
ameaHitler Latina
México, 3 (Da �FI para a �gên

cia Reuters) O Jornal mexrcauo

"El Universal" publica sob o títu
lo "Hitler e a América Latina", um

l'ditorial que causou sensação em

todos os circulos políticos desta ca

pital. O mencionado editorial diz,
em resumo:
"A rádio de Berlim advertiu as

repúblicas da América Latina de
que o Reich ajustará contas com

elas após a vitória do "eixo". Essa
advertência, característica do am-

I ficialmente a doutrina racista de informadas, poderiam apreciar o va-

bíguo formalismo dip lomáti co dos Hitler, inspirada pela política da 101' de um tratado que pudessem que tombararm na luta e que
representantes de Hitler, foi dirigi-I

Alemanha de Hitler, na guerra e assinar com o Reich. Saberiam o continuam a lutar. A Noruéga, traí
da por meios diretos e privados, na paz, não podem ter a menor dú- que se pó de esperar e povos sub- da por Quisling, sofre escravi
às chan celar-ias do Brasil Ae �a vida sôbre o respeito do R�ich aos metidos �o vencedor, s�bretudo �o- dão tão deshumana quanto os

Argentina, durante a conferência I tratados. Deploramos, todavia, que vos mestiços - como sao, na maio- poloneses, submetidos e humilha
do Rio de Janeiro. E' provável que os dirigentes de alguns países lati- ria, os da América do Sul - atra- dos, assim como os checos, se bem
outros governos da América do sul, !n<T-americanos, particularmente fas- vés do estudo da sorte que foi reser- que os primeiros lutaram até o fim
que, no momento da inauguração cinados pelo aparato ditatorial e vada às nações conquistadas por e os segundos se entregaram sem
da conferência ainda não tinham militar do hitlerismo, tenham es- Hitler, inclusive as mais aproxima- lutar".
rompido as suas relações diPlomá-/ quecido

de adquirir noções a

res-I das racialmente da Alemanha. A I Em apôio da sua tese, "El Uni
ti cas, receberam idênticas ameaças. peito da doutrina nazista. Se essas Dinamarca é tratada de maneira versal ", cita o livro "Minha Luta"
f:sses países .que conhecem super- pessôas estivessem suficientemente tão cruél quanto os holandeses, e termina dizendo: "O secretário da

propaganda maztsta não revela na-

da de novo, quando advertiu as

nações da América Latina: "O
Reich tratará convosco depois de
ganhar a guerra". Se, para desgra
ca da humanidade tal vitória fôsse
possível, os povos da América Lati
na sabem muito bem qual a sorte
que os esperaria, não em razão de
uma atitude à espera de uma deci
são definitiva, senão em vista do
que êsses povos são, e do que, na

realidade, o nazismo representa",

Delegados mexicanos em visita
ao Norte do Brasil

o reporter que
adormeceu •••

ANO XXVII Florianópolis - Terça-feira, 3 de Fevereiro de 1942 I N. 8458

Rio, 3 (Meridional) - Um
vespertino publica curiosa fo
tografia do reporter americano
Hart Preston, um dos muitos
que acompanharam os traba
lhos da Conferência dos Chan
celeres. O repórter aguardava
na Sala dos Espelhos do Itama
ratí, o resultado da reunião dos
países mediadores da questão
entre o Perú e o Equador. Fati
gado pelos trabalhos anterio
res, o repórter sentou-se em
um sofá, onde, vencido pelo
cansaço, adormeceu. Um cole
ga brasileiro aproveitou a oca
sião e bateu uma chapa, no mo
mento em que Hart se entrega
va aos braços de Morfeu, possi
velmente sonhando com o re
sultado feliz da conferência, o

que realmente aconteceu ...

Para qualquer assunto pe
rante as repartições públicas
federais, estaduais e munici
pais: Procure a Organização
Comercial Catarinense,

..

Rio, 3 (Via Panair) �ntes �e
regressarem ao seu pais três
dos delegados mexicanos à Ter
ceira Reunião de Consulta dos
Ministros das Relações Exte
riores das R,'epúblicas America
nas resolveram conhecer um
pouco do nosso litoral. Em vez

de tomarem o "clipper" direto,
os srs. Luciano Wiechers, con

selheiro do Banco do México,
Antônio Espinosa de los Mon-

._ teros, gerente geral da Nacio
nal Financeira, e Alfredo Ka
huage Naile, representante de
imprensa da delegação, embar- Para deler o avanco O Bras.-) espera,· sõ depoís agl-ra' o «cantor das multidões» foi
caram no hidro-avião da linha encontro à «llmouslne»do litoral, com destino à Cida- Nova Iorque, 3 (United) -

de do Salvador. Amanhã, êles Notícias r�cebidas de Estoc_ol- RIO 3 (MERIDIONAL) __ O ITAMARATí DIS- Rio, 3 (P. C.) - Na avenida
prosseguirão viagem em outro mo anunciam que os alemaes ,

Mem de Sá, próximo à praça
avião da Panair, com destino estão enviando

apressadamen-\ TRIBUIU A SEGUINTE NOTA: "HOUVE ALGUM Cruz Vermelha, a "barata, di
ao Recife, de onde irão a Be- te grandes r�forços, proceden- '1 _

! rigida pelo seu proprietário, o
lém, com escalas por todos os tes da Noruega .e da França, ta- MAL-ENTENDIDO NAS DECLARAÇoES ATRIJ,UI- cantor de rádio Orlando Silva,
portos intermediários. De Be- zendo-?s seguir em grandes DAS AO SECRET' RIO GERAL DO IT "M.AR "TI I chocou-se com uma "limousi
lém, então a viagem continua- comboios, num esforço para A f} I . l1 , ',ne" particular que alí se en-
rá por Port of Spain, La Guia- deter o avanço das tropas rus- RELATIVAMENTE À SITUAÇÃO DOS DIPLOMA. contrava estacionada, danifi-
ra, Barranquilla e Miami, até

I
sas. cando-a bastante.

o México,
O prazer da petizada,

-

TAS JAPONESES NO BRASIL. SUA EXCELÊN� O motorista amador foi pre-
,

E orgulho dos conteítetros, elA DISSE o SEGUINTE O GO
�

NO LOGO
so em tlagrants por um guar-

São os doces trabalhados. - 1: VER, da municipal, que o levou para

Môchado & Ciso Co'o bom Fermento Medeiros. QUE TEVE CONHECIMENTO DAS NOTtCIAS PU. �i�l�legacia do 60 distrito poli-

A causa da fome BLICADAS SOBRE O IN T E R NAM E NT O DOS ?rlan�o Silva prontificou-se I R�O, ,3 (Meridional! - Di·
Nova Iorque, 3 (United - a indenizar os danos causados vulga-se que o embaíxador da

Segundo 'anunciou a emisso!a AGENTES BRASILEIROS NO JAPÃO PEDIU AO e foi posto em liberdade. Alemanha n? Brasil, sr, !furt
de Moscou, o fato de os exer- , Pruerer, pedlu e obteve Iíeen-
citos alemães ,na Rússia, esta- GOVÊRNO PORTUGUÊS QUE ESTA INCUMBI- PUDIM. MEDE!ROS, a so- ça .d� govêrno �rasileiro para
rem quase que morrendo de fo-

' bremesa megualavel, gostosa, resídír em Petropolis. O em-

me foi devido ao afundamento DO DE GUARDAR OS NOSSOS INTERÊSSES NA- fácil de preparar e que to- baixador alemão já seguiu pa-
de 45 transportes alemães, que QUELE PAtS APURASSE A VERDADE DE TAIS

dos apreCIam. ra Petrópolis.
os submarinos russospuséram, ��A

- ,,-
a pique nas águas de Tromzoe NOTíCIAS. CASO SE CONFIRMAREM, SERÃO rlaDO IDsultador do Brasil
e Petsamo, na Finlândia.

ADOTADAS, ENTÃO, MEDIDAS PRÓPRIAS EM Belo Horizonte, 3 (Meridional) - Foi preso o ale-
I mão Willian Frischmann, quando pela segunda vez, exal-

��Quinta,.colunistas" japoneses RELAÇÃO AOS REPRESENTANTES JAPONESES. tava as potências do "eixo", desrespeitando as ordens
.

' O BRASIL, DENTRO DE SUA TRADIÇÃO, NÃO das autoridades nacionais Willian dizia-se ariano insul-
Vassouras,3 (8. p. T.) - O jornal "Correio de Vas- TOMARÁ INICIATIVAS QUE CONTRARIEM OS t��do, tam?ém o Brasil e ameaçando de possíveid repre-

souras", desta cidade fluminense publicou um comentá- , _

sálías de HItler.
rio em que chama a atenção do povo e das autoridades PRINCIPIOS DO DIREITO INTERNACIONAL E O;:--d�---:P�-�·-----d--B--b-----para a ação 'da q�ü,n�a-coluna, .que)á _se est�ria fazendo DE SUA PRóPRIA DIGNIDADE". pa re. erera e o pa re ar osa nao
senti.r neste mup�clplO.,� refendo or.gao da lmprens� 10- aceItam a ordem do Prl·mazcal CIta, a propósito, vanos descarrilamentos ocorridos

D
-

d
'

b íleíaquí, com trens de carga cheios de minério, e em cujas li- V enunclan O maus rasl elros Ri?, 2 _(Meridional- - Informam da Baía que, diante da
nhas foram vistos, pouco antes dos desastres, diversos [a- \ Rio, 3 (Meridional) _ Um matutino transcreve um

determinação do arcebispo Primaz, proibindo aos padres exer
cerem outl:as atividad�s, além das próprias de sua qualtdada,artigo do jornal "A Comarca", de Santa Catarina, o qual ojiadre Ricardo Pereira renunciou as ordens, visto ocupar a

denuncia indivíduos que exercem função pública. oficial catedra de professor de vários estabelecimentos de ensino.
na zona de Itajaí e que procuram ridicularizar a campa- No l1l�Sn,1O. caso está o padre Manoel Barbosa, inspetor fe
nha nacionalizadora do govêrno, alguns dos quais só r1eral.do gmasio da Baía, o qual recorreu ao Judiciário. Ov pa

d�'e Ricardo recorrera antes à Santa Sé, que não tomou conheatendem nas repartições que servem às partes que falam CImento do recurso.

