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aix'a�,a��··a,lemã do Rio
ler, prestadas à imprensa, a instalação da antena, se dera há cerca de PARA TRANSMISSÃO MUNDIAL
quatro anos, com o consentimento do proprietúrio, a pedido da embai- Duas antenas, notadas perfeitamente da parte externa da embaixa-
xada da Alemanha. Os trabalhos, entretanto, pareciam comuns a .jual- (-_" desciam até o 3° andar, uma das quais, entretanto, estava cortada.
quer instalação do gênero, isto é, destinados a servir simples aparelho Na opinião dos tecnicos que as examinaram, são de alta tensão capazes
ele recepção. de funcionar conjugadas com aparêlhos transmissores, que poderiam

Disse, porém, o encarregado, ter notado, há pouco tempo, a chega- _ ter capacidade até para transmissões mundiais. '

da, à embaixada de material que parecia pertencer a uma instalação De acôrdo com a convicção geral, serviria essa estação para enviar
de rádio, o que a princípio não lhe despertou maior atenção, e, só ago- mensagens e avisos aos navios em alto mar, e comunicações de carater
ra, admite poder, de fato, tal maquinária ter sido um aparêlho trans- secreto à Alemanha, sobre tudo quanto ocorresse em nosso país.
missar de mensagens, sem que, contudo, possa afirmar qualquer coisa
nêsse sentido.

Curioso de conhecer a utilidade daqueles pertences, indagara, mes

mo, de funcionários da chancelaria, sobre a finalidade a que se destina
va. o aparêlho, recebendo, em resposta, a informação de se tratar de
uma "guilhotina" (máquina cortadora de papel).

NENHUMA OUTRA DILIG:ENCIA FOI REALIZADA
A diligência efetuada no Edifício Paisandú, onde se achava insta

lada a chancelaria alemã, apurou apenas a existência de várias antenas
de rádio no terraço daquele edifício, duas das quais, uma forte e outra
menos potente, estavam ligadas às dependências do 3° pavimento, ocu

padas pela. representação germânica nesta capital.
Atendendo, porém, às normas do direito internacional, no que se

refere à extraterritorialidade, não puderam as autoridades policiais ir
além das investigações externas, visto que nas portas da referida chan
celaria foram afixados cartazes indicativos de que a mesma está sob os
cuidados da embaixada espanhola. Sem que sejam cumpridas as forma
lidades que tal situação exige, não poderiam as providências emanadas
da Delegacia de Ordem Política e Social passar das averiguações rea
lizadas.

FORTEMENTE GUARDADA

Nos andares em que funcionavam as dependências da embaixada
alemã, os 3°, 4° e 11° pavimentos, as janelas estavam poderosamenle
guardadas por fortes grades de aço, cujo funcionamento obedecia a per
feito aparelhamento elétrico. As portas externas, que davam acesso pa
ra as sacadas, dispunham de idêntico s ist cmu de segurança.DECLARAÇõES DO ENCARREGADO DO PRE'DIO

Segundo informações do encarregado do edifício, sr. Rodolfo Mül-

Rio, 9 (C. M.) - Chegara ao conhecimento das autoridades poli
ciais a denúncia de se achar instalada, nos altos do Edifício Paisaudú,
onde funcionara. a chancelaria da embaixada alemã, uma possante an

tena de rúdio, cujas proporções demonstravam não se destinar simples
mente à recepção de trasmíssôcs.

Afim de verificar a denúncia e em face das condições presentes de
ruptura de relações diplomáticas com os países do Eixo, coube ao sr.

Clodomiro Veras da Delegacia de Ordem ,Politica e Social, apurando
denúncia encaminhada pelo Ministério da Justiça, organizar a diligên
cia. que se dirigiu para o local, fazendo-se acompanhar de peritos ela
polícia, afim de proceder a minucioso exame das referidas instalações.

Chegando ao Edifício Paisuridú, a autoridade verificou a cornpletn
veracidade do que f'ôra levado ao conhecimento da Polícia, encontrando
ainda, no terraço daquele prédio, a antena que efetivamente levantav�
graves suspeitas, )lois os fios respectivos/ tecidos em cobre duplo, al
cançam o comprimcnto de 35 metros, dispondo de modernos isolado
res 'de porcelana. Completando o conjunto, cabos receptores e de des
carga para. terra lá estavam es�irados para b<�ixo, sendo que os primci-
1'05 penetravam por uma c1a.s Janelas, pro�egl(�as por fortes grades de
ferro, justamente no 3° pavimento, onde Iuncionava a embaixada. ale
mã.

O�RUGUAI VAI PATRULHAR
SUAS (OSTAS

Montevidéu, 9 (A. P.)
Anunciando que o Uruguai vai
tomar a seu cargo exclusivo o

iJ' patrulhamento de suas costas,
o general Júlio Roletti, minis
tro da Defesa Nacional, deu a

conhecer, outros detalhes dos
planos adotados pelo govêrno
"de acôrdo com os compromis
sos assumidos e diante da rup
tura de relações com o "Eixo".
Disse o general Roletti que

o país conta apenas com o cru

zador "Uruguai", de 1.600 to
neladas, construido há 32 anos,
e quatro pequenas canhonei
ras, mas os Estados Unidos vão
ceder três navios ligeiros, que
serão equipados e tripulados
por guarnições uruguaias. En
quanto não chegam essas no

vas unidades, o Uruguai cuida
de preparar a sua marinheira
da, enquanto vários oficiais se

estão aperfeiçoando nas mari
nhas de guerra dos países vizi
nhos, inclusive dois na armada
do Brasil.
Além dêsses navios, o Uru

guai comprará aviões aos Es
tados Unidos, dentro dos dispo
sitivos da "Lei de Empréstimos
te Arrendamentos", estando já
em construção as necessárias
bases navais e aéreas, no

(Atlântico e na costa do Rio da
" Prata.

Inoglukus
Elementos do «eixo»

sob vigilância
Rio, 9 (E. S. P.) - Não tem

fundamento a informação de
que a polícia fluminense teria
detido em Friburgo alguns ja
poneses que alí estariam prati
cando sabotagem no serviço
de abastecimento de água des
sa cidade. Os elementos do
"eixo" residentes em Friburgo
não deram até agora motivo
para medidas policiais. A polí
cia continúa vigilante, seguin
do todas as atividades dos es

trangeiros alí residentes.

Senhora ! Para as suas so

bremesas prefira o PUDIM
MEDEIROS. Sabôres delicio
sos e diferentes.

o MAIS ANTIGO olARIO DE SANTA CATARINA

Diretor-gerente: Altino Flores

IANO XXVII Florianópolis - Segunda feira, 9 de Fevereiro de 1942 N. 8462

Fechando associações eixistas
Rio, 9 (E. S. P.) - Em consequência do rompimento de

relações do Brasil com os países do "eixo", as autoridades do
Ministério da Justiça determinaram o exame minucioso de to
das as sociedades estrangeiras formadas por súditos da Alema
nha, Itália e Japão.

O sr. Ivens de Araujo, delegado de Estrangeiros, acompa
nhado do sr. Paulino Cavalcanti, diretor de Estatística da Po
lícia Civíl, esteve na Casa d'Itália, à avenida Aparício Borges,
onde funcionavam diversas sociedades italianas, examinando
seus documentos e fechando-as todas.

As agremiações fechadas tiveram suas portas lacradas e

foi comunicado às respectivas diretorias que as mesmas não
podiam funcionar.

As autoridades policiais, cumprindo determinações supe
riores, continuarão o exame das demais sociedades estrangei
ras, indistintamente.

Montevidéu, 9 (United) - Prosseguem as diligências ju
diciais e policiais tendentes a esclarecer as atividades anti-na
cionais, constando que a Comissão Investigadora da Câmara
dos Deputados está reunindo dados que permitam à justiça
atuar com celeridade. 1

As autoridades policiais revistaram, na estação central, Ias malas da esposa de um engenheiro alemão atualmente na
Argentina e que teve a seu cargo a elaboração dos planos da -

- _

represa hidro-elétrica do Rio Negro. A referida senhora che_- Mensagem aos indu·sgou de uma localidade vizinha de Rincon del Bonet, sabendo
se que a polícia retirou da sua bagagem alguns mapas das
obras que estão sendo executadas no Rio Negro.

New Delhi, 9 (Reuters) -

Ragvendrarão, membro do con-

Onde êles se esta-o agrupando
selho executivo do vice-rei, en-
viou mensagem aos indús re-

Rio, 9 (Meridional - Um vespertino informa que mais de sidentes na Malaia e em Sin
mil súditos do "eixo" já deixaram o Rio. Diariamente se con- gapura, pedindo-lhes dêem
cedem 250 salvo-condutos. O elemento preponderante é o ale- mostra de coragem, tenacidade
mão, calculado em 80% os candidatos germânicos para obten- e resistência ante o ataque [a
ção de licenças. Segue-se o italiano, depois os japoneses, êstes ponês. A mensagem termina,
em número reduzidíssimo. Quase todos, interpelados sobre on- dizendo: "A política colonial
de iam, responderam que para Petrópolis, Teresópolis ou F'rí- do Japão, em relação aos po
burgo, afim de veranear. vos asiáticos está baseada na

Além dos súditos do eixo, tem comparecido à delegacia de fraude, na opressão e na explo
estrangeiros, afim de solicitar o salvo-conduto centenas de ração econômica daqueles cuja
húngaros, rumenos, checos e austríacos, os quais, julgando-se infelicidade consiste em caírem
equiparados ao eixo, visto seus países estarem ocupados, alí sob seu domínio. Vosso único
comparecem. dever, nesta ocasião, é ficar

junto à corôa britânica e ao
PUDIM MEDEIROS, a so- "Commonwealth", fornecendo

bremesa inegualáve), gostosa, toda a ajuda moral e material
fácil de preparar e que to- de que sejais capazes".dOR apreciam.

Age a políCia de Montevidéu

o prazer da petizada,
E orgulho dOA coníeítejros,
São os doces trabalhados.
Co'o bom Fermento Medeiros.

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

A obra esperada há tempos!
Rio, 9 (A. N.) - Foi iniciada pela polícia a investigação

sôbre as atividades de todas as associações políticas, culturais,
recreativas, esportivas e beneficentes estrangeiras existentes
nesta capital. Até agora foram interditadas às seguintes so

ciedades: Casa D'Itálía, Associazione Italiane, Opera Nazío
nal "Dopolavoro", Societá di Beneficenza e Socorro Mútuo,
Societá Dante Alighieri, Societá Fuscaldese de Mútuo Socorro
Umberto Primo e Câmara de Comércio Teuto-Brasileira. As
diligências foram dirigidas pelo Delegado de Estrangeiros e

com a assistência do Diretor Geral de Comunicações e Esta
tística da Polícia Civíl.

Instituto Brasil-Estados Unidos
CURSO DE LíNGUA INGLESA

o Instituto Brasil-Estados Unidos de F'lor-iauôpol!s, em adianta
da fase (le organização, pretende fazer funcionar, de 1° dr- março em

díunte, um curso de língua Inglesa, inteiramente gratuito, sob a m-ien
tacão técnica do prof. 1\1 ilton Sullivan.

As pessõas interessadas lia matoícula para ilsse curso poderão, des
(Ie já, deixar seu nome, endereço e profissão na séde provísérta da Co
missão Organizadora do Tnstttuto, no último andar (10 prédio da Con-

Rio, 9 (C. M.) - Em prosseguimento das diligências efe
tuadas pela polícia, foi fechada mais uma das associações
cujas atividades se tornaram suspeitas; a Kraukenkasse des
Deutschen Hílfsvuers, (Caixa de Assistência Social aos Enfer
mos Alemães), instalada à, rua Buenos Aires, 50, sobrado.

O delegado Ivens de Araujo fez selar as portas da referi'
.da Associação, após presidir ao ato do respectivo termo de
encerramento das atividades daquela associação.

�itt,,�'"
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*RAUL LEITE*

SINDICALIZAÇÃO - Mede
los - Explicações. - Procure a

Organização Comercial Catari-

u M PRODUTO

nense.

o "fascio" sem óleo de rícino
Londres, 9 (Uníted) - o óleo de rícino, ao qual, os críti

cos de Mussoliui chamaram "a base 110 sistema íaseísta", pela
frequêucíu com que era mínlstrado uns opositores do regfme,
nos primeiros tempos da fundação do fasclsmo, fuí incluido
na lista dos produtos que eseussefnm na Itália. A rádio de Ro
ma anunciou ontem, em uma (las suas emissões que todos os mé
dicos e :farmacêuticos receberam Instruções para economizar o
reíeríd o produto.

