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pU-I de, .espio?agem, propaganda, ro, para descobrir os vasos de das alemães na América do

I
embaixada alemã.

b�ICO� a se.gumte c�rresp'0n- tráfico, cambio negro e contra- guerra e navios mercantes alia- Sul, bem como transportou e Adiantou que Vicenzo Copo
dencla. do RlO de Ja!leIro: Em \ bando da Itália e Alemanha. dos, a-fim-de orientar os corsá- auxiliou a fuga de ex-tripulan- la, homem chegado místerío
sensacIonal entrevista para a Ponzi mostrou documentos rios do Eixo e os navios mer- tes do couraçado "Graf Spee",

l samente ao Brasil a bordo de
Press, Carlos Ponzi, ex-diretor firmados por Mussolini bem cantes do Eixo, que tentavam posto a pique pela própria trí- um dos aviões da LATI, tor
da �gênci.a Centra! �a LATI, c0n:-0 por Vicenzo COpOI�, mili- romper o bloqueio britânico. pulação frente ao porto de nou-se imediatamente o verda
aqui, fez importantíssimas de- tanzando a LATI assim como Ponzi é tio do general avia- Montevidéo, após seriamente deiro dirigente da empresa e
clarações da mais alta gravida- provando que os aviões da dor italiano Atilio Bizeo, um avariado pela esquadra britâ- também o chefe militar e díplode, mostrando que as empresas LATI, conforme foi descoberto I dos fundadores da LATI com nica do Atlântico. Para trans- mático italiano no Brasil, anteaéreas transoceâncas ítalía- e punido pelo Ministro da Aero Bruno Mussolini. Declarou que portar êsses marinheiros inter- o qual se curvou até o embaí
nas não passavam, em ve�da�e, náutica, faziam vôos clandesd-Ia LATI transportou material I nados, a LATI utilizava passa- xador. Copola manejava ím
de uma grande orgamzaçao nos ao largo do litoral brasíleí- clandestino para as embaíxa- portes falsos, passados pela portantes somas, devendo ter

<:.-f L

era órgão de penetração e espionagem.ainda em seu poder mais de 10
mil contos de réis.
Acrescentou que a LATI dis

punha de poderosíssimas esta
ções rádio-transmissoras clan
destinas ou legais, pelas quais
enviava mensagens para a Eu
ropa sôbre as atividades da
quinta-coluna.
Ponzi diz que a LATI não

pagou as indenizações devidas
(Conclue na 6a. página)

IEcos e Notícias
.............

O nosso prezado confrade
[orn. Osvaldo Melo ocupará hoje
o microfone da Rádio Clube
Paranaense, às 22 horas, ven

tilando, em sua conferência, te
ma social cristão.

Foi concedida dispensa a pe
dido, ao diarista Carlos de
Moura Bezerra, que vinha
prestando serviço na Capitania
do Porto de S. Francisco.

�
Mais um dos seus populares

sorteios realiza hoje, à tarde, a

"Crédito Mútuo Predial".
•

Foi lançado, com grande su

cesso, o livro "Bolivar", do con·

sagrado biógrafo austríaco
Emil Ludwig. Êsse livro foi es
crito a pedido da Academia de
História de Caracas.

Foi elaborado pelo DASP um

projeto de decreto-lei, fundin
do o Instituto dos Bancários
nos Comerciários e os Institu
tos da Estiva e dos Marítimos
no de Transporte e Cargas.
Essa sugestão do DASP pos

sivelmente ainda será submeti
da ao exame do Ministério do
Trabalho.

Dos Estados Unidos, aonde foi
por motivos de sa úde, regres
sou ontem, à tarde, ao Rio, pelo
«clipper» da Pan-American Air
ways, o dr. Pedro Ernesto Ba
tista, antigo prefeito do Distri·
to Federal.
Em sua companhia chegou

seu filho, dr. Odilon Batista.

Atingiu a elevada soma de
17.579: 580$000 a exportação
de diamantes e pedras precio
sas efetuada só mediante ava

liação da Casa da Moeda, du
rante o mês de janeiro findo.
Nessa estatística, segundo

comenta a Secção de Pesqui
sas Econômicas do Conselho
Federal de Comércio Exterior,
os diamantes em estado bruto
figuram com 12.409 contos; os

lapidados com 2.491 contos e o
berilo azul, bruto com .

1.079: 900$000. As parcelas res

tantes, todas consideravelmen
te menores, distribuiram-se en
tre os berilos lapidados, ame

tistas, citrinos, topazios e tur
malinas.

o govêrno do Estado do Rio
G. do Sul acaba de convidar o
sr. Edgar Schneider para reitor
da Universidade. Trata-se de
pessoa de projeção e conceito
no Rio Grande do Sul. O sr.

Edgar Schneider é descendente
dos primeiros colonizadores ger
mânicos no Rio Grande, tendo
aceito a investidura.

Para qualquer Ilssunto pe·
rante a8 repartições públical'
federais, estaduais e munici
pais: Procure a Organização
Comercial Catarinense.
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� I-ngapura
M�:��::' m�[���:,s'D:.�:m;:::
nores preços só na CASA MIS-
CELANEA. - Rua Traiano. 12,

Londres, 16 (Reuters) - As cau- A situação da França, segundo
sas e as consequências da presente O «Washington Post»
situação na Malaia são analisadas Washington, 18 (R.) - Co-
por Garvin, editor do "Sunday Oh- mentando a atual posição da
sorver". Escreve êlc: "A lenda da França, o "Washington Post"
inc
..
xpugnabilldade de Singapur:l foi I

diz: "É claro que não deseja
eclipsada - como o mito da linha mos ver a França de novo na

Maginot - principalmente por não guerra, ao lado do "eixo". No
possuir os rudimentos de uma pro- entanto, podemos desde já di
leção aérea adequada. Onde tantas zir francamente o seguinte aos
coisas mais foram adversas, desde homens de Vichí: Se a França
o início, essa lácuna na defesa foi auxiliar o "eixo", com a vitó
() f'aulor final da desgraça. Supre- ria dos aliados, a sua posição
macia aérea mais supremacia marí. dentro do programa de recons-

1 I im a dão a vitória. Apenas isso
-

é trução de após guerra será a

loque
deu a vitór-ia aos japoneses. de uma simples potência de se

Sem um poderio aéreo adequado, gunda classe; por outro lado,

I
em relação com as operações <lê se auxiliar o "eixo" e êste
lula, não podcr iamos sustentar a conseguir a vitória final, a po
ilha de Wight, quanto menos a de síção de Vichí será apenas a

Singapura. Não poderíamos con- de um dos muitos satélites do
scrvar o estreito de Dover, quanto vencedor, que ela tanto des-
menos o de Malaca". preza" .

de
Em seu último discurso, o sr, Winston Churehíll, de

pois de se referir a guerra mantida pela Grã-Bretanha, te
ve as seguintes palavras fiuais: "Falo a todo o POYO britâ
nico, aos nossos leais aliados da Birmânia e da índia, aos
nf)}';SOS nlhrdos russos e nos nossos parente-próxímos, os
EE. I;'F. Fulo a ÜHJos na hora sombria de uma derrota mi
Iítar de grnnde alcance. É uma derrotn hritâI1ica e imperial.
Síngupuru CílÍU ! 'roda a pen ínsuln da Malaia foi ocupnda,
Outros perlgos pairam sõhre nós e nenhum dos perígos que
até agorn enfrentámos com êxito em nosso território e no
Oriente de qualquer modo se apresenta diminuido. Este,
portanto, é UUl dos momentos em que a nação hrítâníea pode
mostrar suas fiualidalles e seu g·ênio. É um daqueles mo
mentos em que podemos retirar do âmngo ele nosso infortú
nio o impulso vítnl para a vitória. É êste o instante de de
moustrar-mos aquela calma, aquela determinação, que, não
há muito, nos tirou dns gurras da própria morte. Eis outra
ocasião de revelar, como tantas vezes já o fizémo.s através
de nOSSH h istórlu, de enfrentar os revéses enm flig'uidade e
eorn renovados Impulsos ,k iôrçu.

Devemo-no» recordar de que não mais estamos a sós.
Estamos em meio de grande companhía. Três quartos da
raça humana marcham agora ao nosso Indo, Todo o futu
ro da Innnanídnde depende de nossa ação e de nossa con
duta. Até agora nlnda não fracass{imos. Continuemos a

murchar, firmemente, em meio, das tempestades ! Ag'Ol'a,
tamhém, lião fracnsaaremos !

quedaBatá via, 1;') ({T. P.) - Caiu Sin
gapura c com elas as esperanças
aliadas de que a guerra lJO Ex trerno
Oriente pudesse ser cur!.. " que du
rasse, q uun d o mu i lo, Ulll ano.

Âs forças japonesas ocuparam
hoje a cidade e provavelmente en
lraruru na grande base naval cha

O saudoso catarinense dr. Ví mar!a a "Gibraltar do Oriente" e
tor Konder possuia em Blume- que se acreditava ser o baluarte
nau uma grande e linda chá- mais poderoso que existia entre Gi-

braltar l' Pcar! Hurbour. Ao couso
cara, que, por morte, passou a lidar seu domínio na pequena ilha
propriedade de sua veneranda si tuadn ao pé da península de Mala
genitora, a qual, porém, se en- ca, os atacantes dirigem seus olhos
contra presentemente no Rio. agorn para o sul, na direção ele Ja-

d
. \';1, onde está a grande hse naval, eleIndivíduos desemprega os vi- Surahaia, como o último baluarteviam a invadir com frequên- do porler!o naval aliado ao norte da

da a referida chácara, devas- Ausl t-ál i a e Nova Zelândia. Nesta
tando .. a de varres modos, in- capilal se acredita agora que o ata
clusive para roubar lenha e que contra Java é iminente.

