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de Fe'rnando�de Noronha!
RIO, 14 (MERIDIONAL) --- A PROPOSITO DO DECRETO CRIANDO O TERRITóRIO FEDERAL DE FERNANDO DE NORONHA, UM VES

PERTINO OFICIOSO DIZ: "DADA A AUDÁCIA E A FALTA DE RESPEITO ÀS. LEIS INTERNACIONAIS QUE CARACTERIZAM AS NAçõES AGRES
SORAS, NÃO DEVE ESTAR FóRA DAS NOSSAS COGITAÇÕES UM ATAQUE CONTRA FERNANDO DE NORONHA. O PONTO É DEMASIADA
MENTE IMPORTANTE PARA O DOMíNIO DO ATLÂNTICO E NÃO PODE SER MENOSPREZADO NUMA LUTA TRAVADA PELO DOMíNIO DO

MUNDO".

,

Ecos e Notícias I�

ANO XXVII

o MAIS ANTIGO olARia
Diretor-gerente:

DE SANTA CATARINA
Altino Flores

Em comemoração ao décimo
aniversário de fundação da
Faculdade de Direito de Santa
Catarina, o Centro Acadêmico
XI de Fevereiro, órgão represen
tativo dos alunos dessa Escola
de ensino superior, fez realizar,
no salão nobre da Faculdade,
solene sessão comemorativa,

f que teve a pre.sepça d� .

altas
.,r autoridades ClVIS e militares,

catedráticos, alunos e outros
convidados.
Abrindo a sessão, o presiden

te da mesma, tte. Osmar R. da
Silva, representando o sr. In- Londres, 13 (United) - As If{l�?<

terventor Federal, concedeu a ças imperiais britânicas, esgotadas

palavra ao orador do Centro, pela violenta luta, porém firme
mente resolvidas a combaler até o

Acadêmico ALtamiro Dias, que fim, resistiam denodadamente, à

pronunciou, em n_?me de seus n?ite, no extremo ll1�ridional de

colegas bela oraçao. Singapura, aos encarniçados ata-
'., d H iq da ques Japoneses.A seguir, O es. enri u,e. I Não obstante os quase contínuos

Silva Fontes, lente catedrático I ataques do inimigo, com aviões de
de Economia Política, usou da ,bom�ard�io.' l11�tralhadoras,. arti-
Palavra produzindo expressiva Ill:a.rIa

e infantaria, as tropas nnpe
_' .

tori rIaIS rechaçavam bravamente as

alocuçao, em que his oriou os tentativas japonesas para abrir ca-

êxitos da nossa Faculdade des- minha através da outrora orgulho
de a sua fundação. sa .cidade, até. a base naval2 onde

Com a execução do Hino Na- esta sendo feita a evacuaçao dos
civis.

cianal, pela banda da Força
Policial do Estado, encerrou-se
a solenidade.

I N. 8467Florianópolis- Sábado, !4 de Fevereiro de 1942

A epopéia dos defensores de Singapura
Enquanto que os navios das na-' pagam-se entre os molhes e outras

ções unidas desafiam 0:-' suhrnari- instalações portuárias, enviando
nos e aviões inimigos, para evacuar espessas colunas de fumo para o
os poucos civis que ainda restam, sul e escurecendo o céu. Não obs
as forças imperiais formam lima po- tante a feróz defesa das tropas bri
derosa linha, que protege parte da tânicas, considera-se iminente a
ilha e que, partindo da base naval, queda da base.
passa pelos depósitos de água do
norte e se dirige em seguida para
o velho hipódromo, a oito quilôme
tros da principal parte da cidade,
para seguir, então, até Pojando.
Ingrata e sangrenta luta travou

se, ontem à noite, nas ruas residên
ciais e de casas de negócios de Sin
gapura.
Na retaguarda dos contingentes

britânicos, grandes incêndios pro-

Londres, 13 (Havas) - Os círcu
los autorizados acreditam que os

contra-ataques, em Singapura, das
forças imperiais, eram visivelmente
destinados a ganhar tempo, afim de

* permitir a evacuação de mulheres
Calcutá, 13 (United) - A rádio e crianças, assim como a retirada

emissora de Singapura, anunciou dos reabastecimentos militares ali
que grande nuvem de fumaça cobre acumulados.
a cidade, onde prossegue a violen- *

ta luta. Acrescentou que as forças Chung-King, 13 (Reuters) _ Se-
imperiais estão destruindo todos os gundo informações da emissora de
materiais que poderiam ser úteis Tóquio, os navios de guerra britâ
aos japoneses. Por outro lado, disse nicas estão prestando auxilio aos
que as mulheres e crianças, estão defensores de Singapura, na sua
sendo evacuadas para as Índias I "feróz resistência".

Orientais Holandesas.

Tirando o poiso ao "Zeppelin"Hoje haverá sessão doutriná
ria, às 20 horas, no Centro Es

pírita "Amor e Humildade do
Apóstolo" e amanhã, à mesma

hora, no Centro Espírita "José
de Nazaré".

Rio, 14 (Meridional) - O presidente da República assinou decreto,
declarando a caducidade da concessão dada ao "Lutschiítbau Zeppelin",
concessão que tinha o estabelecimento de bases no Hecife e nesta

ca-Ipilai, para as viagens entre a Europa e o Brasil, autorizando o ministro
da Aeronáutica a promover a imediata ocupação do aeroporto de Bar
tolornêu de Gusmão.

A concessionária é obrigada a facilitar, por todos os meios ao seu

alcance, a ação das autoridades, dentro da presente lei, sob pena de
multa de 10 a 20 contos.

Os associados da A. C. "Luiz
Delfina" reunir-se-ão hoje em

sessão ordinária, com início
às 19,30 horas�, I
Estará amanhã de plantão Grebbels

a "Farmácia Moderna", à Pra
ça Quinze. Berlim.: 14 (United) - Via Vichí - Os primeiros ventos cálidos

começaram a soprar na Ucrânia Meridional, como Que chamando os

alemães e seus aliados à fulminante ofensiva da primavéra, que se

realizará dentro de um mês ou seis semanas. Goebbels, em crônica, to
nifica êssa asserção, acrescentando Que os alemães têm melhorado mui
to em seu poderio e estão tomando a ofensiva local. O inverno está
prestes a findar, permitindo uma ação conjunta. ll:le foi rude, mas os

alemães provaram sua capacidade de resistência.

Rio, 14 (Meridional) - Na de
núncia apresentada ao Tribunal de

Segurança Nacional, contra Amadeu
Santos Silva, diretor da Emprêsa
Florestal Brasileira, sediada eu;

Pôrlo Murtinho, Mato Grosso, o

procurador Gilberto Andrade diz
que a chefia e a maioria da rcf'er i
da sociedade é constituida por es

trangeiros, o que contraria as nos

sas leis trabalhistas.
Acresce que essa emprêsa admi

tia entre os seus servidores, nlll1lc-1rosas estrangeiros entrados clan-
destinamente no país. �

- � �__-r-__

Machado & Cia.
Agências e

Representações
C.hel pOltol - 37

Ru. Joio Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-Igent., nOI princip.i,

muncípio� do E,t.do.
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�Preso Von Engels
I

Havana, 14 (United) - A polícia
prendeu o oficial do exército ale

l�lão Pau) von Engels, sob a suspci
ta de ser espião nazista, tendo-se

apoderado de uma estação rádio-te
lefônica completa, na casa de von

Engels, inclusive transformadores,
aparelhos de recepção, bobinas,
etc.
e mvlrtudc de uma observação por
Engels é "urn dos vários chefes

principais de diversos núcleos na

zistas dispersos em toda a ilha de

Cuba, os quais distribuiram propa
ganda a favor dos totalitários, man
tendo-se alerta para toda e qualquer
emergência" .

Inoglukus
Denúncia contra uma

empresa

está

Exparlmenta também 8S

tas outras tonalidades fel
mosas: _ Riot - Rumpu$ •

Hijinks - Gadabout - Rosa

Antigo - Mauve - Rubi.

muito animado, __

Tanques levados por
<

aviõesCairo, 14 (United) - Os círculos oficiais anunciaram que as for
ças imperiais derrotaram uma unidade inimiga durante um combale
travado nas proximidades de Mechile, no centro da Cirenaica. O desta
camento do "eixo" contava com alguns tanques, que foram destruidos
ou avariados, sendo que essa ação constituiu um combate isolado, que
não influirá na campanha geral da África do Norte.

Os observadores supõem que o gral. Rommel não conta, ainda, com
recursos suficientes para uma ação conlra o oitavo exército imperial e

que, por isso, procura contemporizar, até que se apresente oportuni
dade mais favorável. A impressão geral é de que o comandante das
forças do "eixo" tentará infiltrar-se para o sul.

Berna, 14 (Reuters) - A rádio de Roma divulgou. que as tropas
Ítalo-alemãs estão utilizando, na Líbia, tanques transportados em

r
O esforco. de guerra

da India
Bombaim, 14 (Reuters) - O rajá

de Travancore colocou à disposição
do vice-rei da índia, a quantia de
3.000 libras esterlinas para serem
utilizadas em novos esforços de
guerra da índia. O marajá de lndore
contribuiu, também, com 7.500 li
bras esterlinas para o mesmo fim.

