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stencl��a'=··�e Singapuraas vantagens de poder enviar,
tritos a oéste de Singapura es- incessantemente aparêlhos de
tão em chamas. bombardeio e caça, partindo

'1.' das bases aéreas que haviam
N I 12 (R) A conquistado. �ova arque, .

-

"Nunca anteriormente, tao"National Broadcasting Com-' .

" terrível pressão foi desenvolvl-pany captou uma irradiação da contra os nossos soldados"de Tóquio anunciando que a
_ disse o locutor britânico.fôrça aérea japonesa domina .;:,

inteiramente o céu de Singa- Londres, 12 (Reuters) _ A
pura. "Cable & Wireless Ltd." , nesta
A mesma emissora acres- capital, informou hoje, pela

centou 'que, poucos momentos manhã, que não tem experi
depois, foi captada também mentado a menor dificuldade
uma irradiação da "B. B. C.", I no serviço de comunicações,
na qualo seu comentador,.dizia pelo ?abo sub�arino ou pelo
que os Japoneses estavam com sem-fio, com Smgapura.

heróica res

" ":a'

Londres, 12 (U. P.) - Os
defensores britânicos de Singa
pura combatiam ainda tenaz
mente, ao caír da noite, con

tra as forças inimigas, esma

gadoramente superiores, en-

Singapura, 12 (U. P.) - Te- I

Iegramas extr:;t-oficiais anun- \ quanto eram evacuadas

milha-\ truidos pelas forças aliadas,
eram que os Japoneses lança- r�s de mulheres e crianças da afim de impedir que cáiam em
ram 125 ..000 homens na bata- cidade obscurecida pelo fumo poder dos nipônicos.lha de Smgapura. dos incêndios e das detona- ,:'

Os referidos telegramas �a�- ções.
, Chunquim, 12 (R.) _ Um

cul�:n que _

o coman�o. r_:IPOl11- Ao caIr_da noite, iluminada apêlo aos chineses de Singa
?o ja dispõe de 5 divísões na pelos claroes das explosões das pura, concitando-os a cooperaIlha, ? que representa grande granadas de artilharia, as uni- rem com as forças que defen
superíorídade numérica sobre da?es da marinha das nações dem a fortaleza para "ficar
os defensores.

'x' un��as c�esafiam o enxame de provado ao mundo o heroísmo
�vlOes. Japoneses que tentam da raça chinesa", foi lançadoímpedír a retirada. pelo influente jornal de Chun-

;;.;� quim, o "Takung Pao".
Batávía, 12 (R.) - Todas as "Nós, aquí, em Chunquim,instalações úteis e os depósí- diz o jornal, sentimo-nos or

tos de combustível da base na- gulhosos de vós-outros. Nosso
val de Singapura foram des- ' pulso bateu forte quando sou-

Atingidas por uma
faísca elétrica

s. Paulo, 13 (E. S. P.) ----' As
operárias Maria José Ramos,
de 18 anos, casada, e Georgina
Silva, de 18 anos, solteira, am
bas moradoras no sitio Guara
guatá, localizado no quilôme
tro 10da estrada do Mar, às
15 horas e meia, deixaram a

olaria onde trabalham e, quan
do transitavam pela estrada,
foram surpreendidas por um

dêsses temporais que tem desa
bado todas as tardes, os quais
são frequentes nesta fase do
verão.

As moças apertavam o passo,
no intuito de chegar a casa
mais rapidamente; porém, não
tiveram tempo para isso, pois
uma faisca elétrica alcançou
as em plena estrada. Maria Jo
sé caíu fulminada e Geogina
sofreu queimaduras de nature
za leve pelo corpo.

O cadáver de Maria José deu
entrada no necrotério do Gabi
nete Médico Legal, no Araçá,
afim de ser examinado. Geor
gina foi encaminhada ao pos
to da Assistência, onde recebeu
os cuidados necessários.

Inoglukus

bemos que vos estaveis alis
tando nos serviços de defesa e

nas brigadas de fôgo para aba
far incêndios causados pelas
incursões aéreas".

O jornalista faz, a seguir,
um apêlo aos países do sul do
Pacífico para considerarem os

chineses como companheiros
de armas.

o «Marechal loffre»
aderiu ao general

De Gaulle
Londres, 13 (Reuters) - O

transatlântico francês "Mare
chal Joffre" fugiu de Manilha,
com uma tripulação composta
de 63 oficiais franceses e mari
nheiros, além de grande núme
ro de americanos da Marinha
Mercante, oficiais e marinhei
ros, informa o Quartel-General
dos Franceses Livres.

O referido vapor alcançou
um pôrto aliado, onde toda a

tripulação francesa assinou
uma declaração, aderindo ao
movimento dos franceses li
vres. O transatlântico em ques
tão tem 11.000 toneladas e per
tencia às Messageries Marítí
mes e o seu nome associará o
do vencedor do Marne com os

esforços franceses e dos alia
dos na luta em que estão en
volvidos.
Parte da tripulação, simpa

tica ao govêrno de Vichí, foi
deixada em Manilha.

I
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Explosões na séde do Movimento
So(ial Germanófilo

Genebra, 13 (R.) - Segun
do relata a agêncta de notícias
de Vichí, a explosão de várias
).:'ombas causou grandes danos
ao quartel general do "Movi
rnento Social Germanófllo" de
Chaville, proximo de Versalhes
e em sêvres (França). Não
houve, ao que se adiantou,
mas as avarías foram conside
ráveis. O prédio do movimento
revolucionário, em Sêvres, fi
cou completamente destruido,
enquanto as explosões de Cha
ville fizeram ir pelos ares por
tas, janelas etc. espalhando
fragamentos por amplas àreas.
Uma testemunha ocular dos

acontecimentos verificados em

sêvres, afirmou ter observado
uma chama brilhante, no local
do sinistro, uma hora antes da
explosão. Os estilhaços das
bombas estão sendo examina
dos meticulosamente pelas au
toridades municipais.

Londres, 12 (U. P.) - A
emissora de París anunciou
que as últimas informações re

cebidas do Japão declaram que
a estação da estrada de ferro,
o pôrto comercial e vários dis-
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Diretor-gerente: AlUno Flores
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Ofensiva alemã da primavera Como na éra das catacumbas

CUSTA MENOS PORQUE
SE USA MENOS

-É CONCENTRADO

A rota de BurlÍla deve ser
mantida a todo custo

Berna, 13 (H. T. M.) - Sob o título "Dois milhões de solda
dos não-alemães para a ofensiva da primavera", o "Times", em

artigo que o "National Zeitung" de Basiléa reproduz em parte, afir
ma, baseando-se em informações chegadas de várias capitais bal
cânicas, que as potências do "eixo", ao mesmo tempo que prosse
guem ativamente em seus preparativos para a prometida ofensiva
contra a Rússia, tomam importantes medidas de segurança para
evitar eventuais embarques de surpresa nas costas européias.

Assim, nas costas gregas, os setores mais importantes, do pon
to de vista estratégico, teriam sido poderosamente fortificados. Me
didas de segurança teriam sido tomadas, não sómente em outros

pontos dos Balcãs, mas igualmente na Itália, para não falar das cos

tas ocidentais da Europa.
Em relação ao auxílio que trariam a Hungria e a Rumânia

para a luta contra o bochevismo, a Rumânia estaria de acôrdo em

aprontar, para fins do próximo mês, 16 divisões para a campanha
da Rússia. A Hungria, por sua vez, teria prometido de 16 a 20 di
visões. A Bulgária teria feito idêntica promessa.

Londres, 13 (Reuters) - O Papa interveio em assuntos
religiosos na província, agora chamada de Wartheland, na

Polônia, concedendo duas permissões especiais para que os
auxílios espirituais da igreja católica sejam administrados aos

poloneses.
Em carta ao Papa, o cardeal alemão Bertram, Arcebispo

de Breslau, pedia essas permissões, em vista do estado que
atravessa o catolicismo em Wartheland, apenas comparável
ao do cristianismo na éra das catacumbas.

O cardeal, que superintende os assuntos católicos no War
theland, pediu ao Papa licença para que os sacerdotes católi
cos dêm absolvição aos penitentes, sem a confissão, assim
como a de autorizar aos civís a guardarem o Santíssimo Sa
cramento, administrando-o aos moribundos.

O cardeal explicou em seu pedido que a solicitação que
fazia era devida à situação presente dos sacerdotes poloneses
em Wartheland, cujas atividades estão severamente limitadas
e à decisão tomada pelas autoridades alemãs, proibindo os pa
dres alemães de administrar a sagrada comunhão aos polone
ses. Sua Santidade autorizou os dois pedidos formulados pelo
cardeal.

Prisões na Califórniao prazer da petizada, I Camisas, Gravatas, Pijarnes,
E orgulho dos coníettetros, Meias das melhores. pelos me
São os doces trabalhados. nores preços só na CASA 1\1IS
Coo bom Fermento Medeiros. I CELÂNEA. - Rua Traiano. 12, S. Francisco, 13 (R.) - Muitas prisões foram efetuadas

na Califórnia, durante as buscas realizadas pelos "G-Men" G

outros funcionários contra os estrangeiros naturais dos países
inimigos.

Depois de terem sido revistados mais de 45 locais, foram
confiscadas muitas armas e microfones, 60.540 balas e 6 obje
tivas.

Numa busca efetuada num templo budista, foi apreendida
grande quantidade de contrabando, sendo detidos três sacer
dotes.

S. Francisco, 13 (R.) - Os agentes. federais detiveram
cêrca de 20 japoneses, numa sortida realizada na Concessão
Japonesa.

