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Escrevemos estas linhas sob
a emoção causada pelo torpe
deamento do primeiro navio
brasileiro vítima da guerra de
corso, a que não escapariam
sequer os países não beligeran
tes. Durante a passada confla
gração, o Brasil, ainda neutro
como na atual, foi um dia ví
tima de um atentado semelhan
te ao que acaba de verificar-se
com o "Buarque".
Mas o barco que então ex

perimentou a ação trêfega da
guerra' submarina alemã per-

ra total expõe nas ruas, contri
buem para arregimentar as

mães e os corações sensíveis
contra a guerra; e essa clien
tela pacífista não se encontra
facilmente entre os soldados
das fortalezas. Dentro, portan
to, da lógica totalitária, deve
se preferir a agressão contra o

cidadão pacífico e inerme à ou
tra contra o soldado. Certamen
te, consoante êsse raciocínio,
um návio de passageiros, via
jando ostensivamente ilumina-

(Conclue na 6a. página)
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Ignora.se o paradeiro
dos australianos
Washington, 20 (R.) - De

Sydney, um despacho infor
mou ter o ministro do Exérci
to, sr. Francis Farde, declarado
estar o governo "completamen
te no escuro" quanto ao desti
no das forças mperiais austra
lianas que estacionavam em

Singapura.
Descoberta científica
Nova Iorque, 20 (R.) - A

ciência descobriu, agora um
novo líquido mágico que torna
perfeitamente incruenta, indo
lor e inofensiva a intervencão
cirúrgica interna.

�

Trata-se de água comum
contendo iodine rádio-ativa e
com êsse preparado j á foram
praticadas operações nas glân
dulas tiróides de sêres huma
nos e animais experimentais
doentes.

Essa iodine tem sido empre
gada para êsse fim, tanto na
Universidade de Califórnia co
mo no Instituto de Tecnologia
de Massachussetts, onde é pro
duzida pelos Ciclotrons das res

pectivas instituições.
A iodine não é conhecida

ainda em estado natural. Deve
ser feita artificialmente e emi
te raios idênticos aos do ra
dium. Quando é ingerido um

copo de água contendo essa

espécie de iodine, os raios vão
para a glândula tíroíde, con

centrando-se, ali, cinco mil ve
.zes mais do que em qualquer
outro tecido. Os raios assim
concentrados reagem, produ
zindo a mesma espécie de ação
cirúrgi<;.,:10 radium ou dos
raios X. Êsses raios podem dis
solver parte da glândula tirói
de, ou toda ela, dependendo de

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

Explodiu quando estava sendo
desmontado

Willesmstad (Aruba). 20 (A.
P.) - O torpedo alemão, que
deixou de explodir, por oca
sião do ataque de domingo, e

que deu à costa, explodiu
quando estava sendo desmon
tado, matando dois oficiais e
dois marinheiros, todos êles
holandeses.

Ao Comércio
em

corria zona perigosa, zona de
guerra, onde até os neutros,
como era o nosso caso, pode
riam, mercê de más condiçõesde visibilidade, encontrar-se
ao alcance de um torpedo ini
migo, à procura embora de ou
tro alvo. Talvez fôsse em vir
tude de um trágico equivoco
que o "Paraná" fôsse ao fun
do nas águas que banham o li
toral europeu e que, naquele
momento, eram sevéramente
vigiadas pelos submarinos ale
mães, procurando bloquear a

IEcos e Notícias I
Na pasta da Guerra foi as

,sinado decreto, mandando
contar desde 2 de outubro de
1934 a antiguidade de posto
do capitão Daví Trompowski
Taulois

Inglaterra e o próprio conti
nente.
Desta vez não. Com suas lu

zes acesas - o que talvez haja
constituido um êrro, fruto de
excessiva bôa fé - navegava
o "Buarque", trazendo para
identificá-lo, de cada lado, as
côres do Brasil, a que um pro
jetor elétrico dava inconfundí
vel relêvo. Era um pedaço do
Brasil, tão seguro de sua situa
ção em face do conflíto que, ao
passo que os navios dos países
beligerantes se escondem pre-

cavidamente nas trévas da noí- partidários da guerra total
te, viajando de luzes apagadas, classificam a sua proeza. Para
êle realçou as próprias condi- êles o direito de matar e des
ções de visibilidade, ílumínan- truir não tem limites. Não os
do-se e assim exibindo a sua faz recuar a cruz vermelha tre
nacionalidade. Foi dêsse modo mulando sôbre um hospital; os
contra a própria bandeira bra- templos e as cidades abertas
sileira que se perpetrou o cri- estão tanto ou mais ao alcance
me, pois a sua presença osten- de seus projéteis e de suas horn
siva, ao invés de chamar à ra- bas do que as casamatas das
zão e fazer recuar o autor da fortalezas, pela razão substan
façanha, teria certamente esti- cial de que das últimas póde
mulada o seu apetite de ave de escapar uma reação nem sem

rapina. pre inócua. Além de que as
Não interessa saber como os crianças estripadas, que a guer-

o MAIS ANTIGO olARIO DE SANTA CATARINA

Diretor-gerente: Altino Flores

___

ANO XXVII_.I_FlorianÓPoliS - Sexta·feira, 20 de FevereIro de 1942 I N. 8470
A Assistência Municipal doI

Rio de Janeiro teve, durante
os três dias de Carnaval, gran
de trabalho. Assim se distri
buem os socorros prestados,
entre 6 horas da tarde de sá
bado e 6 horas da manhã de
quarta-feira:
Saídas

.

de ambulâncias 342
Socorros prestados 960
Internados no HPS 33
Falecimentos .. .. .. .. 7
Foi intenso o movimento de

passageiros nas barcas da Can
tareira, de Niterói, Paquetá e
Governador para a capital fe
deral.
Entre Rio e Niterói, nos 3

dias, viajaram 206.996 pessôas
e das ilhas 42.765.

