
erra à Fran�a �
ZURIQUE, 12 (REUTERS) _n o GOVÊRNO DE VICHí FOI APANHADO EM FALSIDADE,

CONFIRMANDO-SE, OFICIALMENTE, QUE O GENERAL ROMMEL RECEBEU ABASTECI
MENTOS 'PARA REORGANiZAR SEUS EXÉRCITOS ATRAVÉS DAS POSSESSõES FRANCE
SAS. SALIENTA-SE QUE A DECLARAÇÃO DE GUERRA DOS ALIADOS À FRANÇA ESTA IMI-

NENTE.

f

Os Aliados dec arârã

--------

...
-

Os naturêlUzados e o Iensino superior
Rio, 12 (Meridional) - O

ministro Gaspar Dutra dirigiu
se ao sr. Gustavo Capanema,
solicitando recomende aos di
retores de estabelecimentos su

periores de ensino, que só acei
tem candidatos brasileiros na

turalizados que apresentem
prova de haver prestado servi
ço militar no Brasil, constante
da apresentação de certifica
dos de primeiro ou segunda
categoria. N. 8465

I Perdas inglesas na
Líbia

Londres, 12 (United) - Em
resposta a um pedido de infor
mações, o sub-secretário parla
mentar do Ministério da Guer-

�.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

o 8vasil pvoãuz máscar-as contra tasesRIO, 12 (MERIDIONAL) -- O GENERAL SILO PORTELA, DIRETOR DO MATERIAL. BÉLICO DO EXÉRCITO, FALANDO A UM VESPER..,
TINO, AFIRMOU QUE AS INDÚSTRIAS BRASILEIRAS SE ENCONTRAM PERFEITAMENTE APARELHADAS PARA CUMPRIR COM RAPIDEZ O

_� DISPOSITIVO LEGAL RELATIVO A OBRIGATORIEDADE DAS MÁSCARAS CONTRA GASES A TÔDA A POPULAÇÃO CIVIL, SEM DEPENDER DO
" EXTERIOR. AS MASCARAS QUE FABRICAMOS SÃO EXCELENTES. FINALIZANDO; O GENERAL SILO PORTELA DESMENTIU QUE O BRASIL JÁ

TIVESSE EXPORTADO MASCARAS PARA OUTRAS' NAÇÕES.
d

ANO XXVII Florianópolis - Quinta feira, 12 de FevereIro de 1942 I

ra, Edward Grigg, declarou, na
Câmara dos Comuns que, do
total de 18.000 combatentes
britânicos postos fóra de com-

bate durante a recente batalha
da Líbia,' 2.908 foram mortos
e os restantes ficaram feridos
ou desaparecidos.

o MAIS ANTIGO OIÀRIO DE SANTA CATARINA

Diretor-gerente: Altino Flores

Na extinta escola paroquial do Rodeio
EM DILIGÊNCIA, QUE EFETUOU NO PRÉDIO ONDE FUNCIONAVA A EXTINTA ESCOLA PAROQUIAL

·DO RODEIO E PERTENCENTE À COMUNIDADE CATóLICA DAQUELA CIDADE, O INSPETOR MOTA PIRES
CONSEGUIU APREENDER CÊRCA DE 3 MIL· VOLUMES DE LIVROS ITALIANOS E MAPAS ESTRANGEIROS,
QUE ESTAVAM CUIDADOSAMENTE GUARDADOS, CERTAMENTE PARA SEREM DISTRIBUIDOS PELAS

ESCOLAS NO CASO DO GOVÊRNO DIMINUIR A SUA VIGILÂNCIA.

o (anadá ameaçado! Um campo de concentração,
Chatam (Ontarío), 12 (United) - o primeiro mi- verdadeiro mercado de escravosnistro da província de Ontario, no Canadá, sr. Hepburn,

advertiu que o Canadá deve temer os japoneses, salien
tando a gravidade do perigo, ao acrescentar que o Cana
dá, provavelmente, não conta com meios adequados pa
ra resistir à invasão. Declarou que o Japão poderia reu

nir vários milhões de soldados do Oriente para atacar a
América do Norte.

Acima de certos empregados
«Condor», estão o bem

público e a segurança do País
Rio, 12 (Meridional) - A "Condor" informou ao sr.

Salgado Filho que, promovendo a demissão dos empre
gados estrangeiros, que nela trabalhavam, alguns fazem
exigências descabidas, em virtude da sua antiguidade na

emprêsa, vendo-se esta embaraçada para atendê-las. So
licitava a emprêsa autorização para a dispensa de tais
funcionários, com mais de dez anos de serviços, sem sa

tisfazer essas exigências.
O sr. Salgado Filho despachou, acentuando tratar-se

de caso de salvação pública, que exige que não sejam
ocupados em funções, que possam afetar a segurança
nacional, pessôas de nações agressoras do continente
americano. A lei que garante a estabilidade no emprêgo
deve ceder aos casos em que corre perigo o bem público
e a segurança do país.

da

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

Extirpemos a quinta-COluna

Londres, 12 (Reuterx) - No quartel-general dos franceses livres
informou-se que o tristemente famoso campo de concentração de Guer
ra conver-te-se, cada quinze dias, em mercado de escravos, onde os ofi
ciais alemães escolhem os jn-ístoneíros destinados aos trabalhos for
çados nos portos de Lor-íent e Brest, assim como em outros pontos da
nificados pelas bombas e onde a ação das Reais Fôrças Aér-eas britâ
nicas torna a vida perigosa.

Citam-se as declarações de um sargento francês, que conseguiu es
capar e se uniu, recentemente, aos elementos do general De Gaulle, o

qual manifestou que se produzem dínríamente de 30 a 40 mortes entre
os 3.000 homens e 3.000 mulheres e crianças encerrados no acampa.
mento, a cujas penas se deve acrescentar o rigor do inverno nos Pi
rinêus.Os alemães administram êsse acampamento. O sargento em

questão, que tinha sido preso por copiar e fazer circular transmissões
da B. B. C., diz que o arsenal e as grandes fábricas de motores de 'I'ar
hes trabalham para a Alemanha com o máximo da sua capacidade, 80b
a mais estrita vigilância da "Gestapo".

I EStÁ8 triste, meu amôr T

I SINDIChLIZAÇAO - Mode
Ten. bronqo.ltfJ? EstÁl!I com to...,," los - Explicações. - Procure a

11: lei ele NOlso Senhorl I Organização Comercial Catar i-
Só te .alTa o CONTRATOSSI'Il. nense.

Rio, 12 (Meridional) - Em artigo intitulado "Extir
pemos a quinta-coluna das repartições públicas", um

matutino local diz que a hora não comporta "contem
plações nem sentimentalismo com os técnicos do "eixo".
Acrescenta que o DASP deve, agora, agir com decisão
contra os indesejáveis do funcionalismo. A tragedia do soldado alemão

llIoscou, 12 (Reuters) - As condições ngItadas e nervosas
das tropas alemãs na frente de batalha são 11lferidas pelo cor

respondente de guerra d o jornal alemão "Oster(leutscher Beo
hacbter ", citado pela emlssôra local. "É impossível - diz o

correspondente - conversar com essas tropas a respeito das
últimas e terríficas semanas. Os alemães marcharam sob o sol
escaldante do verão e do outono, e .sob a lama das neves do
inverno. Frequentemente parece que chegaram ao limite má
ximo do sofrimento. As tropas soviéticas têm todas as vanta
geus 110 seu lado. Sabem como devem lutar na estação híber
ual " •

.,

Os gregos a morrer de fome
Washington, 12 (United Press) - O sub-secretário de

Estado, sr. Sumner Welles, durante uma entrevista com os

jornalistas acusou os alemães de ter deixado a Grécia sem ali
mentos, espalhando, assim, a fome em todo o país.

As notícias dos norte-americanos que estiveram em con

dições de presenciar a situação existente na Grécia, assim
como nos países vizinhos, coincidem com as informações de
que os alemães se apoderaram de todos os produtos alimentí
cios da Grécia e que deixaram a população entregue à sua

pl'opria sorte.
Acrescentou o sr. Sumner Welles que a mortalidade in

fantil na Grécia assume proporções espantosas, mas assim
mesmo foram embarcados víveres que irão à Grécia através
da Turquia, com a colaboração britânica.

