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Combate à "quinta�toluna"· 'em Minas GeraisBELO HORIZONTE, 10 (A. N.) - o CENTRO UNIVERSITÁRIO PANAMERICANO, DAQUí, RECEM
FUNDADO PARA COMBATER OS QUINTA-COLUNISTAS, ELEGEU SEU PRESIDENTE DE HONRA o SR.

OSVALDO ARANHA
Para a conslrucão de
outro «Ark Royal»
Londres, 10 (Da AFI para a

Reuters)-O general de Gaulle
assistiu hoje pela primeira vez

as cerimônias da Semana do
Navio de Guerra, realizada em

Leeds e falando ao povo daque
la cidade, assim se exp.ress�u:
"Podeis estar certos, cidadãos
de Leeds, de que todos OSA vos
sos aliados e o povo frances es

tão convosco de todo o coração
e animados das mesmas espe
ranças.

O general c:e Gau�le acres

centou que ficara muito como

vido com a simpatia e o devota
meto pela França, que lhe fôra
dado testemunhar. Disse ainda
que os esforços da cidade de
Leeds, para reunir de quatro a

cinco milhões para a constru
cão de outro "Ark Royal", fo
ram coroado de êxito, visto que
a coleta produzira nada menos

de 7.500.287 esterlinos.

o MAIS ANTIGO DIÀRIO DE SANTA CATARINA
..

Diretor-gerente: Altino Flores
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O pOvoa I emãoto dos japoneses, as autoridades australianas resolveram lançar
vasta campanha contra a espionagem. Aliás, o chefe do govêr-

I
'

I II do e
-

-I dono, sr. Curtin, mostra-se 1?essoalm��te interess�d.o .no =-. ten- es a es a a I rrl ado ordenado que as autoridades mílítares e políciaís, prmclpqJ-
mente os e!ementos da p_olícia secret�, concent.rem todo� o.s s.eus Berna, 10 (A. P.) _ O sr. Jo- I pôr armas, e êles responderãoesforços vlsa�ldo destruir e�sa cadela de espionagem inmnga. seph Goebbels, ministro da que desejam continuar a com-

.

As autoridades de�con�Iam de que es_taçoes elm�s_oras, .de- Propaganda da Alemanha, em bater, não importa por quanvidamente ocultas no lllter�or de cammh?es comercIaIs� sejam I artigo em "Das Reich", reco- to tempo. Eis porque enfrentatransportadas para pontos Isolados do pais, de onde emitem as nhece que há arande descon- mos todos os graves problemassuas comunicações para o exterior. tentamento na Alemanha em dêsses meses de inverno com

I.
Assim, certos in?i�entes que � censura impedi� que, fossem virtude da campanha da Rús- suprema confiança. Somos indivulgados na Austrália, por motivos de segurança" fOI am no- sia e da escassez de víveres e de vencíveis porque temos absoluticiados pela emissora de Tóquio, poucas horas depois. combustível, mas explica essas ta confiança na nossa força".

queixas afirmando que o povo O sr. Gobbels declara que o
está "esfalfado e irritável": povo alemão está agora diante
"Não importa, se alguém de- de dificuldades que fornecem a

seja maldizer as coisas, ocasio- prova real do seu moral: "Ho
nalmente. As razões disso pó- je, o povo alemão merece maior
dem ser várias. Um se queixa admiração do que durante a
do frio; outro da escassez das batalha da França, quando o
batatas ou do carvão; terceiro, rádio trazia comunicados espedos trens abarrotados de pas- ciais de novas vitórias de três
sageíros; quarto, da frente 0- em três horas. Não era difícil
riental; quinto, da guerra na acreditar na vitória, então. EnÁfrica do Norte. Tudo isso não tretanto, quando chega a oca
é realmente máu, porque esta- sião em que as áreas conquis
mos todos esfalfados e irritá- tadas devem ser mantidas e
veis. Perguntai a mil alemães defendidas, e quando os "lea-
3e desejam ter a paz ou a guer- ders" do Estado e do Exército
ra, e a resposta será unânime: enfrentam, constantemente,
paz. Perguntai-lhes se desejam novas dificuldades, o alevanta
continuar a combater ou de- mento do moral é necessário."

Machado & Cia.
Agências e

Representações
C.ixI pOltl1 - 37

RUI Joio Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS Mais aviões, Ianques e canhões
Washington, 10 (R.) - Um porta-voz da Casa Branca de

clarou ontem que o presidente Roosevelt se mostrou satisfeito
ao saber que o programa de produções, que êle delineou, na

sua mensagem ao Congresso, em 6 de janeiro último, estava
tornando-se realidade,

Êsse porta-voz, no entanto, comunicou que os esforços
atuais ainda eram insuficientes e que estava sendo feito o pos
sível para intensificá-los.

Na mensaaem ao Congresso, o sr. Roosevelt pediu a produ
ção, durante ê:te ano, de 60 mil aviões, 45 mil tanque�, 20 mil
canhões anti-aéreos e 6 milhões de toneladas de navios me r-

soldados
Rússia

Sub-Isente. no. pflnClpl"
muncípio. do E.tldo.

17P.

Os padres e as
funcões públicas

Rio, 9 (Meridional) - O C9-
nego Assis Memória, ouvido
por um vespertino a propósi
to da atitude dos padres Ricar
do Pereira e Manoel Barbosa,
que, exercendo funções públi
cas na Baía sendo intimados a

optar, pelo arcebispo, motivou
que o primeiro abjurasse o sa
cerdócio ,o entrevistado afir
mou que só póde o padre exer

cer funções leigas com licença
do prelado, como aconteceu
com o cônego Olímpio de Melo,
que teve de pedir permissão ao

cardíal, o mesmo acontecendo
com outros sacerdotes que
exerciam funções no legislati
vo. Finalizando, afirmou que
espera que o acidente eclesiás
tico verificado na Baía seja so

lucionado, dizendo: "O senhor
do Bonfim, em sua infinita sa

bedoria, iluminará os que er
raram e tudo acabará bem".
Tudo terá, mesmo, bom fim.

cantes.

Refugiados querem lutar
Rio, 9 (Meridional) - Um vespertino ?ivulga que se.�stá

formando uma corrente favorável no sentido de ser facilita
do a refugiados estrangeiros de idade militar a ida para o te�
tro das operações em vários "fronts"_: Acrescenta que sa?
numerosos os estrangeiros em situaçao de combater pela Ii
bertacão de suas pátrias oprimidas, não escondendo o desejo
de pa-rticipar da luta no seio dos exércitos aliados.

SINDICALIZAÇÃO - Mode- PUDIM MEDEIROS, 8 so-

los - Explicações.- Procure a brernesa inegualável, gostosa,
Organização Comercial Catari- fácil de preparar e que to-
nense. dos apreciam,

,Instituto Brasil-Estados Unidos
CURSO DE LíNGUA INGLESA

O Instituto Brastl-Estados Unidos de Florianópolis, em adianta.
da fasc de organização, pretende fazer funcionar, de 1° de março em

diante, um curso de língua inglesa, inteiramente gratuito, sob a oríeu
tacão técnica do prof. Milton Sullivan.

As pessôas interessadas lia matnículn para êsse CUl'SO poderão, des
de .iá, deíxai- seu nome, e)l(lere�o e pl'ofissão na séde nrovísóría da Co.
míssão Orgauizudora do Instituto, ]10 último andar do prédio da C01l.
f'eitm-ta "Chiquinho", das 14 às 17 horas, dínríamente.

Serão organizadas, na mcdída 110 possível, turmas femininas (lo

masculinas, sendo que a idade mínima para a matrícula de homens é
a de 18 anos, e para mulheres a (1(. 16 anos. A comissâo, se o número
de candidatos fôr superior ao prcvlsto, reserva-se o flirclto de selecto
nar, entre os mesmos, os que .julgar convcnien tes,

Plortanópohs, 7 de fr-verciro de 1942,
.T, ROBERTO MORElItA, S('Cl'. da Comissão Organizadora

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

Verdade que precisa ser dila
Washington, 9 (Dnited) - O Serviço Oficial de Imprensa

da Grã-Bretauha anuncia que as baixas sofridas pelas tropas
das ilhas britânicas durante a atual guerra são três vezes e

meia mais numerosas que as registadas entre as forças de to
dos os domínios britânicos. A informação assinala, também,
que, não obstante o contínuo perigo de invasão, as ilhas bri
tânicas, em relação com o número de seus habitantes, mantêm
em seu território menos tropas que qualquer outro país do
império, exceto a Nova-Zelândia.

novos
rumenos para a
Angora, 10 (R.) - A maior parte dos políticos rumenos

formulou um protesto contra a promessa feita pelo marechal
Antonescu, de enviar mais 300 mil homens para a ofensiva da
Rússia ,segundo informam viajantes chegados da Rumânia.

De acôrdo com os mesmos informantes, o general Jacob
chefe do Estado Maior, e o general Stataranu teriam apresen
tado seu pedido de demissão, a título de protesto.

A lealdade dos filipinosNova Iorque, 10 (D. P.) - Os Estados' Unidos começaram
a recolher o dividendo dos milhões de dólares que aplicaram du
rante os últimos 40 anos para livrar as Filipinas da pobreza, da
enfermidade, da ignorância e más condições sanitárias.

