
Morte de um capitão
aviador do Reich
Zurique, 4 (R.) - A emisso

ra de Berlim, citando notícias
divulgadas pela agência oficial
D. N. B. anuncia a morte do
capitão Wilhelm Spiess, consi
derado um dos melhores pilo
tos germânicos, possuidor da
Cruz de Ferro, e que tombou
heróicamente na guerra, num
ataque de pouca altura, na
frente oriental.

Ir

NOVA IORQUE, 4 (R.) .. NA OPINIÃO DE UM CORRESPONDENTE DA "TRANSRADIO", O PRóXIMO
TEATRO IMPORTANTE DA GUERRA SERÁ A ÁFRICA. O JORNALISTA ADMITE TAMBÉM QUE O REleU
SE PREPARA PARA INVADIR, COM DUAS OU TRÊS DIVISõES MECANIZADAS, ALGUM TRECHO ISOLA·
DO DA COSIA DA AMÉRICA DO SUL, COM o FIM DE PREJUDICAR AS ROIAS MARíTIMAS DOS ALIADOS.
A personalidade do
preso eleito do Chile
Santiago, 4 (U. P.) .::_ O sr.

guan Antônio R'los, candidato
vencedor das eleições presiden
ciais, têm 30 anos de serviços
públicos e militou sempre no

Partido Radical. Ê advogado e
a maior parte de sua vida foi
funcionário público, ocupando
diversas posições, a começar
pelo cargo de secretário de
uma côrte de justiça, sendo
mais tarde ministro de Estado.
Em 1939 foi também candidato
à presidência. O novo presiden
te do Chile nasceu em Caneto,
a 18 de novembro de 1888.

o MAIS ANTIGO OlARia
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Só a Argentina discordará 1: Sangue, suor e lágrimasI

Londres, 4 (R.) - O resultado das eleições presidenciais I Batávia,4 (R.) - Agora que as fôrças imperiais bri-
n?_ Chile p�ovocou grande astis.fação ,e� LOI:dres, pois, na opi- tânicas na Malásia foram retiradas para a ilha de Sin
mao dos ,cll�culos. POhtlCOS e diplomáticos mgleses,

_ resolve� gapura julga-se nesta capital que a próxima tentativa
uma das últimas mcertezas quanto a atitude das naçoes amen- .' , .

canas perante o "eixo". dos Japoneses sera o f�chamento das ro!as. de abasteci-
A eleição do sr. Juan Antônio Rios revigora a decisão do mento para a mesma Ilha e que colocara Smgapura em

Chile de romper relações com as potências totalitárias. Dessa muito má posição.
f�rma, � �titude. da Argentina:. é .única e aguele país é, tam- Sua população civíl, aproximadamente de um mi-
bem, o Ur;.lCO a dIscor�ar da maioria das naçoes americanas. lhâo de malaios chineses indianos e europeus ficará sob

Os círculos autortzados de Londres declaram que no pre- .'. , ,
.

sidente Rios os chilenos terão um administrador forte, pru- o bombardeio sempre crescente do� aparelhos Japoneses,
dente e experimentado, capaz de guiar o país pelos anos di- que agora podem fazer uso dos aerodromos de Johore.
fíceis da guerra e durante o período de reconstrução de após- A ilha de Singapura ficará também sujeita ao fogo
guerra. de artilhada, através dos estreitos de Johore, desde que

Todos os jornais britânicos inseriram, com destaque, os
os japoneses consigam alí estabelecer embasamentos de

resultados das eleições chilenas, cujos títulos indicaram satís- canhões.fação geral, pois a causa da democracia e da liberdade é tam-
bém a causa do Chile. O imediato futuro de Singapura nada mais será, de

verdade, senão "sangue", suor e lágrimas".
e alemães

0utvo submar-ino alemão posto a pigueHORTA, 4 ru P.) &� AO RAIAR DO DIA, UM SUBMARINO ALEMÃO FOI AFUNDADO POR DES
TROYERS, A POUCOS QUILôMETROS AO SUL DA ILHA DE PICO, NAS PROXIMIDADES DE FAIAL. A

EXPLOSÃO FOI OUVIDA DA PRAIA. UM DOS SOBREVIVENTES }fl.TINGIU A ILHA,

Morte de um
general nazista

Moscou, 4 (R.) - A emisso
ra local anunciou que o general
alemão Driesen, comandante
do 62° corpo do exército, foi
morto em combate num dos
ataques da frente oriental.

PUDIM MEDEIROS, 8 so

bremesa lnegualével, gostosa,
fácil de preparar e que to
dos apreciam.

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

Oficiais norte-amerkanes
Rio, 4 ("Estado") - Chega

ram dos Estados Unidos os se

guintes oficiais da armada nor

te-americana: capitão' Valter
Mac Cauley e os tenentes J. E.
Riechey, R. T. Davis, D. S. Mo·
nehan, Phillip Arrowsrníth, S.
L. Weld, F. Wright e Harold
Pulli.

l!:sses oficiais, segundo é no

ticiado, vêm coadjuvar nos tra
balhos dos adidos naval e mílí
tal' daquela República junto ao
nosso govêrno,

dePrisão
-

Japoneses
l1Iéxico, 4 (R..) - .ti. polícia prendeu 9 japoneses, acusados

de espionagem, e que serão processados.
A prisão ocorreu 110 porto de lUa:r.atia e suspeita- se flue urn

<los presos fazia funcionar, em benefício do Japão, uma emís-
O general sõra de rádio claudestína.

von Falkenhorsi Berna, 4 (R.) - Um despacho de Santiugn do Chile para
Estocolmo, -4 (Da AFI para a ngêncía oficial de Vicllí anuncia que grande número de C!dtaa Reuters) - Observa-se com dãos alemães foi preso no Perú, desde o momento em flue es e

, I
-

dí I 'tO "e' '( "interesse, que o general Von pais rompeu suas re açoes Ip oma reas com o IX).

Falkenhorst não compareceu
. A maioria dêles foi retida 110 clube alemão, na cidade de

às celebracões em Oslo, come- Lima.
morativas' do aniversário da As autor-idades ordenaram, também, o fechamento do co-

ascenção de Hitler ao poder. légío alemão 11a callital peruana.
Os observadores também des ------o-----t---d-----t---tacam que a Finlândia não es- O fim dum «quisling» Faleclmen o ou ro

tá incluida na lista dos países Londres, 4 (R.) - Um dos general alemão
que felicitaram Hitler no dia mais proeminentes "quislings" Zurique,4 (R.) - Um comu-

30 de janeiro, segundo infor- da Bélgica, acaba de ser morto nicado da D. N. B. anunciou a

mação divulgada pela rádio em ação, na frente de Lenin- morte do general Hoffmann,
de Oslo. grado, segundo notícias que chefe dos camisas pardas e sub
_____________________ acabam de ser recebidas nesta: secretário de Estado da Bavie-

cidade. I ra o qual faleceu em Munique,
Trata-se do deputado fla- vitimado por moléstia cardía

mengo nacional-socialista 'I'ol- ca. O general Hoffmann conta
lenaere, que se alistou para, va 66 anos.
servir com os contingentes bel- O chanceler Hitler ordenou
gas contra os russos. que os seus funerais fossem ce

lebrados com honras de chefe
de Estado.

M<�chado & (ia.
Agências e

Represen tacões
Como nos tratam os

«amarelos»
Vichí, 4 (R.) - Os represen

tantes diplomáticos do Brasil,
Perú e Equador, em Tóquio,
foram advertidos para que não
saiam das suas embaixadas ou

residências oficiais.

(,ixe pOlt,1 - 37
RUI João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS o FECHAMENTO
É TEMPORÁRIO!Sub-aglnte. no, prll'1Clp.1I

muncipior do Estado.
17P. O pe. Luiz Venzon tem

um colégio com o nome

de "S. Paulo", na cidade
de IndaiaJ, cuia registro
solicitou às autoridades es

taduais competentes.
Acontece, porém, que o

pe. Venzon não provou que
é brasileiro e, conforme
representação feita pelo ins
petor escolar da 13.n Cir
cunscrição e junta ao pro
cesso, foi observado que
diversos alunos, no Colégio
que se pretende registar,
usavam a lingua italiana,
durante o recreio.
Assim, de acôrdo com o

art. 18 do decreto-lei n.
88, de 31-3-38, foi deter
minado o fechamento tem
porário do referido Colégio,
até serem sanadas as irre
gularidades nele existentes.

E dizem-se brasileiros I ...
Rio, 4 (C. N.) .- O procurador Joaquim de Azevedo apre

sentou, ontem, denúncia contra Valentino Ferranti, brasilei
ro nato, de descendência italiana, dando-o como incurso no art.
3° incisos 20 e 25, do decreto-lei 431. O acusado, no "Dia do
Reservista", depois de tomar parte no desfile, com outras
pessôas, criticou a nossa política externa, dizendo que os bra
sileiros são irresponsáveis pelo que praticam. Declarou nessa

ocasião que, na qualidade de brasileiro, em caso de guerra, pre
feria ser internado num campo de concentração a ter que lu
tar contra os agressores. O processo teve por base inque rito
procedido na cidade de Olímpia, no Estado de São Paulo, onde
o fato teve origem. Os autos foram distribuidos ao juiz Miran
da Rodrigues.