Os judeus têm direito
a cicatrizes

..

feitaria "Clríquiuho", das 14 às 17 horas, diariamente.
Serão organizadas, na medida <10 possível, turmas femininas e •••••••••••••••••••••••••

masculinas, sendo que a idade mínima para a matrícula de homens é • •
a de 18 anos, e para mulheres a de 16 aJ1O�. A comissão, se o número C •
de candidatos fôr superior ao previsto, reserva-se o dtreito de selecío- • •
nar, entre os mesmos, os que julgar eOllvpnientes.. •Fforíanôpolís, 7 de fevereiro de1942.. •J. ROBERTO MOREIRA, Sec!'. da Comissão Organizadora

•
DE PESSOAS TEM

•
Fechada a Caixa de Assistência Social: USADO COM BOM RE- •

aos Enfermos Alemães. SULTAOO O POPU· :
: LAR DEPURATIVO :• DO SANGUE •
• MARCA REGISTRADA •

: l?ll1lZtl:&#J'1c! :• A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO •
• o Ftgadr, o Baço, o coração, o Estômago, os •
• Pulmões a PéIe. Produz Dôres de Cabeça, Dôres •
• nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Oa- •
• belo, anemia, Abortos e faz os individios idiotas. •
• Inofensivo ao organismo. Agradável como licôr. •O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P.• como auxiliar no tratamento da Sífilis e Reu. •
• matísmo da mesma origem. _ •
• VALIOSAS OPINIOES •
• O ELIXIR (191ft». dada a sua Atesto que apliquei muitas •base. é ótimo auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «91ft» obtendo• lamento da Sífilis nríncínaímen- sempre os melhores resultados •
• te nos casos em que a via bo- no tratamento da Sífilis •cal é a única possível.

.

• (a) Dr. Benedito Talosa. (a) Dr. Rafael SartoletU •

:•••••••••••••••••• i•••:

Nova Iorque, 9 (United) -

Em uma concentração das or

ganizações públicas, realiza
das no Carneggie Hall, o se
nador Pepper advogou a for
mação de exércitos judaicos
na Palestina, dizendo que os

judeus "merecem a honra de
receber cicatrizes no campo de
batalha. Em vista das perse
guições que têm sofrido, como
é possível que se queira impe
dir a formação de um lar na
cional dos judeus? Como é
possível negar -lhes a oportu
nidade de lutar nas frentes,
até terem a honra de devolver
alguns dos cruéis golpes que
com tanta paciência têm su

portado ?"

Fabricava Hitleres
de gêsso ...

Porto Alegre, 9 (A. N.)
Informam de Santa Maria que
o delegado de polícia localizou
'e varejou a oficina de proprie
dade de um nazista, destinada
a fabricação de bustos de gês
so do ditador Adolfo Hitler,
quebrando todo o material en
contrado. Nêsses bustos estava
plasmada a atitude caracterís
tica do chefe alemão.

O delegado continúa traba
lhando ativamente, no sentido
de desarticular quaisquer ma
nobras perturbadoras dos ele
mentos da quinta-coluna.
---------------------------------------------------------------------------------

Inoglukus

Machado & CiSa
Agências e

Representações
C.ix. POlt., - 37

Ru. João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-agentes nOI principllt

muncípio. do E.lado.
17P.

A (((ondor» reinicia o tráfego
Rio, (A. N.) - A emprêsa de

navegação aérea "Condor" pro
cedeu à reforma de seu contra
to social, passando a totalidade
do capital e da sua administra
ção exclusivamente para mãos
de brasileiros natos.
Reformada assim, aquela

emprêsa solicitou ao ministro
da Aeronáutica autorização
�ara reiniciar o tráfego nas
lmhas que possuía.
Foi exarado o seguinte despa

cho, pelo sr. ministro da Ae
ronáutica, sr. Salgado Fílho ;
"Póde ser reiniciado o tráfegodas linhas autorizadas. Apresente a suplicante a relaçãodos seus agentes com a indica
ção de sua nacionalidade" .

Comprai na CP. SA MISCE
LÂNEA é saber economizar'

200 mil aviões!
Washington, 9 (Reuters) _

O tenente-general Knudsen
declarou que o Departamento
da Guerra estuda a possibilidade de idealizar grande ex
tensão nas instalações das tn
d�strias existentes no país,arím de que sejam construí
dos 200.000 aviões nos anos de�
19�2·1e4a! _ �_ ,""�o _'�"�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Sob a bola alemã
Berna, 9 (R.) - Penalidades

drásticas estão sendo impostas
pelas autoridades de ocupação
alemã na França contra quem
se recusar a prestar serviços,
ou recusar mercadorias requi
sitadas pelas referidas autori
dades.

O general Stuelpnagel, co
mandante chefe dos exércitos
de ocupação na França, bai
xou proclamação a respeito,
na qual acentua:
"Todos os que não executa

rem os serviços e não fornece
rem as mercadorias assim re

quisitadas ou que não prece
dam dessa maneira, visando
anular os propósitos da requi
sição, serão punidos com a pe
na de trabalhos forçados, pri
são simples ou multa. A mul
ta poderá também ser adicio
nada a outras penalidades.
Em caso de maior gravidade,

será de aplicação a pena de
morte.
Todos os que impedirem ou

tros de prestar serviços a estes
exigidos, ficarão sujeitos às pe
nalidades em vigor.
Esta ordem entra em vigor

imedatamente" .

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

Acadêmico IX
Fevereiro
CONVITE

A diretoria do Centro Acadê
mico XI de Fevereiro convida
os srs. sócios e o público em ge
ral para assistir a sessão solene,
comemorativa do 10° 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

Centro
de

..

com

Fabricados com lona especial, tinta e

impermeabilizada, e com ilhoses refor
çados, os encerados Aymoré tornam -se

económicos 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, cinza ou kaki

Encerados Aymoré
producfo do MOINHO INGLEZ

�r. Antônio Moniz
de Aragão

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

de senhoras.
CONSULT6RIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às

I
17 horas.

RESIDÊNCIA:
A v. Hercílio Luz, 189

Telefone n. 751.

Ex-chefe de cU
nica do

.

Hospital d ()

Nueruborg
(Profs. L. Burkhardt

.

e B. Kreuter)

Especiausta em

Ci'1'ul'giH Gernl :

I Alta cirurgia, gyne
cología (doenças de

I senhores) e partos.

ICirurgia do systema
nervoso e operações

de plastíea,
ICcneuírorlo ti rue Trale-

DOI 18 (das t O �15 12, •
dee 1ó áa 16,ÕO) Tele

phone - 1.285

I
Resídencía , rua Bs
teves JuníorI 20. __a

.

Telpphoz:e ••• 1.131

médico
ARAUJO_OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ, GARGANTA
Especialista; assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.

("'n"'ultas.' Pela manhã, das 10 às 12
v � A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. Fone

Indicador
I Dr.

1447

Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no RIo de Janeiro

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

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fano: 14.67
Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Josephin8 S(hweidson
MEDICA.Doenças de senhoras e crianças.

CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1,. às 1'1 horas
Rua F. 8chmidt, 39 (sob.)

Dra.

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

Ouvidos-Nariz-Uargan ta-Cabeça-Pescoço
o. ARMINIO TAVARES

(Assistente do prof. Sauson)
ACOMODAÇÕES PARA DESCANÇO DOS

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

OPERADOS

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

Ex-interno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário dOlO
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (8. Paulo)

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

Oons: Vitor Meireles, 28.-Das 16 às 18 horas.
Res.: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANÚPOLIS.

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. O;alma Moellmann
Formado pela Universidade de

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

lho geníto-ueínarlo do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radlología Ctíníca com o
dr. Manocl de Abreu Oam nanarlo
São Paulo). Especializado êm Hi
giene e Saúde Pública, pela Uníver
sldade do Rio de Janeiro.

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

estômagos, etc
Radlogralls8 õssea» e radiografias

dentárlas
Electrocardiografia clínica

Diagnóstico preciso das moléstias
cardíacas por n elo de traçados

elétrleos.)
Metabolismo basal

(Determinação dOI dttúrbíos das
glândulas de secreção interna).

Sondagem Duodenal
Exame químico e microscópico do

suco duodenal e da bílís),
Gabinete de fisioteraoia

Ondas curtas, ralos ultra-vloíetas,
'a108 tnlra-vermefho e eletricidade

médica
Laboratório de mlcroscopla e

análise clínica
Exame8 de sangue para diagnóstico
da 8ífllis diagnóstico do ímpaludís
mo, dosagem da uréa no sangue,
etc. Exame de urina, [reação de
Ascheln Zondeck, para diagnóstico
precoce de gravidez). Exame de
puz, escarros, liquido eaquíano e

qualquer pesquíza para elueídação
de diagnóstico.

Rua Fernando Machado, e
Telefone 1.195

Pt ORTANOPOLI�

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

CONS�r�IORIO : IRua Felipe Schmidt-Edifi
cio Amélia Neto--Fone 1592 •

9 ás 12 e 14 ás 17 horas.
RESIDENCIA'

Av. Hercilio Luz, 186
- Phone: 1392 -

AUende a chamados
14

Não permita que seus

olhos pareçam cansados
ou congestionados. Faça
uso diário de Lavolho,
que lhe conserva a beleza
do olhar.

Dahne, Conceição & Cia.Os leitores, certamente, conhecem a felicissima firma Dahne, Con
ceição & Cia. Entrou ela na concorrência aberta para o reforço do abas
tecimento dágua do Rio de Janeiro, e sabe-se o que aconteceu.

Apesar de não dispor de recursos para financiar as obras, ganhou
a concorrência, e logo obteve que o Banco do Brasil lhe abrisse uma sé
rie de sucessivos créditos, que subiram, no total, a mais de cem mil
contos.

Esse fato causou sensacão. Nunca se tinha visto uma firma entrar
em concorrência quase sem niquei, gan há-Ia, apesar disso, e logo en

contra abertos os cofres de um grande banco oficial para supr í-Ia dos
meios necessários à realização do objeto da mesma concorrência.

Tratando-se de um serviço público, e não dispondo o Tesouro Na
cional de suficientes elementos financeiros, não seria acertado que o

próprio govêrno tomasse por empréstimo ao Banco do Brasil a mesma

centena de mil contos para executar as obras do ribeirão das Lages?
Se o negócio é tão bom, que a venturosa firma concessionária teve

de declarar ao imposto de renda um lucro super io r a 11.000 contos, não
se compreende que dele se tivesse privad o o govêrno, tanto mais quan
to poderia aplicar tais lucros na substituição dos velhos e gastos en ca

'namentos, que frequentemente se rompem, do serviço de águas.
Pois bem: não obstante a excelência do negócio, não obstante os

volumosos lucros confessados, Dahne, Conceição & Cia. estão brigando
com a Fazenda, porque não querem pagar 692:014S910 que devem ao

imposto de renda!
O caso veio a público através de uma informação em que se rela

tam as peripécias do processo. Fica-se, assim, sabendo: 1°, que a firma
fez a respectiva declaração à Delegacia do Imposto de Renda do Rio
Grande do Sul, confessando os lucros de 11.533:587$800 e propondo-se
a pagar de imposto a cifra já mencionada; 2°, que a mesma firma en

trou posteriormente com "um pedido de retificação, para que fôsse
excluído do crédito de lucros e perdas o valor do contráto que cedera
à Adutora Ribeirão das Lages S. A., por 24.000 contos; 3°, que Dahne,
Conceição & Cia. "se tornaram os maiores acionistas da Adutora, pela
simples cessão do contráto que assinaram com o govêrno federal".

Tudo isso· é edificante, mas o é mui particularmente no que toca à
ligeireza com que a firma vendeu por 24.000 coutos a concessão finan
ciada pelo Banco do Brasil!

Ao fazer-se o negócio, um grande industria l brasileiro declarou
que Dahue, Conceição & Cia. poderiam transferir imediatamente por
mais de 15.000 contos o contráto (que assinaram sem dispôr de idonei
dade financeira para fazê-lo), logo que o Banco do Brasit ficou auto
rizado a emprestar-lhes dinheiro para as obras. De um dia para outro,
por um gólpe de mágica, meteriam nos insondáveis bolsos 15.000 con

tos !
Pois são êsses extraordinários protegidos da fortuna que dão o pés

simo exemplo de se negarem a pagar o que devem ao Tesouro, como
contribuintes do imposto de renda !

("Diário de Notícias"; Rio, 29 de janeiro de 1942).

.�)

• Poro suavizar e rejuve
nescer a pele, há um pro
duto perfeito, o SABÃO
RUSSO. Aveluda a pele,
combate espinhas, cravos e

manchas SABÃO RUSSO
�_ _, sólido ou líquido. _f

Não lutarão contra a Rússia
Washington, 9 (U. P.) - O ex-mín lstro lia Bulgárta, sr,

George S. Earle, apresentou seu relatór!o ao secretárjo ile Es
tado Cordel Hull, recebendo depois os [ornaltstus, n quem de
clarou flue, em seu escrito, acentuou que os alemães mnhllfza
ram todos os varões entre 15 e (W anos de Idade,

Acrescentou flue o ódio aos alemães xe estende 1)01' toda
a Europa, como não se recorda igual, "em toda a História" e

expressou que a quanfldade (los feriflos alemães, especialmen
te os flue sofreram as consequências do intenso frio nas frentes
de luta, é tal, flue, em muitos hospitais e casas de saúde (los
Balcãs, são colocados dois soldados em cada cama.