Evidenciou-se nos campos de batalha de Tiatã e sem dúvi
da alguma em várias outras partes das ilhas, que os Estados
Unidos começaram a recolher, em fórma de gratidão e lealda
de dos filipinos, o fruto dos milhões de dólares aplicados ulti
mamente, sem benefícios proporcionais. Os filipinos reconhe
cem a liberdade do mundo ocidental e jamais se submeterão ao

regime de govêrno que o Japão lhes quer ímpôr,
As F'íl iplnas têm um sólo muito rico. Nelas se encontram

as regiões menos exploradas pelo homem, em todo o mundo.
No ano passado produziram mais ouro que o Alasca, São uma

das principais fontes de cânhamo e magnésio. Nindanáu é con

siderada desde longa data uma das regiões mais ricas em mi
nério,

Inoglukus o envio de

o invento do padre
Furtado

Granada, 9 (Uníted) - O
padre Luiz Furtado, do obser
vatório meteorológico dirigido
pelos jesuítas, inventou um
novo aparelho denominado
Sensimetro, capaz de registrar
as mais leves vibrações, inclu
sive as produzidas por uma

pessôa que entrar em uma ha
bitação distante. O aparelho
póde aplicar-se à meteorologia
e a outros usos terrestres, es

pecialmente para alarmes em

Bancos e em diversas institui
çoes,

Os franceses livres de S. Paulo
apoiam o governo

S. Paulo, 10 (C.) - O sr.

Jacques Funke, presidente do
Comité dos Franceses Livres de
S. Paulo, dirigiu ao Presidente
da República, dr. Getúlio Var
gas, o seguinte telegrama:
"Franceses livres quer dizer

quase totalidade franceses resi
dentes Estados de S. Paulo en
tusiasticamente aplaudem alti
va e desassombrada atitude as
sumida pelo seu governo, que
assim interpreta inequívoca
mente unânimes aspirações de
mocráticas glorioso e fraternal
povo brasileiro a quem hipote
camos fiel absoluta solidarie
dade".
Em resposta, o presidente do

Comité dos Franceses Livres de
S. Paulo recebeu o seguinte te
legrama: "Presidente Repúbli
ca recebeu com especial apreço
e agradece expressivos termos
vosso telegrama 29 corrente.
Cordiais saudações (a) Andra
de Queiroz, secretário presí
dencia".

Inoglukus
Deve haver seriedade

nos concursos
Rio, 9 (A. N.) - O presiden

te do DASP assinou portaria
anulando a prova de português
do concurso para dactilógrafo
do DASP e destituindo das
funções de presidente da ban
ca e examinador do mesmo
concurso o professor Elpídio
Pimentel. A Divisão de Seleção
do DASP teve denúncia de que
se verificara quebra do sigilo
na prova de português do re
ferido concurso. O fato foi le
vado ao conhecimento do pre
sidente daquele Departamento,
que autorizou a Divisão de Se
leção a providenciar às neces
sárias elucidações do caso.
No dia 4, em diligência, o

terceiro Delegado Auxiliar, com
o Diretor da Divisão de Sele
ção, surpreendeu o examina
dor de português quando davaaulas em um curso de prepa
ração de candidatos a concur
sos do DASP, por êle mantido,
a uma candidata inscrita no
concurso acima aludido, o que
constitue grave infração das
normas em vigor, que proibem
a participação em banca exa
minadora de quem tenha pre
parado candidatos a serem
examinados pela mesma. La
vrado o auto de infração ficou
documentado que o referido
professor sabia que a candida
ta estava inscrita no concurso
de cuja banca era presidente e
examinador de português.
«Selecões do Reader's

Digesl»
Mais um gesto digno de aplau

sos vêm de por em prática os edi
tores norte-americanos: O Ianca,
menta de "SELEÇÕES DO HÉA
DEH'S DIGEST", uma verdadeira
jóia lapidada nos Estados Unidos
e ofertada a todo o povo do Bra
sil. Editada naquela grandiosa na
ção e em idioma brasileiro "SE
LEÇ.ÕES" t?ca em nosso mai� puro
sentímentalísm., fazendo brotar em
nossos coracões o reconhecimento
sincero dos ·brasileiros.
Do senhor Fernando Chinaglía,representante geral no Brasil da

citada revista, recebemos um exem
plar da magnífica revista "SELE
ÇÕES", que apresenta farta e va
liosa colaboracão de interesse cole
tivo, tais corno : - "O médico de
Lennox", escrito por A. J. Cronin ;
"Eu bombardeei a Alemanha" po;um Anônimo; "Um chofér d� Ta
xi na Estrada da Birmânia", por
George Kent; "Adotamos uma
Criança", por um Anônimo; "Odisséia de uma Cantora Negra"; por,Ruth Woodbury Wediwuick"; ..•e a Morte foi Instantânea", por J.
C. Furnas; "A Força de Staline na
América", por Max Eastman; "Co
mo o Brasil abateu um invasor"
por Lois Mattox Miller, nOs En�
torpecentes-Nova Arma do Japão"por Carl Crow; "O Lento Nocáu
te. da Nicotina" por Tunney; ·"Os
OIto Grandes Mistérios da Ciência"
por Bruce Bliven; e mais a conden
sação da extraordinária obra "MA
DAME CURIE", cuja tiragem de'
2.000,000 de volumes foi esgotadw
em �Ol.WO mªi� de 'IJ_m m��5 �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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pnmaveraNova Iorque, V. A. (Por Jef-. O reabastecimento dos exér
ferson Martin. Copyright da I citos, tornava-se cada vez mais
Inter-Americana, para O Esta- I difícil.
do2 - Os chefes militares ale- Foi nesse momento que o

maes, que há seis meses fala-. alto comando alemão, decidiu,
vam na conquista da Rússía, acossado pelas circunstâncias,
com o esmagamento de sua a estabilizar-se na linha do ter
máquina de guerra em oito se- reno conquistado, com o obje
manas, hoje, têm novos planos tivo de melhorar as condições
ofensivos, mas para serem pos- de suas tropas e ao mesmo
tos em prática na primavera. tempo, reajustar seus meios,
Depois da chegada do "Gene- para uma nova grande ofensi

ral Inverno" à frente oriental, va.
o panorama deste teatro de 0- Durante o inverno, a Alema
p�ra.ções sofreu mudanças ra- nha tentaria refazer-se do ma
dícais,

.

terial perdido até aquele mo
Os exércitos nazistas foram mento da campanha e poderia

surpreendidos pelos rigores acumular o petróleo necessário
dêsse inverno, sem o agasalho para movimentar novamente a
necessário para suportá-lo. sua máquina destruidora, em
Por outro lado, a sua máquí- toda a extensão da frente de

na de guerra comecou a sen- leste.
til' os efeitos da baixa tempe- Mas, nesse momento crítico,
ratura e das condições do ter- em que se propunham a des

r�?o .e perdeu em parte a efi- cansar de tão longa campanha
ciencia; para progredir no ofensiva, os russos passaram
mesmo ritmo que vinha man- de seus contra-ataques contí
tendo, no começo da ofensiva, nuos a uma contra ofensiva em

por estar o terreno agora, co- grande escala, abrangendo to-
berto de neve. da a frente de batalha.

Os motores de seus possan-· Os russos concentraram suas
tes tanks e de sua arma aérea, reservas nos pontos estratégi
co�eça�am a gripar-se. A sua" cos das regiões de Leningrado,
artilharia de, acornpanhamen- Moscou e na bacia do Donetz,
to, perdeu a grande mobilidade, para utiliza-las, justamente,
que sempre demonstrou, no a- quando os exércitos invasores
poio das tropas de vanguarda. se dispuzessem a estabilizar a
As baixas, consequentes do frente, impossibilitados de a

frio, aumentaram assustadora- vançar, por não possuirem
mente. meios apropriados para a guer
A intensa campanha de seis ra na neve.

me�es, numa frente tão longa O inverno, foi sempre o pode-
e tao longe de suas bases con- roso aliado dos russos.
sumiu uma grande parte de Os russos estão empregando
suas reservas de combustivel. em sua contra-ofensiva tropas

������������������������=��������������������������
acostumadas ao rigoroso ínver-

_ no da Siberia.
As suas 45 divisões de cava

laria que estiveram em reser
va durante a primeira etapa da
campanha, enraram em ação,
agora, que as condições do ter
reno dificultam a progressão
das outras armas.

Os trenós substituiram os
tratores para o transporte da
artilharia.

Os exércitos russos que de
sencadearam a contra-ofensi
va estão dotados de equipa
mentos e meios de transporte,
adequados ao terreno, e ao cli
ma da frente oriental.

Essa, é a grande vantagem
que os russos estão levando,
em ter desencadeado a ofensi
va no inverno, e no momento
em que o inimigo mais precí-

sava descansar.
Os russos esperaram o inver

no para se lançarem à contra
ofensiva, porque sabiam que
os exércitos invasores não esta
vam preparados para combater
em tais condições.
Por outro lado, os

conseguiram material
passarem à guerra de
mento.
Superioridade em homens,

acostumados a combater à bai
xa temperatura e superiorida
de em meios de transporte ade
quados ao gelo.

O exército alemão que foi
equipado com o melhor mate
rial bélico do mundo, que foi
feito para vencer, cujos chefes
tinham criado a mística da in
vencibilidade, hoje, bate em re
tirada em toda a frente ori
ental.
Essa retirada,

contentamento
gentes civis e
Reich.
Essa divergência é séria e

já ocasionou o afastamento de
vários generais.
Assim mesmo, o Fuehrer

promete uma nova ofensiva na
primavera.
Com que tropa contará o

Fuehrer ?
Com a mesma tropa que che

gou às portas de Moscou e dos
poços de petróleo do Cáucaso,
sem poder conquistá-los?
Com que chefes?
Com os mesmos chefes que

iludiram seus comandados, di
zendo-lhes que iriam combater
um exército de "pés de barro",
e os deixaram a morrer de frio
na frente de Leste.
A ofensiva da primavera, pre

vista por Hitler na frente ori
ental, não será possível.
O general Govorov, coman

dante do setor de Mojaisk, re
centemente teceu elogios aos

tanques de fabricação inglesa
que estão tomando parte com

eficiência, na ofensiva russa,
cooperando para a derrota dos
nazistas.

