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A Alemanha amea�a aS�l1aeiS-·latino·americanasNova Iorque, 6 (A. P.) - vam em posição de obser- seus direitos e os direitos

I eias aliadas acompanhemO rádio alemão transmitiu O órgão em aprêço obser- var os acontecimentos nos respeitados, durante o pe- a Alemanha, nestes tempos cuidadosamente todos os
um comentário do órgão da vou que, "um dos argumen- países junto aos quais esta- ríodo em que não existiram difíceis, podem estar certos
Wilhelmstrasse, o "Deutsche tos apresentados como de- vam acreditados. Entretan-, relaçôes diplomáticas. De de que o Reich e os seus
Diplomatische und Politis- terminados da ruptura de to, póde ser que a Alema-, qualquer fórma, os países aliados tomarão nota, cui-.
che Korrespondenz", amea- relações e a exclusão dos nha e os seus aliados des-· que julgaram aconselhável dadosamente, de todos os
çando as nações latino-ame- diplomatas do Reich foi o cubram, um dia, a maneira 'I demonstrar os seus senti- danos que lhes forem infli
ricanas que romperam as I de que os representantes do pela qual foram tratados os mentes inamistosos, senão gidos. Será apenas próprio
suas relações com o Eixo. Eixo não mais se encontra- seus ínterêsses e como os, p sua hostilidade para com e adequado que as potên-

Agências e

Representações

acontecimentos, durante o

período em questão, afim
de obter as necessárias eon-

sequências políticas e eco

nômicas, quando chegar a
ocasião oportuna".

Proteção aérea de Singapura· � ataque fronlal a SingapuraLondres, 6 (R.) - Embora talvez seja impossível utilizar Singapura, 6 (R.) - Os japoneses preparam, certamente,
9.400.000 MULHERES o aeródromo de Singapura, enquanto os japoneses estiverem o ataque frontal às defesas de Singapura. Enquanto isso, as

atacando a ilha, não há nenhuma necessidade de considerar tropas imperiais não têm descanço e preparam as mais ter
as operações de aparelhos de caça como totalmente ímpratí- ríveís surpresas para o inimigo, caso se aventure a êsse ata-
dáveis" - afirma o correspondente de aeronáutica do "Daily I,me frontal. .

Express" sobre o tema de que Singapura não poderia contar O que a artilharia nipônica poderia fazer eventualmente
com a proteção aérea. I contra as defesas de Singapura constitue matéria desconheci-

"Ao contrário - diz o jornalista - existem ainda outras' da, mas, sem dúvida, terão árdua tarefa para o transporte de
bases fora da ilha, de onde os aparelhos britânicos poderão! grandes canhões e o seu estabelecimento em pontos fixos,
operar. Deve-se recordar que a Real Fôrça Aérea Britânica,' para não falar na artilharia móvel.
utilizando-se de bases de abastecimento extra� enviou seus; Até o momento, todos os tiros de artilharia pesada partem"Hurricanes" para desferir golpes esmagadores a alguns i da ilha e, em resposta, não há senão disparos de pequenas ar
aeródromos do norte da África. :,mas. A única atividade no estreito parte dos pequenos barcos-

� distâAncia e.ntre Sumatra e Singapura �xigiria uma, �uto- I patrulha imperiais, qu� cruzam o e�treito acima e abaixo.
norma de voo muito menor. Dentro de um raio de 240 quilôrno- I Quanto ao ar, os Japoneses estao empregando contra Sin
tros de Singapura existem numerosos pontos onde poderão 'ser I gapura aparelhos de mergulho e bombardeadores de grandeconstruidos aeródromos especiais, As ilhas que compõem as I altura. No primeiro ataque, do qual participaram 36 bombar
Índias Orientais Holandesas são famosas pelo grande número I deadores escoltados por caças inimigos, registaram-se alguns
de aeródromos de que dispõem". i incêndios e colunas de fumo se erguem sobre Singapura, du-

. .'� ; rante todo o dia. Os serviços de extinção de incêndios estive-SINDICh�IZ�ÇAO - Mede- PUDIM. MEDE!ROS, 8 so- 'mm ativos e dêles participaram as organizações de defesa ci-los -: E::phcaçoes.·� Procure.a bre.mesa iuegualáve l, gostosa, I

víl, que incluem muitas pessoas evacuadas de outras partes daOrganização Comercial Catar i- fácll de p�eparar e que to- .Taláia. Em certa ocasião, os atacantes foram enfrentados por
. nen::.=. _

dos aprec�m .. . 'terrível barragem anti-aérea e observadores viram um apare-
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d d par dados chineses marcham - dIZ o Cita o peno lCO nO mesm m

ílícitas por dependerem de instruçoes emana as .0
-

f' a nas defesas de Singapura cresce. A Maláía será o
- ,

idê ta capital do con ianç Rio, 6 ("Estado") - Em
Belo Horizonte, 6 (P. C.) - tido fascista italiano, sob a pres� encia, nes .} túmulo dos japoneses" .

avião da Panair chegaram
O fazendeiro Antonio Lemos ministro da Itália, Bompiano, orIentador da Assoctaçao.

O razer da petizada,
-

Camisas, Gravatas, Pijames, mais 7 técnicos cinematográfi-
de Souza foi ex_ecu:ad� pela A

t t E �r ulho dos coníeítejros, Meias das melhores, pelos me cos da "Orson Welles Mercu
Prefeitura �e I�dIanopOllS ��o- Como eles nos ra am São gos doces trabalhados, nores preços só na �A�A MIS ry", que aquí aguardarão a

, vo munícipio SItuado no Tn�n- o. o

Ooo bom Fermento Medeiros. CELANEA. - Rua fralano. 17, chegada do seu chefe para rea-

gula Mineiro) para pagar n;;- R' 5 (Meridional) - Um matutino censura o pro-
"I b AI

.. lizar, sob os auspícios do.DIP,
l���os 1�:��v��4��s anos e

cedi���to do govêrno de Tóquio proi?indo ao� represen- Fechados no RecUe o «u U e emao»�::: t�����lor�il��ov::r:��:��c�ntestando a ação, alegou tarrtes do Brasil que sáiam da embaixada, fl'lza�do que
e a «Casa da Itália» _

festejos do carnaval carioca.
o executado que os impostos os nipônicos não", corresponôem ao gesto do.Bra�d, onde - São êles os srs, Robert Brower,
estavam pagos, tendo )unta�o os diplomatas do "eixo" eontínuam a gozar a Iiberdade Recife, 6 (A. N.) - Logo após o 1'01:1�imento das relaçoes Willard Turner, James Almon,
os talões relativos a tais P8:ga- diplomáticas do Brasil com o Japao, a Itália e a Alem�nha, fo- Frederic Hannaford, Johp Neff,
mentos, extraidos na prefeI�u- de locomoção. ram fechados os consulados dêsses países, nesta capItal., �s Walter Quast e Lelad Arms-
ra de Araguarí. E' que Indla-

d
----

I
..

t respectivos cônsules foram convidados a comparecer ao ,g�bI- trong.nópolis já per�enceu à Co.mal:- Ordens e um gra. naz.ls. a nete do secretário da Segurança Pública, _o que se venfl�ou Conforme foi anunciado na
ca de Araguan e, com � I�f�I. pela manhã do dia imediato ao do rompImento das r,elaçoes. semana passada, chegou o pri-
ma administrativa, a prmcI.plO, I Nessa reunião, os representantes consulares d?s palses do

meI'ro 2TUpO composto de 12d ll[ 6 (R) _ l.leglludo a emissôra (lesta c511nta, um d'd seriam l)Ostas em �

continuou pertencendo. am a �, oscou, . >�
.' f' lcon- "Eixo" foram informados das me I as que técnicos. Mais três já se encan-

a Araguarí, yara, d.e�Ols, nl�- (lespacho recellido (la linha (le frente comulIlca que (H 181
d prática pelas autoridades do Estado, Além do� consulados da-

tram em Belém do Pará onde
ma retificaç::j,o de dIVIsas, ,fl- tl'�da uma ol'(lem (lo <lin, el�litilla pelo g'cllel'al H?t: �?�,�n a�. queles' países, foram fechados o Clube Alem�o e a Ca,s� .

da
existe grande quantidade de. ,.

ecem crIa te do 1,,0 exe'r'cI'to alenl',10. Esse documento <1eclara. E� e p!" s
.

d d d s' dI'tOS das nacoes totalltanas, .

1
'

cal' no mumclplO r -
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•

I 1 n Itália, únicas SOCle a es eu>. ,. equipamento tecmco or a espe-
do, A ação foi julgada, em ��. foi cOllquista(lo por nós c somos seus donos. :Nen nuna c .eme

.

aquí existentes. A polícia deu imediato cumpnmento as mstru-
ra de espaço disponível nos

instância procedente, e conflr- cia deverá' l:avel' para com a popula.;ão. Um desej,? (le vmgan·
ções do Ministério da Justisa. ....., .

f aviões até o Rio. Orson Welles
T'b 1 de Apela ca e lIma a1'er'sa-o llor' tudo o que fÔl' russO (levera ser encorn-

't t sob VlgIlancla Ja tendo Sido e e-
1 "1' "mada pelo n una

-

Elementos suspeI os es ao
A '. '

e- deverá chegar pe o c lpper
c20. :ado por todos os meio.s". . "t tuadas algumas prisões. Várias buscas tem SIdo realIzadas tP da carreira domingo à tarde.J

Com essa decisão, por ter J'
E seg'ui<la o g'eneral aconselha os solda(los a n�at�r .0-

la polícia entre elementos suspeitos, nada .se tendo e�con ra- '
_

pago mala imposto, terá o fa- dos a���e'les qUe:,demonstrarem inimizade ou mesmo mdIfereu·
do, todavia, que demonstre q,;alquer atividade subversIva.