Grande

Crescem as prisões
dos quinta-colunistas
Curitiba, 14 (A. V.) - Vários in

dividuas suspeitos, nacionais dos

países do "eixo", têm sido detidos
pela polícia do Estado. Nos últimos
dias, as prisões de quinta-colunis
tas foram. elevadas, nelas destacan
do-se a de um engenheiro alemão
que, segundo afirma um matutino
local, procedia a estudos secrétos
nos municípios de Tíbagi e vizinhos,
levantando o cadastro das minas
ali existentes. Dessa atividade cri
minosa foram apreendidos doeu- .

mentes plenamente comprobató
rios.

ACENTuE a formosura de suas mãos
I-\. com um dêstes novíssimos tons do
esmalte Cutex. Burgundy - um sensa

cional tom escuro - é um vermelho
vin,ho profundo. Encantador com qual
quer tom pastel, magnífico com preto,
branco ou côr-de-vinho e elegantíssimo
com azul. Black Red - é o tom ruais
escuro de todos - emocionante em

sua profundidade e vibrantemente re

quintado com seu fogo rubro. Como
tôdas as tonalidades Cutex, também
êstes têm a garantia de durar muito
mais. E sendo duas vezes mais po�
rosas, permitem às unhas "respirarem"
para ficar fortes, compridas e lindas.

ESMALTE SALON

_t�SO/

frota contra o «eixo»
1.JAN.1941 1. JAN. 19,.2 1.JAN.1943

i60 160

Os estudantes que agrediram
o professor

Rio, 14 - (Meridional) - O pro
motor público da Quinta Vara Cri
minal, denunciou os estudantes
João Florêncio Sobrinho e William
Sousa Arruda ,que agrediram o pro
fessor Enéias Martins Barros, do
Instituto Superior de Preparatórios,
em virtude de uma observação por
questões de cóla.

Quase toda semana, novo "destroyer" taz parte da
frota americana. Os peritos navais americanos estão con
vencidos de que êsses últimos tipos são superiores aos de
qualquer outra nação. Os "destroyers" japoneses carregam
de seis a nove torpedos, e os americanos de oito a deae
seis.

fOTO,., IDEAL
de

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

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

pliações a crayon e

óleo. Perfeiç5io e . rapi
dez, só no FOTO IDEAL.
Atende diariamente a

qualquer hora.
Rua Tiradentes, 5

FLORIANÓPOLIS.
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aviões.

Atingido um porta-aviões?
Batavia, 14 (Reuters) - Os pilotos aliados derrubaram quatro apa

relhos nipônicos, modêlo "O", quando os mesmos efetuaram incursão
sôhre as águas do mal' de Java. Por outro lado, a aviação aliada desfe
chou um ataque contra um porta-aviões nipônico ancorado no golfo de
Bani. Sabe-se que as' péssimas condições atmosféricas impediram ob
servação dos resultados dêsse ataque; embora grandes chamas se es

palhassem sôbre as águas, dando a entender que aquela unidade ini
miga tenha sido sériarnente atingida.

Não desanimar! Esperemos!Londres, 14 (Reuters) - A situação crítica de Singapura se re
flete na tristeza da imprensa, retemperada pela resolução aliada de
fazer frente ao inimigo em todos os teatros de operações, enquanto
não chegar o momento em que a intensificação e a organização da pro
dução de guerra dos aliados lhes permitirem passar à contra-ofensiva.

O "Daily Express" escreve o seguinte: "Há agora no Japão e nas
bases japonesas no Pacifíco uma quantidade de material de guerra
maior que a que Hitler concentrou na França, no momento de sua
ofensiva. Os japoneses poderão ainda ganhar algumas vitórias, mas
o resultado da guerra não depende sómente de um ponto estratégico,
mas, também, do poderio da máquina de guerra, no momento em que
se tratará de manter a conquista".

Advertência aos
comerciantes

Rio, 14 (Meridional) _ Afirman
do que a colheita de arroz e feijão
é das mais animadoras e notician
do a.existência de grandes stocks
de banha na Baía e no Rio Grande
do Sul, um matutino adverte que a

guerra não póde servir de pretesto
para lucros abusivos dos ínterme
diários.

- ." --- ,_; . ,-,

Se tem zumbidos nos
ouvidos

Se tem V. S. surdez catarrhal
ou zumbidos nos ouvidos, com

pre na pharmacia mais proxima
um frasco de PARMINT e to
me uma colher das de sopa
quatro vezes ao dia.
Este etficaz remedio, agrada

vel de tomar, póde alliviar-lhe
promptamente os zumbidos dos
ouvidos, que tanto lhe aborre
cem. A mucosidade, accumulada
no nariz se desgarra e é expel
lida facilmente, a respiração se
faz mais facil e o humor nasal
deixa de cair na parte posterior
da garganta. Todos os que te
nham surdez catarrhal ou zum
bido nos ouvidos devem provar
este remedio.

TOSSE -z BRONCHlTES?. "
' .

'

"

EUMINA' FOIHAlECE'•
�....

• I

MAli MINISTROS
Rio, l4 (Meridional) - O pre-

sídente do Supremo Tribunal Fe
deral oficiou ao minístro da Justi
ça, sugerindo aumento no número l

de ministros da alta côrte,
-- - · ....4

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CARNAVAL NO LIRA T. CLUBE.--Um rico anel de platina e brilhantes, em exposição n
p��� "itl�r a' ma-Is linda" original fantasia o prêmio será conferido no baile de"u�u 'B U , I" I I

.

I .. sábado e entregue no de segunda-feiI1a�

Ouba limpa-se da
"quinta-coluna"

Havana, 13 (Por José Arroyo qualquer das três nações com fesa das democracias, modifi
M a I d o n a d o, da Associated que se encontra em guerra. I cal' as leis penais, para qu
Press) - O govêrno cubano, O primeiro êxito do presíden- 1 sua aplicação alcance os pre

I apenas transcorridas poucas' te Batista, nesta campanha, foi
I suntivos do exército, para o ca

semanas da declaração de guer- o ter conseguido o congraçá- so de uma ofensiva, caso est
ra ao Japão, Alemanha e Itá- mento de todos os partidos, po- se efetue.

I
a

t d F d
situação atual na França é lia, tem praticament� ?onclu�: líticos, para a ��Acla�ação do _Entre as medid�s de, precau

ris elas a rança ocupa a mais entristecedora do queldO �eu.trabalho d,� limpeza Estado de Emergen?u�",dando- çao.const� a que proíbe tod
nunca. A questão, já muito es- d,a . qumta coluna e do� :pos- lhe o Conselho de Ministros po- a. circulação de corresponden

. . . _ pinhosa, das relações franco-! SIveIS sabotador.es,_ que VIVIa!? deres para governar por decre- CIa po?tal procedent<: de,CubIstambul, 13 (R.) - A

11101'-1
as dírículdades da situação eco- alemãs torna-se mais difícil' entre seus 4 milhões de habí- tos, em tudo o que se torne ne- e destmada ao Japao, a Ale

tal idade infantil na França, nômica na Fra�ç.a, diz�ndo que ainda �l1te essas circunstân-' tantes, nos 114.500 q�ilômetros cessário para a defesa nacio- �a�ha ?u à Itália, Est_a proí
em 1940, teve um aumento de ' a falta de matérias primas em, das. A França não deve COl1l- q_u��rados, que ,co�poem o ter- nal.

_ bIça.o ,a�mge as possessoes 011
45'� em relação ao ano ante- todo o país torna-se cada vez prar uma melhora momentâ- ntono da Re_pubII�a .de. C,:ba. Com a ,�ec�araçao d,o Est.ad? terr_:tonos sO,b. o mar:datol �ríor, segundo dados fornecidos mais grave, I nea pelo preço de uma desoTa-1 Como medida preliminar, a de Emergência, podera o presi- Japao, da Itália ou d.<t Alema-
pelo correspondente da agen- Prosseguindo, diz o jor- ça definitiva".

to

I Polícia Especial e a contra-es- dente Batista, sem delongas TIna.
cia oficial soviética "Tass ,. nal: "A. França dispõe de . píonagem procederam à prt- protocolares e legais, lançar Os terrenos da ilha de Pífio
em Ancara, que escreve: "A 2.800.000 t?neladas de carvão I : ?ão. dos japoneses, alemães e empréstimos de guerra, assi�ar es�ão sofrendo modificações,
mortalidade geral teve um R.-' por um mes, em vez de .... italianos, sendo que entre os tratados com qualquer naçao, afim de serem transformados
crescimo de 1970, Êsse elevado 4.500.000, em lD36. A situação

I Dr. ALDO DA lUZ I
primeiros se contam muitos desde que isso implique na de- em campo de concentração.

quociente foi o resultado ela é mais ou menos a mesma em naturalizados cidadãos cuba-
miséria e da sub-alímentaçã.i relação aos combustíveis Iiquí-

'

