo que no I Se V. S. padece de surdez ca-

consulado Italiano contmua a queima de papeis. - tarrhal compre na pharmacia um
Os consulados da Itália e do Japão estão sendo severamen- frasco 'de PARMINT e tome

te guardados pela polícia, que não permite a aproximação de I uma colher das de sopa quatro
populares. I vezes ao dia.

.

O jornal "Ita.lia .Fanful�a" fechaI�á brevement�. �nquanto Isto pode alliviar-Ihe prompta
ISSO acontece, os italíanos livres de Sao Paulo pleiteiam o seu t mente os zumbidos dos ouvidos
reconhecimento perante o govêrno brasileiro. que tanto lhe aborrecem. A obs-

trucção do nariz desapparece, a

respiração se torna mais facil e

o humor nasal deixa de cair 'na
garganta. E' agradavelde tomar.
Toda pessoa que tenha surdez

catarrhal ou zumbidos nos ou

vidos deve provar este remédio.

Ontem, como hoje, fomos for
çados a reduzir o número de pá
ginas do nosso jornal, por es

tarmos com o "stock» de papel
quase a esgotar-se.
Já fizemos, há semanas, novo

pedido à Cia. Finlandesa", com
a qual temos, aliás, contrato
para o fornecimento durante to
do o corrente ano; porém,' a di
ficuldade de embarque vem co

locar-nos em situação embaraça
ra, levando-nos a reduzir o nú
mero das nossas páginas.
Era o que nos cumpria ex

plicar aos leitors.

Tentou suicidar-se o
gerente da «Bayer»
Rio, 31 (Meridional) - Ten

tou suicidar-se, golpeando, com
uma navalha, os pulsos e os

braços e jogando-se, depois, do
primeiro andar do seu aparta
mento, o alemão Herrnann
Kaelble, gerente da Bayer.
Hermann foi recolhido ao

Hospital Miguel Couto.

UN'LIVRO�
DE VALOR,

i41 tcÍJca.;'MMdc , -==GRATIS. =-
Peça-nos, hoje, o exemplar =:
do "Meu Livro de Receitas". :::::
Contem inúmeras receitas ==
faceis e deliciosas, feitas

-

com a in comp o rovel Z!<

CASA MISCELANEA, distri
buidora dos Rádios RC.A. Vi
ctor, Vávulas e Discos. - Rua
Trajano. 12

EstAI! tríste, me. am&r T
Tens bronquite? EstAs com tos"e'l'
1Il lei ele NOSl!O Senhor:
86 te al.... o CONTBATOSS••

:;
!
,
,

r

I Ecos e Notícias
Peço enviar- me, gratis, o "Meu Livro de Receitas"
Nome _ .

Ruo _ .. __ _ .

Cidade _ _ _ _ ..

MAIZEHA DURYEA
À MAllENA BRASIL S. A.

34 CAIXA POSTAL, F-S. PAULO 4 o

Cartazes do dia
t:XmDCIDDOCIdJIDaDX)IJIODOOdooQDQCIXXXJOOOODDDCDDOOODCCIOOCIOOODDDDDODIXJCJDEZJOCXDXIf'lOIDacoaoacaoccooooaoa:xx:oooOCXlDDlXJDDODODItICIDOCOOODoalXJDlLXalQOlXi�
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CINE ODEON CINE REX IMPERIAL
- FONE 1602 - - FONE 1581 - - FONE 1581: -

A's 7,30 borosA's 5, 9 boras7 e A's 7,30 boras:

Ilusão de mulher
com Barbara Read

Nova apresentação do Prof.
Kardo Rascbid Ali Khan e da
maravilhosa Selma em núme-
ros de Mistérios, Ciência

e Arte.
Complemento nacional O F B.

Estudantes do Ritmo
(sbort musicado)

Preços: 3$000 e 2$000
AVISO Estão suspensas todas

as entradas de FAVOR

o chicote acusador
com Bill Elliot Secreta Galanteador

2° - Continuação do Seriado:

AGUIA BRANCA
com Buck Jones

Complemento nacional D.F.B
Preços: t Svoo e 1$000

Imp. até 14 anos Preços: t $500 e 1$100
Imp. até ] 4 anos.

--,..-

Clubes:
O Cantista R. F. Clube, do

Estreito, efetuará, amanhã, sua

anunciada "soirêe" das Venta-
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