Ne-\zendeiro que o pagar duas ve- ça para conosco. nhum incidente se registou ate o momento em todo o Esta�
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. d da lei de empréstimo possuem um produto que p

- G

da
lllstra ord to sr AvereI feitamente substitue a borra- ..O primeiro navIo e al:ren amen

're l:essou à cha, o sr. Harriman disse �ue T d d usar a e
«Frota da Liberdade» Ha_:rIma;, lh�u�epoi: de uma I a produção dessa borrach� ?lll

- , O 7' ,.as eve 0.1 ..

•
Nova Iorque, 6 (R.e.ut.ers) _- G.r�t-Bre �IEstados-Unidos de- tética começará no proxlmo • • Nova for'a pOli-c·Ia... VISI a ao

d d Es ano Extraida em grande. '
Anuncia o rád�o bnt�m�o que clarou que a entra a os

� � qua�tidade um sub-produto do A • alemã na Polônia
o primeiro naVIO da. Frota d� tados-Unidos na

f g�err:m:��o petróleo o artigo assim obtido : ••Liberdade", constrUido nos, Es- interrompeu o, u.nclOn '_ é compietamente satisfatório � .

VI E I RA \tados Unidos para o gover?o da lei de emprestnllo e arren
·e.. • (OU REGU LADOR ,

•rto ln �

ue com a ex- para todos os usos a que g ,

DORESbritânico, chegou a po
-

dame..nto, senaoduq a�o' norte-a- ralmente se dedica a bo�rach.a • A MULHER EVITARA •gle's. O navio desloca .7.000 to- pansao da pro ç � .

f • Ud 4· 111 laterra, as natural. A produçao sera su �- AII·v·la as Co' II'cas te. rinas •neladas e foi constrUi o em merlcana para a g
t ciente para cobrir as neceSSI- •meses. exportações ainda aumen a-

dades das nações unidas, caso Emprega-se com vantagem pa- •·-----·---::·;---de ramo
os stocks de borracha nacio- .. ra combater as irregularidades •Canhões ao Inves "das funções periódicas das se·

máquinas de escrever "Tenho o prazer de dizer --

nais se esgotem. • llbGras. É calmante e regulador •
Washington, 6 (Reuters) :-- declarou o sr. lIarriman - que

• dessa R funções. • •
O Departamento de Produçao a produção britânica nOS s�r- FLUXO-�EDATINA, pela sua •
de Guerra determinou que as ve também de ajuda,. a no�, 'comprovada eficácia, é muito re- •d norte-americanos. MUltas COI- ... dfábricas de máquinas e e.sere.

-

d v ceitada. Deve ser usa a com •t sas que são dificeis de pro u-
aver cuja produção a I;lgI�l ZI'r para nós, encontramo-las .. confiança. •maI's de um milhão de maqUl- I fLUXO·SEDATINA encontra-se

d
.

aquí. Agora chegamos a uma
•nas, no ano passado, re uzam

fase de tamanha intensidade, • em toda parte.
consideravelmente essa produ- , t' ar •

_.�
-

•o que a lei de empres Imo e -

•ção, de maneira a er:_lpregar rendamento está funcionando ••••••••••••0.......... .material na fabricaçao de pe-
às avessas".

�as para artilharia.

o «Diário da Baia}) ad'lquirido pela d\ Noite»
Salvador, 6 (A, N.) - O mais Ivelho jornal do Estado "Diário

da Baía" que vinha sendo ul
timamente orientado pelo mi
nistro João Pacheco de Olivei
ra, e tendo como redator-che
fe o jornalista Ruiter Pacheco
de Oliveira, acaba de ser ad
quirido pela empresa "A Noi
te". O "Diário da Baía" é o de
cano da nossa imprensa, con

tando quase cem anos de exis
tência e tendo tido nas suas

colunas a colaboração dos mais
ilustres nomes da nossa hist6-
ria, sendo jornal que gOZ8. de
largo prestígio em nosso meio,
e principalmente no mteríor do
Estado.

o MAIS ANTIGO olARiO DE SANTA CATARINA

Não hã dúvida sôbre
a atitude do Chile

'! ANO XXVII I Florianópolis Sexta feira, 6 de Fevereiro de 1942 I N. 8461

Londres, 6 (Da A, F. L para
a agência "Reuters") - Con
sidera-se agora quase certo que
o Chile vai reunir-se à totali
dade - com exceção da Ar
gentina - dos países da Amé
rica Latina que decidiram rom

per com o "eixo".
Por motivos considerados de

pura política interior e por
processo constitucional, o Chi
le decidirá esperar o resultado
das eleições presidenciais, con
quanto jamais tivesse havido
qualquer dúvida àcerca dêsse
resultado, Não se esquece, con
tudo, o fato de que o Chile tem
grande extensão de costas e é,
por isso, vulnerável a um ata
que de surpresa, do inimigo.
Avaliam os peritos navais, po
rém, que nas presentes cir
cunstâncias o Chile não corre
nenhum risco sério, dadas as
distâncias das bases navais ja
ponesas mais próximas.
De fato, o problema parece

idêntico para todos os Estados
à margem do Pacífico, mas é
evidente que os Estados Unidos
devem ter encarado, há algum
tempo, por êste ângulo, a de
fesa do continente.

Diretor-gerente: AlUno Flores

Nova Iorque, 6 (iieuten:) <

Segundo as declarações feitas
pelo ministro do Trabalho da
Alemanha, dos �4 mühõcs de
trabalhadores existentes em
t.errítórío do Reich em 1941,
nada menos' de 9.4,�(j,0()O eram
rr. 11 iberos.
Transmitindo essa notícia, a

emissora clandestina flamenga
salienta que tal fato desmente
inteiramente os princípios na

zistas tão elogiados pela pro
paganda alemã, segundo os

quais o nacional-socialismo
pretende que as mulheres res

trinjam as suas atividades à
cozinha, à igreja e à criação
dos filhos.

Machado & Cia.

C.ix. pOlt.I - �7
- _. ,�_ . _. I.... _

Sub-IC'8nte nos prillcip.h..
....

mlmGlplOt rJo I:.,t«u'} .
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'TOSSE -z BRONCHITESê• •

ELIMINA! FORTALECE!

Londres, 6 (Reuters) - Se
gundo dizem os meios polo�e
ses desta capital, os alemaes
estão organizando nova forç�
policial para desempenhar atI
vidades na zona ocupada da
Polônia. Essa força terá a mis
.são de substituir os policiais
poloneses que vinham. ex.ercen
do atividades na maIOrIa das
cidades do país.
Como se sabe, até agora só

mente a "Gestapo" e os desta
camentos de "Schutzpolitzei"
estavam em atividades na Po
lônia ambos encarregados de

dese�penhar . as funções de
polícia·política.. . .----1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Corpo especial de
«enfermeiras do ar»

Rio (P.C.). - Informa um ves

pertino que está confirmada a

notícia de que se cogita criar
no país um corpo especial de
"enfermeiras do ar". A inova
ção, que asume grande impor
tância no momento atual, em

que toda a América se julgou
agredida pelas potências totali
tárias, partiu da Cruz Vermelha
Brasileira. As autoridades da
Cruz Vermelha já estão em en

tendimentos com as do Minis
tério da Aeronáutica, afim de
organizar, o mais breve possí vel,
um corpo de enfermeiras espe
cializadas nos serviços de aviação.
Segundo a mesma notícia,

diversas moças e senhoras da
nossa melhor sociedade já se

apresentaram para ingressar no

referido serviço, que requer en

fermeiras já diplomadas.
Entre as exigências figuram o

diploma oficial de enfermeiras e

um mínimo de 5 horas de vôo,
além do exame médico.

I P!�u!��!Ose�����tes que reabriu sua clí
nica, dando consultas
das 10.30 às 12 horas e

Idas 14 às 16 horas.
Fpolis., 4- 2- 1942. '

«De bôca fechada»
Nova Iorque, 5 (United) -

Em almoço, oferecido em sua

honra, pelo prefeito La Guar
dia, o novo embaixador dos Es
tados Unidos na Turquia, S
teinhardt, recusou-se a falar
sôbre o que conhecia dos acon
tecimentos na Rússia e sôbre
a missão que vai desempenhar,
declarando que "os dias pre
sentes são para que a gente se
mantenha de boca fechada".