A Austrália
-

vai detender-se
Melburne, 13 CH. T. M.) - O primeiro ministro Curtin

declarou à nação que o Gabinete de Guerra decidira chamar
às armas novas classes, em virtude da gravidade da situação
no Pacífico. Espera-se que os homens casados, de 18 a 35 anos

de idade, sejam incluídos na nova convocação.
Informa-se também que há planos para a formação de

uma missão militar, que seguiria para Washington afim de
dar à Austrália um plano de representação do Conselho de
Guerra Aliado.

Camberra, 13 (R.) - O ministro da Defesa, sr. Forrle,
anunciou que imediata remessa de aparelhamento e arm IS

será feita para os membros dos corpos voluntários de dete sa,
nos pontos mais vulneráveis,ao longo da costa setentrional dr.
Austrália.

A decisão do Gabinete de expandir os corpos de defesa
de voluntários - acrescentou o ministro -- envolveria um

acrescimo substancial nas despesas para aquisição de unifor
mes e armas.

O papel da França de Vichí
Londres, 13 (R.) - Os fornecimentos enviados da França

para as forças germânicas na Líbia incluem 2.000 toneladas de ga
solina, durante o mês de dezembro e 17.000 toneladas, em janeiro,
sendo 2.000 toneladas de gasolina para aviação - segundo infor
ma o Ministério da Guerra Econômica da Grã�Bretanha. Em 1941,
cêrca de 2.000 caminhões de carros particulares foram enviados
para igual destino. No espaço de 3 meses, o general Rommel rece
beu da França cêrca de 12.000 toneladas de trigo - alimento su

ficiente para 10 divisões. Cêrca de 2.000 hectolitros de vinho e

mais ou menos 5.000 toneladas de azeite de oliva, foram igualmen
te despachados da França para as tropas do "eixo" na Líbia.

EstAs trtste, me. am&r T
Ten. bronquite? Está. com toa.e'!
.& lei de NOlflO Senhorl
86 te III1ln o CONTBATOS8J1.

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

SI deseja apresentar um sorriso jovem
e attrahente, limpe seus dentes com

Kolynos todos os dias. Kolynos conserva

jovens os sorrisos, removendo a camada
escura e as manchas que tornam os

dentes feios, parecendo velhos.
Dentes claros e brilhantes farão na

sua apparenciaumadifferença tão grande
que ficará maravilhada. E a deliciosa
sensação de frescôr que sentirá após
usar Kolynos, fará com que se sinta
mais jovem.
Experimente Kolynos - e veja quão

jovem seu sorriso pode ser.

Chunquim, 12 (H. T. M.) - O vice-ministro dos Negócios
Estrangeiros da China, sr. Fy Ping Chang, declarou que se as Triste sorte dos
nações aliadas desejam conduzir com sucesso a guerra contra I patriotas franceses!
o "eixo", Burma deve ser mantida a todo o custo. París 13 (H. T. M ) _ O �

o ministro chinês declarou que as tropas niipônicas na d d f d' c:,
margem oriental do rio Saluem ameaçam atualmente pontos man. o as or�as e .ocup.açao
estratégicos ao norte de Rangum. A defesa de Burma não publicou os segumtes dOIS avisos r:
afeta somente a China, mas todas as "nações unidas. A inter- 1)"André Durand, de Le�
rupção dos abasteci�ent�s para .a China _por intermédio da mans, foi condenado à morte por
est�ada de Burma privaria .os a�;a�os de Importante base, a crime de espionagem e fuzilado".Chma, para a contra-orensíva. Nao devemos perder tempo 2) "R b t AI I h' RIh 'f" f' d t

. A • o er cou om re e o-nem o ar para os sacrr ICIOS a im e con er a ameaça mpom- Y hh d Mca" - afirmou o entrevistado. ger a es, e aur, foram con..

As autoridades de comunicações de Chunquim revelaram denados por atividades em favor
que as comunicações normais de rádio e;n.tr� r sta �!çlade e do inimigo e em virtude de ma...
§�!lgapyra contínuavam, �" __ . __ m�io§ "��Ji§t�§" � Í1]��Qo$ .f,_....:.

o salvamento
do «Normandie»

Nova Iorque, 13 (H. T. M.)
- Uma comissão de perítos
norte-americanos se reunirá
brevemente nesta cidade, pa
ra estudar a possibilidade de
fazer flutuar o "Normandie",
que se acha encalhado, tocan
do no fundo do mar, a 15"'me
tros de profundidade, nas do
cas de Nova Iorque, em virtu
de do incêndio, que causou gra
ves dânos a seu bordo.

Os planos de salvamento não
foram ainda publicados, mas,
respondendo a certos informes
que consideravam o návio per
dido, um porta-voz do Depar
tamento da Marinha declarou
que, por enquanto, não se po
dia provar tal afirmativa.

Para qualquer assunto pe
rante as repartições públicas
íederaís, estaduais e munici
pais: Procure a OrganizaçãoComercial Catarlnense,
Quando alemão se
quer desquitar...

RIo, 12 (Meridional) - Vi
torianus Stumpf, alemão, aquí
residente, casado com brasilei
ra, filha, de pai prussiano e de
mãe austríaca, indispôs-se com
a esposa, alegando que a mes
ma não queria falar alemão e
que evitava a companhia dos
seus amigos germânicos. Stum
pf resoleu então desquitar-se,
dirigindo uma petição à Justi
ça de Berlim. O magistrado
nazista atendeu o pedido, che
gando há pouco ao Rio uma
certidão intimando a esposa a
apresentar defesa.
Indignada, a esposa de

Stumpf queixou-se a Juiz da
Vara da Família, sendo o ale
mão intimado a desquitar-se
de acôrdo com as leis brasilei
ras.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Como fala Hans Muth
Rio, 12 (Meridional) - Es

clarece-se que a situação da es

tação de radio pertencente ao
alemão Hans Muth, que se su

punha clandestina, é legal
Falando a um vespertino,

Hans Muth provou que a . .} J,

estação é licenciada pelo go
vêrno. Hans é professor da Es
cola Técnica do Exército . \ a
firma que, em vista de possuir
aparelhamentos que existem
na Escola Técnica do Exército,
recebe inúmeros oficiais em
sua residência, aos quais dá
aulas práticas.
Afirmou não esconder a sua

origem alemã, mas é brasileiro
naturalizado, tendo-se afasta
do da política, dedicando-se a-

i

penas ao lar e aos seus estu- I
dos. I"Verdadeiramente, finalisou,
amo muito o país onde nasci'
e onde vivi a maior parte da
minha existência. Mas para lá
não voltarei. Prefiro ficar no
Brasil".

Declaração
Declaro que, a contar des

ta, deixou de ser meu em

pregado o sr. Orlando Dias
e que, portanto, a firma não
se responsa büiz ará por ser
viços ou compras feitos pelo
mesmo.

Florianópolis,5 de feverei
ro de 1942.
JOSE' ZACARIAS LISBOA.
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1---------------------------As Crianças!
Dôres no Yentre, Mau Hálito, língua Suja, Indigestão,

Consequências da Prisão de Ventre

As crianças adoecem muito facilmente do estômago e intestinos.
Basta, às vezes, que mastiguem mal a comida ou cômam de

pressa e róra de horas para que tenham indigestão, dôres no

ventre, moleza, arrepios, calafrios, tonturas, mau hálito, dôres de
cabeça, vontade de vomitar, língua suja e até febre.

Convem dar Ventre-Livre sem demora.
Ventre-Livre é um remédio brando e suave, de gôsto agradá

vel, que as crianças tomam sempre com prazer.
Ventre-Livre é o remédio indicado para combater a prisão de

ventre e suas consequências: mau hálito, língua suja, indigestão,
dôres de barriga e outros desarranjos do estômago e intestinos.

Tenha Ventre-Livre sempre em casa.

I1_-------------------------------------------------

Instituto Brasil-Estados ·Unidos
CURSO DE LíNGUA INGLESA

o Instituto Brastl-Estadcs Unidos de }i'loriunópolis, em adianta-
da fase de organização, pretende fazer funcional', de 1° de março em

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

diante, um curso de língua inglesa, inteiramente gratuito, sob a orten
Donativo aos ingleses tação técnica do prof. )lilton Sullivan.
Rio, 12 (Meridional) - O As pessõas interessadas na matrãcula para êsse curso poderão, des-

"Highland Princess", que tran- de já, deixar seu nome, endereço e profissão na séde provisória <la Co
sitou por esta capital, Ievcu missão Organtzadora do Instit.uto, no último andar do prédio da

con-,grande carregamento de vive- feítarta "Chiquinho", das 14 às 17 horas, diariamente.

Ires, roupas e materiais médicos Serão organizadas, na medida do possível, turmas femininas e ienviados pela Cruz Vermelha masculinas, sendo que a idade mínima para a matr�cu!a de hOll�ens é

'IBrasileira. a de 18 anos, e para mulheres a de 16 anos
..
A connssao, se o numero

No mesmo paquete viajou de candidatos fór super-ior ao previsto, reserva-se o direito de selecío
para Londres, onde vai reassu- nar, entre os mesmos, os que [ulgar convenientes.mir as funções de speaker da Florianópolis, 7 de fevereiro de 1942.
BBC, O locutor brasileiro Ge-
raldo Cavalcanti. J. ROBER'l'O MOREIRA, Secr. da Comissão Organizadora

5vs-5

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

Idas 14 às 16 horas.
Fpo lís., 4- 2- 1942.