'0e!�,�(M�i�!�)s��!mgra!� d��iZ r.d��� rsmãTO•('J"I OS· YIGllAN-T(S ��;a��:�{O��nf���;�������e;:���;l:��e���:� [R Ilpínas contam como os japoneses tratam os norte-americanosmformaram que a populaçao, alta madrugada, pmtou as e os nativos das zonas conquistadas. Seus processos são uma

PdelaocasSvadladorAuara'n'Ihtaál. ia", colocando outras �om os nomes contra a vlPbora que aquecemos no sele mescla de refinada crueldade e barbárie, somente comparável
com 0$ métodos nazistas, na Europa. Os vários milhares de

Também no bairro de S. Mateus substituíram as pla- Rio, 2 - Os funcionários 1 queles flue alí se encontravam cívís nor�e-americanos que fica�'am em ManiUla declaram que
cas da rua "Berlim" por cartazes de papelão com o no- do Banco (lo Brasil foram, in-j e que vinham trabalhando o� conqUlstadore� lhes proporcronaram alojamentos limpos e

, cômodos, ma.s deíxaram-nos fluase sem alimentos. �

/

me de "México". corporados, eumprlmentar () com devotamento sob a sua dí- O exército nípôníco de ocupação compreende de 200.000sr, ]}Iarqu8s dos Reis e, por seu reção. Ne.ste momento, ca.da y

intermédio, o govêrno da Re- funcionário de banco tinha homens e teve ordem de se manter com os alimentos locais.
pública, pela posição assumida mais uma obrígação, Seu dever Em consequência, tanto os depósitos como as casas partíeula
pelo no,SSO país, cortando as não se limitava ao exame de res foram Implacavelmente saqueados.
relações com as potêncías contas e contratos, mais ia
agressoras. Foi intérprete dos mais longe. Todos deveriam
funcionários, o grande tríbu-

I
estar vigilantes para evitar a

no sr. João Neves (la Fontoura.
! ação malfazeja dos elementos

flue, em palavras repassadas de I
que ainda não se capacitaram

ardor patriótico, afirmou po- de que a vitória das fôrças
der o Brasil contar com a co- opressoras, seria a eseravísação
laboração ativa de todos aque- do Brasil. Deverá cada íuncío
ies que dedicam a .sua atívida- nário estar vig'ilante, para que
de no nosso maior estabeleci- o,s estrang'eiros, não tenham a

mento de crédito. menor possibilidade de levar
O sr. llIarques dos Reis, l'es· avante os seus máus designios.

pondendo, teve oportunida(le A ora(,lão' do sr. llIarque.s dos
de tra(,lar, com rara felicidane1 Reis foi calorosamente aplau
quais os deveres de cada um tIa· dida, devendo ter a maior di

vulga(,lão em todo o Brasil, pois
o seu aviso não deve ser ape·
nas para os funcionários do
Banco, mas para todos os bra
sileiros, para todo.s os bons pa·
tl'iótas que não desejam ver a

Palestrando com sua pátria atrelada ao corte-
outro nome.... jo nazista, sob o tacão da bota

Rio, 3 (Meridional) - Um huna. Precisamos, todos os
comunicado de Belo Horizonte brasileiros, estar vig'iIantes,
diz que atendendo ás ordens pI'ontos llal'a esmagar antes
do govêrno, a Sociedade Espor- flue llOssa picar a víbora pe
tiva Palestra Itália mudou o

I
çonhenta que, impI'evidentes,

seu nome para Sociedade Es- aquecemos em nosso seio. (Me-
portiva Pale:stra Mineira. ridional).

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

Diretor-gerente: Altino Flores

AgênCias e

Representações

Como é bom o clima
de Petrópolis ! ...

C.ixI podil - 37
RUI João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-egintc. nOI prll'lClpl"

munclplos do Estado.
17P.

poneses.
O caso tem suscitado grande curiosidade popular,

pois há muito não se verificavam nesta região tais aci
dentes, não havendo aquí nenhum núcleo de colonização
japonesa.

Também uma avenida muda de nome

Moscou, 3 (United) - Informou-se oficialmente que o co

mando alemão, na impossibilidade de conter a pressão russa,
recorre a ataques efetuados por destacamentos-suicidas. Infor
mou-se, nas esferas oficiais desta capital, que o comando ale
mão ordenou a retirada geral de Rostov.

8. Paulo, 3 (Meridional) - Informam de Penapolis
que, ao ter conhecimento da ruptura das relações do Bra
sil com o "eixo" á multidão promoveu uma manifesta
ção pública e despregou a placa da avenida Nipônica, su
bstituindo-a por avenida Brasil.

Recorre a destacamentos suicidas

SINDICh.LIZACÃO - Mode·
los - Explicações. - Procure a

Organização Comercial Catari-

Fugia com documentos nas malas nense.

Rivera, 2 (United) - As autoridades brasileiras de
Livramento, detiveram o ex-cônsul italiano naquela ci
dade, o qual conduzindo duas malas com documentos,
pretendia embarcar para Pôrto Alegre, valendo-se de
suas credenciais diplomáticas. A invalidação destas, po
rém ,permitiu que a polícia se apoderasse das referidas
malas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ameaca às tropas do
Reich na Ucrânia

Moscou, 2 (U. P.) - A no

va ofensiva de Timochenco
ameaça isolar as fôrças ale
mãs no sul da Ucrânia, pois o

grosso das suas tropas chegou
a um ponto situado a 100 qui
lômetros de Dnieperpetrovsc.!Moscou, 2 (U. P.) - Infor
mou-se que o avanço russo so

bre o grande cotovelo do rio
Dnieper põe em perigo toda a

linha alemã na Ucrânia meri
dional.
Acrescentou-se que o perigo

já se está fazendo sentir nas

linhas, de abastecimentos das
tropas germânicas, que operam
na Criméia.

o IRMÃO SOFRE ?
o Ambulatório Médico Popu
lar. Rua Maia Lacerda 6� --

Rio de Janeiro, sob a dtrcção
de médicos Espíritas, atende,
gratuitamente. pessoa'ment-.
ou pelo Correio, desde que
envle clernm ente o nem e, ir a
de, residência e stntomas, as
sim como envelope felf. do e
subscrito para resposta.

Aliança entre a Inglaterra,
Rússia e Irã

Londres, 2 (U. P.) - O Mi
nistério do Exterior anuncia
que foi assinado em Teerã
uma aliança entre a Inglater
ra, Rússia e Irã.

O preâmbulo do convênio,
diz que êle se baseia em prin
cípios contidos na Declaração
do Atlântico e estipula que os
aliados manterão suas fôrças
de terra, mar e ar no Irã, até
6 meses depois de terminadas
as atuais hostilidades.

O referido tratado durará
todo o tempo em que as tropas
aliadas permanecerem em ter
ritório iraniano.

______________________DB �

. De quem é a culpa?
Si V,S. soíre de dôr de cabeça, tonturas,� pêso, calor e mal

estar na cabeca, empachamento, dôres e' outras perturbações do
estômago, certas coceiras e irritações da pele, falta de' apetite,
preguiça e moleza geral, lingua suja, quentura na garganta, mau

gôsto na bôca, mal estar depois de comer, indigestão, mau hálito ,

Iarrôtos, gases, dôres, cólicas e outros desarranjos do ventre, azias,
ancias e vontade de vomitar, nervosismo e outras alterações da
saúde' provocadas pela prisão de ventre, a culpa é sua porque não
se trata como deve.
Estas moléstias quasi sempre são causadas por impurezas, subs

tancias infectadas e fermentações tóxicas no estômago e intestinos,
que invadem o sangue e prejudicam o organismo.

Para evitar e tratar estes sofrimentos, use Ventre-Livre.
Ventre-Livre limpa o estômago e intestinos das impurezas, subs-

I
tancias infectadas e fermentações tóxicas, e assim evita e trata
tão penosas doenças.

Use Ventre-Livre

I Acácio Moreira
ADVOGADO

Consultas e pareceres
Ações cíveís, comerciais
VISCONDE DE OURO

IPRETO, 70
Fone 1.277

Empresa Jaeger & Írrnêc
Saídas de Florianópolis às terças e sábados
Saídas de Porto Alegre pêra Florianonolis

às quartas e sábados
Saídas de Araranguá às quartas.

sacados e domingos
Bonitos, bons e baratos,

I
.

Primeiros entre os primeiros, Aqente em Florianollolis: MARIO MOURA
São os doces preparados, PRAÇA H'> !)E NOVEMBRO
Co'o bom Fermento Medeír os, _

* * *

Lembre-se sempre:
Ventre-Livre não é purgante

* * *

Tenha sempre
em casa Ventre-Livre

Orgflllização de escritas-In -

peções periódicas: Ver-illca ção
de ha lauços (e atestado) AS·

sistência contábil em geral.
Procure a Organização (_ 0-
mercial Catarinense.

�r. Antônio Moniz
de Aragão

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

de senhoras.
CONSULTÓRIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às

I
17 horas.

RESIDÊNCIA:
AV. Hercilio Luz, 189

Telefone n. 751.

Ex-cbete de 0/1-
nica do

Hospital de
N uernberg

(Profs. L. Burknardt
e E. Kreuter)

Especialista em

Lirurgia Gerul :

Alta cirurgia, gyne
cología (doenças de

I senhoras) e partos.