ADVOGADO nos. Submetidos a rigorosos in-I:reinantes na França. O núme- dos. As matérias primas ne· terrogatorios, não demorou
1'0 de casamentos sofreu o de- cessárias para a indústria téx-! Rua Trajano, 33 muito que se concluisse que os
crescimo de 32'(, e de nasci- til ficaram reduzidas na pro-' FLORIANuPOLlS I

mesmos se entregavam ao ser-
mentos de 9 '{:, e a mortalidade porção de 90 por cento e mui- viço de derrocada da Democra-
infantil o espantoso' aumento tas usinas tiveram que suspen -: .ãtende das 9 às 12 horas cia, para substituir o regime
de 45 %. der suas atividades. I do país, nitidamente democrá-
Acrescenta a informação que O número de desempregados

1

tico, pelo de seus países de orí-
a situação de todos os outros aumenta rapidamente. A in-] CHAVES gemo
países ocupados pelos fascis- suficiencia do reabasteclimen-' O governo, presidido pelo ex-
tas alemães não é diferente da to em gêneros alimentícios é Gratifica-se a quem entregar, sargento taquígrafo do exérci-
França" . devida, principalmente, às di- nesta' redação, algumas chaves to Fulgênio Batista, não tem

ficuldades de transporte. To- presas a uma argola e corrente descançado um instante, em

Londres, 13 (Da A. F. I. para das essas condições explicam de metal branco, perdidas nas seu trabalho contínuo de pre-
a R.) - O jornal suiço "Bas- e justificam a presença dos imediações da Praça 15. parar o espírito do povo cuba-
ler" expõe, detalhadamente, ministros de Vichí em Paris. A

.

sv.-5 no, contra possíveis ataques de

I
II
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INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Ojalma MC2l1mann
Formado pela Universidade de

Genebra [Sulca)
Com prá tlca n08 hospitais europeus
Clínica médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare-

lho geníto-urlnarlo do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

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

Gabinete de Raio X
Aparelho moderno SIEMENS para
dtagnôetícos das dorncas Internas
Coração, pulmões, vesículs biliar

estômagos, etc
Radlogralíaa õaseae e radlogratlas

dentãrtae
Electrocardiografia clínica

Diagnóstico preciso das moléstias
cardíacas por meio de traçados

elétricos.)
Metabolismo basal

(Determinação dos dltúrblos da!
glândulas de secreção interna).

Sondagem Duodenal
Rxame químico e microscópico do

suco duodenal e da bílls).
Gabinete de fisioteraoia

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

médica
Laboratório de microscopia e

análise clínica
Exames de sangue para diagnôsttco
dá sífilis diagnóstico do ímpaludís
mo, dosagem da uréa no sangue.
etc. Exame de urina, (reação de
Asoheín Zondeck, para díagnóstícc
precoce de gravidez). Exame de
puz, escarros, líquido raquíano (

qualquer pesquisa para elucídaçãr
de díasnõstíco,

Rua Fernando Machado, II
Telefone 1.195

PlORTANOPOLl1;;

�r. Antônio Moniz
de Aragão

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33. IDiariamente das 15 às ,

I
17 horas.

IRESIDÊNCIA:
AV. HercHio luz, 189

Telefone n. 751.

""

I D ARAUJO OLHOS, OUVIDOS.r o -NARIZ GARGANT A�
. -=________________________ I

Fspeclalista, assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

r: I Pela manhã, das 10 às t 2
x.onsu tas: A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24. Fone

em NOVIDADES
o homem da rua, que forceja cada dia por formar, pelo

que lê nas folhas, uma idéia mais ou menos clara do que se pas
sa, deve andar ultimamente com a cabeça à. roda. Muitas coi
sas exquisitas tem êle lido no seu jornal, depois do rompimento
de relações. De começo, viu em fotografia um espetáculo bastan
te de ver-se: incêndio em pátio de embaixada. Bem, isto acon
tece sempre - temos visto nos telegramas - em todos os paí-
ses" nos momentos semelhantes. Em todo caso, por aquí não
houve declaração de guerra, e, em tempos de neutralidade, que
coisas estariam fazendo tão bons amigos que tivessem de ocultar
com tanta afobação, dos donos da casa? Mais tarde, já não se
trata de queima de arquivos diplomáticos, que são, de qualquer
modo, por sua própria natureza, confidenciais. Mais tarde é u
ma estação de rádio clandestina - o adjetivo não é naturalmen
te do tímido leitor; está nas folhas - armada dentro de uma
embaixada. Para que? De certo, para recreio de rádio- amadores
que se viam de repente em férias, lutando com a falta de ocu
pação em que matar o tempo.

Em seguida, as notícias exquesitas surgem de chorrilho pa
ra acabar de atrapalhar a cabeça do atarantado homem da rua.
Para êle, Von Cossel era boato, superstição, algo como o sací
ou o lobishomem. Um boato de gente suspeita. Uma intriga.
Com êsse nome era conhecido por aquí um cavalheiro muito
simpático, muito distinto, até diplomata, portanto, como se diz
em língua de branco, persona grata. Agora, todos os boatos es

palhados pelo mundo em torno do lobishomem aparecem con-
densados e refundidos numa biografia que póde ser assim resu
mida: Tomou parte, em 1938, no Congresso de Nür e rnberg co
mo representante das organizações nazistas do exterior. Antes
disso, operava no Brasil com Frederico Thiess, «representante
dos Serviços Militares da Gestapo». Depois disso, voltando ao

Brasil, foi preso, confessou suas atividades nazistas, foi solto,
viajou, voltou ao Brasil cômo conselheiro da embaixada. Fecha
da a embaixada, foi indicado por esta para ficar na da Espanha,
afim de ajudá-la a bem cuidar dos interesses alemães no país.

Não culpem o homem da rua. Estas coisas êle está apenas

I
lendo nas folhas. E agora não é boato. Como está lendo noti
cias sobre um chefe da Gestapo na Espanha e Portugal, acumu
lando as funções de industrial no Rio; um austríaco designado
pelos nazistas "para agir na Ilha do Viana"; um «casal de falsos
cubanos na Comissão de Defesa da Economia Nacional»; e mais
emissoras clandestinas, e uma jornalista brasileira pertencente
à. polícia secreta italiana, e um ex-chauffeur de Goebbels, e, de
cambulhada com tudo referências à. Lati, à Condor, ao "Grat
Spee". O homem da rua acaba maluco. Pois se tudo isso eram
boatos ...

Osório BORBA

G�TTSMAtf�
Ex-chefe de cU

nica do

Hospital lH:'

Nl,h�rnhürg
(Prota. L. Burknardt

e E. Kreuter)

Éspeciclisía em

(.iintrgia Oel u] "

Alta cirurgia, gyne
cología (doenças de

I senhoras) e partos. I
Cirurgia do systema B
nervoso e Opi"1'UÇÕÜ8 Ide ptasttcs,
Consulrertc ii rua Trela
DO. 18 (das 10 ás 12, e
das 1ó és i6rãO) T�le

phone - 1.28D

Besídencís, li rua Es
teves Junior, 20. __a

Tele;,bon6 ••• 1.131

Dr. MADEIRA NEVES- médico especieliste

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

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

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

Josephi:1a 5chweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e da.s 1ft às 1'l horas

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTlAS DOS

Ouvidos-Nariz-Garganta-Cabeça-Pescoço
Dr. ARMíNIO TAVARES

(Assistente do prof. ôanson)
ACOMOD'f\ÇÕES PARA DE5CANÇO DOS OPERADOS

Consultas 20$000 - Operações a combinar
Consultório: Rua João Pinto, 7 -Te}. 1461.-Residência 145õ I

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

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

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

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

Dr. �emigio
CLlNICA -MEDICA

Molestias. internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral
CONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt-Edifi
cio Amélia Neto-vf'one 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
A V. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

AUende a chamados
14

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Brasil, baluarte das democracias na América do. Sul
MÉXICO, 13 (U. T. M.) "CONSIDERO.O .BRASIL .POTÊNCIA MILITAR .DE PRIMEIRA .ORDEM,

CONSTITUINDO ATUALMENTE O MAIOR BALUARTE DAS DEMOCRACIAS DA AMÉRICA DO SUL, DISPON·
DO DE ARMAS MODERNAS E ABUNDANTES" .. DECLAROU O GENERAL TOMÁS' SANCHEZ HERNANDEZ,
QUE, NA QUALIDADE DE MEMBRO .. DA DELEGAÇÃO MEXICANA, EST EVE NO RIO DE JANEIRO.