Belo Horizonte, 4 (E. S. P.) - Mário G. Quina, proprie
tário da Casa Titã, tendo há tempos dirigido injúrias ao Exér
cito Nacional, foi denunciado pelo major Alcides Neiva, da
Base Aérea da Pampulha. Agora, o delegado de Ordem Polí
tica e Social concluiu o 'inquérito e o remeteu ao Tribunal de
Segmallça.

Sydney,4 (R.) - A queda da península de Malaca e I
o início do cerco de Singapura representa o encerramen- .._-�����������������
to da primeira fase da guerra no Pacífico, onde os es- Divisões italianas têm
trategistas aliados se devem preparar, agora, para en- O seu castigo
frentar a segunda fase. Essa opinião é exposta pelo "Syd
ney Herald", que afirma que a segunda fase da guerra
decidirá a sorte da Asia e dos países do Pacífico. "Por
êsse motivo - acrescenta o referido jornal - os aliados
devem concentrar todas as fôrças disponíveis para essa

batalha decisiva que não pode tardar muito".

Cêrcas arame eletrificadas

Foi para isso que os italianos
atacaram a França pelas costas ...
Basiléia, 4 (R.) - O corres

pondente do "Basler Nachrich
ten" em Roma, informa que os
restaurantes italianos servirão
carne apenas uma vez por se
mana. Aos sábados, os restau
rantes poderão servir no almo
ço, carne de todas as classes,
mas no jantar é no domingo,
as refeições constarão de ver
duras e frutas, sem peixe, ovos
ou queijo. No resto da semana
será permitido o consumo de
ave, caças e miudos.

SINDIChLIZAÇÃO - Mode
los - Explicações . ...,.. Procure a

Organização Comercial Catar i -
nense.

Destacamentos para incendiar
cidades e aldeias

Moscou, 4 (R.) - De acôrdo
com as últimas informações da
frente de batalha ,os alemães,
em sua retirada no setor de
Moscou, criaram destacamen
tos especiais para incendiar ci
dades e aldeias. As instruções
distribuidas pelo comando ale
mão determinavam' que os lu
gares abandonados pelas tro
pas germânicas deviam ser
convertidos em zonas desertas.

Em todas'l Farmácia. do I
Bralil encontra·••

EUMICiRAN
O medicamento
preferido para:
DOR
RESFRIADOS
GRIPES
NEVRALGIAS.

Produto do Laboratorio
MARGEL

de
Singapura.vl (H. T. M.) - Foram colocados arames

eletrificados nas posições estabelecidas em torno desta
base naval. Ao-mesmo tempo foram construidos, à noi
te, ninhos de metralhadoras e outros preparativos de de
fesa ao longo das praias, a nordeste da ilha de Sin
gapura.

Na base da "Raf" e na base naval, ambas estabele
cidas a nordeste da ilha, as baterias anti-aéreas estive
ram alertas, na espectativa de um ataque de aviões de
bombardeio e aviões de combate nipônicos,
EstAs triste, meu. amôr T
Tenl bronquite? EstAI com to••fJ'f
� lei de Nosso 8enhm',
86 te .aln o CONTRAT088B.

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

Londres, 4 (R.) - Quatro
divisões italianas na bacia do
Donetz já tiveram o seu casti
go, sofrendo pesadas perdas em
homens e materiais, segundo a
emissora moscovita.

Os oficiais do estado maior
italiano dirigiram, aliás, um
memorandum ao general Ca
valero, seu comandante, exi
gindo a retirada de uma divi
são que corre o risco de ser

completamente destruida.

O prazer da petizada,
E orgulho dos confeltejros,
São os doces trabalhados.
Co'o bom Fermento Medeiros.

Municão para a China

Londres, 4 (H'.) - O govêrno
britânico está procurando en
viar para a China toda a mu

nição e todo o equipamento
possível, de acôrdo com as re

soluções da lei de empréstimo
e arrendamento. O govêrno
chinês j á foi informado pelo
de Londres de sua resolução de
enviar 50.000.000 de libras es

terlinas, para fins de guerra.

Será a batalha decisiva

•••••••••••••••••••••••••
• •

: s _L� l'TG T J BJNo I� :
: Contém oito elementos tônicos :
: Fósforo, Cálcio, Vanadato, :
• Arseniato, etc. •

•• Os Pálidos, Depauperados, ....e' Esgotados. Anêmicos,
•Magros, Mães Que Criam,

• Crianças Raquíticas rece- •
• berão a tonificação geral •
• do organismo com o •
e e
• • •
.. . - ".

.
•••••••••1•••••••••••••••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� [�n�! u�n[li� . i !n� fi i� �rminJ[a DI �U U il�
Já em 1899 cogitava-se u Alemanha da invasão dos Estados sulinos do Brasil
Rio, CE. s. P., pelo Correio) tec1escos desejos de conquistar graves perigos à nossa tran-j "Pather" e lembro-me da au-

Tendo sido mencionado o mundo. qui lídade, principalmente peja, dácia elo seu comandante e elos
num comentário da imprensa influência deles na política. comentários de alguns jornais
desta capital, sôbre declara- "GUERRA, FAUTOR nE Oliveira Viana, nome festeja- de Berlim sôbre o dito inciden-

ções que fizera em torno da CULTURA" do nas letras nacionais, recor- te; dasnecessárto é recordá-lo

penetração alemã no Brasil, Tornaram-se vitoriosas, em da: "O colono alemão, homem aos moços de hoje.
tivemos oportunidade -de ouvir tal ambiente, as opiniões de de outro tipo, de outra raça, de Fala-se muito no livro de Otto
o dr. Baltazar da Silveira, co- Hartman, Schme11er Burtow, outro gênio, de outra civiliza- Tannemberg, "A Maior Ale
nhecido causídico e jornalista, Claugeritz, Bernhardi, consí- ção, é de mais difícil diluição manha", aparecido em 1911,
a cujo pai, almirante Carlos derando a guerra "fautor de no meio brasileiro; nas suas no qual o leitor achará o se- -- Agora, conclue o nosso

Baltazar da Silveira, ministro cultura". E não é para esque- zonas de fixação, no Paraná, guinte período: "A Alemanha interlocutor, posso narrar o

da Marinha do Govêrno Cam- cer a doutrina de Bismarck em Santa Catarina, no Rio tomará sob a sua proteção as episódio a que se referiu e fá

pos Sales, o general Inácio atinente ao imperialismo Wel- Grande elo Sul, êle fórma uma Repúblicas ela Argentina, Chi- lo-ei dentro do rigor dos f'a

Garmendia, em nome do presi- tíuperium) do espírito ale- sociedade inteiramente distín- le, Uruguai e Paraguai, a ter- tos:

dente Júlio Rocca, denunciara mão, que consistia em aumen- ta da sociedade nacional que a ça parte meridional da Bolívia Em 1809 a cidade do Rio de

que a República Argentina fô- tal' a imigração em centros circunda verdadeira ilha e também a parte meridional Janeiro engalanava-se para
ra sondada pelo adido militar americanos para os transf'or- étnica, que cresce e se expande do Brasil". Devo mencionar o hospedar o general Júlio Roc
alemão sôbre uma investida mar, em seguida, em pequenas lentamente. Os seus descen-' livro da Roland Uscher, "Pan- ca, presidente da República
de tropas germânicas, contra Alemanhas. Eis porque um dentes na primeira geração, ao

I germanismo" - "As círcuns- Argentina. Nas vésperas da
o sul do Brasil. pan-germanista _ o general contrário dos do italiano do ',tâncias

da vitória determina- sua partida, designava o gene- Eram, por consequência, de '

e escritor Bernhardi _ brada- espanhól e. do português, man- rão soe o momento é chegado ral Inácio Garmendia para alta relevância as informações
XEFASTA IXFLUÊXCIA va: "Poder mundial, ou deca- têm ainda muito visíveis na e propício para Alemanha PÔl' conferenciar com o meu saudo- prestadas ao Brasil pelo supre-

"Sim _ disse-nos o sr. Bal- dência". sua mentalidade e nos seus a mão na América do Sul, a so pai, então ministro da Ma- mo magistrado argentino; in-

tazar da Silveira. Êsse epísó- costumes, como no seu tipo despeito de qualquer oposição rinha do presidente Campos felizmente não foram aplica-
dio histórico é verdadeiro e A }�ORJUAÇÃO nos :NúCL]�OS antropológico, os característi- por parte da América do Nor- Sales. Nesse encontro amís- das providências seguras para

veio confirmar uma série de COLONIAIS cos germânicos da sua origem; te". toso e longo entre os dois an - neutralizar tão perniciosa in-

fatos que na-o tom 1110S d N" e sómente quando na segunda tigos companheiros na cam- filtração no sul do Brasil, sen-
a na e- os, brastleíros, não cuida- Não tem fronteiras a sua ou-

Vida consideração e que só d
ou terceira geração mostram- panha contra o ditador Solano do, posteriormente, despreza-

- mos a nossa defesa; consen -
� sadia " e a "lei Delbruch" de

mente agora corneç 1110'
se perfeitamente nacionaliza- Lopez, realizado no palacete dos os apelos de Sílvio Romero,a s a en- tíamos que os autores alemães 12-7-1913, transgredindo os

carar firmemente. Para o nar- se tornassem familiares aos dos, filhos do nosso meio e
princípios fundamentais do Di-

Jaguarí, hoje demolido e ou- enfeixados num opúsculo, "O

rar, torna-se necessário re- academicos de Olinda, em cou-
modelados à sua imagem". it I t

.