ICirurgia do systema
nervoso e operações

de plastíca,
Consultcrlo á rue Trate
DO. 18 (das 10 ás 12, I
dlls lb ás 16,30) Tele

phone - 1.285

I
Besídencía A rua Bs
teves Juníor I 20. • ••

Telephor:e -_. 1.1Jl

AVISO AO POVO CATARIHENSE
linha direta Porto Alegre - Florianópolis

médico

Confiança
A confiança a que alude o título dêste artigo foi a solici

tação ao Parlamento Britânico pelo primeiro ministro, depois
de três dias de debates, coroados pelo seu discurso de hora e

meia, e concedida como não podia deixar de ser.

Há dias, nesta mesma coluna, tivemos ensejo de tratar da
questão dos atuais debates do parlamento britânico. O desen
volvimento, desfavorável aos britânicos e norte-americanos,
das operações navais, aéreas e terrestres no Pacífico foi a ra

zão que os determinou, a exemplo do sucedido há dois anos,
por causa do fracasso da expedição contra a Noruega e, em

meado do ano passado, aepois da ocupação de Creta pelos ale
mães.

Indicador
I D ARAUJO_OLHOS, OUVIDOS,
_f_'e___ NARIZ, GARGANTA
I;specialista; assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.

("'n.eultAII ••• Pela manhã, das 10 às 12
v,> Q;;6 A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. � Fone

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Ojalma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Sulca)
Com prátlca nos hospltals europeus
CUnlca médica em geral, pediatria,
doenças do ststema nervoso, apare-

lho genito-urinarlo do homen
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínlca com o

dr. Manocl de Abreu Cam Dan, rio
São Paulo). Especializado êm Hi
giene e Saúde Pública, pela Unlver
Ildade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Aparêlho moderno SIEMENS para
díagnôstlcos das dorncas Internas
Coração, pulmões; vesícula biliar.

estômagos, etc
Radlograllas ôsseas e radlogratlaa

dentárias
Electrocardiogra!ia cllnica

Diagnóstico preciso das moléstias
cardíacas por n elo de traçados

elétríeos.)
Metabolismo basal

(Determínação dos dltúrblos das
glândulas de secreção Interna)

Sondagem Duodenal
Exame químleo e microscópico do

suco duodenal e da bílis),
Gabinete de tístoteranla

Ondas curtas, raios ultra-vloíetas,
ralos ínfra-vermelho e eletrícldade

médica
Laboratório de microscopia e

análise clínica
Exames de sangue para díagnõstleo
da afflUs diagnóstico do Impaludis
mo, dosagem da uréa no sangue,
etc. Exame de urina, [reação de
Aacheln Zondeck, para diagnóstico
precoce de gravídez). Exame de
puz, escarros, Uquldo raquíano e

qualquer pesquíza para elucldação
de diagnóstico.

Rua Fernando Machado, II
Telefone 1.195

Pl ORTANOPOLI�

1447

O discurso do primeiro ministro é uma longa justificação
dos motivos que contribuiram para a debilidade, no setor do
Extremo Oriente, das defesas do Império Britânico. Isto é: do
número insuficiente dos efetivos e equipamento das fôrcas im
periais alí existentes, para enfrentar o ímpeto da ofensiva do
Japão. Êsses motivos foram, por um lado, o dever de fornecer
auxílios à Rússia; preparar as operações do general Auchin
leck contra o general von Rommel, e organizar o que o orador
denominou a frente de Chipre ao Mar Cáspio. Por outro lado,
a suposição de que, com o flanco exposto a um ataque pelas
fôrças navais norte-americanas no Pacífico, os japoneses não
teriam a temeridade de investir contra a Península de Malaca e
as índias Neerlandesas. O êxito com que o almirante Yamame
to executou os seus planos contra Pearl Harbour alterou com

pletamente, a' êsse último respeito, a situação no setor extre
mo-oriental, tal como ela se apresentava aos olhos do coman
do geral britânico.

Essa é a substância do discurso de Winston Churchi11. O
resto ocupa-se das relações atuais entre a metrópole e a Aus
trália, em consequência do novo rumo que a guerra tomou,
devido à intervenção do Japão, e outras questões de importân
cia secundária à vista dessa última, igualmente ligada ao cur
so das operações militares no referido setor.

Como sempre, o discurso do primeiro ministro trescala
inteligência por todos os seus períodos. Isso lhe permite, não
encobrindo as verdades, por mais severas que elas sejam com

relações às dificuldades de caráter militar que o Império Bri
tânico não consegui ainda vencer, nem inspirar ao mundo
cada vez maior confiança no resultado final da luta em que
está empenhado. O primeiro ministro britânico desde o dia
em que assumiu as suas altas funções - num momento em

que, como êle disse, o posto não tinha outros candidatos -

não teve muitas oportunidades de falar ao Parlamento cele
brando vitórias das armas britânicas. Entretanto, o seu su
cesso como orador não tem variado. E o interessante é que,
posteriormente, os fatos lhe têm dado sempre razão.

Os fatos lhe dão razão por um motivo muito simples. Wins
ton Churchill, segundo se pode verificar dos seus artigos e dis
cursos anteriores ao seu advento ao poder, foi dos homens que
mais claramente viram o que ocorria e estava para suceder no

mundo, no período que precedeu a presente guerra. A sua visão
continua da mesma maneira nítida, com referência ao curso

dos acontecimentos a que assiste, desta vez como uma de suas

figuras centrais. É verdade que, apesar de primeiro ministro,
êle não pode operar milagres. Mas tem fôrça de caráter para
enfrentar as circunstâncias difíceis que não tem cessado de
defrontar e a inteligência para indicar como as mesmas po
dem ser vencidas com esfôrço e energia.

As dificuldades do Império Britânico estão na proporção
direta de suas responsabilidades. Não existe caso igual de dis
persão, obrigada pelas circunstâncias, de fôrças terrestres, na
vais e aéreas. Junte-se a isso o exemplo comparativo do tempo
que potências como a Alemanha, a Rússia e o Japão gastaram
preparando-se para a guerra. Dir-se-á que o Império Britânico
deveria ter feito o mesmo. Evidentemente, é um argumento.
Entra, porém, aí a questão valiosa da índole do povo britâni
co, que, afinal de contas, não tem impedido a sua grandeza.

MADEIRA NEVES- médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS

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

Geral

ICONSULTORIO:
Rua Felipe Schrntdt=-Ediü
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCJA'
Av. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

Attende a chamados
14

(Correio da 1lunhã)

IMPORTADORA AVA - RADIOS
S& PAULO .... Rua Proles. 43 - Caixa '4063

Todos os rádios têm alcance mundial
em ondas longas e curtas. Gvrantla
de 2 anos.
AVA - Gladlator 5 val v. 530$ - 6 valv.
551 $, 7 valv. 59�$, para pilhas 50('$,
para acumulador 700$.

Rádios especiais. Catá logo grátis. 400 réis em selos para
a remessa.

Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

( I d·· Pela manhã: das 10 ás 12 horas
onsu tas iariemente à tarde: das 15 às 18 horas

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Feno: 1467
Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Josephina Schweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidl. 39 (sob.)

Dra.

CLlNlCA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

Ouvidos�Nariz..6arganta..Cabeça ..Pescoço
Dr. ARMíNIO TAVARES

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

Consultas 20$000 - Operações a combinar
IConsultório: Rua João Pinto. 7 -Tel. 1461.-Residência 1456

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

Ex-interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário do:>
servíces do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (8. Paulo)

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

Cons: Vítor Meireles, 28.-Da8 16 às 18 horas.
Res.: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANÓPOLIS.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o fpaGasso' alemãoMoscou, 2 (U. P.) - O gene- senvolver ações locais e nós las por partes, uma após outra.
ral Gregório Konstaniovich continuavamos cedendo terre- As comunicações alemãs estão
Zukhov, que comandou e ga- no, pouco a pouco, para des-' agora desorganizadas. Estão
nhou a batalha de Moscou, deu gastar suas fôrças s pre;cnrar I acostumados a comunicações
aos correspondentes de guerra t.odo nosso material. Nossa per- do telégrafo-sem-fio sómente
adstritos ao seu quartel gene- severança no recúo determinou e durante sua atual retirada
ral, uma interessante explica- a mudança nos fatos subse- de inverno, muitas unidades
ção sôbre a derrota alemã:

I quentes.
Tinhamos que ganhar alemãs ficaram sem. seus equi-

- "Aqui (disse), o inimigo tempo. Não eramos nós os que pamentos rádio-elétricos e,
topou a verdadeira guerra. pa- tinhamos pressa. Chegou assim portanto,sem poder comuní
ra a qual não estava prepara- o dia esperado e então nos lan- car-se com os respectivos co
do. Havia-se acostumado às vi- çámos ao contra-ataque. E não mandos de retaguarda, consti
tórias fáceis o que lhes tirou a assestamos golpes de frente às tuindo, assim, fácil presa de
flexibilidade por um lado, e a posições inimigas. Quebrámo- nossas forças de vanguarda".
tenacidade por outro. Para os

alemães, a guerra era pura
mente de manobras, careciam
de cavalaria e esquiadores o,
por outra parte, os tanques
não podem manobrar sôbre a
néve. Durante a defesa de
Moscou os desgastámos; agora

I. perseguimo-los e continuare
( mos na perseguição sem tré
gua. A tenaz resistência dos
alemães nos centros povoados,
tem explicação muito simples: Rna
não querem trocar o ambiente
agradável das casas pelos cam-

pos gelados. Contudo, já se per- I
cebem sintomas de desmorali
zação em suas fileiras: os sol
dados começam a render-se,
apesar das ameaças de seus

oficiais, e isso é apenas o prin-
cípio. O plano alemão, (pros-
seguiu o general Zukhov) ti-
nha sido minuciosamente es-
tudado e preparado, consistin
do em assestar os golpes deci
sivos sôbre os dois flancos, es
pecialmente o setentrional, on
de concentraram 3.000 tanques
nas rotas de acésso a Moscou.
O terem fracasado é devido tão
sómente à sua ignorância das
coisas da U. R. S. S. e da têm
pera do povo soviético. Em
princípios de dezembro, quan-

� do anunciaram como iminente
f' a quéda de Moscou, percebe

mos claramente que o ímpetode sua ofensiva havia decaído.
Sómente eram capazes de de-

Peças �enuinas FORO
Procure os novos concessionários:

Tuflj Amin & Irmão
Cons. Mafra, 54 -- (aixa postal, 111

OFICINA FORD
(Provisóría)

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 montagém com a máxima PERFEI
çÃO e PRESTEZA.