Declarou, ainda, o sr, Enrle que, na medída do possível, os
nazistas levam os Ierfdos nos Balcãs, para impedir flue, na Ale
manha, o POyO conheça _

a extensão das derrotas experimenta
das na Rússia.

Disse, também, que na Bulgázía 85 por cento da popula
ção deseja a derrota da Alemanha, e se o exército búlgaro fos
se enviado à frente, desertnrta, colocando-se ao lado das fôr
ças que combatem o Reích.

Predisse, por fim, o ex-ministro que a próxima operação
germânica será uma nova ofensiva contra 11 Rússia,

-

I

HOT[l C[NT8Al
(ex «Hotel Macedo»)

O proprietário comunica ao público, em geral,
que já 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. viajl'lntes, e servido por

garçons atenciosos e peritos cozinheiros.

CENTRALHOTEL
Rua Conselheiro Mafra, 26 - Caixa Postal 219
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Gmring exige dos italianos
Estocolmo,9 (R.) -- "O

ma-j
planos germânicos discutidos

rechal Goering visitou a Itália, entre Goering e Mussolini, na
tanto na qualidade de coman- turalmente se relacionaram
dante da "Luftwaffe", como com êsse nove aspecto da lu
na de representante pessoal de ta.
Hitler" -- escreve o corres- Londres; (R.) -- "A vi
pondente em Berlim do "So- sita do marechal Goering à
cial Demokraten", que acres- Itália talvez esteja relacionada
centa: "O více-" fuehrer" da com a necessidade de acelerar
Alemanha discutiu com o sr. a remessa de mais de 300.000
Mussolini e com o govêrno ita- italianos, destinados a reforçar
liano não sómente a situação as frentes alemãs na Rússia"
do Mediterrâneo e da África do -- escreve o correspondente
Norte, como, também, a ofensi- do "Daily Mail" em Madrí.que
va da primavera contra a Rús- acrescenta: "Entre êsses des
sia, para a qual a Itália e os tacamentos, certamente serão
outros aliados do "eixo" deve- incluidas unidades de carros de
rão contribuir com forças con- assalto e corpos de artilharia.
sideráveis, especialmente para Goering foi exigir dos italianos
o setor meridional". O corres- que novas reservas de tropas
pondente suéco declara, ainda sejam colocadas à disposição
acreditar que o avanço do ma- da Alemanha até abril, afim de
rechal von Rommel na Cire- que Hitler possa reagrupar os

náica despertou entre os ale- exércitos germânicos e rerio

mães esperanças, no tocante var em junho sua ofensiva só
ao norte da África e assim os bre novas linhas".

I

OFICINA FORD
(Provisória)

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.

TUFFI AMIN & IRMÃO

o terrorismo na NoruegaLondres, 9 (Reuters) -- Os incêndios que irromperam nas

estações do oéste e de léste, em Oslo, começaram quando trens
extraordinários, conduzindo "quisling", estavam em vias de
partir, depois da cerimônia de instalação do líder "quisling"
Vidkun, como primeiro ministro, títere da Noruega -- segun
do o correspondente especial do "Daily Telegraph" em Esto
colmo.

Em consequência do sinistro, as zonas próximas da esta
ção foram isoladas e todos os civís que se encontravam em tal
perímetro, foram detidos para interrogatórios. Conforme se

anunciou de Stavanger, 25 pessôas foram presas.
Tropas germânicas seguiram precipitadamente para a ca

pital norueguêsa e patrulharam agora as ruas, em companhia
dos policiais, que trazem capacetes de aço, -- acrescenta o
mesmo correspondente.
-----------------------------------------------------.
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A aproxima�ão do perio·
do mensal é, para as senho
ras que não têm boa saude,
um tormento e um pesadelo.
A simples lembrança dos so

Irimentos que se avizinham
perturbe-lhes a trenqulllde
.de e as põe em sobressalto.

/fI',�

tio fim de um ano, quan·
to somarão êsses dias de do
res, roubados aos afazeres e

ás alegrias da vida 7
A laste de si os padecl

mentos periódicos. A SAUDE
DA MULHER - regulador, tôo
nico, antí-deloroso - é o reme

dia que lhe restituira á tran

quilidade. Êle tem no nome

o resumo de suas virtu�çs:

A SAUDE DA MULHER
Os gatos do <'Ark Royal))
Londres, 9 (Reuters) Quando o porta-aviões "Ark

Royal" foi afundado, os membros de sua tripulação voltaram
ao navio, muitas vezes, com risco da própria vida, afim de
salvar os gatos de bordo. Em vista disso, será concedida a êsses
marujos, pela Our Kumbs Friend League, uma medalha de
prata, que é a mais alta condecoração da mesma para a cora ..

gem pessoal demonstrada no salvamento de animais. Essa me

dalha será presenteada ao próximo barco da Armada brítâni
ca que tiver o nome de "Ark Royal". Segundo se acredita se

rá esta a primeira vez que um navio da Marinha será presen
teado com uma medalha, comemorando a bravura e humani
dade (la tripulação de seu predecessor em serviço.

Caxias, (Pelo correio)
Perante grande e selecto audi
tório, ao qual se associaram
os drs. Eduardo Caravantes,
Juiz de Direito, Constantino
Rodrigues de Freitas, juiz mu

nicipal, Balduino D'Arrigo,
promotor público, sr. Adelmar
Faccioli, representando o dr.
prefeito municipal, dr. Fran
cisco da Cunha Rangel, dire
tor da Estação Experimental,
outras autoridades civís e mili
tares, diretores da imprensa
local e representantes da im
prensa da capital, sob a presi
dência do dr. Olmiro de Aze
vedo, na séde do Tiro de Guer
ra 248, realizou-se, no dia 2,
uma reumao extraordinária,
da Assembléia da Liga de De
fesa Nacional.
Num ambiente de intensa vi

bração cívica, tratando da po
sição clara e definida do Bra
sil em face dos países totali
tários e da solércia e da trai
ção dos quinta-colunístas, fa
laram, além do presidente da
Liga, srs. dr. Constantino Ro
drigues de Freitas, advogado
Percí de Abreu Lima, João
Brusa Neto, dr. Dátero Alves
de Oliveira, dr. Balduíno D'Ar
rigo e dr. Francisco da Cunha
Rangel, todos pregando a ne
cessidade da união de todos os
brasileiros na defesa do Brasil
e da causa da Democracia.
Entre vários assuntos deba-

tidos em linguagem bem brâ
sileira e bem democrática, fo
ram aprovadas, unanimemen
te, sob fórtes aclamações, pon
do-se a assembléia de pé, as

seguintes moções:
-- que se reafirmasse ao Go

vêrno Brasileiro absoluta soli
dariedade pela firme decisão
de fazer frente às agressões
das potências do ":mixo";

-- que se expressasse o in
tenso júbilo pela categorica vi
tória do pan-americanismo e a

simpatia profunda e leal aos
irmãos do Continente;

-- que a Liga de Defesa Na
cional solicitasse ao Govêrno
do Município a substituição
do atual nome da Praça Dante
Allighieri para o de Praça
"RÚI BARBOSA" e dos dísti
cos em italiano existentes na
Estátua do poéta florentino
por outros em língua nacional;

-- que do mesmo módo se

procedesse em relação à Ave
nida Itália, passando a cha
mar-se AVENIDA BRASIL;

-- que a Liga apelasse aos
brasileiros portadores de títu
los honoríficos havidos das
nações totalitárias, para que
devolvessem tais títulos aos
govêrnos originários;

-- que se prestasse pública
homenagem aos estrangeiros
amigos do Brasil e que traba
lham pelo nosso engrandeci
mento.

Crédito Popular e
de Santa Catarina

Assembléia Geral Ordinária
CONVITE o Conselho de administração do Banco de

Crédito Popular e Agrícola de Santa Catarina,de acordo com o art. 23 de seus Estatutos convida os Snrs
acionistas dêsse Banco para 8 Assembléia' Ordinária a rea:llzar-se em sua sé de à Rua Trajano n. 16. às 14 horas do
dia 20 de fevereiro do corrente ano. afim de tratar-se do
seguinte: .

a) aprovação do Relatório e Parecer do ConselhoFiscal.
b) eleição do Conselho de Administração.c) eleição do Conselho Fiscal e seus suplentes ...

Florianópolis 3 de fevereiro de 1942.
Q CONSELHO DE ADMINlST�ACAQ

, , ,

JA ESTA A VENDA O

com suas narrativas
"Reader's Digest" tem
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-,:.,:: gf existência, Uma narrativa

*
"Eu Bombardeei a Alema-
nha." Um pilôto da R.A.F. descreve

audacioso "raid" sôbre um dos &rande.
centros da indústria bélica alemã,

primeiro número desta notável revista
fascinantes e artigos interessantíssimos.
mais leitores do que qualquer outra

Cada número contém os melhores
narrativas tirados de 500 revistas!

*
Morte a um Invasor do He
misfério. Impressionante narrati

va do heróico combate, no Brasil,
aos perigósos mosquitos g ãrnbi a,
transmissores da terrível malária.

*
Madame Curie. Biografia em 16

páginas da descobridora do radium,
escrita por sua filha, Eva Curie.
E' o resumo de um livro notável.

I

*
Como a Sulfadiazine, a últi-

ma e a mais eficaz das miraculosas
composições químicas à base de "Sul
fa", tem salvo as vidas de milhões de
pessoas que, sem ela, teríam morri

do de pneumonia, meningite,
ceticemia, peritonite e

,

outras enferrnida-

"O 'Reader's Digest' em língua
portuguesa parece-me destina
do a um sucesso compensador,
além dos grarides beneficios que
pôde prestar com mais ampla
divulgação dos conhecimentos e

informações que se resumem
nos importantes artigos sele
cionados. "

Ministro EDUARDO ESPINOLA
Preso do Supremo Tribunal Federal

Representant.e Geral no Brasil: FERNANDO CHINAGLIA - Rua São Pedro, 14 - Rio

A brasilidade caxiensePeças �enuinas FORD
Procure os novos concessionários:

Tulli Amin «: Irmão
Rna Cons. Mafra, 54 -- Caixa postal, 171

..
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A derrota de Hitler'
Nova Iorque, 9 (Reuters) -, atingir 40 milhões de dólares.

A História se encarregará de prometeu-se a produzir 40% I O correspondente do "New
provar que a derrota de Hí- de motores de avião, 25% de York Sun" em Washington dá
tler ficou assegurada no

mo-I tanques, metade dos cami-, ideia da profunda transforma
menta em que o último auto- nhões, um terço de metralha- ção por que passou a indústria
móvel saíu das oficinas de doras e metade dos motores aut omob.Iístíca, acentuando
montagem de Detroit. Tornou- Diesel para a Marinha. que, de agora em diante, têm
se agora evidente que a in- A Studebaker tem tido uma de desaparecer todas as ríva
dústria automobilística, posta produção normal de automó- lidades e o espírito de compe
à disposição da produção de vel de 8 milhões de dólares por tição. Todas as fábricas, coope
guerra, dará aos Estados Uni- mês. Até dezembro dêste ano, rarão no esforço de guerra na
dos a possibilidade de fornecer calcula-se que aquela fábrica cíonal, estando a indústria au
aos aliados os aeroplanos e estará produzindo artigos bé- tomobilística inteiramente 1'10-
demais equipamentos bélicos licos na importância de 25 mi- bílízada, sob a direção dos seus
necessários para a vitória. lhões de dólares mensalmente;

I
líderes, e com a colaboração

Segundo os cálculos publí- e, até junho do ano próximo, decidida e eficiente dos operá
cados, a General Motors com- sua produção mensal deverá rios.

precisa do ENO

END 'Sa1rk�"
MORTES EM CONSEQUENCIA DA GUERRA
Nova Iorque, 9 (H. T. M.) - Harbour,foram três vezes mais

Segundo uma estatística da que as perdas da marinha de
Companhia de Seguros de Vi- guerra norte - americana em
da "Metropolitanas", o nú- consequência de ação do iní
mero de mortos das forças ar- migo, em toda a guerra mun
madas de todas as nações be- díal.
Lgerantes, durante o ano de . . As outras perdas mílitares
J 941, varia entre 1.250.000 e ., verificadas durante o ano ele
1.600.000 ou, possivelmente, 1941, segundo êsses cálculos,
mais. Sabe-se que durante os foram as seguintes: os britâ-:
anos de 1939 e 1940, conjunta- nicos perderam pouco menos I
mente, as mortes verificadas de 40.000 homens, a Itália per
nas forças armadas de todo o deu entre 30 e 50.000 homens,
mundo atingiram o total de a Jugoslávia perdeu conse-
300.000. O total elevado que se quentes de operações de guer
verificou no ano passado foi ra efetuadas após a invasão:
devido à sevéra e prolongada a Grécia perdeu 150.000 ho
luta na frente oriental. A. esta- mens, a Rumânia, até 10 de ou

tística declara que a ação, nes- tubro de 1941, perdeu 20.000
sa frente, é, principalmente, homens em luta contra a Rús
causadora de perdas alemãs sia e seu total de perdas, em
durante o ano passado, as todo o ano, é calculado pelo
quais se elevaram, pelo menos, menos em 40.000 homens; a
a 300.000 homens, e, possível- Finlândia perdeu 20.000 ho
mente, 600.000. As perdas mi- mens na sua segunda guerra
litares russas. na última meta- contra a Rússia, iniciada em
de de 1941, são calculadas pe- 1941. Há ainda as pequenas
�o menos em 750.000 homens. perdas sofridas em 1941 pelas
Calcula-se que os japoneses forças armadas da França,
perderam muitos milhares de I Hungria, Bulgária e Iraque.
homens em três semanas de í _

luta em 1941. As estatísticas I
declaram ainda que as perdas i
norte-americanas, foram mais Ipesadas que as perdas totais Sementes novas de flôres
uorte-amertcanos no primeiro e verduras, só na "A Flori
ano de guerra mundial.As mor- cultura", à rua Felipe Seh
tes entre as forças dos E�tados mídt, n. 52, (Edifício "Cru
Unidos, estabelecidas em Pearl l zeiro».) 20VS.-16

Atenção

abe o leitor que é istO? .