Dr. ALDO DA LUZ
ADVOGADO

Rua Trajano, 33
FLORIANvPOLlS

I Dr.

,Atende das 9 às 12 horas

Indicador médic
�r.

[IR. RICARDO
GflTT!'SM�ANiI;� 'i !!. �

\:$ íI �

Ex-chefe de cll
nica do

MADEIRA NEVES- médico especialista em

1�8TITUTO DE DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Ojalma Moellmann
Formado pela Universidade de

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

lho genite-urtnarlo do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manocl de Abreu Oampanarlo
São Paulo). Especializado em HI
giene e Saúde Pública, pela Uníver
sídade do Rio de Janeiro.

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

estômagos, etc
Radlografla8 Ó8Sea\! e radíogratías

dentárias
Electrocardiografia clínica

Diagnóstico preciso das moléstias
cardíacas por meio de traçados

elétrícos.)
Metabolismo basal

(Determinação dOI! dltúrblos das
glândulas de secreção interna).

Sondagem Duodenal
Exame qu1m'co 13 microscópico do

suco duodenal e da bílls).
Gabinete de fisioteraoia

Ondas curtas, ralos nltra-víoíetas,
-aíos íntra-verraelho e eletricidade

médica
Laboratório de microscopia e

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

qualquer pesquisa para eíueídação
de diagnóstico.

Rua Fernando Machado, fi
Telefone 1.195

s t ORTANOPOLI�

Instruções para o CarnavalI

1 O sr. dr. F. Gottardi, secre- tas, fragmentos de madeira uo

tário da Segurança Pública ex- objetos agressivos:
I pediu as seguintes instruções que h) - Não é permitido o uso

i serão observadas durante os fes- de fantasias constantes de uni

I tejos carnavalescos: formes, distintivos, emblemas, ou
a) - Os bailes públicos, ba- quaisquer insignias adotadas nas

nhos de mar à fantasia, passeia- classes armadas, ou funcionários
tas, blocos. cordões, ranchos, ba- policiais, que se tornem serne

talhas de confeti, ou de flores, I lhantes aos usados P?r estas cor

e quaisquer outros folguedos car- porações, ou autoridades:
navalescos só serão realizados. I) - Nas ruas centrais, não
mediante licença das autoridades

I
podem desfilar bois-de mamão,

policiais; lou outros grupos carnavalescos
b) - Os bailes terão início dessa categoria;

às 20 horas, no minimo, encer-I J) - E' proibido o uso de
rando-se, no máximo, às 5 horas máscaras nas vias públicas. Nos
da manhã; clubes, sociedades e casas de

c) - Nenhuma canção pode- diversão é tolerado o uso de
rá ser cantada na via pública, meio máscara, sendo obrigató
sociedade, clubes, ou casas de ria, entretanto, a verificação,
diversão, sem que a letra tenha por parte da diretoria, da iden-
sido préviamente censurada; tidade de seu portador:
d) - Nenhum grupo carnava- K) - Fica proibido o uso

lesco poderá transitar nas calça- de lança-perfume nos recintos
das, bem como destilar dentro fechados, como clubes e dan
dos bars, cafés, restaurantes e cings, sendo, entretanto, perrni
casas comerciais; tido nas vias públicas, e puni-

e) - Durante os três dias dos, severamente, os que des
de carnaval, bem como no pe- virtuarem, de qualquer forma,
ríodo que os antecede, não será os fins a que se destina êsse
permitido o uso de fantasia a� produto.
tentotar ia à moral, nos bailes, A fiscalização do uso de lan
corsos e mesmo nas vias públi- ça-perturne, nos clubes e socie
cas; dades particulares, será feita
f) - Ficam proibidos, da mes- pelas respectivas diretorias, e

ma forma. grupos de individuos sob sua responsabilidade, sendo
maltrapilhos à guisa de blocos, obrigatória a comunicação, irne
cordões, ou ranchos carnavales- diata, à Polícia, de qualquer
coso ocorrência que infrinja aquela

g) - E vedado o uso de la- proibição.

Antônio Moniz
de Aragão

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às

I RJ�IJ���iA: I. Dr.A v. Hercílio Luz, 189
Telefone n. 751.

� .-ú

Hospital de
Nueruborg

(Profs. L. Burknardt
e E. Kreuter)

Especialie:« em

Li'rurgia (ip/nd t

I Alta cirurgia, gyne
eologla (doenças de

I senhoras) e partos.

ICirurgia do systema
nervoso e op�racões

de plastíoa.
Consultorlo li rua Trela
DO. 18 (dq! 10 ás 12, •
daI! 1ó lÍs 16,M) Tele

phone - 1.286

Resldenc!a é. rua Bs
teves Junior, 20••••
Telephone ••• 1.131

ARAUJO OLHOS, OUVIDOS,-

NARIZ, GARGANT A
------

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

(onfllult..... Pela manbã, das 10 às 12
;;;< gol' A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no RIo de Janeiro
,. I d" rela manhã: das 10 ás 12 horas\.onsu tas ieriernente à tarde: das 15 às 18 horas

Consultório: Rua João Pinto D. 7, sobrado - Fono: 1467
Residência: Rua Presidente Coutinho, 2B.

-

Josephina Schweidson
MEDICA.Doenças de senhoras e crianças.

CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 11 horas
Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTlAS DOS

Ouvidos-Nariz-6altgal1ta-Cabeça-Pescoço
n. ARMINIO TAVARES

(Assistente do prof. ôansou]
ACOMODAÇÕES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS

Consultas 20$000 - Operações a combinar .
Cousultórío: Rua João Pinto, 7 -Tel. 1461.-ResidêDcia 145à I

Dr. SAVAS LACERDA
Oculista do Centro de Sa.úde e do Hospital de Caridade

Ex-interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dos
Serviçes 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.-D8s 16 às 18 horas.
Res.: Oonsethaíro Mafra, 77-FLORIANOPOLlS.

11.

Dr. Remigio
CLINICA -MEDICA

Moles tias internas, de
Senhoras e Crianças em

CONS�r�OR(O : IRua Felipe Schmidt-Edifi- ..

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

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

AUende a chamados
14

I

�; ��
: .I,1
'�c�

sono

MATA'
Moscas '.

S I

MT���i!�S��.
= a ata

F.'ormi�as nao tem o
PercevejOS •

naratas � seldedlnho,
Ri/PIlWPf/lü!lJJniiOmoncha '- não é FLIT

�4��

A «Falange) vai ou não vai 1
Rio, 12 (Meridional) - Em editorial, um matutino

chama a atenção das autoridades para a Falange Espa
nhola do Brasil, salientando as suas ligações com o na
zismo. Termina, dizendo que, depois do fechamento das
sociedades germânicas do Brasil, a Falange está na or ..

dem do dia.

IMPORTADORA AVA - RADIOS
S. PAULO - Rua Prctes, 43 - Caixa 4063

Todos os rádios têm alcance mundiaí
em ondas longas e curtas. Garantia
de 2 anos.
AVA - Gladiator 5 vai v. 530$ - 6 valv.
551 $, 7 valv. 59:1$, para pilhas 500$,
para acumulador 700$.

Rádios especiais. Catálogo grátis. 400 réis em selos para
a remessa.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



����.����«w�,J�.rr 3.E.ST.I.Do.-.s.e.xt�a.1e.ir.a.,.13�de..Fe.ve.re.lr.O.d.e.t.g�.2 � � ..--........_.___,� 'in.. m_P"'R7 r= me -_ar m

IA. .al9Ão 3••0••SAs. yFRANCISCO, 12 (HAVAS) O GOVERNADOR GERAL DAS íNDIAS' HOLANDESAS, HUMBERTO VAN MOOK, QUE SE ENCONTRA
AQUI, DECLAROU QUE "O TEMPER�ENTO DOS JAPONESES É TAL QUE, UMA VEZ DOMIN ADA A ÁSIA ORIENTAL, O JAPÃO NÃO ABAN�
DONARIA SEUS PLANOS DE EXPAN� E nOMINAçÃO DO MUNDO".
Tungstênio nos !

Estados Unidos'
Nova Iorque:12 (ReuterS)-'Com o emprego de raios invi-I

síveis ultra-violeta, foram des-
I

cobertas grandes jazidas de
tungstênio, metal básico para
a produção de aviões, tanques,
etc.
Essas jazidas foram desco

bertas em muitos Estados, se

gundo informação prestada na
156.a Reunião do Instituto de
Minas e Engenharia Metalúr
gica. A descoberta permite a
bastecer o gigantesco progra
ma armamentista dos Estados
Unidos, segundo declararam
os engenheiros presentes na

quela reunião.

IM NOVO TRIUNFO
IrORD

•

MOTORES V·8 e U6"!

[AIOR EFICIf;NCIA é o que lhe oferece
a série de caminhões Ford para 1942.

his ampla seleção de potência em seus es

tndidos motores: V-8, de 100 cavalos; VoS,
(.90; o novo "seis", de 90, e o de 4 cilindros,
c Economia Máxima e 40 cavalos de força.

Além dessa eficiência: uma grande va

edade de chassis e carrosserias, com dis-

Centro Soda I 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.-2

1{lcia-entre-eixos à sua escolha.
Com o motor e o chassis grandemente

eerfeiçoados, a série de caminhões Ford 1942
� mais extensa e econômica da história Ford.