Florianópolis, 14 de Novembro de 1941.

TUFFI AMIN & IRMÃO

PARA AUHILlAR O DESEnVOLVimEnTO
da criança, combater a anemia e o atraso
do crescimento, a EMULSÃO DE SCOTT-

vitaminas e cálcio - feita do mais
puro óleo de fígado de bacalhau - proporciona
admiravel ajuda. Em qualquer época não há
substitutos para a

EMULSlo DE SCOTT
!T�r:ia.6�

I

Depois da atitude assumida
pelo Brasil como membro da
comunidade de nações livres e

altivas da América, os austría
cos residentes no nosso país
e que aquí se mantinham em

respeitosa reserva, tiveram a
sua primeira manifestação.
A"Hora do Brasil", irradiou

numa das suas últimas trans
missões o texto do telegrama
que foi dirigido ao presidente
Getúlio Vargas, pelo antigo
ministro da Áustria junto às
nações da América do Sul. Fo
ram estas as suas palavras:
"Sr. presidente - Em nome

de todos os austríacos unidos
em torno do ideal de liberdade,
peço a V. Excia. se digne acei
tar, por motivo da inauguração
da Reunião de Consulta dos
chanceleres, os nossos protes
tos de inteira solidariedade.
(a.) Anton Retschek, ex-mi
nistro plenípotencíárto da Áus
tria" .

Segundo a resposta telegrá
fica, o chefe da Nação recebeu
com alto apreço essa manifes
tação, tão expressivamente
simples.

MS

o movimento dos Austríacos-Livres

rica em

Aulas. ParticularesEssa atitude do antigo di
plomata exilado, vem demons
trar que os nobres compatrio
tas de Dollfuss e Schuschnigg,
jámais aceitaram a violação da
independência da sua pátria
como um fato para sempre con
sumado. E isso mesmo afirmou
uma personalidade ligada ao

chefe do movimento irreden
tista austríaco:

- Posso afirmar - acre,s
centou - que existe de há
muito êsse movimento. E aquí
no Brasil e a mesma a coesão
moral dos meus compatriotas
contra o jugo nazista a que foi
submetida a Áustria. Não nos
manifestamos a tal respeito
nesta grande terra acolhiedo- ba de condenar a agressão �
ra, simplesmente pelo respeito negar ao Eixo o direito de es ...

para com as leis do país. E se cravizar o mundo. Nesta hora
não entrámos desde logo em I pois, os austríacos, nascidos n�
contacto mais estreito com as: terra que foi a vítima no. 1 da
organizações austríacas exis-; brutalidade totalitária, aguartentes nos Estados-Unidos, no dam ansiosos o momento em
Canadá e na Inglaterra, é por-: que possam saír da reserva que
que nunca nos ocorreria

come-I
a lealdade lhes ditou, para o

ter quebra de lealdade para combate", ombro a ombro, com
com uma naçflo;'> exemplarmen- os companheiros de infortúnio,
te neutra. Agora, o eminente

I
até conseguirem a vitória fi....

chefe da Nação Brasileira aca-; galo _. __ �. _ __.;

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

lSv--a1t.8

AlençêioSementes novas de f1ôres
e verduras, só na "A Flori
cultura", à rua Felipe Sch�
midt, n. 52, (Edifício "Cru-"
zeiro».) 20vs. -13
-------------------------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Supremacia da mari·
nha norte·americana
Washington, 2 (R.) - O se

cretário da Marinha, coronel
Knox, declarou que a marinha
dos Estados Unidos "consegui
rá a supremacia em todo o
mundo quando o programa de
expansão estiver completo".
Essa declaracão foi feita

duas horas após seu compare
cimento perante a Comissão
de Apropriações do Senado, que
se reuniu em audiência para
tratar do projeto de lei que au
toriza a verba de 19.977.000.000
de dólares para a marinha.
"Sinto-me muito orgulhoso

pelo que nossa frota asiática
está fazendo" - respondeu o
titular da marinha, quando in
querido sôbre se existia alguma
notícia recente sôbre a bata
lha do estreito de Macassar.

Os aviões para a
marinha

Washington, 2 (R.) - Nós
estamos dando à Marinha to
dos os aviões de que necessita,
estamos dando à Marinha tudo
o que ela póde levar, declarou
um membro da sub-comissão
do Senado, ao examinar a ver
ba naval jamais registada na
história.
Já se prognostica que, antes

de as medidas chegarem ao Se
nado, o projeto que fixa essa

gigantesca verba subirá a 24
bilhões de dólares, devendo a
maior parte da verba adicional,
ser despendida na fabricação
de aviões.

Prêmios para os tripulantes dos
navios que afundarem

submarinos inimigos
Nova Iorque, 2 (R.) - O prê

mio "Vitória", no valor de 200
dólares, será concedido aos tri
pulantes dos navios que afun
darem qualquer submarino ini
migo no Atlântico, segundo
anunciou o contra-almirante
Adolphus Andrews, comandan
te do 3° Distrito Naval.

O dr. Ralph Levey, presiden
te da "Internacional Incorpo
rated", já enviou um chéque
de mil dólares ao contra-almi
rante Andrews, afim de serem
distribuidos os referidos prê
mios, oferecendo ainda bônus
de 100 dólares, que reverterão
em favor dos fundos de auxí
lio à marinha, caso um subma
rino inimigo seja afundado
dentro de um mês, após esta
comunicação.
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PENTEADOS
MÓDERNOS I Dr. ALDO DA LUZ

ADVOGADO
Rua Trajano, 33
FLORIANvPOLlS

Descrição do ataque a Pearl ._Harb�ur ,

I"OI 1(1l'e s, 2 (R.) - o sema- • porta-avtões comuníeando o

uárlo '''fIle Aerop]ane" trans- recíam estar dormíudo, o mes- pleno êxito do "ahHl ue de sur

creve hoje uma entrevista con- mo acontecendo à população presa". Quando a primeira es

cedida à imprensa japonesa pe- do porto. Não houve nenhuma quadrllha, regressando, voava

lo comandante (los aviões (te resistência. O primeiro ataque sobre Pearl Harhour, uma se

bombardeío e torpedeiros da durou três ou quatro minutos e gunda esquadrílhn vinha ter
marinha nipônica, que ataca- pôs fora de combate os grandes minar a obra de destruição.
rum Hnvai, no primeiro dia de couraçados norte-americanos. Enquanto isso, as lanchas
g'UCl'1'1l no Pacífico. Quando a formação nípôníca rápídas japonesas atravessa-
Segundo declarou aquele co- atacou pela segunda vez, as lIa- vam o campo de minas que

mandante, a ordem do dia foi terías antí-néreas começaram defendia a entrada do porto e

a mesma baixada pelo almí- a atirar, mas o tiro foi íueítcí- lançaram seus torpedos. A se

rante rj'og'o antes da vitória ente. Não apareceu um único gunda vaga de aviões eneon

naval japonesa de 'I'uchírna em avião de caça norte-americano trou forte resistência tendo so

l!Hl4: "O destino do Japão de- e assim os [nponeses tiveram frído perdas. O comandante
pende desta batalha. Soldadus! plenn Iíberdade de ação. terminou, dizendo que o grau-
Combatei com todas as vossas Os aviadores japoneses ra- de êxito dos japoneses foi obtí-
forças}", díograínram, então para o seu do em três ou quatro minutos.
Continuando, narra flue, de-

pois de víagem sem Incídentes, Llvros a..... vendafeita no porta-aviões, os apa-
relhos se prepararam para o O DIREITO (obra cornplé-ataque, às 4: horas e m.eia 110 ta, encadernada, em 121 vo-

No dia 3. terca- feira. as 19 horas.
1 7 1 1 1 H 110 prédio da rua Saldanha Marinho(la (e uezem iro. avra pesa- lumes, com Indice Geral em n. 1. esquina da rua Fernandc
d.as 11Uye1l11 �acnmuladas na al •. 2 volumes.) Mac�ado. será vendido em leilão. o
títude de 1.;)00 a 2:000 m�tr()s, CODIGO CIVIL comenta' segUinte: . _

e o mar estava agttado. As 6 do por Ferreira Coêlho) 261 1 cama para solteiro. com colchao
J ., 1·�

.

t ' I ]
-

. novo. 2 camas laqueadas de brancoHHa� e
.