Valem no Rio Grande os diplomas das
Escolas Normais dos Estados

Porto Alegre, 12 - Considerando um imperativo da uni
dade nacional a validade, em todo o território do país, dos di
plomas expedidos pelas escolas oficiais, o secretário da Educa
ção, dr. Coelho de Sousa, vem de propor ao interventor fede
ral fossem admitidos a concurso de ingresso no magistério rio
grandense os professores diplomados por todas as escolas nor
mais oficiais do Brasil. A medida proposta alcançou a aprova
ção do general Cordeiro de Farias e deve começar a produzir
os seus efeitos desde já.

Os espanhÓiS republicanosRio, 12 (Meridional) - Falando ao "Diário Carioca", o

professor Fernando de Los Rios, antigo ministro do Exterior
d.a Espanha, declarou: - "Nós, espanhóis republicanos, con
stderamo-nos, em qualquer parte do mundo onde nos encon
tremos, como soldados da liberdade e da democracia. Todos
sem exceção, consideram honra se os governos dos países ame�
rica�os os ch�m�rem para defender a libe!dade dos povos do
contmente. FIcaI certos de que os espanhois republicanos lu
tarão com o mesmo heroismo como defenderam a liberdade
da Espanha". ,.,,'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ocinbas e Mulheres Instituto Brasil-Estados Unidos
CURSO DE LíNGUA INGLESA

O Lnstrtuto Brusíl-Estados Unidos de Florianópolis, em adianta
da fase dc organização, pretende fazer funcionar, dc 10 de março em

diante, um curso de Iíngua inglesa, Inteiramente gratuito, sob a oríeu
tacão técnica do prof. Mífton Sufli vali.

As pessõas interessadas lia matrfcula para êsse curso poderão, des
de já, deixar seu nome, endereço e profissão na séde provisória da Co
missão Organizadora do Instituto, no último andar do prédio da Con
feitaria "Chiquinho", das 14 às 17 horas, diariamente.

Serão organizadas, na medida do 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 anos. A comissão, se o número
de candidatos fôr superior ao previsto, reserva-se o direito de selecio
nar, entre os mesmos, os que julgar convenientes.

Ftoríanõpohs, 7 de fevereiro de 1942.
J. ROBERTO MOREIRA, Secr. da Comissão Organizadora

_________....._11..._�............. � ......

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

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

Declaracão.lJ

,(

Aulas Particulares

As congestões e inflamações de certos orgãos internos

Lídia Guimarã.es AI·
cântara dá aulas po.rt í

culares, em sua residên
cia, à rua Visconde de
Ouro Preto, 61.Certos orgãos internos das mulhe

res congestionam-se e inflamam-se
com muita facilidade.
Para isto, basta um susto, um

abalo forte, uma queda, uma raiva,
uma comoção violenta, uma noticia
má ou triste, molhar os pés, um

resfriamento ou alguma imprudencia.
Moléstias graves podem começar

assim.
Justamente os orgãos mais im

portantes são os que se conges-

Idepressa, sem que a mulher sinta nada

I

15v--alt.9

Declaro 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 feverei
ro de 1942.
JOSE' Z.\CARIAS LISBOA.

3v.-4

I tionam e inflamam mais
no comêço,
Nada sentindo no cornêço da congestão interna ou da infla

mação, a mulher não se trata' a tempo de evitar que a doença
se agrave e vá peiorando cada vez mais.
É esta a causa das moléstias mais perigosas!
Para tratar as congestões e as inflamações útero-ovarianas, use

Regulador Gesteira sem demora.
Regulador Gesteira trata os padecimentos nervosos produzidos

pelas moléstias do útero. pêso no ventre, dôres, cólicas e per tur
bações da menstruação, debilidade, palidez e tendencia a hemorragia.
provocadas pejos sofrimentos do útero, fraqueza geral e desanimo
provenientes do mau funcionamento dos orgãos útero-ovarianos,
tristezas súbitas, palpitações, tonturas, calor e dôres de cabeça,
enjôos, dôres nas cadeiras, falta de animo para fazer qualquer
trabalho, cansaços e outras sérias alterações da saúde causadas
pejas congestões e inflamações do útero.
Regulador Gesteira trata estas congestões e inflamações inter

nas e as complicações provenientes destas inflamações.

Algum dia, passada a atual tormenta, o estudo psícopa
tológico de Hitler será feito com serenidade que, hoje, seria
impossiveL

, Diz-se, por exemplo, no esplêndido livro "Diário de Ber-
lim", que os mais chegados ao chefe nazista o chamam de co
medor de tapetes, porque, quando irado, é vítima de crises de
furor, nas quais se atira por terra e põe-se a morder os tape
tes. E' bem certo que êsse fato é narrado, naquele livro, sem
maior relevo, no tom geral da narração dos acontecimentos e
dentro da naturalidade que faz o encanto do livro. Será, po
rém, essa informação, exata?

Nesse mesmo trabalho se fala de um tique nervoso que
caracteriza os momentos de tensão de espírito de Hitler. Foi
uma observação feita mais de uma vez pelo repórter ameri
cano.

Já Rauschnig em "Hitler me disse" contava sobre os soli
lóquios a que se entrega o Fuehrer nos seus arroubos explana
tivos no círculo de amigos. Não há com êle propriamente diá
logos. As conversas se reduzem a monólogos ...

Quer em seu livro "Minha luta", quer em seu discursos
- e principalmente nestes, à medida que o êxito o vai pertur
bando - sente-se o paranóico, iluminado, côncío de sua mís
S20, recebida por inspiração divina. Nesta conxicção é que tem
residido sua força, já porque cria os fanáticos que executam
cegamente suas ordens nela inspiradas, já porque ela lhe dá
a certeza antecipada de êxito. Nenhuma força se opõe a um

agente da Providência. Com essa determinação, que não co
nhece obstáculos por mais arriscada que seja a empresa, é
que Hitler tem conseguido levar tudo de roldão.

Em casos assim, nunca se ouve falar de morte, nem de
desaparecimento, porque' a morte é força negativa e tais in
divíduos só conhecem as forças positivas, que os encaminham
inevitável e ininterrutamente para o êxito.

Quando na bôca de tais pacientes aparecem palavras que
traduzem o pensamento na morte, pode-se desde logo augu-

�����������������������������������������������������ruqueoperiodode�aUaçãov�dando�g�àfu�ded�": pressão. Em tais fases, o homem messiânico perde 100 % de
seu poder de fascinação, porque entra em período de hesita
ção, de falta de confiança em si mesmo, titubeia, e a massa
fanatizada sente que êle perdeu o mágico encanto de portador da "verdade"!

São essas reflexões que me fazem considerar o último
discurso como sinal importante sobre os acontecimentos do
futuro, não pelo seu aspecto político, mas pela sua fisionomia
psicológica.

Pela primeira vez o Messias fala repetidamente de suá
�orte: "si eu não morrer acontecerá isto e aquilo" - ou en
tao, "enquanto eu viver" tal coisa não se passará .... Para o ho
mem comum, falar da transitoriedade de sua vida é fato ba
nal e sem maior significação. Mas, para o homem-Messias, a

mort� nunca entra em seus cálculos. Quando começa a falar
dela e porque no seu espírito se inicia o choque entre a sua
imaginação viva e mórbida, que o leva aos grandes atos de
impetuosidade facilmente confundidos com heroismo e a rea
lidade das coisas ter�enas. _E' a linha de parada, a que se se
gue a curva de descida. Nao raro, esta se faz em crise, como
nas doenças agudas. A exaltação inicial se desfaz subitamen
te em pânico. O chefe se toma de pavor ante a realidade ç ou

Iíquída a vida por um atto de desespero, para não sobreviver
a ruma dos. sonhos de seu delírio de exaltação, ou se acovar
da, como criança, a�arrando-se ao? que. o cercam, como queem busca de proteçao. Nada se pode dizer como prognósticoda evolução mental de Hitler. Acho entretanto sumamente
importante que no seu último discu�so tenham'aparecido (JS
primeiros sinais da linha de parada ...