Os Estados Unidos estão con
centrando fôrças nas Ilhas Bri
tânicas, para a invasão do con
tinente.

É bem possível que, na pri
mavera, Hitler seja obrigado
a atender duas frentes.
E o exército alemão não terá

mais o moral necessário para
uma grande ofensiva no Leste.

Si V. S. sofre de dôr de cabeça, tonturas, calor e mal estar na

cabeça, empachamento, dôres e outras perturbações do estômago,
certas coceiras e irritações da pele, falta de apetite, preguiça e

moleza geral, lingua suja, quentura na garganta, mau gôsto na

bôca, mal estar depois de comer, indigestão, mau halito, arrôtos,
gases, dôres, cólicas e outros desarranjos de ventre, azias, ancias
e vontade de vomitar, e outras alterações da saúde provocadas
pela prisão de ventre, a culpa é sua porque não se trata como

deve.
Estas moléstias quasi sempre são causadas por impurezas, subs

tancias iníectadas e fermentações tóxicas no estômago e intestinos,
que invadem o sangue e prejudicam o organismo.
Para evitar e tratar estes sofrimentos, use Ventre·Livre.
Ventre-Livre limpa o estômago e intestinos das impurezas,

substancias infectadas e fermentações tóxicas, e assim evita e tra
ta tão penosas doenças.

A ofensiva . alemã

Use Ventre-Livre
* * *

Lembre-se sempre:
Ventre-Livre não é purgante

* * *

�-----------------------------------------------------

em
Tenha sempre
casa Ventre-Livre

Indicador
I D ARAUJO_OLHOS, OUVIDOS,

. _l_.____ NARIZ, GARGANTA

Centro Acadêmico IX
de 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 (AMARA NETO
Presidente

�r. Antônio Moniz
de Aragão.

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

de senhoras.
J CONSULTORIO:

Rua Trajano, 33.
Diariamente das 15 às

I
17 horas.

RESIDÊNCIA:
AV. Hercílío luz; 189.

Telefone n. 751.

DR. RICARDO
GOTTSMANM

Ex-chefe de (;11-
nica do

Hospital de
Nueruberg

(Profs. L. Burknard t
e B. Kreuter)

Especialista em

ti'l'u1',qia Geral �

Alta cirurgia, gyne

I
eologla (doenças de
senhoras) e partos.

ICirurgia do systema
nervoso e operações

de plastíca.
Consultoria ti rue Trele
DOI 18 (das 10 lÍa 12, I
dlJS 1 fi áo i 6,00) Tele

phone - 1.285

I
Besídencíe é. rua Es
teves JuniorI 20. --

'I'elephone ••• 1.131

Banco de
Agrícola

Crédito Popular
de Santa

o 'CONTRATOSSE'
E' DE EFFEITO SENSACIONAL

.... tos.es rebeI � Das _-=ChHeS ......
... ou ....pte� griP ,..Irlados.� �
_oan'e. Gangulneos, do,... De peito .... cest Iasomlllilllt
.. ertiNlueza geraa, taata de appotlla a febra, a CONTIIATosa.
6 e mAledlo absoluto. horelco. ..... Dão faRta. Eltlcaclas' •
.. ta••• dos tuberculoso. tom.Ddo-e ceav .
CONTRATOSSE .. recebeu maia de 24COO alie ...
�I'OIL Tenham cu....dahN.o .. dcilutaa eAflaAaL AGnl
__ DÓ • CONTRATOSSE, que. hanrio. aão te_ ...�
� IIfJ"tc.",. ba TeehaaR" e_S" ......

russos

para
movi-

gerou o des
entre os díri
militares doe

Catarina
Assembléia Geral Ordinária

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
Saídas de Araranguá às quartas,

sacados e domingos
Aqente em Florianopolis: MARIO MOURA

PRAÇA 11') DE NOVEMBRO

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Mofra, 4 e 5 - FONE 1.6,.2

(Defronte à casa Heepcke)

CLINlCA -MEDICA
Molestias internas, de
Senhoras e Crianças em

ICONS%r�ORIO : IRua Felipe Schmidt-Edifi- '����========-============-Icio Amélia Neto-o-Fone 1592' -

9 ás 12 e 14 ás 17 horas.
RESIDENCIA'

Av. Hercilio Luz, 186
- Phone: 1392 -

5vs-J

CONVITE O Conselho de administração do Banco de
Crédito Popular e Agríccla de Santa Catarina,

de acordo com o art. 23 de seus Estatutos, convida os Snrs.
acionietas dêsse Banco oar a Ao Assernbiéia Ordinária II rea
lízar-se em sua séde 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 Conselho
Fiscal.

b) eleição do Conselho de Administração.
c) eleição do Conselho Fiscal e seus suplentes.
Florianópolis 3 de Ie vere iro de 1942.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

médic
I INSTITUTO DE DIAGNOSTICO

CLINICO
Dr. Ojalma Moellmann
Formado pela Universidade de

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

lho genlto-ueínarto do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
di. Manoel de Abreu Camoanarlo
São Paulo). Especializado êm HI
giene e Saúde Pública, pela Uníver-
lidade do Rio de Janeiro. .

Gabinete de Raio X
aperêího moderno SIEMENS para
díegnõencoe das doenoas internas
Ooração, pulmões; vesícula biliar

estômagos, etc
Radlogralla8 ósseas e radlograllas

dentárias
Electrocardiografia clinica

DIagnóstico preciso das moléstias
cardíacas por melo de traçados

elétricos. )
Metabolismo basal

(Determínação dOI dltúrblos das
glândulas de secreção interna).

Sondagem Duodenal
Exame químico e microscópico do

suco duodenal e da bílía),
Gabinete de tisioterania

Ondas curtas, raios ultra-violetas,
ralos Infra-vermelho e eletricidade

médica
Laboratório de microscopia e

análise clínica
Exames de sangue para diagnóstico
da sífJUs diagnóstico do Impaludis
mo, dosagem da uréa no sangue,
etc. Exame de urina, [reação de
Aseheín Zondeck, para diagnóstico
precoce de gravidez). Exame de
nus, escarros, liquido raquíano e

qualquer pesquisa para elueídação
de diagnóstico.

Rua Fernando Machado, e
Telefone 1.195

fl ORTANOPOll�

Especialista, assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro,

( I Pela manhã, das 10 às 12
onsu tas! A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

Dr, MADEIRA NEVES - médico especialista em

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

Consultas diariamente Pe!a la�dae�h:�sd�� \� 1� l�l.l�o:as
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fano: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

SchweidsonJosephina
MEDICA

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

Rua F. Schmidt, 39 (sob.)

Dra.

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTlAS DOS

Ouvidos-Nariz-6arganta--Cabeça-Pescoço
Dr. ARMiNIO TAVARES

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

Consultas 20$000 - Operações a combinar'
Consultório: Rua João Pinto, 7 -Te!. 1461.-Residência ! 456 I Dr. Remigio

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

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

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

Oons: Vitor Meireles, 28.-Da8 16 às 18 horas.
Res.: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLIS. AUende a chamados

14
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Canhões, da Artilharia Soviética

A gravura. nos mostro. uma peço. sovi�tica de grosos
calibre, colocada. no seu ârlgulo extremo de elevação, em

posição otimamente escolhida entre os pinheiros da fren
te de combate. Note-se a cremalheira «carterpillar>l,
identica à dos tanks, o que proporciona às armas dêsse
calibre uma grande facilidade de manobra, mesmo em

terreno acidentado.
BRITISH NEWS SERVIÇE

Clube Doze
CARNAVAL

Levo 00 conhecimento dos Srs.
; 'iócios e suas Exmas, Famílias que
�a 'Diretoria resolveu realizar bailes
à fantasia, com início ás 22 horas,
110S segu int cs dias de Carnaval: 15
(domingo) c 17 do corrente (terça
Ieira.), reservando o dia 16 (segun
da-feira), para uma vesperal in
fantil, das 1 (j às 21 horas.

VEN])AS DE MESAS - Os prp
ços para a venda de mesas numera

(1"$, cum di reitu a 4 cadeiras, ohe-
di"· d

.. . -

t t decen o a ((isposJçao cons an e a

planta exposta na séde do Clube,
serão os seguintes:
Assinatura para todos os hai

Ies 30$000.
Mesa ti vnlsu para cada hai le ....

20$000.
As assiuaturus para (JS 2 bailes

poderão ser procuradas na sede do
Clube, desde às ] 9,30 horas do dia
9 do corrente até às 21 horas do dia
15; lia,í em li i an te vcnrter-sc-ão só
mente mesas avulsas.
E' eOI1 vcn lente notar que, para os

pedidos de venda de mesas, a Dire
torta não atenderá, absolutamente,
solicitações pOI' escrito ou pelo te
lefone, devendo os pedidos serem
feitos pessoalmente pelos Srs. Só
cios ou pessoas (com exceção de
crianças) pertencentes às Exrnas.
Farni I ias, desde que exibam ou o
talão do mês de janeiro do ano cor
rente ou o ingresso respectivo que
a Secretaria está expedindo para

�sses bailes.
� Cada. sócio terá direito, apenas, à
compra de assinatura para uma
única mesa.

Ficam, outrossim, os Srs. Sócios
desde já avisados que o pagamento
das assinaturas de mesas, de acôr
do Com as disposições supra, será
efetuado no ato da aquisição.

DISTRIBUIÇÃO DE INGRESSOS
- A todos 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 apresen tação dêsse ingresso

torna-se obrigatória no ato da en

trada, na séde, onde, pelo Porteiro,
Será destacada a parte picotada
correspondente ao dia da realizaçãode cada festa.
Qsse ingresso, na conformidade

d� nossos Estatutos, sómente dará
dIreito à entrada dos Srs. Sócios e
de suas Exmas, Famílias.
o Em caso algum será permitido ao
ers, Sócios levarem em sua com
Panhia pessôas que não façam par.te de suas Famílias.