5vs-3

o HOSPITAL C'HURCHILL

com ENCERADOS AYMORÉ

Londres, 4 (De Anthony Bil- Iorque. Entre as enfermeiras
lingham, da Reuters) - Pou- que os acompanharam estavam
cos, dos muitos esforços ameri- as esposas de Converse e Dial
canos para ajudar a Grã-Bre- uma das quais especialistas em

tanha, têm tido êxitos tão com- j curativos e a outra secretária.
I pletos ou têm sido tão alta- Várias enfermeiras de unidade
mente apreciados como o do perderam a vida na batalha do
hospital americano na Grã- Atlântico. O trabalho foi íme
Bretanha. Centenas de pessoas diatamente iniciado e em breve
neste país têm sido tratadas recebeu o auxílio dos doutores
por êles. Pilotos terrivelmente I James e Henry Heil, o primeiro
queimados têm recebido novos clínico e o segundo neuro-cí
rostos sem cicatrizes, enquan- rurgião. O objetivo dêstes mé
to que soldados civis, têm sido dicas não era apenas curar,
postos em condições de eníren- mas a reconstrução completa
tal' a vida, com as lesões com- dos corpos.
pletamente reparadas. Entre o seu equipamento a-

A sua nova casa e a mais mo- cha-se um aparelho de Raios X
derna, chamada "H o s P i tal de custo de 10.000 libras, que
Churchill", acaba de ser ofi- tira fotografias de fractura�
cialmente inaugurada pela du- das mais variadas escalas, até
quesa de Kent. É outro monu- aquí impossíveis de conseguir.
menta à cooperação anglo-a- Entre os oradores na cerímô
mericana. Êste hospital, foi o nia de inauguração encontra
primeiro estabelecido nos dias. vam-se o ministro da Saúde
críticos de 1940, quando o dr. Pública, Ernest Dron e o vice
Phillip D. Wilson, cirurgião almirante R. L. Ghormley, re
chefe do hospital para hernio- presentante do embaixador Wi
sos e côxos de Nova Iorque, che- nant, que disse que a ínaugu
gou à Grã-Bretanha com um ração do hospital marcara o

quadro de assistentes altamen- início do esforço aliado para
te especializados, entre êles, Ri- cooperar na salvação de vidas.
chard Fegusa, de Baltimore, Terminada a cerimônia, as ban
Frederich Wakrits, de Nova deiras americana e britânica
Iorque, J. M. Converse, o cirur- I foram desfraldadas por mern

gíão plástico mais famoso de: bros da Universidade de Oxford
Nova Iorque, e Norman Egel, í e praças da infantaria e da Ma
de Rochester, Estado de Nova � rinha dos Estados Unidos.

Fabricados com lona especial, tinta e

impermeabilizada, 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 crúa, ver

de, cinza ou kaki

Encerados Aymoré
producfo do MOINHO INGLEZ

I
-

HOT[l 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. vicij o.rrtes , e servido por

garçons atenciosos e peritos cozinheiros.

HOTEL CENTRAL
II 1�1��\ü'-JI��

I Dr-.-A-nt-ô-n-iO-M-o-ni-z�1 D"de Aragão r.
MÉDICO

C.ir�rgia e Ortopedia.Chmca e Cirurgia do
torax. Partos e doençasde senhoras.

CONSULTÓRIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às

,
17 horas.

I
RESID:ÊNCIA: -

AV. Hercilio Luz, 189
Telefone n. 751.

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

Ouvidos-Nariz-üarganta-Cabeça-Pescoço
Dr. ARMiNIO TAVARES

(Assistente do prof. ôanson)ACOMODAÇÕES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS
Consultas 20$000 - Operações a combinar

I 'Consultório:
Rua J o ão Pinto, 7 - Tel. 1461.-Resid sncía 145ó I

Dr. SAVAS LACERDA

OH. RICARDO
GDTTSMAH�

Ex-chefe de cll-
nica do

Hospital d fI
Nue:rnberg

\

(Pror�. J.J. Bursnard:
e E. Kreuter)

Especialista em

tiru1'gia Oeral :

I Alta cirurgia, gy ne

,
oología (doenças de

,

senhoras) e partos.
Oírurgla do systema
nervoso e operações

de plastíca.
Oonsnlrorto á rue Trllla
DO. 18 (dse 10 ás 12, e
das lá 63 16,õO) Tele

phone - 1,285

I
Resldeneia A rue Es
teves Junior, 20.•-
Taler haIle ..... 1.131

Curso de Aperfelçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

Consultas diariamente Pe�a manl1ã: das �O ás 12 horas
a tarde: das 15 as 18 horas

Consultório: Rua João Pinto n. 7 sobrado - Fo no: 1467
Residência: Rua Preside�te Coutinho, 23.

.

IISTITUTO DE DIAGNOSTICO
VLINICO

Dr. Ojalma MC2l1mann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça)
Com prãtlca nos hospitais europeuCHnlca médica em geral, pediatria,doenças do sistema nervoso, apare.lho genHo-urinarlo do homem

e da mulher
Assistente Técnico

Dr. Paulo Tavares
Curso de Radlnlogta Clínlca com o
dr. Manocl de Abreu Oamnans rto
Silo Paulo). Especializado êm Hi
giene e Saúde Pública, pela Uníver
aídade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Aparêlho moderno SIEMENS paradíagnõsücos das dorncas internas
Coração, pulmões; vesícula bUlar.

estômagos, etc
Radiografias ósseas e radiografiasdentárias

Electrocardiografia
-

cllnica .:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;:;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=============::...::Diagnóstico preciso das moléstias I' Icardíacas por rr eio de traçados
elétricos.)

Metabolismo basal
(Determinação dOI dltürbíos das
glândulas de secreção interna).

Sondagem Duodenal
Exame químico e microscópico do

suco duodenal e da bílís),
Gabinete de flsioteraoia

Ondas curtas, raios ultra-violetas
ralos Infra-vermelho e eletrlcidad'e

médica
Laboratório de microscopia e

análise cllnlca
Exames de sangue para diagnósticoda sífilis diagnÓstico do impaludis
mo, dosãgem da uréa no sangue.etc. Exame de urina, (reação de
Ascheln Zondeck, para diagnóstico
precoce de gravidez). Exame d",
puz, escarros, líquido raquíano e
qualquer pesquíza para elucidaçãode diagnóstico.

Rua Fernando Machado II
Telefone 1.195

'

s r ORrANOPOLI�

ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS,
NARIZ, GARGANl A

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

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

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24. - Fo-ne 1447

Rua Conselheiro Mafra. 26 - Caixa Postal

Para ocultar as perdas,
queimam os seus mortos

-, Nova Iorque, 5 (United) - A B. B. C., em transmís
sao c_apt�d� nesta cidade, informou que o estado-maior
a�eJ?�o pediu a Hitler que enviasse imediatamente vinte
divisões de tropas de reforço escolhidas para a frente
russa, proveniente dos 'países ocupados pela Alemanha.
S�gundo a B. R C., os generais alemães informaram a

HItle� que essa ajuda é essencial se se deseja deter a
ofensiva.

Acrescenta a emissôra britânica que "as unidades
a�emas, apressadamente enviadas à frente russa, prove
n;entes dos países ocupados, compreendem a 164a Divi
sao, da Grécia, a 20Sa Divisão, da Polônia".

Informou, também, que os alemães "afim de oculta
rem as grandes perdas que experimentaram, queimam os
seus mortos".

OFICINA FORD
(Provisória)

Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS

Dra. Josephina 5chweidson
MEDICADoenças de senhoras e crianças.CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 17 horasRua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dr. Remigio
CLlNICA -MEDICA

Molestras internas, de
Senhoras e Crianças em

CONS�r�ORIO : IRua Felipe Schmidt-Edifi- '

cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 horas.

RESIDENCIA'
A v. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

Attende a chamados
14

�culista do C�ntro de Saúde e do Hospital de Caridade "EX-ll!terno do Servlç� do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário desServlçes do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS

NARIZ e GARGANTA
'

Cons: Vítor M�ireles, 28.-Das 16 às 18 horas.Res.: Oonselhelro Mafra, 77-FLORIANÓPOLIS.

TUFFI AMIN & IRMAO, Concessionários da
FO�D, comunicam aos snrs. Automobilistas, Mo
torlstas e aos snrs. proprietários das linhas de
Traz:tsporte, de Carga e Passageiros, que acabamde mstalar a OFICINA FORD (PROVISÓRIA) àRua Visconde de Ouro Preto ri.> 32, esquina daRua Araújo Figueredo, onde esperam merecer a
atenção dos interessados. A oficina está aparelhada com bons profissionais e executará todos
os_ consertos e montagem com a máxima PERFEI-
ÇAO e PRESTEZA.

'

--

Florianópolis, 14 de Novembro de 1941.

TUFF. AMIN & IRMÃO

o «eixo» despre�a-nos e ameava-nos !Nova Iorque; 5
_ (Umted) - Foi captada, nesta cida

de, �ma transmissão da emissôra de Roma, na qual se

mamfe�t�v�, �ue "a ruptura dos países sul-americanos
com o eIXO e um fato puramente teórico" e se formu
lou a advertê:r:cia de qU"e, :'no mon:e?to oportuno, serãoadotadas medidas econormcas e militares apropriadas".

G�nebr.a,_ 5 (Reuters) - A rádio de Berlim, referindo-se a decisão da maioria dos gõvêrnos sul-americanos
de co_:taF as r.elações com o "eixo", declara: "Os círculos
alemães consíderam es�a med�da um gesto vazio, que
pouco ou nenhum efeito tera no prosseguimento da
guerra".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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HOJE aparece o primeiro número desta nova

e tão esperada revista, com a sua grande
variedade de fascinantes narrativas e artigos de
vital inrerêsse. Milhares de brasileiros já liam o

"Reader's Digesf' em espanhol e em inglês. Hoje,
eis que êle chega às suas

mãos - em português!

Os Oito Maiores Mistérios da
c·...

.

lenela. Enígmas que vão desde a ori-
gem da vida à causa dos resfriados comuns.

Soluções que podem mudar completamente
o curso de tôda nossa existência.

"Eu Bombardeei a Alema
nha." A história de um piloto da
R.A.F., contada por êle próprio, nar
rando audacioso "raid", à luz do dia,
sôbre um dos grandes e importantes
centros da indústria bélica alemã.