Adquira um caminhão que desempenhe
1:m. a sua tarefa. Procure o Revendedor
Frd hoje mesmo I

•

CAMINHÕESFOBD PARA 1942
MAIS CARGA • MAIS FORÇA • MAIOR ECONOMIA

----------�--------------------------------------------------------------..Tradutora de Lombroso
mendigando no Rio

Rio, 12 (Meridional)Um vespertino estuda o drama
de Louise Meille. que foi a me
lhor auxiliar de Lombroso, e a
qual reside no Brasil desde
1906, onde vive, hoje, implo
rando a caridade pública, víti
ma da cegueira.
Louise Meille era filha adoti

va de Meille, o grande técnico
de fiação de seda da Europa,
cuja família travou relações
com Lombroso. Louise tradu
ziu a obra de Lombroso "La
femme criminelli", para a lín
gua francesa, tendo o escritor
feito referências elogiosas à
tradutora.

B1:�:::O:!E d�é:!:aP��:�!ae r·l·v�riínr n 0rn' n n unrr!3CONVITÊSg��;'��t1:�:�J���:�;Fs��::���Zrin��! U�U�� U t:i U � � U
de acordo com o at. 23 de seus Estatutos, convida os Snrs. ! Começa nos Estados Unidos objeto vital para o norte-ame-

�cionistas dêsse Buco para f'l Ass ernbléta Ot'dinária 11 rea-I
a =. das pri,:,ações ..A guerra, lagedo dos seus povoados, tO-j

ricano. Começa agora a huma
Iizar-se em sua sé� à Rua 'I'rajano n. 16. às 14 horas do que ja se fazia sentir profun- do o mundo despertou do so- nizar-se.
dia 20 de Ievereírr do corrente ano afim de tratar- se do damente nos espíritos, vai re- nho. Mas até, então, as preven-I Dado o caráter emínentemen
seguinte:

'

percutir agora também nos cor- ções dos homens mais insus-j te desportivo dêste povo, a

a) aprovação do Relatório e Parecer do Conselho pos. Nos períodos de calma peitos no seu patriotismo e própria guerra das armas era

Fiscal. humana, a abastança dos bens mais autorizados na sua repre-I de sofrimento muito relativo.
b) eleição do ;onselho de Administração. I

temporais leva-nos à felicida- sentação e responsabilidade, I O desaf�o à morte, com "elan"

c) eleição do :unselho Fiscal e seus suplentes. de espiritual. Quando se agita soa,:,am a uma. especle de �a-I desportivo, --: nos .ares, por
Florianópolis 3de fevereiro de 1942.

_

o ambiente, do mund? em �ue bug ice, que se la tornando

m-i exemplo ---: � um rISCO que. o
O CONfELHO DE ADMINl8TRACAO vivemos, da-se o fenomeno

m-I,
toleravel. atraí írreststívelmente. A cir-

--------"-----------_:-:__----- verso: o espírito, com poder Quando o presidente Roose- cunstância do dever cívico a

de receptibilidade muito mais, velt formulou o seu gigantesco I cumprir, que, da mesma for
sensivel, é o primeiro a deixar-I programa de produção de ma, os americanos têm em alto
se influir pelo reflexo das som- guerra para 1942, aos olhos gráu, engrandece e nobilita to
bras. Só depois é que o corpo dos norte-americanos surgiu dos os gostos desportivos,
acusa as suas consequências. a visão gráfica do aconteci- Trata-se agora do automó
No entanto, no que ao norte- mento: uma série infinita

dei
vel. A Casa Chrysler é a prí

americano se refere, há reser- máquinas, de todos os tama- meira a suspender as suas li
vas de euforia suficientes pa- nhos e de todos os feitios, nhas de montagem em série.
ra uma ilimitada resistên- funcionando, sem cessar, nu-l Vai-se dar uma grande trans
cia. . . ma brava competição de velo- formação na vida quotidiana
Evidentemente que, para cidade e num estrondo de en-I dêste povo. O sacrifício é ape

um cidadão da América do tontecer. Os imensos recursos
I
nas momentâneo. Todos êsses

Norte, cujo nível de vida cons .. da nação iam cair, em metra- esforços convertidos em mura

tituia a suprema aspiração de lha, sôbre os lombos do

inimi.-/lhas
de aço e fogo hão de ser

todos os outros povos, a pala- go. O espetáculo era visto, um no futuro, automóveis mais
vra privação significa ainda tanto deshumanizado, no confortáveis e quem sabe se
uma grande margem de con- "écran" de uma imaginação automóveis para muitos outros
farto e bem estar. Mas, como simplesmente cinematográfica.: povos que sempre andaram a

tudo na vida é relativo, não é Mas a guerra já chegou ao I! pé ! ...

exagerado considerar no ca- automóvel, e, portanto, a um (Inter-Americana) 4
minho das "graves" privações
o povo que, coletiva e índivi
dualmente, desfrutava, 1).0
mundo, do maior conforto.
Logo que a América entrou

na guerra, generalizou-se uma
teoria: só uma guerra longa,
dura nos pode dar um triunfo
definitivo, em toda a sua ex

tensão e profundidade. Á Hu
manidade só se abre uma via
para a sua purificação: a do
sofrimento. Estamos criando
um mundo novo, e os povos
felizes, à margem dos sofri
mentos humanos, devem ter
pelo contraste, a prefeita

con-Iciência da felicidade que per
deram, para não deixarem
perder, no futuro, o novo mun-
do que estamos criando. ----

As conquistas do nazismo
devem-se a duas causas funda
mentais: primeiro, à incredu
lidade que a todos inspirava a

palavra "honrada" de Hitler,
mesmo quando êste nos decla
rava, muito lealmente, que es-
tava na firme disposição de
nos mentir, sempre que a
mentira fosse necessária a03
seus tenebrosos designios: de
pois, ao sonho de feliz eterni-
dade em que se deixavam em
balar todos os povos ricos da
terra. Quando as botas "

ama
relas" do nazismo ecoaram no

I
I.

com ENCERADOS AYMORÉ

ÂVISO AO POVO CATARINENSE
Linha direta Porto Alegre-Florianópolis

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

às quartas e sábados
Saldas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos
Aqente em Florlanopolis: MARIO MOURA

PRAÇA 1f') DE NOVEMBRO

I

Fabricada; com lona especial, tinta e

impermeabilizada, e com ilhoses refor-
cedes, os encerados Aymoré tornam-se
economíces no uso em virtude de sua

maior dwabilidade resultante de sua

extrcordiiorío resístencíc,

Estão sendo ernpreqrrdos com

excellentes resultados em es-

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

de, cinza ou kaki

Encerados Aymoré
producfo do MOINHO' INGLEZ

Bonitos, bons e baratos,
Prtmelros entre 08 primeiros,
São -os doces preparados,
Co'o bom Fermento Medeiros.

SINDICA.LIZAÇÃO - Mode
los - Explicações. - Procure a

Organização Comercial Catari-
nense.

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇARua Conselheirq, Medra, 4 e 5 - FONE 1.61t2

(Defror�.� à casa Heepcke)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EGollomize aillQeivo cornprando
��-�C A SA D A ti • A-_mp,,__., _r'
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Dando início à nossa primeira liquidação, resolvemos vender durante o mês de fevereiro todo o nojo colossal stock, a preços incriveis

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

PRECOS VANTAJOSOS
Damos o seguir algumas de nossas ofefta�:

t:
f

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

I
Brim IuíarlSeda la qué, em todas as cores mt. 4$500 Cretone branco, largo 2mt » 8$000 Organdy lb em diversas cores

SetimLLumiêre, larg 0,90 I_ 12$000 Cretone branco, larg. 1,40 » 5$500 Brins de 2 il$5Selim Lumier e, larg 0,80 _ 10$000 Cretone em cores, larg 2mt, art. bom » 8$500lMerinó pro, art. multe bom
Frizotine líza. art. bom » 1c$000 Guarnição pintada PI chá uma 31$000 Meio IíuhostampadoFrizotine, pesada, art. ótimo » 12$000 Guarnição PI jantar 14ox140 » 17$000 Voil estanadoSeda givré pesada » II $000 Guarnição PI jantar 140x 180 » 22$000Seda givré superior » 14$000 Guarnição PI jantar I <lox2.30 » 32$000 kM A RINHOS E A RTIGO PI HOMENS:
Seda granítada, ótimo artigo » 8$000 Guarnição vadrez 140xl.Jo » 15$000 Sabonete ne buoy um

Romano xadrez na mesma co!' » 8$500 guarnição xadrez escuro 140x140 » 24$000 Sabonete � cô co em barr a s uma

Romano liso, art. fino » 8$500 Algodão largo 0,90 peça 22$000 Camisa Scega Leão PI ho rn em »

Seda xadrez míudo � 8$000 Algodão superior » ) 6$000 Camisa $ai'ga Leão PI rapa z »

Tafetá xadrez, lindos desenhos » 8$500 Alvejado Ouro » 19$000 Oamísa cj erxo PI homem »

Seda estamnada. desenhos novos :', » 12$000 Cobertores escuros (Reclame) um 6$500 Camisa cj eixo PI ra paz
fé

»

Lingerie em bolas, art, moderno » 8$500 Cobertores PI bêbê de 6$5 e 8$500 Estojo de .hrcara Japoneza PI ca um

Lingerie liso » 7$500 Toalhas Alagoanas PI banho uma 8$500 Estojo de hicara Japoneza PI chá »

Lingeríe estampado » 7$500 Toalhas Jizas PI banho » 5$500 Pasta Alviente uma

Tefetá Moiré art. bom _ 12$000 Toalhas PI rosto, de 2$ 2$5, :3$ » 4$000 Pasta K()l�s »