MAURÍCIO DE MEDEIROS

I
Comece hoje mesmo

a usar Regulador Gesteira
------

OS MESSIAS E A MORTE

I Dr. ALDO DA LUZ IADVOGADO
Rua Trajano, 33
FLORIANuPOLlS I.ãtende das 9 às 12 horas

Aiencão•

Sementes novas de flôres
e verduras, só na

..

A Flori
cultura", à rua Felipe Sch
midt, n. 52, (Edifício "Cru·
zeiro».) 20vs. - 1 '1

CHAVESIMPORTADORA AVA -RADIOS
S. PAULO - Rua Prates, 43 - Caixa 4063

Todos os rádios têm alcance mundial
em ondas longas e curtas. Garantia
de 2 anos.
AVA - Gladiator 5 val v. 530$ . 6 valv,
551$, 7 valv. 590$, para pilhas 500$
para acumulador 700$

catálogo grátis. 400 réis em eelos para

PUDIM MEDEIROS, a so
bremesa inegualável, gostosa,
fácil de preparar e que to
dos apreciam.

Gratifica-se a quem entregar,
nesta redação, algumas chaves
presas a uma argola e corrente
de metal branco, perdidas nas

imediações da Praça 15.
sv.-5I

I'______.......... ......."""'" Rádios especiais.
Svs-5 a remessa.

Indicador médic
Antônio Moniz
de Aragão

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano. 33. JDiariamente das 15 às !

I Ri�IJ���iA: .1'AV. Hercílío luz, 189.
Telefone n. 751.

�-------------------�

r',

DR. RICARDO
GOTTSMANN

Ex-chefe de cll
nica do

Hospital de
Nuernberg

(Prols. L. Burknard!
e B. Kreuter)

Especialista em

tit'urgia Gerol :

Alta cirurgia, gyne
eologta (doenças de

I senhoras) e partos,

ICirurgia do aystema
nervoso e operações

de plastlce.
Consultoria á rue TrllJlI
DO. 18 (das 10 ás 12, e
dila 1ó ris i6,õO) Tele

phone -- 1.286

Resldeneia , rua Es
teves Junior, 20.•••
'I'elepnone ••• 1.131

INSTITUTO DR DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Ojalma MCEllmann
'

Formado pela Universidade de
Genebra (Sulca]

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

lho genito-urinarlo do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Olíníea com o
dr. Manoel de Abreu Oamnanarlo
São Paulo). Especializado êm HI
giene e Saúde Pública, pela Uníver
aidade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Aparelho moderno SIEMENS para
ütagnõsttcos das dorncas internas'
Coração, pulmões; vesícula biliar.

estômagos, etc
Radiografias õsseas e radlograflas

dentárias
Electrocardíografia clínica

DIagnóstico preciso das moléstias
cardíacas por meio de traçados

elétricos.)
Metabolismo basal

(Determínação dOI dltúrbios das
glândulas de secreção interna).

Sondagem Duodenal
Exame químico e microscópico do

suco duodenal e da bílis).
Gabinete de fisioteraola

Ondas curtas, raios nltra-vloíetas,
ralos Infra-vermelho e eletricidade

médica
Laboratório de microscopia e

análise clínica
Exames de sangue para diagnóstico
da sífilis díagnéstíco do impaludis
mo, dosagem da uréa no sangue,
etc. Exame de urina, [reação de
Ascheln ZQndeck, para diagnóstico
precoce de gravidez). Exame de
puz, escarros, liquido raquíano e

qualquer pesquisa para eíucídação
de diagnóstico.

Rua Fernando Machado, II
Telefone 1.195

s t ORTANOPOll�

o 'CONTRATOSSE'
E' DE EFFEITO SENSACIONAL

.... lesses rebeI.........lc: ......... 11&11 .....= ......
..... Papl.s.grippea. NafIiados.� _
eocarroa sangulaeos, do peito c.a .........
• er..tuoza gera" appe" CONTllA�
... re_ocIlo abaotueo, berolco� 1IIIào �.
IM! dos tuborcule 110_ c _t .

,�(,CO.TaATOSSE Já recebeu naals • 24000 �.....
�·1t1!ado1..... To.ha. cuidado!.'i)N.... deI_ - ..UI.
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_ ar_ex .11. n ._ .. .. em _ -.

I Dr. ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS.
NARIZ, GARGANTA

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

Conlfl!ultJ!llI!." Pela manhã, das 10 às 12
;li u., 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 peia ta�te�h:�sd�� \� 1� l�lJ�aO:as
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Bonitos, bons e baratos, I Senhora! Para as suas so
Primeiros e.ntre

os primeiros,
J
bremesas prefira o PUDIM

São os doces preparados, MEDEIROS. Sabôres delicio.
Co'o bom Fermento Medeiros. sos e diferentes.Josephina Schweidson

MEDICA
Doenças de senhoras e crianças.

CONSULTAS: das 10 às 12 e das lLJ às li horas
Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTlAS DOS

Ouvidos-r,ariz-6arganta-Cabeça-Pescoço
Dr. ARMINIO TAVARES

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

Consultas 20$000 - Operações a combinar
IConsultório: Rua João Pinto, 7-TeI. 1461.-Residência 1456 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 12e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

Attende a chamados
14

______P_.�*�.-Q .�=·__=_�_-=__="=_w 4aw�__�=-���__'�. �+�__.�p=c �_ � ..

SAVAS LACERDADr,
CURSO ANTONIETA DE BARROSEXTERNATO FUNDADO EM 1922

FERNANDO MACHADO. 32 FONE 1.516
Alfabetiza e prepara para os exames de
admissão aos GINÁSIOS e INSTITUTOS

MATRICULA: das 9 às 12; diariamente, sendo até o dia ?6,só para OS alunos que já frequentam o Curso.
ABERTURA DAS AULAS: 2 de fevereiro, às 8 horas.
43 15 v, alt. - �

Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade
Ex-interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dos
Serviças 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.-Das 16 às 18 horas.
Ras.: C·::-1.selheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLIS.

r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Estará Vichi auxiliando
o "eixo" 1

Londres, 11 (R.) As

autori-I
a Vichí, que consiste em en- nha e do norte da África, afim

dades britânic?,s �stão r�ali- corajar a re�istência. Portan- de reabastecer o general ale
zando, no Mediterrâneo, rrgo- to, a atual atitude dos Estados mão von Rommel, há dois me
roso inquérito, afim de apu- Unidos deve ser interpretada ses, tese que, no entanto, não
rar, em fontes seguras, a ver- como advertência que faz ad- encontra guarida nos meios,
dade sôbre a participação pro- mitir a hipótese do emprego autorizados britânicos. De fa-!vável de Vichí no reabasteci- de recursos extremos, como a to, nesses meios, o problema
mento direto ou indireto das ruptura de relações díplomátí- é assim exposto: - "As ínror-
tropas do "eixo" na Líbia. caso mações de fonte norte-amerl-
Segundo os meios bem íntor- Entretanto, é certo que o cana são uma campanha de

mados, as últimas notícias co- govêrno de Washington não alarma, cujo fundamento não
nhecidas, até agora, sôbre o desejaria chegar a tal ponto. póde ser exatamente verifica
assunto, provêm da América Tal ruptura privaria o povo do senão depois dos inquéritos
do Norte, onde se assegura francês de poderoso fautor mo- indispensáveis. Se existe em

que já foi organizado um do- ral de encorajamento e daria Londres, mais do que em Was
cumentário com indicações po- arma decisiva aos elementos hington, uma tendência para
sitivas e prováveis sôbre o as- que se batem pela "colabo- encarar o problema com ímpa-
sunto. 'Entre as primeiras fi- ração". ciência compreensível, o certo
guram as relativas à entrega é que se evitam conclusões de-A Grã-Bretanha é mais di-de petróleo e outros produtos, finitivas, tanto mais quanto é
ignorando-se, contudo, se os

retamente afetada por essas certo que a imprensa italianainformações, em virtude danavios empregados no trans- prossegue nos seus ataques aos

porte foram requisitados ou relação ativa de Vichí com o funcionários franceses da Tu"eixo" na África e a situaçãonavegam livremente. Entre as nísía, o que permite supor quede seus exércitos na Líbia."probabilidades", os norte- a política dêsses funcionários
americanos incluiram camt- Daí a tendência da ímpren- não é favorável a uma colabo-
nhões e outros veículos índus- sa em tirar conclusões rápidas ração ativa. Enfim, é certo que
triais. A divulgação dessas in-do documentário americano, a campanha norte-americana,
formações pelos Estados Uni- conclusões apressadas, como a com relação ao assunto, não
dos não está de acôrdo com a de que uma verdadeira nave- saíu de sua fase de prudência
política seguida pelo Departa- gação estaria sendo realizada para entrar no terreno das ati
mento de Estado em relação ao longo das costas de Espa- tudes sistemáticas e decisivas.