,) mmu os .( a mau la, volumes encadernadus.) com colchão e com estrado de ara.
a pl'l?leU'a esquadrílha levan- ENCICLÜPEDIA e DICIO me para solteiro. mesa de cabeceira.tou voo, Quando se eucontrava NÁRIÜ INTERNACION,c L, (20 2 guar�as-r.oupas de superior madei
sobre Pearl Harbour, as nu- volumes enca deruados.) ta de Imbuia com esnelho hísauté,
vens �e (�issiparam. Os [apone- HfSTüRIA DO BRASiL, de lh��qu:��riv����t�ha:���r�i�r::d:spe�ses esperavam ver .os vasos de Rocha Pombo (to volumes com estante. 1 escrivaninha com 2
guerra norte-amenleanos es- encade rnados.) gav.etas. 1 mesa redunde para sala
palhndos numa grande exten- HISTORIA DA COLONIZA d� Janta�. 6 cadeíras..ll_Iesa de co-

são., �nas o qu��ro com q.ue de- çÃü PORTUGUr:SA NO BRA ��nr�a'c:�::e����in"����: l���e:çda�pararam os �Hadores ,fOI com- �IL (3 volumes encaderna- fogarei!'o elétrico. cock-tail. louças.pletamente dIferente:A sua es- dos) Vidros. fogareiro a álcool. latas de
querda, junto da ponta ocíden- EU SEI TUDO (obra com- mantímentos, colç�as. cadeiras. trens
tal das ilhas Ford havia dois l' t d d) d� cozmha. 1 cJl.lDdro para massa., pie a, enca erna a. miudezas. máquma de escrevercruzador�!" um couraçado e U�l ILUSTRAÇÃO BRASILEIRA etc. etc. 5 v.-iporta-avlOes, ancorados _em II- (Ia. e 2a. fuse, obra comple-nha reta, numa �::tensao de ta ene. em 33 grandes voIu
menos de um qUllome!�o, eu- mes.)quanto outro porta-avloes e�- E outros muitos livros de
ta",:a, ancora{lo a, ce:'ca de (lo�s Direito, encadern�ld()fl, de
flUllon�etros (l�h. :Na extreml- grande utilidade.
dade leste das Ilhas estava au- Vende-se também exce

C?]'�d� uma. flotilha �l.e, <les- lente arquiv'o de aço, �oml>le�roJeIs, estando o,s uaHOS flua- tamente novo e alguns Dici0.
se (lUe encostados uns, aos ou- nários, novos, encadernadostros. A 800. metl'o�, alem, esta· Informações na Redação de
ya um HavlO-ltosl�Ital. . ESTADO.Em Oahu, huna maIS lima _

lin]ta de cruzadores c (l('s- \
��

troyers fiO loug'o <lo cáis. Ao Para Senhoras:
largo das praias (lo norte das
ilhas :1<'01'11, eram vistos 8 cou

raça.dos, um navio-tallflue e um
outro navio.Todos êsses navios
estavam concentrados numa
aÍrca de 3.200 metros quadra
dOR apenas. Seis dos couraca
dos estavam ancorados aos l)a
res numa extensão de 800 me-
tros (le comprimento por 70 de O�a�quer Tipo
lal'g·ura. O comandante japo-! Rua Jerommo Coelho - 23
nês exclamou: "Que alyo!". I ��\SI\ti4'ffl',[:tt.
Ás tripulações dos navios pa- 5v-sS

Leilão

'••II••• I.a _

...................
'

o 'CONT T S
E' DE EFFEITO SENSACIONAL

Nas ...... rebeldes 5�t.ls. nas bre=ddt_ �
... ou lilmplea. grlppea" ....friados., ,.uqu�6es. .....�
.$canoa &angulneos, doNa no penca e na8 cosias, Inso�
e t?&J.qu8za geral, falta. Dfl).petite o fiflbre. • CONTRATOSSl
I) Q remedlo absoluto, herctco, que aàQ t.lha. Em�cls"'"
.5 '...e do. luberculosos tom.cdo-. cenv.ml"udemllllltte. •
CONTRATOSSE •• mc.bea mais d.e 24000 aUolliladoa 'DGJ'It

�'I'as.. Tonham cuidado! ",Náo .. dela•• enganal'.. A.......
� có • CONTRATOSSE., que .. barato. do tem t"lll.S"
� ........ 1••_7 T��.......

Assembléia Geral
Os abaixo, constituindo mais de 20°,0 dos assoclado

da COOPERATiVA MIXTA DE LATIC1NlOS FLORIANO
POLIS, no uso das atribuição que lhea são conferidas pe
lo § 3( do Art.17 dos ESTATUTOS da mesma oooperau
va, convocam os demais cooperativistas para uma As
sembléia Geral, para o dia 8 de leve reír o vindouro (do
mingo), em local que será préviamente determinado. Ao
mesmo tempo, convidam a Secção de Ecrnornia Rural
no Estado para acompanhar os trabalhos da Assembléia,
que terão inicio às 9 horas da manhã. Nessa reunião, em
que poderá ser observado o estatuído no Art. 180, serão
tratados outros assuntos de Interesses vitais para a COO
PERATIVA e para seus associados.

Flortanópolis, 25 de janeiro de 1942.
Emanuel Fontes, Ivone Gumercindo Vieira. Izaltluo

Francísco Vieira, Rosalino dos Santos, Vitorino Francisco
Verás, Deodoro Silva, João P. Vilpert, Gustavo Gaspar
Nicolau P. Costa, Manoel P. Costa. Jovito Miguel dos San
tos, Zeferino José Ramos, Dorval José Teixeira, João Flo
rentino Pacheco, Agodtinho Antonio Furtado, Lidio Pires,
Geraldo Candido Bernardes, Justino Amancio Cordeiro, Ge
raldo Machado, Lucas Correia, Hipólitu Bern(,rdino dus Ch�i
gas, João Francisco, Antonio Dll.arte.

CURSO ANTONIETA DE BARROS
EXTERNATO FUNDADO EM 1922

FERNANDO MACHADO. 52 FONE 1.516
Alfabetiza e prepara para os exames de
admissão aos GINÁSIOS e INSTlTUTOS

MATRÍCULA: das 9 às 12; diariamente, sendo até o dia �6,
só para os alunos que já frequentam o Curso.

ABERTURA DAS AULA': 2 de fevereiro, às 8 horafl.
43 15 v. alt. - 6

e serviços de

MANICURE ,Atende das 9 às 12 horas Imm�

,-

})

2$200
4$'100
5$')00
4$500
2$400
2$500

ECONOMIZE DI HEIRO, (OMPR HDO NA (ASA DAURA
Dando inicio a nossa primeira liquidação, resolvemos VendE'1 Durante o n1ez de fevereiro todo o nOESO colossal stoke, a preços incriveis

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

PRECOS V H-YAJOSOS
Damos o s'eguir algumas de nossas ofe,tu�:

Cretc.ne branco,larg. 2,20 mt 8$500

I
Brim InftlOtíl

Cretone branco, 1l1.rg. 2mt » 8$000 Organày liso em diver'88s cores
Cretone br!1nco, larg 1,40 » 5$500 Brins de 2$ il$5
Cretone em cores, lar g 2mt, art. bom }) 8$()00 I Merinó preto. art. muitc bom
Guarnição pintada PI cbá uma 31$000 Meio linho estampado
Guarnição PI j Intar 140x140 » 17$000 VoU estampado
Guarnição PI jantar 140x 180 » 22$000
Guarnição PI j'lntar Jt.!(,x230 » 32$i)00 ARMA RlNHOS E A.RTIGO PI HOMENS:
Guarnição vadrez 14('xl.Jo » 15$�)00 Sabonete Lifebl_!oy um

guarnição xadrez escuro 14ox140 p 24$000 Sabo_nete de coco _em barras uma

Algodão largo 0,90 peça 22$000 cam�sa Socega Le_ao PI homem »

Algodão superior » 16$000 C8m�sa SDcp�a Leao PI rapaz »

Alvejado Ouro • 19$()00 Cam�!la cI fe�xo
-

PI homem »

Cobertores escuros (Reclaml') um 6$500 CamIsa CI felxo PI ra paz »

Cobertores PI bêbê de 6$5 e 8$500 Estojo de chicara Japoneza PI café um

Toalh1}� AlagoRDAEl PI banho uma P$500 Estojo de .chicara Japoneza pr chá »

Toalhas tiZJ8 PI btlnlu » 5$500 Pasta Alv�dente 1lma

Toalhas PI rOf5to, de 2$ 2$5, 3$ )} 4$000 Pasta K(,ll.nos »

Blusas SWlng PI moças »

TECIDOS DIVERSOS Blusas listadas PI moças
Tecido PI reposteiro mt. 6$500 Capas felpudas PI crianças
CI'epon 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 » 3$500 Jogo de SUsp. e cintas de couro PI homem um
Chitão CI benecM 3$500 Idem, idem de camurça PI homem »

Tecido PI colchão, largo 1,40 » 4$000 .Júgo de SU!lp. e cinto de couro PI rapRz de 10$ e
TecIdo PI colchão, art. bom :& 3$000 Idem, idem de seda PI rapaz um

mt 4$800 Opala liza.. » 2$5)0 Escovas de roupa, art. bom
uma 49$000 Opala liZ8, ty po SuisEa ») 3$500 Leite de Colonia

lO 1 �$ooo Foulard PI kimono }) 6$500 Calça de borracha
lt 15$000 Opala estampada, typo cambraia » 3$500 Talco Ross
» 7$500 Fustão estampado PI praia » 4$800 .\falas PI viajens de 24$, 25$
» �4$DO(J Zefir superior » 2$500 Capas de borracha PI .!:J.omem
lt 12$000 Zefir listado » 2$'100 Blusas Aviador. PI verão
» 15$000 Tecido Cubano 2$000 Lã Linda em todas as c oreR

Recebemos mais uma infinidade de outros artigos, que na mesma base de preçl)s, entreg,lmos ao público, durante êste mês.
ARTIGOS PARA CARNAVAL: Recebemos variado sorliment,), comu: Pandeiros, II!edalhas PI cig'luos, colares PI B danas, colHes H1vaianos, ocuIos. narizes,tecidos e sedas apropriados PI o carnaval. As meias mais fortes da cidade, são vendidas pela nossa casa

Defenda o seu dinheiro, fl:lzendo as suas compras na primeira grande liquidação da