Vende-se um, à rua BOm

M
- -

t- h
- , caiúva, 30,

as.; as prlsoes es ao c elas .. ! Pa�:��� !x:u� s�r��1��s��Estocolmo, 13 (�.). - P�e-Isa, que 8;cresce.nta: "Som�nte :Sima.s,
'

15vs.-16
tendendo dar aparencia de vir- I no sul ha 4 mil noruegueses I
tude a um ato ditado pela ne-I

encarcerados, a maioria sob o --------------

cessidade, os srs. von Terboven, pretexto de delitos políticos, Negócio à vendaAlto Comissario do "Reich" na fórmula que serve para

abran-,Noruéga, e Quisling, chefe do ger os que combatem o sr. Vende-se a casa de negó
governo norueguês, anuncia- Quisling. Cerca de 100 habí- cio no largo General Osório,
ram haver sido concedida anis- tantes de Oslo foram po?t�s 140 (Casa Chicão). Bom ponto
tia a muitos norueguêses acu- em liberdade, sob a condição i e bem afreguesada. Vende
sados de "faltas de pequena de não fazerem mais oposição se, também, o mesmo prê-
importancia". ao "congraçamento nacional". dio. Tratar no local.
"Essa medida - disseram - 30v.-6

foi solicitada pelo sr. Quisling
para celebrar a entrada da No
ruéga na nova ordem sob o mi
nistério de que é presidente",
O fato, porém, é que as pri

sões norueguêsas estão reple
tas, não dispondo mais de es

paço para novos prisioneiros -

comenta a agência norueguê-

Nova Iorque, 13 (U. P.)
Chang-Kaí Chek iniciou uma

campanha pessoal tendente a
induzir a Índia a prestar todo
o seu apôio à China, na luta
contra o Japão.
Depois de conferenciar com

o vice-rei, lorde Linlithgow, o
marechal chinês entrevistou
se com as altas autoridades in
dianas, procurando convencê
las de' que a salvação da Índia
exige que se abandonem as

divergências políticas com a

Grã-Bretanha e que se ordene
a mobilização de todos os re

cursos, mesmo que isso depen
da da decisão do Congresso e

São convidados os srs. as- que êste decida dar todo o apôio
saciados para assistirem à possível à Inglaterra em troca

posse dos membros da nova da independência,
diretoria deste "Centro", ato Nova Delhi, 13 (R.) O
que terá lugar no próximo presidente do Congresso Indú,
sábado, 14 do corrente às Maulanakzad, e Javaharlan
16 horas, em nossa �éde Nahru conferenciaram duran

provisória, à rua Pedro Ivo. I te duas h?ras com o general
Fpolía., fevereiro, 1942. I Chang

KaI �hek.
Boaventura Alves da Silva Segundo mforma um despa-

(Secretário) i cho de Abu Road, o chanceler

3v -3 da Câmara dos Príncipes, Jan
---

.

__ Sahib, enviou a mensagem se-

guinte ao general Chan Kai
Chek: "Em nome dos meus ir
mãos, os príncipes, e no meu

próprio, extendo a v. exa. e à
senhora Chang Kai Chek as

Imais cordiais boas vindas. A
visita de v. exa., neste momen-

to crítico, quando a guerra ím- .!IIII I!IIIII__�_... ...._..._.I

Germanizando pelo terror 1
Berna', 1� .(R�uters) - Num artigo sôbre a situação na

parte da Poloma incorporada ao Reich, o jornal "Koelnische
Zeitung", diz que, em Danzig e na Prússia ocidental os ale
mães estão "infelizmente" em minoria. A Alemanha está tra
tando de germanizar aquela região tão rapidamente quanto
fôr possível, tendo Hitler determinado ser de 10 anos o prazo
máximo para êsse fim.

O jornal cita o artigo aparecido na imprensa de Danzig,
da autoria do "Gauleiter" Forster, que escreve: "Não pode
remos dizer que êste país tenha voltado à Alemnha, enquanto
todos os homens, mulheres. e crianças desta região não forem
alemães". Forster conta, nesse artigo, como, imediatamente
depois da ocupação, todos os líderes poloneses inclusive sacer

dotes, professores e .político� foram re�ovidos, acrescentando Ique e dever do Part.ido Naztsta germamzar as massas polone
sas. Nesse sentido, apelo para todos os alemães, especialmente
os funcionários enviados do Reich, para que se tornem "rea
�,zadores ativos da germanização" acrescentando que a lín
gua polonesa deve ser inteiramente abolida. Os sacerdotes ca-I
tólícos devem ficar sujeitos a rigorosa vigilância e devem ser Iproíbídas todas as reuniões de poloneses, por menores que
sejam,

O "Koelnische Zeitung" admite que a tarefa da germa
nização ainda está muito longe de ser completa. Certos seto·
res da população mostram-se muito relutantes em aceitar o

progrâma da germaniza.ção e preferiam abandonar o país, no
.

qual são obrigados a permanecer, por ordem do Gauleiter.

IOs observadores poloneses são de opinião que o artigo
citado revela o progrâma hitlerista para a germanização da
Polônia à força, cuja brutalidade chocou até a muitos alemães,
tanto habitantes dos distritos ocupados como funcionários en

viados da Alemanha, que não faziam idéia do regime terro
rista que os nazis estabelecem nos países ocupados.

grandiosos bailesDias
carnava lescos.
Dia 15 - soirée carnavalesca in- ;

fantil.
Prêmio: No baile de Sábado-

um anel de platina e brilhantes, a

mais linda e original fantasia; um

bronze e uma taça de champanne ao

blóco mais bonito e animado; uma

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

nina melhor fantasiados.
Ingressos com o cobrador do Clu

be. Traje: Fantasia, rigor ou branco. x

Atenção
Sementes novas de flôres

e verduras, só na
..

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

Chang-Kai ..Chek e a India o Mucus �o
posta ao mundo pelas potên- Asma n��«!�\��&9!.1���il '

•cias fascistas está às portas do .
nosso país, é muito oportuna e'l v·ldo a�.,' ! �R' �c��••eiestá votada a inspirar o nosso � ii � itl w til !H] � "'_

povo COIU o n1esmo espírito que Os ataques desesperadores e violentos da
..

d Ch· b asma envenenam o organismo, minem �

InSpIrOU o a lua, so a sua energia, arruínam a saúde e debilitam o co-

brilhante chefia, nos últimos 4 ração. Em 3 minutos, Mendaco, receita ,i,�
, um famoso médico, começa fi circular no

anos, para resistir aos agresso- sangue. dominando rapidamente os atuqucs,
res brutais" _

Desde o primei r·o dia começa a dosara
recer a dificuldade em r e s p i ra r e volta o
sono reparador. Não é preciso continuar
usando drogas, cigarros ou Injecõcs. Tudo
o que se laz necessário é tomar 2 tabletes
de Mendaco às refeições e I"iC:II'Ú comple
tamente livre da asma. A ação é muilo
rápida, mesmo que se trate de casos rebcr
ccs e antigos. Mendaco tem tido tunto êxito
que se oferece com a garantia de dar au
paciente respiração livre e fácil em 24 ho
ras e de acabar completamente com a asma
em .8 dias, ou devolução do dinheiro, ao ser
restituido o pacote vazio. Peça Mendoco em
qnalquer farmácia. Nossa garantia o protege.

M endaeo A:a:::::.m

#

NO PRIMEIRO NUMERO DO

rs Di st" em ortuguês I

i
I

Svs·5

I

"
e

JÁ ESTÁ à venda o primeiro número
, desta notável revista, com 31 artigos
e contos. Milhares de brasileiros já a

liam em espanhol e em inglês. Agora,
ei-Ia, também, em português!

bombardeei a Alemanha
A história de um pilôto da R.
A. F., narrando audacioso
"raid", à luz do dia, sôbre
um dos grandes centros da
indústria bélica alemã.

Os oito maiores mistérios da
ciência. Enígmas que vão
desde a origem da vida à causa

� d_?s resfria�os comuns. Solu-
-; :-..: çoes que podem mudar todo
�_It. o curso da nossa existência.

Agente em Florianópolis: PEDRO XAVIER & (IA.-Rua Felipe Sehmldt, 8

Represen.um te Ceral "0 Brasil: FERNANDO CHINAGLIA - Rua São Pedro, 14 - Rio

Prédio

QUARTO

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

Centro Social dos Aposentados
e Reformados de Santa Catarina Aluga-se um. Sem penção, In

formações nesta redação.

AVISO 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
Saídas de Araranguá às quartas

sáoados e domingos
'

Aqenle em Florianopolis: MARIO MOURA
!PRAÇA 1� DE NOVEMBRO

Vendem-se
Vendem-se os sobrados n- 11

I e 18 da praça 15 de Novem-

I bro, perto da Delegacia Fiscal
Tratar na Casa Oscar Lima

IOvs.·g

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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que sempre deixa ressaibos, nas
más digestões, o "Sal de Fructa"
Eno age imediatamente, fazendo
voltar o bem estar, preparando-o
para outra farra."
Não sendo em vidros, não é
"Sal de Fructa",

ENO "SMi de�"
Crédito Mútuo Predial

-----------------------------------------------------..-Desde setembro de 39
Londres, 13 (Reuters) - Fo

ram as seguintes as perdas em

aviões sofridas pelos britâni
cos, alemães e italianos, duran
te o período de setembro de
1939, a dezembro de 1941, se

gundo uma lista revisada, re

digida por sir Archibad Sin
clair, secretário do Ar:
"Totais de setembro a de

zembro de 1939 - alemães, 6:::;
italianos, O; britânicos, 32.
Totais de janeiro a dezem

bro de 1940 - alemães, 4.099;
italianos, 442; britânicos, ...

1.757.
Totais, de janeiro a dezem

bro de 1941 - alemães, 2.278;
italianos, 1.677; britânicos, ..

2.192.
O total geral das perdas bri

tânicas foi portanto, de 3.9:31.
As perdas totais do inimigo

foram de 8.559, compreendendo I6.440 aviões alemães e 2,119
aviões italianos.
As perdas inimigas incluem

os aviões destruidos pela fôrça
aérea dos Franceses Livres,
mas não os aparelhos destrui
dos pelos aviões da Marinha,
e pelos canhões das belonaves
e navios mercantes brítãnícos.
As perdas francesas não es

tão incluidas nas cifras refe
rentes a R. A. F.". CAMPOS

Proprietários: J. Moreira & (ia.