Londres, 11 (R.) -Segundo anuncia o Serviço de Infor
mações do Ministério da Aeronáutica, dois navios que trans
portavam suprimentos para as tropas do "eixo" na Líbia fo
ram torpedeados, pelos aviões da RAF.

Os navios estavam escoltados por destroyers que lança
ram uma cortina de fumaça e abriram fogo de barragem com
seus canhões anti-aéreos, sem impedir que fossem alcançadosI Mensalidade, apenas, 21000 I os objetivos dos aviadores ingleses.

I Consulta Médica Grátis. I o maior dos navios transportes foi alcançado diretamen
te pelos torpedos, sumindo-se no meio de enorme coluna de

_____------------------- fumo, enquanto o menor foi destruído por um incêndio.

Banco de
AgrícOla

Crédito Popular e
de Santa Catarina

Assembléia Geral Ordinária

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,
acionistas dêsse Banco para a Assembléia Ordinária 11 rea
lizar-se em sua séde à Rua 'I'rajano 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 fevereiro de 1942.

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

AoPROVAOOS PEl.O O'N"S'P' SOB N9 569 DE 1935

Cautlsta Recreativo f_ Clube
QUADRA DO CARNAVAL
BAILE no dia 14 às 22 horas;

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

A DIRETORIA
-

Crédito Mútuo Predie I
Proprietários: J. Moreira & (ia.

5 DE FEVEREIRO
Foi entregue a prestamista Hermelína Schmidt, resi
dente em João Pessôa (Coqueiros), possuidora da ca
derneta n. 7 433, o prêmio Que lhe coube em

mercadorias, no valor de rs.

6:250$000
contemplada no sorteio de 4 de Fevereiro de 1942.

18 DE FEVEREIRO
Mais um formidável sorteio realizará a Crédito Mú
tuo Predial, no dia 18 de Fevereiro (quarta-Ieira),

com prêmios no valor de

6:250$000
Não vacile adquira já a sua caderneta na sede da

Crédito Mútuo Predial à rua Visconde
de Ouro Preto n° 13.

........ am __m. .a ..

Não vacilei adquira
caderneta

Crédito Mútuo

...

je, uma

na

Predial

9 ESTIIDO- Quinta féira. 12 de Fevereiro de 1D4�
"

A VITóRIA DOS FUTEBOLISTAS
URUGUAIOS

Buenos Aires, 9 (R.) - Os jor
nais locais dedicam longos comen
tários ao jogo realizado em Monte
vidéu, entre os selecionados uru

guaio e argentino, em disputa do
Campeonato Sul-Americano de Fu
teból e que assinalou a vitória dos
orientais, pela vantagem mínima
de 1 a O.
A imprensa, na sua generalidade

opina, que a vitória dos uruguaios
foi justa, pois atuaram com mais
desenvoltura e melhores méritos
durante toda a peleja, principal
mente na 2a fase, em que fizeram
valer o seu melhor trabalho. Por
outro lado, os [ornais acentuam o
fracasso do ataque argentino, cujos
dianteiros perderam excelentes
oportunidades de vencer o último
reduto uruguaio, por mais de uma
vez.

SPINA NO BONSUCESSO?
Rio, 11 (P. C.) - O grêmio da

Avenida Teixeira de Castro não de
seja. ficar em situação de inferio
ridade perante seus co-irmãos ao
certame de 1942. Dêsse modo, con
tará o Bonsucesso F. C. com o
concurso do centro-médio uruguaio
Spina, que jogava no Defensor e
que, segundo notícias de lá, encon
tra-se em magnifica forma.

II j
i,I'

ii
II

Vida Esportiva
O "PENAROL" QUER JOGAR NO

RIO
Rio 11 (P. C.) - Depois da

I magnifica exibição do quadro br.�sileiro no Campeonato Sul-Ameri
cano de Futeból, estão os uruguaios

I empenhados em jogar na nossa ca

pital. O Pefiarol é o clube que dese
. ia fazer essa excursão.

,INAUGURARÃO A TEMPORADA
DE FUTEBóL

Rio, 11 (P. C.) - Está definiti
vamente resolvido que a temporada
de 1942 será inaugurada com o

grande prélio Vasco da Gama x

América, que será realizado em 22
de março. Nesse prélio serão co

nhecidos os novos valores dos dois
valentes clubes.
Nesse prélio será disputado o

trofeu "Pax". O embate do corren
te ano está despertando grande in
lerêsse, pois como se sabe o Vasco
pretende apresentar o seu 110VO

quadro para 42, constituido de seis
elementos gaúchos, que formaram
no selecionado do Rio Grande do
Sul no Campeonato Brasileiro ha
pouco realizado. São êles: Massí
nha, Hui, Noronha, Tesourinha,
Carlito e um zagueiro. Por sua

vez, América irá apresentar novos

jogadores contratados, constituin
do, a peleja "avant-premier" um
verdadeiro acontecimento no cená
rio futebolístico da cidade.

. d ter um guarda
• Não gostana e

d s as horas?
roupa variado; p�r�ã�o chficil... Basta
Pois olhe ... r:ao e

milhares de senho
fazer o qu� .hzeram Singer e fazer os

ras: adqulflr .urna economizan�o n�
'pri'os vesndos, as "tOllettes .

pro l' m nov .

feitio para ap :car � -

em cada LoP
E

' à sua. diSpOsi�ao, lhe dê su-sta.
a onente e
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_ sobre a. a -

e urnagestoes d d
.

ra distraçao .

, uma. ver a e: ,. de econorn1a.
fonte extraordman3.

MODELO SINGER D E PEDAL

7 gavetas. Um dos magníficos mo

delos Singer. Pode seradguirido tarn
bem com motor elétrico Singer.

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

Pinto n. 29 (sob.), 15 v. 8

I
I
I
I

Vendem-se
Vendem-se os sobrados n- 11
e 18 da praça 15 de Novem·
bro. perto da Delegacia Fiscal
Tratar na Casa Oscar Lima IIOvs.-7

Organização de escritas-Ins
peções periódicas.'Verificação
de balanços (e atestado) AS
sistência contábil em geral.
Procure a Organização Co
mercial Catarinense.

s - 77

Um belíssimo IIvreto SINGER, GRATISI - Envie-no, me

coupon e receberá um mag1J�fic{J manual ilustrado, contendo. inltr�ssAnttS

sugertõ" sobre a ARTE DE COSER e DECORAÇÃO DO LAR.

SINGER SEWING MACHINE CO.
Caixa Postal, 2967 - São Paulo

QUARTO Rua. . . __ . . .. _ __ __ _ ..

Aluga-se um. Sem penção, In
formações nesta redação.

8airro. __ . .. __ _ .- ..

Cidade _ .. _ .. _ _Est _

Svs-S

,
"

As" de saias' nazista Clube Doze de AgostoWashington,l1 (U. P.) - Foi iniciado o processo contra a CARNAVAL DE 1942
aviadora Laura Ingalls acusada de se haver inscrito como .. L�\"o ao conhecimento ,d.os Srs, de cada !esta. .