"Readerls Digest" conta com

maís leitores do que qualquer ou
'tro magaz.ine eUI todo o rnurrdo l
Porque?

.

É que cada n-6. mero dêst.e
wugazine ext.raor-d irrá r io eorrt.êrn
08 n'lelhores artigos c narrativas
de 500 revistas! Não deixe de

adquirir o rrúmero de Fevereiro
que está à venda desde hoje. Eis
alguns dos artigos Irrteressarrtfssi
mos que apurecern riêsse rrú mero e

Madame Curie
Biografia em dezesseis páginas
da descobridora do radium, es

crita por sua filha, Eva Curie.
E' o resumo de um livro no

tável, parte do programa regu
lar de "Seleções". "Mais ex

traordinária do que o trabalho
ou a vida de Madame Curie",
diz a autora, "é a integridade
do seu espírito, pois nem a

glória, nem a adversidade
conseguiram perturbar a

sua pureza excepcional".

Morte a um Invasor do He
misfério. Impressionante narrati
va do heroico combate, no Brasil, aos

perigósos mosquitos gâmbia, transmis
sores da terrivel malária.

MENOTTI DEL PICCHIA

"O 'Reader's Digest', criando, primeiro, tuna ediçã'o espanhola e,

agora, uma da língua portuguesa, prolnove a realização de ulna

das mais belas aspirações do Brasil: a di.fttsão da cultura universal
nas Américas, através das três línguas que tôdas devem falar."

HERBERT MOSES
Presidente da Associação Brasileira de Imprensa

"Pela seleção da matéria, pelo vivo interêsse dos assuntos, O

'Reader's Di gest" inscreve-se entre os melhores veículos destina
dos a criar urna conciência antericana".

Membro da Academia Paulista de Letras

Agente em Florianópolis: PEDRO XAVIER:& (IA.-Rua Felipe Schmidt, 8 * Representante Geral no Brasil: FERNANDO CHINAGLIA - Rua São Pedre, 14 - Rio

forte tóxico.
Deixou a célebre carta à Po

lícia, na qual informava ser

culpado de sua morte um ir

mão, para o qual, conforme sua

própria expressão, "não havia
dinheiro que chegasse".
Mas o tópico mais impor

tante da missiva é, sem dúvi
da, aquele em que o comercian
te em questão denuncia vários
patrícios seus como agentes
da "quinta coluna".
Já sabemos o que muitos nos

vão dizer: êsse homem deses-
perado pelos seus desastres
financeiros, provocados pela
prodigalidade do irmão, acu

sou a torto e a direito, sob a

impressão das atividades sub
Yersi�s.
É possível.
A verdade, só quem a poderá

apurar será o sr. Pedral Sam
paio, Secretário da Segurança
da Baía, que há de examinar a

atuação dos falangistas que a

uma hora destas se dizem sim
jiles e platônicos admiradores
de Franco.

O que nos interessa é focali-
zar o fato do suicídio em si
mesmo.

Ninguem desconhece que os

partidos totalitários atuam sô
bre os seus agentes, no Brasil,
como no resto do mundo, não
apenas pelos processos de con

vicção e suborno, senão tam-
bém através de atemorizações Empresa Jaeger & Irma-o<8 ameaças.

E, se bem que os casos não Saídas de Florianópolis às terças e sábados
tenham sido até agora apura- Saídas de Porto Alegre para Florianopolis
dos, existe um terrorismo SE'- às quartas e sábados
ereto, que, volta e meia, dita S d d
sentenças, cujos efeitos surgem

ai as e Araranguá às quartas,
naturalmente sob outras apa- sáoados e domingos
rências.

INão estamos afirmando que Aqente em Florlanopolis: MARIO MOURA
êste caso da Bafa se enquadre PRAÇA lf> DE NOVEMBRO
pomo tal. ..... ' .....__............. _

Suicídio. nem sempre ...

Dois milhÕ:! dó,aresBi 60 anos,ôSliiponeses preparavam o
Peliro Rodrigues Vega, cO-I

Mas é precise/ desde já que tri�ogr���dL����r�:) rece�t�: golpe contra os Estados Unidos
mercíante espanhól residente nos mantenhamos em guarda, mente falecida em desastre de Nova Iorque, 5 (Havas) minha para a dominação japo-
na Baía, suicidou-se ingerindo contra os suicídios de cidadãos aviação, legou a seu esposo, o Um dos publicistas norte-ame- nesa do mundo. Uma vez reco

que sabem demais a respeito artista Clark Gable, todos os ricanos mais bem informados nhecido êsse fato, explica-se
de atividades ou ligações rla seus bens, cujo montante é es- em questões do Extremo Or i- por que os japoneses fizeram
"Gestapo" e de quem esta te- timado em dois' milhões de dó- ente, Carl Chow, expressa ago- tantos sacrifícios pelo desen
nha interêsse em conservar a lares. Os vencimentos anuais ra a opinião de que o mundo volvimenta das indústrias, de
máxima discreção. . . da estrela desaparecida chega- não compreendeu e subestimou que evidentemente não neces

Não estamos vendo tantas- vam a cerca de 400.000 dolares. as intenções agressivas do Ja- sitavam, e por que o Japão ar-

mas, nem procurando desce- pão, de há anos. Em artigo pu- tificialmente manteve baixo
brir mistérios na si-npltcidade blicado no "Harpers Magazi- padrão de vida, que tornaria o

de alguns casos cinotívos ou ne", Chow declara que sómen-j serviço no exército um serviço
eontimentaís. Para levar a guerra te depois do ataque japonês a cômodo, comparado com o ser-

Apenas prevenimos, baseá- ao solo inimigo Pearl Harbour, foi que os polí- viço civíl.
dos em exemplos ocorridos em Honolulu,;; (Reuters) tícos do mundo e os historia-
outros países, e de precedentes "('ada navio e cada homem da dores subitamente descobriram

geralmente conhecidos do rap- frota norte-americana do Pa- que as declarações de 10rc1
to de pessôas procuradas pela cífíco serão utilízados a fundo Hotta, em 1858, e o famoso
Polícia política de Hitler, pra- para levar a guerra ao solo Iní- memorial Tanako, de 1927,
ticado em regiões muito cüs- mígo" - declarou o almirante constituiam expressão real dos
tantes da Alemanha. . . Nimitz, comandante da esqua- objetivos da nação japonesa.

(" O RacUC1!,l") dra americana do Pacífico. Acrescentou o publicista que
todos os planos oficiais e toda
a civilização japonesa têm sido
dirigiidos para um único obje
tivo; uma guerra decisiva com
os Estados Unidos.

O articulista, em seguida, es-

creve:
"Houve numerosas coi

sas surpreendentes, feitas pelo
govêrno e pelo povo japonês,
durante os últimos 50 ou 60
anos e que os historiadores ti
veram dificuldade de explicar;
mas torna-se evidente, agora,
que os japoneses, durante ta-

I
do êsse período, trabalharam
com um único objetivo em vis
ta: a guerra com os Estados
Unidos, com a qual o Japão
espera reduzir-nos à posição
de potência de segunda classe
e, deste modo, preparar o ca-

--------------------.-----------------------------___,--

comunicam aos seus parentes
e amigos o nascimento de sua
filhinha ANA. ocorrido na
Maternidade. a ft do corrente.

Florianópolis. 5-2-19ft2.

3 v.-2

Prédio

Não há melhor comprovação da eíí
cácía de um medicamento, do que as

próprias opiniões dos que já o usaram.
E assim como a declaração acima, do
sr, C_ C. M_, do Rio, são inúmeros os
atestados sôbre a ação poderosa do
Xarope Toss no tratamento das tosses,
gripes, resfriados, bronquites e coquelu
che, pois o Xarope Toss é co nposto de
elementos de ação conjunta sôbre as
vias respiratorias. ,

O Xarope Toss não contém narcóticos,
nem tem contra-indicação. Póde ser usa.
do com segurança por adultos e crianças.
Com seus elementos perfeitamente do

sados e escrupulosamente manipulados,
o Xarope Toss atúa sôbre a flora micro
biana, por sua ação antisséptíca. Elimina
as toxinas, com seus efeitos nos intesti
nos e nos rins. Regula a circulação san
guínea, pela branda ação tônica sôbre
o coração. Age sôbre o mecanismo da
tosse, como calmante e sedativo e for
talece as mucosas da traquéia e dos
brônquios. Seu sabor é agradável.
Combata suas tosses, gripes e resfria

dos com o Xarope Toss. Adquira hoje
Un;t vidro e. defenda sua saúde, logo aos

pnmeiros ,slDto�as destas afecções das
vias respiratorías com a ação seguradeste medicamento elícaz. Vidro: 5$500.

ADVOGADO
Consultas e pareceres
Ações clveís, comercíaís

"

I
VISCONDE DE OURO

PRETO, 70
Fone 1.277

Vende-se um, à rua Bo
caiúva, 30.
Tratar à rua Arcipreste

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

IIFinalmente
livrei-me de uma Tosse
rebelde e violentall

Um valioso atestado sõbre os efeitos
do Xarope Toss

Acácio Moreira

Peças �enuinas FORO
Procure os novos concessionários:

Tuffi Amin &: Irmão
Ana Coras. Mafra, 54 -- eatxa postal, 111

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. 5
JUNTA (OMERClAL. -Arquí
vamento de contratos - Re
gistro de firmas Autenticação
de livros--Certidões- Buscas
etc. Procure a Organização
Comercial Catarinense.