1
.

trora residência da Viscondes-j Alemanismo no Sul do Bra-

t
' . Não são recentes tais obser- reito n ernaciona Privado, sa de Jaguarí, minha avó ma- sil".

mon ar as origens da coloniza- sequência da atuação de To- estabeleceu: "o alemão natu-
ção germânica em nosso país. bias Barreto, fundador e men- vações; foram publicadas em Ii d ti

, ;;:-=========================-
1922. ra iza o con mua a gozar, I IOs olhares dos alemães esti- tor da escola "teuto-sergípa- bem como os seus descenden-

veram sempre pousados no na", consoante a expressão pi- tes, de todos os direitos de cí-
Brasil Ocas d

.

"N PEDRO II ERA COXTRÁRIO
. o o navio ym- toresca de Carlos de Laet, o dadão alemão e a proteção ofi-

phe" ocorrido du a rt d Segundo depõe Ernesto Ma-
, r 1 e o ga- sau oso polemista pátrio. cial da Alemanha". Fazem-se

binete Rio Branco send
.

A
. - toso C" coisas do meu tempo",

.

'
.

o mi- constituição de 1891, as- mistérios e exploram a credu-
nístro dos Estrauz '0 pág. 118, edição de 1916), o.

.
_

bel! � o �on-I se.gurando aos estrangeiros 1'e- lidade popular. Inculcam-se
selheíro Ma 1 F· d magnânimo D. Pedro II não

.

nue 1 ancisco SI entes no Brasil uma soma enviados de Deus. Guilherme
Correia que o relato

. I .
I lá 1 aplaudiu a colonização russo-

.' u m;n.u-,lllca cu ave de vantagens, per- II, na proclamação de guerra
CIOsamente numa men ltí f

- alemã na então província doI lona,' mi lU a ormaçao de núcleos de 1914, escreveu: "Lembrai-
t d d 1 Paraná.es ampa a num os vo umes coloniais alemães em Santa vos que o povo alemão é o po-

d� revista do Instituto Histó- Catarina, Paraná, Rio Granr:o O ALE�L\.O XA'lTRALIZAnO vo eleito de Deus. Sôbre mim
nc_o .:: Geográfico, confirma a do Sul" os quais, aos olhos de Era eu acadêmico de direito, é que desceu o Espírito Diví
opimao dos que enxergam nos alguns observadores, eram quando se verificou o caso da uo; sou o seu instrumento, sua

Indicador
I Dr. ARAUJO-oLHos, OUVIDOS,
�____ NARIZ, GARGANTAfõ" Antônio Moniz

de Aragão
MÉDICO

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às
17 horas.

RESID�NCIA:
A v. Hercflio Luz, 189.

Telefone n. 751.I;;._,---

EXL�chefe de clt
nica do

Hospital de
Nu�)rnberg

(Profs. L. Burkhardt
e E. K.r�uter)

Especialista em

Li1"u:rgül GC1'(ll1l
Alta cirurgia, gyne

I
cologia (doenças de
senhoras) e partos.

ICirurgia do systema
nervoso e operações

de plsstlca.
'

IC\>D81l1t0rlo ti flUI Trllla
DO. 18 (daIS 10 68 12, •
das ló 69 16,M) Tele

phone - 1.286

I
Resldencla.i rua Es
teves JuniorI 20. • ••

Telephone ••• 1.131

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

Geral
CONSULTORIa:

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

RESIOENCIA'
Av. Hercillo Luz, 186 d_ Phone: 1392 _ .á ven ana FARMACIA ESPERANÇA

Attende a chamados I Rua Conselheiro Medra, 4 e 5 - FONE 1.6'-2
14

I (Defronte à casa Hrepcke)
..--------...----�

médico
Especialista, assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.

Consulta,:

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Djalma Moellmann
Formado pela Universidade de

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

lho geníto-urtnarío do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radlrlogla Clínica com o
dr. Manoel de Abreu Oamnansrlo

. São Paulo). Especializado em Hi
giene e Saúde Pública, pela Univer
sídade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Aparêlho moderno SIEMENS para
díagnôsttcos das doencas Internas
Coração. pulmões; vesícula biliar

estômagos, etc
Radlograrlas õssess e radíograüas

dentária"
Electrocardiogra'Ia clinica

Diagnóstico preciso das moléstias
cardíacas por 11 elo de traçados

elétricos.)
Metabolismo basal

(Determlnação dOI dltúrblos das
glândulas de secreção Interna).

Sondagem Duodenal
Exame qnímíco e microscópico do

suco duodenal e da bílis).
Gabinete de fisioteraoia

Ondas curtas, raios ultra-violetas,
ralos íntra-venaeího e eletrlcídade

médica
Laboratório de microscopia e

análise clinica
Exames de sangue para diagnóstico
da sífilis diagnóstico do Impaludls·
mo, dosagem da uréa no sangue.
etc. Exame de urina, treaçllo df.
Ascheln Zondeck, para dlagnóst!c('
precoce de gravidez). Exame d",
puz, escarros, líquido raqulano l

qualquer pesqulza para elucldaçllc'
de diagnóstico,

Rua Fernando- Machado, &
Telefone 1.195

FIL ORTANOPOLI�

espada, seu defensor. Desgraça
aos que me desobedecerem, aos
fracos, aos incrédulos".
Comentando-a, a c e n t u o u

Lloyd George: "Jamais se ou
viu cousa igual desde os dias
de Maomé!"

terna e madrinha, foi que o

bravo e culto soldado platino
Comunicou ao meu inesquecí
vel genitor os desígnios da
Alemanha em relação ao nosso
caro Brasil. Sondado pelo adi
do militar alemão em Buenos

OLHOS

O }:;PISóDIO JÚI,IO R()('CA
Aires sôbre uma possibilidade
de invasão dos Estados, acima
mencionados por tropas ger-.
mânícas, respondeu-lhe o go
vêrno argentino que daria in
tegral apoio ao seu antigo alia
do e amigo; eis porque resol
veu êle oferecer ao meu inol
vidável pai a sua espada glo
riosa como espécie de penhor
de. aliança.

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

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES- médico especieliste em

OFICINA FORD
(Provisória)

DOENÇAS DbS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no RIo de Janeiro

Consultas diariamente Pela manhã: das 10 ás 12 horas
a tarde: das 15 às 18 horas

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

Jcsepbíne
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

5(hweidson

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

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

Florianópolis, 14 de Novembro de 1941.

TUFF. AMIN & IRMÃO

Faltou o Canadá heróico ••.
o observador da "Gazeta", de S. Paulo, junto à Conferên

cia do Rio de Janeiro, escreveu para o seu jornal:
"Por flue não esteve no Rio, nos debates tio Itamaratí e

uas solenidades do Palácio Tit'ndentes, um delegado dêsse llO�
1'0 admlrável �

Sobre os sete mares do mundo e em terras de todos os
continentes 11á marujos e soldados canadenses, batendo-se lle
los ideais que são os nossos, pelas soberanias que queremos
manter, pela Iíberdade que deíenderemos R todo o trânse. l\lar
charam ao prímeíro alarme, antes de todos, na vanguarda de
todos. Estiveram em Nnrvíck, levaram suas haíonetas aos cam

pos da Bélgfca ínvatlída, formaram de peito exposto, na epo
péia de Dunquerque, regaram, com o seu sangue, o deserto (la
Uírenãica. E se lhe npruveltmnos a grandeza fio sacrifício, por
que lhe negaremos o direito de, ao nosso lado, opinarem, como
irmãos que são �

Não proclamámos, já, a sua eondíçâo ele nação soberana,
aceitando as credenciais de sua representação díplomátlca e

mandando, para Toronto, um ministro acreditado �
As formas de união que pretendemos alcançar, nssocínn

do, em tratados coletivos, as nações continentais, são porven
tura mais livres. de compromissos, que aquela que articula as
unidades da "common'wealth" �

O Canadá faltou na Conferência {lo Rio de Janeiro. Era
preciso que aquí estÍYesse, ao menos para receher as ltomena
g'ens que devemos ao seu ]lel'oÍsmo".