•

Foi nomeado Delegado Espe
cial de Hamônia, neste Estado,
o sub tenente Pedro Nogueira
de Castro, da Força Policial
do Estado.
�

O governo do Estado conce
deu à menor Vanda Zaguini a
bolsa de 500$ mensais, para
continuar seus estudos no Con
servatório Brasileiro de Músi
ca do Rio de Janeiro.

Berna, 20 (R.) - O plano atribuído ao Vaticano, para o
estabelecimento de relações díplomátleas com o Japão, parece
ter sido recebido favoravelmente em Tóquio.

Segundo o correspondente do jornal "Tribune de Génêve.",
em Roma, as autoridades do Vaticano tiveram conhecimento
de que os japoneses estão permitindo a ida de missões católi
cas aos territórios ocupados das Filipinas e alhures e que con

tinuem em suas atívldades as missões que lá já se encontra
vam.

As missões protestantee, segundo se assegura, estão reee- f
_

bendo um tratamento menos favorável.

Inoglukus
Poderoso remédio para tratamento da

DIABETES.
À venda em todas as farmàcias.

Agente.representante:
Virgílio José Garcia

Caixa Postal, 55 -- Florianópolis

Restauracão da
marinha francesa

Berna, 20 (R.) - Anuncia
se que o almirante Darlan ela
borou um plano de aumento Washington, 20 (R.) - "As costas dos Estados Unidos
da tonelagem da marinha da quase não têm defesa", declarou no Senado o senador Walsh,
França e, entre outras coisas, presidente da Comissão Naval. "Em consequência disso, po
projeta fazer emergir alguns derá chegar o dia em que se tornará necessário conduzir para
navios afundados em portos lá a fróta, afim de protegê-la" -- acrescentou ainda o senador.
franceses, bem como a constru- Washington, 20 (R.) - "Sob certas condições é perfei
ção de velozes navios mercan- tamente possível para o inimigo bombardear amanhã Nova
teso Iorque ou Detroit - declarou o presidente Roosevelt na sua
Se g u n d o Sê adiantou, a .entl'evista aos representantes da imprensa. Interrogado sôbre

França se viu privada de mais I·
se a fôrça aérea e a fróta estavam em condições de impedir

de um milhão de toneladas de ataques ao Alasca, o presidente Roosevelt respondeu: "De
navios mercantes, desde o certo que não". E acrescentol�: "Tais ataques são perfeit�princípio da guerra. mente possíveis, do ponto-de-vista das operaçoes de guerra .

em geral
Temos a satisfaçã.o de pOl,ticipar 0.0 Comércio e ao Público,
geral, que, a partir desta data, assumir:"0s ,a representaçã.o

emprêsa. nacional de navegaça.o aerea.

êervíços Aéreos Condor Ltda.,
ficando desde já, à disposição dos amigos e fregueses da

r�presentada, em nossos escritórios à rua João Pinto, na 5.

Florianópolis, 16 de fevereiro de 1942.

A FUGA DE HE88IES!�i�!��2��)daO D�p��a�!�:�!!!��cobríu um plano, que ao que parece, esta sendo empregado
pelos elementos da quinta-coluna, nos Estados Unidos, afim

A a�ão ]·udicial movida por Lord Hamilton de obterem informações meteorológicas para uso do inimigo.\} Com efeito, o Departamento da Guerra recebeu inúmeras
Londres, 20 (Reuters) - Novamente 'voltou à cena a es- informações, referentes a cidadãos que recebem chamadas te

petacular descida de Rudolf Hess, um dos três líderes máxí- lefônicas interurbanas da parte de pessoas que pretendem ser
mos do nazismo, verificada no ano passado na Escócia. O du- conhecidas e que depois não revelam, realmente, a sua identi
que de Hamilton, cujo nome foi repetido insistentemente nos dade.
(lias posteriores à aterríssagem do chefe nazista, moveu ação Acredita-se que êsses fatos tenham íntima relação com o

judicial contra "árias personalídades polítícas, implicadas, plano descoberto pelo referido Departamento e já mencionado.
segundo a parte demandante, na puhlícídade de um folheto Um porta-voz do Departamento da Guerra revelou ainda
cujas alegações visavam estabelecer a amlzade existente en- que seria possível ao inimigo preparar mapas sôbre as condi
tre o duque de Hamilton e o sr, Rudolf Hess, e, mesmo, a pos- ções atmosféricas nos diversos pontos do território norte
síuílídade de que o líder nazista, aproveitando-se dessa supos- americano, com relativa segurança. Para isso, os interessados
ta amizade, que se teria estnbelecído na Alemanha, durante a pediram aquelas ligações interurbanas para pessoas cujos no

viagem do duque como representante britânico, 110S Jogos mes conhecem. Geralmente, a pessoa que recebe a ligação pen
Olímpicos de Berlim, em 1H36, tivesse arrastado o duque de sa estar falando com um conhecido, não sabendo muitas vezes
Hamilton a um movimento conspirador, para chegar a armis-· que se trata de um inimigo. Êste póde, com facilidade, pergun
tício com a Alemanha, faYOreCelldo, assim, o ataque dêste país tal' como está o tempo do outro lado da linha, afetando desin
à Rússia. teresse até obter a informação desejada, quando então a liga-

A ação movida pelo duque de Hamilton teve grande re- ção interurbana é cortada..
percussão na opinião londrina, tanto pelo assunto e persona
lidades nele envolvidas, como pelos advogados de ambas as

partes, que fizeram defesa brilhante de suas respectivas téses. o Vaticano e o Japão
É MAIS QUE UM

NOME, É UM
SIMBOLOl

30vs-2 móveis", de acôrdo com o que foi anunciado pelo senhor Lessing
---------------------------