AVISO AO POVO CATARIHENSE
Linha 'direta Porto Alegre- Florianópolis

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Medra, � e 5 - FONE '1.6,.2

(Defronte à casa Hoepcke)

I Dr. ALDO DA LUZ IADVOGADO

I
Rua Trajano, 33
FLORIANuPOLIS I�Atende das 9 As 12 horas

_,.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aumento do poderio aliado CASA
precisa-se de uma casa, em

bôas condições e em lugar sos
segado, para um senhor sem
família. Cartas para « João» I

nesta redação.

Washington, 5 (United) - Os círculos autorizados
locais consideram que os persistentes ataques aéro-na
vais norte-americanos contra as posições japonesas no
Pacífico constituem um indício do rápido aumento do
poderio aliado naquela região do Oriente .. 10v.--2

Para qualquer as sunto pe
rante as repartições públicas
Iederais, estaduais e munici
pais: Procure a Organiza Çã(1
Comercial Catartneuse,'Receiam a invasão russa
AtençãoLondres, 5 (United) - A rádio de Berlim, em trans

missão captada aquí, admitiu a possibilidade de que, em
futuro muito distante, se verifique uma tentativa rUE�H
de invasão da Alemanha. Declarou-se que "o soldado ale·
mão joga continuamente a vida, em gigantesca luta de
::.·en�iva, para evitar a invasão da pátria".

Sementes novas de flôres
e verduras, só na "A Flori
cultura", à rua :Felipe 8ch
midt; n. 52, (Edifício "Cru -
zeiro».) 20vs.-15

I Faculdade de Direito de Santa Catarina
'I EDITAL N- :;
Concursos para provimento .das Cátedras de
'Direito Industrial e Legislacão do Trabalho,

e Ciênda das Financas
De ordem do Exmo. Sr. Desembargador Diretor

desta Faculdade, faço público, em observância ao d ispos
to no artigo n>, 69, parágrafo único. do Regulamento
em vigor, e para conhecimento dos interessados, que as

Comissões Julgadoras dos concursos para provimento dos
cargos de professor catedrático de DIRETO INDUSTRIAL
E LEGISLAÇÃO DO TRABALHO, E CIÊNCIA DAS FI�
NANÇAS, ficaram assim constituidas:

DIREITO INDUSTRIAL E LEGISLAÇÃO DO TRA
BALHo - Doutor Omar Gonçalves da Mota, doutor
Alamiro Buys Barros, doutor Euclides Queiroz de
Mesquita, doutor Henrique Rupp Júnior e doutor Othon
da Gama Lobo dEço , os dois últimos, professores cate
dráticos desta Faculdade.

CIÊNCIA DAS FINANÇAS - Dou tor -Edgar Schnei
der, doutor Omar Gonçalves da Mota, doutor Arnaldo
Ferreira, desembargador Henrique da Silva Fontes e dou
tor João José de Sousa Cabral, os dois últimos, profes-
sores catedráticos desta Faculdade.

'

E, de acordo com o que, em sessão de 17 de no

vembro do ano próximo .passado, resolveu a Congregação,
as provas dos aludidos concursos terão início, respecti
vamente, nos dias vinte e três (23) e vinte e quatro (24)
de fevereiro do corrente ano.

E para que chegue ao conhecimento de todos, fez
se o presente edital, que será publicado e afixado na for
ma da lei.

Secretaria da Faculdade de Direito de Santa Ca
tarina, em Florianópolis, 8 de janeiro de 1942 ("')

...

Em todal ai F.rmácias do
Brasil encontra-s.

EUMI(jRAN
o medicamento
preferido para:
DOR
RESFRIAOOS
GRIPES
NEVRAlGIAS

Produto do Laboratorio
MARGEL

I
MAIS UM MENOR POLONÊS

FUZILADO
Rio, 5 CS.P.I.). - Jornais sué

cos captaram uma notícia irra
diada pelas emissoras polonesas
clandestinas, dizendo que as di
visões de trabalho obrigatório,
criadas no território da Polónia
ocupada pelos nazistas, contêm
grande número de menores, com
pelidos a executarem os mais
pesados serviços.
Ultimamente - diz a notícia

num dos bairros de Varsóvia,
foi alvejado' e morto, a tiros de
revólver, por um guarda alemão,
um menino polonês, de 14 anos

de idade, por haver tentado
fugir do campo de trabalho
obrigatório.

Êsse ato deshumano provocou
enorme indignação dos poloneses,
estigmatizando-se o barbarismo
germânico, que não poupa nem

os menores inocentes.

Geral
Os abaixo, constituindo mais de 20% dos associados

da COOPERATIVA MIXTA DE LATICINIOS FLORIANÓ
POLIS, no uso das atribuição que lhe" são conferidas pe
lo § 3C do ArU 7 dos ESTATUTOS da mesma cooperatí
va, convocam os demais cooperativistas para uma As-
.sernbléla Geral, para o dia 8 de fevereiro vindouro (doI mingo), em local que será préviamente determinado. Ao

I mesmo tempo, convidam a Secção de Ec< nomía 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 estatuido no Art. 18°, serão
tratados outros assuntos de Interesses vitais para a COO
PERATIVA e para seus associados.

___________IIIii. Florianópolis, 25 de janeiro de 1942.
15v--alt.7 I Emanuel Fontes, Ivone Gumercindo Vieira, Izaítíno

------------ Francisco Vieira, Ross llno dos Snutos, Vitorino Francisco

Vendem -se I Veras, Deodoro Silva. João P. Vilpert, Gustavo Gaspar.
Nicolau P. Costa, Manoel P. Costa, Jovito Miguel dos San

Vendem-se os sobrados n- 11 tos, Zeferino José Ramos, Dur val José 'I'elxerra, João Fin
e 18 da praça 15 de Novem- rentino Pacheco, Agostinho Antonio Furtado, Lidio Pires,
bro. perto da Delegacia Fiscal Geraldo Candido Bernardes, Justino Amancio Cordeiro, Ge-
Tratar na Casa Oscar Lim a raldo Machado, Lucas Correia, Hipólitv Bern rdino das Cha

gas, João Francisco, Antonio Duarte.

FRANCISCO DE SALLES REIS
Diretor da Secretaria

VISTO:
ÉRICO ENNES TORRES

Diretor
VISTO:

ADERBAL R. DA SILVA
Inspetor Federal

(*) Reproduzido por ter saído com incorreções.

Não resistiu à dôr de perder
a filhinha

Lisboa, 5 (U.P.). - Na aldeia
de Figueiredo, freguesia de Rio
dos Moinhos, Justina Barbosa
feleceu repentinamente após o

entêrro de uma sua filha de 4
meses de idade, sendo sepultada
junto à pequena.

Assembléia

Aulas Particulares
Lídia Guimarães Al

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

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

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

PRECOS VANTAJOSOS
Damos o seguir algumas de nossas ofe,ta�:

Cretone branco,larg. 2,20 mt 8$500 Brim Infantil
mt. 4$500 Cretone branco, largo 2mt » 8$000 Organdy liso em diversas cores
,» 12$00(; Cretone branco, Iarg 1,40 }) 5$500 Brins de 2$ :1$5
» 10$00<' Cretone em cores, larg 2mt, art. bom » 8$500 Merinó preto. art. multe bom
» 1(.$000 Guarnição pintada PI chá uma 31$000 Meio linho estampado
» 12$000-, Guarnição PI jantar 140x140 » 17$000 Voil estampado
» 11$000 Guarnição PI jantar 140x180 » 22$000 ARMARINHOS E ARTIGO P HOMENS» t 4$000 Guarnição PI jantar 140x230 » 32$000

-

I·:
» 8$000 Guarnição vadrez 14oxl-l0 • 15$000 Sabonete Lifebuoy um
• 8$500 guarnição xadrez escuro 140x 140 p 24$000 Sabonete de côco em barras urna
» E$500 Algodão larg. 0,90 peça 22$000 Camisa Socega Leão PI homem - »

.. 8$000 Algodão superior » 16$000 Camisa SJc{'ga Leão PI rapaz »

» » Camisa cI Ietxo PI homem »8$500 Alvejado Ouro 19$000 Camisa cl Ieixo PI ra paz .• 12$000 Cobertores escuros (Reclame) um 6$500 Estojo de chícara Japoneza PI café» 8$500 Cobertores PI bébê de 6$5 e 8$500
» 7$�O() Tor.lhq� AJagoRTIR S PI banho uma 1)$500 Estojo de chicara Japoneza PI chá
• 7$500 Toalhas Iiz as PI banho -» 5$500 Pasta Alvideote

12$ T Ih t d 2$ 2$� S$ }) 4$000 Pasta Kr.llnos
» 000 oa as PI ros o, e o, .

Blusas Swíng PI meças» I 0$000 TECIDOS DIVERSOS Blusas listadas PI moças» 9$000 T 'd' t 6$5 C � 1 d
.

) 7$500 e ct o PI reposteiro m . 00 apss re pu as PI crianças
e 9$000 Cre�on PI k!mono .