Fustão de seda liso, em diversas cores - 10$000 Blusas SWlg PI moças »

Seda PI camisa, art. bom • 9$000 TECIDOS DIVERSOS Blusas listdas PI moças »

Seda Polnt-à-jour estampada ) 7$500 Tecido PI reposteiro mt. 6$500 Capas íelpdas PI crianças »

Seda PI kimono, de 7$500 e 9$000 Crepon PI kimono » 3$000 Casaquinhs felpudos PI crianças um

Givré pesado, art. largo mt t4$000 Tecido granité PI kimono » 3$800 Pasta de ouro PI escolares de 14$ e

Veludo chiffon » 55$000 Crepon PI kimono, art. bom »3$500 Jogo de ssp. e cintas de couro PI homem um

Linho e seda de Brusque » 12$000 Chitão cI benecos » 3$500 Idem, Iden de camurça PI homem })

Tecido PI colchão, Iarg. 1,40 }) 4$000 J&go de ssp,: e cinto de couro PI rapaz de 10$ e
CAMA E MESA Tecido �I colchão, art. bom lt 3$000 Idem, ídei de seda PI rapaz um

Atoalhado branco e de cores, largo 1,40 mt 4$800 Opala líza }) 2$500 Escovas d roupa, art. bom
Colcha de seda cI bico PI casal uma 49$000 Opala liza, typo Suissa » 3$500 Leite de otonía
Colcha de fustão pjcasal ,. íB$ooo Foulard PI kimono » 6$500 Calça de iorracha
Colcha de fustão PI solteiro » 15$000 Opala estampada, typo cambraia » 3$500 Talco R08
Colcha reclame » 7$500 Fustão estampado PI praia » 4$800 Malas PI íajens de 24$, 25$
Colcha veludo PI casal » 24$000 Zefir superior » 2$600 Capas de torracha PI homem
Colcha branca PI solteiro :t 12$000 Zefir listado » 2$000 Blusas Asador, PI verãoColcha branca PI casal » 15$000 Tecido Cubano a 2$000 Lã Linda em todas as c ores

Recebemos mais uma infinidade de outros artigos, que na mesma base de preços, entregamos ao púlíco, durante êste mês.
ARTIGOS PARA CARNAVAL: Recebemos variado sortimento, corno: Pandeiros, medalhas PI ciganos, colares I Baianas, colares Havaianos, oculos. narizes,tecidos e sedas apropriados PI o carnaval. As meias mais fortes da cidade, são vendidas pla nossa casa

Defenda o seu dinheiro, íazendo as suas compras Da primeira grande lquidação da

CASA DAURA--A' rua Felipe Schmidt, 19--FlORIANO-POLIS
C d I I

- TesouDs chineses COBRADORonvoca OS pe OS a emaes Chung-Kng, 12 (Reuters)-
Os tesouro. do Musêu Chinês, Precisa-se de um. Necessário

t \ T d fi
. .

que havían sido enviados à fiança. Informações nesta reda-Estocolmo, 12 (Reu ers, - o os os ex-o reiais, de san-

gue germânico ou aliado, que pertenceram aos exércitos ale- Rússia par, uma exposição em ção.
mão, austríaco, italiano, polonês, belga, jugoslavo ou Iitua- Leníngradç antes de rebentar 8vs.-63
no, receberam ordens para se apresentar aos postos de poli- a guerra uropeía, estão Hi>"O-

ra retornaido à China, Duran- Assistiu ao cêrco de Uruguaianacia, antes do dia 25 do corrente, conforme decreto divulgado
em Berlim, segundo informa um correspondente do "Svenka O �CONTRATOSSE' te a batalia de Moscou, êsses e conheceu D. Pedro II
Dagbladet" na capital alemã. tesouros firam levados para Porto Alegre, 12 - O "Cor-

E, DE ,EFFEITO SENSACIONAL zona segua. Recentemente, fo- reio do Povo" recebeu a visita
ram envíaíos para Almatina, de João Pedro Gonçalves, de.......... rebeldes .tratç.........� ..... às margers do Sinviang, onde 123 anos de idade, neto do ra-=::.:: :!.����c.":.h�,::-�.:=�a os delegadis do governo chinês I moso general Bento Gonçalves

• "',...eza geral. 18li.... appe.... febre.,. CONTRAT recebê-Iosão das mãos dos rus- da Silva, herói da Revolução......edlo .... tuto. berelCG� que lIào Eftlcac".'.. sos, Farroupilha. Falando à repor-.. tesse dos tuben:alosos .OIR_ _ .
COItTRATOSSE .. recebeu maJ8 .. 24000 aae.lade. tagem, João Pedro declarou
............ Tenha. cultladol,�Ná... deIx.. -.g&IIaL...... A�ença-O que seu pai, Pedro Gonçalves,....... CONTRATOSSE. que. barate.. te_........ l foi O fundador da cidade de.. .., ...."ube Y..".___ .- ......

Sement�s novas de nôres Cruz Alta. Quando Solano Lo-
e verduril;, só na "A Flori- pez atacou o Brasil, João Pedro

culttra", a rua Felipe Sch· sentou praça nas tropas brasi
midt, n. ;2, (Edifício "Cru - leiras e assistiu ao cêrco de
zeir�».) 20VS.-18 Uruguaiana e, consequente

mente, à rendição das forças
do general Estigarríbia. Conhe
ceu o Imperador D. Pedro II,
por ocasião de revista que êste
passou às tropas brasileiras vi
toriosas do paraguaí. Depois
dessa guerra, voltou para San
tiago do Boqueirão, sua terra.

» 2$200
4$'100
5$fIOO
4$500
2$400
2$500

»

e

mt,
»
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S
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I

1$')00
$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
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um

�
I
€
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e
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Clube Doze de Agosto
CARNAVAL DE 1942

Levo ao conhecimento dos Srs.
Sócios e suas Exmas. Famílias que
a Diretoria resolveu realizar bailes
à fantasia, com início ás 22 horas,
nos seguintes dias de Carnaval: 15
(domingo) e 17 do éorrente (terça
feira,), reservando o dia 16 (segun
da-feira), para uma vesperal in
fantil, das 16 às 21 horas,

de cada festa.
Êsse ingresso, na conformidade

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

8rs. Sócios levarem em sua com·

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

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

rá direito unicamente à entrada do
respectivo sócio.

o Ambula.tórlo Médico Popu
lar, Rua Mala Lacerda 66 --

Rio de Janeiro, sob a direção
de médtcos Espíritas, atende,
gratuitamente, pessoa1ment ...
ou pelo Correio, desde que
envleclaramente o nl me, ioa
se, residência e sintomas, a8-
dlm como envelope lSehido e
subscrito para resposta.

Estará perdido o «Normandie»?
Nova rorque, 11 (R(>utel's) - Os vespertinos dedÍ<'am amplo no·

ticiário e numerosos comentários ao ine(llHlio verificado a bOl'do do
"NoJ'l11andil>", salientando que o navio constitue uma das expl'essõ('s
mais elevadas .la arte e dpllcia fl'an('esa e lamentam sua 11est.rui<:iío.

O "Ne\\' York Times" esc1'(,\·(, que a eonstrnçiío do "Nol'lI1andie"
foi um dos mais belos gestos da rrel'ceÍl'a República Ft·aneesa. }<'oi o

navio construido jlar<l a paz, com o lIIe]hol' dos esfor<:os (la engenha·
ria francesa,

O "N('w YOl'k Henll<l" dpf'laJ'<1 quI' a fuma<:a eSIH'ssa quI' cohl'ia o

"Normalldie" entristecpll cen1enas dI' lIIilhares de j)('ssôas qu!' assis·
tiam à cella.

Yichí, 11 (Havas) - A IWl'da do "NOI'1I1<11Hlip" causou g'l'aJJ(I<' ('ons·
tel'ua<:ão aquí. T..Ielllbl'a·se QUI' todos os t't'anc('ses consideravam o na

vio como seu YeL'dadeil'o patl'Ímônio 1I1'1IÍSti<·o. i\ ohra teve a colabo·
PUDIM MEDEIROS, 8 SO ..

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

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

das, com direito a 4_ cadeiras, obe
decendo à disposição constante da
planla exposta na séde do Clube,
serão os seguintes: CRIANÇAS - Resolveu a Direto-
Assinatura para todos os bai· ria proibir, terminantemente, a en-

Ies 308000. trada de cria.nças aos bailes de 15
Mesa ªvulsa para cada baile,." e 17 do corrente, no que agirá com

20$000, o máximo rigor, esperando-se dos
As assinaturas para os 2 bailes Srs, Sócios não só o acatamento

poderão ser procuradas na séde do a tal deliberação como a sua, coad
Clube, desde às 19,30 horas do dia juvação nesse propósito.
9 do corrente até às 21 horas do dia Quer para os bailes, quer pa,ra
15; da,j em diante vender-se-ão só- a vesperal infantil, não haverá con

mente mesas avulsas. vites, podendo entretanto, os Srs.
E' conveniente notar que, para os Sócios quites com a Tesouraria, até

pedidos de venda de mesas, a Dire- o mês de janeiro p. p" inclusive, so-
, toria não atenderá, absolutamente, licitar da Diretoria, para pcssoa,s
solicitações por escrito ou pelo te- ou famílias de suas relações, em

lefone, devendo os pedidos serem trânsito ou a passeio nesta Capital,
feitos pessoalmente pelos Srs. Só- ingressos para todas ou cada uma
cios ou pessoas (com exceção de das festas carnavalescas.
crianças) pertencentes às Exmas. A juizo da Diretoria, poderão
Famílias, desde que exibam ou o ser fornecidos êsses ingressos, me
talão do mês de janeiro do ano cor- diante pagélmento antecipado, ob
rente ou o ingr�sso resJ?ectivo que

I serval.ldo-se
os seguintes preços:

a Secretaria esta expedmdo para Assll1atura para todas as festas
êsses bailes. 508000.
Cada. sócio terá direito, apenas, à I Ingresso avulso para cada festa

compra de assinatura para uma 30$000. '
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,

o IRMÃO SOFRE ?