I
CLlNlCA ESPECIALIZADA DAS MOLESTlAS DOS

Ouvidos-Nariz-GaI1ganta-Cabeça-Pescoço
D,. ARMINIO TAVARES

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

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

Consultório: Rua João Pinto, 7 -Te). 1461.-Residência ! 45"ó I
Dr. SAVAS LACERDA

AVISO AO POVO CATARINENSE
Linha direta Porto Alegre- Florianópolis

Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade
Ex-il!terno do ..serviç� do Professor Le�nidas Ferreira e ex-estagiário dOll
Servlçes do dr. Gabriel de Andrade (RIo) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Cons: Vítor Meireles, 28.-088 16 às 18 boras.
Ras.: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLIS.

,.

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

às quartas e sábados
Saídas d'e Araranguá ·às quartas,

sáoados e domingos

I Aqente em Florianopolis: MARIO ,",OURA

I . .. P�A�� 1� DE_N....O_V_E_M_B_R_O ........_

Produtos CATEDRAL
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Ar prim.eira providência;,í.Fiel aos compromISSOS, o go- muitas campanhas entredídas
vêrno do Brasil rompeu suas ora de boa, ora de má fé, pres
relações com a Alemanha, a servou de grandes e irremediá
Itália e o Japão. Fiel aos com- veis desastres os povos ame ri-

promissos é bem.o caso de lem- canos. Sua palavra, a_rden�e foi
brar, mas prefiro reconh�cer por momentos o UlUCO labaro
que se trata antes de uma �lde- em. torno do qual a conciêncí a
lidade ao sentimento público. pública buscava ânimo" con-

.

De fato, o sentimento pú- fôrto. O delírio predatório, 31-

blíco nunca foi entre nós incli- tingindo o nosso continente,
nado à violência, e detesta os confirmou-lhe as inquietações
métodos alemães d� guerra...' e deu-lhe prestígio à conduta.
tanto quanto a doutrina alema O panamericanismo tinha cria
de uma raça mais nobre que a.s do, bastante pela previdência
outras, à qual deva caber o prr- de sua ação anterior, meios e

vilégio de habitar o mundo.. instrumentos capazes de aten-
Quando o conflito atual l�- der à eventualidade prevista '2

rompeu na Europa, o Brasil infelizmente verificada. O apê
declarou-se neutro. Mas a neu- lo a êsses meios e instrumen
tralidade proclamada era polí- tos é que parece colocar a ru

tíca: era apenas uma neutra!i- ptura das relações com a Ale
dade de Estado, pois ela nao manha, a Itália e o Japão no

existia, não poderia existir �as campo estrito dos compromís
almas, tanto a Alemanha VlO- sos cumpridos e da palavra
lava princípios erraizados e es- honrada.
tabelecia domínios inteiramen- Cumprir os compromissos ou

�,"'J tI' r.ontrários à índole de nossa honrar a palavra, é sem dúví-
viúa. da uma fórma superior do res-

Por algum tempo, foi possí- peito entre os homens tanto
vel aventar que tais princípios quanto entre as nações. Mas
.'� domínios pouco nos importa- essa fórma possue no caso 11111

vamo COllstituiam aspectos de superlativo: não foi engenra
um velho drama distante. Nun- da por feito de meras cornposi
ca assim pensou entretanto (l ções políticas; decorreu essen

oráculo da América, êsse .1.)- cialmente do mecanismo de
bre e admirável presidente Roo mocrático dos povos america
sevelt, que nos próprios apêlos nos, de sua profunda sensíbtlí
em favor da paz, feitos em .. dade quando surpreendem os

1939, punha o acento incon- fenômenos da existência cole
fundível de sua reprovação ao tiva.
processo de pirataria já fran- Em nenhuma circunstância
camente ensaiado contra os po- os povos americanos repeliram
vos desprevenidos. a presença dos estrangeiros.
A idéia de presservar a Amé- Sendo entretanto povos, por

rica pelo isolamento, muito que assim foram organizados,
sustentada nos Estados-Unidos em formação completada nas

e insinuada pelo zêlo da pro- lutas da independência, jámais
paganda nos demais países a- tolerariam que o estrangeiro
mericanos, carecia por inteiro participasse de sua vida fóra
de base. Tudo a contrariava, do caráter de imigrante.
desde o conceito germânico sô- Ora, nesse ponto fundamen
bre a raça, que levava a Ale- tal do modo como entende vi
manha a proteger o alemão ver, a América entrava em

onde se encontrasse, e êle nun- conflito patente com a idéia
ca deixou de existir em quistos germânica da proteção do ale
na América, até à espantosa mão onde quer que se ache. O
tése dos espaços vitais, criando Brasil era particularmente afe
a iminência da conquista em tado, em razão do número rela
tados os terr-itórios americanos tivamente extenso dos alemães
suscetíveís de mover a cobiça. aquí instalados. PÜlStO em prá-

r�._
.

1· isolamento da América em t.ica o plano de Hitler - em

-�ace da guerra,embora círcuns- última análise o plano que está
crita esta ainda ao cont.inente na ment.e de todo alemão -

europeu, seria mais que uma de submet.er os países pela pre
omissão ou inadvertência: se- sença dos alemães, at.é mesmo
ria um delito funcional dos go- quando simples turist.as, não
vêrnos. havia espírito lúcido, exceto se

O homem que logo de come- dobrado à corrupção, que não
ço o combat.eu, opondo-se, por esperasse aquí a ruptura de re

assim dizer sinvularmente, a lações como a primeira de uma

.

I

\�

CASA DAURA ..·A'

Acácio Moreira
ADVOGADO

Consultas e pareceres
Ações cíveís, comerciais

I
VISCONDE DE OURO

PRETO, 70
Fone 1.277

o "Santuário" dos
diplomatas no eixo
Buenos Aires, 2 (A. P.) - O

"visto" nos passaportes dos di
plomatas e agentes consulares
do Eixo que, deixando o Brasil,
queiram vir para a Argentina,
dependerá de consulta prévia
ao Ministério das Relações Ex
teriores.
Essa resolução, anunciada

pelo próprio sub-secretário de
Estado daquele Ministério, está
sendo comentada pelas perso
nalidades mais chegadas ao

mesmo, como significando que
o govêrno argentino já prevê o
afluxo enorme de "refugiados
diplomáticos" para o território
nacional.

Êsse vasto número de diplo
matas do "Eixo", obrigados a
deixar os países que acabam
de romper relações com seus

respectivos países, deverá en
contrar na Argentina o seu

"santuário", diante da dificul
dade de recursos marítimos ou
aéreos para chegarem a seus

países,
Além dos diplomatas e côn

sules, espera-se também a che
gada de numerosos nacionais
daqueles países, muitos dos
quais já começaram a chegar,
vindos das colônias do sul do
Brasil.
A medida de "filtragem" des

ses refugiados, agora adotada
pelo govêrno argentino, corres
ponde, em .outros termos, a
verdadeiro "racionamento", su
jeito a condições especiais do
país,

suas so
PUDIM
delicio-

»

2$200
4$1)00
5$000
4$500
2$400
2$500

"

ECONOMIZE DINHEIRO, COMPRANDO NA CASA DAURA
Dando inicio a nossa primeiro: liquidação, resolvemos vender Durante o mez de fevereiro todo o nosso colossal stcke. 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 çonfiança, pela qualidade de nossos artigos e pelos nossos

PRECOS VANTAJOSOS
Damos o seguir algumas de nossas ofefta�:

SEDAS Cretoue branco,larg. 2,20 mt 8$500

I
Brim Infantil

Seda ln qué, em todas as cores mt. 4$500 Cretone branco, largo 2mt » 8$000 Organdy liso em diversas cores
Setim Lumiêre, larg 0,90 ,. 12$000 Cretone branco, larg 1,40 }) 5$500 Brins de 2$ :1$5
Selim Lumíere, larg 080 • t osoo: Cretone em cores, larg 2mt, art. bom » 8$[)oo I Merinó preto. art. multe bom
Frizotine liza. art. bom ») 1 c$ooo Guarnição pintada PI cbá uma 31 $000 Meio linho estampado
frizotine, pesada, art. ótimo » 12$000 Guarnição PI jantar 14ox140 » 17$000 Voil estampado
"�eda gtvré pesada » 11 $000 Guarnição PI jantar 140x 180 }) 22$000 ARMARINHOS ARTIGO P HOM NSSeda givré superior » t 4$000 Guarnição PI jantar 1<!ox230 » 32$000 .