Ao entrar n a Singapura, os sol-madeiras. dados japoneses concluíram a cnm-

Segundo nos informam, o panhn de 64 dias, que se póde ('OH--

inspetor florestal de Blumenau side;'ar;1 mais assombrosa (Ia Bis
acaba de tomar providências lór ia , avançando ao longo r10s Es-

laelos Malaios, com precisão que a
para que sejam punidos os in- nulou os cálculos previstos. Onde
vasores daquela propriedade. os invasores enconlraram resistên-
Ainda bem! cia, esta foi vencida, porém, COIll a

'ii maior frequência e infiltraram-se
nos flancos elas posições fortifica
das br-itânicas. obrigando seus ad
versários a rei irarem-se quando vi
ram que sua retaguarda estava a
meneada.
A Cmpanhn iniciou-se, realmente,

COI11 o desembarque de tropas ja
ponesas em Singora, Tailândia, e
cm Kota-Bahr-u, nos Estados Ma
laios, ao amanhecer 'lo dia 9 de de
zembro, elois dias depois de terem
irrompido as hostilidaeles. O êxito
japonês ficou virtualmente assegu
nulo no dia seguinle, quando, em

épica batalha aero-naval, os navios
de guera britftnicos Prince 01' Wrz
les e ReplIlse foram afundados em
frente à costa malúia, dando aos

japoneses, virtualmente, o domínio
do mar. Desde êsse momento, a his
lória se repetiu todos os dias: in
filtraçõ'es japonesas, retiradas bri
lânicás e avancos nipônicos-
A 31 de janêiro os ingleses eva

cuaram o último elos Estados Ma
laios - Johore - e reliraram-se
para Singapura, afim ele oferecer
a úllima resistência. Seguiu-se um
'Issédio ele 10 dias, depois do qual.
pouco depois de Illeia-noite, de do
Illingo (8) os japoneses cruzaram
D eslreito de Johore e iniciaram o ansiosamente, aguardando pa
assalto final.

.. ra ver o efeito que os recentes
A �atalha ten111nou, vlrtl1,allT�en- 1 desastres virão a ter sôbre ate. Somente o futm'o podera dlz!'r I . _ .

(filais as suas consequências. poslçao de Churchlll.

Washington, 17 (De Frank Seu discurso tem suscitado
Oliver, da Reuters) - A perda I variadas reações.
de Singapura é aquí encarada, O jornal "Baltimore Sun"
menos como derrota britânica escreve, que, mais uma vez,
do que como derrota comum, numa hora de terrível perigo, mobi I i zur todos os rccu rsos com lopois, conforme foi frisado per o sr. Churchill sustentou sua

magnífica virilidade. do SCIl poderio. Não há minulo a

pcrder. Ai está o meio para se eriar
Conquanto êsses revéses te- o faulor irresistível da vitória. Es

nham deprimido o povo ameri- sn guerra universal chegarú ao úpi
cano de outra parte, porém, ce na próxima primavera. O lema,
certamente vigorou a sua já I das democracias induslriais, em

grande determinação. ambos os lados do Allânl ico, deve
ser: -- "O máximo de prodLlção, nl)
mínimo de tempo".

um comentarista de rádio, a
quele desastre ocorreu porque
a "América permitiu que acon

tecesse" ( o que' é do conheci
mento público) em Pearl Har
bour, e que foi de natureza a

alterar a situação no Pacífic,),
em favor do Japão. O "Baltimore Sun" exprime

o sentimento geral americano,
quando diz que "a hora é ne
gra; mas, se nós, na América,
desempenharmos a nossa par
te, o inimigo será batido". Um
fato deve prevalecer sôbre o

pensamento e o sentimento e
a ação dos americanos, de ca
da um cidadão americano:
lutar onde fôr chamado e com
toda a paixão de sua alma. O
destino exige isso de n'ós."

Com a perda de Singapura, �L

guerra no Pacífico deverá so

frer alteração, pois, conforme
se compreende, tornará a em

prêsa da derrota do Japão mais
árdua e mais longa. Natural
mente, todo mundo, aquí, está

Use Kolynos e tenha o helio
sorriso da epoca!.12

Carvin continua a dizer que na

da se perde definitivamente. As ha
Ia lhas são ganhas pelos que po
dem lançar tropas frescas, quando
() adversário não póde. As reservas

aliadas são formidáveis numa medi
da sem paralelo na história d»
guerra. "Deve ser um axioma
co n ti nua Garvin - que a Grã-Bre
--t:mrlw e os Estados-Unidos devem

A respeito ela conduçüo da guer
ra, Garvin diz: "O pa.ís não dese.i3
oulro líder senão ChurchilL E' inú
til 'imaginar substitulo para êle.
Não encontraremos quem o substi
tua. O país agradece seu trabalho
c o aprecia. Mas não voltará a

moslrar-se sa,tisfeito alé que haja
nova transfusão de sangue moço no

gabinete de guerra e no govêrno
geral.

Elevadas perdas de ambos os lados
Moscou, 18 (U. P.) - Anunciou-se que as forças soviéti

cas voltaram a penetrar na Rússia Branca, primeira provín
cia russa ocupada pelos alemães no início da guerra, manten
do ainda sua contra-ofensiva em todos os demais setores das

1 frentes central e norte.

r
Noticia-se também que, na Ucrânia, o degelo continua de

tal fórma, que as operações militares estão quase paralisadas
em toda a região, embora se tenham registado alguns êxitos

jlocais pelas forças russas, em diversos pontos próximos a Sch
lusselburg, na costa meridional do lago Ládoga. Nessa última

I região,
foi reconquistada pelos russos uma posição fortificada

alemã de grande importância, depois de sangrenta batalha, na
qual as perdas sofridas por ambos os lados foram muito eleva
das.

No tempo de Mona Lisa as pes
sôas receiavam sorrir porque

poucas tinham bons dentes. Mas
quem usa Kolynos tem orgulho de
sorrir porque pode apresentar
dentes claros e brilhantes, que são a
mais preciosa dadiva da natureza.

Kolynos limpa os dentes melhor
e sem causar damno-restauran
do rapidamente o brilho e bran
cura naturaes dos dentes.

Abrange 9.800.000 soldadosWashington, 18 (U. P.) - Começou em todo o país, hoje, o
terceiro alistamento dos efetivos selecionados para o serviço:militar. Afeta a cerca de 9.800.000 de homens, de 20 a 21 anos e
a alguns de 36 a 44 anos de idade. A inscrição continuará ama
nhã e segunda-feira. Parte dos novos alistados serão convoca
dos para as fileiras, juntamente com os restantes da classe I-A.
Até agora inscreveram-se para o serviço milita"'has juntas de
alistamento 17 mill\ões de hç>luens.

Novos distúrbios entre alemães
Moscou, 18 (R.) - De acôrdo com uma transmissão

da emissora desta capital, registraram-se sérios distúr
bios entre as tropas alemãs na França ocupada, especial
mente em Nancy, Douay, Valenciennes, Dijon e Tours.
Esses distúrbios foram causados pela oposição dos sol
dados germânicos em seguirem. para a frente oriental.

I ACão contra o Lloyd
Brasileiro

Porto, 18 (United Press)
O comerciante José Joaquim
Gouveia propôs aos tribunais
uma ação contra o Lloyd Bra
sileiro para o pagamento da
quantia de 302 contos de réis
pelos serviços que o rebocador
"Neiva" prestou ao navio bra
sileiro em Leixões, no mês de
fevereiro de 1941, impedindo
que o mesmo fosse de encontro

I aos rochedos. Pediu tambem
a condenação do Lloyd ao pa
galuento das custas do proces
so.

Bonitos, bons e baratos,
Primeiros entre os prímetros,
São os doces preparados,
Co'o bom Fermento Medeiros.
Morreu o major-

general Herrlein
Moscou, 18 (A. P.) - Entre

as baixas sof�idas pelos ger
mânicos, sabe-se que figura a
do major-general Friedrich
Herlein, a respeito do qual se
havia informado que foi afas
tado de seu comando por estar
sofrendo de molestia cardíaca.
A realidade é que a 18.a Divi
são de Infantaria Motorizada,
que estava sob seu comando,
foi uma das unidades alemãs
recentemente derrotadas e que
experimentou pesadas baixas.
Estava integrada em sua
maior parte por tropas da Si
lésia.

Machado & Cia.
Agências e

Representac;ões
C.lxa pOltal - 37

Ru. Joio Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-.gent.. no. principIl.

muncípiOI do E.t.do.
17P.