.

,Neste particular, a diretoria agira com o máximo rigor.
,O ingresso para sócio juvenil da
ra direito unicamente à entrada do
respectivo sócio.

_%. CRIANÇAS
- Resolveu a Direto

la proibir, �rl1linantelllente, a en
trada de crranças aos bailes de 15

� 17,d? corrente, no que agirá com
lUaxuuo rigor, esperando-se dos

de Agosto
DE 1942

Srs. Sócios não só o acatamento
a tal deliberação como a sua coad
juvação nesse propósito,
Quer para os bailes, quer para

a vcsperal infantil, não haverá con

vites, podendo entretanto, os Srs .

Sócios quites com a Tesouraria, até
o mês de janeiro p. p., inclusive, so
licitar da Diretoria, para pessoas
ou famílias ele suas relações, em

trânsito 011 a passeio nesta Capital,
ingressos para lodas ou cada, lima
das festas carnavalescas.
A juizo da Diretoria, poderão

ser fornecidos êsses ingressos, me
diante pagamento antecipado, ob
servando-se os seguintes preços:
Assinatura para todas as festas

50$000.
Ingresso avulso para cada f;sla

30!';OOO,
/

,

ie

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

A Diretor-ia, na certeza de que
não só será atendida, ('01110 também
coadjuvada pelos Srs. Sócios C' visi
tanles, pede a todos o inteiro e fiel
cumprimento das presentes disposi
ções,

CLUBE 12 DE AGOSTO
Florianópolis, 2 de fevereiro de

1942.
Pela Diretoria, MÁRIO LACOMBE

10 Secretário

Prédio
Vende-se um, à rua Bo-

r:--*��":-;-:-::::':;":irr::'r:-:::::::':�;-;�:�-'-"':
·········.,�·······""···· ..

-�.;.:i.f:·�::······"":":-
.. ········ .

�.

caiúva, 30.
Tratar à rua Arcipreste

Paiva, 5, com o sr. Orlando
Simas. 15vs.-13

-

....

.

--

e Mais 30Narrativas
Fascinantes no

fll'SD/ti/sr"
VlTUGUis!

Enígmas que vão desde a origem da vida
à causa dos resfriados comuns. Soluções
que podem mudar todo o curso da nossa

existência. Pesquizas em busca de soluções
para os grandes mistérios da ciência.

IM Madame Curie. Biografia em 16
páginas da descobridora do

/"":;-"j" radium, escrita pela sua filha,I'"y., Eva Curie. E' o resumo de
um livro extraordinário e

empolgante, parte do progra
ma regular de "Seleções".�.oRA, O Brasil todo pode ler a notável e interessante

revista que é o "Reader's Digest"! Seleções, o pri
meiro número da edição em português, já está à venda!

Veja, ao lado, a descrição de alguns dO-.S�fJ1��'�interessantíssimos artigos do nú- --"

mero de Fevereiro.

"Eu Bombardeei a Alema
nha." Um pilôto da RA.F.
descreve audacioso "raid", à
luz do .dia, sôbre um dos gran
des e Importantes centros da
indústria bélica alemã.

2$
ÀVINDI
16DM

Sulfadiazlne, a última,
a mais poderosa e a mais eficaz
das miraculosas composições
químicas à base de "Sulfa";
tem salvo as vidas de milhões
de pessoas que, sem ela, teriam
morrido de pneumonia, menin
gite, ceticemia, peritonite e

outras enfermidades mortais,

.i

Agente em Florianópolis: PEDRO XAVIER & (JA.-Rua Felipe Schmldt, 8
Represen'J",te Geral no Brasil: FERNANDO CHINAGLTA - Rua sao Pedro, 14 - Rio

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

«Arsenal Espiritual da Democracia D���I:!��� de••

Dle lena As Ame'ríe s ta, deixou de ser meu em-

v»: - I a pregado o sr, Orlando Dias
W hi t

..

(S bí C 1 f' t '1' I
e que, portanto, a firma nãoas mgon,Janelro-- er- arse lSpO, ';lrey a.lrmou: le�queapel!asOsca.olcosae- Se responsabilizará por ser-viço especial da Inter-Ameríca- As Américas hoje permane- �aes que, t�m em SI a forma- viços ou compras feitos Ina) -- Todas as Américas são cem como a Gibraltar da Igre- çao de mártires ousam recusar' mesmo.

• pe o

olhadas como "a Gibraltar da ja e o arsenal da Divina Demo-I uma homenagem aos idolos Florianópolis,5 de tevereíIgreja Católica Rnmana e o ar- cracia no mundo". Os padres nazistas ou ousam fazer uma ro de 1942.senal espiritual da Divina De- americanos precisam de estar profissão de fé abertamente.
mocracia no mundo", segundo preparados para levar às na- Por certo não foi exigido maior JOSE' ZA.CARIAS LISBOA.
o reverendo Michael J. Curley, ções atingidas pela guerra na heroismo dos cristãos dos dois 3v.-3
primaz dos Estados Unidos e Europa e Ásia a idéia real da primeiros séculos do que é

eXi-1 Dr. ALDO DA LUZarcebispo de Baltimore e Was- liberdade, tolerância e justiça gido dos cristãos alemãos de
hington. quando os aliados conseguirem hoje. Desta forma a cousa no-
A declaração do arcebispo sua vitória final. Isto deve ser tável não é que existam tão ADVOGADO

Curley foi acompanhada por feito a-fim-de que estes infeli- poucos mártires, mas que te- Rua Trajano, 33
uma outra da Sociedade pela zes povos possam ser protegi- nham havido tantos... FLORIANvPOLIS
propagação da Fé anunciando dos, para sempre, contra as "Acontece agora que o gran- ..

uma campanha em todos os crueis carnificinas do racismo, de místico nazista, dr. Alfred

I
,Atende das 9 às 12 horas

Estados Unidos. A Sociedade do nacionalismo e dos seus hi- Rosemberg, anunciou que pre-estabelecerá unidades paro- bridos rebentos". tende acabar com os últimos N
,."

dquiais em todas as cidades e A declaração do arcebispo vestígios externos do cristía- egoclo a ven avilas do país. Curley foi formulada quando nismo na Alemanha. Se Ro- I'

O propósito da campanha circularam as notícias de no- semberg persistir em tal in- .

Vende-se a casa de n,e�oserá apoiar a causa das mis- vas atrocidades nazistas. tento - e, certamente, per-
C10 no large:> ?eneralOsorlo,sões para a rehabilitação futu- A perseguição ao Cristianis- sistirá - todos os locais de 40 (Casa Chícãc). Bom ponto

ra da Europa, Ásia, Indias Afri- mo na Alemanha atingiu pro- adoração serão confiscados e bem a}reguesada. Vende
ca e Ilhas do Pacífico. Espera porções até então desconheci- pelo Estado e dedicados ao s�, tambem, o mesmo pré
conservar o Hemisféro Ociden- das desde os dias de Dioclecia- novo deus anti-cristão, in- dío, Tratar no local.
tal conciente da sua posição,vi- no, segundo comentário do venção do sr. Rosemberg. As 30v.-2
tal como guardião da liberda- "Washington Post". igrejas e capelas serão espolia- Para qualquer assunto pe-de religiosa no mundo. "Atingiu um ponto - diz o das de todas as Bíblias, crucifi- rante as reparttçõea públicasAnunciando a campanha o editorial do referido jornal - xos e missais. Os altares serão federais, estaduais e munící-------------------------------------------- reorganizados, com o "Mein pais: Procure a OrganizaçãoKampf" ao lado do Evangelho Comercial Oatarlnense,e a espada ao lado da Epístola.

O Dia do Senhor e seus sacra
mentos serão abolidos, natural
mente. O batismo dos inocen- Precisa-se de um. Necessáriotes com água e em nome do fiança. Informações nesta redaEspírito Santo será proibido. -

çao,
E enquanto isto todos os meios
de persuação serão usados para
conseguir assistência para os

serviços nazistas, pois "as igre-
jas baseadas em corpos inter- Aluga-se um. Sem penção.ln-nacionais ou dirigidas do exte- formações nesta redação.rior não serão mais toleradas
na Alemanha" ...

EMU lSÃO rk SI;OTJ
Uma fortuna para os pobres de saude'"

Gratifica-se a quem entregar"
nesta redação, algumas chaves
presas a uma argola e corrente
de metal branco, perdidas nas.
ímedíaçõea da Praça 15.

Sv ..��._""
'

COBRADOR
8vs.-3

o empobrecimento do sangue que é cone

dícõo muito séria. As poderosas vitaminas
e o cálcio da EMULSÃO DE SCOTT - do

QUARTO
puro 6leo de fígado de bacalhau -

rsvítclízom o organismo e enrriquecem o sangue 1
Em qualquer época, não há substitutos para a

mais Svs·2

CHAVESALUGA�-SE3 quartos com janelas de
frente e entrada independente. Prefere-se casal sem filhos.
Ver e tratar à rua João

Pinto n. 29 (seb.), 1� v. 7
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EGOflOmize aiflQeipo GOt1l1?pa1\ÕO na

�-CA$A DAVaA-
Dando início à nossa primeira liquidação, resolvemos vender durante o mês de fevereiro todo o nosso colossal stock. a preços incriveis

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

PRECOS VANTAJOSOS
Damos o seguir alg·umas de"':�l nossas ofefta�:

»

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

Cretone branco, larg. 2,20 mt 8$500

I
Brim Infantil

Cretone branco, largo 2mt » 8$000 Organdy liso em diversas cores
Cretone branco, larg 1,40 » 5$500 Brins de 2$ 3$5
Cretone em cores, larg 2mt, art. bom » 8$500 I Merinó preto, art. muitc bom
Guarnição pintada PI chá uma 31 $000 Meio linho estampado
Guarnição PI jantar 140x140 ) 17$000 VoU estampado
Guarnição PI jantar 140x180 » 22$000
Guarnição PI jantar 140x230 » 32$000 A.RMA R INHOS E ARTIGO PI HOMENS:
Guarnição vadrez 14oxl-l0 .. 15$000 Sabonete Llfeb�oy p{�
guarnição xadrez escuro 140x140 • 24$000 Sabo.nete de coco _em barras UD1fi

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

Algodão superior II 16$000 Cam�sa So cega Leao PI rapaz »

Alvejado Ouro » 19$000 Clim�8a cr fe�x(l DI homem »

Cobertores escuros (Reclame) um 6$500 Camisa CI Ie ixo PI rapaz »

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

Toalhas AJagoanas PI banho uma Q$500 Estojo de chícara Japoneza Pl chá })

Toalhas lizas PI banho » 5$500 Pasta Alv�dente uma

Toalhas' PI rosto, de 2$ 2$5, 3$ » 4$000 Pasta K(JII.nosBlusas Swlng PI moças
TECIDOS DIVERSOS Blusas listadas PI moças .