E I· E :
Seda granitada , ótimo artigo » 8$000 Guarnição vadrez 14ox140 li 15$000 Sabonete L1feb�oy um

R9mano xadrez na mesma co!' 8$500 guarnição xadrez escuro 140x140 » 24$000 Sabo,nete de coco _em barras uma

Romano liso, art fino » E$500 Algodão largo 0,90' peça 22$000 Cam�sa 50 cega Le_ao PI homem »

Seda xadrez míudo � 8$000 Algodão superior » 16$000 Cam�sa SocE'�a Leao PI rapaz »

Tafetá xadrez, lindos desenhos » 8$500 Alvejado Ouro p 19$000 Cam�sa cI fe�xú PI homem »

Seda «stamuada. desenhos novos II 12$000 Cobertores escuros (Reclame um ·6$500 Camisa CI Ieíxo PI rapaz »

Lingerie em bolas, art. moderno » 8$500 Cobertores PI bébê de 6$5 e 8$500 Esto�o de ch,icara Japoneza PI café um

Lingerle liso » 7$500 Toalhas Alegoanas PI banho uma 8$500 Estojo de. chlcara Japoneza PI chá »

Lingerle estampado II 7$500 'Toalhas íízas PI banho » 5$500 Pasta· Alv�dente uma
" .

Pasta Kollnos })Tefetá Moiré art. bom » 12$000 Toalhas. PI rosto, de 2$ 2$5, 3$ » 4$000 Blusas Swing PI moçasFustão de seda liso, em dlver sas cores ,. 10$000 TECIDOS DIVERSOS Blusas listadas PI moças�e�a PpI .camisa, art. bom p �$$o500 Tecido PI reposteiro mt. 6$500 Capas felpudas PI criançase a clnt à-jour estampada » 00
Crepon PI kimono » 3$000 Casaquinhos felpudos PI crianças umSeda PI kimono, de 7$500 e 9$000 Tecido granité PI kimono »3$800 Pasta de couro PI escolares de 14$ eGivré pesado, art. largo mt 14$000 Crepon PI kimono, art. bom »3$500 Jogo de SI:lSp. e cintas de couro PI homem umVeludo cbtüon » 55$000 I ld d hChitão ct bene cos » 3$500 dem, I em e camurça PI omem })Linho e seda de Brusque II 12$000 Tecido PI colchão, larg.l,40 }) 4$000 Jogo de susp. e cinto de couro PI rapaz de 10$ e

CAMA E MESA Tecido PI colchão, art. bom :t 3$000 Idem, idem de seda PI rapaz um
Atoalhado branco e de cores, largo 1,40 mt 4$800 Opala liza li 2$500 Escovas de roupa, art. bom
Colcha de seda cI bico PI casal uma 49$000 Opala liza, typo Suissa » 3$500 Leite de Colonia
Colcha de fustão Plcasal ,. 1,,$000 Foulard PI kimono » 6$500 Calça de borracha
Colcha de fustão PI solteiro II 15$000 Opala estampada, typo cambraia » 3$5,)0 Talco Ross
COlcha reclame » 7$500 Fustão estampado PI praia » 4$800 Malas PI viajeus do 24$, 25$
Colcha veludo PI casal » 24$00u Zefir superior » 2$300 Capas de borracha PI !J.omem_
Colcha branca pI solteiro II 12$000 Zefir listado » 2$'100 Blusas Aviador, PI verão
Colcha branca PI casal » 15$000 Tecido Cubano z 2$000 Lã Linda em todas as cores

Recebemos mai� uma infinidade de outros artigos, que na mesma base de preços, entregllmos ao público, durante liste mês.
ARTIGOS PARA CARNAVAL: Recebemos varIado sortimento, como: Pandeiros, medalhas PI ciganos, co�ares PI B.danas, colares Havaianos, oculos. narizes,tecidos e sedas lipropriados PI o carnaval. As meias mais fortes da -cidade.. s�() vendidas p�la .nos�a casa

Defenda o seu dinbeiro, f8zendo 88 6U88 compras na prImeIra grande hqUldaçao da

rua Felipe Schmidt, 19--FLORIANOPOLIS

com ENCERADOS AYMORÉ

Os soldados da treva
deixarão a Cidade Luz
Vichí, 3 (United) - Circu

Iam. insistentes rumores no
sentido de que o govêrno fran
cês se instalaria em Paris até
março. Os referidos rumores
declaram que os alemães se re
tirarão de Paris,

Senhora ! Para as
bremesas prefira o

MEDEIROS, Sabôres
sos e diferentes.

»

»

e

mt.

desde

uma
um
uma
lata
e
uma

:t

novelIo

»

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

10$000
g$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$200

Fabricados com lona especial, tinta e

iÍnpermeabilizada, e com ilhoses refor
çados, os encerados Aymoré tornam-se
economicos no uso em virtude de sua

maior durabilidade resultante de sua

extraordinaria resistencia.

Estão sendo empregados com

excellentes resultados em es

tradas de ferro, auto· cami
nhões, vapôres e outros meios
de transporte, Pódem ser for
necidos em varios typos de
lona, e nas côres crúc, ver

de. cinzo ou kaki

Encer�dos Aymoré
producfo do MOINHO INGLEZ

série de providências adminis- ta

trativas para conter o rio in
vasor, acrescido de seus aflu
entes japonês e it.aliano. O
govêrno do Brasil, adot.ando
essa primeira providência, não
foi portanto apenas fiel aos

compromissos de sua boa e a

certada política externa, senão
também ao sentimento públi
co, intuitivamente gerado e

agora esclarecido pela evidên
cia do perigo.

COSTA REGO

4' sr I.

Peças �enuinas FORD
Procure os novos concessionários:

Tulli Amin «: Irmão
Rna Cons. Mafra, 54 -- 'aixa postal, 111
II n

»

»
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o BSTADO- Quarta felf3 <I tJe Fevereiro de �g42

A CA ___ AL,

De recente circular do mente, a gravidade do mo- máticas. Essas potências' outros lugares onde se rea

revmo. arcebispo de Pôrto menta, e os seus deveres pa- são a Alemanha, a Itália e llizem atos religiosos.
Ale.gre, d. Joã� Bec�e:, �x- I r� coI? a na�ão, baixou vá- 'o Japão A' _ I Não escapa à esclarecida
tr�lmos. o seg_umte tOpl�O. i nas mstruçoes referentes I Em .con�equencIa �essa i inteligência do clero e dos

Na slt�aç�o atual �nada I
ao modo de proceder n_?s, determmaçao �o �ove�no, I fiéis o .acerto dessa medida,

pel�s aC?nteclmentos p::ter-I tem�os que correm.
A

. S�o ordeno que seja, mtelra-,
que não pode não deve ser

naCIOnaIS, o clero católico e medidas de emergencia, mente, suspensa a prega-
'

os fiéis deverão, novamente, ! que as circunstâncias re- ção em língua das meneio- considerada hostil ou vexa

colaborar com os poderes' clamam e a sabedoria go- nadas potências, assim co- tória, visto que se impõe
públicos, principalmente na ,I vernamental aplica. mo os cânticos e preces, por motivos de caráter ge
defesa da liberdade, da in- Assim é que proibiu, em quer nos templos, quer em, ral".
dependência e da soberania

I
qualquer lugar público, o

política da pátria. uso do idiôma das potências
Ora, o govêrno brasileiro, do "Eixo", com as quais

compreendendo, perfeita- I
rompeu as relações diplo- Vinte-e-quatro anos mais tardeOs soldados norte-ameríca-

Londres, 3 (De William Do- I no de ascendência polaca, Iran
wns, correspondente da United

I
cesa ,norueguesa, checa, grega,

Press) - São decorridos 24

a_)1
alemã ou italiana encontrarão

nos desde que as forças com- em Londres a causa por que es-
Os abaixo, constituindo mais de 20°;0 dos assoclados batentes norte-americanas, pe- tão lutando. Os governos livre s

da COOPERATIVA MIXTA DE LA TI�INIOS FLORIANÓ la primeira vez na história, e organizações que estabelece
POLIS, no uso das atribuição que Jhea são conferidas pe- chegaram ao solo britânico, ram sua séde na capital britá
lo § 3C do Art.1 7 dos ESTATUTOS da mesma Cooperati- onde descansaram pequeno nica, retratam, com peregrina
va, convocam os demais cooperativistas para urna As- lapso de tempo antes de irem I certeza, os ideais pelos quais
sembléia Geral, para o dia 8 de fevereiro vindouro (do- ocupar seu posto de combate lutará o segundo corpo expedi-
mingo), em local que será préviamente determinado. Ao na França. cionário norte-americano.
mesmo tempo, convidam a Secção de Ecrnomia Rural As tropas norte-americanas O público norte-americano
no Estado para acompanhar os trabalhes da Assembléia, que agora desembarcaram na deverá estar preparado para
que terão início às 9 horas da manhã. Nessa reunião, em Grã-Bretanha (Irlanda do Nor- más e bôas notícias com rela
que poderá ser observado o estatuldo no Art. 18°, serão te) talvez utilizem temperaria- ção à transferência de seu se··
tratados outros assuntos de lnte rerses vitais para a COO- mente seus alojamentos neste gundo corpo expedicionário à
PERATIVA e para seus associados. país, porém, seu "descanso", Inglaterra, através do Atlântí-

Florianópolis, 25 de janeiro de 1942. J indubitavelmente, será mais co.
Emanuel Fontes, Ivone Gumercindo Vieira, IzaItino'l prolongado que o do primeiro Em 1919, mais de 700 solda-

�rancisco Vieira, :R0salino _
dos S.1:l?,tos, Vitorino Francisco cor�o expedicionário norte-a- dos norte-americanos perde'\ eras, Deodoro SIlva, Joao P. \ ílpert, Gustavo Gaspar mericano. ram a vida ao serem afundados

Nicolau P. Costa, Manoel P. Costa, Jovlto Miguel dos San É muito significativa a com- por submarinos alemães meia
tos, Zeferino José Ramos, Dorval José Teixeira, João FIo- posição do exército norte-ame- duzia de navios-transportes de
rentino Pacheco, Agostinho Antonio Furtado, Lidio Pires, rícano, exército cujos soldados tropas. Atualmente o mesmo
Geraldo Candí do Bernardes,. Justino .Amancio Cordeiro,Oe- se chamam Spinelli; Wojenski, inimigo é imensam�nte mais
ruldo �achl1du, Lucas Corr�18, Hípólítu Bernerdíno das Oha- Mueller, Desjardins, Jonasson forte e os riscos submarinos in
gas, Joao FranCISCO, Antonío Duarte. e Pappas, finitamente maiores que então

Assembléte Geral

HOTIl C[NTRAl
(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. vícijn rrtes , e servido por

garçons atenciosos e peritos cozinheiros.