_
A

'
_ SOCIOS e suas Exmas. Famílias que Êsse mgresso, na conformidadeagente do governo alemao. O procurador apresentou, em no- a Diretoria resolveu realizar bailes de nossos Esta.tutos sómente dará

me do govêrno norte-americano, novas provas sobre o funcio-' à fantasia, com início ás 22 horas, direito à entrada d�s Srs. Sócios e
namento da propaganda alemã antes da guerra. A acusação nos seguintes dias de Carnaval: 15 de suas Exmas. Fam�lias. ..

contra a aviadora Ingalls diz que o govêrno nazista dirigia e (domingo) e 17 do co�rente (terça- Em �a�o algum sera permitido ao
. . .. - . Icira), reservando o dia 16 (segun- Srs. SOCIOS levarem em sua com-pagava suas atividades contra a intervenção dos Estados Uni- da-feira), para uma vesperal in- panhia pessôas que não façam par-dos na contenda. fantil, das 16 às 21 horas. te de suas Famílias.

Laura Ingalls foi a primeira mulher que vôou sem escalas Neste particular, a diretoria agi-
de uma costa à outra dos Estados Unidos. Havia estabelecido VENDAS DE MESAS - Os pre- rá c�m o máximo riç'o�.. .

.

d b
. A • A ços para a venda de mesas numera- O mgresso para SOCIO [uventl da-muitos recor es, em 1934 e co nu em voo 25.600 quilômetros das, com direito a 4 cadeiras, obe- rá direito unicamente à entrada dopela América do Sul. decendo à disposição constante da respectivo sócio.

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

les 308000.
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
15; dai em diante vender-se-ão só
menlc mesas avulsas.
E' conveniente notar que, para os

pedidos de venda de mesas, a Dire
toria não atenderá, absolutamente,
solicitações por escrito ou pelo te
lefone, devendo os pedidos serem

tran- feitos pessoalmente pelos Srs Só-
cios ou pessoas (com exceção de
crianças) pertencentes às Exrnas.
Famílias, desde que exibam ou o
talão do mês de janeiro do ano cor
rente ou o ingresso respectivo que
a Secretaria está expedindo para
êsses 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.

CRIANÇAS - Resolveu a Direto
ria proibir, terminantemente, a en
trada de crianças aos bailes de 15
e 17 do corrente, no que agirá com
o máximo rigor, esperando-se dos
Srs. Sócios não só o acatamento
a tal deliberação como a sua, coad
juvação nesse propósito.
Quer para os bailes, quer para

a vesperal infantil, não haverá con
vites, podendo entretanto, os Srs.
Sócios quites com a Tesouraria até
o mês de [aneiro p. p., inclusive' so
licitar da Diretoria, para pes�oasou famílias de suas relações em

�rânsito ou a passeio nesta C�pital,ingressos para todas ou cada. uma
das festas carnavalescas.
A juizo da Diretoria, poderão

s�r fornecidos êsses ingressos, me
diante pagamento antecipado, oh
servando-se os seguintes preços:
Assinatura para todas as festas

50$000.
Ingresso avulso para cada festa

30$000.

o aproveitamento
franceses na

de operários
Alemanha

Basileia, 11 (R.) - O jornal "Basler Nachrichten" anun
cia que está sendo concluido um acôrdo franco-germânico para
utilização de operários franceses na Alemanha, recrutados tan
to no território ocupado como no não ocupado.

A "WiJhelmstrasse" declara que o acôrdo não tem natu-

I reza política acentuando que continua inalterada a situação
das relações franco-alemães.

Segundo se anuncia, os trabalhadores "voluntários"
ceses serão em número de cêrca de dez mil.

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

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

Navios de abastecimentos destruidos
pela «R.A,F.»

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

A Diretoria, na certeza de quenão só será atendida, como também
coadjuvada pelos Srs. Sócios e visi-
tantes, pede a todos o inteiro e fiel
cumprimenjr, das presentes dísposi
çoes.

CLUBE 12 DE AGOSTO
Florianópolis, 2 de fevereiro de'

1942.
Pela Diretoria, MÁRIO LACOMBP;

�____ _
:to Secretáriq ....
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CASA ORI

�'O ESTADOI/b
DUBlO VESPERTINO
Redação e Oficinas à Rua

João Pinto n, 13

Tel _l()22 - ex. posta1139

,

ASSINATURAS

Na Capit.al:
Ano ..... _ .••.. 50$000
Semestre ••..•• 25$000
Trimestre ..•.•• 15$000
Mês ...••...•. ,. 5$000

No Interior:
Ano ......•••••• 55$000
Semestre ..••••• 30$000
Trimestre ..•.•. 20$000

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devolvidos

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

,5 $8DA$ i• •

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

i Oas SANI ROSA i• •
• Díáríameníe recebemos novidades e
• •

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

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina

A direção não se responsabí-

lliz.
a pelos conceitos emitidos

A'l> nos artigos assinados
'I!V �

Terrenos no Balneário
Escolha já o Seu lote de ter

reno no Balneário da Ponta do
do Leal. As construções aurnen
tam. A planta dos terrenos acha
se com o sr. Ar! Santos Pereira
que se acha encarregado da
venda dos lotes.

Rua Trajano n.O 16 - Séde própria
Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certificado

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

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGR1CULTORES
Emprestimos -- Descontos - Cobranças

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

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

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

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

melhores taxas:
C/C à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C A't'iso Prévio 11%
C/C Prazo Fixo 7%

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

- -----.-.-

Farmácia «Esperança))do
farmacêutico NILO LAUS

DESPERTE A BILIS
DO SEU FIGADOHOT[l C[NTRAl Sem Calomelanos-E Saltará da Cama

Disposto Para Tudo
Seu figado deve derramar, diariamente. Ino estomago, um litro de bilís, Se a bílis não

corre livremente, 03 alimeatos não são
digeridos e a podrecem. Os gazes incham o

estomago. Sobrevêm a prisão de v'entre.
Você sen'ce-se abatido e como que envene

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

eauss. Nada ha como as famosas Pillulaa
'

CARTERS para o Figado, para uma acção
certa. Fazem correr livremente esse litro
de bílis, e você sente .. se disposto para tudo.
Não causam damno; são suaves e contudo
Dão maravilhosas para fazer a bilis correr

livremente. Peça as Pillulas CARTERS
para o Figado. Não acceite imita�óef,
l'�o 3$000

(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. vioj orrtes, e servido por

garçons atenciosos e peritos cozinheiros.
Hoje e amanhã será a sua preFerida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatiaso
Perfumariaso--Artigos de bcrreche.

CA 5A Garante se a exata observância no receituário médico

precisa-se de uma (asa, em PREÇOS MÓDICOS
bôas condições e em lugar sos- R, Conselheiro Mafra 4 e 5 (edifido dosegado, para um senhor sem
família. (artas para «João», Mercado, frente à Casa Hcepcke),

Inesta reda�ão, FONE 1.642
10v ••oS " , _

HOTEL CENTRAL
Rua Conselheiro Mafra, 26 - Caixa Postal 219

I
�---------------------------------------���2 Ov.-Cf
-------------_.�----------

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

12 meses de estudos. Mensalidade mínima. Precísu de agentes e re

presentantes em todas as cidades. Escreva à Caixa Postal, 3717 -S.Paulo.
---_ ,
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s incidentes emantí-nazistas
ZURIQUE, 11 (R.) .� DA FRANCA OCUPADA, ACABAM DE CHEGAR OUTRAS NOTíCIAS DE INCIDEN

TES ANTI-NAZISTAS. EM RUÃO, SEGUNDO SE NOTICíA, EFETUARAM�SE 300 PRISõES EM SEGUIDA À
DESCOSERTA DE EXPLOSIVOS NA ZONA OCUPADA PELOS ALEMÃES. -----------------------

EGonomize aittQeivo cornprande na

_=m��cC $ O A. ti aA�-
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

RECOS VANTAJOSOS
Cretone branco, Iarg, 2,20 mt 8$500

I
Brim Infantil

mt. 4$500 Cretone branco, largo 2mt » 8$000 Organdy liso em diversas cores
,» 12$000 Cretone branco, larg 1,40 }) 5$500 Brins de 2$ 3$5
lO 10$000 Cretone em cores, larg 2mt, art. bom » ·8$500 I Merinó preto, art. muitc bom
» t csooo Guarnição pintada PI chá uma 31$000 Melo linho estampado
» 12$000 I Guarnição PI jantar 14ox140 . » 17$000 Voil estampado
» 11 $000 Guarnição PI jantar 140x 180 }) 22$000
» t 4$000 Guarnição PI jantar 1.:!ox2.30 » 32$000 ARMARINHOS E ARTIGO PI HOMENS:
» 8$000 Guamícão vadrez 14oxl-l0 » 15$000 Sabonete Lifeb�oy .um