Tecido PI reposteiro mt. 6$500 Capas felpudas PI crianças
Crepon PI kimono » 3$000 Casaquinhos felpudos PI crianças
Tecido granité PI kimono »3$800 Pasta de couro PI escolares de 14$ e

Crepon PI kimono, art. bom »3$500 Jogo de susp. e cintas de couro PI homem um

Chitão cI benecos » 3$500 Idem, idem de camurça PI bomem »

Tecido PI colchão, larg.l,40 »4$000 Jogo de susp, e cinto de couro PI rapaz de 10$ e
Tecido l>l colchão, art. bom »3$000 Idem, idem de seda PI rapaz um

mt 4$800 O-pala líza J) 2$500 Escovas de roupa, art. bom
uma 49$000 Opala líza, typo Suissa » 3$500 Leite de Colonla

lO 1�$000 Foulard PI kimono J) 6$500 Calça de borracha
» 15$000 Opala estampada, typo cambraia ) 3$500 Talco Ross
» 7$500 Fustão estampado PI praia » 4$800 Malas PI viajens de 24$, 25$
» 24$000 Zefir superior » 2$�00 Capas de borracha PI homem
» 12$000 Zefir listado » 2$000 Blusas Aviador, PI verão
» 15$000 Tecido Cubano ,. 2$000 Lã Linda em todas as cores

Recebemos mais uma infinidade de outros artigos, que na mesma base de preços, entregamos ao público, durante liste mês.
ARTIGOS PARA CARNAVAL: Recebemos variado sortimento, como: Pandeiros, medalhas PI ciganos. colares PI Baianas, colares Havaianos, óculos. narizes,

tecidos e sedas apropriados PI o carnaval. As meias mais fortes da cidade, são vendidas pela nossa casa

Defenda o seu dinheiro, fezendo as suas compras na primeira grande liquidação da

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

I Y!.;J��!ose�����tes que reabriu sua clí
nica, dando consultas
das 10.30 às 12 horas e

das 14 às 16 horas.

IFpolis., 4- 2- 1942.

Washington, janeiro (Servi- glês relaciona-se intimamente no prestígio do sr. Churchill lhe convém. Adora os "artís- 1 pelo presidente no seu memo

ço especial da Inter-america- com os planos anglo-america- obrigaria, pois, a um reajusta- tas" mas os "eruditos" não rável discurso do Congresso.
na) - Repercutiu aqui muito nos. A sua amizade com o ou- mento de planos, a novos es- lhe inspiram a menor admi- Churchíll tamhern falou para
favoravelmente o resultado da tI'O grande "Ieader ", o sr. Roo- clarecimentos e a novas con· ração. Estas virtudes criadoras os Estados Unidos
votação da Câmara dos Co- sevelt, estreitou-se considera-I cepções. Não se esqueça, so- encontram-se também na pes- Por outra parte, a lúcida ex-

muns. O sr. Churchill obteve velmente durante a sua última Ii bretudo, que o "premíer
" in- sôa do sr. Roosevelt. Daí a pro-, posição do sr. Church ill em

um dos maiores triunfos par- visita a esta capital. E isto glês é homem de grande origi- funda compenetração entre os: Londres, não foi apenas uma

lamentares de sua vida de go- tem muita importância para o Inalidade e gosta de atacar o dois terriveis adversários dos exposição para os seus cole
vernante. Não lhe faltou mes- prosseguimento da guerra. Há inimigo onde êste menos espe- totalitarismos. I gas da Câmara, foi, tambem,
mo um voto adverso, resumiu- um profundo entendimento en-Ira. As grandes linhas estraté- Era mistér, portanto, o for- uma exposição de fatos e de
do simbolicamente todo o li-. tre os dois homens de Estado, gicas à distâncias e os golpes talecimento do prestígio que a' projetos para todo o mundo, e,
vre espírito inglês, que exerce' e os seus colaboradores mais II de consequências indiretas são Câmara dos Comuns acaba de muito particularmente, para
o seu direito de critica, até diretos. Todas as atividades es- a sua especialidade ... O seu po- dar ao chefe do govêrno de os Estados Unidos. Ficou, so

nas. atuais circl�n�tâncias, sem tão concebidas, estudadas 81 der de previsão é sin_gularissi- Londres para que a extensa e bretudo, esclarecido em todos
quaisquer restnçoes. I executadas em comum e para mo e sua audácia nao conhe- complexa máquina de guerra Rússia, ou um retrocesso na

Grande exemplo está dando

I
fins comuns. Qualquer eclipse ce limites, Só os homens de f(: das democracias, que se esten- China, que qualquer incidên-

ao mundo o parlamentarismo de a todos os mares e ares do cía na Líbia, é um avanço, re-
britânico, que resistiu intacto,

I
_ Globo, e a todas as terras do trocesso ou incidência produ'

no seu funcionamento consti- Universo, não sofresse no seu zida nos pontos mais distan-
tucional e na plenitude de sua C

'

d· t M' t P d
·

I
funcionamento, tes do cenário da guerra. Trin-

significação, a toda essa vaga ·re- I O U UO r� Ia Nunca chegou a haver aqui ta e cinco graus à sombra no

de maldade e de confusionisnn preocupações pela sorte elo ponto mais tropical da Amérí-
que caracteriza uma das épo- "premíer

" inglês, mas alguns. ca. O termometro ela guerra
cas mais estupidas, mas tam- pouco conhecedores dos imen- comporta harmonicamente to-
bem mais perversas, que a Hl1- Propr,'etlii ,'OS J M .

& C' sos recursos de lealdade par- das estas oscilações ...gr : . orerra Ia. Omanidade teve que sofrer. E lamentar que possue o sr s reforços enviados para a

Londres acaba de nos dar o es- Churchill, chegaram a admitir Ásia determinaram talvez os

petáculo maravilhoso de um

I
5 DE FEVEREIRO a possibilidade de que a sua recentes acontecimentos desa-

grande condutor de povos que Foi entregue a prestamísta Hermelina Schmidt, resí- autoridade ficasse diminuída, gradáveis na Líbia. Os triun-
estimula a critica, em vez de a dente em João Pesaõs (Coqueiros), possuidora da C8� por qualquer votação menos fos dos russos absorveram as

reprimir, que provoca a explí- I derneta D. 7433, O prêmio que lhe coube em brilhante. Os debates dos Co- forças do sr. Hitler a ponto de
cações, em vez de as esquivar, I mercadorias, no valor de rs. muns, foram aquí seguidos o obrigar, sinão a desistir, pelo
fortalecendo o seu prestígio 6 250$000 passo a passo e com uma grau- menos a adiar pará prazo mais
nos revéses ocasionais, masde-: de ansiedade. Mas ia-se verifi- conveniente para os seus ad-
terminados pela execução de contemplada no sorteio de 4 de Fevereiro de 1942. cando, como um alívio, que até versários, qualquer novo gol-
um grande plano de conjunto, os críticos mais acerbos da pe de surpresa.
que inspira a fé e dá novas lu- ação governamental britânica. Mas as democracias tambem
zes à esperança. O sr. Chur- deixavam a salvo, nos seus tiveram no Rio de Janeiro um
chill conquistou a golpes de 18 DE FEVEREIRO ataques, a pessôa do presiden- dos seus maiores triunfos.A re-

lealdade e de conciência hon- Mais um formidável sorteio realizará a Crédito Mú- te. Só êle chamava a si, ga- percussão na Europa da Confe- Vendem-se os sobrados n° li
rada a confiança do seu povo, tuo Predial, no did 18 de Fevereiro (quarta-feira), lhardamente, todas as respon- rência de Chanceleres foi ex- e 18 da praça 15 de

. Noyem·
sem agitar baixas paíões, com prêmios no valor de sabilidades que ninguem, de traordinária. Levou aos povos I bro, perto da DelegaCia Fl�cal
confessando os êrros, não 6••250$000 r�sto, lhe imputava. subjugados golfadas de espe-I

Tratar na Casa Oscar LI,!11aocultando os perigos, anun- Ja toda a gente sabe agora,pela rança. Alguns Estados vacilan- IOV.,.-6
dando novas dificuldades, e Não vacile adquira já a sua caderneta na sede da voz clara do sr. Churchill, a que tes parece que reconquistaram,
dando, para o futuro, as nor- Crédito Mútuo Predial à rua Visconde se devem os l'evéses do PacÍfi- perdidas firmezas. E se algum
mas da propaganda das demo- de Ouro Preto n° 13. co, e, ainda mais, já há a cer- se havia inclinado para 1 golpe
cracias; a propaganda da veI'- _ teza de que serão remediados. de traição ao seu povo e à sua
dade. Nunca o dr. Goebbels ha- Os dois "leaders" das de- História sentiu-se fortemente
via deparado com tão pel'igo- Na-o I d

. , mocracias em armas cami- agarrado, pelas guelas ...
so competidor. O estilo com vaci 'lI a quira Jas uma nham, repetimos, em íntimo No seu conjunto, portanto, O medicamento
que se fala aos rebanhos não d acôrdo. O sr. Roosevelt conta- a guerra apresenta as melho- f dé positivamente o mesmo com ca erneta na giou do seu entusiasmo e da res perspectivas para a causa pre eri O para:
que se fala aos homens. E na Cre'dl'lo Mu'luo Predl'al

sua fé irredutivel, todas'as ati- das democracias. Nunca tive DOR
diferença entre êsses dois es- vidades da produção de mate- tão grande confiança como RESFRIADOS
tilos está rigorosamente de- rial bélico dêste país. O seu neste momento, disse o sr. GRI PES
monstrada a razão de ser da I colossal programa para o ano Churchill. Mas ainda nos es- NEVRALGIAS
nossa luta.