» 3$000 Casaquinhos felpudos PI crianças
mt 14$000 Tecido gran�té PI kimono »3$800 Pasta de couro PI escolares de 14$ e

» 55$000 Cr��on PI klmono, art. bom D 3$500 Jogo de SI:lSp. e cintas de couro PI homem um

• 12$000 chltão cl beue cos p 3$500 Idem, idem de camurça PI homem
Tecido PI colchão, largo 1,40 » 4$000 ,JIJgo de susp. e cinto -de couro PI rapaz de 10$ e
Tecido PI colchão, art. bom li 3$000 Idem, idem de seda PI rapaz um

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

,. í ij$ooo Foulard PI kimono » 6$500 Calça de borracha
» t5$000 Opala estampada, typo cambraia » 3$500 Talco Ross
)} 7$500 Fustão estampado PI praia » 4$800 Malas PI viajens de 24$, 25$
» 24$oolJ Zefir superior » 2$500 Capas de borracha PI homem
» 12$000 Zefir listado » 2$000 Blusas Aviador, PI verão
» 15$000 Tecido Cubano & 2$000 Lã Linda em todas as cores

Recebemos mais uma infinidade de outros artigos, que na mesma base de preços, entregamos ao público, durante êste mês.
ARTIGOS PARA CARNAVAL: Recebemos variado sortimento, como: Pandeiros, medalhas PI ciganos, colares PI Baíanas, colares Havaianos, óculos. narizes,tecidos e sedas apropriados PI o carnaval. As meias mais fortes da cidade, são vendldas pela nossa casa

JJefenda o seu dinheiro, tazendo as suas compras na primeira grande liquidação da

CASA DAURA--A' rua Felipe Schmidt, 19--FLORIANOPOLIS

SEDAS
Seda Iaqué, em todas as COI e s
Setim Lumíer e, larg 0.90
Setim Lumiere, larg 0.80
Fríz otírie liza. art. bom
Frizotine, pesada, art. ótimo
Seda givré pesada
Seda givré superior
Seda granítada, ótimo artigo
Romano xadrez. na mesma co!'
Romano liso, art fino
Seda xadrez mindo
Tafetá xadrez, lindos desenhos
Seda estamDada. desenhos novos

Lingerie em bolas, art. moderno
Lingerie liso
Lingerie estampado
T'efetá Moiré art. bom
Fusíão de seda liso, em diversas cores
Seda PI camisa, art. bom
Seda Poínt à-jour estampada
Seda PI kimono, de 7$500
Givré pesado, art. largo
Veludo chiffon

.

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 pjcasal
Colcha de fustão PI solteiro
Colcha reclame
Colcha veludo PI casal
Colcha branca PI solteiro
Colcha branca PI casal

»

e

mt.
»

desde

um

lIma

um

uma
um

urna
lata
e
uma

novello

» 2$200
4$'00
5$000
4$500
2$400
2$500

I�

. "

»

1$500
$500

.5$000
4$000
6$:)00
5$000
12$000
20$000
1$800
3$300

:10$000
�$500
15$000
7$000
15$000
15$000
38$000
11$000
12$000
5$000

•

6$000
5$000
2$900

28$000
80$000
8$500
1$200

»

»

»

»

»

»

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



ESTADOI/P
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Redação e Oficinas à Rua

João Pinto n, 13

Tel. 1022 - ex. postal 139

ASSI:\".\ TURAS

Na CllllitaI:
AlIo .......•...

Se llIt's(J'e ••••••

'I't·j!llestre ., ....

1\1 és .•.•.•••.•••

50$000
25$000
15$000
5$000

No Interior:
Ano............ 55$000
Semestre 30$000
'l'dmeSlre 20$000

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devolvidos

A direção não se regponsabi·
'pl liza pelos conceitos emitidos

I nos artigos assinados
11i �

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. Ar! Santos Pereira
que se acha encarregado d;\
venda dos lotes.

- -
' .

•
m 'C .,,-" • .cp .....

Organização de escritas-Ins
peções periódicas.Vertíícação
de balanços (e atestado) AS
sistência contábil em geral.
Procure a Organização Co
mercial Catarínense.
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o Rádio de grande alcance.-Faixa ampliada em aparelho de baixo preço.
SONORlDADE-BELEZA-DURABILIDADE ..

VENDAS A LONGO PRAZO--Distribuidores: .I0AO GOMES & Cia.

CAS�A RADIOLAR R. ��R�ltõ�?rS6

5

......................�

S a nu uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSF OROS,CALeIO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
Os Pálidos. Depauper.dos,
Esgotados, Anêmicos, Mães
que criem Mlgrol, Criançlll
raquíticas, receberão • toni·
ficeçãG ger.1 do orgeniamo

com o

Sa nuue n 01
Llc. D.N.S.P. n: 199, da 1921

Hoje e amanhã será a sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.

Perfumariss.--Artigcs de borracha.

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

Disposto Para Tudo
Seu ligado deve derramar, diariamente.

110 estornago, um litro de bilis. Se a bilis não
corre livremente, os alirne.rtos não são
digeridos e apodrecem. Os gazes incham O

estomago. Sobrevém a prisão de ventre•

Você serrce-se abatido e como que envene

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

causa. Nada ha como as famosas Pillulas
CARTERS para o Figado, para uma acção
certa. Fazem correr livremente esse litro
de bilis, e você sente-se disposto para tudo.
Não causam damno; são suaves e contudo
Ião maravilhõsas para fazer a bilis correr

livremente. Peça as Pillulaa CARTERS
para O F'igado, Não acceite lmitaÇÓtft
1".t'eÇo 3$000

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina

li����i� ! IA��1i�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�STALADORA DE FLORIANOPOllS
Rua Treleno n.v 16-Séde própria

.1
'

. Registrado n�. ri:�t��iOdedllsete��Cr�lt��a)g;�� Certlücado

I Endereço telegráfico: BANCREPOLA
pois. seus artig os para presentes e materiais. eiétricos, seus preços CÓdigos usados: MASCOTTE la. e 2a. ediçãonão têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir de l$uOO, fios para

I

FLORIANOPOLIS
instalação desde $300 o metro, suportes para lâmpadas a partir de E�PRESTA ESPECIALMENTE A AGR1CULTORES
$700, e assim todos os materiais estão a preços ao alcance de todos' Emprestimos - Descontos - Cobranças

I t 1 d d FI·
,

1- e ordens de pagamento.ns a a ora e orlanopo IS Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
RUA TRAJANO 11 e FELIPE SCH:f\lIIDT, 11 Fone 1674 Hepresentante da Caixa Economica Federal para a venda

�;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;...;..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.:;;;;;.;-;;;;;;;;;;:_
das Apó lice s doEstado d e P e rnarnbuco, c om sorteio

I TINH A TONTURAS semestral, em Maio e Novembro.
Paga todos os coupons das apólices Federais e dos Estados

F ," E de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.
armacla ( sperança» . Quase não podia Mantem carteira especial para administração de prédios.

do atravessar a rua Recebe dinheiro em depósito pelas
I melhores taxas:

farmacêutico NILO LAUS o Sr. Sebastiã? M�chad?, c/c à disposição (retirada livre) 2%
de 43 anos, Iunctonárlo pu- C/C Limitada 5%
blico, começou a sentir ton- C/C AYiso Prévio 6%
turas, manchas na vista, tu- C/C Prazo Fixo 7%
do rodava ... Tinha medo de Aceita procuração para receber vencimentos em to-
atravessar uma 1 ua, de to- das as Repartições Federais, Estaduais e Muutcípats.
mar o ônibus ou o bonde. O

I coração cansava, ao subir u
IDa 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

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

comece HOJE a tomar BU·
COlODINA e viverá muito
mais do que iria viv"er.
Peça BUCOJODlNA na sua

farmácia e se não encontrá-
Ia escreva ao Laboratório
Margel do Rio de Janeiro,
Caixa Postal 2102.

Garante se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MÓDICOS

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

Rio de Janeiro, sob a direção
de mêd'cos Espíritas, atende,
gratuitamente, pessoa'mente,
ou pelo Correio, desde que
envie claramente o nem e. te a
de, residência e slntomas, as
sim como envelope sele do e
subscrIto para resposta.

-

• Aliança da Haia-
Fundad� em 1810 Séde: BAIA

Seguros Terrestres e MarítimoB

Dados relativos ao ano de 1940
Capital Realizado Rs. 9.000:000$000
Reservas, mais de I) 54.700:000$OtlO
Responsabilidades assumidas, I) 3.929.719:000$000
Receita t 28.358:717$970
Ativo em 31 de dezembro t 85.964:965$032
Sinistros pagos • 7.323:826$800
Bens de raiz, (prédios e terrenos). 22354:000$000

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

de Souza e Dr. Francisco de Sá.I
Agências e sub-agências em todo o território nacional.
Sucursal no Uruguai. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da América, Europa e África.

em Florianópolis

LOBO & (i•.