» 8$500 guarnição xadrez escuro 140x140 » 24$000 S8bo?ete de coco _em barras uma
» 8$500 Algodão largo 0.90 peça 22$000 cam�sa Socega Le_ao PI homem »

:t 8$000 Algodão superior }) 16$000 Cam�sa Soce�a Leao PI rapaz »

» 8$500 Alvejado Ouro » 19$000 Cam�8a cI fe�xo DI homem »

12$ C b t (R I ) 6$500 Camisa cr Ieíxo PI rapaz »» 000 o er ores escuros ec ame
de 6$5ume 8<11:500 Estojo de chícara Japoneza PI café» 8$500 Cobertores PI bêbê IP

um

» 7$500 Toalhas Alagoanas PI banho uma Q$50o Estojo de chícara Japoneza Pl chá »

» 7$500 Toalhas llzas PI banho » 5$500 Pasta Alv�dente uma

lO 12$000 Toalhas. PI rosto, de 2$ 2$5, 3$ » 4$000 Pasta Kolínos »

1 $ Blusas Swíng PI moças })» o 000
TECIDOS DIVERSOS Blusas listadas PI moças,,9$000. .

» 7$500 'I'ecido PI reposteiro mt. 6$500 Capas felpudas PI crianças
e 9$000 Cre�on PI k!mono .

» 3$000 Casaquinhos felpudos PI crianças
mt 14$000 'I'eoido gra��té PI kirnono »3$800 Pasta de couro PI escolares de 14$ e

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

» 12$000 chítão CI benecos » 3$500 Idem, idem de camurça PI homem })

Tecido PI colchão, largo 1,40 »4$000 Jogo de susp. e cinto de couro PI rapaz de 10$ e
Tecido III colchão, art. bom »3$000 Idem, idem de seda PI rapaz um

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

» lí3$ooo Foulard PI kimono l> 6$500 Calça de borracha
:t 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$500 Capas de borracha PI homem
:t 12$000 Zefir listado }) 2$000 Blusas Aviador, PI verão
» 15$000 Tecido Cubano » 2$000 Lã Linda em todas as cores

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

tecidos e sedas aproprlados PI o carnaval. As meias mais fortes da cidade, são vendidas pela nossa casa
Defenda o seu dinheiro, f8zendo as suas compras na primeira grande liquidação da

CASA DAURA--At rua Felipe Schmidt, 19--FLO.RIANOPOLIS
-- .......� -_ ..• _. __ ._�- - - - -

Espionagem alemã em torno do "B-19"
Nova Iorque, 10 (Reuters) - foi descrita no julgamento rea- Êsse suposto "círculo de es- va na sua pista e que Ludwig de artigos de revistas, trechos I dereços, o promotor, em suas

A tentativa para obter os pla- lizado esta semana, nesta cída- piões" estava trabalhando an- ,queria que ela informasse a I de livros de tática militar, ]iS-I primeiras declarações, citara
nos do super-bombardeiro no1'- de. tes da entrada -dos Estados Himmler, chefe da Gestapo, do tas dos acampamentos do Exér como sendo "caixas de corres
te-americano "B-19", feita por O julgamento de 6 homens Unidos na guerra. fato, em linguagem cifrada. cito, e quantas divisões estes a- pondência" do Govêrno Ai.e-
um grupo de espiões, afim de e de 1 mulher, foi realizado pe- A srta. Lucy Boehmler, uma Lucy declarou também que lojavam e as posições das fá- mão.
as remeter para o estrangeiro, rante a Côrte Federal. bonita loura de 18 anos, nasci- passára o seu tempo de folga bricas de defesa. A srta. Lucy, em seu depoí

da na Alemanha, que depôs pe- visitando os campos de aviação O sr. Lopez, um dia, forneceu mento, disse que Lopez lhe a
rante a Côrte, afirmando ter de Long Island e fábricas de a- ao sr. Ludwig um número de firmára que vivera durante al-

I �ta?a!hado como secretária do víões, acompanhada por diver- endereços da� casas comerciais guns anos na .China e n:: Es-índígítado chefe da quadrilha sos dos acusados. em Changhaí e em Lisoca, con- panha, em serviços de espiona-
de espiões, citou as visitas efe- Ela também copiára recortes tinuou a srta. Lucy. Êsses en .. gemo
tuadas aos campos de avíacão ---------------------

e às fábricas de aviões, revelan- I
Centro Acadêmico IX

do como o plano para levar as AVISO AO PO·VO CATARINEUSE de Fevereiro
. plantas do bombardeiro para a n
Alemanha foi comprometido. CONVITE
A srta. Lucy declarou que a linha direta Porto Alegre-Florianópolismulher acusada, sra. Helen

I Paulin Mayer, tinha sido en- E'mplPbllil.ll JSDger & Irmãocarregada de transportar para r �.,u � u

I a Alemanha informacões vitais Saídas de Florianópolis às terças e sábados
i a respeito do "B-19": o gígan- Saídas de Porto Alegre para Florianopolis! tesco super-bombardeiro. mas .

t
'

b dI que fôra presa pelos "G-Men", as quar as e sa a os

poucos dias antes do dia mar- Saidas de Araranguá às quartas,
cado para a sua partida. sáoados e domingos
o primeiro chefe, para quem

·1 Anenle em Florl·anopol.·s·. MA'RIO MOURAa srta. Lucy trabalhára, con- "i

forme suas declarações, foi o PRAÇA 15 DE NOVEMBRO
sr. Ulrick von der Osten tam- '"'============�===========bém conhecido por Lopez, e -

que o promotor' descreveu co
mo sendo o chefe da indigitada
quadrilha, até morrer atrope
lado por um taxi ao atravessar
a praça "Times Square", em
Nova Iorque, na primavera
passada.

.

.

Após a sua morte, Lucy afir
mou que trabalhára sob as or
dens de Kurt Frederlck Lud
wig, que lhe dissera que a "cou
corrêucia era enorme", e que
lhe pedira para escrever a "!J.fa
riou Pon", fazendo essa comu
nicação.
Isso significa que o Comité

Federal de Investigações, esta-

.� \

SEDAS
Seda la qué, em todas as cores
Setim l.Lumiere, larg 0,90
Selim Lumiere, larg 0,80
Frizotine llza. art. bom
Frizotine, pesada, art. ótimo
Seda givré pesada
Seda givré superior
Seda granítada, ótimo artigo
Romano xadrez. na mesma co!'
Romano liso, art fino
Seda xadrez miudo
Tafetá xadrez, lindos desenhos
Seda estamnada. des enhos novos

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

CAMA E MESA.
Atoalhado branco e de cores, largo 1,40
Colcha de seda cI bico PI casal

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

Molóstias dos rins e coraçãoO TONICARDIUM tônico dos rins e do coração limpa a

bexiga, 08 rins, as netrttes, areias, cólicas renais; aumenta as
urinas. Tira as Inchações dos pés e rosto, hídropsías, ralta de
ar, palpitações, dôres do coração, asma, bronquite asmática,
arte rto-escíerose.

Remédio das senhoras
E' o tônico útero-ovário SEDANTOL que restitue a saúde

perdida pela anemia, palidez, magreza, fastio, flôres brancas.
regulador das visitas, das doenças do útero, ovários, evita
as hemorragias, antes e depois do parto; contra todas as enfer
midades das senhoras de qualquer Idade.

Le�Õe8 do coração A asma
Use a CACTUSGENOL especíüeo

contra hldropsías, pés Inchado!', falta de ar, palpitações, abati
mento das velas e artérias, bronquite asmática,

sifllls e reumatismo, lesões, cansaço, urinas escassas e dôres
no coração, pontadas n08 rins e Inchações.