,-r

HOTEL

os trrmm"-_ ....re8>:iiliu F j.

-

CENTRAL
Rua Conselheiro Mafra, 26 - Caixa Postal

I

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

las da Guarda-Moria da Al-
fândega desta Capital, afim Alença-Ode se tratar de interesses

urgent.es. desta Caixa. Sementes novas de flôresFpohs., 3-2.942� . e verduras, só na "A FloriM. A. Roberge, I SecretáriO. cultura", à rua Felipe Sch.2 v. - 2 midt, n. 52, (Edifício "Cru-
zeiro».) 20VS.-13

Caixa Beneficente dos Emprega.
dos do Ministério da Fazenda no

Estado de Santa Catarina.

2.a e última Convocação.

Camisas, Gravatas, Pijames,
Meias das. melhores, pelos me
nores preços só na CASA MIS
CELÂNEA. - Rua Trajano. 12,

.................... -
'

It ..

........c..",•• "" .....

20 v.-2

Aulas Particulares
Lídia Guimarães AI-.

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

, l5v--alt.6

Para qualquer assunto pe
rante as repartições públicas
federais, estaduais e munici
país: Procure a Organização
Comercial Catai Inense,

I Dr. ALDO DA LUZ
ADVOGADO

Rua Trajano, 33
FLORIANvPOLlS I,Atende das 9 às 12 horas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devolvidos

�o ESTADO�
DIÁRIO VESPERTINO
Redação e Oficinas à Rua

João Pinto n, 13

Tel. 1022 - ex. postal139

ASSI:\ ,\TURAS

Na Capital:
Ano ........•..

Se m es tre .

Tr'imestre .

I\lês ......•....•

50$000
2.")$000
15$000
5$000

No Interior:
Ano ..

Semestre .

Trimestre .

555000
30$000
20$000

Anúncios mediante contrato

A direção não se responsabi
liza pelos conceitos emitidos

I . nos artigos assinados
� �

Terrenos no Balneário
Escolha já o seu lote de ter

reno no Balneário da Ponta do
do Leal. As construções aurnen
tam. A planta dos terrenos acha
se com o Sr. Art Santos Pereira
que SE acha encarregado d�
venda dos lotes.

Representantes e

. viajantes
Precisamos para todas as

e zonas do País. Negócio sé
rio e lucrativo. Ótímas con

ções, Cartas à FÁBRICA DI<;
FOLHINHAS ReI. 601, Caixa
3.097 -

---_ ... ___.,.,.----- --�-

DESPERTE A BILIS
, DO SEU FIGADO
I
Sem Calomelallos-E Saltará da Cama

. Disposto Para Tudo
I Seu f!gado deve derramar, diariamente.
DO estcmago, um litro de bílis. Se a bílis não
corre livremente, os alimentos não são
digeridos e a podrecem. Os gazes incham o

estomago. Sobrevém a prisão de ventre.
Você sen'ce-se abatido e como que envene

nado. Tudo é amargo e a vida é um martvrío,
Uma simples evacuação não tocará a

CAusa. Nada ha como as famosas Pillulas
CARTERS para 1) Fígado, para uma acção
certa. Fazem correr livremente esse litro
de bilís, e você sente-se disposto para tudo.
Não causam damno; são suaves e contudo
lia maravilhosas para fazer a bilis correr

Iívremente. Peça as Pillulas CARTERS
'para o F'Igado, Não aeceite imitaçÔ4ll'.
J'.�o 3$000

TINHA TONTURAS I
I

-

SanguenolCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:

,

ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSF OROS,CALCIO

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Depauperados,
Esc.lotedos, Anêmicos, Mãe.
que criam Magros, Criança.
raquílicu, receberão I toni-
ficação geral do organitmo

San DOü e n o I
Llc. DN.S.P. rr 199, da 1921

Companhia

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. 4

Prédio
Vende·se um, à rua Bo

caiúva, 30.
Tratar à rua Arcipreste

Paiva, 5, com o sr. Orlando
Simas. 15vs.-1O

Catx« postal 19- TelepIJoIU1083-End. Tel.• ALLlANÇA'

Sub-Agente em Laguna, Tubarão, Itajaí,

I.Bltimenau e Locrea.
I����_'

QuAsi meio século de"l-exla
tência é o melhor reclame
da prefêreocia • JUVENTUDE
ILWHORf para limpar, Ior
tificar e rej U 'I e nes c e r os

cabelos. Elimina a caspa,
faz cessar a q u é d a dOI!
cabelos e voltar a eM
p r i tn t t i v a os cabelos
brancos. sem OP tingir;
d' -Ihes vigor r mocidade.
Não contém sais de prata·.
usa-se como loç&Qo

ORATlí
Peça-nol Impru!,9' .oOR,oe�dadol doa cabalol • O meIbor aIO
d '. AI••••".,
Vidro per.. � ..

fale 0'0 ..

LIa. ;UYU"'••w.nU"�1
ROI d.Wn', tÍt .> ii n "mliO

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

12 mezes de estudos. Mensalidade mínima. Preciso de agentes e re
presentantes em todas as cidades. Escreva. à Caixa Postai, 3717 -S.Paulo.

ii����i� I Fi��1'i�i� 1
Se v. S. precisa comprar artigos para presentes ou necessita de uma

boa instalação de luz ou obter materiais elétricos, em seu próprio
. interesse, visite sem compromisso a I

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

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

Farmácia (cEsperança)) I
do

farmacêutico NILO LAUS
Hoje

-

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

Perfuma�as.-�Artigcs de borr.achd.
Garante se a exata observância no receituário médico

ii Aliança �a Baia B
Fundad� em 1810 Séde: BAIA

Seguros Terrestres e Marítimoa

Dados relativos ao ano de 1940
Capital Realizado Rs. 9.000:000$000
Reservas, mais de • 54.700:000$000
Responsabilidades assumidas, • R.929.719:000$000
Receita • 28.358:717$970
Ativo em 31 de dezembro • 85.964:965$032
Sinistros pagos • 7.323:826$800
Bens de raiz, (prédios e terrenos). 22 354:000$000

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

d€ Souza e Dr. Francisco de Sá.

Agências e sub-agências em Iode, o território nacional.
Sucursal no Uruguái. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da América, Europa e África,

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades'
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina
Rua Tralano n.O 16 - Séde próprIa

Registrado no Ministério da Agricultura pele Certificada
n. 1 em' 20 de Setembro de 1938.

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

EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

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

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

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

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

melhores taxas:
C/C à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C AYlso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%Aceita proeuraeão para receber vencimentos em to

das as Repartiç{íes Federais. Estaduais e Municipais .

Agente em Florianópolis

Ci�MPOS
RUA FELIPE

L O B O & (ia.
SCHMIDT N 39

•

Quase não podia
atravessar a rua

O Sr. Sebaatião Machado,
de 43 anos, funcionário pú
blico, começou a sentir ton
turas, manchas na vista, tu
do rodava, .. Tinha medo de
atravessar uma I ua; 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:
lépido, jovem, cabeça leve,
sempre bem disposto.
BUCOIODlNA. com base de -- IIIilIIIIIIDII_lIElI!iliIlSi!lili!iilll_II:IIIIII • :_

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

comece HOJE fi tomar BU
COlODINA e viver

á

muito
mais ào que iria viver.
Peça BUCOIODINA na sua

farmácia e se não encontrá
la escreva 80 Laboratórto

IMargel do Rio de Janeiro.
Caixa Postal 2: 02.