J. Rossenwald, chefe do D�par�amento d� ��nserv�ção In,dustrial.lSem defesa as costas De acôrdo com as estimativas superficiais, feitas ate agora,

dos Estados Unldos existem mais de 3 e meio milhões de carros usados nesses "cemité
.I.i rios", os quais fornecerão entre 2 e 3 milhões de toneladas de

ferro velho.

e ao Público

Responsáveis pelo desastre de I Presidiários de Fer·
Pearl Harbour nando de Noronha

- Rio, 20 ("Estado") - A bor-
Washington, 20 (U. P.) - O 'do do vapor do Lloyde Brasilei

representante Stephen Young ro, "Comandante Ripper", che
solicitou ao Congresso que o al- gou um grupo de presidiários
mirante Kimmel e o tenente- que estavam cumprindo pena
general Short sejam julgados em Fernando de Noronha.
pelo tribunal militar, por motí
vo das suas responsabilidades
no tocante ao ataque japonês
a Pearl Harbour.
Declarou o referido deputa-

I
do indicar o recente relatório
da junta investigadora que os
mesmos são "diretamente res

ponsáveis e devem ser subme
tidos à côrte marcial".

da

Machado & (ia.

nova

Firmas comerciais
acusadas

Evansville (Indiana), 20 (R.)
- Duas firmas de pneumáti
cos norte-americanas compare
cerão à Corte Federal, sob a a

cusação de violarem o progra
ma de racionamento, negando
o volume exato dos seus stocks.

Êsse julgamento constitue o

primeiro realizado nos Estados
Unidos, após a adoção das me
didas de guerra adequadas,I MACHADO &: elA.

Agências e
Representações

CaixI pOltl1 - 37
RUI Joio Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-Igentel nOI principIII

muncípiol do Estado.
17P.

PregadorPerdeu-se um, formato de
águia, nas côres azul, branco e

vermelho. Gratifica-se a quem,
encontrando-o" entregá-lo nesta
redação.

3vs.-2

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Os planos de Hitler para a rõxima campanha militarLondres, 19 (Reuters) - "O Prosseguindo, diz o aludido I em situação indisfarçavelmen- rater imediato decisivo.
alto comaI�do �lemão está ago- correspondente: - "Hitler I está

a exigir maiores e maiores preten�em conservar as suas te grav�. . , . . Vantage!ls territoriais. t�m
ra, pela prrmeira vez, usando a precisa de grande reforço de sacrifícios. fôrças intactas. Considera-se síntomátíco o sido oferecidas com a maior m-

diplomacia tanto quanto a tôr- material humano. Presumida- O fato é que os políticos in- De outra parte, informações fato das recentes entrevistas sistência. A Húngria só póde
ça bruta, para assegurar a mente, a Noruega receberá a dividuais de varios Estados procedentes da Rumânia indi- entre os srs. Antonescu e Jun- ficar satisfeita com os terrító
completa realização dos seus exigência de fornecer apenas Fantoches fazem maiores pre- cam que a intranquilidade rei- ta e também a permissão que rios que agora estão ocupados
planos para a próxima campa- trabalhadores; mas da Ru- visões do que o próprio gran- na no país. As pesadas baixas o "leader" camponês Maniu pelos rumenos e italianos. E
nha militar" - escreve o cor- mânía como da infortunada dioso esquema de Hitler. Por na guerra, a impopularidade do obteve recentemente para pu- parece que, agora, outras pro
respondente diplomático da Hungria e da Itália os alemães exemplo, sabe-se que os hún- prolongamento da guerra com blicar um artigo condenando messas estão sendo feitas a An-
"Reuters". Acrescenta que não

querem soldados. garos se recusaram a aceitar a a Rússia após a reconquista da a participação da Rumân ia na tonescu, que só póde ter satís-
é certamente uma coincidência recente sugestão de von Rib- Bessarábia, as pesadas perdas guerra ao sul da Rússia. fação a expensas da Bulgária
a recente entrevista, em Ber- Observa-se, como prova es- bentropp para que forneces- territoriais para a Hungria e Como existem fôrças alemãs e da Hungria.
lim, de Hitler com Quisling e pecial, a falta de entusiasmo sem 500.000 homens, que as re- Bulgária e, por fim, a grande nos Estados títeres, há pOUCétS A inconsistência da Nova
o seu protótipo rumeno Anto- dos Estados Fantoches com visões territoriais húngaras deficiência de abastecimentos probabilidades de que as q'.l')!" Ordem. portanto, vai-se escla-
nescu. respeito à Nova Ordem, que só não foram satisfeitas e que ê�es I para o povo, lançaram o país negativas possam assumir C.l- rec8ndo por si mesma.
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DR•. RICARDO
GOTTSMANN

Ex-chefe de cll
nica do

Hospital de
Nuernberg

(ProJ@.. L, Burkhardt
e H. Kreuter)

Especialista eUl

Lirurqia Ge1'a11

I Alta cirurgia, gyne
eología (doenças de

I senhoras) e partos.

ICirurgia do systema
nervoso e operações

de plastíea.
IConanltcrlo á rue Treíe-

DOI 18 (dãS 10 ás 12, •
d1l3 ló á3 16�ãO) Tele

phone - 1.285

I
Resídeneía â ru& EB
teves JuníorI 20. --

Telephone .mm 1.131

médicdicador
I Dr. ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ, GARGANTA
Especialista; assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro. ,

C I Pela manhã, das 10 às 12
on§u tas: A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24. - Fone

o Japão está sentindo a embriaguez das vitórias
conquistadas facilmente no Pacífico, graças à insídia
com que iniciou a luta contra as potências defensoras da
liberdade. Não devem ficar mudos nem quiétos os filhos
do SólLevante, pois, se a sorte lhes sorri nestas horas,
é aproveitar os momentos de alegria, porque os de tris
teza não deixarão de vir e talvez nem retardem muito.