As tres figuras ao ledo representam.
ao alto. um microscopio; ao centro. a cct

beca de um verme da Opilação grudado
no intestino de um opilado; e. em baixo. a
bocca do mesmo verme mostrando os den
tes. por meio dos quaes se agarra ó mucoso
do intestino.

Gracas ao grande au�ento que o mi
croscopia permitte. póde-se apreciar a ma

neira pela qual o verme voe prejudicar o
doente: a bocca, sendo uma especie de
ventosa. chupa um pedacinho de mucosa

que enche a sua cavidade e nesse pode-
, " cinho se enterram os dentes minusculos que

� c ultima figura mostra..

.) Assim. fica o verme solidamente ínstcl-1.

lado, augando. dia e noite. pequenas quan
tidades de sangue. através o insignificante
orifício' aberto pelos dentes. ao mesmo temo
po Que lança no sangue um veneno proprio.

Esse é a obra de um verme só. Imagine
se. agora. o mal que fazem os milhares de
vermes que uma mesma pessoa póde trazer
no intestino e ter-se-á ideia da gravidade
desta doenca que tanto ataca a populacão
do Brasil.

.

r. felizmente a Opílccõo é combatido

',I com elhcacia pela Neo-Necatorina. Uma
. só dose de Neo-Necatorina basta. as maia
f, das vezes. para matar todos os vermes da

-, S Opílccõc, limpando completamente Q �
"'''.. t.... testino do doente. � \

,>"')"i\ • >" •

��.cato"gna,
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Castigo da terra e
do povo

Na panóplia de Hitler a
mentira é uma das armas

poderosas.
Nunca houve homem pú

blico que mentisse tanto,
que fizesse da patranha e
do engôdo a base da ação,
como êsse neto de Ariovis-
to.

.

Sabe-se pelo testemunho
de íntimos, mais tarde de
savindos com o Euehrer,
quanta confiança êle de
posita na falsidade, nos

métodos. de traição, no jo
go dúplice.

O seu maquiavelismo
têm a grosseria de falca
trua e é descabelado nas
invencionices como as his
tórias do seu êmulo, o fa
moso barão de Munkhau
seno
A palavra de Hitler é

menos valiosa que um tra
po de lixo. É um pseudolo
gista contumaz e o seu
processo de paranoia apro
xima-se rapidamente da
obnubilação completa.
O seu último discurso é
modelo para a inâeniiii
cação do estado mental do
Fuehrer. É confuso e hesi
tante. Aqui e alí trái a an

gústia da impotência para
a realização dos seus delí
rios. Falta-lhe desenvolvi
mento lógico, proporção,
verosimilhança. É o espe
lho de uma cerebro pro
fundamente enfermo.
Eis a espécie de homem

a que os alemães entrega
ram o seu destino.
A desfaçatez com que a

tribue aos outros os pró
prios delitos seria incrível,
se não viesse de um espíri
to conturbado pela demên
cia.
Dizendo-se emissário da

Providência, como todos os
loucos do seu gênero, en
controu no desespero e na
sêde de vinganças, dos mi
litaristas germânicos o
caldo de cultura de um

partido sanguinário. Nas
ceu do despeito e do ódio
em conúbio com a inveja e
a cupidez. Êle é o próprio
castigo da sua terra e do
seu povo.

Austregésilo de Ataíde

Para Aniversários " FCrml.laU.iUraS " C�unemorações

Dê a Seus Entes Queridos
PARKER VACUMATIC

A Caneta Mais Querida do Mundo

A RARA beleza de uma

jóia e o funcionamento
garantido por tôda a vida
são características impor
tantes não encontradas em
nenhuma outra caneta -

porisso Parker Vacumatic.
em um recente concurso. foi
classificada, na proporção
de 3 para I, como sendo o
Presente Prefendo.
A genuina Caneta Parker é
mais do que um belo ador
no pessoal. É um presente
que o seu dono usará dià
riamente por tôda a vida.

Ano após ano. ela conser
vará viva a l embrcnco do
doador,na memória daquele
a quem presenteou.
Para mostrar a sinceridade
de sua afeição, certifique-se
de que seu presente é a

legítima Po rker Vccumotic.
Não existe substituto que
seja tão bem acolhido. Ao
fazer sua escolha, olhe em

primeiro lugar para o Dia
mante Azul da Parker ...
isto significa que a ccn=tc
é GARANTIDA POR TODA
A VIDA.

'Parlér� VACl/.MATlé�
MARCA REGI�rRADA .

• o Diamanle A zul da Parker.
sôbre a Caneta. represenla o
nosso Conlrato Por Vida com o

possuidor. garantindo.lhe inc sndí
cionalmenle um serviço técnico por
lôda a sua vida (exceto em caso de
perda ou dano intencional). desde
que a canela venha completa para
consêrto. Para despesa de embole
gem, parle e seguro. será cobrada
apenas a laxo de seis mil réis.

o Diamante
Azol da Pcrker
no segurador
significa
"Garantida
por Tôda
a Vida"

•

evita que a
canela se

queinespe·
radamente.

Pena Suave Como Se
Fosse Lubrificado
Tôdas as Canelas
Parker lêm penas de
ouro de 14 K. com pon-

ta de Osmiridio.

À ve"da em tôdas as bocs <"SOS do ramo 72·83
Canelo Diamonle Azul. 230$, poro cima; outros canetas Parker, desde 52$. Únicos distribuidores poro Iodo
O Brasil e Posto Centrol de Consêrlos: COSTA, PORTÉLA & elA" Ruo 1.0 de Março. 9 - 1.0 - Rio - C. P. 508

Clube Doze de Agosto
DE 1942

Levo no conhecimento dos Srs. o mês de janeiro p. p., inclusive, so
Sócios e suas Exmas, Famílias que licitar da Diretoria, para pessoas
a Diretoria resolveu realizar bailes! ou famílias de suas relações, em
à fantasia, com início ás 22 horas,

I trânsito ou a passeio nesta Capital,
nos seguintes dias de Carnaval: 15 I ingressos para todas ou carla uma

(domingo) e 17 do corrente (terça- das festas carnavalescas.
Icir-a) , reservando o dia lü (segun- A juizo da Diretoria, poderão
da-feira), para uma vespcral in- ser fornecidos êsses ingressos, me

Cantil, das 16 às 21 horas. diante pagamento antecipado, ob
servando-se os seguintes preços:
Assinatura para todas as festas

508000.
Ingresso avulso para cada festa

308000.

�
porque a 'agitação cansai
a atividade gasta... ENO
constitui a melhor ajuda
por-r a "preguiça intestinal".
Mas insista no único e verda
deiro "Sal de Fructa": - ENO I

JOÃO E. KOTZIAS
e_

CATARINA JOAO KOTZIAS
comunicam aos seus parentes
e amigos o nascimento de sua
filhinha ANA. ocorrido na
Maternidade. a � do corrente.

Florianópolis. 5·2-19�2.

VENDAS DE MESAS - Os pre
ços para a venda de mesas numera

das, com direito a 4 cadeiras, obe
decendo à disposição constante da
planta exposta na séde do Clube,
serão os seguintes:
Assinatura para todos os hai

les 30$000.
Mesa avulsa para. cada baile ....

20$000.
As assinaturas para os 2 bailes

poderão ser procuradas na séde do
Clube, desde às 19,30 horas do dia
9 do corrente até às 21 horas do dia A Diretoria, na certeza, de que

I I
15; dai em diante verider-sc-ão só- não só será atendida, como também Dr. ALDO DA LUZmente mesas avulsas. coadjuvada pelos Srs. Sócios c visi-
E' conveniente notar que, para os tantes; pede a todos o inteiro. e fi�l ADVOGADOpedidos de venda de mesas, a Dire- c,!n�pt'llllento das presentes dlSPOSl-

toria. nã? atenderá, .absolutamente, çoes.
CI UBE 19 DE AGOSTO Rua Trajano, 33

solicitações por escrito ou pelo te- ., �. �
.. FLORIAN POLIS Ilefone,

.

devendo os pedidos serem Flor-ianópolis, 2 de fevereiro de li
feitos pessoalmente pelos Srs.

SÓ-I
1942.

. ., I
cios ou pessoas (com exceção de Pela Diretoria, MA�IO LA�O�BE ,Atende das 9 às 12 horas
crianças) pertencentes às Exrnas. 1 Secretano I..!:������=====:::=Famil ias, desde que exibam ou o i

-

;�:t: doOu ���n���::oei;�s;�C:i�� �our� CURSO ANTONIETA DE BARROS�ss��cr���t�:. esta expedindo para EXTERNATO FUNDADO EM 1922
Cada. sócio terá direito, apenas, à FERNANDO MACHADO. 52 FONE 1.516

compra de assinatura para uma Alfabetiza e prepara para os exames deuI1Ica mesa. ,

Fica�l�, ol!lrossim, os Srs. Sócios admissão aos GINASIOS e INSTlTUTOS
���d�S;�\1�������O�eq���e��s�a3:11��ôi:� MATRíCUl.A: das 9 às 12; dj�riamente, sendo até o dia i6,
do com as disposições supra, será só para os alunos que Já frequentam o Curso.
efetuado no ato da aquisição. ABERTURA DAS AULAS: 2 de fevereiro, às 8 horas.

43 15 v. alt. - 8

CARNAVAL

A venda, não só de mesas, como
de ingresso às pessôas não perten
centes ao nosso quadro social e que
estejam de passagem por esta cida
de cessará, impreterivelmente, às
19 horas do dia da realização da
festa.

Aulas Particulares
Lídia Guimarães Al

cântara dá aulas parti
culares, em sua residên
cia, à rua Visconde de
Ouro Preto, 6l.

15v--alt .8

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.ô

Como poderão sair ?Londres, 9 (R.) - Os círculos autorizados ingleses acre
ditam que os couraçados "Scharnhorst" e "Prinz Eugene",
atualmente recolhidos aos estaleiros de Brest, estão-se prepa
rando para novas excursões em águas do Atlântico, depois de
vários meses de inatividade nos estaleiros daquele porto
francês.

No entanto, a "RAF" e a "Home Fleet" mantêm-se aten
tas e prontas para interceptar a rota das duas grandes unida
des nazistas, logo que elas tentem deixar os estaleiros de Brest
onde têm sido bombardeadas repetidas vezes no decorrer dos
últimos meses.