Aviadores canadenses
Nova Iorque, 18 (R.) - Os

rapazes canadenses estão tão
ansiosos por se tQ_rnarem avia
dores como o estavam os da
primeira guerra m u n d i a 1,
quando então se atiraram co
mo grandes guerreiros do ar
- declarou o marechal da a

viação William Bisop, da Real
Canadense Força Aerea. Disse
mais o marechal que, chegan
do ontem a esta cidade, su?�
mala estava muito pesada com.
as cartas recebidas de rapazes
canadenses, pedindo que se re
duzisse a idade limite de 18:
anos, permitindo-lhes, ass.im.
incorporar-.se à Real Canad'.en·...
se lfor�a Aér�ª. ,q � �
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Nova Iorque, fevereiro (Ser
viço especial da Inter-Ameri
cana) - As forças japonesas
lançadas contra Singapura es
tiveram combatendo ultima
mente nos domínios do Sultão
de Johore, uma das figuras
mais pitorescas do Extremo
Oriente. Johore é um dos es
tados federados da península
de Malaca, o mais próximo da
ilha e base de Singapura com
a qual está ligada por esplen
dida estrada. Dentro da orga
nização e jerarquia britânica,
o sultão, sír Ibrahin, recebe
tratamento de altesa e desfru
ta das honras equivalentes ao

posto de general de divisão.
Quanto à sua autonomia, des
de 1914 o sultão de Johore fir
mou um convênio com a Grã·
Bretanha, mediante o qual os

ingleses nomearam um gene
ral assessor do chefe da na

ção, com autoridade semelhan
te à exercida pelos Residentes
Britânicos dos Estados Federa
dos.

O sultão tem, hoje, sessenta
e nove anos de idade e, duran
te quase meio século, vem rei
nando sôbre os territórios si
tuados no extremo sul da pe
nínsula de Malaca. Entre to
dos os potentados da penínsu
la, sir -Ibrahín é o mais rico e
o mais conhecido, dada a sua

educação ocidental.
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Quando seu marido estiver sem apetite e se sentir indisposto
ou adoentado, com empachamento, pêso, dôr e outros desarran
jos do estômago, a lingua suja, mau gôsto na bôca de manhã ou
durante o dia, pêso, calor e dôr de cabeça, tonturas, nervosismo,
certas coceiras e irritações da pele, mal estar depois de comer,
preguiça e moleza geral, dôres, cólicas e outras perturbações do
ventre, muita sêde e quentura na garganta, ancias e vontade de
vomitar, mau hálito, indigestão, arrôtos, diga-lhe que todos es
tes sofrimentos são causados por substancias infectadas e fer
mentações tóxicas no estômago e intestinos, e que use Ventre-
Livre sem demora.

'

Ventre-Livre evita e trata estes sofrimentos porque combate a

prisão de ventre e limpa o estômago e intestinos das substancias
infectadas e fer mentações tóxicas que tão grande mal podem cau
sar a todo o organismo.

I Tenha sempre
em casa Ventre-Livre

1------

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

Rio de Janeiro, sob a direção
de mêdíeos Espíritas, atende,
gratuitamente, pessoalmente,
ou pelo Correio, desde que
envie claramente o.nome, tea
se, residência e sintomas, as
dlm como envelope gelado e
subscrito para resposta.

Diga isto
a

seu Marido

ITlNHA TONTURAS As bor�a� jap��e.sas interr�mperam
I Quase não podia O ultimo IdIllo do sultao de Jobore

atravessar a rua O príncipe mais famoso da península de Malaca, cujos antepassados
O Sr. Sebastião Machado, venderam a ilha de Singapura aos ingleses - Apaixonou-se e quísde 43 anos, funcionário pú- casar-se com a estrela Dorothy Lamour

blico, começou a sentir ton
turas, manchas na vista, tu
do rodava ... Tinha medo de
atravessar uma lua; de to
mar o ônibus ou o bonde. O
coração cansava, ao subir u
ma escada.
Começou a tomar as gotas

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

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

comece HOJE a tomar BU
COIODINA e viver:í muito
mais do que iria viver.
Peça BUCOIODINA na sua

farmácia e se não encontrá
Ia escreva ao Laboratórto
Margel do Rio de Janeíro,
Caixa Postal 2102.

'

Senhora ! Pari �s suas- -.bremesas prefira o PUDIM I

MEDEIROS. Sabôres delicio-!
sos e diferentes. j

* * *

Móveis
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.

5v-7

Negócio 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.-:-2

Lembre-se sempre:
Ventre-Livre não é purgante

* * *

I Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Medra, 4 e 5 - FONE 1.6ft2

(Defronte à casa Hcepcke)

Indicador médico

mais sultões da Malaca, não
dama de alta linhagem e rtque-
za.

Quando o sultão (le Johore
Dorothy

rnr. Antônio Moniz
I
"'I

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 17 horas.

I
RESID1tNCIA:

"' v. Hercílío Luz; 189
Telefone n. 751.

DR. RICARDO
GITTSMANI

Ex-chefe de cll
nica do

Hospital de
Nuernberg

(Profs. L. Burkhardt
e B. Krenter)

Especialista em

Lirurqia Get 'ui'
Alta círurgía, gyne
cologla (doenças de

I
senhoras) e partos.
Cirurgia do systema
nervoso e operações

de plasüca.
Coalultorlo á rUl! Tralll.
DO. 18 (das 10 áa 12, •
daa tõ ás 16,�) Tele

pbone - 1.285

Resldencla , rua Ba
teTes Junlor, 20. _.
Telepbone - 1.131

Oovidos-Nariz-Oarganta-Cabeça-Pescoço
Dr. ARMINIO TAVARES

(Assistente do prof. ôanson)
ACOMODAÇÕES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS

Consultas 20$000 - Operações a combinar
IConsultório: Rua João Pinto, 7 -Tel. 1461.-Residência 1455

"PROVADOS PELO O·N·S·P· S08 N9 56tJ DE 1s:.3.

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Djalma Moellmann
Formado pela Universidade de

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

lho genito-urinario do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clíníea com o
dr. Manoel de Abreu Oampansrlo
São Paulo). Especializado em HI
giene e Saúde Pública, pela Uníver
Ildade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Aparêlho moderno SIEMENS para
dtagnõsttcoa das doenoas internas
Coração, pulmões; vesícula biliar.

estômagos, etc
Radiografias ósseas e radiografias

dentárias
Electrocardiografia clinica

Diagnóstico preciso das moléstias
cardíacas por melo de traçados

elétricos.)
Metabolis'mo basal

(Determinação dOI dUúrbios daI
glândulas de secreção Interna).

Sondagem Duodenal
Exame químico e microscópico do

suco duodenal e da bílis).
Gabinete de fisioteraoia

Ondas curtas, ralos ultra-violetas,
'a108 Infra-vermelho e eletricidade

médica
Laboratório de microscopia e

análise clínica
Exames de sangue para diagnóstico
da smus diagnóstico do impaludis
mo, dosagem da uréa no sangue,
etc. Exame de urina, jreaçlo de
Asoheln Zondeck, para diagnóstico
precoce de gravidez). Exame de
(luz, escarros, liquido raqulano e

qualquer pesquiza para eíueldação
de diagnóstico.

Rua Fernando Machado, •
Telefone 1.195

flORIANOPOLI�

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

Geral
CONSULTORIO :

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

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186
- Phone; 1392 -

AUende a chamados
14

fluís casar-se com
Lamour

I Dr. ARAUJO_OLHOS, OUVIDOS.
NARIZ, GARGANTA

O sultão, nesse tempo, du
rante uma viagem à Inglater
ra, apaixonou-se pela sta. Li"
dia Hill, bailarina que conhe
ceu num cabaré de Londres.
Como êle ainda não havia con

cluido o processo de divórcio
da sra. Wilson, a nova eleita
do príncipe seguiu para Singa
pura acompanhada da sua

mãe. O sultão desejava que �

sociedade européia de Singa
pura tratasse a bailarina como
a nova sultana. Pouco depois,
o príncipe a-pesar-de ainda es
tar enamorado da sta. Hill,
apaixonou-se pela artista nor

te-americana Dorothy Lamour,
que acabava de fazer um fil
me, no qual desempenhava o

papel de moça da Malásia. O
sultão de Johore ficou tão en

tusiasmado pela famosa estre
la, que a convidou para fazer
uma visita aos seus domínios,
e, logo em seguida, ofereceu
se para casar com ela. A artis
ta recusou a proposta e uma
das razões apresentadas era a
de que já era casada e se sen
tia perfeitamente feliz.

A nova sultana, uma Inglesa,
(la não ponde gozar muito tempo

suas imensas riquezas
A fortuna elo Sultão velo

venda de Síngapura
A fortuna do sultão de Joho

re, que está ameaçada, agora,
pela voracidade dos japoneses,
é enorme e uma parte, pelo
menos dessa riqueza, provem
da venda de Singapura aos in
gleses, realizada por seus an

tepassados. Uma das grandes
preocupações do Sultão é a ca
ça aos tigres, que nas flores
tas da região são muito nume
rosos. Além da caça às feras,
o sultão conquistador gosta
muito dos automóveis luxuo
sos, de corridas de cavalos e
muitos outros prazeres com os
quais lhe vem brindando a ale
gre e cosmopolita Singapura,
As festas dêsse prínclpe alto

e jovial vem constituindo, por
anos, o motivo das conversa
ções das pessôas elegantes de
Singapura. Pouco antes do iní
cio da guerra atual, as relações
entre o sultão de Johore e as
autoridades britânicas da Ma
lasia eram tão tensas que a sír
Ibrahin só se permitia gozar
a vida noturna de Singapura
até as dez horas da noite
quando, então, com toda a cor
tez ia, o escoltavam até os seus
domínios. Desde que regressou
da Inglaterra, onde uma bom
ba alemã matou uma das suas
esposas, foi revogada a medi
da que o obrigava a recolher
se cedo. O sultão, por sua par
te, contribuiu com grandes so
mas de dinheiro para a cons
trução da atual base de Singa
pura e para o Fundo Britâni
co de Guerra. Não há muito,
como sultão do estado mais
importante da Malasia, iHe
convocou toda a populaçãc
para que defendesse, com todo
o vigor, a causa britânica.
Uma das caracterfstícas q ,1;�

deram maior notoriedade ao
sultão de Johore é a sua in
controlável inclinação pelas
mulheres européias. Sendo
maometano, como todos os de-

Pouco tempo depois, o sul
tão e a sta. Hill partiam para
a Europa. O príncipe parecia
já não estar mais apaixonado
por ela e não passaram muitos
meses quando se soube que se
haviam separado. O estalar da
guerra, uma das primeiras ví
timas da aviação alemã foi
míss Hill, que morreu em con

sequência da explosão de bom
ba em uma loja onde se encon
trava fazendo compras.