Nos últimos cincoenta anos, a história do país dos
samurais foi escrita pela sorte, que sempre o favoreceu.
Arriscando tudo no azar, o Japão tem sido o favorito do
acaso e do bambúrrio. Foram as oportunidades que o

beneficiaram, porque os amarelos nunca tiveram mais
heroísmo do que outras nações. Se há proezas assom
brosas de sua parte, essas encontram equivalentes nos
fastos de qualquer exército do mundo. Mas o que o japo
nês demonstra acima de tudo - e nisto ninguem o su
planta - é selvageria de féra. Certos atas seus fogem
ao entendimento humano, porque atingem à animali-
dade. E os exemplos são numerosos. -,-

Até agora, os marinheiros de Yamamoto Jfó:S infan-
tes de Tojo aproveitaram a ensancha da surpresa cau
sada com seus ataques. Nem os ianquis nem os britâ
nicos puderam destroçar, repentinos, a agressão ines
perada. Por isso mesmo, os trunfos tinham de ser dos
japões, até que os aliados se pudessem reorganizar nas
regiões asiáticas. Filipinas, Hong-Kong, Singapura são
êxitos felizes, porém, passageiros.

Não adianta o berreiro levantado pelos meios de
propaganda do eixo, em torno da "chance" dos antípo
das. O que urge saber é se êles dispõem de recursos para
conservar as posições, quando os Estados Unidos e a In
glaterra iniciarem a investida de desforra. Então, veri
ficaremos onde paira a fôrça e a bravura dos guerreiros
do Mikado ...

Digno de observação o entusiasmo dos alemães e ita-
lianos com a ofensiva dos seus sócios de pacto. Vemos
que precisam de óleo canforado, afim de animar as suas

populações exaustas e desiludidas. Enquanto, assim, as

tropas russas desmontam a maquinária bélica que os
nazis construíram com tanto desvelo, - Roma e Ber
lim se rejubilam, entre ovações e gritos e estrondos.
Afinal, quem assaltou o Pacífico foi o japonês, e quem
solta os foguetes é o fascista e é o nazista ... Os totali-
tários não vivem sem teatralidade, a encenação espeta
cular lhes completa os meios de sugestionar as multi-

Certlílcado dões, e, daí, o barulho a propósito do êxito das armas

nipônicas. Convém recordar que Benito Mussolini nunca
deixou de apregoar o "perigo amarelo", como séria amea
ça à civilização ocidental. Hoje, o duce exalta a ... va
lentia do "povo giallo".

Mas o fim da guerra será muito diferente do que
imaginam os partidários do eixo Sobretudo, no atual
conflito, vamos assistindo à reprodução da imagem da
esgrima: avanços e recuos, recuos e avanços. Tudo de
pende do gólpe derradeiro. Será vencedor quem o vibrar
no coração do adversário. E êsse gólpe, de nenhum modo
caberá ao eixo desferi-lo, A razão é simples e clara: os Es
tados Unidos e a Inglaterra ainda não realizaram o pla
no de armamentos, para o ataque supremo. Hitler e seus
caudatários poderiam cantar o triunfo, se aniquilassem

• a inteira capacidade de produção das democracias, -
coisa irrefragavelmente absurda. A produção das demo
cracias avulta dia a dia, de sorte que é questão de tem

to- po o desbarato do totalitarismo .

Eis o motivo por que o Japão age às carreiras e acre
dita ser senhor das terras rapinadas. Entrementes, os
arsenais dos inimigos continuam a robustecer-se, para o
instante em que será dita a última palavra.

fiA Gazeta" - São Paulo).

IISTITUTO DE DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Ojalma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Sulca)
Com prátíea nos bospltals europeus
Clínica médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare-

lho genito-urlnarío do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manocl de Abreu Camuanerlo
São Paulo). Especializado êm HI
giene e Saúde Pública, pela Univer
lidade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Aparêlho moderno SIEMENS para
dlagnóli!tlcos das doencas Internas
Coraçao, pulmões; vesícula biliar.

estômagos, etc
Radiografias ôsseas e radiografIas

dentárias
Electrocardiografia clínica

DIagnóstico preciso das moléstias
cardíacas por melo de traçados

elétricos.)
Metabolismo basal

(Determinação . dOI dltúrblo8 das
glândulas de secreção Interna).

Sondagem Duodenal
Exame químico e microscópico do

suco duodenal e da bílis).
Gabinete de fisioteraoia

Ondas curtas, ralos ultra-violetas,
ralos Intra-vermelho e eletricidade

médica
Laboratório de microscopia e

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

qualquer pesquíza para eíucídação
de diagnóstico.

Rua Fernando Macbado, fi
Telefone 1.195

PlORTANOPOLIS

Antônio Moniz
de Aragão

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano. 33.

Diariamente das 15 às

I
17 horas.

IRESIDÊNCIA: Dr.

MDAODEEINRAçANESVEOS·OmSédiCOOeLsPHecOialisste
em

AV. Hercilio luz; 189.
Telefone n. 751.

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

1447

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

Geral
CONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt-Edifi
cio Amélia Netov-Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 horas.

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

AUende a chamados
14

Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

Consultas diariamente peLa la�d��h:�sdt� \� �� l:o:aO:as
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 lLJ às 1'l horas

Rua F. Schmidt. 39 (sob,)

Dra.

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

I Sociedade Cooperativa de Responsabilidades

I . .

Limitada

Banco de Crédito Popular e .Agrícola
de Santa Catarina

Ouvidos-Nariz-Garganta-Vabeça-Pescoço
Dr. ARMiNIO TAVARES

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

Consultas 20$000 - Operações a combinar
IConsultório: Rua João Pinto, 7 -Tel. 1461.-Residência 1456

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

Bx-lnternc do Serviço do Professor Leónidas Ferreira e ex-estastàrín dos
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,
NARIZ e GARGA."TA

Cons: Vitor Me-i reI es, 28.-D8s 16 às t 8 horas.
Res.: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLlS.