Aos fracos e convalescentes
Devem usar o STENOLINO, Que faz engordar, aumenta o

vigor dos músculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas pes
soas anêmíeas. Evita a tuberculose, cicatriza os pulmões doentes
com pontadas, t088e, dores no peito e nas costas, pernas fraca!',
língua suja. Para a neurastenia, o desântmo e a dispepsia, a

convalescença é rapida.
Sífilis - Péle - ReumatismoI SPIROCHETINA é usada nas moléstias do sangue. sUílls,

eczemas, tumores, darthros, espinhas, fístulas, purgações. rerl
das, Cllocros, escrófulas, reumatismo.

Único depurativo que limpa o corpo, tonifica e engorda.
DeposItarias: todas as drogarias de Silo Paulo e Rio.

AS SENHORAS DE-VEM USAR
Em sua toUette intima �'ômente o MBIGYPAN, de

grande poder higienico, coatra moléstias contagIosas
IIUSpeita8, irritações vag na!3, corrimentos, rnolé3
tlss utero-vagioais, mehlte!l e toda 80·te de doençlls
10c8.1s e iraode preserntl '0. Drogaria Pt. checo, Rio.

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

Damos o seguir algumas de nossas ofefta�:
»

e

mt,

desde

um

uma
um

uma
lata
e
uma

:&

novello

» 2$200
4$500
5$000
4$500
2$400
2$500

»

»

1$500
$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

»

Produtos CATEDRAL
5vs-4

Dôrdedente?á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Mofra, 4 e 5 - FONE 1.642

(Defronte à casa Hcepcke)
- ....._.... _····... -1...........••..-r
r tc" c. ... ,.i.
COBRADOR

N g'''' d I
CASA MISCELANEA, distri

e OCIO a ven a Ouidora dos Rádios R.C.A. Vi-
V d d' ctor, Vávulas e Discos. - Rua

.

en e-se a casa e n,e�o- Trajano. 12
ela no largo GeneralOsorlo, _

40 (Casa Chicão). Bom ponto
e bem afreguesada. Vende
se, também, o mesmo pré.
dia. Tratar no local.

JOv.-4

Para qualquer assunto pe
rante as repartições públicas
federais, estaduais e munici
pais; Procure a OrganizaçãoComercial Cat,. rlnense\

Precisa-se de um. NecessárÍa>
fiança. Informa�ões nesta reda."
ção�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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pvooiãellGiemos a defesa antí-aêrea
BELO HORIZONTE, 12 (MERIDIONAL) .. OS INDUSTRIAIS MINEIROS REUNIRAM·SE NA SÉDE DA FEDERAÇÃO DAS INDúSTRIAS, RE

SOLVENDO PEDIR AO MINISTRO DA AERONÁUTICA INSTRUÇÕES, PARA QUE AS GRANDES FÁBRICAS DAQUí CUMPRAM, IMEDIATAMENTE,
OS DISPOSITIVOS DO DECRETO RECENTEMENTE ASSINADO PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA, SOBRE A DEFESA PASSIVA ANTI-AÉREA.

o Lira Tênis Clube conseguiu colocar mais 30 mesas, com dois lugares, à razão de
20S000. E' favor procurar com urgência na Relojoaria Moritz.���=-������������������������-=�������������������==���==������====������������

Peças �enuinas FORD
Vida Esportiva I

· ·

IO AVAí IRA' A CURITIBA
.

;'b.t�::�ji���,x:;���ú,,�t; �,�,,�'�;� Vida Seeíal
PHB-2, dizem do grande entusiasmo

.

reinante entre os fans do "Curiti
ba" F. C.", com a inauguração dos
refletores em seu gramado, o pri
meiro, que realiza essa inovação el1l
Lôdo o Estado do Paraná.
Como parte pr incípa I do pro

grama, festivo, diz o locutor para
nacnso que o "Curitiba" Iarú ir
até lú () valoroso esquadrão do
"Avaí F. C.", de Florianópolis.
Sem dúvida alguma, tal i nicial i

va do quadro avaiano, constitue
falo inédito em partidas estaduais
com os teans desta capital, pois,
pela primeira vez, Ulll conjunto flo
rianopo]itano atravessa as frontei
ras do Estado, sem o caráter de
representação estadual.

Fazem anos hoje:
O nosso prezado conterrâneo

sr. Nestor Teixeira, funcionário
da Altândega desta capital; _

-a exma. sra. d. Eulália B.
Silveira, esposa do nosso preza
do conterrâneo .sr. maior Gus -

tavo Silveira;
-a exma. sra d. Marina Sil

veira Digiacomo, esposa do sr.

Rafael Digiacomo;
-a exma. sra. d. Olímpia Dias

Silva, esposa do sr. Aprígio Sil
va, destacado funcionário de
nossa polícia civil,
-a prendada senhorita Ma

rilda, filha do sr. prof. Eduar
do Pio da Luz e fino ornamen

to de nossa sociedade;
-a sta, Maria da Conceição

Moura;
- a exrna. sra. d. Maria da

Conceição Fragoso Linhares, es

posa do sr. João Linhares;
-a exma. sra, d. Esmeral

dina Santos;

TEREMOS O CERTAME
CITADINO?

Os meios esportivos citadinos, aló
hú pouco, repletos de novidades
alarmantes, lais como a não reali
zação da temporada futebolística,
por def'iciêncin de número de qua
dros legalmente inscritos, retoma
o seu iítmo normal.
Não obstante, o "Avai " e "Fi

gueirense" haverem estendido as
suas redes de captação sôbre ele
mentos considerados como de dos
taque, o "Iris e o "Tamanrlaré.",
quebrando a letargia em que se (1-
chavam envolvidos, readquirem no
va vitalidade e congregam os
seus antigos elementos.
Corno se vê, muito provavelmente,

só o valoroso "Atlético" continua
com o joguinho rnólc de licenciado,
apresentando motivo de ordem
particular, aliás, sem justi Iicaçân.
no presente momento ...

Falava-se, com muita f'requôncia,
que não haveria o campeonato de
42, corno, também, na fusão das li
gas regionais desta capital com 11
do Val e de Itaj aí.
Com a notícia, dos r'cssurgimen

tos dos quadros acima, fica afasta
da toda e qualquer suposição, fan
tasiada pelos esportistas de me
zinhas de café ...

*

Clubes:
O Clube "IS de Outubro" es

tá preparando para sábado pro
ximo seu baile de abertura aos

três dias de reinado de Momo.
Os outros bailes serão, respe
tivamente, nos dias IS e 16
do corrente e para os quais re

cebemos ingresso.

Habilitações:
Estão-se habilitando para ca

sar os srs. Lindolto José de
Sousa e sta. Helena Almerinda
Rodrigues Chaves;
Oscar de Sousa Gomes esta.
Angélica Pereira.

Viajantes:
Para Porto Alegre, onde cur

sa a Escola de Cadetes, seguiu
o nosso jovem contenrâneo Ar
naldo Régis.

YAD

Inoglukus
Os japoneses usam
bombas alemãs

Sidney, 12 (United) - O
correspondente do jornal "The
Sun", de Port Moresby, infor
ma que algumas bombas lan
çadas pelos aviões japoneses,
naquela zona, eram de fabrica
ção alemã.

Aviões de mergulho
Washington, 12 (United) -

Os aviões japoneses de mergu
lho estão atacando furiosa
mente as linhas norte-america
nas do general Mac Artur, em
Batã.

CARNAVAL DE 1942
. Dois grandiosos báiles à fantasia -

dias 14 e 16.
Soirée infantil - dia 15.
A mais linda e original fantasia,

em qualquer estilo, o Clube oterece
rico anel de platina e brilhante, ex

posto na vitrina da Casa Cardoso.
Ao mais bonito e animado blóco,

um lindo "bronze", acompanhado
de uma taça de champanhe, aos com

ponentes do blóco.
Na soirée infantil o Clube ofere

cerá dois artísticos brinquedos ao me

nino e menina que apresentarem a

melhor fantasia, em qualquer estilo. x

Procure os novos concessionários:
. Tuffi Amin & Irmão

I
e costumes dos indigenas de

.

toda a Colônia, com o intituito
de se formularem as leis des
tinadas a reger a vida social
do povo africano de Moçambi
que.IEcos e Notícias

Em todo êste mês serão pa
gos, sem multa, os impostos sô
bre Indústrias e Profissões, de
Licença, Taxa de Limpeza Pú
blica, Aferição de pesos e me
didas e publicidade, relativos
ao 10 semestre de 1942.