O sultão, com a saúde res

tabelecida, entregou, pouco
depois, seu coração a outra
européia. Tratava-se de uma
bela rumena, jóvem e de ca
belo dourado, que vivia em
Londres. O casamento reali
zou-se em julho de 1941 e a
nova sultana foi recebida em
Johore com muitas honras e
grandes festas. A sultana esta
va encantada com o seu faus
toso palácio construido sôbre
uma colina, que lhe oferecia o
espetáculo do mar, todo ver
de, mesmo diante das janelas
e das varandas floridas.
tem tido dificuldades em unir
se em casamento com nume
rosas mulheres brancas. Ao
contrário o sultão de Kedah,
sir Ibrahin não gosta de vi
ver recluso, longe das massas.
Durante muitos anos, o sul

tão seguiu o costume maome
tano que lhe permitia possuir
quatro esposas da sua terra,
mas em 1930 optou pelas mu
lheres européias, decidindo-se
pela sra. Wilson, viúva de um
doutor de Singapura, que por
oito anos viveu em sua compa
nhia. Êles faziam o casal mais
simpático que poderia imagi
nar: êle, alto, enorme e bron
zeado, e ela frágil e branca
como a neve. Oito anos de con
vivência cansou o sultão e, em
1938, a sra. Wilson obteve di
vórcio, que lhe permitiu voltar
à Inglaterra transformada em

fspecialista: assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

Con"ultal.. Pela manhã, das 10 às 12
;li g A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24. - Fone 144.7

Dr. MADEIRA NEVES- médico especialistill em

DOENÇAS DOS OLHOS

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$, 7 valv. ssss, para pilhas 500$,
para acumulador 700$.

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

Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no RIo de Janeiro

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

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467
Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Josephina Schweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às n horas

Rua F. Schmidt, 39 (sob.)

Dra.

CLINICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

Dr. SAVAS LACERDA

I CURSO ANTONIETA DE BARROSEXTERNATO FUNDADO EM 1922
FERNANDO MACHADO. 32 FONE 1.516

Alfabetiza e prepara para os exames de
admissão aos GINASIOS e INSTlTUTOSMATRíCULA: das 9 às 12; diariamente, sendo até o dia -l6,só para 08 alunos que já frequentam o Curso.
ABERTURA DAS AULAS: 2 de fevereiro, às 8 horas.
43 15 v. aIt. -10

Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade
Ex-interno do Serviço do Professor Le6nidas Ferreira e ex-estagiário do�
Serviças do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Pilulo)

Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,
NAAIZ e GAAGANTA

CODS: Vítor Meireles, 28.-Da6 16 às t8 horas.
Res.: COllselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLIS,

"1"..)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Isto é uma história autên
tica de crianças, mas que
precisa ser contada aos

adultos afim de que êles ve

jam o perigo dos efeitos do
clima político e moral em
que agora vive o mundo sô
bre as gerações futuras e

compreendam aqueles que
estão fazendo o sacrifício de
combatê-lo, no interêsse da
humanidade.
Três crianças em férias

em casa de um tio-avô, nu
ma estação de verão, fize
ram o projeto de convidar
outras crianças da mesma
idade - isto é, de três a dez
anos - a visitá-las, para
brincarem o dia todo. Era
preciso um programa de dis
trações. Como o terreno da
casa se prestasse, resolve
ram que a distração seria
uma guerra entre elas e os
seus convidados.
Até aí, muito bem. Não

se póde impedir que as cri
anças, a exemplo dos adul
tos, também se preocupem
com a guerra a seu modo e,
como é natural na sua ida
de, queiram imitar, com os
meios ao seu alcânce, o que
praticam as pessoas cresci
das.
Foram estudados os pla

nos e começaram os prepa
rativos. As armas eram
bambús cortados sob várias
formas, para imitar as ver
dadeiras. Com o mesmo ma

terial, foi edificado um

quartel-general. Mas cava
ram-se igualmente trinchei
ras e procedeu-se ao prepa
ro de esconderijos. A guerra
prometia, dentro dos limites
possíveis, ser levada a efei-
to de acôrdo com todas as

regras da arte.
O tio-avô acabou interes

sando-se pela idéia. Escutou
os planos. Foi informado de
todos os pormenores. Visi
tou o terreno e as obras. Afi
nal de contas, com verda
deira simplicidade, lem
brou-se de perguntar quem
eram os adversários e se os
mesmos haviam sido preve
nidos.
Nessa altura os sobrinhos

olharam-se com olhos com

padecidos de tamanha ino
cência numa pessôa cuja
idade era mais de cinco ve
zes a dêles. E declararam
que os adversários ignora
vam totalmente os seus pla-

"} nos. Seriam convidados sem
maiores explicações. Ao che
garem seriam recebidos com
a declaração de guerra e,
Como não tivessem feito ne
nhum preparativo, a sua
derrota era fatal.
O tio-avô, espantado dian

te de tanta manha, ficou a

princípio perplexo- Depois
achou que devia dar aos so
brinhos uma lição de moral
esportiva e também de ma
neiras sociais, explicando
lhes que aquílo não era, en
tre gente do mundo, modo
de tratar convidados. Po
diam brincar de guerra mas,
Uma vez que os adversários
eram ao mesmo tempo con

vidados, deviam estar pre
venídos de tudo afim de

. ,

tomarem parte no brinquedo em perfeita igualdade de
condições. Atença-O. "Nós queremos fazer co-

-"'lIDO os alemães na Polônia", Sementes novas de flôres
,

I e verduras, só na
II

A Floriexc amou u�a das crianç�s, cultura", à rua Felipe Sch·
em r�sposta a_s ponde�açoes midt, n. 52. (Edifício "Cru-
110 tío. E nao aludiu ao zeiroo.) 20vs.-20

exemplo mais recente dos
japoneses em Pearl Har
bour, porque naturalmente
o seu conhecimento dos
aCQntecimentos mundiais
não está em dia e a guerra
contra os Estados Unidos
não lhe chamou ainda a
atenção.

..
A história acima narrada

- cuja autenticidade o es
critor destas linhas jura por
todos os santos ser verdadei
ra - mostra como as con
ciências mais inocentes pó
dem ser corrompidas pelas
doutrinas e processos de
certos líderes de povos. O

fáto de terem chegado até
às crianças demonstra o que
j á são as suas raizes. Que
seria do mundo se não hou
vesse nações dispostas a to
dos os sacrifícios para extir
pá-las?
("Correio da Manhã")

Ui
S

iR· .....

com ENCERADOS AYMORÉ
Fabricados com lona especial, tinta e

Impermeabilizada, e com ilhoses refor
çados. os encerados Aymoré tornam-se
economicos no uso em virtude de sua

maior durabilidade resultante de sua

extraordinaria resistencíc,

Estão sendo empregados com

excellentes resultados em es-

tradas de ferro. auto - cerni-

nhões, vapôres e outros meios
de transporte. Pódem ser íor-
necidos em varias typos de

de. cinza ou kald
lona. e nas côres crúa. ver-

Enceraclos Aymoré
producfo do MOINHO INGLEZ."

S a fi u-; e fi o I Os portugueses o,erecem-se
c o N T É M

.

ao BraSil
OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSF OROS,CALCIO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
o. Pálido.. Depauper.dos,
EtIJotados, Anêmicos, Mães
que criam MagroJ, Criançal
raquíticlII, receberão a toni·
ficação ger,1 do orglnilmo

com o

Sa noue n 01
Llc. D.N.S.P. rr 199, da 1921

CHAVES

Seja

Intel'essa a 8 etdl'e 10 fIIulhel'es:
Na adolescencia, na

idade adulta, na "idade
critica", as irregularida·
des no funcionamento do
organismo acarrétam para
a mulher uma infinidade
de dores e contretem
poso Ha, porém, as que
se libertam disso: são as
que usam A SAUDE DA
MULHER.

Regulador, tônico,
entl-doloroso, A SAUDE
DA MULHER representa
uma garantia de nor
malidade para a saude
feminina.