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

imedia;ões da Praça 15.
5v.-.f

ROUBO MÁCABRO
Lisb01 12 - Informam de

CantanJede que, de noite, os

larápios assaltaram o cemité
rio daquela vila, introduzindo
se em seguida no jazigo da fa�
mília Ribeiro. Uma vez alí, re
tiraram para o exterior a urna
contendo o cadáver do sr. Ma
nuel Ribeiro Dias da Costa,
antigo secretário da Câmara
da vila, que falecêra há cerca
de 22 anos, tendo em seguida
aberto, a golpes de navalha e
de escôpo, a parte superior do
caixão de chumbo, donde arre
bataram a cabeça do defunto.
Tal acontecimento encheu

de espanto todos os que dêle
tiveram conhecimento, tanto
mais que nada foi furtado, não
só nesse como nos outros jazi

-------------
'

gos, nalguns dos quais se en-

P·re'di·O 'contram objetos de valor.

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

['ação 111' todos os gl'aIHles artistas ÍJ'allcesps.
Nova Iorque, 11 (Rcutel's) - O "Nol'luaurlie" ad{'l'nou in1eiramen·

te com a ehegada da 111111"(> alta às 8,45 horas de ontem. Ouviu·sp distill'
talllPlltp o l'Hh]o !)J"otluzido lH'lo choque da parte latprnl rIo "linel''' fran
cês com a supel'f.ícjl' congelada da {agua. O ine(l1HHo já tinha sido intci·
ramente dominado.

\Vashington, 11 (Reuters) - Os funcionários do Departallll'nto <la
Marinha se neganlm a COJlle1l101'al' a possibilidade dr salvar o paquete
"N01'lllan(!ip" dallifieado e qu(' sp acha ancorado no eáis de NOI.·th Ri·
"el'. Os ellgcllheü'os navais dizem sel' pl'eciso examillá·lo, antes de se

podel' determinar a extensão dos danos. O nayio tem ulIla inclinação
de 45 gl'áus.

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

QUARTO
Aluga-se um. Sem penção. In

formações nesta redação.
5vs·�

Abóbora d. 58 quilos
Ouro Fino (Minas Gerais),

12 - O agricultor Miguel Car
pentiere, desta localidade, co
lheu, em sua propriedade agrí
cola, uma abóbora pesando 58
quilos.

Vendem-seNegócio à venda
Vende-se a casa de negó

cio no largo General Osório,
40 (Casa Chicão), Bom ponto
e bem afreguesada. Vende
se, também, o mesmo pré
dio. Tratar no local.

30v.-S

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 especiajs
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
'PO�',resPQndente aQ dia da ..ealizaçãG

A venda, não só de mesas, como
de ingresso ás pessôa.s não perten
centes ao nosso quadro social e que
estejam de passagem por esta cida
de cessar:'!, impt'eterivelmente, às
19 horas do dia da realização da
festa,

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

IOvs.-8
A Diretoria, na certeza de que

não só será atendida, como também
coadjuvada pelos Srs. Sócios e visi
tantes, pede a todos o inteiro e fiel
cumprimento das presentes disposi-
ções.

-

CLUBE 12 DE AGOSTO
Floria� -'.uolis, 2 de fevereiro de

1942. "I'

Pela Diretoria, MÁRIO LACOMBE
10 Secretário

'

ALUGAM-SE
3 quartos com janelas de Vende-se um, à rua Bo
frente e entrada indepen.den- caiúva, 30.
te. Prefere-se casal sem filhos.

I
Tratar à rua Arcipreste

Ver e tratar à rua João Paiva, 5, com o sr. Orlando
Pinto n. 29 (8ob')1 15 v.·g Simas. lSvs.-l5

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A·CASA OR I ENT r. L já afamada pelos seus preços haratíssímes... ., M, acaba de receber as últimas novidades em
'sedas, tecidos de algodão e muitos outros artigos, que serao vendidos a preços sem concurrência ..

SEDAS Filó, metro 3550°1 Toa.lhas Higienicas dz, 7$000 Blusas Olímpicas para moças 6$000
Seda Laqué xadrez e listado, mt. 5$900 Rendão (novidade), mt. 6$000 Toalhas de rosto, de 1$4, 1$8, 2$, Véos de mó de sêdas para noivas 14$JOO» Laqué, ItS0, mt. 4$400 Gpala lisa, de 2$, 2$5 e 3$000

I 2$5 e
.

4$500 Grinaldas para noivas a começar de 5$000
• Façoné 3$800 Opala. estampada, largo 8Q mt. il$ooo Toalhas de banho, legitimas alagoanas 7$500 Gramplnhos, caixa de 1 groza 4$500
b Granité, b orn artigo 6$500 ! Cambraia Ilntsslma, largo 80 rnt. 4$500 Toalhas de banho, em cores 9$500 Laminas Gillete Azul, dezena 9$000» Granité, e specíal" 8$000 Zepbir listado, de 1 $5, 2$ ,e 2$500 Toalhas de banho, temos grandes .. Lima para unhas 1$500
» Crepe K.OfllliDO 7$000 I Trrcolíne, de 3$, 3$6, 4$5 e 6$000 sortimento. Porta escova de dois [ugares 2$000
» Givr

é

superior 10$500 Tricoline listada para Pyjamas, mt. ;)$500 Jogos rendados para quarto, 7 peças 55$000 Fita metríca 2$500
» Frlsutine da melhor qualidade 10$500 I TricoJine lisa, mt. 4$000 Colchas para casal, reclame 14$500 Camisetas de física para homens 2$500» Frlsotlne diagonal (novidade) 12$000 Chitão superior 1$800 Colchas íustão para casal 18$000 Camisas Socega Leão, para rapaz 4$000
» Ajour de 6$000 e 7$000 Cretone estampado 2$500 Colchas mercerísadas para casal 20$000 Camisas Socega Leão para homens 5$000
» Língeríe 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 veludü para casal 24$000 Camisas para homens a começar de 9$000
» Fustão 8$000 Tecido rendado para cortina, largo f ,40 6$000 COlchas Iustão para solteíro 11 $000 Cuecas para homens a começar de 4$000\) Tafetá xadrez 7$00r) 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$5QO e 9$000 Escocía, mt, ]$800 Colchas íustão mercerisadas para Ternos de Casimira para homens a co-
» Tafetá liso, de i$500 e 8$50'-' Brins a começar de 1$800 solteiro 14$000 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-
:t Tafetá Moiré 12$000 Brim branco e azul marinho, para co- solteiro 17$000 çar de 39$000
:t Listada para Camisas 8$500 legiaes, mt. 2$500 Colchas branca, meio linho para casal 27$000 Calções de banhos de 6$000 e 10$000
» Listada para Vestidos 9$500 Mescla su perlor, mt. 3$000 Colchas branca para casal 15$000 Cintos de banho 2$500
» Estampada em belos desenhos 9$500 Pelucia íustão em diversas cores, mt. 3$000 Colchas de sêda com franja para Blusas ce- Jersey para moças, de 10$ e P1$000
» Estampada moderna 11$000 PeIucia 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
» Estam pada natural (alta nov.) mt. 18$000 casal 70$000 Pasta de couro para colegiaes 11 $000
» Lumíe re Lavrada, largo 80 mt. 10$000 Flló mosquiteiro, largo 3,50 mt. 12$000 Guarnições para chá, com 6 guarda-

r

Rêdes para cabelo a 1$000
» Lumiêre Liso, largo 80 mt, 105000 Graníté, larg. 1,613 mt. 9$500 napos 15$000 Grande sortimento em Roupas de Banho
» Lumiere Liso. largo 90 (artigo já Estamíne para bordar, largo 1,40 mt. 6$200 Guarnições pintadas para chà, com 6 PERFUMARIASbem conhecido) mt. 12$000 Pano para colchão mt. 1$800 guardanapos 30$000 Leite de Colonia 5$800:t Veludo Chifon Reclame mt. 50$000 Puno enfestado para colchão, mt.· 4$200 Cobertores para bêbê 7$000 Batom Michel Zande e Tange 2$800» Organza lisa, finíssima, mt. 9$500 Atoalhado superior. largo 1,40 mt. 4$900 Cobertores desenhados para solteiro 13$000 Batom colgate 2$500 e 3$500» Organza estampada, de 10$000 e 12$000 Cretone meio linho branco, larg. 1,40 4$800 Cobertores desenhados para ca.sal 16$r.oo Batem Tentação e Murjany 1$500» Jersey, largo 1,40 12$000 Cretone meio linho branco, larg. 2,00 7$500 Cobertores xadrez para solteíro �8$500 Rouge Tentação 1$200E mais uma imensidade de outras Se- Cretone meio llnho branco, larg, 2,�0 7$500 Cobertores xadrez. para casal 24$500 Rouge Adoração 2$00
das, que estamos vendendo a pre- Cretune meio linho em cores, larh. 1,40 6$000 Cobertores Argentinos para casal 395�00 Bouge Royal Bríar 4$000
ços baratissímos. Cretone meio linho em cores, largo 2,00 8$500 Cobertores para casal 6$000 Sabonete Carnaval, Godíva, Colgate, Che-TECIDOS· Algodão bOID, peça de 10 mts. 14$000 DIVERSOS ramy e Palmolíve 1$000