C/\SA DAURA ...A· rua Felipe Schmidt, 19--FLORIAHOPOLIS

Seda laqué. em todas as Cuf es
Setim Lumiere, larg 0,90
Setim Lumiere, larg 080
Frizotine liza. art. bom
Frizotine, pesada, art. ótimo
Seda givré pesada
Seda givré superior
Seda granitada, ótimo artigo
Romano xadrez na mesma co!'
Romano liso, art fino
Seda xadrez miudo
Tafetá xadrez, lindos desenhos
Seda estamDada. desenhos novos

Lingeríe em bolas, iút. moderno
Lingerie liso
Lingerfe estampad0
Tefetá Moiré art. bom
Fustão de seda liso, em dive:-sas cores
Seda PI camisa, art. bom
Seda Puint à-jour estampada
Seda PI kimono, de 7$500
Givré pesado, art. largo
Veludo cbiHon
Linho e seda de Brusque

CAMA E MESA
Atoalhado branco e de cores, largo 1,40
Colcha de seda cI bico PI casal
Colcha de fustão PIcas81
Colcha de fustão PI solteiro
Colcha reclame
Colcha veludo PI casal
Colcha branca PI solteiro
Colcha branca PI casal

Camisas, Gravatas, Pijames,
Meias das melhores, pelos me

noresA preços só na CASA MIS
CELANEA. - Rua Trajano. 12:

})

e

mt.

desde

um

uma
um

uma
lata
e
uma

novello

»

1$.)00
$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$9,,0

28$000
80$000
8$500
1$�oo

Produtos

»

»

á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheuo Mofra, '4 e 5 - FONE 1.642

(Defronte à casa Hcepcke)

mt. 4$500
,.12$oo(
,. 10$001,
») lC$00('
» 12$000
» 11$000
)} 14$000
» 8$000
3 8$500
» f$500
� 8$000
» 8$500
lt 12$000
» 8$500
» 7$500
lt 7$5o\)
» 12$000
,. 10$000
I> 9$oco
» 7$500
e 9$noo

mt 14$000
» 55$000
lt 12$000
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�o ESTADOtlP
DURIO VESPERTINO

Redação e Oficinas à Rua

João Pinto n, 13

Te!. 1022 - ex. postal 139

ASSIN:\ TURA.S

Na Capitnl:
Ano ........... 50$000

25$000
15$000
5$000

Semestre .

Tl'imestrc ....•.

Mês ., ....•... ,.

No Interior:
Ano ..

Semestre .

Tdmestre .

5.5$000
30$000
20$000

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devolvidos

A direção não se responsabi-
',,,,- liza pelos conceitos emitidos
;,l

I nos artigos assinados
t® �

Terrenos no Balneário
Escolha já o seu lote de ter

reno no Balneário da Ponta do
do Leal. As construções aumen

tam. A planta dos terrenos acha
se com o sr. Ar! Santos Perelr a
que SE acha encarregado d »

venda dos lotes.

Representantes e
.

viajantes
Precisamos para todas as

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

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

--- _"'*. ____.",.----- ----":"""-

DESPERTE A BlllS
i DO SEU FIGADO
Sem Calomelanos-E Saltará da Cama

I Disposto Para Tudo
- I Seu flgado deve derramar. diariamente.

no eatornago, um litro de bílis. Se a bilis não
cor re livremente. 03 a llme.rtos não são
digeridos e apodrecem. Os gazes incham o

eatomag'o. Sobrevem a prisão de ventre.
Você sen'ce-se abatido e como que envene-

J_ nado. Tudo é amargo e a vida é um martvrio,
(0 Uma simples evacuação não tocará a
I eausa, Nada)la como as famosas Pillulae

CARTERS para o F'ígado, para uma acção
certa. Fazem correr livremente esse litro
de bílis, e você sente-se disposto para tudo.
Não causam damno: são suaves e contudo
Ião maravilhosas para fazer a bilis correr

-

livremente. Peça as Pillulas CARTERS
para o Figado. Não acceite imitaçõef:
1'.�1) 3$000

TINHA TONTURAS I
i

.,7

Quase não podia
atravessar a rua

O Sr. Sebestião Machado,
de 43 anos, funcionário pú
blico, começou a sentir ton
turas, manchas na vista, tu
do rodava ... Tinha medo de
atravessar uma lua, de to
mar o ônibus ou o bonde. O
coração cansava, ao subir u
ma escada.
Começou a tomar as gotas

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

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

comece HOJE a tomar BU
COIODINA e viverá muito
mais ào que iria viver. .

, Peça BUCOIODINA na sua
( farmácia e s e não encontrá
Ia escreva ao Laboratórto
Margel do Rio de Janeiro
Caixa Postal 2:02. I
��_iiiiiiiiiiiiiii� I
S' a n U u e n ai

C�O N TEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA.
TO, FOSF OROS,CALCIO

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
o. Pálido.. Depll'UperedOI,
Esgotados, Anêmicos, Mã ••
que criem MagroJ, Criança.
requíticlII, receberão I toni·
ficação ger.1 do organismo

San uOu e n o I
Llc. D N.S.P. n' 199, da 1921

Co�panhia

5

ALUGAM-SE
3 quartos com janelas de
frente e entrada independen
te. Prefere-se casal sem filhos.
Ver e tratar à rua João

Pinto n. 29 (sob.), 15 v.·3

Prédio
Vende-se um, à rua Bo

caiúva, 30.
Tratar à rua,! Arcipreste

Paiva, 5, com o sr. Orlando
Simas. 15vs.-9

.,,

ii����iG ! A��tt�ã� �
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 FLORIAN POLIS
pois. seus artig os para presentes e materiais elétricos, seus preço$1não têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir de l$uOO, fios para
instalação desde $300 o metro, suportes para lâmpadas a partir de
$700, e assim todos os materiais estão a preços ao alcance de todos'

Instaladora de Florianópolis
RUA TRAJANO 11 e FELIPE SCHl\1IDT, 11 - Fone 1674

QuAsi meio século de'l-exis
tência é o melhor reclame
da pretêreocia • IUYEMil1llE
II.WIORE para limpar, foro.
tiflear e r e j n v e n e s c e r os

cabelo.. Elírnín a a caspa,
faz cessar !l q u

ê

d a dos
cabelos e voltar & eôr
p r i in r t t v a os cabelos
b r a fiCOS, sem 09 tingir;
d' -lhes vigor r mocidade,.
Nlo contém sais de prata,.
usa-se COIDO loçio..

GRATIS
Peça-lIoa ImprOBaoa MOte.• cei
dados dos cabeI" e o meJ1lor UIO
d A'I••••••••

Vidro pet. �� .-
.,.Ie 0Ii ...........

LlI. iOYU"I. 'W••D.�.l�
Rua dali"'" til .> •• II••

Crédito Mútuo Predial
CURSO DE GUARDA·LIVRO EM SUA CASA:

(Por correspondência).
12 mezes de estudos. Mensalidade mínima. Precíso de agentes e re

presentantes em todas as cidades. Escreva à Caixa Postal, 3717 -S.Paulo.

« Aliança da Haia»
. Fund6d� em 1810 Séde: BAIA

Seguros Terrestres e Marítimoa

Dados relativos ao ano de 1940
Capital Realizado Rs. 9.000:0l>0$000
Reservas, mais de � 54.700:000$000
Responsabilidades assumidas, II IL929.719:000$000
Receita II 28.358:717$970
Ativo em 31 de dezembro » 85.964:965$032
Sinistros pagos II 7 .323:826$800
Bens de raiz, (prédios e terrenos) » 22354:000$000

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanlo Jose

d€ Souza e Dr. Francisco de Sá.Farmácia «(Esperança)do
Farmacêutico NILO LAUS

I
JUIZO DE DIREITO DA. PRIMEIRA

VARA DA COMARCA DE
FLORIANóPOLIS

Edital de Leilão
O Doutor Alvaro ue Anreu Rego,

J LUZ Sunsutuio, em exercicio uo

cargo de Juiz de DIreito da 1" Vara
da comarca ue .l:' rorranopons, Ls
tauo de Santa Catarina, na lorma

da lei, etc.
FAZ. saber aos que o presente

edital virem, ou dêle conhecírnento
nverem que, no dia 1- de Fevereiro
próximo vindouro, às 14 horas, à
rrente do Edifício do Palácio da

I
Justiça, à Praça Pereira e Oliveira,
o porteiro uos auditórios deste
Juizo, trará a público pregão de
venda e arrematáçâo (Ieuáo ) , o se

gumte : N. 1 - Uma casa sita nesta
capital, no distrito da Trindade, no
lugar Córrego Grande, construída
de tijolos, coberta de telhas, assoa
lhada, com diversos compartimen
tos internos e seu respectivo ter
reno, com a área de cento e treze
mil quinhentos e quarenta e sete
(113.::>47) melros quadrados, fa
z endo frente à estrada geral do
Córrego Grande, fundos com pro
príedade das irmãs da Divina Pro
vidência, extremando por um lado
com propriedade de Pedro Vieira
Vidal, José Gouvêa e terras do Es
tado, e pelo outro com ditas de
Max Kimel ou com quem de direito
fôr, avaliada por doze contos de
réis (12 :000$000). Este imovel foi
penhorado a Salomé Gregório Viei
ra na ação executiva cambial que
lhe móve Felipe Boabaid. E, para
que chegue ao conhecimento de
todos, mandou expedir o presente
edital, que será afixado no lugar
do costume e publicado na fórma
da "lei. Dado e passado nesta cida
de de Florianópolis, aos oito dias
do mês de janeiro do ano de mil
novecentos e quarenta e dois. Eu,
Hygino Luiz Gonzaga, Escrivão, o

subscrevi. (Ass.) Alvaro de Abreu
Rego, Juiz Substituto, em exercício
do cargo de Juiz de Direito da la
Vara.