A SAUDE DA MULH{R
é o remédio que traz no
nome o resumo de suas
virtudes. •

. .j�

Á SÁUDE DÁ MULHER

I

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

imediações da Praça 15.
sv.--5

VENDE-SE
um automóvel (limousine)
em perfeitas condições. In
formações na gerência do
ESTADO. 30vs-2

AVISO AO POVO �ATARINENSE
Elementos da Colônia portu- bateram os nossos maiores,

guesa distribuiram à imprensa donde nos vem a honra de
o seguinte manifesto: sermos portugueses. Todo o

"Aos Portugueses do Brasil: português que estiver de acôr
Rio de Janeiro, 28 de janei- do com esta declaração de

ro de 1942: princípios em todo o território
Portugueses, residentes no do Brasil, aderindo, de cora

Brasil, somos solidários, como ção, ao puro sentido lusiada
D. Pedro IV, de Portugal, com da manifestação, deverá dirí
os princípios que, desde a De- gir, desde hoje, pelo correio, à
claração de Independência dos Secretária do Palácio do Cate
países americanos, teem mar- te, expontaneamente,.,. sua

de-Icada a posição da América, na claração de portugues, nos se

defesa da liberdade dos povos guintes termos:
como nêste momento, em que "Eu, português... (nome)
a unidade política do Conti- residente pro- ��;������==�;;���������;;;;lnente, proclamada na Confe- fissão estou, desde ho- Vendem se Irência do Rio de Janeiro, pe- je, incondicionalmente ao ser- . _-rante o ato de agressão das po- viço do Brasil". Vendem-se os sobrados n- ntências totalitárias, traduz a

O prazer da petizada, e 18 da praça 15 de Novem·concordância da América com Ih d f lt bro. perto da Delegacl'a Fiscal
os fundamentos humanos e po- E orgu o os con ei ejros,

T C O Lilíticos do acôrdo Roosevelt- São os doces trabalhados. ratar na asa scar ma
Co'o bom Fermento Medelros. IOvs 10Churchill, consignado na Car- --------------, ..,::..

ta do Atlântico, garantia única Banco de Crêdl-to Popular eda liberdade de todos os povos,
sem exceção. Quando, neste

Agrl'cola de Santa Catarl-na I 15v--alt.l.0momento, a unidade america-
na ainda mais se reveste de Assembléia Geral Ordinária JUNTA COMERCIAL.·-ArqUl
significação, por ter estado a-

"0NVITE O Conselho de administração do Banco de v�mento d.e contratos :- Re-
meaçada, concitamos todos os U Crédito Popular e Agríccla de Santa Catarina glst�o de firmas. �utentlCaçã()

t d B '1 dírí .
' de Iívroa=-Certldões-c-Busoaapor ugueses o rasi a mgi- de.ac?rdo c�m o art. 23 de seus Estat�t�s, con�l�a. os Snrs. etc. Procure a Organizaçãorem aS. Excia. o sr. presidente �CloOlstas desse Banco para a A�semb,éIa Ordlnárla 8 rea- I Comercial Catarlnense.

Y

da República, dr. Getúlio Var- lizar-se em sua séde à Rua Trajano n. 16. às 14 horas do Igas, a manifestação dos nossos dia 20 de fevereiro do corrente ano, afim de tratar-se do .
sentimentos de portugueses. seguinte:pondo-nos incondicionalmente a) aprovação do Relatório e Parecer do Conselho
à disposição do Brasil, prontos Ftscal.
a lutar, ao lado dos brasileiros; b) eleição do Conselho de Administração.
pelo futuro da nossa civiliza- c) eleição do Conselho Fiscal e seus suo'entes.
ção comum e pelos princípios Florianópolis 3 de fevereiro de 1942.
de dignidade e de liberdade hu- O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃOmana, pelos quaís sempre se

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
Saidas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos
Aqente em Florlanopolis: MARIO MOURA

PRAÇA 1r, DE NOVEMBRO

Aulas Particulares
Lídia Guimarães AI

cântara dá aulas parti.
culares, em sua residên
cia, à rua Visconde de
Ouro Preto, 61.

ALUGAM-SE
3 quartos com janelas de
frente e entrada independen-
te. Prefere-se casal sem filhos ..

Ver e tratar à rua JoQo
Pinto n. 29 (sob.), 15y.r·l�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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JUIZO DE DIREITO DA COMAR
CA DE TIJUCAS

Edital de Praça, com o prazo de
vinte (20) dias

O DouLor Osmundo Wanderley
da. Nóbrega, Juiz de Direito da Co
marca de Tijucas, Estado de Santa
Catarina, na fórma da lei, etc.
Faz saber aos que o presente

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

nhecimento tiverem, que no dia
vinte e cinco (25) do corrente mês,
às 10 horas, o Oficial de Justiça,
servindo de porteiro dos auditórios
dêste Juizo, no Edifício da Prefei
tura Municipal desta cidade, levará
em hasta pública., por quem mais
dér e maior lance oferecer, os bens
pertencentes ao inventário de Se�
bastião Laurentino dos Santos, que
vão à praça a requerimento da in
ventariante Clementina Juliana de
Jesus, por intermédio de seu advo
gado, para pagamento de impóstos,
custas e mais despesas do referido
inventário, os quais são os seguin
tes: Um terreno, descri to sob n. 2,
sito em Moura, distrito de Caneli
nha, dêste Município, com sessen
ta (60) metros de terras de frenLe
que fazem em terras de Laurenti
no Soáres, por mil seiscentos e cin
coenta. (1.650) ditos de fundos, que
fazem com Daví H.ondin; extre
mando ao norte com terras de Vi
cenLe Nazário Pereira e ao sul com
quem de direito, com a área de no

venta e nove 111il (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 trinLa (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-I
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)
melros quadrados, mais ou menos,
adquirido em 1935, de Josué Gui
lherme Mafra e sua mulher por
escritura particular, registrada no

Tabelionato da Comarca de Tiju
cas, no valor de cento e cincoenta
mil réis (150$000). Tudo no total
de trezentos e cincoenta mil réis
(350$000). E para que chegue ao

conhecimento de todos, mandei ex
pedir o presente edital, que será
afixado no lugar do costume e pu
blicado pela imprensa. Dado e pas
sado nesta cidade de Tiiucas aos

cinco (5) dias do mês de fevereiro
do ano de 111il 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.

Rodoifo Luiz Buchele
Escrivão

Dór'o" nO:> IY�usculos e nas Juntal; Provam a

Acção Deficiente dos Rins.

A. causa fundamental (:0 rheurnatisrno en

contra-se I13 falta de cumprimento de sua

tarefa por parte dos rins. ESlc:S, que devem
ehrninar tOGOS os traços de substancias tóxicas
ou impurezas do org3.niSnlO, estão perrnittindo
que 11111 e xoesso de acido urico S� accurnule e

penetre em toco o organismo.
Este acido urico rapidamente I orma crystaes

agudos, á semelhança de agulhas, que se

alojam nas articulações, cansando a sua

inflammaçâo e rig-idez e as cruciantes dôres
do rheumatismo, O tratamento apropriado
deve fazer voltar os rins ao seu estado normal,
afim de poder ser filtrado o acido mico. É
por isso que as Pílulas De Witt con

seguem dar allivio permanente nos mais
rebeldes casos de rheurnatismo.
As Pílulas De Witt actuam directa

mente sobre os rins, devolvendo-lhes
a sua acção natural de filtros das im
purezas do organismo.
Terá V.S. provas visíveis dessa acção

salutar dentro de 24 horas após o uso das
Pilulas De Witt. As legitimas Pilulas De
Witt para os Rins e a Bexiga acham-se á
venda em todas as pharmacias.

Pilulas DEWITT
PARA OS RINS E A BEXIGA

indicadas para Rheumatismo, Sciatica, Dôres na Cintura, j)isturbioa
Renaes, Molestias da Bexiga e, em geral, para emí:rmidadet

produzidas por excesso de acido urico.

Os Estados Unidos organizarão uma torva
aérea de dois milhões de homens

Nova Iorque, fevereiro -

\
cessões para se entrar no Cor

(Serviço especial da Inter-A- po da Aviação. Podem também
mericana) - Só na cidade de oferecer-se os homens casados.
Nova Iorque, alistaram-se ... Alguns técnicos militares c0r:--
1.000 pessôas diárias desde sideram que, nos Estados Uni

que o Japão atacou, por sur- dos, se pode organizar uma

presa, e à traição, as ilhas Ha- Fôrça Aérea de 2.000.000 de
vaí no dia 7 de dezembro de indivíduos, entre pilotos, me-

1941. cânicos e artilheiros da defesa
Quatro dias após o início das anti-aérea.

hostilidades, mais de 10.000 A aviação constituirá um

pessôas se haviam alistado vo- dos aspectos mais característi
luntariamente em Nova 101'- cos do mundo da post-guerrs.
que, para prestar serviços na Da outra guerra saíu a gene
marinha, infantaria de marí- ralizacão do rádio e grande
nha, Guarda Nacional e no progresso no automóvel; esta

Corpo da Aviação. Segundo as vai dar origem a grande i11-

autoridades norte-americanas dústria de aviação, que inva
a média de recrutamento foi dirá todos os céus, assim como

de 600 por cento superior à as nossas estradas foram, em

que se registrou nos primeiros determinada época, invadida-s
dias da primeira guerra mun- pelos automóveis.
dial. O Império do Ar pertence às

O zeneral de brigada, Lewis democracias. Seu poderio aéreo
B. Hor'sbey, diretor do Serviço há de ganhar esta guerra, e de

de Recrutamento, declarou que cidir a manter a paz.
os Estados Unidos poderiam

-----------�-----------------

pôr em pé de guerra um exér
cito de mais de 7.000.000 de
homens, se fosse necessário.
Para documentar suas declara
ções, o general mostrou o se

guinte quadro estatístico:
Entre homens, cuja idade

oscila entre 21 e 35 anos, in

clusive, acham-se, atualmente,
registrados 2.800.000, dos

quais 800.000, em serviço ati
vo.
Entre 36 a 44 anos, pode

riam ser recrutados 400.000.
De HJ a 20 anos, 1.400.000.
Entre os que já fizeram 21

anos, depois da inspeção de
10 de julho último 1.350.000
poderiam ficar aptos para o

serviço militar.
Feita uma nova análise en

tre os 2.000.000 de indivíduos
rejeitados na primeira inspe
ção por imperfeições físicas,
de caráter leve, poderiam ser

aproveitados 1.300.000.
De uma nova classificação

entre os indivíduos até agora
isentos, devido a seus empre
gos nas indústrias de defesa,
poder-se-iam apurar mais de
200.000.
Por último, entre os indiví

duos ao número de pessôas,
cUJO sustento depende do seu

trabalho, 700.000.
Por outra parte, de origem

oficial se declara que .. , ....