Aparelhos e pilotos para
ganhar a guerra

Washington, 19 (Reuters) - "Se essa guerra tem de ser

ganha, será evidentemente com aeroplanos e pilotos. Por isso
estamos levando a efeito vasta expansão no nosso poder aéreo",
- declara o relatório do comité de apropriações da Câmara
elos Representantes, aprovando o projeto-lei de apropriação. Rua Iralano n.O 16 - Séde própria"Serão necessários dezenas e dezenas de milhares de pilo- Registrado no Ministério da Agricultura pelo
tos", acrescenta o relatório. O projeto-lei excede de 221 mi- n. 1 em 20 de Setembro de 1958.
lhões de dólares e inclue 38 milhões para a expansão do treina- Endereço telegráfico: BANCREPOLAmento de pilotos civís, em vez. da soma de cerca de 20 milhões, C

.

d' d MASCOTTE 1 2 d'-recomendada à princípio pelo "Bureau" de orçamento para o O Igos usa os: a. e a. e Iça0
- FLORIANOPOLIStreinamento. ." 1<' 'f; '�I EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGR1CULTORESO comité calcula que êsse aumento de cifras proverá ao E

,.

D t C btreinamento para 49.500 pilotos, em confronto com 31.900, do rnpresttmos - escon os - O ranças
orçamento anterior. e ordens de pagamento.

Durante as discussões sôbre o projeto de lei, foram feitas Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
as seguintes revelações, como resultado das perguntas feitas Representante da Caixa Economica Federal para a venda
ao secretário de Estado, sr. Cordell Hull e outras autoridades: das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
1) durante sete meses, 750 estrangeiros inimigos, aproximada- semestral, em Maio e Novembro.
mente, tentaram entrar nos Estados Unidos, disfarçados como Paga todos os coupons das apólices Federais e dos Estados
inocentes refugiados; 2) o presente "stock" de borracha poderá de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.
satisfazer as emergências, até que seja iniciada a produção de Mantem carteira especial para administração de prédios.
borracha artificial em grande escala, no meado de 1943; 3) vi- Recebe dinheiro em depósito pelas
dros óticos, "tão bons como os que a Alemanha produz", estão melhores taxas:
sendo manufaturados na média de 150.000 libras por ano, para C/C à disposição (retirada livre) 2%
Ientes de longo alcance, etc. C/C Limitada 5%, .

I C/C AYlSO Prévio 6%

Prodamtes CATEDRAL Ace�{� p:::::a:i�opara receber venCimentJ:/o em..

W das as Repartições Federais. Estaduais e MunicipaiEi.
á venda na FARMACIA ESPERANÇA SINDICh-LIZAÇÃO - Mede- o prazer da petizada,
Rua Conselheiro Mofra, 4 e 5 -clONE 1.642 los - Explicações.-Procure a E orgulho dos coníettejros,

(Defronte à casa Heepcke) Organização Comercial Catari- São os doces trabalhados.
nense, Co'o bom Fermento Medeiros.

I,

o 'CONT ATOSSE'
E' DE EFFEITO SENSACIONAL

.... Iossea rebeldes.� lIaS� ......
álcali oca simples" grippes. ...triados, NUquIdôes. te....�
_cano•• sanguSneos. doreo no peito _ .... cestas. lasl)�
11) traquez. ge ..... fali• ., appetite " febre. o CONtRATose.
•• rola_dl_ .h&.I"'� het-eJco, que DàI3 WIa&. EfflcacIa.' •
.. '.sse dos tuberculosos tc_aad__ c:o."............I.. •
CONTRATOSSE Já recoboa mala ele 24000 .u••lado.....
� Tenhara culdad�!,�Ná... �x.,. �.......a"
b;lm .ó • CONTRATOSS� que • IaI!IrDto.. a60 le_�� �i:rriarsa Ttl!F'h ....

Vitórias passageiras

"
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que pilotou um

bombardeiro sôbre o Atlântico
Nova Iorque, (Por Frank jou voar e aprender aviação'

:VVebb�. -.Copyright da Inte�- resolveu guardar algum dinhei�
Americana) - As grandes f1- 1'0 para tirar o "brevet". De
guras femininas de nosso tem- pois de reunir algumas econo

po se encontram príncípalmen- mias, em 1932, entrou para
te no grup� daqu.elas mulheres �ma escola de pilotos. Seus
audazes e intrépidas para as mstrutores ficaram assombra
quais as ��ivid�des béliC!ls do dOAS c�m sua vocação pois, em
homem ja nao constituem tres dias, poude aterrissar e ao
mundo estranho e aterrador, fim de duas semanas estava
m�s, sim, familiar . AcaI_llpo de brevetada. Depois, Ja�queline I

açao. A arte e as ciencias to- passou a voar com frequência.
ram relegadas a segundo plano Em 1937 estabeleceu novo re

pela presente contenda: quem carde feminino de velocidade e

deseja distinguir-se, hoje em no outono de 1938 ganhou,
dia, deve ter um temperamen- concorrendo com rivais mascu
to lutador, senão no exterior linas, o prêmio de velocidade
ao menos no interior. Tal é o em vôo de Los Angeles a Cleve
ideal que os homens forjam land e dessa cidade a Nova
em relação às mulheres dêstes Iorque, recebendo a ímportân
dias brutais. cía de 12.500 dólares. Daí por

São de grande utilidade as diante, estabeleceu 18 novos re

mulheres que se vinculam ao cardes, voando melhor do que
ofício bélico, que ajudam com- qualquer outra mulher e, mes
patriotas a derrotar o inimigo, mo, melhor do que muitos ho
que dão provas de intrepidez. mens. Voar é paraela ocupação
t,ao as grandes mulheres des- diária, pois utiliza o avião (que
ta época tão pouco adequadas comprou com seu próprio di
para almas ternas e sensíveis ... n?�Iro) também _pala o exer-

Nesse terreno, a Inglaterra CICI? de sua profissão de mas

talvez ocupe já o primeiro lu- sagísta, percorrendo toda a

gar, com suas mulheres valen- América .do Norte à razão de
tes, audazes, vigorosas. Pois, na 82.000 �llhas. por ano.