Rna (ons. J'iafra, 54 _... Caixa postal, 171

VIGILANTES

O chefe de polícia carioca bai
xou portaria dando instruções
sobre os próximos folguedos car

navalescos. Os presos só sairão
na quarta-feira de cinzas. Foi
proibida a venda de álcool, ex

ceto chôpes, cerveja e champa
nha. ..

Stefan Zweig
*

entregou a

u-I
. N� lugar Var�em Gra?de,

ma casa editora carioca os or i- dIS�f1to da Cachoeira, nesta Ilha,
ginais do livro «Garibaldi», A- e�ta-se dan.d? um fato que pre
tualmente êsse escritor está ore- CIsa ser coibido. Todas as vezes

P' rando em Petrópolis uma que numa ou noutra casa dearanuo, 'f '1' n 1 fautobiografia. arm la se rea iza qua quer es-

tinha (baile, casamento, batiza
do, etc.), começam a cair nelas
pedradas certeiras, havendo já
sido atingidas várias pessoas.

O sub-delegado local conhece
o caso, mas parece que não põe
grande empenho em descobrir
o apedrejador contumaz.

-:;{!

O diretor das Rendas Inter
nas, resolvendo uma dúvida, de
clarou que, onde houver selo
federal, estadual ou municipal,
deve apor-se, também, o selo
de Educação e Saúde.

Suspensa a «Notícia»
Comunica-nos o Depar

tamento Estadual de Im
pren sa e Propaganda: "A
Diretoria-Geral do Depar
tamento de Imprensa e

Propaganda, ouvido o Con
sêlho Nacional de Impren
sa, determinou a suspen
são, por cinco dias, a con
tar de 11 do corrente, do
matutino "A Notícia", de
Joinville, por haver o refe-
';rido jornal infringido reco

�mendações feitas no tocan
te a assuntos de interêsse
da defêsa nacional". Machado & (ia.

Precisa-se de vigilantes
diurnos e notunos. Exigem
se: idade enferior a 35 anos,
certificado de reservista. car
teira profissional e referêri
cios particulares.
Para melhores, informa·

ções: no depósito da Stan
dard Oil Cio. Of Brazil,
Rua Rúi Barbosa. (Ponta
do Recife). Svs-l

Agências e

Representações
C.in poshal - 37

Ru. João Pinto - 5

FlORIANÚPOllS
Sub-.gente. no. pnnelp."

muncípiol do E.t.do.
17P.

fOTO-IDEAL
de

João Silva Sobrinho
Postais artísticos, gru
pos' casamentos, servi-

I ço industrial, revelação
e cópias de filmes Fóto
para documento, am

pliações a crayon e

óleo. Perfeição e rapi-
• dez, só no FÓTO IDEAL.
Atende diariamente a

qualquer hora.
Rua Tiradentes, 5

FLORIANÓPOLIS.

ÚLTIMA HORA
Reproduzimos, ontem, a no

tícia, difundida pelas rádios
Belgrano (B. Aires) e EspeI ctador(lUontevi(léu) à cerca da
tomada (la base de Síngnpnra
pelos japoneses •

TOdavia, essa notícia, oriun
da de Tóquio, não foi confir
mada. É· verdade que os nipô
nicos desembarcaram na Ilha
de Singapura, ocuparam vá.
rias posições e apossaram-se
de um aeródromo. Porém, a
luta continua, mesmo nos su
búrbíos da cidade, havendo
os defensores desfechado vio
lenta contra-ofensiva.
Londres c WnsJting'tou reco

nhecem que a situação (la pra ..

ça de Stngnpnra é desespera
dora.

Os jalW]H'SCS Intímarum os
dentensores :1 l'clIllel'-se, mas
a intimação lião teve res
posta.
Desse modo, não caíu Singu

pura no 2.0()�O lmiyersúrio (la
iuuônção <lo Impérlo Japonês,
que ontem transcorreu.

Mulheres servindo
de isca

México 12 (A. N.) O presi
dente da comissão que in
vestiga as atividades anti
mexicanas informou que
agentes do Eixo empregavam
no México, formosas moças,
para atrair os oficiais me

xicanos e tirar-lhes, dessa
forma, os segredos relacio
nados com a defesa do país.

(entro Social dos Aposentados
e Reformados de Santa Catarina
São convidados os srs. as

sociados para assistirem à
posse dos membros da nova
diretoria deste "Centro", ato
que terá lugar no próximo
sábado, 14 do corrente, às
16 horas, em nossa séde
provisória, à rua Pedro Ivo.

Fpolis., fevereiro, 1942.
Boaventura Alves da Silva

(Secretário)
3v.-l

O ministro da Marinha, al-
mirante Aristides Guilhem, di- Foram declarados de utilida
signou, para a� funções de co- de pública para serem adquiri
mandante-militar da Ilha da dos por compra ou mediante
Trindade, o sr. capitão-de-cor- desapropriação judicial, cinco
veta Alarico de Andrade Fa- áreas de terras, sitas no lugar

Pantanal, distrito de Trindade,
do município de Florianópolis,
indispensáveis ao aumento e

>I< melhoria das instalacões da
Pelo governador geral da co- Fazenda Modêlo "Assiz Brasil".

lônia luso-africana de Maçam-I São proprietários dessas ter
bique, foi nomeado um juiz da ras os srs. Primo Russi, Idalina
comarca da Lourenço Marques Leandra Martins, Mário Vieira
encarregado de estudar os usos da Costa, Antônio Sorrentino

--------------------------------------
e João de Deus Vidal.

Metralhadoras
em abundância

Sydney, 12 (United) z O sr.

Farde, ministro do Exército, a
nunciou que foram dadas ins
truções para a imediata cons

trução em massa de metralha
doras "Owen" e munições. Nu
merosas dessas metralhador as
já foram entregues ao exérci
to e estão sendo submetidas às
necessárias provas.

ceiro, e� substituição ao ca

pitão-tenente Luiz de Brito
Albernaz.

Impedir que o inimig desembarque na América.WASHINGTON, 12 (REUTERS) -- EM SUA ENTREVISTA COLETIVA À IMPRENSA, ROOSEVELT DECLAROU QUE, SOB o PONTOaDE
VISTA DA ESTRATÉGIA GERAL, OS PRIMEIROS OBJETIVOS DAS NAÇõES UNIDAS ERAM: I) IMPEDIR QUE o INIMIGO IRROMPESSE NESTA

..

PARTE DO MUNDO; 21 ,l�OCAUZAR A GUERRA; 3} CAUSAR O MAIOR DESGASTE POSSíVEL AOS RECURSOS DO INIMIGO ..
.

O sr. João Silva Sobrinho a
caba de montar nesta capital,
à rua Tiradentes, 5, um "studio"
para todos os trabalhos da arte
fotográfica, executando êsses ser

viçps com rapidez e perfeição.
Esse estabelecimento tomou o

nome de «Fóto Ideal».

IlnoglukuS

CARTAZES DO DIA
CCIlIaDI:XXIfXIOOODOOoooooocaDOOCXJtXlCCIODIXXXXJOOOOODaDoa::x::x:xxYl'llalICOCXJl1mJXJDDDQQOOQXJooon�·DCJOOc.'(X)O

HOJE 5a.·feira HOJE

CODDCClDr.Iccoocoaooo���""""""'"'I''''''''''''''''D<XXXXX>O�"",""""",oooooaocOXlOOCOOQCINE REX CINE ODEON
- FONE 1581 - - FONE 1602 -

A's 5, 9 horas7 e A's 7,30 horas:

NUMA NOITE
DE NATAL

o CORAJOSO
DA. CHRISTIAN

Com JEAN HERSHOLT
Complemento nacional D.F.B.

BATUTA DE MESTRE
(short musicado)

Preços: 1 $500 e 1$000
Livre de Censura

Complemento nacional D.F.R

A voz do mundo e
N etícías do dia (jornais da
«METRO» e «PARAMOUNT.)

Preço 2$000 e 1$500
Livre de Censura

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