10.000.000 de homens pode
riam ser postos em pé de guer
ra, caso fosse necessário, e

que os restantes 40.000.000,
sujeitos a registo, poderiam
ser destinados a serviços da
defesa civil.
Entre os voluntários, dístin

guem-se, pelo seu numero, so

bretudo os que se oferecem pa
ra a aviação.
Não há dúvida, que esta

guerra será ganha pelos aviões.
É de considerável importância
pois que o povo norte-ameri
cano compreenda bem que é,
particularmente, neste ramo

bélico que convém prestar au-

.xílío à nação.
Hª, �F�ulde margem de cen ..

: .

FERRO DE ENGOMMAR

�!Não ha espera.
.Aquece-se rapidamen
t. e sempre por igual.

�MI�Fabricand. e

queimando seu pro
prio gaa de gasolina.

�!Para uso em

,,"Iquer lugar. Não re
quer (orllas ou ligações

,b I

�ta-�.Quente ali

PEÇAS E ACCESSORJOS
EM TODA PARTEl

Mod.rado - para
rollpO leve ou pesada.

Os distribuidores

Rua Conselheiro Mafra, 4

*

"COLEMAH" DISTRIBUIDORES EM FLORIANOPOllSI
fornecem todas
ilS zonas do esta
do e os seus vla- Meyer & Cio.
jantes terão pra
zer em dar qual-

_ qler Informatão.

L RepresentanteS&GeraiS JL. W. MORGAN (IA. LTDA.
Rua 3enJamlo Constaol, 51--I'-·S.·-9112

I.Caixa Postal, 3431-São Paulo

'1

ET
LL

factor de
SA Ú DE

Um aspecto do "dribb/e."

Phoses de um passe de gancho.

Uma attitude de defesa.

A QUADRA DO JOGO

o bosket boll é ;ogado numa

quadra de 26 por 14., com uma

linha divisoria ao meio. A aber
tura superior 'do cesto méde

0,45 e fica a 3,05 m s, do ,ólo.

ESTE jogo, conhecido tamhem por "bola ao cesto", foi creado
em 1891 por James Naismith, professor da Associação Christã

de Moços, em Springfield, Massachusetts, Estados Unidos. Ins

pirou-o a colheita de pecegos e o seu primeiro "cesto" foi um

pequeno balaio ui ilizado J?a�3 apanhar esses saborosos fruetos.

É um jogo de passes, disputado por duas equipes de cinco

jogadores. Pelo grande enthusiasmo que desperta, o basket-ball
conquistou rapidamente extraordinaria popularidade, sendo indi
cado como um dos melhores exercicios para adquirir agilidade.-
Foi tambem em Massachusetts, na cidade de Boston, que King
C. Gillette inventou o apparelho de barbear que tomou o seu

nome. Efficiente e pratica, Gillette surgiu para tambem con

quistar popularidade universal. Si V. S. não experimentou
ainda barbear-se com Gillette, não retarde por mais tempo

Gyro dianteiro. O ;ogador gyra no pé

�".')
e "'" o bo'o

l1 C

f'�I O logador fInge passar com o esquerda
I e passo com o direIto.

�1@�Modos de segurar. As pontas dos dedos
controlam a bola.

esse prazer. Verá quão justa é a preferencia desfructada

por Gillette.

Gillette
Caixa Postal 1797 - Rio de Janeiro

IA·403

I Dr. ALDO DA LUZ IADVOGADO
Rua Trajano, 33
FLORIANvPOLIS I�Atende das 9 às 12 horas

Representantes Inspetores e Agentes
Importante Cía, Nacional, fiscalizada e autorizada

pelo Governo Federar, precisa de agentes. Inspetores e

representantes em todas as Capitais e cidades do Brasil.
Concedemos exclusividade - Garantimos ótima renda e
íuturo. Escrever à Caixa Postal, 3717 - S. Paulo - «eia
Nacional».

_ 11 _'
'IUl :

c· .....

podem provir graves moléstias como a

pneumonia, a tuberculose, etc. Resíricr
dos faceis são sinal de fraqueza orgâ
nica. Fortaleça-se com a EMULSÃO DE SCOTT - riquís-
sima em vitaminas e cálcio - criando-se barreira
contra as enfermidades. Em qualquer época, não há
substitutos para a

EMUlSÃOdtSCO"
Uma fortuna para os pobres de saudeI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A CASA OR IENTAL já afamada pelos seus preços baratíssímes,'
.

, 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 3$5001 Toalhas 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 filó de sêdas para noivas 14$aoo
» Laqué, Iise, mt. 4$400 Opala lisa, de 2$, 2$5 e 3$000 2$5 e 4$500 Grinaldas para noivas a começar de 5$000
• Façoné 3$800 Opala estampada, largo 8Q mt. i:l$ooo Toalhas de banho, legitimas alagoanas 7$500 Grampínhos, caixa de 1 groza 4$600
• Graníté, b.im artigo 6$500 I Cambraia Ilnisslma, larg. 80 mt. 4$500 Toalhas de banho, em cores 9$500 Laminas GilIete Azul, dezena 9$000
» Granité, especial 8$000 I Zepbir listado, de J$5, 2$ ,e 2$500 Toalhas de banho, temos grandes Lima para unhas 1$500
» Crepe Romano 7$000 I Tricoline, de 5$, 3$6, 4$5 e 6$000 I sortimento. Porta escova de dois jugares 2$000
» Givré superior 10$500 Tricoline listada para Pyjamas, mt. 3$500 Jogos rendados para quarto. 7 peças 35$000 Fita metrica 2$500
» Frisotine da melhor qualidade 10$500 I Tri.c�line lis�, mt. 4$000' Colchas para casal, reclame 14$500 Camisetas de Iísíca para homens 2$500
» Frisottne diagonal (novidade) 12$000 Chitâo superror 1$800 Colchas fustão 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
» Líugerle estampada, de 7$500 8$500 Reps para cortina, larg. 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 4So00
» Tafetá xadrez 7$000 Pano para Cópa, bem encorpado, mt, 2$300 Colchas mercerisadas para solteiro 12$000 Pijamas para homens a começar de 25$000
» Tafetá Escoceza, de 7$5(;)0 e 9$000 Escoeta, mt, 1$800 Colchas fustão mercerisadas para Ternos de Casimira para homens a co-
» Tafetá liso, de 7$500 e 8$50" Brins a começar de 1$800 solteiro t 4$OOCl meçar de 35$000
» Tafetá liso, natural, de 9$500 e 12$000 Brim pardo legitimo J 16, mt. 2$500 Colchas branca, meio linho para Ternos de Brim para homens a come-
» Tafetá Moiré 12$000 8rim branco e azul marinho, para co- solteiro 17$000 çar de 39$000
» Listada para Camisas 8$500 legiaes, rnt. 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 super lor, mt. 3$000 Colchas branca para casal 15$000 Cintos de banho 2$500
» Estampada em belos desenhos 9$500 Pelucía íustão em diversas cores, mt. 3$000 Colchas de sêda com franja para Blusas de Jersey para moças, de tOS e 1:1$000
)} Estampada moderna 11$000 Pelucia lisa, mt. 2$000 casal 45$000 Bonés para rapaz 4$500
» estampada (novidade) 12$000 MESA e QUARTO Colchal de pura sêda com franja para Abotoaduras a começar de 1$000
» Estampada natural (alta nov.) mt. 18$000 casal 70$000 Pasta de couro para colegiaes 11 $000
» Lumí êre Lavrada, largo &0 mt. 10$000 Filó mosquiteiro, largo 3,50 mt. 12$000 Guarnições para chá, com 6 guarda- Rêdes para cabelo a 1$000
» Lumiêre Liso, largo 80 mt. 10$000 Granité, larg. l,6G mt, 9$500 napos 15$000 Grande sortimento em Roupas de Banho
» LbumiêrehLiS?d' l)arg. 90 (artigo já Estamíne para bordar, largo 1,4.0 mt. 6$200 Guarnições pintadas para chã, com 630$ PERFUMARIAS

em con eCI o mt. 12$000 Pano para colchão mt. 1 $800 guardanapos 000 Leite de Colonia 5$800
li 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 3S5QO
» Organza estampada, de 10$000 e 12$000 Cretone meio linho branco, largo 1,40 4$800 Cobertores desenhados para casal 16$ftoo Batom Tentação e Murjany 1$500
» Jersey, largo 1,40 12$GOO Cretone meio linho branco, largo 2,00 7$500 Cobertores xadrez para solteiro J8$500 Rouge Tentação 1$200

E mais uma imensidade de outras Se- Cretone meio linho branco, larg, 2,:W 7$500 Cobertores xadrez. para casal 24$500 Bouge Adoração 2$00
das, que estamos vendendo ti pr e- Cretone meio linho em cores, larh. 1,40 6$000 Cobertores Argentínos para casal 89S�00 Rouge Royal Bríar 4$000
ços baratissimos. Cretone meio linho em cores, largo 2,00 8$500 Cobertores para casal 6$oon Sabonete Carnaval, Godiva, Colgate, Che-TECIDOS Algodão bom, peça de 10 mts. 14$000 DIVERSOS ramy e Palmolive 1$000