AIC tlança

5 DE FEVEREIRO

oa Haia»

Foi entregue a prestamísta Herme lína Schmídt, resi
dente em João Pessôa (Coqueiros), possuidora da ca
derneta n. 7433, o prêmio que lhe coube em

mercadorias, no valor de rs.

6:250$000

BAIAFundad� em 1870 Séde:
Seguros Terrestres e MarítimoG

Dados relativos ao ano de
Capital Healizado Rs.
Reservas, mais de'
Responsabilidades assumidas,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios e terrenos) •

1940
9.000:0UO$000

54.700:000$000
:1.92Y.719:000$OOO

28.358,'717$970
ti5.964:965$032
7.323:826$800

22 354:000$000

Diretores:
Dr, Pamphllo d'Utr a Freire de Carvalho, Epiphanio [ose

de Souza e Dr. Francisco de Sá.

O presidente da Comissão
Nacional do Livro Didático,
sr. Euclides Roxo, enviou ao

ministro Gustavo Capanema,
titular da pasta da Educação, Icircunstanciado relatório sô-

I
bre as atividades da.quele órgão
durante o ano de 1941. Êsse
relatório apresenta dados im
portantes sôbre o livro didáti
co no país. Foi relativamente
elevada a percentagem de li
vros que não lograram ter uso

autorizado, figurando, em pri
meiro lugar, os de ciências fí·
sicas e naturais, com uma re

cusa de 98 livros, sôbre 138
examinados. Em segundo lu
gar, figuram os de filosofia, pe
dagogia e sociologia, com uma
recusa de 22, sôbre 135; em 3°
línguas e literatura, com a, re
cusa de 53 sôbre 94. Os livros
didáticos que menor porcen
tagem de rejeição tiveram fo
ram os de história da civiliza
ção e história do Brasil, com
uma recusa de 5 sôbre 23. Fo
ram apresentados 1.818 livros
a exame, dos quais sómente
496 foram julgados. O total de
livros examinados poderia pa
recer pequeno, em relação ao

I'

d 21000

I
Edital de Praça, com o prazonumero de volumes que ainda Mensalida e, apenas, vinte (20) dias

esperam julgamento, mas isso

I Consulta Médica Grátis. o Doutor Osmundo Wanderleyvem demonstrar a delicadeza da. Nóbrega, Juiz de Direito da Ca-
da questão, pois é a primeira ,������������������������-����

marca de Tiiucas, Estado de Santa
vez que se faz uma seleção ri- :.:: Catarina, na fórma da lei, etc.

gorosa dos livros didáticos Faz saber aos que o presente
,

P d CATEDRAL
edital de praça, com o prazo de

no Brasil.
ro utos vinte (20) dias, virem, ou dêle co-

� nhecimento tiverem, que no dia

RMACIA ESPERANÇA
vinte e cinco (25) do corrente mês,á venda na FA às 10 horas, o Oficial de Justiça,

, servindo de porteiro dos auditórios
Medra, 4 e 5 - FONE 1.6,.2 dêste Juizo, no Edifício da Prefei-
à casa Heepckel tura Municipal desta cidade, levará

em hasta pública, por quem mais
dér e maior lance oferecer, os bens
pertencentes ao inventário de Se
bastião Laurentino dos Santos, que
vão à praça a requerimento da in
ventariun te Clementina Juliana de
Jesus, por intermédio de seu advo
gado, para pagamento de impóstos,
custas e mais despesas do referido
inventário, os quais são os seguiu
les: Um terreno, descrito sob n. 2,
silo em Moura, distrito de Caneli
nha, deste Município, com sessen
la (60) metros de terras de frente
que fazem em terras de Laurenti- A
no Soares, por mil seiscentos e cin
coenta (1.650) ditos de fundos, que
fazem com Davi Rondin; extre
mando ao norte com terras de Vi
cente Nazário Pereira e ao sul com
quem de direito, com a área de no
venta e nove mil (99.000) metros
quadrados, adquirido a título de
herança no inventário de Lauren
tino Manuel dos Santos, em 1913.
No valor de duzentos mil réis
(200$000). Outro terreno, descrito,
sob. n. 3, sito em Centro do Mou
ra, com trinta (30) metros e oito
(8) centímetros de frentes que fa
zem com herdeiros de José Pache
co por quatrocentos e setenta e
três (473) ditos de fundos com
Marcelino José Fagundes; extre
mando ao norte com Júlia Clemen
tina dos Santos e ao sul com Her
cílio José Pacheco, com a área de
catorze mil, e seiscentos (14.600)
metros quadrados, mais ou menos,
adquirido em 1935, de Josué Gui
lherme Mafra e sua mulher por
escritura particular, registrada no
Tabelionato da Comarca de Tiju
cas, no valor de cento e cincoenta
mil réis (150$000). Tudo no total
de trezen tos e cincoenta mil réis
(350$000). E para que chegue ao
conhecimento de todos, mandei ex
pedir o presente edital, que será
afixado no lugar do costume e pu
blicado pela imprensa. Dado e pas
sado nesta cidade de Tijucas aos
cinco (5) dias do mês de fevereiro
do ano de mil novecentos e quaren
ta e dois (1942). Eu, (a.) Rodolfo
Luiz Buchele, escrivão, que o 'dacti
lografei e o subscrevo. (a.) Osmun
do Wanderley da Nóbrega, Juiz de
Direito, sôbre selos estaduais, no
valor de três mil réis (3$000) inclu
sive taxa de educação e saúde, de
vidamente inutilizados. Eu, Rodolfo
Luiz Buchele, Escrivão, que o
dactilografei e o subscrevo.
Confére.
Tiiucas, 5 de fevereiro de 1942, Rádlos especiais.Rodelfo Luiz Buchele a remessa.

�çdv�o _---- , _

IEcos e Notícias

contemplada no sorteio de 4 de Fevereiro de 1942.

18 DE FEVEREIRO
Mais um formidável sorteio realizar

á

a Crédito Mú
tuo Predial, DO dia 18 de Fevereiro (quarta-feira),

com prêmios no valor de

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

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

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

Não vaCile, adquira
caderneta

Crédito Mútuo

Rua ConselheirO
{Defronte

....

Ja, uma
na

Predial

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

cipais cidades da América, Europa e Àfrica.

em Florianópolis

Catx« postal /()-- TelephoMI083-J:.nd. Tei. cALL/ANÇA ..

Sub-Agente em Laguno, Tubarão, Itajaí,

IBlumenau e Lcqes.
I-----=========--�-� -.I��"""

Agente

FELIPE

LOBO

Ao presidente da República
solicitou o DIP autorização pa
ra empregar mediante adian
tamento, a dotação de " ....

5.800: 000$000 que lhe foi con
cedida na verba 3, consigna
ção I, sub-consignação 47: -

Propaganda e Difusão Cultu
ral.
Esclarece o DIP que as ati

vidades de propaganda e dífu ..

são cultural, que realiza com
os recursos previstos naquela
rubrica orçamentária, não per
mitem que as respectivas des
pesas, por serem de caráter ur
gente, estejam condicionadas
ao processamento comum,
prescrito no Regulamento Ge
ral de Contabilidade Pública.
A propósito, declara o DASP

que no exercício de 1941, por
deliberação do presidente da
República, as despesas em

apreço foram efetuadas sob o

pleiteado regime de adianta
mentos, o qual póde ser nova
mente autorizado no exercício
em curso, com idêntico funda
mento legal, que é o estabeleci
do no art. 33, n. 1, do decreto
lei n. 426, de 12 de maio de
1938: "pagamento de despesas
extraordinárias e urgentes que
não permitem delongas na
sua realização".
Finalmente o DASP opina

favoravelmente, desde que o
DIP aplique a referida dota
ção orçamentária em parcelas
trimestrais, sujeitando-se a

comprovação nos termos e SINDICÀLIZAÇÃO - Mode
prazos da lei, com o que con- los - Explicações. - Procure a
cordou o chefe, da Nação. Organização Comercial Catari-

•

JUVENTUDE
ALEXANDRE, /

QuAai meio léculo de�ell.
tênd. 6 o melhor reclame
da pretêreocl. • JUVEMiUDE
ILWlDRl par. limpar. for
tificar e reju v en e s c e r os

cabelo.. Elimina a caspa,
fu cessar a quéda dOI!
cabelos e voltar á côr
p r rtm t r v a os cabelos
brancos, sem o, tingir;
d' -Ihes vigor � mocidade.
NIo contém 88111 de prata '.
UI"" como loçlo,

ORATI'

JÁ NA TERCEIRA EDIÇÃO
O "ROMANCE QUE A P�Ó
PRIA VIDA ESCREVEU" .. ,

RUA

&
SCHMIDT N 39Suspensa amontagem

de automóveis
Detroit, 13 (R.) - A "Ford

Motor Co.", suspendeu no dia
10, a fabricação de automóveis
de passageiros.
A fabricação de automóveis

para fins civís foi proíbída no

mês passado, mas foi concedi
do aos fabricantes um prazo,
que terminou ontem, para a

montagem de automóveis.
Todos os produtores de au

tomóveis, com exceção de Ford,
conseguiram terminar as mon

tagens antes de se esgotar o

prazo.
Devido aos grandes contra

tos para a produção de artigos
bélicos, Ford teve de fazer
montagens até o último mo
mento do prazo.
JUIZO DE DIREITO DA COMAR·