Luisine, metro' 1$500 Algodão largo 75, peça de 10 mts, 16$500 Sabonete Lifebuoy, Lever, Gessy tl Pal-
Linon, metro 1$500 Algodão largo 90, peça de 10 mts. 19$500 Sombrinhas modernas em gorgurão eha- molive ]$400
Linho estampado para praia 2$500 Algodão superior, larg, 1,40, peça de malote 225000 Talco Malva 2$900 e 3$9:0
VoU 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 D$500 Algodão Marlposa.para mesa,' largo Suspensorios para rapaz 2$500 e 4$000 Pó de Arroz Reny 1$000
Cambraia em desenhos modernos, dr 1,40 peça de 10 mts. 40$200 suspensorios de couro para homens 75000 Pó de Adoração 2$000 e 3$000
4$800, 5$500 e é$ooo Morím especial, bem largo 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 hatlsados 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 Morim 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 mercerisada, :enfestada, Capas para recem-nascidos, 9$500 e 10$500 Pasta Colgate 3$000
Crepom para Kimonos, de 3$ e 3$500 peça de 10 jardas 23$000 Capas felpudas para recem-nascidos 12$500 Pasta Gessy e Euc alol 2$500
Meriú-:) preto largo 80 3$Goo Toalhas Adamascadas para mesa, Casaquinhos de malha para bêbês 4$000 Pasta Kolinos, Lever e Odol 3$200
Tecido crepe para luto, mt. 45500 2,00 x 1,40 30$000 Faixas mercerisadas, mt. 2$000 Oleo Oyrce 1$200
E centenas de outros artigos, tais, como: Bíjouteríes, Linhas, Rendas, Botões, Meias, Fitas, Cintas. Ligas, Chapéus, Casemiras, Lenços; Malas, Roupas para crianças, Gravatas,Sombrinba@, 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 OR.IENTAL Rua C.. Mafra, 15-Florianópolis
J�O ESTADOI/P
DUBlO VESPERTINO
Redação e Oficinas à Rua

João Pinto n, 13

Tel. 1022 - ex. posta.l139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano .....•.••.. 50$000
Semestre • . . • • . 25$000
Trimestre .••••• 15$000
Mês .. .......... :)$000

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

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devolvidos

A direção não se responsabi
liza pelos conceitos emitidos

I@
nos artigos assinados

�

Terrenos no Balneário
Escolha já o seu lote de ter

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

•••••••••••0••••••••••••••••••••••••• Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
• • Limitada

: $ \a lft A· $ : Banco de Crédito Popular e Agrícola
: riIwi' : de Santa Catarina·
• • Rua Trelano n.O 16 - Séde própria
• d Ih i acabamento e Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certificada

Pa rêes maravi OSOS, íníssimo e n. 1 em 20 de Setembro de 1958.

•• _ • Endereço telegráfico: BANCREPOLA
• das melhores fábricas do país, sao li CÓdigos usados: MASCOTTE la. e 2a. ediçãoFLORIANOPOLIS
I: encontradas nos balcões da .. EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES

•- v. I Emprestimos - Descontos - Cobranças
e ordens de pagamento.• Casa. SANIA BOS& • Tem correspondente em todos os Municípios do Estado• . .!, Representante da Caixa Economíca Federal para 8 venda

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

•0 Díáríamente recebemos novídades Paga todos os coupons das apólices Federais e dos Estados• de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.• • Mantem carteira especial para administração de prédios.

: Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514 : Recebe d�:���e:�a����sito pelas
I) • CIC à disposição (retirada livre) 2%
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• g�g X���a��éviO ��
I

- ----.- ----:_ CIC Prazo Fixo 7%DESPERTE A BILIS Aceita procuracào para receber vencimentos em to-
I DO SEU FIGADO

das as Repartições Federais. Estaduais e Municipai�.HOT[l ,C[NTRAl Sem Calomelanos-E Saltará da Cama
Disposto Para Tudo

Seu figado deve derramar, diarlamento,
DO �tomago. um litro de bílis. Se a hilis não
corre livremente, 0:5 alimeatos não !5ão
digeridos e a podrecem. Os gazes inc:pam o

estomago. Sobrevém a prisão de ventre.
Você sen/,e-se abatido e como que envene
nado. Tudo é amargo e a vida é ummartyrio.
Uma simples evacuação não tocará a

RUSa.. Nada ba como as famosas PilIulas
CARTERS para o Figado, para uma acção
certa. Fazem correr livremente esse litro
de bilis, e você sente-se disposto para tudo.
Não causam damna; são suaves e contudo
Ião maravilhosas para fazer a bilis correr

livremente. Peça as Pillulas CARTERS
para O Fígado. Não acceite imita",
1'.l'eÇo 3$000

I F ,. Earmacla (( sperança»do
Farmacêutico NILO LAUS

(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
talad�s e agora dotados de água corrente, sala
para mostruários dos srs. viajantes, e servido por

garçons atenciosos e peritos cozinheiros.

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

Pe�fumaria5.--Artigos de borracha.
C A 5A Garante· se a exata observância no receituário médico

precisa-se de uma casa, em PREÇOS MÓDICOSbôas 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 Hmpcke),

Inesta redação.
10 6 ._F_O_N_E_1._6_42 ..

:v.'·
_

HOTEL CENTRAL
Rua Conselheiro Mafra, 26 - Caixa Postal 219

I�---------_............._------
2 Ov.-5

CURSO DE GUARDA-LlVAO EM SUA CASA:
(Por correspondência).

12 mezes de estudos. Mensalióade mínima. t'reciso de agentes e re·

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CARNAVAL NO LIRA T. CLUBE.--Um 'rico anel de platina e brilhantes, em exposição na
C V'I

" ·

I- d o -ollllnal lantas·la o prêmio será conferido no baile deasa
.

I or, a mais ln a e ri · sábado e entregue no de segunda-feira.

I

o eSTADO

PRODUTO

"Vida Social I =" �h!�����a A !iado�a�!,��g���acu;a"--- =- da por testemunhas, de ter estado em relações com o secretário da
À NOITE, NO "PÉROLA" \ em��ixad� alem� �, de t�: feito prop�ganda alemã. nos cGmíci�s

I
da American First , movimento derrotista que se dissolveu depois?\ão é só de dia, à hora do

almoço, que o Hcstaur'ante da agressão japonesa."Pérola" se movimenta, Ire- Um amigo da aviadora contou às testemunhas que ela haviaqucnt ado por ponlualíssima e

distinta freguesia. Aliás, é justa I proposto aos agentes alemães um "vôo de amizade" à Alemanha
essa prcferôncia, pois ali todos passando pela América do Sul.são alendidos com esméro, não
f:Ú pelo seu proprietário, co- O oferecimento foi rejeitado pelos agentes hitleristas, pois a
1110, também, pelos diferentes aviadora poderia" fazer mais, pela Alemanha, trabalhando em favormoços-de-servir. A cozinha é
b igiêuica e do próprio salão da paz nos Estados Unidos.
de refeições se póde ver a ,1,1 i- A conhecida aviadora tomou parte saliente no movimento"idade dos "mestres-cucas" ...
Mas, à noite, o ambiente da "pacifista" de antes da guerra, sendo membro proeminente do Ame-

sala-de-frente se tem tornado rican Flrst Committee ".verdadeirarnqnte encantador.
Senhoras, senhoritas, pares
distintos, em torno das mesas

elegantes, servem-se de sone

tes, gelados, fru tas, na mais
fina atmosféra social.
No salão do "Pérola" 8StÚ":-;C

criando, pois, um permanente
ambiente de festa, nestes dias
que já são vésperas do Car
naval. - D'Are.

u M

*

Fazem anos hoje:
O sr. Heitor Campos;
-a exma. sra. d. Per iria Mar

tins.
'*

Clubes:
O Limoense E. C. inaugura

rá amanhã sua temporada car

navalesca, com animado baile.
Dias 15 e 16 outros bailes serão
levados a efeito, para gáudio
dos foliões daquela localidade.

*

Habilitações:
Estão-se habilitando para ca

sar o sr. Ludvig Antonius Hein
rich Schafheut le , natural da
Alemanha, e a sta. Frieda Ju
liana Augusta Augsburger, tam
bém natural da Alemanha.

*

Casamentos:
Realizou-se a 9 do corrente,

em Jaraguá, o enlace matrimo
nial da prendada senhorita 20-
raide Sabino, filha do nosso

prezado conterrâneo sr , Colom
bo Sabino, com o sr. dr. Abe
lardo Rupp, brilhante causídico
na Capital da República.

�

Nascimentos:
Delma-Elbita é o nome que

na pia batismal tomará a in
teressante garotinha que veio
enriquecer o lar do sr. tte. João
Cardoso de Sousa, distinto oti
cial de nossa Força Policial.

Falecimentos:
Em sua residência, à rua Ma

[or Costa, faleceu a exma. sra.

d. Ester Silva. Seu sepultamen
to efetuou-se ontem, às 16 horas.

Machado & (ia.
Agências e

Representações
C.ixa pOltal - 37

Rua Joio Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-agentel nOI pri"ciplia

munclplos do E.t.do.
17P.

*RAUL LEITE*

IEcos e Notícías I
No afã louvável de dotar nos

sa capital de um estabelecimen
to digno de seu progresso. o sr.