Agências e sub-agências em todo o território nacional.
Sucursal no Uruguál. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da América, Europa e Àfrica.

em FlorianópolisAgente

CAMPOS
RUA FELIPE

L O B O & (ia.
SCHMIDT N 39

Cat.u postal I()- Teleohone IOB3-End. Tel.• ALLlANÇA,

Sub-Agente em Lagulla, Tubarão, Itaiaí, IBlumenau e Izrcrea.
I==����������--��-�-----

Sociedade -Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Ban(o de Crédito Popular e Agrícola
de Santa (atarina
Rua Trelano n.O 16 - Séde própria

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Ce rtiílcado
n. 1 em 20 de Setembro de 1938.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códigos usados: MASCOTTE la. e 2a. ediçãoFLORIANOPOLlS

EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRiCULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Municípios do Fstado
Representante da Caixa Economica Federal para a venda

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

Paga todos os coupons das apólices Federais e dos Estados
de São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco.

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

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

Aceita procuração para receber vencimentos em to ..

das as Reparticões Federais, Estaduais e Municipais.

Hoje e ama nhã . será a sua preFerida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.

Perfumariôs.--Artigos de borrache.
Garante se a exata observância no receituário médico

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

Mercado, frente à Casa Hoepcke),
FONE 1.642

� mmm.SB"""""""_.""",,

Proprietários: J. Moreíra & (ia.
21 DE JANEIRO

Foi entregue ao prestamista Germano Alves resi
dente em Córrego Grande. possuidor da cad�rneta

n. 7985, o prêmio que lhe coube em

mercadorias, DO valor de rs.

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

4 DE FEVEREIRO
Mais um formidável sorteio 1;1 Crédito Mútuo Predial,
realizará no dia .t de Fevereiro com prêmios em

mercadorias, no valor de rs.

6:250$000

Está conforme
O Escrivão

Hygi�w Luiz Gonzaga

Não vacile, adquira
caderneta

Crédito Mútuo

. '"

JéI,I uma
na

Predial
Mensalidade, apenas, 21000

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Passagem, sõ com licenca especial
Rio, 3 (A.N.). - O dr. Ivens de Araujo, Delegado de Es

tranjeiros, solicitou ao Diretor da Central do Brasil providências
urgentes, no sentido de que as agências daquela estrada de ferro
não forneçam passagens aos súditos alemães, italianos e japo
neses, sem que os mesmos apresentem licença especial fornecida
por aquela Delegacia.

Sexta�feira
ESTRE'IA

às 8,30 horas

----

HOT[l C[NTRAl

ÚLTIMA HORA

I iS

(ex «Hotel Macedo»)
o proprietário comunica ao público, em geral,
que

:

j á se acha em pleno funcionamento êste
Hotel, dispondo de 40 quartos, excelentemente ins
talados e agora dotados de água corrente, sala
para mostruários dos srs. viajantes, e servido por

garçons atenciosos e peritos cozinheiros.

CENTRAL

Vomitando

Far-se-á O acordo franco-alemão?
Vichí, 3 (United- - Segundo os círculos politicos locais,

após árduas negociações preliminares, parece estar em bom ca

.rnínho a conclusão de acôrdo ou "modus vivendi", entre a

França e a Alemanha. Ao que se diz, êsse acôrdo substituirá os

rígidos termos da convenção do armistício, até quando poder
ser assinado o tratado de paz definitivo.

.

Com êsse folheto recebemos,
também, várias ilustrações e

gráficos concernentes ao "ra
jamento" da mandióca.

.oi uma ohuva p�ovi4eftolalMELBOURNE, 3 (UNITED) -- UM COMUNICADO DO EXÉRCITO INFORMA QUE CHEGOU À AUSTRALIA, EM PERFEITAS CONDIÇõES,
UM COMBôIO DE NAVIOS ALIADOS, COM TROPAS, AVIõES E DIVERSOS MATERIAIS BÉLICOS. ACRESCENTA A INFORMAÇÃO QUE� DURAN
TE A VIAGEM, O COMBôlO ESTEVE A PONTO DE SER ATACADO POR 60 APARELHOS JAPONESES, PORÉM COMEÇOU A CHOVER COM
MUITA INTENSIDADE E OS NAVIOS FICARAM OCULTOS DA VISTA DOS AVIADORES INIMIGOS, QUE, POR ÊSSE MOTIVO, NÃO OS BOMBAR-

DEARAM.

I

HOTEL

CHINA
NO CINE·TEATRO

Alvaro de
Carvalho

CIRCUS SHOW
Apresenta LAI FOUNS

A mais célebre troupe chinesa, em

MARAVILHAS DA CHINA
Revista feérie de atrações mundiais, com Bai larinos, Acróba tas,
Cômicos, Ginástas, Equilibristas, Contorsionistas, Ballet, Cães

amestrados e Macacos.

Música I Bailado I Alegria! Acrobacia! Comicidade L "'7Localidades à venda das 9 às 12 horas e das 14 horas em

diante na bilheteria do CINE REX

Camarotes 30$ - Platéia (num.) 6$ - Balcão 5$ - Geral 3$

Vida Esportiva Afundado um subma
rino nipônicoLiberdade x União Batavia, 3 (United) - A es-

Domingo último realizou-se, quadra holandesa afundou um
no vizinho distrito do Estreito, submarino japonês, durante
animada peleja entre os quadros a noite, fazendo uso de bombas
principais do Liberdade, daquela de profundidade. O comunica
localidade, e do União, de Bi- do informa, que a ação foi re
guassú. Essa disputa não ressaJ- gístrada em águas das Indias
tau vencidos nem vencedores, Orientais Holandesas.
pois terminou num empate de
1 tento a 1. Marcaram os pon
tos: Do "União" - Chocolate
e do "Liberdade" - Damata.

A partida secundária terminou
favorável ao União, pelo score

de 3 a 1.

Em Assembléia Geral, reali
zada 19 do mês findo, foi eleita
e empossada a seguinte direto
ria para o Tiro de Guerra N°
40: presidente honorário, pref.
Rogério Vieira; presidente,
Fernando Campos de Faria (re
eleito); vice-dito, sgto. Andréli
no Natividade da Costa; se

cretário, Aroní N. da Costa (re
eleito); tesoureiro, Hélio Mafra
Sohn (reeleito). Conselho Fis
cal: Nélío Ligocki, Eugênio Vi
ckietti e Braziliano Souza. Su
plentes: Cristiano Pereira, 1°
sgto. Pinheiro, do Q. J. e 2°
sgto. Laudelino, do 14° B. C.,
como instrutor e auxiliar, res

pectivamente.
Somos gratos a comunicação

recebida.

Como foi divulgado, o Inter
ventor do Estado do RiQ, cmte.
Amaral Peixoto, autorizou, re
centemente, a Prefeitura de
Casimiro de Abreu a adquirir
o prédio onde nasceu aquele
que deu o nome ao referido mu

nicípio fluminense a-fim-de ali
reunir tudo quanto possa lem
brar a vida e a óbra do grande
poeta brasileiro. Entretanto,
como existe controvérsia sôbre
qual teria sido realmente a ca
sa onde ocorreu o nascimento,
o Prefeito daquela unidade do
Estado do RIo resolveu solicitar
a intervencão da Academia
Fluminense de Letras, no sen
tido de resolver êsse problema
histórico.
O pedido foi aceito e assim,

dentro de breves dias, a aludi
da instituição deverá nomear
uma comissão especial, para
proceder aos necessários estu
dos.

Caixa Beneficente dos Emprega
dos do Ministério da Fazenda no

Estado de Santa Catarina,
2.a e última Convocação.

Rua Conselheiro MaÍra, 26 - Caixa Postal

I I:'-.::::::::::::::::::::::::::=======_-��_2::_0v-=.-� �cos e Notícias
o segundo grande desastre amarelo
Washington, 3 (A.N.). - De acôrdo com os últimos des

pachos das Filipinas, quando uma divisão naval de transportes e

lanchas japonesas, conduzindo homens para desembarcar na ilha
do Corregedor, apareceu na baía de Manilha, os canhões pesados
norte-americanos abriram tremendo fogo, esfacelando os navios
inimigos. Por toda parte voavam pedaços de navios e de homens.
Grande número de barcos foi afundado. Póde considerar-se que
os japoneses sofreram o seu segundo grande desastre no Pacífico.

"CHINA CIRCUS SHOW"
Está dispertando invulgar inte

resse a extréa de Sexta-Feira no
nosso principal Teatro, do amoso
"CHINA CIRCUS SHOW", conjun
to de atração mundial.
As atrações integrantes de tão

brilhante conjunto é uma das ma

nifestações mais eloquentes dos
Casinos e Teatros elegantes do
mundo.
LAI FOUNS, chefe que encabeça

o Quinteto Chinês, é um cartaz que
mereceu ser considerado o primei
ro entre as maiores e mais desta
cadas atrações do "EMPIRE DE
LONDRES", teatro êste, que obri
ga os vultos mais eminentes das
variedades Européas.
LAI FD-UNS, são as maravilhas

da arte que enche de satisfação os

olhos, e entusiasma a assistência.
nos seus trabalhos de Contorcio
nismo, Equilibrismo, Bailados e

grande Fantazia.
MAJÁ KASSEL, a célebre canto

ra Vienense cuja voz têm algo de
mágico, e uma simpatia diferente
estabelecendo o Record do agrado;
é a flôr que mais fala na imagina
ção sonhadora da Platéa; interpre
tando as melodias de STRAUS,
chega quasi as ra.ias do Gênio; sua
voz hipnotisante, forma festas ao

pensamento.
PROFESSOR SANCHÉZ, outra

esplendida novidade com a sua

amestrada Troupe "CANINA" que
fazem coisas que divertem Crian
ças, Moços e Velhos; uma arte ir
racional quasi humana.
MONSIEUR FLORENCE, com a

sua criação máxima da arte F'ran
ceza, no seu arriscado número "O
TURBILH.�O DA MORTE", empol
ga de uma maneira sensacional
um voar forte nas barras da vida.
BRONI, o comico ilustre que não

faz rir mas faz sorrir, prestigiado
pela sua habilidade musical forma
magnificamente II delicia da Pla-