CA DE TIJUCAS

de

o que tem sido o grande snces
so do último romance de Alva·

rus de Oliveira
O sr. Alvarus de Oliveira já per

tence aos escritores nacionais no

vos que venceram. Isso a despeito
dos ataques que tem recebido a sua

obra, ou por isso mesmo ... Estrean
do em 1937 com o "Grito do Sexo"
que se exgotou logo; aparecendo em

1938 com "Rítmo do Século", em

1939, com "Hoje" e em 1940 com o

"Romance que a própria vida es

creveu". :Bste último surgiu em 1941
com a 2a tiragem e agora em 1942
com a terceira edição, desta feita
com tiragem muito maior que as

anteriores.
E' como surge agora o escritor

fluminense, diretor da "Biblioteca
de Obras e Autores Fluminenses".
Aí está o seu volume novo, uma no

va edição do "Romance que a pró
pria vida escreveu", bem refundi
da, num volume mais cuidadoso que
os outros, numa edição digna do
autor. A obra melhorou muito nes
sa sua tiragem nova. Houve acrés
cimos e supressões que melhoraram
muito o romance que foi tão dis
cutido pelos críticos do país.
Eí um romance forte, real, na

quele mesmo estilo tão a Alvarus
de Oliveira, que diz as coisas sem

subterfúgios. Mas ha passagens nes
te livro que são verdadeiras pági-
nas poéticas e líricas, podendo-se
afirmar que é um livro onde o leitor
encontra de tudo, que tem paladar
para todos os gostos.
Agrada inteiramente o livro do

autor das "Crônicas da Metrópole"
e a prova disso são as três edições
consecutivas, uma por ano. O pú
blico gosta e o leitor se ainda não
Iêu, não se arrependerá de lêr êsse
interessante e arrojado livro dêsse

I moço eUJ.o llo,me já está ficando ve-
.

__........ .....,.��_ lho n ..� ,.,ota, bralllleiru •.•

Com destino aos Estados
Unidos, partiu do Rio, no dia
6, pelo "clípper" da Pan Ame
rican Airways, o cientista pa
trício, professor Cardoso Fon
tes, que vai realizar estudos
relativos ao serviço de com
bate ao câncer naquela repú
blica do Norte.
O ilustre sábio brasileiro via

jou em companhia do seu fi
lho, o médico e escritor dr. Mu
�'ilo Fon�$.

Pcça-tI08 Im."...oa ....... "'"
dado. do. cabel_ .'.�or .. to
da .

Vidro ,..., ..,.. ftIOOP ..
......... 'do ..

... /

campanha Ianti.judáica
Genebra, 13 (R.) - Segun .. I

do notícias procedentes de Vi
chí, os judeus residentes na
zona ocupada na França, prtn
residência sem comunicação
cipalmente em París, não pode
rão saír a rua entre às 20 ho
ras e às 6 horas. Da mesma

maneira, não pódem mudar de
prévia às autoridades de ocu

pação, segundo informa, de Pa
rís, o correspondente da agên
cia oficial francesa.

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

Dôr de dente?

..................... _
'

•••••••••• Ia.....

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. 9

nense.

O IRMÃO SOFRE ?
o Ambulatório MédIco Popu
lar, Rua Maia Lacerda 66 _.

Rio de Janeiro, 80b a direção
de médicos Espíritas, atende,
gratuitamente, pessoalmente,
ou pelo Correio, desde que
envie claramente o[nome,lda
se, resldênola e sintomas, as
dim oomoenvelope aela(J1) e
subaorlto para resposta.

$C .CMtr • c· ....

TAMBÉM EM VIDROS DE 3 TAMANHOS

Incêndio nas Usinas
«Renaull»

Zurique, 13 (R.) - Informa
ções procedentes de Parfs 1'8"
velam que se verificou violen
ta explosão nas usinas Renault,
em Billancourt, cuja produção
está nas mãos dos alemães.
As informações acrescentam

que o incêndio, que se seguiu,
durou oito horas.

IMPORTADORA 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 - Gladíator 5 val v. 530$ - 6 valv.
551$. 7 valv. 59:!$, para pilhas 500$.
para acumulador 700$,

Catálogo grátis. 400 réis em selos pare

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�NT ·,f L, já afamada pelos seus preços baratis, ...
,� acaba de receber as últimas novidades em

sedas, tecidos de algodão e muitos outros artigos, que serão vendidos a preços sem concurrência.
SEDAS Filó, metro 3550°1 Toalhas Higiénicas 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, liso, mt. 4$400 GPtlla lisa, de 2$, 2$5 e 3$000 2$5 e 4$500 Grinaldas para noivas a começar de 5$000
• Façouó 3$800 O pala estampada, largo 80 mt. 0$000 Toalhas de banho, legitimas alagoanas 7$500 Grampinhos, caixa de 1 groza 4$500
• Granité, b im arttz o 6$500 Cambraia Iímsslma. largo 80 mt. 4$500 Toalhas de banho, em cores 9$500 Laminas Gillete Azul, dezena 9$000
» Granité, especial" 8$000 Zepbir listado, de J $5, 2$ ,e 2$500 Toalhas de banho, temos grandes Lima para unhas 1$500
» Crepe Romano 7$000 I Tricolíne. de 5$, 3$6, 4$5 e· 6$000 sortimento. Porta escova de dois jugares 2$000
» Givr é

superior 10$500 Tricoline listada para Pyjamas, mt. 3$500 Jogos rendados para quarto, 7 peças 55$000 Fita met'rica 2$500
}} Frisotine da melhor qualidade 10$500 I TricoJine lisa, mt. 4$000 Colchas para casal, reclame 14$500 Camisetas de física para homens 2$500
}} Frisotine diagonal (novidade) 12$000 Chitão superior 1$800 Colchas fustão para casal 18$006' Camisas Socega Leão, para rapaz 4$000
» Ajour de 6$000 e 7$000 Cretone estampado 2$500 Colchas mercerisadas para casal 20$000 Camisas Socega Leão para homens 5$00'0
» Língerle 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 1,40 6$000 Colchas Iustão para solteiro 11$000 Cuecas para homens a começar de 4$000
» Tafetá xadrez 7$000 I 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$5GO e 9$000 I Escocta,

mt, 1$800 Colchas Iustão mercerísadas para Ternos de Casimira para homens a co-
» Tafetá liso, de 7$500 e 8$50'\ Brins a começar de 1 $800 solteiro 14$000 meçar de 05$000
» Tafetá liso, natural, de 9$500 e J2$000 Brim pardo legitimo J 16, mt. 2$500 Colchas branca, meio linho para Ternos de Brim para homens a come-
» Tafetá Moíré 12$000 Brim branco e azul marinho, para co- solteiro 17$000 çar de 59$000
» Listada para Camisas 8$500 legiaes, mt. 2$500 Colchas branca, meio linho para casal zzsooo Calções de banhos de 6$000 e 10$000
» Listada para Vestidos 9$500 Mescla superlor, mt. 3$000 Colchas branca para casal 15$000 Cintos de banho 2$500
» Estampada em belos desenhos 9$500 Pelueia íustão em diversas cores, mt. 3$000 Colchas de . sêda com franja para Blusas de Jersey para moças, de 10$ e lH$ooo
» Estampada moderna 11 $000 Pelucia lisa, me. 2$000 casal 45$000 Bonés para rapaz 4$500
» estampada (novidade) ;2$000 MESA e QUARTO Colchal de pura sêda com franja para Abotoaduras a começar de 1$000
» Estampada natural (alta nov.) mt. 18$000 casal 70$000 Pasta de couro para colegiaes 11$000
» Lumí êre Lavrada, larg. &0 mt. 10$000 Filó mosquiteiro. largo 3,50 mt. 12$000 Guarnições para chá, com 6 guarda- Rêdes para cabelo a 1$000
» Lumler e Liso, lai g. 80 mt. 10$000 Granité, larg. 1,60 mt, 9$500 napos 15$000 Grande sortimento em Roupas de Banho
» Lumlere Liso. larg. 90 (artigo já Estamíne para bordar, largo 1,40 mt. 6$'2.00 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
» Veludo Chiíon Reclame mt. 50$000 Pano enfestado para colchão, mt. 4$200 Cobertores para bêbê 7$000 Batom Michel Zande e Tange 2$800
» Organza lisa, finíssima, mt. 9$500 Atoalhado superior, largo 1,40 mt. 4$900 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$800 Cobertores desenhados para ca.sal t6$f,00 Bat m Tentação e Murjany 1$500
» Jersey, largo 1,40 1�$(')00 Cretone meio linho branco, largo 2,00 7$500 Cobertores . xadrez para soltelro J8$500 Rouge Tentação 1$200