Conservem seus pneus 1
declarou o sr. O'Neill. Fizémos
um milhão de pneus nos dois
últimos anos, tanto para equi
pamento original como para
substituições. E sou de opinião
que podemos conservar todos
os carros americanos rodando
durante três anos, sem ser pre
ciso fabricar nova remessa de
pneus. Certa quantidade de
borracha deve ser destinada ao

revestimento, provavelmente
cerca de 40.000 toneladas -anu-

DISTIUBUIç.m DE INGRESSOS
- A lodos os Srs. Sócios quites com
a Tesouraria, até o mês de janeiro
corrente, inclusive, serão entregues
pelo cobrador do Clube, expedidos
pela Secretaria, ingressos especiais
para os bailes carnavalescos dêste
ano.
A apresentação dêsse ingresso

torna-se obrigatória no ato da en
trada" na séde, onde, pelo Porteiro,
será destacada a parte picotada
correspondente ao dia da realização
de cada festa.
Esse ingresso, na conformidade

de nossos Estatutos, sómente dará
direito à entrada dos Srs. Sócios e
de suas Exmas. Famílias.
Em caso algum será permitido ao

Srs. Sócios levarem em sua com

panhia pessôas que não façam par
te de suas Famílias.
Neste particular, a diretoria agi

rá com o máximo rigor.
O ingresso para sócio juvenil da-

Irá
direito unicamente à entrada do

respectivo sócio.

CRIANÇAS - Resolveu a Direto
ria proibir, terminantemente, a en
trada ele cr-ianças aos bailes de 15
e 17 <lo corr-ente, no que agirá com
o máximo rigor, esperando-se dos
Srs. Sócios não só o acatamento
a tal del iberação como a sua, coad
juvação nesse propósito.
Quer para os bailes, quer para

a vesperal infantil, não haverá con

vites, podendo entretanto, os Srs.
Sécíos quites com a Tesouraría, até

Washington, 9 (Reuters) -

O presidente da General Tire
and Rubber Co., sr. William
O'Neill, aconselhou o público
americano a compreender a

importância da conservação
dos pneus, tanto quanto seja
possível.

"O que vale, felizmente, é
que nos encontramos na guer
ra com os pneus dos nossos
carros de passageiros nas me
lhores condições da história, almente" •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



1 iiII_wzm+ o ESTIDO-Segunda"felra. 9 de Fevereiro de 1942 5

Os fautores que decidirão a sorte 1

,
de SingapuraSingapura, 9 (H. T. M.) - A situação dos aeródromos

Entre os fautores que deverão da ilha é extremamento precá
decidir a sorte da batalha de ria e para contai" com eficaz
Singapura, a questão das pos- apóio, os aviões br ltânicos te
sibilidades de reabastecimento rão de vir de outras bases.
em víveres e água potável figu
ra em lugar extremamente im
portante.
A população inteira partici

pa dos trabalhos da defesa. Os
civis ajudam a cavar trinchei
ras nas posições defensivas e

â�l:�����.�epo�s��ej�r�����i�,�)s.de I Vendem-se
o primeiro contingente de Vvoluntários chineses seguiu endem-se OS sobrados n- 17

para as linhas de frente. afim e 18 da praça 15 de
. Noyem·

de reforçar as tropas ímperlais bro, perto da Delegacia Fl�cal
encarregadas da defesa. Tratar na Casa Oscar L1!Ra
o auxílio médico está seu,'.) lOvs.-5

oganizado, vendo-se nas ruas Programa de defesa a ser
longas filas de doadores, que estudado no Méxicooferecem seu sangue para os
feridos.
Todo o mundo se perde e111

conjeturas, quanto à data pro
vável do ataque japonês. Cer
tas pessoas acreditam que,
surpreendidos pela brusca re

tirada das tropas da Malaia, os
japoneses terão necessidade
de algum tempo para reunir
homens e material, sendo pro
vável que gasolina e outros
produtos indispensáveis, ainda
não puderam chegar aos ata
cantes.
A artilharia britânica não

têm permanecido inativa e S;3

esforça, com seu fogo, para
desorganizar todos os prepara
tivos de invasão da ilha. Dis
paros foram efetuados com o

fim de aumentar ainda mais
a brécha feita na estrada que
liga Johore a Singapura.
Até o presente, todas as ten

tativas feitas pelo inimigo a

fim-de reparar essa estrada,fo
ram frustradas.
Parece, em última análise,

que a questão aérea é que de
verá decidir em definitivo da
sorte de Singapura.

que elas têm a cútis perfeita, graças
11.0 uso constante do Sabonete Gessy,
feito de óleos preciosos da flora brasi
leira. De espuma abundante e macia,
deliciosamente perfumado com um fino

"bouquet" de essências na

turais, Gessy desobstrue os

poros e remove a maquilha
gem e os resíduos cutâneos,
sem afetar as funções vitais
da pele. Gessy é econômi
co - produz muita espuma.

SABONETE Ouça NM Teeice de
li. a 6a. feira, nu rá·
dios Cultura (5. Paulo).
às 18:Jo e 22:I5 I.....(Mayrink (Rio), U 11:)..

HÁ MULHERES
�UE VC�A,�PtUI/IllftOff/lttV �-

Para qualquer assunto pe
rante as repartições públicas
federais. estaduais e munici
país: Procure a Organização
Comercial Catar ínense ,

México, 9 (R.) - Os gover
nadores dos Estados do litoral
do Pacífico e o comandante da
região militar superior, gene
ral Lázaro Cárdenas, reunir
se-ão no dia 18 do corrente,
afim de estudar as providên
cias aconselhadas para a pro
teção da costa.

O programa a ser discutido
compreende os seguintes pon
tos: 1°) ampliação ao máximo
dos corpos de reserva do exér
cito mexicano; 2°) criação de
novos campos aéreos e melho
ramentos nos atuais; 3°) esta
belecimento de novas unida
des aéreas; 4°) criação de ele
mentos destinados à defesa de
cidades e de proteção à popu
lação civíl; 5°) fiscalização da
subsistência popular; 6°) esta
belecimento de alojamentos lo
cais em zonas previamente es

colhidas; 7°) instalação de es

tações emissoras e receptoras
de rádio; 8°) organização dos
serviços de propaganda pela
imprensa e pelo rádio; e 9°)
criação dos serviços públicos I

de emergência. I

ESSY
A T É FIMOPERFUMADO •E•

Em tod.. " F,rmíci.. do I
Br'liI .ncontr.· ••

EUMICiRAN
o avião 0-217, dos alemães

JUNTA (. OMERCIAL. -Arqui
vamento de contratos - Re
gistro de firmas Autenticação
de livros-Certidões- Buscas
etc. Procure a Organização
Comercial Catarínense. Londres, 9 (Reuters) - Os! ções para O transporte de car

técnicos ingleses já examina- gas extras.
ram devidamente um dos últí- O Dornier 217 tem a velo
mos modelos de avião empre- cidade de 320 milhas horárias
gados pela Luftwaffe, e bom-: sem a carga de explosivos, ve
bardeiro de longo ráio de ação locidade essa que cái para 290
"Dornier 217", dos quais pelo milhas por hora quando o a

menos seis foram derrubados parêlho vôa com a carga com
sobre o litoral britânico, desde pleta.
o início do ano. Apesar- de ser, sobretudo,
Segundo dizem êsses técni - aparêlho de bombordeio, o "D-

Icos, o novo modelo de avião 217" póde ser também empre- •

nazista é capaz de transportar gado como avião de bornbar- ;'q-u-at-r-o-m-e-t-r-al-h'·a-d-o-ra-s-l-a-te-r-a-isum torpedo ou três toneladas deio em mergulho, para o que de 7,9 m. m. Todavia, a sua
de bombas, sendo de notar que, dispõe de dispositivos espe- prôa, construida de material
desde que os seus tripulantes ciais. Na torre da vante, o bom- plástico à prova de balas, pó
queiram aproveitar-se do espa- bardeio alemão está dotado de

I
de ser dotada de outro canhão

ço interno e externo, é possí- um canhão de tiro rápido de 15 ou metralhadora de grosso ca
vel realizar várias combina- milímetros, dispondo ainda de libre.

o medicamento
preferido para:
DOR
RESFRIADOS
GRIPES
NEVRALGIAS

Produto do Laboratorio
MARGEL

TAMBÉM EM VIDROS DE 3 TAMANHOS
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

A CASA OR IENTAL já afamada pelos seus preços baratíssimos,,

( , acaba de receber as últimas novidades em

sedas, tecidos de algodão e muitos outros artígos, que serão vendidos a preços sem concurrência,
SEDAS ruo, metro 3$5uo I Toalbas Higienicas dz, 7$000 Blusas Olímpicas para moças 6$000

Seda Laqué xadrez e Ilstado, mt. 3$900 Rendão (novidade), mt. 6$�00 Toalbas de rosto, de 1$4, ! $8, 2$, Véos d'3 mó de sêdas para noivas 14$JOO
� Laqué, liso, mt. 4$400 Gpala lisa, de 2$, 2$5 e 3$llOO 2$5 e 4$500 Grinaldas para noivas a começar de 5$000
• Façoné 3$800 Opala estampada, largo 8Q mt. ;)$000 'I'oalhas de banho, legitimas alagoanas 7$500 Grampluhos, caixa de 1 groza 4$500
• Graníté, bom artigo 6$�00 Cambraia Ilnlsslma. largo 80 mt. 4$500 Toalhas de banho, em cores 9$500 Laminas Gillete Azul, dezena 9$000
» Graníté, especial

.

8$000 Zepbir listado, de 1 $5. 2$ .e 2$500 Toalhas de banho, temos grandes Lima para unhas 1$500
» Crepe Romano 7$000 I Tricoline, de õ$, 3$6, 4$5 e 6$000 sortimento. Porta eSCOVEi de dois jugares 2$000
» Givré superior 10$500 Tricoline listada para Pyjamas, mt. ;1$500 Jogos rendados para quarto, 7 peças 35$000 Fita me tríca 2$500
» Frisotine da melhor qualidade 10$500 I Tricoline lisa. m t. 4$000 Colchas para casal, reclame 14$500 Camisetas de Iísíca para homens 2$500
li Frtsotíne diagonal (novidade) 12$000 Chitão superior 1$800 Colchas fustão �ara casal 18$000 Camisas Socega Leão, para rapaz .($000
» Ajour' de 6$000 e 7$000 Cr.etone estampado 2$500 Colchas mercerísadas para casal 20$000 Camisas Socega Leão para homens 5$000
li Líugerle estampada, de 7$500 8$500 Heps para cortioa, largo 80 3$900 Colchas estrela para casal 20$000 Camisas novidade nara carnaval 8$000
• com bolas 9$000 Tecido rendado para cortina, mt. 1$600 Colchas de veludü para casal 24$000 Camisas para homens a começar de 9$000
» Fustão 8$000 Tecido rendado para cortina, largo 1,40 6$000 Cotchas fustão para solteiro 1 \$00 Cuecas para homens a começar de 4$000
» Tafetá xadrez 7$000 Pano para Cópa, bem encorpado, mt, 2$300 Colchas mercerisadas para solteiro J 2$000 Pijamas para homens a começar de 25$000
5 Tafetá Escoceza. de 7$5QO e 9$000 Escoeta, mt. 1$800 Colchas Iustão mercerisadas para Ternos de Casimira para bomens a CQ-
» Tafetá liso, de 7$500 e 8$50'\ Brins a começar de 1 $800 solteiro 14$00(1 meçar de 35$000
• Tafetá liso, natural. de 9$500 e 12$000 Brim pardo legitimo J 16, mt. 2$500 Colchas branca, meio linho para Ternos de Brim para homens a come-
� Tafetá Moiré 12$000 Brim branco e azul marinbo, para co- solteiro 17$000 çar de 39$000
» Listada para Camisas 8$500 legíaes, mt. 2$500 Colchas bran ca, meio linho para casal 27$000 Calções de banhos de 6$000 e 10$000
» Listada para Vestidos 9$500 Mescla superIor, mt. 3$000 Colchas branca para casal 15$000 Cintos de banho 2$500
» Estampada em belos desenhos 9$500 Pelucia íustão em diversas cores. mt. 3$000 Colchas de sêda com franja para Blusas de jersey para moças, de 10$ e lH$ooo
II Estampada moderna. 11 $000 Pelucia lisa. me. 2$000 casal 45$000 Bonés para rapaz 4$500
» Estampada (novidade) 12$000 MESA e QUARTO Colcha! de pura sêda com franja para Abotoaduras a começar de 1$000
» Estampada natural (alta nov.) mt. 18$000 casal

_ 70$000 Pasta de couro para colegiaes 11 $000
» Lumí êre Lavrada, Jarg. 50 mt. 10$000 Filó mosquiteiro. largo 3,50 mt. 12$000 Guarnições para chá, com 6 guarda- Rêdes para cabelo 8 1$000
» Lumiere Liso, largo 80 mt. 10$000 Grauíté, targ. J.6G mr, 9$500 napos 15$000 Grande sortimento em Roupas de Banho
l) Lumíere Liso, largo 90 (urtigo já Estamine para bordar, largo 1,<\0 mt. 6$200 Guarnições pintadas para chã, com 6 PERFUMARIAS
bem conhecido) mt. 12$000 Pano para colchão mt. 1 $800 guardanapos 30$000 Leite de Colonia 5$800