I
Mensalidade, apenas, 21000

I
de 1942 está em plena exe- peram tempos muito ruins. . �

rm g'l'8nde plano nas mãos de Consulta Médica Grátis. cução, e espera-se mesmo que Que ninguem se deixe, pois, Produto ��Rt��m.�ltOIiO '1dois g'l'andes homens .

" exceda, nalguns dos seus pon- abater pelos revéses, porque a I
. -A pessôa do "premier" in� _ UC& 2 t 2 JJWJ L .-.. tos, a� cifras apresentadas vitória é certa. __...---.-----__

SEDAS

desde

»

1 $50G
$500
5$000
4$000
6$500
5$000
12$000
20$000
1$800
3$300

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

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

Seda laqué, em todas as cores

SetimLLumiêre, larg 0,90
Setim Lumíere, larg 0,80
Frizotine liza. art. bom
Frízotíne, pesada, art. ótimo
Seda givré pesada
Seda givré superior
Seda granítada, ótimo artigo
Romano xadrez, Da mesma co!'
Romano liso, art fino
Seda xadrez miudo
Tafetá xadrez, lindos desenhos
Seda estamnada. desenhos novos

Lingerie em bolas, art. moderno
Lingerie liso
Lingerie estampado
Tefetá Moiré art. bom
Fustão de seda liso, em diversas cores
Seda PI camisa, art. bom
Seda Polnt 'à-jour estampada
Seda PI kimono, de 7$500
Givré pesado, art. largo
Veludo chiffon
Linho e seda de Brusque

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

mt. 4$500
I. 12$000
• 10$000
» 1(,$000
» 12$000
» 11 $000
» 14$000
» 8$000

8$500
» 8$500
• 8$000
» 8$500
» 12$000
» 8$500
» 7$500
.. 7$500
• 12$000
• 10$000

9$000
) 7$500
e 9$000

mt 14$000
» 55$000
» 12$000

»

e

mt.

um

»

»

»

5vs-S'

c ........

Cbu�ob'l' e aoo$ovelt

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

Rio de Janeiro, sob a direção
de médicos Espíritas, atende,
gratuitamente, pessoatment ...
ou pelo Correio, desde que
enviecJaramente o nome, ío a
se, residência e sintomas, as
dlm como envelope selado e
subscrito para resposta.

Vendem-se

Em toda. I. fermiciu do I
8ra.il encontra-••

EUMICiRAN

Dôr dedente?

.................... _;
"'a .

Organização de escritas-Ins
peções periódicas: Verificação
de balanços (e atestado) AS
sistência contábil em geral.
rocure a Organização Co
mercial Catariuense.

uma
um

uma
lata
e
uma

novello
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já afamada pelos seus preços baratíssimos,
acaba de receber as últimas novidades em

sedas, tecidos de algodão e muitos outros artigos, que serão vendidos a preços sem concurrência ..

SEDAS Filó, metro 315uoI Toalhas Higienicas dz, 7$000 Blusas Olimpicas para moças 6$000
Seda Laqué xadrez e listado, mt. 5$900 Rendão (novidade), mt. 6$000 Toalhas de rosto, de 1$4, ! $8, 2$, Véos dy mó de sêdas para noivas 14$JOO

» Laqué, liso, mt. 4$400 GPllla lisa, de 2$, 2$5 e 3$000 2$5 e
.

4$500 Grinaldas para noivas a comecar de 5$000
» Façonó 3$800 Opala estampada, largo 80 mt. 3$000 I Toalhas de banho, legitimas alagoanas 7$500 Gramplnhos, caixa de 1 groza' 4$500
_ Graníté. bum artigo 6$300 Cambraia Iinísslma. largo 80 mt. 4$500 Toalhas de banho, em cores 9$500 Laminas Gillete Azul, dezena 9$000
» Granité, especial- 8$000

I Zepbir listado, de 1 $5, 2$ ,e 2$500 Toalhas de banho, temos grandes Lima para unhas 1$500
» Crepe tlomano 7$000 I Tricolíne, de 5$, 3$6, 4$5 e 6$000 sortimento. Porta escova de dois jugares 2$000
» Givr

é

superior 10$500 Tricoline listada para Pyjamas, mt. J$500 Jogos rendados para quarto, 7 peças 55$000 Fita metrica 2$500
» Frisotine da melhor qualidade 10$500 I Tricoline lisa, mt. 4$000 Colchas para casal; reclame 14$500 Camisetas de física para homens 2$500
» Frisctlne diagonal (novidade) 12$000 I Chitão superior 1$800 Colchas fustão para casal 18$000 Oamísas Socega Leão, para rapaz 4$000
» Ajour de 6$000 e 7$000 Cretone estampado 2$500 Colchas m ercerlsadas para casal 20$000 Camisas Socega Leão para homens 5$000
» Língerie estampada, de 7$500 8$500 Reps para cortina, largo 80 3$900 Colchas estrela para casal 20$000 Camisas novidade para carnaval 8$000
» com bolas 9$000 Tecido rendado para cortina, mt. 1$600 Colchas de veludo para casal 24$000 Camisas para homens fi começar de 9$000
» Fustão 8$000 Tecido rendado para cortina, largo 1,40 6$000 COlchas Iustão para solteiro 11$000 Cuecas para homens a começar de 4$000
» Tafetá xadrez 7$000 Pano para Cópa, bem encorpado, mt, 2$300 Colchas mercerisadas para solteiro 12$000 Pijamas para homens a começar de 25$000
» Tafetá Escoceza, de 7$500 e 9$000 Eacocía, mt, 1$800 Colchas fustão mercerisadas para Ternos de Casimira para homens a co-
» Tafetá liso, de 7$500 e 8$50"" Brins a começar de 1 $800 solteiro 14$oOCl 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 Moíré ] 2$000 Brim branco e azul marinho, para co- solteiro 17$000 çar de 39$000
» Listada para Camisas 8$500 legiaes, mt. 2$500 Colchas branca, meio linho para c8sa127$000 Calções de banhos de 6$000 e 10$000
» Listada para Vestidos 9$500 Mescla superlor, mt. 3$000 Colchas branca para casal 15$000 Cintos de banho 2$500
» Estampada em belos desenhos 9$500 Pelucía íustão em diversas cores, mt. 3$000 Colchas de sêda com franja para Blusas de Jersey para moças, de 10$ e l:i$ooo
) Estampada moderna 11 $000 Pelueia lisa, mt. 2$000 casal 45$000 Bonés para rapaz 4$500
» estampada (novidade) 12$000 MESA e QUARTO Colchal de pura sêda com franja para Abotoaduras a começar de 1$000
» Estampada natural (alta nov.) mt. 18$000 casa.l _

70$000 Pasta de couro para colegiaes 11$000
» Lumí êr e Lavrada, largo SO mt. 10$000 Filó mosquiteiro, largo 3,50 mt. 12$000 Guarnições para chá, com 6 guarda- Rêdes para cabelo a ]$000
» Lumíere Liso, largo 80 mt. 10$000 Granité, íarg. 1,6G mt. 9$500 napos 15$000 Grande sortimento em Roupas de Banho
» Lumíere Liso, largo 90 (artigo já Estamine para bordar. largo 1,'10 mt. 6$200 Guarnições pintadas para chà, com 6 PERFUMARIAS
bem conhecido) mt. 12$000 Pano para colchão mt. 1 $800 guardanapos 30$000 Leite de Colonia 5$800

". Veludo Chifon Reclame mt. 50$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 C0,l,ertores desenhados para solteiro 13$000 Batom Colgate 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 ca.sal 16$1)00 Bat- m Tentação e Murjany 1$500
» Jersey, largo 1.40 12$()00 Cretone meio linho branco, largo 2,00 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,:!0 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 Argentíuos para casal 39S�00 Rouge Royal Bríar 4$000
ços baratlssimos. Cretone meio linho em cores, largo 2,00 8$500 Cobertores para casal 6$000 Sabonete Carnaval, Godíva, Colgate, Che-

TECIDOS Algodão bom, peça de 10 mts. 14$000 DIVERSOS ramy e Palmolive 1$000
Luisine, 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 eha- molive 1 $400
Linho estam pado para praia 2$500 Algodão superior, larg, 1,40, peça de malote 22$000 Talco Malva 2$900 e 3$900
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 b$500 Algodão Maripoaa.para mesa, largo Suspensorios para rapaz 2$500 e 4$000 Pó de Arroz Reny 1$000
Cambraia em desenhos modernos, de 1,40 peça de 10 mts. 40$200 suspensorlos de couro para homens 7$000 Pó de Adoração 2$000 e 3$000
4$80n, 5$500 e ê$ooo Morim especial, bem larg. peça de Jogos de couro para homens de 10$ e 12$000 Pó de Arroz Royal Briar 3$000