E mais uma imensidade de outras Se- Cretone meio linho branco, largo 2,�0 7$500 Cobertores xadrez para casal 24$500 Rouge Adoração 2$00
das, que .es�amos vendendo apre- Cretune meio linho em cores, larh. 1,40 6$000 Cobertores Argentinos para casal 395?00 Rauge Royal Briar 4$000
ços baratlsslmos. 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 Ltíebuoy, Lever, Gessy e Pai-
Línon, metro 1$500 Algodão largo 90, peça de 10 mts. 19$500 Sombrinhas modernas em gorgurão cha- molive 1$400
Linho estampàdo para praia 2$500 Algodão superior, larg, 1,40, peça de malote 22$000 Talco Malva 2$900 e 3$900
Voíl 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 Mariposa.para mesa, larg. 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 Morim especial, bem largo peça de Jogos de couro para h-nnens de 10$ e 12$000 Pó de Arroz Royal Briar 3$000

Fustão estampado (novidade) 4$800 10 jardas 15$000 Jogos de batisados a começar de 15$000 Pó de Arroz Gally 5$500
Fustão liso, de 3$500 e 4$800 Morim de cor, mercersado mt. 2$300 Jogos de malha para crianças 11$000 Pó de Arr z Malva 3$000 e 5$000
Setim estampado, metro 4$000 Morim de cor, tipo cambruia. 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 reoem.nuscidos 12$500 Pasta Gessy e Eucalol 2$500
( Merinó preto largo 80 3$Goo Toalhas Adamascadas para mesa, Casaquinhos de malha para bêbês 4$000 Pasta Kollnos, Lever e Odol 3$200
Tecido crepe para luto, mt. 4$500 2,00 x 1,40 30$000 Faixas mercerisadas, mt. 2$000 Oleo Oyrce 1$200
E centenas de outros artigos, tais, como: Bijouteries, Linhas, Rendas. Botões, Meias, Fitas, Cintas. Ligas. Chapéus, Casemíras, Lenços, Malas, Roupas para crianças, Gravatas,
Sombrinbas, Boinas, Carapuças, Guarda-chuvas, Capas de- borracha e muitas outras miudezas. Tambem chamamos R 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_
aOM, BONITO E BARATO!

Vendas só a dinheiro CASA' ORIEN'T�AL Rua C, Mafra, 15-Florianópolis
e O ESTADOI/P
DIÁ.RIO VESPERTINO
Redação e Oficinas à Rua

João Pinto n. 13

Tel. 1022 - ex. postal 139

... ASSINATURAS
Na Capital:

llno .......••.. 50$000
Semestre ••.•.. 25$000
Trimestre .•.••• 15$000
}lês .•.•......•. 5$000

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

Anúncios mediante contrato
'"

Os Originais, mesmo não pu
blicados, não serão devolvidos

A direção não se responsabi
liza pelos conceitos emitidos

,IlL\ nos artigos assinados
� �

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. Ari Santos Pereira
que SE acha encarregado da
venda dos lotes.

...........�...•.............•..•....
• •

ii . $aDAS' i· / .

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

i asa ANTA BOSA i• •
• Díáríamente recebemos novidades e
• •

: Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514 :
• .1
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
I

RI

-

\

\
Naggn_ •• ti
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DESPERTE A BILIS
DO SEU FIGADO
Sem Calomelanos-E Saltará da Cama

Disposto Para Tudo
Seu ligado deve derramar. diariamente. I110 estomago, um litro de bílis. Se a bílis não

corre livremente, os alimentos não são
digeridos e apodrecem, Os gazes incham o

estomago. Sobrevém a prisão de ventre...

Você een(,e .. se abatido e como que envene

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

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

livremente. Peça as Píllulas CARTERS
para o Fígado. Não acceíte imitaçóefl
1'.ceçg 3$000

I CASA

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades.
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa (atarina.
Rua Trajano n.o 16 - SMe própria

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certlflcado
n. 1 em 20 de Setembro de 1958.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
CÓdigos usados: MASCOTTE la. e 2a. ediçãoFLORIANOPOLIS

EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Representante da Caixa Economíca Federal para 8 venda

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

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

Mantem carteira especial para admlníetração de prédios.
Recebe dinheiro em depósito pelasmelhores taxas :
C/C à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C AYiso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%Aceita procuração para receber vencimentos em to

das' as Repartições Federais, Estaduais e Municipais.

HOT[l C(NTHAl

predsa-se de uma casa, em
bõas condições e em lugar ses

segado, para um senhor sem
família. Cartas para «João»,
nesta redação.

10v.··6

Farmácia "Esperança)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
talados e agora dotados de água corrente, sala
para mostruários dos srs. viajnntes, e servido por

garçons atenciosos e peritos cozinheiros.

HOTEL CENTRAL HOje e amanhã será a sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.

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

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

Mercado, frente à Casa Heepcke),FONE 1.642

Rua Conselheiro Mafra, 26 - Caixa Postal 219

!---.......--------......-------

2 ov.-5

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

12 mezes de estudos. Mensalidade mínima . .frecÍso de agentes e re·

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

�A�r��'<fu"'5�? ryn

, .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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D U RYEA

de Receitas, com belíssimos ilus
trações, onde encontrará seleta
variedade de receitas faceis e

de paladar agradavel. Mande
nos o coupon, poro obtenção
de seu exemplar GRATI S.

-ie
: : : distancia igual II mais
de 460 vezes Recife - Pôrto
Alégre, em linha reta;

I

E LUBRIFICAÇÃOGAZOLINA

VIGII-IANTESPerdas navais nipônicas

CARTAZES DO

A's 5, 7 e 9 horasA's 7,30 horas

SOLTEIAA POR
CAPRICHO

com Fred Mac Murray,
Madeleine Carrol e

Alan Jones

Complemento nacional D.F B.
A voz do mundo -10x79

Preço único 1 $500
Livre de Censura

A decidida
com Anne Shirley

�o _ Continuação do seriado:
AGUIA BAANCA
com Buck Jones

Complemento nacional D.F.B

Preços: t $500 e 1 $000
Imp, até lo aDOS

I
II

I

II
I

EstAs triste, me. am8r?
Ten. bronqaJte? E.U. eom to..e't
111 lei de N0••0 Senhorl
Só te ..In o CONTBATOSSJI.

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

alma de suo

MISSAVictoria Zanétti e filhos, Dr. Emílio
Gallois e filhos convidam os seus pa.ren
tes e amigos para assistirem à missa do
lo aniversário do falecimento que, por

inesquecível esposa, mãe, filha e irmã:

EUGENIA GALLOIS ZANÉTTI (NINI)

Comprai na Cf SA MISCE
LÁNEA é saber economizar'

MINISTRO OSVALDO ARANHA ,--------

I
, .'

Dentre a:; personalidades de
mais destaque no cenário poli
tico americano, avulta-se, sem
dúvida" \) chan celer Osvaldo
Aranha, ministro das Relações
Ex ter-ior-cs do Brasi I.
Ocupa ndo COI11 denodo e bom'

senso �l pasta que celebrizou
Hio Br anca, o nosso chanceler
que ]:,oje faz anos, mostrou-se

\ um br asilciro digno e coerente
C0l11 (JS anseios de seu povo,
quer nos conclaves firmados
atrav, �s de Havana, Montevidéu
c Hir . de Janeiro, quer na ár
dua 'missão que com tanto hri
lho vem desempenhando: de
unir os povos da América num
só j deal c incutir-lhes o senti
mcr ItO de fraternidade.

1\ tacado e vilipendiado pelos
"po -rta-vozos" de outros regi
me! " õlc, contudo, não esmore
ceu. Permaneceu firme em seu
pos lo, como sentinela do Bra
sil giga,lll c. Ficou para dI -mons
trai :

aos homens do" 1 )ireito
da Fôrça" que o Brasil não
tra nsige nem recúa, mesmo an
te inimigos que fazem da trai
ção seu "Jeit-motiv " c da des
leu Idade a sua "cabeça -de-

...'..
� ...

Kms.
Provado=enl
1.600.000

ÊSTE ÓLEO DURA MAIS E REDUZ
O DESGASTE! Durante 100 dias, 9 carros de

série rodaram, em Flórida,
EE. DU., um total de 1.600.000 Kms. para prova
rem a resistência e economia do Novo Atlantic
Motor Oil. Ao chegarem à meta final, os 9 carros

apresentavam nos cilindros um desgaste 10 vezes
menos que o normal. Também o desgaste nos pis
tões e a abertura dos aneis eram menores - muito
abaixo do normal. E a sua película lubrificante-
4 vezes mais resistente - conservou-se sempre cons
tante e uniforme. Ainda mais: foi provado também
que o Novo Atlantic Motor Oil é mais econômico,
pois os carros gastaram apenas 1 litro de óleo por
1.300 quilômetros.
Beneficie-se com êstes fatos! Experimente o Novo
e Robusto Atlantic Motor Oil, em seu próprio
carro, para usá-lo sempre.

Atlaatlc�mQtor;:dil
Precisa-s e de vigilantes

diurnos e notunos. Exigem-
Batávia, 14 (United) - As forças holandesas, defensoras da base se: idade en.ferior a 35 anos,

'

naval de Amboina, afundaram cinco navios de guerra nipônicos, antes certificado de l"'9servista. car
de ceder a mesma aos japoneses, segundo informam as autoridades teira profis;sional e referên-
navais. cias particula.res.