.

Inglaterra, as mulheres, há Na VIda pnvada, Jacquelme
muito estão vivendo a guerra Cochron e mulher elegante,
em toda a sua espantosa rea- pratíca espo!tes � demonstra
Iídade: lá havia de se crístalí- assombroso dinamismo. Dorme
zar e� ação o que fôra a ten- 14 h�ras por dia, pois, iss,o
dêncía vacilante e em inicia- constitue, segundo suas pro-
tiva, o que fôra, ap�nas, ímpul- prias ��pli,�açõe�, ? segredo
soo As mulheres inglesas, sere- cosmético mais Importante
nas, inteligentes e corajosas de da beleza �essa mul�e.r, que
nascimento, podiam saír ven- encarn,a o Ideal feminino de
cedoras da grande prova. A nossa epoca.
imprensa, aliás, tem descrito
frequentemente as mais varia
das façanhas de mulheres bri
tânicas.
Nas frentes russas há incon

táveis combatentes. Não se tra
ta de exceções, nem de peque
nos grupos esportivos: são mi
lhares de mulheres que, ao la
do dos homens, cooperam na

defesa de Leningrado, Odessa
e Moscou sob as chuvas de ba
las inimigas. Mas, também,
na América, as mulheres se en

tregsm com.ardor aos prepara
tivos belfL:�. Uma série de se
nhoras e moças das mais dis
tintas famílias trabalha há
muito tempo para a Cruz Ver-
melha e outras organizações I Dr. ALDO DA LUZde socorro, e muitas, extraor-
dinariamente valentes, há tem- ADVOGADOpos, já se prepararam para
participar diretamente da lu- Rua Trajano, 33
ta. FLORIANoPOLlS
Uma das mais interessantes

figuras femininas da América
de hoje é, sem dúvida, a avia
dora Jacqueline Cochron. É a
única mulher da terra, que,
até agora, voou com. bombar
deiro, um Hudson Lockhed, da
Royal Air Force, da América
à Inglaterra. E não o fez para
bater algum recorde por origi
nalidade, mas, sim, para estu
dar a obra que as mulheres in
glesas estão realizando.
A senhorita Cochron é de fa

to extraordinária! Será mu
lher masculinizada? Não; Jac-

, queline não só é tipo perfeita
mente feminino, como é até
uma jovem bonita que antes
de se dedicar a aviação, tinha
uma profissão muito feminina:
fazia tratamento de beleza.
Pois queremos falar um pou

co a respeito dessa aviadora.
Imaginem que ela é tão fami
liar, que, chegando a Londres
com seu bombardeiro, só rece
beu os repórteres depois de ha
ver feito "toilette" completa ...
E recebeu-os, trajando origina ..

líssimo modelo da Quinta Ave
nida ....
Mas, como essa ex-emprega

da de um instituto de beleza,
poude chegar a ser aviadora?
órfã, desde pequenina, Jac

quelíne foi criada por estra
nhos. Aos doze anos obriga
ram-na a trabalhar, e ela en
trou para um instituto de be
leza a-fim-de aprender o ofí
cio de massagista. Aos vinte
anos já se sentia cansada dos
tratamentos de beleza e trans
formou�se em dama de compa
rihia, Mas não se habituou à
nova profissão e voltou ao íns
titutq de beleza, Se.mpre dese-

A aviadora

)

-- _j�

JUNTA COMERCIAL.-Arqui
vamento de contratos - Re
gistro de firmas Autenticação
de livros-Certidões- Buscas
etc. Procure a Organização
Comercial Catarínense.

_ _'
'.1 •••••••• Ia
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Questão de Clima
Giuseppe não admite que se

considere menos eficiente a

ação do exército peninsular.
Não compreende que até os ad
versários do "eixo" só se refi
ram ao exército alemão, como

se fosse êle o único capaz de
arremetidas violentas. Giuseppe
gostava de explicar a situação.
Isso antigamente, antes do rom

pimento de relações, porque,
hoje, Giuseppe, que tem muito
bom senso, está previdentemen
te silencioso. Mas antes Giusep
pe dizia a respeito da Líbia:
"As nossas tropas são ótimas,
maravilhosas, mas o clima é
horrível, o calor é sufocante,
só suportável pelos nativos e só
por isso é que nossos valentes
soldados têm recuado. Se não
fosse o clima, o mundo havia
de ver!"
Na campanha da Rússia, Giu

seppe comentava: "Mas quem
aguenta aquele frio? Nem Na
poleão suportou o diabo do cli
ma russo ! Nossos valentes sol
dados vão dispostos a avançar,
heroicamente, porque medo é
uma palavra que não conhece
mos; mas têm de recuar, por
causa do gelo! Se não fosse o

clima, o mundo haveria de
ver!"
Manecão, caixeiro ingênuo de

Giuseppe, sem segundas inten
ções, falou ao patrão: "Seu
Giuseppe, os seus patrícios não
se deram bem na África por
causa da quentura, não foi? E
também não se deram bem na
Rússia por causa da friagem,
não foi? Quem sabe se êles
guerreavam direito num lugar
de "ar condicionado"?