» Veludo Cbifon Reclame mt. 5n$000 Pano enfestado para colchão, mt. 4$200 Cobertores para bêbê 7$000 Batom Michel Zande e Tange 2$800
» Organza lisa, finíssima, mt. 9$500 Atoalhado superior. largo 1,40 mt. 4$900 Cobertores desenhados para solteiro 13$000 Batom colgat'e 2$500 e 3$500
» Organza estampada, de 10$000 e 12$000 Cretone meio linho branco, largo 1,40 4$800 Cobertores desenhados para casal 16$lioo Bat m Tentação e Murjany 1$500
» Jersey, largo 1.40 12$<:)00 Cretone meio linho branco, largo 200 7$500 Cobertores xadrez para solteiro �8$500 Rouge Tentação 1$200

E mais uma imensidade de outras Se- Cretone meio linho branco. Iarg, 2,:W 7$500 Cobertores xadrez. para casal 24$500 Rouge Adoração 2$00
das, que estamos vendendo a pr e- Cretune meio linho em cores, Iarh. 1,40 6$000 Cobertores Argentlnos para casal 39$�00 Rouge Royal Bríar 4$000
ços baratíssímos. Cretone meio linho em cores, largo 2.00 8$500 Cobertores para casal 6$Don Sabonete Carnaval, Godíva, Colgate, Che-

TECIDOS Algodão boro, peça de 10 mts. 14$000 DIVERSOS ramy e Palmolive 1$000
Lutsíne, metro 1$500 Algodão largo 75, peça de 10 mts. 16$500 Sabonete Lifebuoy, Lever, Gessy e Pal-
Linon, metro 1 $500 Algodão largo 90, peça de 10 mts. 19$500 Sombrinhas modernas em gorgurão cha- molíve 1 $400
Linbo estampado para praia 2$500 Algodão superior, larg, 1,40, peça de malote 22$000 Talco Malva 2$900 e 3$9::l0
Voil estampado, de 2$5, 3$, 3$5 e 4$000 metros 40$000 Sombrinhas modernas em sêda 29$000 Talco Ross 2$900 e 3$900
Tobralco estampado, de 3$ e 3$500 Algodão Marlposa.para mesa, largo Suspensortos para rapaz 2$500 e 4$000 Pó de Arroz Reny 1 $000
Cambraia em desenbos modernos, de 1,40 peça de 10 mts. 40$200 suspensoríos de couro para homens 7$000 Pó de Adoração 2$000 e 3$000
4$800, 5$500 e (;$000 Motim especial, bem largo peça de Jogos de couro para h vmene de 10$ e 12$000 Pó de Arroz Royal Bríar 3$000

Fustão estampado (novidade) 4$800 10 jardas 15$000 Jogos de batísados a começar de 15$000 Pó de Arroz Gally õ$500
Fustão líso, de 3$500 e 4$800 Morim de cor, mercersado mt. 2$300 Jogos de maiha para crianças 11$000 Pó de Arr. z Malva 3$000 e 5$000.
Setim estampado, metro 4$000 Morim de cor, tipo cambraia, mt. 2$500 Babadores I 2$000 Pó de Arroz Coty 5$500
Organdy em todas as cores, mt 4$000 Cambraia mercerisada, :enfestada, Capas para recem-nascidos, 9$500 e 10$500 Pasta Colgate 3$000
Crepom para Kimonos, de 3$ e .3$500 peça de 10 jardas 23$000 Capas felpudas para recem-nascidos 12$500 Pasta Gessy e Euc alol 2$500
Merinó preto largo 80 3$Soo Toalhas Adamascadas para mesa, Casaquinhos de malha para bêbês 4$000 Pasta Kollnos, Lever e Odol 3$200
Tecido crepe para luto, mt. 4$500 2,00 x 1.40 30$000 Faixas mercerisadas, mt. 2$000 Oleo Oyrce 1$200
E centenas de outros artigos, tais, como: Bíjouteríes, Linhas, . Rendas, Botões. Meias, Fitas, Cintas. Ligas, Chapéus, Casemiras, Lenços, Malas, Roupas para crianças, Gravatas,
Sombrinbas Boinas Carapuças, Guarda-chuvas, Capas de-borracba e muitas outras miudezas. Tambem chamamos a attnção dos nossos fregueses, para a grande quantidade de

artigo� em saldo, que vende'!Ilos por qualquer preço. Faça valer o seu dinbeiro, preferindo a CASA ORIENTAL, a casa qu� vende pelos menores preços da praça.

Aproveite bem seu dinheirot comprando na Casa Oriental, a única que possue a marca três B ..

BOM, BONITO E BARATO!
Vendas só a dinheiro OASA ORIENTAL Rua C .. Mafra, 15-Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Os originais, mesmo não pu
blicados, não serão devolvidos

�o ESTADOI/b
DUBlO VESPER'!'INO
Redação e Oficinas à Rua

João Pinto n. 13

TeL 1022 - ex. postal139
-

..........��_.

:ASSINATURAS
Na Capital:

Ano ...•...•...

Semestre .•••••

Trimestre ......

Mês ••••••••••••

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

No Interior:
Ano .......••... 15$000

30$000
ZO$OOO

Semestre ..••••.

Trimestre ..••..

Anúncios mediante contrato

Ddr dedente?

� _ -

'.1 .

• 1$ pC " -ce ....

Organização de escritas-Ins
peções períódlcas.Yerlttcaçãc
de balanços (e atestado) AS
sístêncía contábil em geral.
procure a Organização lo
mercial Catarinense.
JUIZO DE DIREITO DA COMAR

CA DE TIJUCAS
Edital de Praça, com o prazo de

vinte (20) dias
O Doulor Osmundo Wanderley

da, Nóbrega, Juiz de Direito da Co
marca de Tíjucas, Estado de Santa
Catarina, na fórma da lei, etc.
Faz saber aos que o presente

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

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

às 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 de 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 Impostos,
custas e mais despesas do referido
inventário, os quais são os seguin
tes: Um terreno, descrito sob n, 2,
sito em Moura, distrito de Caneli
nha, dêste Município, com sessen-
ta (60) melros de terras de fren te
que fazem em terras de Laurenti
no Soáres, por mil seiscentos e cin
cocnta (1.650) ditos de fundos, que
fazem com Davi Rondin; extre
mando ao norte com terras de Vi
cente Nazário Pereira e ao sul coni
quem de direito, com a área de no

venta e nove mil (99.000) metros
quadrados, adquirido a título de
herança no inventário de Lauren
tino Manuel dos Santos, em 1913.
No valor de duzentos mil réis
(200$000). Outro terreno, descr ilo,
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-Imando ao norte com Júlia Clemen
tina dos Santos e ao sul com Her
cílio José Pacheco, com a área de
catorze mil e 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
afixado no lugar do costume e pu
blicado pela imprensa. Dado e pas
sado nesta cidade de Tijucas aos
cinco (5) dias do mês de fevereiro
do ano de mil novecentos e quaren-
ta e dois (1942). Eu, (a.) Rodolfo
Luiz Buchele, escrivão, que o dacti
lografei e o subscrevo. (a.) Osmun-
do Wanderley da Nóbrega, Juiz de
Direito, sôhre selos estaduais, no
valor de três mil réis (3$000) inclu
sive taxa de educação e saúde, de
vidamente inutilizados. Eu, Rodolfo
Luiz Buchele, Escrivão, que o

dactilografei e o subscrevo.
Confére.
Tijucas, [l de fevereiro de 1942.

Rodolfo Luiz Buehele
Escrívão

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

ETC.
TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido" Depauperldos,
Esgotador, Anêmico., Mãe,
que criem Magrol, Criança,
requítica" receberiío _ toni-
ficaçiío gerll do organitmo

com o

5a ngue n 01
Llc. DN S.P. n' 199, da 1921

---_ ..-______,.-- �__;

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

Disposto Para Tudo
Seu figado deve derramar. diariamente.

no estomago, um litro de bilis. Se a bílis não
corre livremente, os alíme.itos não são
digeridos e apodrecem. Os gazes incham o

estomago, Sobrevém a prisão de ventre ..

Você sen',e ...se abatido e como que envene
nado. Tudo é amargo e a vida é um martvrío,
Uma. simples evacuação não tocará a

eausa. Nada ha como as famosas PilIulas
CARTERS para o Figado. 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
Ião maravilhosas para fazer a bílis correr

livremente. Peça as PilIulas CARTERS
para o Figado. Não acceite Imitaçóerl
P,reço 3$000

COMO SE ABRE UMA PORTA?

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

I Banco de Crédito PopUlar e Agrí(ola•

de Santa Catarina
I Rua Traleno n.O 16 - SMe própria
Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certlttcado

n. 1 em 20 de Setembro de 1938.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
CÓdigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRlCULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Municípios do Fstado
Representante da Caixa Economica Federal para 11 venda

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

Paga todos os cnunens 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 AYiso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em to
das as Repartições Federais. Estaduais e Munícípaís.

Companhia
-----

c Aliança �a Baía»

Dados relativos ao

Capital Realizado
Reservas, mais de .

Responsabilidades assumidas,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios e terrenos)

ano de 1940
Rs. 9.000:000$000
:. 54.700:000$000
• a.9.29.719:000$OOO
• 28.358:71 7$970
• B5.964:965$032

7.323:826$800
• 22 354:000$000

.

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

cipais cidades da América, Europa e Àfrica.

Agente em Florianópolis
CAMPOS L O B O & (;8.

Tratar uma Prisão de Ventre com purgantes fortes é o

mesmo que abrir uma porta a ponta-pés.
Use de inteligência e de meios mais adequados: Trate

se com as Pilulas de Vida do Dr. ROSSI que são conheci
das em todo o mundo como a Chave Mestra Intestinal.

Elas agem sem abalar o organismo.

PILULas DE VIDI DO DR. ROSS

I TINHA TONTURAS
Farmácia «Esperança» Quase não podia

do atravessar a rua

farmacêutico NILO LAUS

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

O Sr: Sebasüão 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

I coração cansava, ao subir u
ma escada.
Começou a tomar 8S gotas

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

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

comece HOJE a tomar BU·
COlODINA e viver á

muito
mais do que iria viver.
Peça BUCOIODINA na sua

farmácia e Ele não encontrá
Ia escreva ao Laboratório
Margel do Rio de Janeiro,
Caixa Postal 2: 02.

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

Rio de Janeiro, sob a direção
de médlcos Espíritas, atende,
gratuitamente, pessoalment ",
ou pelo Correio, desde que
envte claramente onc m e, íc a
de, residência e síntoma-, as
sim como envelope sels do e
subscrito para resposta,

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 Postaí, 3717 -S.Paulo.

----------------------�--�-------------,------

Fundada em 1870 Séde: BAIA
Seguros Terrestres e Marítimoa

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

I de Souza e Dr. Francisco de Sá.

RUA FELIPE SCHMIDT N 39

Caixa postal 19- TeleohontI083-1!nd. Tel. c ALL/ANCA ..

Sub-Agente em Lagunc, Tubarão. Itcricri,

IBlumenau e Laqes.

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

PerFumarias.--Artigos de borrachc1.
Garante se a exata observância no receituário médico

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

Mercado, frente à Casa Hoepcke).
FONE 1.642

................................................ 1....

Crédito Mútuo Predla I
-------- -------- ---- -

Proprietários: J. Moreira & (ia.

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

n. 7985, o prêmio que lhe coube em

mercadorias, nu vI110r de rs.

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

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

mercadorias, no valor de rs.

6:250$000
----------------------------------------------

Não' vacilei adquira
caderneta

Crédito . Mútuo
na

Predial
Mensalidade, apenas, 21000

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RAIAO
PARA

CORRER

ALIANCA, DO LAR
Séde: Avenida Rio Branco n. 91 ••• 5 andar

RIO DE JANEIRO
Carta Patente n. 113.-Expedida pelo Tesouro Nacional

Resultado do sorteio realizado no dia 31 de .Iaueíro
de 1942 de conjorrr ide de com o Decreto-L«í n. 2.891,
de 20 de Dezembro de 1940, na presença do sr. Fiscal Fe
deral e grande número de preatamist ss e outras pessoas.
na séde da Aliança do Lar Ltda., de acordo com as ins
truções baixadas pelo referido Decreto-Lei.

Plano especial. Premiado o n. 6.969
6.969-Milhar-PrimeLo prêmio
969-Centena

Inversão do milhar

Plano popular.

no valor de rs. 10:000$000
no valor de rs. 1:200$000
no valor de rs. 300$000

Premiado o n. 6.969
6.969-Milbar - Primeiro Prêmio
969-Centena
Inversão do milhar

no valor de rs.
no valor de rs.
no valor de rs.

5:000$000
600$000
JOO$OOO

OBSERVAÇÃO -- O próximo sorteio realizar-se- á no
dia 28 de fevereiro (sábado), às 1.1 horas, de coníormí
dade com o Decreto-Lei n. 2.891.