Fustão estampado (novidade) 4$800 10 jardas 15$000 Jogos de batisados a começar de 15$000 Pó de Arroz Gally 5$500
Fustão liso, de 3$500 e 4$800 Morim de cor, mercersado mt. 2$300 Jogos de malha para crianças 11$000 Pó de Arr z Malva 3$000 e 5$000
Setim estampado, metro 4$000 Morím de cor, tipo cambraia, mt. 2$500 Babadores 2$000 Pó de Arroz Coty 5$500
Organdy em todas as cores, mt 4$000 Cambraia mercertsada, :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 recemnaseídos 12$500 Pasta Gessy e Euc alol 2$500
Merinó preto largo 80 3$Goo Toalhas Adamascadas para mesa, Casaquinhos de malha para bêbês 4$000 Pasta Kolínos, Lever e Odol 3$200
Tecido crepe para luto, mt. 41500 2,00 x J ,40 30$000 Faixas mercerisadas, mt. 2$000 Oleo Oyrce 1$200

E centenas de outros artigos, tais, como: Bijouterles, Linhas, Rendas, Botões, Meias, Fitas, Cintas. Ligas, Chapéus, Caaemíras, Lenços, Malas, Roupas para crianças, Gravatas,
Sombrinbas, Boinas, Carapuças, Guarda-chuvas, Capas de- borracha e muitas outras miudezas. Tambem chamamos a atenção dos nossos fregueses, para a grande quantidade de

artigos em saldo, que vendemos por qualquer preço. Faça valer o seu dinheiro, preferindo a CASA ORIENTAL, a casa que vende pelos menores preços da praça.

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

BOM, BONITO E BARATO!
Vendas só a dinheiro OASA OR1ENT�AL Rua C. Mafra, 15-Floríanópolis

� O ESTADOtlP
DIÁRIO VESPERTINO

Redação e Oficinas à Rua
João Pinto n. 13

Tel. 1922 - ex. postal 139

.'. ASSINATURAS

Na Capital:
Ano 50$000
Semestre . . . • . • 25$000
Trimestre ....•. 15$000
Mê8 ••• _........ 5$000

No Interior:
Ano...... •••••• 55$000
Semestre....... 30$000
Trimestre ..•••. �$ooo

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu
blicados, não serão devolvidos

•••••••e•••��•••••••••••••••••••••••• Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
• • Limitada

: $ • cftA $ : Ban(o de Crédito Popular e Agrícola
.

: """ : de Santa Catarina
• •

: padrões maravilhosos, finíssimo acabamento :
: das melhores fábricas do país, são

: encontradas nos balcões da
•
•
XlOO

•
•
•
•
•
•
• .1
•••••••e•••e•••••••••••••••••••••••••
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Casa
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•
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•

Rua Iralano 0.° 16 - Séde própria
Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certltícado

n. 1 em 20 de Setembro de 1958.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
CÓdigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRiCULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

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

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

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

Mantem carteira especial para administração de prédios.
Recebe dinheiro em depósito pelasmelhores 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 Municip8i�.

A direção não se responsabi-

lliza
pelos conceitos emitidos

tW
nos artigos assinados

�

Terrenos no Balneário
Escolha já o seu lote de ter

reno no Balneário da Ponta do
do Leal. As cons'truções aumen�
tam. A planta dos terrenos acha
se com o sr. Ari Santos Pereira
que se acha encarregado da
venda dos lotes.

ANTA ROSA
Díáríamente recebemos novidades'

Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514

H8Tfl C[NT8Al
(ex «Hotel Macedo»)

o proprietário comunica ao Flúblico, 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
pára mostruários dos srs. viajnntes, e servido por

.

garçons atenciosos e peritos cozinheiros.

HOTEL CENTRAL
Rua Conselheiro Mafra, 26 - Caixa Postal 219

CURSO DE GUARDA.,UVRO EM SUA (ASA:
(Por correspondência).

12 mezes de estudos. Menf'ialidade mínima. Preciso de agentes e re·

presentantes em todas as cidades. Escreva à Caixa Postal, 3717 -S.Paulo.
-
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DESPERTE A 81LIS
DO SEU FIGADO
Sem Calomelanos-E Saltará da Cama

Disposto Para Tudo
Sen figado deve derramar, diariamente. I110 e.tomago. um litro de bilis. Se a bilis não

corre livremente, 03 alime�ltos não sã()
digeridos e a podrecem. Os gazes incham o

I
estomago. Sobrevém a prisão de v'entre.
Você eentc;e-se abatido e como que envene

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

causa. Nada ba como as famosas PilIulas
CARTERS para o Figado, para uma acção
certa. Fazem correr livremente esse litro
de bili8, e você sente·se dit)posto para tudo.
Não causam damno; sâo suaves e contudo
Ião maravilhosas para fazer a bílis correr

livremente. Peça as Pillulas CARTERS
para O Figado. Não acceite imitaçÓII,
l'.teçll 3$000

Farmácia "Esperança))do
Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preFerida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
PerFumarias.--Artigos de borracha.

Garante se a exata observância no receituário médico
precisa-se de uma casa, em PREÇOS MÓDICOS

bôas condições e em lugar sos· Rsegado, para um senhor sem
• Conselheiro Mafra 4 e 5 (edificío do

família. Cartas para <doão», Mercado, frente à Casa Hcepcke),

Inesta redação.
=--__...... F_O_N_E_1_._64_2 .:10v.·.4 _ _

CASA
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o ESTADO '0 de Fevereiro de KJ42

HOJE· 3a ••feira, 10 de Fevereiro· HOJE
ÀS 8,30 HORAS

No TEATRO «ALVARO DE CARVALHO»
(CINE ODEON)

ESPETACULO DE DESPEDIDA DO SENSACIONAL

CHINA CIRCUS SHOW
I

Vida Social
Aniversários:
Fez anos sábado último a in

teressante menina Vanda, filha
do nosso prezado conterrâneo e

colega de imprensa iorn. Osvaldo
Mélo.

- Fez anos ontem o jovem
Valter, filho do acatado comer

ciante desta praça sr. Jacó Jorge
Salurn.

- Fez anos ontem o jovem
Osvaldo Lehmkull, filho do sr.

Fridolino Lehmkul1.
- Ocorre hoje a data natalícia

do sr. Cândido Cardoso dos San
tos, 3.° sargento de nossa Ma
rinha de Guerra e pessôa geral
mente estimada.

- Faz anos hoje a prendada
senhorita Bernadete Garofallis,
fino ornamento de nossa socie
dade.

Noivados:
Com a prendada senhorita Ma

ria das Dores Luz ajustou
núpcias o sr. Daniel Costa, fun
cionário da Penitenciária do
Estado.

�

Viajantes:
Para Brusque, onde reside,

seguiu, ontem, o jovem Edgard
Deichmann, filho do sr. Rodolfo
Deichmann, acatado comerciante
naquela localidade de nosso

Estado.
- Para Curitiba, onde reside,

seguiu o nosso jovem conterrâ
neo Paulo Celso da Luz Mohr,
filho da exma. viuva Etelvina
da Luz Mohr.

Falecimentos:
Em sua residência, à rua gral.

Bittencourt, faleceu ontem à
tarde o distinto jovem Childe
rico Hosterno, funcionário do
Depart. de Estatística, onde se

distinguia por sua correção, in
teligência e operosidade. Seu
entêrro se efetuará hoje, às 17
horas, no Cemitério Público.

DOIS MIL CONTOS
Rio, 9 (A. N.) - Pelo presi

dente da República foi assina
do o decreto-lei abrindo no
Ministério do Exterior um cré
dito especial de 2.000: 000$000
de réis para as despesas com
a Terceira Reunião de Consul
ta dos Chanceleres Americanos
ultimamente realizada aqui.
EstAs triste, me. am3r T
Teus bronquit�? EstAs com to••e'l'
1Il lei de No••o Senhol"2
S6 t....Jn o CONTRATOSSJlI.

x

RECUSOU-SE A ENTREGAR 1 ARMA!
Informa-nos o Departamento Estadual de Imprensa e

Propaganda: - Na cidade de Blumenau, o súdito alemão
Antônio Ruchti, com 51 anos de idade, solteiro, de profissão
ferreiro, ao ser notificado de que devia fazer entrega de sua
arma em obediência às recentes instruções, insurgiu-se
contra a determinação, sendo que, em represália, foi a bi
gorna da ferraria onde trabalha, inutilizando, acintosa
mente, a referida arma, a golpes de martelo.

Em virtude de tão insólita atitude, foi o referido indi
víduo preso e recolhido a cadeia pública daquela cidade,
tendo sido processado.

Vichí auxilia a Von Rommel?
Londres, 10 (R.) - A respeito das notícias, segundo as

quais Víchí estaria enviando material de guerra para o mare

chal von Rommel, via Tunísia, declara-se nos círculos autori
zados desta capital que êsse tráfego é extremamente difícil de
interceptar e deter, visto ser a travessia tão curta que póde ser

feita praticamente na escuridão, nesta época do ano.

Notícias da América sugerem que os fornecimentos com

que Vichí está auxiliando os alemães na sua campanha na Áfri
ca do Norte incluem caminhões, combustível e víveres.

CARTAZES DO Dlll
HOJE 3a.feira,

CINE
HOJE

REX
FONE 1.587 - ÀS 7.30 HORAS

AS MULHERES

Peças �enuinas FORD
Procure os novos concessionários:

Tulli Amin &: Irmão
Rna Cons. Mafra, 54 -- Caixa postal, 111

Cantista Recreativo f. Clube
QUADRA DO CARNAVAL
BAILE no dia 14 às 22 horas;

SOIRÉE INFANTIL, dia 15, das 15 às 18 horas;
BAILE no dia 16, às 22 horas.