Luisine, metro 1$500 Algodão largo 75, peça de 10 mts. 16$500 Sabonete Lifebuoy, Lever, Gessy a PaI-
Línon, metro 1$500 Algodão largo 90, peça de 10 mts. 19$500 Sombrinhas modernas em gorgurão cha- molive ]$400
Linho estampado para praia 2$500 Algodão superior, larg, 1,40, peça de malote 22$000 Talco Malvlt 2$900 e 3$900
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 3$500 Algodão Mariposa.pare mesa, largo Suspensorios para rapaz 2$500 e 4$000 Pó de Arroz Reny 1$000
Cambraia em desenhos modernos, de 1,40 peça de 10 mts. 40$200 suspensoríos de couro para homens 7$000 Pó de Adoração 2$000 e 3$000
4$800, 5$500 e (3$000 Morim especial, bem largo peça de Jogos de couro para homens de 10$ e 12$000 Pó de Arroz Royal Bríar 3$000

Fustâo estampado (novidade) 4$800 10 jardas 15$000 Jogos de batlsados a começar de 15$000 Pó de Arroz GaIly D$500
Fustão Iiso, 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$600 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-nuscldos 12$600 Pasta Gessy e Eucalol 2$500
Merinó preto largo 80 3$goo Toalhas Adamascadas para mesa, Casaquinhos de malha para bêbês 4$000 Pasta Kolinos, Lever e Odol 3$200
Tecido crepe para luto, mt. 4$500 .2,00 x J ,40 30$000 Faixas mercerisadas, mt. 2$000 Oleo Oyrce 1$200
E centenas de outros artigos, tais, como: Bíjouterles, Linhas, Rendas, Botões, Meias, Fitas, Cintas. Ligas, Chapéus, Casemíras, Lenços, Malas, Roupas para orísuças, Gravatas,
sombrtnbas. 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, BONI'TO E BARATO!
Vendas só a dinheiro CASA ORIENTAL Rua C_ Mafra, 15-Florianópolis
-o ESTADO�
DIÁRIO VESPERTINO

Redação e Oflclnas à Rua
João Pinto n, 13

Tel. 1022 - ex. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano • 5O$00C)
Semestre • • •• • • 25$000
Trimestre .••.•• 15$000
Mês •••••••••••• 1)$000

NO Interior:
Ano........ •••• 15$000
Semestre ..••••• 10$000
,Trimestre ..•••• ZO$OOO

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu
blicados, não serão devolvidos

A direção não se responsabí-

lliza
pelos conceitos emitidos

� nos artigos assinados
�

Terrenos no Balneário
Escolha já o seu lote de ter

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

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

i S_DAS i• •

: padrões
/

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

i encontradas nos balcões da : I

i Oasa SANTA ROSA i• •
• Díáríamente recebemos novidades -
• •

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

- --.. -�.......__.....-�

I

HOT[l C[NTHAl
DESPERTE A BILIS
i DO SEU FIGADO
Sem Calomelanos-E Saltará da Cama

I Disposto Para Tudo
I leu fI�ado deve derramar. diariamente.

IDO estomazo, um litro de bilis. Se a bílis não
corre livremente, OI! alime ..rtos não não
digeridos e apodrecem. Os gazes Incham o

estomago. Sobrevém a prisão de ventre.
Voe6 sen',e-se abatido e como que envene

Dado. Tudo é amargo e a vida é um martyrlo.
Uma simples evacuação não tocará •

causa. Nada ha como as famosas Pillulas
CARTERS para o Fígado. 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
110 maraTi1ho.as para fazer a bills correr

livremente. Peça as Pfllulas CARTERS
para o Fígado. Não acceite imitaÇÓII,
1".f9Ç9 3$000

•

(ex «Hotel Macedo»)

10v.··7

com.

o proprietário comunica ao Flúblico, em geral,
que já se acha em pleno funcionamento êste
Hotel, dispondo de 40 quartos, excelentemente ins
talados e agora dotados de água corrente, sala
para mostruários dos srs. viajC1ntes, e servido por

garçons atenciosos e peritos cozinheiros.

HOTEL CENTRAL

�

[ O PI;MtDIO INDI[A_PO

Rua Conselheiro Mafra, 26 - Caixa Postal 219
- I:---'"'!"---------------- 2 Ov.-6 CASA

Farmácia "Esperança»do
farmacêutico NILO LAUS-

precisa·se de uma casa, em
bôas (ondi�ões e em lugar ses

segado, para um senhor sem
família. Cartas para «João»,
nesta reda�ão.

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

PerFumarias.--Artigos de borrach ...
Garante-se a eXita observância no receltuArlo médico

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

Mercado, frente à Casa HC8pcke),
FONE 1.642

O'

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

12 mezes de estudos. Mensalidade mínima. ereciso de sgentes e re·

presentantes em todas as cidades, Escreva à Caixa Postal, 3717 -S.Paulo.
*MWlií8lnl ,.

•Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



BrasilnazistasEspiõesRio, 18 (Meridional) -- Um no Brasil juntamente com

vespertino publica na primeira; Frederik Thiess, que é repre
página, com destaque, uma fo-I sentante dos serviços de inf'or
tografia de Hans von Cossel, mações militares da Gestapo.
"chefe da espionagem nazista! Von Cossel tomou parte em
na América do Sul". Acrescen-11938 no Congresso de Nürem
ta ainda as seguintes informa- berg, como representante das
ções que sôbre o mesmo foram lorganizações do exterior. Re
publicadas pelo "Times": -- I gressando ao Brasil, foi preso,
"Elemento perigoso, operando I prestando depoimento sensa-

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

no
com passaportes dando-os co- O agente W. E. trouxe tambem
mo de nacionalidade cubana. passaporte suiço, mas ficou a
Durante a viagem para o Bra- purado que êle é ex-agente de
sil, tentaram aproximar-se da Goebbels. Outro agente perigo
delegação brasileira que esti- so é A. F., que trabalhou como
vera em Lisboa, represen .. guarda num campo de concen
tando o nosso país nos festejos tração de Dachau. Alí matou
do bi-centenário, mas os brasí- um homem a tacão de botas.
leiros desconfiaram e os agen- É terrorista perigoso, sabota
tes do eixo nada conseguiram. dor e assassino.

cional, no qual confessou suas ciais dos nomes dos encarrega
atividades em favor da Alema- dos de executá-la, entre os

nha. Posto em liberdade, saiu quais se encontram conhecidos
do Brasil, onde voltou para o agentes da "Gestapo". As auto
cargo de conselheiro da embaí- I ridades têm conhecimentos per
xada".

.

i feito de todos passos dados por
O mesmo vespertino publica êsses agentes em nosso país.

ainda outras ínformacôes sô- I Entre os agentes estão L. V.
bre a espionagem nazista no L., mulher atraente, e J. S.
Brasil, citando somente as ini- J Ambos entraram em nosso país

o
r,

eixo" agride o BrasilAo meio-dia de domingo, dia 15 do corrente, o vapor

\
"Buarque de Macedo", do Lloyd Brasileiro, em certo
ponto do Atlântico, foi metido a pique por um subma
rino alemão.

\1.,1
Por enquanto, não recebemos rno is pormenores so-

_ bre mais êsse ato de pirataria alemã.
Várias estações de rádio estrangeiras j á se referiram

ao lutuoso fáto e, ainda hoje, pela manhã, uma delas
adiantou que o "Buarque" tinha a bordo 92 pessoas,das quais, apenas, 42 se salvaram.

!
Pelo menos, 2 catarinenses faziam parte da sua

.' tripulação: o sr. João Moura (irmão do sr. Vergílio Mou
ra), que era o comandante, e o sr. Brilhante Carvalho
(so�r.ií:\ho do sr. Luiz Oscar de Carvalho), que era ma
qu í.n isto .

"I LATI", etc.
(Conclusão da la. página)

aos funcionários brasileiros e

italianos, inclusive a êle, a

quem o Ministério da Aeronáu
tica da Itália, que era o único
acionista da Sociedade Anôni
ma LATI, deve mais de 200
contos de réis. Ponzi revelou
que a LATI mantinha depósi
tos clandestinos de combustí
veis para os aparelhos, tendo
comprado, por intermédio de
alguns industriais italianos re

sidentes em S. Paulo e Minas
Gerais, grandes quantidades
de gasolina para a aviação e

óleos, os quais eram despacha
dos para as referidas indús
trias, voltando, porém, imedia
tamente, para os depósitos
clandestinos da LATI , trans
portados pela empresa de
transportes Rodo-Férrea, que,
com a Fábrica de Tecidos La
pa, eram os principais cúmpli
ces nas manobras ilegais da
LATI no país.
A LATI fez esconder combus

tíveis no aeroporto de Ubera
ba, bem como no Recife, e

Ilha das Cobras mesmo na

Guanabara, razão por que pou
de continuar a funcionar três
meses após a suspensão das
vendas de combustíveis para
a mesma.

Quando o navio italiano
"Franco Martelo" partiu do
Recife para furar o bloqueio
com precioso carregamento
destinado ao govêrno italiano,
um avião da LATI voou duran
te sete horas sôbre o litoral,
até o meio do Atlântico, para
avisar a vizinhanca de belona
ves inglesas, tendo então dado
o sinal para a partida do na
vio. O fato foi denunciado ao

Ministério da Aeronáutica, que
multou a LATI em 20 contos
de réis.
A empresa também contra

bandeava matérias para os

aparelhos de rádio, levando-os
clandestinamente para a Itália.
As graves revelações de P�n

zi estão causando sensaçao,
principalmente quanto às pe
rigosas atividades de Vicenzo
Copola, que continua no país,
sendo, porém, proeminente
membro do partido fascista e

controlador da quinta-coluna
italiana no Brasil".