Euclides Pereira inaugurou, há
tempos, o "Café Rio Branco",
sem dúvida alguma um dos me

lhores da capital.
O calé melhor da ilha, a pres

teza do serviço e a higiene no

tratamento, fizeram do "Rio
Branco" o ponto preferido das
palestra sobre guerra e dos co

mentários respeito ao desenvol
vimento do futeból. Havia, po
rém, um ponto a sanar: - o

calor; pois pouco beneficado era

pelo vento. Isso, porém, não será
mais notado, pois a partir de
hoje funcionarão passantes ex

austores de ar, que continua
mente renovam o precioso ele
mento de vida. A par disso,
também, está funcionando mag
nifico filtro, com capacidade pa
ra 500 litros por hora, melhora
mentos que serão devidamente
apreciados pelos inúmeros fre
quentadores

Já comecou a demolicão do
velhíssimo prédio à esquina
das ruas Felipe Schmidt e Tra
jano, em cujo andar térreo
funcionou por muito tempo o
"Café Rio Branco".

Os srs. Nagib & Jorge Massad
contrataram com a Empresa
Paranàense de Construção as
obras do novo edifício que na

quele local se vai erguer e o

que terá seis andares, além do
térreo. Vimos, ontem, a magní
fica planta dêsse edifício, cujas
linhas não são apenas moder
nas, mas extremamente ele
gantes. Êle dará à rua Felipe
Schmidt um aspecto ainda
mais aristocrático.

A firma Nagib & Jorge Mas
sad está de parabens, por dotar
a nossa capital de uma cons

trução que a honra .

Foi nomeado o sr. Anselmo
José dos Santos para o cargo
de Coletor, provisório, de En
cruzilhada.

Assumiu a interventor ia fede
ral do Estado do Paraná, inte
rinamente, o sr. dr. João de
Oliveira Franco, por haver o

sr. Manoel Ribas entrado em

Jôgo de licença.

o presidente da República
assinou decreto-lei reorgani
zando a recebedoria do Distri
to Federal.

Foi assinado decreto, pelo
presidente da República, regu
lamentando a fiança dos fun
cionários públicos.

Segundo se noticia, o Papa
Pio XII, atendendo a sugestão
do núncio apostólico, monse
nhor Aloisi Masela, criará, co
mo contribuição da igreja, às
comemorações do centenário
da cidade, que transcorrerá em

1943, o bispado de Petrópolis.
A criação de mais um bispado
no Estado do Rio talvez tenha
como consequência a elevação,
a arcebispado, da província
eclesiástica fluminense.

Dias bailes
ca rnava lescos.
Dia 15 - soir êe carnavalesca in

fanti],
p'rêmio: No baile de Sábado _o.

um anel de platina e brilhantes, a

mais linda e original fantasia; um

bronze e uma taça de champanhe ao

blóco mais bonito e animado; uma

garrafa de champanhe ao folião mais
animado. Na soirée infantil dois
ricos brinquedos, ao menino e me

nina melhor fantasiados.
Ingressos com o cobrador do Clu

be. Traje: Fantasia, rigor ou branco.

A Alemanha sabe a
qualidade do nosso

petróleoRio 13 (A. N.) - Um des
pacho de Ilhéos informa que o

prefeito Mário Pessoa dirigiu
importante oficio ao Presiden
te do Conselho N acionai de Pe
tróleo, general Horta Barbosa,
pedindo a atenção do referido
órgão para a existência de pe
tróleo em Ilhéos, remetendo o

exame feito na Alemanha, em

1939, exame êsse que compro
vou a qualidade das jazidas
de Cururupe e Almada.

É :\lAIR QUE UJ\I
NO::Im, É mr
SI:lIIBOLO!
-

PODEROSO AUXI-
LIAR 1\0 TRATA

lILEXTO DA

o presidente da República
assinou decreto reconhecendo
a União Nacional dos Estudan
tes como entidade coordenado
ra e representativa dos corpos
discentes dos estabelecimentos
de ensino superior em todo o

I
país, com os estatutos a serem

aprovados pelo govêrno.
O mesmo decreto mandou

I "

x

de WETZEL & CIA.- Ioinvílle

Comprai na Cf SA MISCE
LÂNEA é saber economizar'

A critica situacão da
Grécia

Londres, 13 (Da "A. F. L"
para a "Reuters") - A situa
ção na Grécia é espantosa. Em
Atenas e no Pireu a média diá
ria de mortes é de 2.000. A
Cruz Vermelha Americana na

Síria, decidiu mandar 12.000
toneladas de víveres e coberto
res para a Grécia, mas tem que
aguardar permissão das auto
ridades britânicas. Por outro
lado, sabe-se que o govêrno
grego procura obter de parte

! das autoridades inglesas, direi
to de transito marítimo para
pequenos barcos, cujo carrega

I gamento já está pronto na Sí
ria.

Repressão à sabota
gem na Argentina
Buenos Aires, 13 (R) - O

Ministério da Marinha informou
que será reforçada a vigilância
da polícia marítirna na zona por
tuária, afim de impedir a prática
de atos de sabotagem.

VIGILANTES

Vida EsportivaTamandaré F. c.
Os "diabros,rubros", quebran

do a linha de indeferença em

que se achavam envolvidos, vol
tam, após de 18 mêses. de au

sência, mais um rnenos,» à ati
vidade.
E isso constitue o fruto dos

-

esforços de uma pléiade de ani-
madores, entre êles o jovem 'Ilir.
José Fontes, que se propuseram
promover o reerguimento do an

tigo "Tamandaré",
Como demonstração de suas

atividades, o direção técnica tr
mandarina inicia, na tarde de
hoje, no gramado da F.C.D., as

suas atividades, com vigoroso
treinamento.
Sem dúvida alguma, o entu

siasmo aumenta de intensidade

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. Perfeiçgío e rapi
dez, só no FOTO IDEAL.
Atende diariamente a

qualquer hora.
Rua Tiradentes, 5

FLORIANÓPOLIS.

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

ções: no depósito da Stan
dard Oil Cio. Of Brazil,
Rua Rúi Barbosa. (Ponta
do Recife). 5vs-2 nas hostes rubras à proporção
incorporar à União a Confede- que se aproxima a época das
ração dos Desportos Universi- próximas competições citadinas.
tários, instituição recentemen- I/AD
te criada pelo eovêrno. I

Repressão à sabota-
Ocorreu, ontem, o 133° ano gem no Chile

do nascimento do grande esta- Santiago, 13 (H.) - As au-
dista norte-americano, Abrãao toridades navais, de acôrdo
Lincoln, o apóstolo ela Liber- com a decisão do governo chi
dade e o insigne abolicionista, leno, em face da guerra no Pa
tão tragicamente assassinado cífico, estabeleceram a fiscali
em um dos teatros daquela na- zação militar para todos os

ção irmã. portos do país.
Nêsse mesmo dia ocorreu, Qualquer comunicação rá-

também, o 95° aniversário de dio-telegrafica, r e I a c i o n a
nascimento de outro inolvidá- d a com os países beligerantes,
vel norte-americano - Edison, o deve ser cifrada em codigo -

gênio inconteste de Hyde Park foi uma das medidas adotadas.
e o mago sublime da luz. Edi- para evitar atos de sabotagem.
son foi o inventor da lâmpada E' proíbido, tambem, tornar
incandescente, do fonografo e pública qualquer informaçãode mil outros engenhos de uti- referente aos movimentos de
lidade. vapores.

ULTIMA HORA
VIOLENTO COMBATE AERO NAVAL

Londres, 12 - Violento comhate nero-naval desenrolou
se hoje no Cana I {la lUanC}la.

Os couraçados alemães "Sclull'nllorst" e "Gneisenau" e o
cruzador "Prinz Eug'en ", que há muitos meses se achavam em
Brest (França ocupada) conseguiram sair dali e, acompanha(los de uma esquadrilha de destroyers e varre-minas e sob a
proteção de forte escolta aérea, atravessaram o Canal da Man
cha.

Destroyers ingleses e navíos mineiros, também protegídos
por aviação, tentaram interceptar a poderosa formação ger
mânica, que se escondeu sob pesada cortíua de fumo.

Os aviadores IngIeses acreditam haver alcançado com
bombas, pelo menos, uma das naves alemãs. 'I'odas estas, en
tretanto, conseguiram ganhar o )lIar do Norte, com provável
rumo a Helígoland,

Os britânicos perderam 4) aviões-torpedeiros, 20 bombar
deiros e 16 caças. Os alemães perderam 15 caças.

)�aÁ� .�,qC(,.,• •
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Os amarelos chegaram
ao Oceano índico

Rangum, 13 (U. P.) - Um
comunicado anuncia que os japo
neses ocuparam a cidade de
Martaban e que estão utilizando
bótes de borracha na travessia do
rio Saluem.

(Mareei registrada)

POUPA-SE TEMPO, DINHEIRO E ABORRECIM}:NTOS
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CINE REX CINE ODEON

- FONE 158'1 - - FONE 1602 -

A's 7,30 horas A's 51/2 e 761/2 horas

I NUMA
NOITE SOLTEIRA POR

DE NATAL CAPRICHO
. com Fred Mac Murrey,Complemento nacional D.F.B. Madeleine Carrol e

AI8n JonesA voz do mundo e

Noticias do dia (jornais da
«METHO» e «PARAMOUNT.f)

Complemento nacional O.F B.
A voz do mundo

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

Preço 2$000 e 1$500
Livre de Censura

LAVANDO-SE COM O SABAO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