JUIZO DE DIREITO DA COMAR
CA DE TIJUCAS

. Edital de Praça, com o prazo de
vinte (20) dias

O Doutor Osmundo Wanderley
da, Nóbrega, Juiz de Direito da Co
marca de 'I'ijucas, Estado de Santa
Catarina, na fórma da lei, etc.
Faz

.

saber aos que o presenle
edital de praça, com o prazo de
vinte (20) dias, virem, ou dêle co

nhecimento tiverem, que no dia
vinte e cinco (25) do corrente mês,

Iàs 10 horas, o Oficial de Justiça,
servindo de porteiro dos auditórios
dêste Juizo, no Edifício da Prefei
tura Municipal desta cidade, levará
em hasta pública" por quem mais
dér e maior lance oferecer, os bens
pertencentes ao inventário dc Se
bastião Laurentino dos Santos, que
vão à praça a requerimento da in
ventariante Clementina Juliana de
Jesús, por intermédio de seu advo
gado, para pagamento de impóstos,
custas e mais despesas elo referido
ínventárío, os quais são os seguin
tes: Um terreno, descrito sob n. 2,
sito em Moura, distrito de Caneli
nha, dêste Município, com sessen
ta (UO) metros ele terras de frente
que fazem cm terras de Laurenti
no Soáres, por mil seiscentos e cin
coenta (1.U50) elitos de fundos, que
fazem com Davi Rondin; extre- �=======:::::==============::====:'mando ao norte com terras de Vi- .-

cente Nazário Pereira e ao sul com
quem de direito, com a área de no
venta e nove mil (99.000) metros
quadrados, adquirido a titulo de
herança no inventário de Lauren
tino Manuel dos Santos, em 1913.
No valor de duzentos mil réis
(200$000). Outro terreno, descrito,
sob. n. 3, sito em Centro do Mou
ra, com trinta (30) metros e oito
,(8) centímetros de frentes que fa
zem com herdeiros de José Pache
co por quatrocentos e setenta e
três (473) ditos de fundos com

IMarcelino José Fagundes; extre
mando ao norte com Júlia Clemen
tina dos Santos e ao sul com Her-

Icílio José Pacheco, com a área de
catorze mil c seiscentos (14.600)
metros quadrados, mais ou menos,
adquirido em 1935, de Josué Gui
lherme Mafra e sua mulher por
escritura particular, registrada no

Tabelionato da Comarca de Tiju-
cas, no valor de cento e cincoenta
mil réis (150$000). Tudo no total
de trezentos e cincoenta mil réis
(350$000). E para que chegue ao
conhecimento de todos, mandei ex

pedir o presente edital, que será
af�xado no lugar do costume e pu
hlicado pela imprensa. Dado e pas
sado nesta cidade de Tijucas aos
ClI1CO (5) dias do mês de fevereiro
do ano de mil novecentos e quarenta .e dois (1942). Eu, (a.) Rodolfo
LUIZ Buchele, escrivão, que o dacti
lografei e o subscrevo. (a.) OSl11un
d� Wander-ley da Nóbrega, Juiz de
Direito, sôbre selos estaduais, no

v.alor de três mil réis (3$000) inclu
s�ve taxa de educação e saúde, de
Vl�al11ente inutilizados. Eu, RodolfoLuIZ. Buchele, Escrivão, que o
daetIlografei e o subscrevo.
Confére.

" Ti.iucas, 5 de fevereiro de 1942.
Rodolfo Luiz Buchele

Escrivão

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

FONE 1.642

�� --..--- ----------------------

.....................................................

Crédito Mútuo Predla I

CURSO DE GUARDA·LIVAO EM SUA CASA:
(Por correspondência).12 mezes de estudos. Mensalidade mínima. Preciso de agentes e re

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

Cai�1I postal l!}- TelephoneI083-End. Tel, cALL/ANÇA.

Sub-Agenle em LaquDa. Tubarão. Ilajai,

IBlumenau e LaQ'ea.

Agente

CAMPOS
RUA FELIPE. SCHMIDT N 39

Proprietários: J. Moreíra & (ia.

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

n. 7985, o prêmio que lhe coube em

mercadorias, no valor de rs.

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

4 DE FEVEREIRO
Mais um formidável sorteio R Crédito Mútuo Predial,
realizará DO dia -t de Fevereiro com prêmios em

mercadorias, no valor de rs.

6:250$000

Não vacilei adquira
. cederneta

Crédito Mútuo
na

Predial
Mensalidade, apenas, 21000

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Brasil, Uruguai e Argentina tomam prec u�ões �
Montevidéu, 6 (A. P.) - Há indícios seguros de que do Brasil, conferenciou, longamente, com o sr. Alberto rente ano. Além disso, duas classes de oficiais da reserva

o Brasil e o Uruguái estão procurando coordenar um Guani, ministro das Relações Exteriores do Uruguái. I e dos serviços auxiliares serão chamadas novamente às
plano conjunto de defesa de suas costas no Atlântico, Buenos Aires, 6 (A. P.) - O presidente provisório, armas, elevando os efetivos do Exército argentino a

diante de seus interêsses geográficos comuns, e em vir- sr. Ramon Castillo, anunciou que a Argentina está to- 100·000 homens, mais ou menos. Os detalhes das medidas
tude da atitude que ambos os países tiveram rompendo mando medidas militares extraordinárias para defender a tomar serão anunciados através do Ministério da Guer
relações com as potências do Eixo. Essas conjeturas to- a costa do Atlântico. O presidente Castillo declarou que ra, depois de uma reunião do gabinete, a se realizar em
maram vulto, depois que o embaixador Batista Lusardo, a classe de 1920 será chamada às armas durante o cor- breve, afim de estudar os problemas de defesa.

-

Vida Social IEcos e Notícias
1;;..---

..

Amanhã, às 19_30 horas, na

séde da A.C.!., reunern-se os

associados da Associação'Cul
tural "Luiz Delfino", rara tra
tarem de assuntos concernentes
ao "Prêmio Cultura", recente

iii=;;==:=- mente instituido por essa agre-:
miação literária.

Ordem de Resistir ou Morrer
Moscou, 6 (U. P.) - Em círculos oficiais desta capital, in

formou-se que o comando alemão expediu aos soldados a or

dem de "resistir ou morrer", .ern consequência da fraca resis
tência oposta pelos exércitos nazistas à grande ofensiva russa

nas frentes noroeste, central e sul.
Circulares secretas do Estado Maior germânico, descober

tas durante as recentes operações do exército soviético e pu
blicadas pelo "Krasnala Zvesda", dizem que "a situação atual
exige a participação de todos" e que "devemos resistir até o

últlmo homem".

A's 8,30 horos

=

1942
Sábado, dia 14 - grande baile à

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

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, para VISitan-

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

ra pessoas residentes nesta Capital.

Aniversários:
Ocorre hoje a data natalícia

do nosso ilustrado conterrâneo
revmo. pe. João Dorninoni, fi
gura de grande projeção nos cír
culos eclesiásticos de nosso Es
tado.

*

Fazem anos hoje:
O jovem Enio Flores, auxi

liar da gerência dêste diário;
-o iovern Aldo Reis;
-a exma. sra. d. Dorotéia

Gandra, esposa do sr. Argerniro
Gandra;
-a sta. Emília Navarro Lins;
-o sr. Arnaldo Silva;
-o sr. Antônio Gomes Filho;
-a senhorita Dilô Schumann

Pereira, filha do sr. Arí S. Pe
reira;

- o jovem Luiz-Eduardo, fi
lho do sr. farmacêutico Eduardo
Santos.
-o menor Anilton Lentz dos

Santos, dileto filho do sr. Adol
fo Coelho dos Santos.

•

GENTILEZAS
Recebemos atenciosos cartões

de agradecimentos pelas notas
com respeito aos dias natalícios
dos srs. Telmo Vieira Ribeiro,
provecto causídico, e Miguel
Inácio Faraco, residente no

Tubarão.

Viajantes:
Estão nesta capital os srs.

drs, Paulo Lira, Osvaldo Simões
Corrêa, Luiz Vicente Belfort de
Ouro Preto e Eduardo 'Pinto
Pessôa Sobrinho, que aquí vie
ram proceder a reorganização
do serviço público, a pedido do
sr. Interventor Ner êu Ramos.

x

Prevista 'a quéda de Hitler �São Francisco, 6 (U. P.) - A conhecida comentaras-
\

ta francesa Genévieve Tabouis declarou em reportagem
'

que Hitler cairá na primavera de 1943.
"Ativa quinta coluna - acrescentou - opera COll

tra o chanceler alemão. As democracias estão, por fim,
unidas. Os russos o têm seguro pela garganta. Em parte
alguma da Europa há indícios de que obtenha êxito sua

pretendida "nova ordem", pelo contrário, já se iniciou a

colaboração independente na Europa, como o refletem os
tratados checo-polonês, greco-jugoslavo e russo-polonês.
O hitlerismo morrerá nos campos de batalha da Rússia,
da Polônia ou da Europa Central".

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

Vida Esportiva' Seguro de proprie�ades contra
(' bomberdelos

-

Washington, 6 (R.) - Foi
Caso raro ontem proposto ao Senado um

O «player» carioca Careca, que projeto estabelecendo um Iun
havia ingressado como profissio- do de 1 bilião de dólares para
nal no América, arrependeu-se e segurar a. propriedade parti
voltou ao seu antigo quadro, o cular contra os estragos decor-

O governo brasileiro mandou Bonsucesso. rentes de bombardeios ou ou-
cassar as licenças concedidas '_lA_D__ tras atividades inimigas.
às agências noticiosas "Transo- Centrocean ," (Alemã) e «Stetani" (Ita-
liana). Tambem foi proibida a de
atividade da agência oficiosa na

zista D.N.B_

•

O Centro Acadêmico XI de
Fevereiro efetuará, a 11 do flu
ente, sessão solene em homena
gem ao 10.0 aniversário de fun
dação da Faculdade de Direito
de Santa Catarina.

O Tribunal de Contas ordenou
o registro do adiantamento de
réis 1.450:000$000 ao oficial
administrativo, com exercício no

Departamento de Imprensa e

Propaganda, sr. Francisco de
Paula Gomes da Silva, para
atender às despesas com pro
paganda e difusão cultural no

primeiro trimestre deste ano.
•

Assinou o presidente da Repú-
blica, na pasta da Justiça, um

decreto, expulsando do território
nacional o austriaco Ludwig
Forster.