JOSE CLEMENTE

�Atende das 9 às 12 horas

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

IOvs.-IO

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

TANGER
Era uma cidade que

possuia uma situação in
ternacional invejável. Era
de todos e não era de nin
guém. A Espanha, em um

golpe de surpresa, tornou
a sua de um momento pa
ra o outro. E começaram
as desordens, caracterizan
do-as clara hostilidade à
Inglaterra. Tânger fica no

ponto mais delicado, ser

vindo à política do Medi
terrâneo.
Branco é, galinha o põe.

Não é preciso vêr muito
fundo nos problemas da
guerra para se concluir
que as desordens levam
água no bico. Têm um ob
jetivo patente e devem en
trar nos preparativos do

�on:ínio�otal eixista na

Afnca dó Norte. Veremos.
( "Correio Português")

1 fMais umAVISO
A COi)IPANHIA INDus'rRIAI., E COllIERClAL BRA·

SILIURA DE PRODUTOS AL1IUEN'rARES, (Produtof)
NI�S'l'LÉ), com escritório à Rua Visconde de Ouro Preto
u, 2·A, Florianópolis, avisa a quem possa Interessar que o

sr, ARY SANT'XNNA, desde o dia 26 de janeiro de 194:2,
foi deslígado do quadro (lo seu pessoal e que, em conse

fluência, deixou de ser pessõa autorizada a tratar de qual
quer assunto que se relacione, direta ou indiretamente,
com 11 Companhia.

•••

I

Estocolmo, 19 (Da Afi, para
a Reuters) - De acôrdo com

uma notícia publicada no
"Frankfurter Zeitung" de 13
de fevereiro, o dr. Rudolf Kel
ler, do Ministério do Ar ale
mão, pereceu no dia 30 de ja
neiro último, no "front" rus

so, em consequência de um
"acidente" ,

CURSO ANTONIETA DE BARROS
EXTERNATO FUNDADO EM 1922

FERNANDO MACHADO. b2 FONE 1.516
Alfabetiza e prepara para os exames de
admissão aos GINÁSIOS e INST1TUTOS

MATRÍCULA: das 9 às 12; diariamente, sendo até o dia �6,
só para OS alunos que já frequentam o Curso.

ABERTURA DAS AULAS: 2 de fevereiro, às 8 horas.
43 15 v, alt. -11

QuAsi meio século de'texia.
tência é o melhor reclame
da prefêreneiA • IUVEHtUDE
IlWaORf para limpar, for
tificar e rejuvenescer 08

cabelos, Elímins a caspa,
fu cessar a quéda doe
cabelos e voltar á eM
pr iuu t t v a os cabelos
braoc�s, sem Of tingir;
di -lhes vigor It mocidade.
Nl10 contém sais -de prata e
usa-se como I�o.

ORATli
Peça-noa Impresso. 100ft CIe cal
dacloa dOI cabelos. o melhor 1110
ds , ••••'••• AI•••••r••

Vidro _ GGI'flIiII 81000 ...
vale óu .. decInra"

lU, 'UJUTIII aWIIDU ",..
Rua dallicttn" '" .;11 iii • "IR..

Representantes Inspetores e Agentes
Importante Cia. Nacional, fiscalizada e autorizada

I pelo Governo Federal, precisa de agentes, inspetores e

I representantes em todas as Capitais e cidades do Brasil.
i Concedemos exclusividade - Garantimos ótima renda e
Iuturo, Escrever à Caixa Postal, 3717 - S. Paulo - «Cía
Na ciunal».

Unidades niponlcas
atingidas

Batavia, 19 (Reuters)
Aviões holandeses e america
nos atacaram a esquadra ja
ponesa no estreito de Banka,
atingindo com impactos diré
tos 2 cruzadores e 5 transpor
tes inimigos - informa um co
municado do Q. G. Holandês.
Senhora ! Para as suas so

bremesas prefira o PUDIM
MEDEIROS, Sabôres delicio.
sos e diferentes.

Aulas Particulares
Lídia Guimarães Al

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

ISv--alt. 1 O

VIGILA.NTES
Precisa-se de vigilantes

diurnos e notunos, Exigem
se: idade enferior a 35 anos,
certificado de reservista. car
teira profissional e referênn
cios particulares.

..

Para melhores, �n�orll1q" .
ções: no depósito da Stan
dard Oil Cio. Of Bra,:lOil,
Rua Ríii Barbosa, (Ponta
de Recife). 5vEi.4;
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! FILHA I MAE! AVO I !
: Todas devem usar a :
• •
• •
• •

•• (OU REGULADOR VIEIRA; :A MULHER EVITARÁ DORES

: Alivia as Cólicas Uterinas :
• Emprega-se com vantagem pa- •
• ra combater as irregularidades •
•

das funções periódicas das se-
•nhcras. E calmante e regulador• dessas funções. •

• FLUXO-SEDATINA, pela sua •
• comprovada eficácia, é muito re- •
• ceitada. Deve ser usada com •confiança.• FLUXO-SEDATINA encontra-se •
• em toda parte. •
• •
•••••••••••• 0••••••••••••

O papel da Austrália
como base ofensiva

Memphis, 19 (U. P.) - O abre a batalha pela posse da
contra-almirante reformado Austrália, cuja sorte depende,
Yates Stirling pronunciou um em grande parte, de destino
discurso numa reunião que que venha a ter o mundo de
congregou os principais no- língua inglesa.
mens de negócio desta cidade O ministro da Guerra, sr.
e declarou que a América do Forde, expressou que, apesar
Norte deverá lutar, na defensi- da queda de Singapura, antes
va, no Oceano Pacífico, possi- ponto básico do poderio britâ
velmente, até o ano de 1943, mco no Extremo-Oriente, é
porquanto deve concentra-r ainda possível manter a Aus
seus esforços no Atlântico. I trália e as Índias Orientais Ho-
Disse que, se perder a bata- 'Iandesas como bases, das quais