A agência "Anela" expressa que, durante as primciras semanas Para mfelhores, informa-
de lula, foram afundados três cruzadores nipônicos, um deslroyer e um ções: no ·aepósitcl da Stan
submarino. Anteriormente, havia sido anunciado que IIIll só cruzador dard Oil Cio. Of Brazil,
tinha sido posto a pique c que, possivelmente, outro cruzador e um Rua RÚ;t Bnrbono. (Ponta
submarino tinham sido alcançados por impactos dir étos. do Recíf e), 5vs-2

Ü comunicado dado a conhecer pelas autoridades revelou que os Iaviões de caça dispersaram uma [orça de bombardeadores nipônicos
que se dirigiam a Surabaia, único baluarte naval retido pelos aliados,
entre a Austrália e a Índia.

pointe".

SUSPENSO O "JORNAL DE
JOINVILLE"

O Departamento Estadual de
Imprensa e Propaganda comu

nica-nos: "O Departamento de
Imprensa e Propaganda, ouvido
o Conselho Nacional de Impren
sa, suspendeu, por sete dias, a

contar de 13 do corrente até
20, inclusive, o "Jornal de Join
ville", por haver deixado de
observar instruções eX/pressas
sôbre publicidade de matéria
de interêsse para a defesa na

cionaL"

�'ENDE-SE

FRACOS e

ANÊMICOS
TOMEM

Vin�o Creosota�o
"SILVEIRA"

Grande Tónico

Inoglukus
DACTILOGRAFO DIPLOMADO
Com bastante prática, se ofe

rece para serviços de escritório.
Tratar na Pensão "Kirnrnel»,

com Luiz Marcki, quarto n. 15
telet. 772.

Vida Social I
Cherchez la femme!
Alta personalidade do governo

mexicano, cujo nome não precisa
remos revelar, denunciou aos altos
poderes daquela nação amiga a

existência, intra-muros, de uma

"quinta-coluna". Não disse, nem

pensou o estadista mexicano, que
seu país estava livre e expurgado
dessa héra maldita c terrível. Dis
se-o, apenas, que, apesar das repres
sões patrióticas cio govêrno, o

"quinta-colunista" ainda era sen
tido no sólo mexicano, através das
ondas super-sensíveis dos preve
nidos ... Disse, mais, que o "quinta
colunista", esse mixto de Satan e

Serafim, impossibilitado de falar
aos soldados avisados, empregavam
método assaz mui usado na outra
guerra - a mulher como "isca" me
lhor para apanhar os maiores pei
xes. .. Loura, morena ou clara, em
todos os matizes e latitudes, a mu
lher foi sempre o "Ieít-motíf " dos
casos policiais ...
Cherchez la femme! - repetiam

e repetem os entendidos na maté
ria que compete aos homens da po
Iícia , . . E adiareis a chave para
solução de vosso problema... Em
pregavam-nas para seduzir os sol
dados e tirar-lhes da mente segre
dos que a eles competiam guardar.
Através cios dias tenebrosos da

história, o homem, imbuindo-se do
matiz da civilização, não perdeu,
contudo, êsse mito dos sexos, que
o fazia e faz, apesar de verdadeiro
rei, prostrar-se C01110 vassalo ante
uma sáia de mulher bonita ... E is
so o tem perdido, quer seja êle no
bre ou plebeu; Agostinho das La
ranjeiras ou Francisco I, de Fran
ça ...
Cherchcz la femme! _ deve ser

a preocupação dos que agora ati
vamente investigam a ação nefasta
dos cupins humanos. Cherchey la
Jcmmc I - repetem (JS écos ao der
redor ...
Cherchez ... e muito cuidado com

essas Laura Tngalls de outros cli
mas e com os "Quislings" de outras
latitudes.

O Brasil está prevenido, coeso e
cioso de seu glorioso passado.
... E sempre é melhor, brasilei

ros, prevenir ... que mal remediar.
DR, SERTORIUS

Fazem anos hoje:
° acatado comerciante nesta

praça, sr. Kosmos Apóstolos;
-a exma. sra, d. Laura Pe

reira Gomes;
-·a exma, sra,

Schmidt;
d. Margarida

-o sr. dr. Hercílio da Luz
Medeiros, digno juiz de meno
res nesta capital;
-o sr, Carlos de Sousa Mar

tins, oficial, aposentado, de nos
sa marinha mercante.

Fazem anos amanhã:
° sr. dr. Osvaldo Bulcão Via

na, advogado nesta capital;
-o sr. dr. Wanderley Junior,

brilhante causídico em nosso fo-
1'0;
-a sra. d.

de Oliveira;
-a sra. d,

mos;
-a sra. d.

Madaloni;

Maria Antonieta

Ceci Lobato Ra-

Eugênia Maria

-a sra. d. Marieta
Buck;

Cardoso

Peças �enuinas FORD
Procure os novos concessionários:

Tuffi Amin & Irmão
,Ana CO"s. Mafra, 54 -- Caixa postal, 1'11

Josefina Hosterno, irmãos, tios, primos e

cunhada, acabrunhados pela imensa perda de
se,:! inesquecível CHILDERICO, vêm agra-
decer a todos que 6 acompanharam, en

viaram telegramas, cartões, coroas de flores e, ao mesmo

tempo, convidam parentes e amigos para assistirem à missa de
sétimo dia, que farão rezar no dia 16 (Segunda-feira), às 7 hs.,
na capela do Divino Espírito Santo, ficando desde já agradecidos
aos que comparecerem a êsse piedoso ato.

Childerico

mandam celebrar no dia 17 do corrente, terça-feira, às
7 horas, no altar do Santissimo Coração de Jesus, da um automóvel (limousine)Catedral Metropolitana.. ,c. em perfeitas condiçê>es. In-Antecipadamente se confessam agrade�ol!.ios, por êsse I formaçõ,es na gerênc;!ia do
�to Çle c:nrida.de cristã. ,E��ADO. 30va:}

Hosterno

M
".

esquita;
Gonçalves;
de Freitas

-a sta. Aurora
-o sr. Enéias
-o sr. Manoel

Cardoso Junior;
-o sr. Afonso Thompsen;
-a galante menina Cléia-Te-

resinha, filha do sr. Manoel Al
fredo Barbosa, acatado comer
ciante no Estreito.

GEN'!'IIJEZAS
A prendada senhorita Bcr

nadete Garofallis enviou-nos
atencioso cartão agradecendo
à nota de seu natalício.

CLUDES:
- O Lira Tênis Clube preparou para as noites de hoje e

segunda-feira animados bailes
carnavalescos, com prêmios às
melhores fantazias. Amanhã
dia 15, haverá "soirée" carna:
valesca infantil, com lindos
brindes às melhores fantazias.
Os bailes terão início às 22 ho
ras e a "soirée" infantil ao en
tardecer.

- O querido grêmio da rua
João Pinto, "Clube 12 de Agosto", dará bailes neste carnaval
com o brilhantismo que sem�
pre o caracterizou. Os arden
tes foliões do clube estão ani
mados da maior e mais sã ale
gria, para festejar Momo.

. ;-:- E� a noite de hoje, com
mICIO as 22 horas, o Cantista
R. F. C., do Estreito (João Pes
soa), abrirá seus salões, paraanimado baile carnavalesco.
Amanhã (15), será efetuada
"soirée" infantil carnavalesca
para os filhos dos associados e'
finalmente, dia 16 (segunda�feira), o Cantista encerrará
seu tríduo carnavalesco, com
outro baile.

- Dias 15, 16 e 17 do cor
rente, com início às 22 horas,
serão efetuados animados sa
ráus - dansantes carnavales
cos no simpático grêmio "C.
R. 5 de Novembro", do distri
to de João Pessoa (Estreito) .

Viajantes:
De sua viagem ao Rio de Ja

neiro regressou o nosso prezado
e ilustre conterrâneo sr. des.
Gil Costa.

Seguiu para a Capital Fede�
ral o sr. Sa1vato Barreto Pen
teado, rádio-telegrafista chefe
da Capitania dos Portos desta
C3 pital. Para o substituir já se
acha entre nós o sr. Joaquim
Rilx iro Borges.
A-fim-de servir na Diretoria

do Recrutamento, no Rio, dei
xará amanhã esta capital o sr.
capitão dr. Ismaelino de Cas
tro, um dos mais ilustres ofi
ciais do nosso Exército e que
aqui soube fazer-se grande nú
mero de admiradores, por seu

peregrino talento, e amigos,
por suas altas qualidades mo
rais.

S. s. teve a gentileza de vir
trazer-nos ontem o seu abraço
de despedidas. Na impossibili
dade de apresentar suas despe
didas aos muitos amigos que
conta entre nós, o sr. cap. Is
maelino de Castro o faz por in
termédio do ESTADO.

NOIVADOS
Com a gentil senhorita Maria

da Conceição Moura, filha da
exma. víuva- d. Elsa Mancellos
Moura, contratou casamento o
sr. João Gonçalves Junior, con
ceituado representante comer"
ciaI.

�óveis
Vendem-se por bom preço
os seguintes móveis. Uma
penteadeira, uma mesa elás
tica, de imbúia, um étagére
cristaleira, uma cama para
solteiro, cadeiras. etc. Tra
tar à rua José Boiteux, 20.

Sv��

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