Reuniu-se, em . S. Paulo, o

Instituto dos Advogados para ai
entrega dos prêmios instituidos
para as melhores obras jurídicas.
Os trabalhos premiados e seus

autores foram os seguintes: Di
reito Administrativo, sr. Tito
Prates da Fonseca: Direito PÚ
blico Aéreo, sr. Dalmo Belfort
de Matos; Soluções Penais, Re
pressão ao crime de morte, sr.

Basileu Garcia; Abandono de
Família, sr. Percival de Oliveira.

:t-
A Sociedade "Felipe de Oli

veira", com séde no' Rio de
Janeiro, acaba de premiar o

romance "Água-Mãe", de auto'
ria do escritor brasileiro José
Lins do Rego, classificado por
essa agremiação cultural como o

melhor romance de 1941.
*

Dia 8 do corrente haverá reu-

nião de Assembléia Geral da
Cooperativa Mixta de Lactici
nios, na séde da União dos
Varejistas de Florianópolis, nos

altos da Confeitaria Chiquinho,
séde essa cedida gentilmente por
sua diretoria.

E' imenso o ódio aos alemães

de organização
no UruguaiMontevidéu, G (R.) - O decreto de dissolução do Diretó

rio Colonial Italiano, organização presidida pelo ministro da
Itália no Uruguái, conele Bonareli, e que exercia atividades
contrárias à soberania nacional, dispõe que deve ser feita in
vestigação minuciosa nas entidades e organizações italianas
integrantes do Diretório, afim de averiguar se algumas delas
funciona em contravenção às leis do país. Esta medida nada
tem a ver com a ruptura das relações diplomáticas com a Itá
lia, pois as investigações sobre as atividades do Diretório Co
lonial foram iniciadas em época anterior a essa decisão.

O conde Bonareli partirá em breve para o exterior.

Inoglukus

Fcehamente
italiana

Cartazes do

Washington,6 (A. P.) - O sr. George Earle, ex-mi
nistro dos Estados Unidos na Bulgária, declarou aos jor
nalistas que (") soldados búlgaros se amotinariam se Iôs

___:':::�'::"::'::MC::_�'''''':�'::w:':-:::...::n�..�"'::*=___'''='��=-� sem enviados para a Rússia, afim de lutar ao lado das
O NOVO DECANO DO CORPO
CONSULAR EM PERNAMBUCO tropas alemãs. O sr. Earle, que se acha nesta càpital afim

de se apresentar e fazer um relatório ao sr. Hull, disse
Recife, 6 (C. M.) - Por 1110- r

tivo da situação criada com o que e tão grande a onda de ódio ao nazismo na Europa,
fechamento do consulado íta- flue se duvida que Hitler tenha número suficiente de ho
liano, cujo cônsul exercia as mens para contê-la por mais tempo.
funções de decano do corpo
consular, foi eleito seu substi
tuto o cônsul da Inglaterra.
A eleição foi com a presença

de todos os cônsules, exceção
feita, naturalmente, dos 'côn
sules dos países do Eixo, por
fôrça do ato do govêrno sus

pendendo as relações diplomá
ticas e comerciais com os ditos
países.

-

Senhora ! Para as suas so
bremesas prefira o PUDIM
MEDE1ROS. S'lbôres delicio
sos e díjerentes.

dia
A's 5 '/2 e 7 1/2 borasA's 7,30 horas:

ESPETACULO DE PALCO
Será apresentado o conjunto
de Ve.rieté que reune arnstas
de todas as especialidades e

de fama mundial!

CHINA CIRCUS SUOW
Laifouns - Quinteto Ohíuês.
Mister Broni e se us ínstru
mentos exoticos.
Prof. Sanchez e seus cães
amestrados.
Maiá Kassel- Soprano Inter
nacional.
Miss_Florence e seu sensaclo- gE' -Eim!.._lIlie_*Siljj.ª'I1-�.IIl-iIil_••!S1:!!í.1í1iflft,_"'"""ili!lilA!iIl1*�·���m!ii!!:�"""";""'�="""'-.W§-.
nalíssímo num ero:

O turbilhão da morte I

Preços: Camarotes: 30$000 -ICadeiras numeradas: 6$000
Balcão: 5$000 - Geral 3$000

Teu nome
, --

e petxao
Dorotby Lamour, Robert
Prestou e Prestar! Foster

Palacio das
gargalhadasJaE' E. Brown

Complemento nacional D.F.B

A desforra da Dr. Carver
(Sbort natural)

Preços: 1 $500 e 1 $100
Imp, até 14 anos

Complemento nacional O.F B.
A voz do mundo e

Notícias do dia (jornais)
Festa da Galinha
(Desenho Colorido)
Preço 2$000 e 1$500
Livre de Censura

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

Esüe tl'Ülte, me. amSr T
Tenl bronqwJ.te? Eetá eom t�.fJ'
111 lei de N0110 SeJlh.orl
86 te uln � CONTRATOSS••

Foi nomeado bispo de Peló
tas o padre Antônio Zaterra.

.

*

O presidente da República as

sinou decreto-lei abrindo, pelo
Ministério da Viação, o crédito
especial de 600 :000$000 para
despesas com o serviço de rá
dio-escuta do Departamento dos
Correios e Telégrafos.

•

Decreto recente do Govêrno
do Estado autorizou à Fazenda
estadual a doar uma área de
terras nesta capital, com 20 me"

tros de frente e 17 de fundos, à
rua Felipe Schmidt, esquina da
rua 7 de Setembro, ao Ministé
rio do Trabalho, Indústria e

Comércio. A cláusula 2." do
mesmo decreto determina que
essa doação ficará sem efeito se

dentro em seis meses não fôr
construido o prédio onde serão
centralizados todos os órgãos
esparsos daquele Ministério.

·
.

Foi exonerado o sr. René
Deeke, do cargo de auxiliar
técnico da Residência da Dire
toria de E-stradas de Rodagem
com séde em Joinville.

·

Está entupido ° bueiro da es

quina da rua João Pinto e Sal
danha Marinho em frente à casa
Krârner. As águas das últimas
chuvas (como a de ontem à

HOJE· Sexta·feira, 6 de Fevereiro· HOJE
ÀS 8,30 HORAS

•

No TEATRO «ALVARO DE CARVALHO»
(CINE ODEON)

JUBILOSA ESTRÉIA DO FAMOSO

CHINA CIRCUS SHOW

-."

QUINTETO CHINÊS
LAIFOUN3 Famoso quinteto de eximias malabaristas que executam

trabalhos verdadeiramente sensacionais.
Mister BRONI" o cômico que faz rir e sorrir com seus 21

instrumentos exóticos.
Prof. SANCHEZ - e seus cães amestrados.

MAJA KASSEL - Soprano Internacional da voz angelical.
MISS FLOrl_t,\jC,e; - No sensaeíenalísstme número:

«O TURBILHÃO DA MORTE».
Uma revista eí(éerie» em 2 atos e 22 quadros:
«MARAVILHAS DA CHINA»

PRE�OS:
AMANHÃ -.-

Camarotes -- 30$ -- Cadeiras numeradas: 6$000
Balcões -- 5$ -- Geral: 3$000.
CONTINUAÇÃO DO ESTRONDOSO PROCiRAMA

..

5vs-1

8vs.-1

Acadêmico IX
Fevereiro
CONVITE

JUNTA [' O}1ERCIAL. -Arquí
vamento de contratos - Re
gistro de firmas Autenticação
de livros-Certidões- Buscas
etc. Procure 8. Organização '

Comercial Catarinense.

A diretoria do Centro Acadê
mico XI de Fevereiro convida
os srs. sócios e o público em ge
raI para assistir a sessão solene,
comemorativa do 100 aniversá
rio de fundação da Faculdade
de Direito de Santa Catarina,
a realizar-se 4a-feira, dia 11 do
corrente, às 20 horas, no salão
nobre da Faculdade.
Fpolis., 6 de fevereiro de 1942.

FRANCISCO CAMARA NETO
Presidente

Declaracão,

Declaro que, a contar des
ta, deixou de ser meu em

pregado o sr. Orlando Dias
e que, po rtsnto, a firma não
se responsabilizará por ser
viços ou compras feitos pelo
mesmo.

Florianópolis,5 de íevereí
ro de 1942.
JOSE' Z-\CARIAS LISBOA.

õV.-1

Os alemães e a
ofensiva da primavera
Estocolmo, 6 (R.) "Os

alemães já se estão preparando
para a ofensiva da primavera
na União Soviética, onde o in
verno se encontra agora na sua
fase culminante" - escreve o

correspondente do "Stockolm
Tidningen" em Berlim.

COBRADOR
Precisa-se de um. Necessário

fiança. Informações nesta reda-
ção.

Hitlsr tem-nos seguro
Nova Iorque, 6 (R.) - A

emissora de Londres anunciou
que o govêrno espanhól tentou
retirar a "Divisão Azul'" da
frente oriental, mas o seu pe
dido foi recusado pelo chan- t,'J..
celer Hitler, que declarou pre
cisar, no momento, de todos os ,I
soldados disponíveis.

I

noite) encheram a rua, de lado a

lado, e os autos que por alí
passaram divertiam-se em fazê-lo
a toda velocidade, para vê-las
espadanarem à parede das casas

e às canelas dos transeuntes.
Com vistas à Prefeitura é

escrita esta nota.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