A DIRETORIA

ÚLTIMA HORA

Istambul, io - Chegou a no
tícia de que, a pedido de Hitler,
estão sendo enviados 500 mil
húngaros e 300 mil rumenos

para a frente russa, onde a si
tuação do exército alemão é
precária. Quatro divisões búl
garas chegaram à Jugoslávia,
a-fim-de combater os "chest
niks".

Cairo, 10 - Sabe-se que tro
pas italianas estão sendo retí
radas da Grécia e do Dodeca
neso, para auxiliar as tôrcas
do gral. Rommel, no norte "da
África. Essas tropas dispõem de
equipamento de procedência
francesa.

Curitiba, 10 (A.N.). - A polícia deste Estado tomou medi
das preventivas, afim de assegurar a boa-ordem pública, diante
da atual emergência.

Há dias, foi detido um engenheiro alemão que realizou
estudos secretos no município de Tibagí, levantando, por conta
do governo alemão, um cadastro das minas ali existentes.

*
* *

I Rio, 10 (F.M.). - A emissora alemã, descoberta na séde da
I embaixada alemã, nesta capital, não estava registrada no Depart.
I dos Correios e Telégrafos, tendo sido, portanto, considerada clan-
destina. Sabe-se que as antenas da poderosa estação foram
discretamente retiradas e recolhidas ao depósito da firma J. L.
Pinto, à avenida Rodrigues Alves.

Nas mesmas condições, vários cofres, contendo documentos
da embaixada, haviam sido confiados a uma casa da Rua da
Alegria, n. 465, onde as autoridades policiais os foram apreender.
Esses cofres só serão reentregues à embaixada, depois de exa

minados. O prédio referido foi interditado pela polícia.
Foi dada busca nos escritórios da companhia alemã A.E.G.,

na avenida Rio Branco, tendo sido intimado o respectivo gerente
a acompanhar a deligência.

*
* li<

Nova Iorque, 10. - O gigantesco transatlântico francês
"Normandie", de que as autoridades navais americanas se haviam
apoderado, dando- lhe o novo nome de "Lafayette", incendiou-se
no porto desta cidade, onde se achava em obras de adaptação,
que, segundo se diz, o transformariam no maior porta-aviões
do mundo.

O fogo manifestou-se na coberta de passeio, às 3 horas da
tarde, e pouco depois passava para a coberta principal, alas
trando-se. Todos os bombeiros do caes e marítimos foram mobi
lizados, tendo sido as chamas dominadas, quatro horas depois.

Trabalhavam a bordo 2.500 operários, dos quais 1 morreu
e 57 saíram feridos. Os prejuízos causados pelo fogo são cal
culados em mais de 5 milhões de dólares.

O "Normandie" desloca 86,000 toneladas. O sinistro é atri
buido a sabotagem.

;; *

Batávia, 10 - A noite passada, antes do nascer da lua, fu-
riosa carga da artilharia nipônica varreu a costa oéste, norte
e léste da ilha de Singapura, defendida por forças imperiais
britânicas. A artilharia inglesa respondeu com igual intensi
dade, travando-se um duelo terrífico ele canhões de vários ca

libres, fazendo tremer o chão como um terremoto. Os japone
ses tentaram, em seguida, um desembarque, conseguindo pôr
pé na parte noroéste da ilha de Singapura, atravessando, para
isso, o estreito de Johore em pequenas embarcações, que, pa
rece, foram transportadas por terra.

Tânger, 10 - O cônsul ge- Lisboa, 10 - Chegam inf'or-
ral da Grã-Bretanha apresen-I mações de que, no decurso de
tou protesto contra as depreda-I sua inspeção às bases alemãs
ções sofridas por propriedades na França ocupada, o almíran
britânicas durante as últimas I

te Raeders se entrevistou. Dl.!arruaças. Deu-se a explosão de ma pequena cidade, com o al
uma bomba num trem, e logo a mirante Darlan, havendo ins
propaganda alemã espalhou o tado para que a esquadra Iran
boato que atribuía o atentado cesa fôsse entregue acs ale
aos ingleses. Isso exaltou uma mães, mediante certas conces
malta de desordeiros que ape- sões por parte do Reich. O al
drejaram as vidraças de resi- mirante Darlan negou-se ,1 a

dentes ingleses, invadiram o tender a exigência e imediata
Consulado da Grã-Bretanha e mente deu notícia do caso ao
incendiaram um hotel perten- marechal Pétain, que c-mf'ir
cente a um súdito brítâníco mou a recusa.
Noventa por cento da popula
ção está indignada contra a

mentirosa exploração dos agen
tes alemães, pois o caso f'az
lembrar outros que lhes são
atribuidos.

o Sabão

�'VI BEII ESPECIALIDADE'�
de WETZEL &

1942
Sábado, dia 14 - grande baile à

fantasia-v-Domingo, dia 15 - soirée
carnavalesca intantil.

Segunda-Feira, dia �6 - grande
baile à fantasia Mesas à venda na .

Relojoaria Moritz, pelos seguintes
preços:

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

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

ra pessoas residentes nesta Capital.

Atenção, senhores hoteleiros!
A Delegacia de Ordem Política e Social acaba de determi

nar que os proprietários de hotéis, pensões, casas de cômo
dos e congêneres devem, sob pena de multa e processo, por
desobediência, exigir de seus hóspedes prova de identidade
e quando se tratar de súditos do "eixo" deverão exigir, pelo
menos, a prova de permanência legal no País, e, ainda,
quando em trânsito, o salvo-conduto especial. Nessa ficha
deverá constar sempre a espécie e o número do documento
apresentado. Os proprietários dos referidos estabelecimen
tos ficam obrigados, conforme a nota em apreço, a remeter
a ficha à Polícia 2 horas após a entrada do hóspede. Essas
devem ser escríturadas com clareza, sem rasuras, não sendo
permitido o uso de abreviaturas.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E, ARQUITETURA DA OITAVA RE6110
(Rio Grande do Sul e Santa Catarina)

EDITAL
De ordem do Snr. Eng. Presidente, torno público que,

de acôrdo com o Decreto-Lei n.> 3.995, de 31 de Dezembro
de 1941, os profissionais diplomados, ou não, habilitados
de acôrdo com o decreto n.> 23.569, de 11 de Dezembro
de 1933, ficam obrigados ao pagamento de uma anuidade
de 20$000 (vinte mil réis) ao Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura a cuja jurisdição pertencem.
e as firmas, sociedades, empresas, companhias ou quais
quer organizações que explorem qualquer dos ramos de
engenharia, arquitetura ou agrimensura, a anuidade de
100$000 (cem mil réis), até 31 de Março de cada ano, sob
pena de terem que recolher em dôbro, fóra daquele prazo.

Porto Alegre, 31 de Janeiro de 1942.
Eng. ARNO BERNHARDT

Secretário do C.R.E.A. da 8a. Região.

Com NORMA SHEARER e

JOAN CRAWFORD

Complemento nacional D.F.B.
O SERRADOR

(Desenho Colorido
Do Pato DONALD)

Preço 2$500 e 1$500
Livre de Censura

c IA.--]oinville

Os colégios alemães
de La Paz a Oruro
La Paz, 10 (U; P.) -·0 po

der executivo estuda no mo
mento a maneira de efetuar a

intervenção oficial do govêrno
nos colégios alemães de La Paz
e Oruro.
Por outro lado, o govêrno de

terminou ao cônsul alemão em
Oruro.isr. J. Golde, o qual exer
cia ainda as funcões de diretor
do colégio alemão dessa cidade,
que abandone o país. Sabe-se
que a medida foi tomada em
virtude da duplicidade de ati
vidades a que se achava o sr,
Golde.

(Marca registrad a
reeommenda-se para hospitaes, coIlegios etc., pela sua qualidade desinfectante

Londres, 10 - As tropas a
mericanas e filipinas sob o co
mando do gral Mac-Arthur des
fecharam sério contra-ataoue
sôbre os nipônicos, cujas infil
trações, na península de Batâ,
foram repelidas.

.

Washington, 10. - O preso
Roosevelt convocou os mem
bros do seu gabinete de guerra,
para uma inesperada coníerên
Ci3.

Nova Deli�i, 1_(). - Chegou a
f��ta cidade a gr u. Chankaí
C?):ek, tendo sido recebido pelo
v'ce-reí da Indts..

Buenos Aires, 10. - O deputado Damonte Taborda propôs
'10 Congresso a ruptura das
relações diplomáticas entre a
��rgenti. .. r� e a Alemanha.

________________________ 11__

Falece outro coronel \ Aviadores norte-amerkencs na

Berlim, 10 (H. T. M.) - A- União Soviética
nuncia-se que o tenente-gene- Nova Iorque, (R.) - Segun-
ral Geitner, comandante de do a emissora britânica os a
uma divisão de infantaria do viões norte-americanos conti
exército alemão, faleceu em nuam a desempenhar impor
consequência de ferimentos re- tante papel na defesa de Mos-
cebidos na frente oriental. cou.

Comprai na Cl'. SA MISCE Uma notícia da capital rus-
LÂNEA é saber economizar'

sa dizia que os aviadores ame-
___________________________ ricanos haviam abatido, on-

tem, sete maquinas germâni
cas na frente central.

a

�\#� ��

QUINTETO CHINÊS
LAIFOUMS Famoso quinteto de exímios malabaristas que executam

trabalhos verdadeiramente sensacionais.
Mister BROMI � 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 . Num notabilíssimo número que agrada

a todos os espectadores.
Uma noite de arte esplêndida com números

completamente diferentes.

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

ÀS 3 horas grandiosa matinée com preços espedsls. (rianças
maiores de cinco anos podem entrar desacompanhadas.
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