..................---- _--..... ---------------------

PREÇOS MÓDICOS

É UMA DOENÇA GRAVís
SIMA MUITO PERIGOSA -r

PARA A FAMíLIA E PARA
A RAÇA

USANDO o

. ,

R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edificío do
Mercado, frente à Casa Hcepcke),

FONE 1.642

nlífllllll:[Jl�IUW!1 �TEREISUM BOM AUXILI- c

AR NO COMBATE A ÉSSE "

MAIOR FLAGELO DA �HUMANIDADE. "

REUMAT' SMO

ESCRÓFUL.AS

ESPINHAS

FíSTULAS

ÚLCERAS

MANCHAS

"fbl�IH Df Hft6U�IRA"
O DEPURATIVO QUE

NOSSOS AVÔS JÁ
USAVAM. 65 ANOS
DE EXISTÊNCIA

VENDE-SE EM TÔDA PARTE.
---..

Crédito Mútuo Predlo I
-------- -------- ----

Proprietários: J. Moreira Bc (ia.
21

Foi entregue ao prestamista Germano Alves, resi
dente em Córrego Grande. possuidor da caderneta

n. 7.985, o prêmio que lhe coube em

mercadorias, no valor de rs.

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

4 DE FEVEREIRO
Mais um Iortnldável sorteio li). Crédito Mútuo Predial,
realizará no dia � de Fevereiro com prêmios em

mercadorias, no valor de rs.

6:250$000

Não vacile, adquira jái uma
caderneta na

Crédito Mútuo Predial
Mensalidade, apenas, 21000

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

Rio de Janeiro, sob a díreção
de méd.cos Espíritas, atende,
gratuitamente. pessoalmente,
ou pelo Correio, desde que
envie claramente onem e, íe a
de, residência e síntomas, as
sim como envelope sele do e
subscrito para resposta.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO 4 de Fevereiro de 1942

Preparando o assalto a Singapura
NOVA IORQUE, 4 (A. P.) UM RÁDIO BRITÂNICO DE BATÁVIA INFORMOU QUE FORMAÇõES

NAVAIS JAPONESAS ESTÃO PREPARANDO O ASSALTO A SINGAPURA, COM APôlO DE FÔRÇAS TER·
RESTRES AGINDO DA TERRANFIRME MALAIA.

Os russos apostamNova Iorque, 4 CR.) - A emissôra de ondas curtas de Lon
dres revelou que um porta-voz germânico, em Berlim, adotou
agora novos métodos de queixa contra a tática de guerra dos
russos. De acôrdo com o referido porta-voz, os soldados russos
estão apostando entre si, afim de ver quem mata maior núme
ro de soldados alemães, até determinado dia. Ao mesmo tempo,
os aviadores russos se empenham ,também, em destruir um nú
mero pre-estabelecido de aviões germânicos até uma data de
terminada.

Segundo as palavras do porta-voz de Berlim, êsses méto
dos "são uma obra prima dos grosseiros e abjetos soldados
russos" .

soldados fócoMais extintoum.
Por decreto n.v 1.305, de ante .. ontem, o governo do

Estado determinou o fechamento e interdição do internato
dirigido por Cristoff Knapper e situado na Alameda Rio
Branco, da cidade de Blumenau, em prédio pertencente à
Comunidade Evangélica daquela cidade, devendo, ser apreen
dido todo o material escolar e didático nele existente.

Sem prejuizo do processo criminal, que no caso couber,
aplicará a Secretaria do Interior e Justiça as multas previs
tas em lei a Hermann Müller Hering, Cristoff Knapper e

Henrique Martins (ou Martius) e aos pais ou representantes
legais dos menores internados no referido pensionato, que
ficarão todos sujeitos ao disposto no art. 17, do decreto-lei
n. 301, de 24 de fevereiro de 1939, enquanto as não satis
fazerem.

Nesse internato, a língua ensinada clandestinamente e

empregada usualmente era a alemã. Os professores eram

alemães, excepto Henrique Martins (ou Martius), que é russo ...

O prédio onde funcionava êsse internato anti-brasileiro
pertencêra a Hermann Müller Hering.

1942
Sábado, dia 14 - grande baile à

fantasia-Domingo, dia 15 - soirée
carn avalesca infantil.

CHINA
NO CINE-TEATRO

Alvaro de
. Carvalho

CIRCUS SHOW
Apresenta LAI FOUNS

A mais célebre troupe chinesa, em

MARAVILHAS DA (niNA

Sexta-feira
ESTRÉ'IA

às 8.30 horas

Segunda Feira, dia 16 -� grande
baile à fantasia Mesas à venda na

Relojoaria Moritz, pelos seguintes
preços:

Para ambos os bailes: 30$000
Idem, com jantar (4): 60$000
Ingressos individuais, p ara visitan-

tes - 50$000 para os dois bailes.
Não serão distribuidos convites pa

ra pessoas residentes nesta Capital.

Vida Social Ecos e NotíciasRevista feérie de atrações mundiais, com Bai larinos, Acróba tas,
Cômicos, Ginástas,.Equilibristas, Contorsionist as, Ballet, Cães

amestrados e Macacos.

Música! Bailado! Alegria! Acrobacia! Comicidade!
Localidades à venda das 9 às 12 horas e das 14 horas em

diante na bilheteria do CINE REX
Camarotes 30$ - Platéia (nurn.) 6$ - Balcão 5$ - Geral 3$

xFazem anos hoje: •

O nosso prezado conterrâneo O Centro de Cultura Femi-
sr. Eduardo Horn, do alto co. nino, Departamento anexo a

mércio cotarinense e figura de Cengregação de Nossa Senhora
remarcado relevo em nossa so- das Dôres, realizará hoje mais

ciedade; uma das suas sessões educativas,
-a exma, sra. d. Alice da sôbre temas cristãos. Essa sessão Está ensurdecendo-j Aviões �err�bados

Costa Vaz; será efetuada logo após o tér- Jl.Jil em Janeiro
-o sr. Arnoldo Suarez Cúneo, mino da novena, na Catedral se e tem zumbidos Londres, 4 (R.) - Os círcu-

dentista; Metropolitana. O tema de hoje .... IloS bem informados desta capí-
-a exma. sra. d. Maria Lo- �erá:" As Virtudes", abordando nos ouvidos 1 tal anunciam que 365 aviões

bato Di Concilio; a oradora, d. Laura Calado Cal- • I do "eixo" foram destruidos du-
-a prendada senhorita Car- deira, a Humildade em S. Fran- Prove êste remédio

I
rante

?!ll.�s de janeiro, contra
mem, filha do sr. José Mcell- cisco de Assiz, o Amor de Santa Se v. s. está ensurdecendo- se 123 bntamcos.
mann. Teresinha e a Fé em Maria e teme a surdez catarral, ou se :::::::::::::::::::::::::==-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�
-a sta. Neusa Bouson, filha Madalena.

B
tem nos ouvidos ruidos roucos, ido sr. João Bouson. retumbantes ou sibilantes, obte-

• Hoje haverá sessão doutrinária nha de seu farmacêutico um
Habilitações: no Centro Espírita "Amor e frasco de Parmínt.Estão-se habilitando para ca- Humildade do Apóstolo". Tomandose uma colher das
sar o sr. João Pedro Silveira de

*

de sôpa quatro vezes ao dia,
Sousa, funcionário do Imposto Notícias recebidas de Miami êste remédio póde aliviar pronta.sobre a Renda, residente em informam que o "South Atlantic

Clipper ", d mente o mal-estar causado pelosS. Paulo, e a srita. Maria Horn a gran e aeronave bidtransoceâni
. . zum i os nos ouvidos. A obstru-

de Carvalho, residente na Vi-
ca em que viajou o -

sr. Sumner W 11
.

ti çao nasal desaparece, a respira-zinha cidade de S. José. e es, sua com! iva
_ e diversos chanceleres e delega- ção se faz mais facil e o humor

Viajantes: dos latino americanos, arneris- do nariz A cessa de cair na gar-
De sua viagem aos Estados sou naquela cidade às 13 horas ganta. Este remédio é agrada

do Rio e S.Paulo regressou o de sábado, o que corresponde às vel ao paladar.
nOSSO prelado conterrâneo sr. 15 horas, tempo do Rio. Todas as p essôas que se vejam
dr. Saulo Ramos, abalizado cli- Tendo deixado a capital bra- ameaçadas de surdez catarral ou

que tenham zumbidos nos ouvisileira pouco depois das 6 horas
da manha- d f

. dos, deveriam experimentar êssee sexta- eira, a UOl-
rémedio.

________._ dade da Pan-American Airways
alcançou os Estados Unidos

de-Ipois de 33 horas, incluindo-se

Dr. Saulo Ramosnesse tempo as horas passadas
em Belém do Pará e Porto of
Spain, em Trinidad, para abas-
tecimento. �1

. Foi essa, portanto, a mais
rápida viagem jàmais efetuada
entre o Rio de Janeiro e o ter
ritório norte-americano.