Fnzem anos hoje: téa.
O sr. Jorge Tzelikis, do co- Outras atrações completam êste

esplendido programa na Fantaziamércio local; Acrobatica Chinesa intitulada "AS
- O sr. Euclides P. Oliveira; MARAVILHAS DA CHINA",-- com
-a exma. sra. d. Altain Melo; 2 atos e 22 quadros, e com orques-
-a exma. sra. d. Maria-José tra sob a direção do Maestro 08-

R. Schaefer, esposa do nosso C1�g!!!�I�:!�rados já se acham
prezado conterrâneo sr. Evaldo à venda, com muita procura, no

Schaefer, al to funcionário da Esc.•r�it�ór�i�o�d�o�C�J�N�E�R�E�X�. �:.:::_�._�..::.::x'�."'::""':""'='.�""=_::�::::�::::.::.����Contadoria Geral do Estado. -
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Acaba de ser fundada, em

Goainia, no Estado de Goiaz,
a Sociedade Goiana de Folclo
re, a qual será filiada à Sccie
dade Brasileira de Folclore, de
que é presidente o escritor Luiz
da Câmara Cascudo, Institui
ção essa que é órgão do Círcu
lo Panamericano de folclore no
Brasil.
A Diretoria da novel entida

de ficou assim constituida:
Presidente, dr. Derval Alves de
Castro; Vice-Presidente, dr. J.
Câmara Filho; Secretário, dr.
Ignácio Xavier da Silva.
A Sociedade Folclorista tem

interessante progrâma de tra
balho a realizar, e ao que sa

bemos, por-se-á, imediatamen
te, em contacto com as Prefei
turas do Estado, afim de co
lher o material possível para
apresentar uma exposição na

próxima inauguração de Goia
nia, ora fixada pelo Interven
tor Pedro Ludovico Teixeira,
para cinco de julho p. futuro.
Êsse material se refere, não só
a folclore, como à etnografia,
história das tradições popula
res, festas religiosas, contos,
dansas, sobrevivências indíge
nas e negras, músicas, supers
tições, crendices, deformações
católicas pelos negros, indíge
nas ou mestiços em geral, foto
grafia das festas típicas, roma
rias.figuras populares, indu
mentárias, casas, paisagens ca

racterísticas, receita de velhos
pratos goianos, bebidas locais,
etc.
A Sociedade tem em vista

De ordem da Diretoria
convido aos srs. sócios para
a sessão de "Assembléia Ge
ral" extraordinária a reali
zar-se no dia 5 do corrente,
às 9 horas, em uma das sa

las da Guarda-Maria da Al
fândega desta Capital, afim
de se tratar de interesses
urgentes desta Caixa.
Fpolis., 3·2-942.

M. A. Roberge. I ° Secretário.
2 v. - I

Aniversários:
Fez anos ontem o jo-

vem e estimado desportista con

terrâneo Pedro Paulo Machado,
funcionário da I. O. E. e filho
do sr. Antônio Vieira Machado,
alto funcionário da I. V. T. P.

Faz anos hoje o nosso preza
do compatrício sr. capitão Eu
clides de Castro, oficial reforma
do e pessoa muito estimada em

todos os círculos sociais do Es
tado, tende desempenhado, corn

disciplina e destemor, várias mis
sões de importância na história
militar catarinense, dentre as

quais avulta-se a Campanha do
Contestado.
Contando com largo círculo de

relações. muitas serão, por certo,
as felicitações que ho ie receberá.

Viajantes:
Encontra-se nesta capital o

nosso colega de imprensa jorn,
Aurino Soares, diretor da nossa

confreira «A Notícia», de Join
ville,
Enfermos:
Foi ontem submetida a ope

ração cirúrgica, no Hospital de
Caridade, a gentil srita. Maria
da Graça Pereira, filha do sr.
Amâncio Pereira.

Falecimentos:
Por telegrama particular, re

cebido ontem nesta capital, sou
bemos haver falecido, repenti
namente, em Porto União, o es

timado jovem Osvaldo Milis, fi
lho do nosso colega de imprensa
jorn ..Hermínio Milis, diretor de
«O Comércio», daquela locali
dade,

Vidal Vieira Dutra . foi exone

rado, a pedido, do cargo de au
xiliar de farmácia da Dir. de
Assistência Municipal, tendo si
do nomeado para êssse lugar Arí
Medeiros.,

o govêrno português proibiu
a instalacão de novas linhas
comerciais de caminhões no

país, salvo quando êsses veícu
los forem equipados com dispo
sitívo para uso de gasogênio, a
fim-de reduzir as perturbações
causadas pela falta de gasolina
e pneus.

J
Inoglukus
Trancadas mais 15
Rio, 3 (Meridional) - In

formam de S. Paulo, que a po
lícia determinou o fechamento
de 15 sociedades de súditos do
" eixo", por falta de registo e

por motivo de ordem pública.

Em todas.. Farmácias dQ
Braail Incontre-,I

EU MI

i
r

CiRAM
o medicamento
preferido para:
DOR
RESFRIADOS
GRIPES
NEVRALGIAS

Produto do Laboratorio
MARGEL

Acaba de aparecer interes
sante folheto intitulado "Raja
mento da Mandioca", de auto
ria do técnico conterrâneo sr.
dr. Armando Daví F. Lima, en
genheiro agrônomo, chefe da
Defesa Sanitária Vegetal em
nosso Estado. Contendo infor
mações com respeito aos males
que atacam a mandioca, bem
como meios e métodos de tratá
los, êsse folheto torna-se útil
aos estudiosos da agronomia,
bem como a aqueles que se de
dicam a agricultura.

Na Rússia Branca
Moscou, 3 (A.N.). - Os últi

mos despachos da frente anun

ciam que as tropas russas en

traram na Rússia Branca, após I
terem transposto o rio Zapadna- ----""

......'"....."".......-......������=
sia, cuias águas estão congeladas.
convidar o dr. Luiz da Câmara
Cascudo, notavel escritor no1'- vandem-se os sobrados n° lidestino e profundo conhecedor 18 d 15 d Ndo folclore brasileiro, para não e a praça e ovem-

só inaugurar a exposição refe- bro. perto da Delegacia Fiscal
rida, como ainda, realizar uma Tratar na Casa Oscar Lima
conferência em Goiania, sôbre 6______ 10v.s·lt
folclore, por ocasião do batismo
oficial da moderna e futurosa
metrópole do grande Estado
mediterrâneo.

Vendem-se

O sr. Artur de Sousa Costa, acompanhado de vários técnicos
de

.

economia e finanças, entre os quais o diretor da Associação
Comercial do Rio, partiu ontem para os Estados Unidos.

- No Rio, começaram ontem as provas do exame de admis
são à Escola Naval. A L" prova foi de português. Para as 75
vagas existentes apresentaram-se 334 candidatos.

- O ministro do exterior da Argentina regressou, ontem,
do Rio a Buenos Aires.

- De volta dos EE. Unidos, chegou ontem ao Rio o jorna
lista Paulo Bittencourt, diretor do "Correio da Manhã".

- Vai ser em breve inaugurada uma linha de aviões
"Clipper" entre a América do Sul e Europa. O ponto inicial é
Natal, passando por Bolama (Guiné Port.), até Lisboa.

- Os EE. Unidos vão emprestar à China 500 milhões de
dólares.

- Aviões australianos 'bombardearam a base de Rabaul,
atingindo vários navios japoneses.

- O dr. Juan C. Rios, vencedor das eleições presidenciais
do Chile, declarou que o seu país cumprirá integralmente os

Ele casou sua mulher seus compromissos assumidos na Conferência do Rio de Janeiro.
- Desde 3."-feira (dia 24), que o marechal Gcering se

acha em inspeção ao protetorado da Itália, tendo visitado as

bases aéreas alemãs 'da Sicília. No sábado, êle recebeu a

Mussolini.
C I t

•

I D F'; B - Duas divisões japonesas foram aniquiladas no ataqueomp emen O naClOna ..

flevado a e eito pelos nipônicos, simultaneamente, a léste e a
Complemento uacíonal D.F.B. Atualidades Pathá (jornal) oéste da peninsula de Batã.

- Fedósia, na Crirnéia, foi evacuada.
Preços: 2$000 1$500 e 1$000 Preços: 1$500 e I$too ,

- A batalha de Singapura, que promete ser a maior" do
Preço 2$500 e 1$500 I Extremo Oriente, continua em franca preparação. Os grossos
Livre de Censura

- .11. -
Livre de Censura I canhões ingleses, que estavam vo1tados para o mar. já se volta .. �//

Sexta.feirjll. estréia do «CHINA CIACUS SHOW» com suas 30 atracões
I

ram para a península de Malaca, 'onde os japoneses se estão
concentrando para atacar aquela ilha fortificada.

•

Inoglukus
toneladas de granadas

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

Singapura, 3 (A.N.). - Os grandes canhões desta base naval
estão vomitando toneladas e toneladas de granadas contra as

linhas japonesas, através do estreito de Johore, nas ações pre
liminares da grande batalha para a posse desta cidade.

Cartazes do dia
-CiNIf-REX 1�--==::--IIMPIfrü;:L-- FONE 1581 -

CINE �ODEON
- ·FONE 1581: -

A's 7,30 horos A's 7,30 horas:
- FONE 1602 -

Uma loura com
açucar

alivia. de Havllland, Rita
Hayworth e James Cegney
Complemento nacional D.F.B.
NEW YORK e seus arredores

(Short natural)

A's 5 '/2 e 7 1/2 horas

Joel Mao Crea e

KellyNick Carter
Super Deteüve

Nancy

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