*RAUL LEITE*
DR. ADOLFO KONDER

PRODUTOMu
��?'<�

ARNO KONDER Vida Socialj Aumento de potencial humano
russo e alemão

LO�ldres, 18 (R.) - Notícias de Estocolmo dizem que pa
rece evidente que, durante as últimas semanas houve aumento
considerável do potencial humano, tanto russo corno alemão na
frente oriental.

'

É difícil, porém, imaginar-se um aumento de grande en
vergadura dos contra-ataques alemães, enquanto perdurarem
as neves e tempestades de fevereiro, mas talvez o enfraquecimento geral da frente e a penetração do que Berlim chama ain
�a "linha de inverno" , tornam necessária a remessa de reforçosImportantes e imprevistos.

É interessante notar também -- acrescentam as informa
ções - que os alemães sabiam que o ponto culminante ela ofen
siva russa ainda não foi de modo algum atingido.

_

Reina em Estocolmo, finalmente" a convicção de que as ope
raçoes da região de Leningrado apresentam séria envergadura e
que a atividade russa aumenta tanto nas sortidas como na pressão sôbre as linhas alemãs

Na tarde de 16 do corrente,
quando se encontrava no edifício
da Embaixada Brasileira, em Fazem anos .hoje: .

Washington, junto à qual desem- O sr. Moacir Gallotti ;

h
'

d f
-

d -a sta. Maria de Lourdes
pen ava as ar uas unçoes e

I Oliveira'conselheiro, fa;teceu o nosso dis- -o sr, Paulo Vieira;
tinto conterrâneo Arno Konder, -a sta, Maria Iná Vaz;
membro de uma família que tem -{} nosso prezado compatrí-
dado ao Brasil cidadãos os mais c�o sr. tenente-.méd�co Rúi Por
. tmho de Morais, digno oficialIlustres e prestantes. de nosso Exército'

Naquele alto cargo, em cujo -a exma. sra. Maria Mansur,
desempenho vinha empregando o esposa do sr. Salim Mansur,
melhor da sua inteligência e do comerciante.

*

seu esfôrço, no sentido de incen- Visitas:
tivar as relações comerciais entre
o nosso país e a grande nação
"yankee", o sr. Arno Konder
soube mostrar-se um brasileiro
digno da missão de que fôra in
vestido.

Sua morte, ocorrida inespera
damente, encheu de mágua quan
tos o conheciam.

Deu-nos o prazer de sua vi
sita o sr. Simão Meimes Jr.,
inspetor da conhecida REVIS
TA DO GLOBO, que se publi
ca em Porto Alegre.
O sr. Simão Meirnes Jr. está

realizando em nosso Estado uma

campanha para novos assinantes
daquele magazine, oferecendo
reais vantagens a quem subs
crever uma assinatura desta ex

celente revista, que é, sem fa
vor algum, uma das melhores
do Brasil

Estás triste, me. am&r?
'fen!!! bronqaJt0? E8tá!!! com tOll"'fJ':'
III leI de N0880 Senhor:
Só te ..ln o CONTRATOSSfil.

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

o que se enviou e o que se rebeceuLond::s, 18 (United).- "Durante todo o ano passado quase10.000 avroes foram enviados da Grã-Bretanha para diversos
teatros da guerra no exterior do país, enquanto sómente foram,
recebidos pouco mais de 2.000 nas ilhas britânicas. No mesmo

período 3.000 tanqnes foram enviados para o exterior, contra o
recebimento de pouco mais de 200, que chegaram ao Reino Uni
do".

Essas declarações foram feitas por Iord Beaverbrook mi
nistro 51a produção na Câmara dos Lords, a-fim-de refutar as
acusaçoes levantadas contra o "pretenso fracasso da produção
inglesa".

>

Segunda-feira última
(dia 16), decorreu a data
natalícia do sr. dr. Adolfo
Konder, uma das mais
i 1 u s t r e s personalidades
catarinenses, que, haven
do dado à sua terra e

à sua gente os mais belos
frutos da sua inteligência
e do seu patriótico labor,
tem seu nome para sem

pre inscrito no coração
reconhecido do nosso po
vo.
Na diplomacia como na

política, foi sempre um ci
dadão clarividente, que
colocou os interesses da
Pátria acima das conve
niências pessoais.
Sua administração, à

testa do govêrno catari
nense, assinalou-se por
grandes obras de imediata
utilidade pública, realiza
das na estreiteza de um

orçamento que lhes atri
buiria quase o caráter
maravilhoso, se não se
soubesse que foram leva
das a cabo com a coope
ração abnegada, positiva,
pragmática, de todos os
colaboradores de seu go
vêrno.
Residindo, hoje, no Rio,

é ainda o servidor dos seus
amigos e, em geral, de to
dos quantos recorrem ao
seu prestígio e, sobretudo,
à sua ilimitada generosi
dade.
Isso fez com que a data

o julgamento da aviadora
Laura Ingalls

Washington, 18 (U. P.)
famosa aviadora Laura Ingal
Is, foi considerada culpada,
pelo Júri, de se ter inscrito co
mo agente a serviço do govêr
no do Reich.

•

Viajantes:
Procedentes de S. Francis

co, chegaram a esta capital os
srs. Antônio Serrão e Raul Osó
rio, funcionários, aposentados,
do Ministério da Fazenda.

Comprai na Cr SA MISCE
LÂNEA é saber economizar' PUDIM MEDEIROS, a so

bremesa tnegualável, gostosa,
fácil de preparar e que to
dos apreciam.VIGILANTES

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

ções: no dep6sito da Stan
.dard Oil Cio. Of Brazil,
Rua Rúi Barbosa. (Ponta
do Recife). 5vs-3

o ataque à Ilha.
Aruba 'ELIMINA' FORTALECE'..

- . �. .

Charles 'Boyer prestou juramento
como cidadão norte-americanoÃguas tintas de vinho

Porto, 18 (United Press) -

As águas do rio Douro apare
ceram, pela manhã, coloridas,
em larga extensão, desde Mos
teiro até Aregos. O fato foi
motivado pelo desastroso der
rame de vinte pipas de precio
so vinho velho do Porto, em

consequência de um acidente
que destruiu a embarcação que

I
o transportava.

'

Organização de escrttaa+Ins
peções periódicas:VerHicação
de balanços (e atestado) 1-\8

alstêucla contábil em geral.
Procure a Organização Co
merciat Catarinense.

Willemstad, Curação, Índias
Ocidentais Holandesas, 16 (A,
P.) - A Agência Aneta anun

cia que em consequência do
ataque submarino de hoje con

tra a ilha de Aruba, um quarto
navio-tanque foi severamente da
nificado perto do porto de Wil
lemstad, Curaçáo, 75 milhas a

léste, mas não afundado. ;l

Apenas ligeiros danos foram
causados à refinaria da Stan
dard Oil of New Jersey, canho
neada, pelos submarinos, não
havendo vítimas.

Essas ilhas - Curaçáo e Aru
ba - têm tropas de ocupação
americanas, visto o governo ho
landês temer que a Alemanha
tentasse um ataque às Índias
Ocidentais, ao mesmo tempo
Que os japoneses atacavam as

Índias Orientais.
Essas ilhas são a séde das du

as maiores refinarias de petróleo
do mundo.
A ilha de Aruba fica a cerca

de 700 milhas do canal do Pa
namá.

Hollywood, 18 (U. P.) - O
ator e dansarino cinematográ
fico George Murphy declinou
de aceitar um oferecimento
para fazer uma excursão de
quinze semanas pela América
do Sul, em virtude de ter sido
contratado por outro estúdio
para fazer uma película.

O astro francês Charles
Boyer prestou juramento co- \
mo cidadão estadunidense, cu
ja naturalização havia solici
tado em 1936. Ao irromper a

guerra, Boyer incorporou-se
ao exército de sua pátria, po
rém, foi licenciado vários me
ses depois por ser considera
do residente em país estran
geiro.
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CINE REX CINE ODEON
- FONE I5B? -

- FONE 1602 -

9 horasA's 5, 7 ('lA's 7,30 horas I� TT7\lA ])OE""C''-\_
»turo PERWOSA
r�-\.RA A 1;'A�IÍ L1 A
E PAR.-\ A RAÇA
AUXILIE A coa
BATEL·A cml o

[ffi1TIIlllm�1Ull' !I

1· CHUTANDO ALTO
Com Jane Withers e Gvue

Aun y
2° - Inicio do seriado:

,A Volta do Bezouro Verde

Mulher esquecida
Com Siegrid Curie e Willian

Lundigan

COBRADORComplemento nacional D.F B.

Preço 2$500 e 1$500
de 16 do corrente não pas
sasse despercebida aos
seus incon táveis admira
dores.

Complemento nacional D.F.B.

Preços: 1 $500 e 1 $000
Imp. até lo anos

Precisa-se de um. Necessário
fiança. Informações nesta reda

-I ção. 8vs.-OLivre de Censura

LAVANDO-SE COM O SABAO

"E I�<

de WETZEL & CIA.-)oinville
I'

.-

�"
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(Marca registrada)

AllOR,RECIM_ENTOS'UtPOUPA-SE TEMPO, DINHElRO }J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