Rio de Janeiro, 3t de janeiro de 1942.
VISTO: Nelson Nogueira -Fiscal Federal

Eduardo F. Lobo =-Dtretor Tesoureiro
O. Peçanha -Diretor-Gerente

Convidamos os senhores prestamistas contemplado o,
que estejam com os seus tltulos em dia, a virem à nossa
séde, para receberem seus prêmios, de acordo com o nos
so Regulamento.

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

o 'CONTRATOSSE'
E' DE EFFEITO SENSACIONAL

ta........ r.t.elcles.� AlUI lIra.c"""�
... 011 aimples. grippes, restriados., .......6es. ...... CGIfJ
..C4IIT8. SiliAgUIn_S, dores _ pela. • nas cosias, Ia:so.�
• tnlquez. ger.l, faUa de appetJte. febr�. CONTRATos.a
•• reuuecllo absoluto, berolco. quo .u.c. taiba. IEftI�eh.' r I
lia t•••e doa tuberculosos '0...1141_ coo................. •
CO.TRATOSSE .. recebeu mala do 24000 aUe.ta.s ...
�... T.nh.... cuidado! ",Nã. se ....zoa oaga ......
....... CONTRATOSSE. quo. barato.. .ão te 11....
tõ .. tdd....? T_b......._-

.

Produtos CATE
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Mofrc, 4 e 5 - FONE 1.61t2

(Defronte à casa Hrepcke)

RAL

o ESTADO-Segunda-felra, 9 de Fevereiro de 1942 F

Corre-se para a'!1dar depressa, mas, diz
o velho adágio

II

devagar se vae ao longe"; e'·
podemos acrescentar: poupam-se as peças do J

automóvel e faz-se economia de gasolina�';
Acrescente-se cautéla e o uso de T E XA CO
MOTOR OIL e MARFAK e o

Sr. gozará o seu automóvel mais tempo
e com menor despeza.

a FRANca de DE GAUllE

•
?

�

�ZOES
PARA ANDAR

MAIS OEVAGAR

•

\.\.

AVISO AO POVO CATARINENSE ILinha direta Porto Alegre-Florianópolis
Empresa Jaeger & Irmão

Saídas de Florianópolis às terças e sábados
Saídas de Porto Alegre para Florianopolis

às quartas e sábados
Saidas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos
Aqente em Florianopolis: MARIO MOURA

PRAÇA 1!'l DE NOVEMBRO

ro belga, que o govêrno belga,
numa hora de sofrimento co
mum e luta heróica ao lado da
Franca, confiara à honorabili
dade �da sua guarda. Não foi o

general De Gaulle quem entre
gou' as fábricas de armamento
e aviação francesa, para os ale
mães empregarem a sua produ
ção no ataque sistemático aos

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• •

! $8D.$ !• •

: padrões maravilhosos, finíssimo acabamento :
: das melhores fábricas do país, são
; encontradas nos balcões da ;• •

I Oasa SA IA ROS& i• •
• Díáriamente recebemos novidades e
• •

: Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514 I.• •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

No recinto da Conferência autoridades militares, ilustres
Interamericana, entre delega- soldados amadurecidos na de
dos oficiais ,entre jornalistas fesa da pátria, nas árduas mis-
junto a ela credenciados, entre sões colônias, por África e Ásia
o próprio público que acompa- e que preferiram ficar com o
nhou e assistiu aos trabalhos, destemeroso soldado ,alma da
criou-se certo sentimento favo-' reacão francesa, a se acomoda
ravel a França Livre, isto é, á rem sob o tacão aviltante da
Franca Heróica de De Gaulle bóta alemã. Generais, almiran
na qual todos vêem a unica e tes, encanecid�s na� lutas de
legitima voz que fala em favor terra e mar, nao vacilaram em
da França e constitue com a abandonar o comodismo da

Isua força uma legítima aliada submissão, para se colocarem
dos países unidos para comba- ao lado do destemeroso soldado
ter as liberdades do mundo que que reune hoje sob sua bandei- .---- ..---------------------
Hitler tenta aniquilar. ra todos os franceses que zelam
Realmente, as pessoas que 0- por êsse nome ilustrado por

bservam e procuram analisar mil batalhas da paz e da guer
os episódios que a guerra vai ra, na história do mundo. Os
criando, para colocá-los sob o elementos que se agruparam
interesse dêsse ou daquele gru- ao brado que De Gaulle lançou
po, concluem que a França de aos franceses corporifican: perDe Gaulle deve ser tratada co- feita unidade estatal, mais va
mo legítima nação aliada con- liosa e eficiente do que algu-
tra as forças agressoras e na mas reconhecidas pelas potên
plena defesa das liberdades do cias aliadas.
mundo, porisso que, com os e- Á França de De Gaulle nada
lementos morais e materiais falta para que a Inglaterra e
de que dispõe, constitue, real- os Estados Unidos o reconhe-
mente, a entidade jurídica de çam como legítimo repre"senuma nação. tante da França. 'U� governo
Num rápido exame sôbre a- vale pela sua expressao moral,

quele grupo de franceses di- não se_ dístíngue ape�as I?ela
gnos e heróicos, que se conven- extensao rica e. considerávelcionou chamar de França Li- das terras que aCIdent�l�entevre, verificamos que êles pos- possa ocupar. O domínio ?esuem territórios vastos situa- grandes cidades e terras pros
dos nos dois hemisférios cida- peras não basta para caracte
des e portos de mar, esquadra rizar um govêrno .. Êste é fla
e marinha mercante, exército ma, que se transmite pelas no
e aviação ,tudo controlado por: ções de honra, brio e dignidade,
uma organização de govêrno que d�le possa eman�r. S�r doinstalada em Londres, compos- no acidental da maior CIdade
ta de homens de amadurecido latina, não basta para caracte
saber, professores de Universi- rizar um govêrno do povo em

dades, estadistas e políticos, cujo seio surgiu Carlos Ma!Sno,jornalistas, escritores, todos brilhou_ Lu�s Xly e domr�lOureunidos, sob a direção do ge- Napoleao. E prec�so que esse
neral De Gaulle único francês govêrno, por açoes de ordem
que, na hora ex�ta da desgraça política no domínio d� moral,

I da sua pátria, teve a coragem prove q_ue tem capacidade de
de se rebelar contra os traído- agir. Nao foram os franceses

.Ires, os quintacolunistas do seu livres, não foi o genera� De
país, os acomodados, os tími- Gaulle e quem �nt.regou a Ale
dos e os incapazes, para arris- manha as economias do tesou-
caI" a cabeça e desfraldar a -�1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!---bandeira da reação que sinte-
tiza a dignidade da França, a

compreensão do dever que tem
a Franca de não se deixar mas
sacrar:de não sucumbir diante
da onda bárbara, que a con

quistou, mas não deverá avis
tá-la.
Com o general De Gaulle en

contram-se, igualmente, outras

amigos e aliados da véspera.
Não foi De Gaulle quem aban
donou, sózinha, a Inglaterra,
no momento mais doloroso da
guerra e se colocou à disposi
ção da insânia de Hitler, pos
tando-se, igualmente, em posi
ção pouco decorosa diante da
bota de Mussolini. De Gaulle
arriscou a vida, os bens, os ga-
lões, a tranquíüdade da familia
bem estar dos entes que lhe são
caros, para ficar com a legíti
ma França, tomar-lhe a ban
ma França, tomar-lhe a ban
deira e elevá-la muito alto, tão
alto quanto em outro tempo e
em outras guerras, a soubera
defender Joana D'Arc. A Fran
ça de De Gaulle é a legítima
França; logo não se póde

com-Ipreender que
. ela não substi

tua, nas relações internacio
nais, o govêrno da derrota e da
traição instalada em Vichí.

ANGLYONE COSTA

Disturbios Renaes

Sem Asma
háDoisAnos

TRATE-SE A TEMPO I
Os rins desempenham um papel

de importancia primordial. O seu

mão funccionamento repercute in
tensamente sobre a saúde. Si estão
obstruidos e não cumprem li
completamente a sua missão de
eliminar as impurezas e sub
stancias toxicas que estão con
stantemente se formando no

organismo, não é raro que sobre
venham dôres na cintura, irregulari
dades urinarias, dóres nas juntas.
As Pilulas DeWitt para os Rins e a Bexiga,

devido as suas propriedades diureticas e

estimulantes, constituem um medicamento
adequado para ta.es casos. Normalizam o
funccionamento dos rins, proporcionam uma

melhor eliminação de impurezas e exercam a

sua acção antiseptica e calmante em todo o

Jystema urinario.
Não hesite em empregar um remedio

que tem merecido a confiança de diversas
gerações em t_Odas_ as par�es do mundo-:-AsPilulas De Wltt nao contem drogas nocivas

que possam prejudicar o organismo.

Pilulas DEWITT
PARA OS RINS E A BEXIGA

indicadas para Rheumatismo, Sciatica, Dôres na Cintura, Disturbios
Renaes, Molestias da Bexiga e, em geral, para as eufermidades,produzidas por excesso de acido urico. ,

Há dois anos que o sr, J. Richards, de
Hamilton, Canadá, estava de cama, sofren
do de um lorte ataque de asma. Havia
perdido 15 quilos de pêso, sofria de ataques
asmáticos que o im p e d i a m de dormir, e
quasi havia perdido a esperança de conti
nuar vivendo. A primeira noite em que usou
Mendaco êste acabou com os acessos as
máticos. Há dois anos não voltou a sofrer
de asma. Me n d a c o tem tido tanto êxito
que se oferece com garantia de dar aos
pacientes respiração fácil e livre em 24 ho
ras e de acabar com a asma completamente em 8 dias, ou se devolverá o dínhel
ro, mediante a restituição do pacote vazio.

Menda co A:o!:::.m

Ruas cobertas
de cadáveres

Moscou, (R.) - "Numa
aldeia libertada por nossas tro
pas, as ruas estavam literal.
meute cobertas. de cadáveres
inimigos, vestidos com suas tü
nicas de inverno e calças de
verão" - informa a emissora
local.

Dr. Saulo Ramos
Comunica a seus clien
tes que reabriu sua clí
nica, dando consultas
das 10.30 às 12 horas e

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

5vs-4

DeClaraçãoDeclaro que, a contar des
ta, deixou de ser meu em
pregado o sr. Orlando Dias
e que, portanto, a firma não
se responsabilizará por ser
viços ou compras feitos pelo
mesmo.

FlorianópOlis,5 de Ieveret
ro de 1942.
JOSE' Z�CARIAS LISBOA.

õV.-2

CASA
precisa·se de uma casa, em

bõas condições e em lugar ses
segado, para um senhor sem
família. Cartas para «Joãc»,
nesta redação.

10v.··3

Prédio
Vende-se um, à rua .130"

caiúva. 30.
Tratar à rua tArciprestePaiva. 5, com o Ir. Orlando

Simas. 16v8.-1ª
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A insolência da "quinta-coluna"RIO, 9 (MERIDIONAL) - EM EDITORIAL, UM MAT·UTINO AFIRMA QUE A LEGISLAÇÃO POR SI Só "NÃO É SUFICIENTE PARA ATEMORIZAR OS
AGENTES DO "EIXO", QUE AGEM ENTRE NÓS, OBEDECENDO A ORDENS DO PARTIDO NACIONAL SOCIALISTA ALEMÃO. É PRECISO APLICAR COM RIGOR
ESSA LEGISLAÇÃO, PUNINDO DE MODO EXEMPLAR AQUELES QUE A INFRINGIREM. CONCIENTES DO PERIGO QUE NOS AMEAÇA, PRECISAMOS AGIR
CORTANDO PELA RAÍZ A DISPOSIÇÃO SUBVERSIVA DE QUANTOS PENSAM AINDA PODER CONSPIRAR À SOMBRA DE NOSSA TRADICIONAL TOLERANCIA".
CONCLUE, CHAMANDO A ATENÇÃO PARA AS NOTÍCIAS, QUE NOS CHEGAM DIARIAMENTE, RELATANDO A INSOLÊNCIA DE ELEMENTOS DA QUINTA COLVa
NA. "NÃO ESMORECEM UM SÓ INSTANTE, VISANDO DIVIDIR O BRASIL E INTRIGAR OS SEUS FILHOS SABOTANDO, ASSIM, A NOSSA CAPACIDADE DE DEFESA"·

-

Vida Social
Fazem anos hoje:
A exma. sra. d. Marina Bott,
-o sr. Juvenal Melquídes;
-o jovem Egídio Regis;
-o sr. Jorge Tolentino de

Sousa, funcionário público.
;;

Batizados:
Foi levada à pia batismal a

interessante garotinha Giovana
Diogo de Oliveira, filha do sr

Antônio Gois Maria, cabo de
nossa marinha de guerra.