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

Vida Esportiva \ o traidor Quisling
Estocolmo, 4 (U. P.) -- In-

_.:- I formações de Oslo dizem que o
NAO JOGARAO CONTRA OS major Quisling assumiu o car-BRASILEIROS de nrímeí

.

t d NMontevideu, 4 (H.) _ Os jogado- go e pnmeI�o mirus ro a o-
res Sanchez e Aveiro, integrantes ruega a pedido dos membros
do selecionado paraguaio, aprescn- do Gabinete. O comissário ale
tam sensíveis melh?n�s das lesões mão sr. Terboven concordou
que receberam no último encon lro '." '. A.
de que participaram. Todavia, se- co� a Ien.u�cIa do governo. O
gundo determinações do diretor major Quísling formará um
técnico dos paraguaios, aqueles novo govêrno nacional.
jogadores não poderão enfrentar
os hrasileiros no jogo de hoje. InoglukusO PRóXIMO ADVERSÁRIO DE

JOE LOUIS
Nova Iorque, 4 CU. P.) - O em

presário Mickey Jacobs iniciou ho
je algumas gestões, com o objetivo
de encontrar um pugi lis ta que pos
sa disputar o título de campeão
mundial de peso pesado, com O seu
atual detentor, J oe Louiis, no dia
27 de março próximo, no Madison
Square Garden. O que se apurar
da venda de entradas para êsse en-

. centro será destinado à organiza
ção de ajudas do exército.

Os possíveis adversários do cam

peão seriam Heliox Bettile, Boh
Pastor, abrindo-se mão de Loi
Franklin.

-Sabotadores nazistas operando
na África Oriental Portuguesa
Londres, 4 (A. P.) - A Se

cretaria dos Domínios declarou
que agentes nazistas, operando
dos lados da África Oriental
Portuguesa, foram os respon
sáveis pela dinamitação, no dia
29 de janeiro, dos pilares de al
ta tensão que ligavam a esta
ção de energia elétrica de Vitó-
ria Falls, em Vereeniging, na
África do Sul, com as minas de
ouro da região, Vereeniging é
uma das mais ricas regiões au
riferas da União. A declaração
acrescenta que o ministro do
Interior da União Sul-Af'ricana

I
declarou no Parlamento alí
que "traços da atuação dos sa
botadores nazistas foram des-

____......
cobertos por agentes além da

Svs-1 fronteira de Moçambique.

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

nico.

MUDANÇAS NOS NOMES
O rompimento das relações diplo

máticas do Brasil C0111 os países do
"eixo", teve a sua infl uência, direta
mente, sôbre o futeból.
Ainda, agora, os "teams" curitiba

nos "Savoia" e "Palestra-Itália",
vêm de apresentar aos seus associa
dos, em assembléia geral.>a modi
ficação das denominações para
"Bragança" e "Rúi Barbosa", res

pectivamente.
Quanto ao primeiro, parece 11a

ver ficado resolvido; porem, com

relação ao "Palestra", ficou deter
minado outra reunião, por dcf'iciêu
cia de número dos associados que
compareceram àquela assembléia.
Estão efetuando a mudança dos

nomes ítalos-brasileiros para outros
que expressem sentido genuinamen
te nacional.

curso do "kccpcr " brasileiro.
Cajú, dificilmente, deixará Curi

tiba, onde há grande interêssc, pois,
tanto ele, como sua espôsa, são fun
cionários públicos estaduais, razão,
porque, permanecerá no "Atlético
Paranaensc" .

Inoglukus Comunica a seus clien
tes que reabriu sua clí
nica, dando consultas
das 10.30 às 12 horas e

das 14 às 16 horas.
Fpolis., 4- 2- 1942.

ESTRÉIA DO "FIGUEIRENSE"
O "Figueirense F. C.", está em -r--Exige�ncias dasnegociações com o "Atlético F. C." .

de Imbiluba, para a realização de autoridades alemãs
Ulll "rnatch ", no próximo domingo. Vichí, 4 (U. P.) -- As auto-Aliás, o "esquadrão-de-aço", per-
manece indiJ'erenle, pois, até o pre- ridades militares alemãs publí-
sente momento não teve oporluni- caram na imprensa de París
dade para exibir-se aqui na capital. uma notícia sôbre novas requi-Segundo opi nião de seus aficiona- sições econômicas não-militados, o campeão estadual do ano fin-
do, vêm de conseguir o concurso res na zona- ocupada, onde as
de "{trios outros elementos que au- autoridades germânicas estão
menlou consideravelmente a pro- agora' autorizadas a requisitardução técnica apresentada anterior- víveres, mercadorias, matériasCAJú CUBIÇADO mente.

O grande goleiro da seleção na- Quanto ao quadro visitante, cuja primas e produtos manufatu-
cional, Cajú, antes cubiçado pelo capacidade definitiva não podemos rados não destinados às neces"Vasco" e "Botaíogo ", do Hio ele assegurar C0l110 excelente, têm a seu sidades do exército alemão.Janeiro, despertou, também, muito favor o cartaz de haver derrotadointeresse para o futebol uruguaio, há pouco, o forte "team" avaian� O pagamento dos produtos
cujos técnicos platinos desenvolvem pela contagem de 2 a 1. I requisitados será feito em mar-
atividade para conseguirem o con- 17AD cos de guerra alemães.

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

Cartazes d

•

•

Assinou o presidente da Repú
blica um decreto nomeando o

major aviador Miguel Laupont
para exercer as funções de adjun
to do adido de aeronáutica à
Embaixada do Brasil em Was
hington.

. Comprai na Cf SA MISCE
.ANEA é saber economizar'

Voltam as andorinhas
Lisboa, 4 (U. P.) -- O inten

so frio que até há pouco flage
lou o país cedeu lugar a um

tempo primaveril, e a chegada
das primeiras andorinhas, já
assinalada, indica que está
próxima a primavera.

Um {(astro}) na guerra
Washington, 4 (H. T. M.) -

Melvin Douglas, um dos mais
populares atores de cinema,
tornar-se-á diretor de informa
ções do Departamento de Defe
sa Civíl. Melvin Douglas esta ..

rá encarregado das relações
com a imprensa, o rádio, as re

vistas, cinemas e outros meios
de informação, não se sabendo
ainda se êle terá de suspender
suas atividades nos filmes. A
firma-se, porém, que isso é bem
possível, pois, provavelmente
o cargo que assumiu lhe toma
rá todo o tempo.

•

F oi colocada à disposição da
Diretoria de Geografia e Terras,
Alba Grisard, ex-professora da
escola do Sindicato dos Traba
lhadores em Construção Civíl,
para alí servir durante seis me-

dução de passageiros e de caro

gas e publicidade - Taxa de
Limpeza Pública e Aferição de
pesos e medidas.
Maio - Imposto Predial e

Taxa de Limpeza Pública.
Junho - Imposto Territorial.
Junho - Imposto sôbre In-

cipais: dústrias e Profissões.
Janeiro - Imposto sôbre in- Setembro - Taxa de Melho-

dústrias e profissões e imposto ramentos.
de licença: Sôbre estabelecimen- Novembro - Imposto Predial
tos ou escritórios comerciais, in- e Taxa de Limpeza Pública.
dustriais, profissionais, comércio Dezembro - Imposto Terr i-
ambulante, veículos para con- torial.

ses, na organização do Dicioná
no Geográfico do Estado de
Santa Catarina.diao São as seguintes as épocas de
pagamentos de impostos muni-

o tifo na Europa
Londres, 4 (Reuters) A

epidemia de tifo está-se alas
trando por toda a Europa, se

gundó revelam despachos pro
cedentes de Berna, acreditan
do-se que a causa dêsse alastra
mento sejam os soldados ale
mães doentes, que regressam
da frente oriental.
Em Saint-Lazare registra

ram-se 30 casos fatais, tendo
perecido outras 70 pessoas em
Tours. A epidemia de tifo tam
bém já apareceu na Holanda,
em Utrecht, logo em seguida à
chegada, da frente oriental, de ldois trens carregados de solda- �
dos germânicos.

A's 7,30 horos A's 5, 9 horas7 e

A's 7,30 horas:
Uma loura

eom acucer"

alivia de Havillanrl, Rita
Hayworth e James Cegney
Complemento nacional O.F.B.

. NEW VORR e seus arredores
(Short natural)

Submarino
fantasma

Anita Louíse

Loura e. perigosaLynn Bari e Mary Beth
Hugues HComplemento nacional D.F.B. Complemento nacional D.F.B

Maravilhas do Oeste America· Paraiso de Anões
no (short natural) (Desenho Colurido)

Preço 2$500 e 1$500 Preços: 1$500 e 1$000 Preços: 1$500 e 1$100
Lívre de Censura Impr. até lo anos Imp. até 10 anos

Estréia 6a ... 'eira, dia 6 do CHINA CIRCUS SHOW com suas 30 atracões
Entradas numeradas já se acham a venda no CINE REXo

�� _

Firma do Rio de Janeiro, importadora de pro
dutos químicos e matérias primas para indústrias
téxteis. tintas, anilinas, cortumes, snbôo, papel,
ferragens, etc., precisa de representante bem rela
'cícnodo. para vendas do estock. Detalhadas ofertas,
com referências, dirigidas à Caixa Postal 1513. -

Rio de Janeiro.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