Viajantes:
Esteve em nossa redação, em

amável visita, o sr. dr. A. Pi
rajá Weyer, digno fiscal da 8"
Região de Engenharia e Arquite
tura, compreendendo os Estados
do Rio Grande do Sul e Santa
Catarina.
S. S., que se fez acompanhar

do sr. dr. Haroldo Pederneiras,
diretor da Diretoria de Estra
das de Rodagem, manteve co

nosco agradável palestra, refe
rindo-se às realizações do Con
selho Regional de Engenharia
e Arquitetura.
Enfermos:
Foi submetido a intervenção

cirúrgica, em S. Paulo, o nosso

prezado conterrâneo Helio Blum,
filho do sr. dr. Heitor Blum,
alto funcionário do Departa
mento das Municipalidades.

CHAVES
Gralifica-se a quem entregar,

nesta redação, algumas chaves
presas a uma argola e corrente
de metal branco, perdidas nas

imediações da Praça 15.
5v.-l

Para alUviar a
surdez catarrhal e
os zumbidos nos

ouvidos
Se v. s. soffre de surdez ca

tarrhal e zumbidos nos ouvidos,
compre na pharmacia um frasco
de PARMINT e tome mm co

lher das de sopa quatro vezes

ao dia.
I sta póde alliviar-lhe prom

ptamente os incommodos zum

bidos dos ouvidos. As narinas
obstruidas descarregam-se, a res

piração se torna mais faeil e o

desprendimento do muco nasal
na garganta desapparece .. Toda
pessôa que soffre de surdez ca

tarrhal e zumbidos nos ouvidos
deveria provar este remedia.

QUARTO
Aluga-se um. Sem penção. In

formações nesta redação.
Svs-I

PARAQUEDISTAS JAPONESES
CONTRA SINCiAPURA

Singapura, I) (U. P.) - O
Alto Comando Britânico adver
tiu todas as tropas imperiais,
concentradas na costa norte da
ilha de Sfngnpura, que estejam
alertas ao perigo de um ataque
de paraquedístas japoneses,
como o efetuado pelos alemães
em Creta.
Foram advertidos, ígualmen
te, que, para manter a ilha em
seu poder, não devem perder
um s6 momento o domínio do
estreito de Johore.
Patrulhas imperiais pereor

rem coatlnuamente a zona
norte da Ilha, vig'iando atenta
m�m!e as costas de ,"f,obore.

1942
Sábado, dia 14 - grande baile à,

fantasia-Domingo, dia 15 - soirée '
carnavalesca infantil.

-;U'.v.-:::

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

Relojoaria Moritz, pelos seguintes
preços:

x

Para ambos os bailes: 30$000
Idem, com jantar (4): 60$000
Ingressos individuais, para vrsitan-

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

ra pessoas residentes nesta Capital.

Descontente como colega Mussolini
Londres, 9 (Reuters) - Sabe-se, aquí, que Hitler

não está satisfeito com o rendimento militar do seu cole
ga Mussolini. O fuehrer alemão quer ou, melhor, precisa
que a Itália participe mais ativamente da guerra, pois
até agora ela se tem limitado a perder territórios afri
canos e a armazenar os frutos colhidos pelos exércitos
alemães na França e nos Balcãs,

Goering levou esta missão a Roma: reclamar maior
amplitude à ajuda militar da Península, principalmente,
agora, que a Alemanha está em vésperas de jogar a sua
cartada final, com a apregoada "ofensiva da primavera".

FERRA8ENS e FERRAMENTAS
Grande Casa Importadora, do Rio de Janeiro,

procura Agente-Viajante
para todo o Estado de Santa Catarina

Cartas para Nelson Sousa, Rua Visco de Caravelas
n-, 134, Rio de Janeiro.

A morte na vastidão gelada ...Zurique, 9 (U. R) - O correspondente, em Ber lím, do
"Sozia Demokraten" escreve que os soldados alemães vêem,
na Rússia, inimigos e a vastidão gelada, experimentando uni
camente os perigos da guerra. Tudo é adverso: o inimigo e a
natureza. Durante muitos dias os soldados não tiram as botas.
A sujeira e o frio penetram pelos uniformes e, enquanto os sol
dados fazem as refeições, devem ter à mão as suas armas. Os
lugares deixados pelos que caem devem ser preenchidos com

esforços redobrados, pelos camaradas. Ás vezes faltam muni
ções, enquanto que o inimigo continua a atirar tropas frescas
à luta. Outras vezes, os russos aparecem em massas eston
teantes.

CONSELHO RE6IONAL DE ENOENHARIA
E ARQUITETURA DA OITAVA REfilÃO
(Rio Grande do Sul e Santa Catarina)

EDITAL
De ordem do Snr. Presidente, Eng. Lélis Espartel,

torno público que. de acôrdo com a resolução tomada
no 3.° Congresso de Conselheiros Federais e Estaduais,
realizado em Porto Alegre, e aprovado pelo Conselho
Federal de Engenharia e Arquitetura, fica encerrado a
28 de Fevereiro de 1942 e prazo para registro de constru
tores e agrimensores licenciado. (art. 3.° do Decreto
23.569) e autorizados (art. 2.0 do Decreto 23.569), conti
nuando, até ulterior resolução, o registro sàmente para
os técnicos industriais (art. 2.°, combinado com a letra
C do art. 31.° do Decreto 23.569).

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 1941.
Eng. ARNO BERNHARDT

Secretário do C.R.E.A. da 8a. Região.

Vid� "c���o�!.tiva Negócio à venda
Montevideu, 9 (Reutcrs) - Foi Vende-se a casa de negó-

assinado acôrdo entre os delegados cio no largo General Osório,
da Confederação I?ra�ileira de D.es- 40 (Casa Chicão). Bom pontoportos e a Associação Argentina b f d V dsobre os jogos da Copa Boca. Fi- e em a, reguesa a. en e-

Cal! estabelecido ser inconveniente se, tombem, o mesmo pré
a realização de jogos na época dia. Tratar no local.
atual, 30v.-lA Associação Argentina compro
meteu-se a enviar seu quadro ao
Rio de Janeiro no mês de dezem
bro. A entidade brasileira compro
meteu-se, igualmente, a mandar o
quadro represents+ívo do Brasil a
Buenos 'Aires. em março de 1943.

YAQ

EsU. triate, me. amar l'
TfJllII broDqatte? E.U. com t08.e?
ii le.I ele N0"0 8eJ11lon
S6 te JaI� _ COUJ.U.�QSJ••

IEcos e Notícias I
O dia de hoje é consagra

do à laboriosa classe dos
dentistas, pois assin ála o ingres
so á glória eterna de Santa
Apolônia, sua excelsa padroeira.

:(.
O segundo-tenente de reser

va de segunda classe do Exér
cito de P linha, Clarno G. Ga
lettí, foi convocado para o ser

viço ativo.

Faleceu em Lisbôa, a 6 do
corrente, o conhecido jornalis
ta sr. Pedro Bordalo Pinheiro,
administrador do "Diário de
Lisbôa", antigo gerente da Li
vraria Arnaud, no Rio de Ja
neiro e fundador com João de
Barros da, revista literária
"Atlântida".

Esteve em nossa redação o

I iovem Clodomiro Elias de Sou
sa. que nos entregou uma car
teira de «Reservista", encontra-
da no Jardim Oliveira Belo,
estando a mesma a disposição
do interessado.

*

Por necessidade de serviço
foi transferido o tenente-coro
nel Jorge Gonçalves Pinho Jú
nior, do 10° B. C. para o 14°
B. C.

Foi assinado pelo presidente
da República um decreto-lei
autorizando o Ministério da
Guerra a requisitar a apare
lhagem fotogramétrica da
"Serviços Aéreos C o n d o r,
Ltda".
O mesmo decreto autoriza

que o diretor do Serviço Geo
gráfico e Histórico do Exército
aproveite o pessoal técnico ci
víl da secção aerofotográfica
da mesma companhia.

:]\:

Por ter sido mandado agre
gar ao respectivo quadro, em

consequência de exercer o car-
.

go de interventor no Rio Gran
de do Sul, o general Osvaldo
Cordeiro de Farias, fica aber
ta mais uma vaga no Quadro
dos Generais de Brigada.

::�:

Foi designado o dr. Achiles
de Paula Galotti para funcio
nar como presidente da Junta
Militar de Saúde da Diretoria
de Saúde.

Na data de hoje e no ano

de 1879 Vital,' Meireles, insigne
pintor catarinense, expôs seu

íamoso quadro "Batalha de Gua
rarapes", na Escola Nacional de
Belas Artes, merecendo a aprb
vação da crítica.

,;p

Anunciam de Salt Lake City
(Estados Unidos) que o sr.Wil
liam Seeg Miller, ex-presidente
da Missão da Igreja dos San
tos do Ultimo Dia nos Estados
Ocidentais, foi designado para
chefiar a missão da mesma Igre
ja no Brasil, com séde em São
Paulo (Brasil), sucedendo a J.
Alden Bowers.

COBRADOR
Precisa-se de um. Necessário

fiança. Informações nesta reda-
ção.

8vs.-2

Quer ver de perto
Rio, I) (Jllel'idionul) - O co

ronel Pessôu Cavalcanti solici
tou permissão no sr, Getúlio
Varg'as para estagiar na zona
de operações. bélleas,

Voluntariado
Acha-se aberta a inscrição ao

Voluntariado do 14° B. C., en

cerrando-se a mesma no dia 25
do mês em curso.

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

Malta é ôsso duro de roer
Estocolmo, 9 (De Constance Smith, correspondente da

agência Reuters) - O correspondente em Berlim do jornal"Svenska Dagblac1et" comenta o objetivo da missão do mare
chal Goering à Itália, admitindo, embora não haja informa
ções concretas a respeito, que "deve ser levada em conta a
ofensiva da primavera, em preparação, e que, portanto, a via
gem de Goering se prende a ela. Em relação a essa ofensiva,Malta está no primeiro plano militar, sendo uma noz muito
dura de quebrar".

"É sabido que os ingleses aproveitam os rochedos, à pro
va de bombas, e que os repetidos ataques aéreos causam pou
cas baixas. De fato, tão fortes são as defesas de Malta, que,
quando os bombardeadores se aproximam da ilha, os pilotostêm a sensação de que são alvejados de todos os recantos.

HOJE· 2a.·feira, 9 de Fevereiro· HOJE
ÀS 8.30 HORAS

No TEATRO «ALVARO DE CARVALHO»
(CINE ODEON)

CONTINUAÇÃO DO ESTRONDOSO CONJUNTO

CHINA CIRCUS SHOW

_"V:: '\ aJ•••;l!l,;., ��

QUINTETO CHINÊS
LAIFOUNS Famoso Quinteto de exímios malabaristas que executam

trabalhos verdaüelrameate 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 FLORENCE - No sensacionalissimo número:

«O TURBILHÃO DA MORTE».
Uma noite de arte esplêndida num sonho da China

transportado para esta cidade

PRE�OS· Camarotes _. 30$ -- Cadeiras numeradas: 6$000
\I • Balcões -- 5$ -- Geral: 3$000.

AMANHÃ ••• Grandiosa e empolgante Matinée às 3 horas.
-

CARTAZES DO DIA·
CXIDIXXIDIIDDDIODDODOIXXXXXXlOClJOOfJCClooooacoaor'QXJDOQ��(OrxrJCCJ:aDDDDIXJOOOn��OOCOOCOO

HOJE 2a••feira HOJEClCOQCOJDCX)OCDJCXX)QDUXXlOOCIOClXXJCXX)DOOOOOOCoco:áXXXl OODCXXXX:IODOCOOoooocx::x..xDoDDDOOaocDCOJoaooUOOOOOQa--Q- -o----

CINE ODEON CINE REX
- FONE 1602 - - FONE 1581 -

A's 8,30 horas

ESPETÁCULO DE PALCO
Jubilosamente será apresen
tado um novo e sensacional
programa que reune artistas

de fama mundial.

CHINA CIRCUS SHOW
Laifouns - Famoso Quinteto
Chinês.
Mister Broni � O Cômico
Familiar.
Prof. Sanchez- e seus cães
a mestrados.
Majá Kassel- Soprano Inter
nacional.
e outros números inéditos.

Preços:
'"

Camarotes: 30$000 -

Cadeiras numeradas: 6$000
Balcão; 5$000 � Geral 3$000

A's 5, 7 e 9 horas

Apresentação do sensacional
e emocionante drama:

o segredo da
noiva

com Lloyd Nolan e LynnBarl

No programa:
Complemento nacional O.F.B,

Patinando (Desenho)
Atualidades Pathé News

(Jornal com vasto noucrarto
da guerra)

Preço único 1$500
Impr. até lo anos

,)
,J'1
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