lha do Atlântico, Hitler poderá I
se poderão lançar ataques con

invadir a Inglaterra através da' tra os nipônicos. "Todos nós -

Irlanda, ocupar o norte da Á- I
disse - devemos trabalhar ou

frica, dominar o Mediterrâneo lutar. Disso depende nossa
e ameaçar a costa atlântica de existência".
todo hemisfério ocidental. Dis- Os observadores, que estu
se, ainda, que no Pacífico o dam o avanço japonês contra
pior que poderia acontecer era as Índias Orientais Holandesas,
a perda de Singapura, das tn- duvidam de que estas últimas
dias Orientais Holandesas, das possam ser suficientemente
Filipinas e talvez de Havai, fortificadas, com homens e

porem, posteriormente as na- materiais, para que sirvam de
ções unidas poderão utilizar a base sólida às nações aliadas.
Austrália como base para a sua Acreditam que os planos deve
ofensiva. R:eferindo-se à evasão rão ser traçados no sentido de
dos 3 navios de guerra alemães se converter a Austrália no
de seu refúgio de Brest, o con- principal baluarte para as ope
tra-almirante Stirling é de opí- rações no sudoeste do Pacífico.
nião que, provavelmente repre-
senta outro Pearl Harbour. I
Sydney, 19 (U. P.) - A Aus

trália surge, agora, como a in
dispensável base de operações,
de onde os aliados terão que
realizar a campanha para in
validar as vantagens obtidas
pelos japoneses, e nas esféras
oficiais se preveniu que o futu-
ro i�ediato ,do cont�nente aus-

VENDE 5Etraliano sera sombno. I _
Em Camberra declarou o pri-

meiro ministro John Curtin um automóvel (limousine)
que "a queda de Singapura é em perfeitas condições. In
O Dunquerque da Austrália". A- formações na gerência do
firmou que êsse acontecimento ESTADO. 30vs-3

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

Pinto n. 29 (sob.), 15v. 11

Companhia c Aliança �a Baia»
Fundada em 1870 Séde: BAIA

Seguros Terrestres e Marítimo�

Dados relativos ao

Capital Realizado
Reservas, mais de
Responsabilidades assumidas,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios e terrenos)

ano de 1940
Rs. 9.000:0JO$000
» 54.700:000$OClO
• il.929.719:000$OOO
• 28.358,'717$970
• 85.964:965$032
• 7.323:826$800
• 22 354:000$000

Diretores:
Dr. Parnphilo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanlo José

de Souza e Dr. Francisco de Sá.I
Agências e sub-agências em todo o território nacional.
Sucursal no Uruguái. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da América, Europa e Àfrica.

Agente em Florianópolis

LOBO &CAMPOS (ia.
N 39RUA FELIPE SCHMIDT

CaIu postal lf)- TeleDlwnt1083-l!.nd. Tet. cALLlANÇ'A»

Sub-Agente em Lagulla, Tubarão. Itajaí,
Blumenau e Laqes.

o fSllDOi Sexta ·felra. 20 de Fevereiro de tOt!
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de neutra; que acaba de, passar nas o maquinista e o chefe de varridas. Os taxis, raríssimos,
uma quinzena em Viena e Bu- trem são homens, exigindo -se triplicaram seus preços. Lojas
dapeste, tratando de negócios, do pessoal que trabalhe quatro e lojas fechadas, dando aspecto
as convocações às ftleiras na dias consecutivos. penoso à Kaernterstrasse e ao
Áustria e na Hungrla, cont.i- Acontece, porém, que a maior Boulevard da ópera. A partir
nuam e ser feitas em massa, já parte da população é constitui- das 23 horas, a escuridão é to
havendo sido chamados às fi- da por judeus reconhecidos, os I tal. Os transeuntes retardatá
leiras as últimas classes mobí- quais não são mobilizados -I rios só conseguem seguir camí
lizáveis. e isso causa profundo desgosto nho pagando multa em dinheí-

Os veículos são quase que entre o restante da população roo

F

com ENCERADOS AYMORÉ
Fabricados com lona especial, tinta e

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

maior durabilidade resultante de sua

extraordinaria resistencia.

Estào sendo empregados com

excellentes resultados em es

tradas de ferro, auto· cami
nhões, vapôres e outros meios
de transporte. Pódem ser for
necidos em varios typos de
'lona, e nas côres crúo, ver

de, cinza ou kaki

Encerados Aymoré
producfo do MOINHO INGLEZ

OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANADA
TO, FOSF OROS,CALClO

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Depauper.do.,
E.gotado., Anêmicol, Mie.
que criam Magrol, Criança.
r.quític•• , receberão I 'toni·
ficação g".1 do orglnilmo

com o

Sa uu 001
Llc. D.N.S.P. rr 199, da 1921

TINHA TONTURAS
Quase não podia
atravessar a rua

o Sr. Sebastião Machado,
de 43 anos, funcionário pú
blico, começou a sentir ton
turas, manchas na vista, tu
do rodava ... Tinha medo de
atravessar uma rU8� 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:
lépido, jovem, cabeça leve.
sempre bem disposto.
BUCOIODINA, com base de

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

comece HOJE a tomar BU
COIODlNA e viver] muito
mais do que iria viver.
Peça BUCOIODlNA na sua

farmácia e se não encontrá
'la escreva ao Laboratõrto
Margel do Rio de Janeiro,
Caixa Postal 2102.

PERDEU-SE
Perdeu-se, entre o Ponto dos

ônibus, na Praça Quinze, e o

Cine Imperial, à rua João, P.
uma caderneta de identidade expe
dida no nome de Dolvino Fran
cisco Damiani. Gratificar-se-á a

pessôa que, tendo-a achado, a

entregar na Pensão p --:qil. �
rua João Pinto, 34. '-'
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Qual é o número de súditos dos países Banco de
do «eixo» no Brasil � Agrícola

Crédito Popular e
de Santa Catarina

Notícias telegráficas proce- dentes. Está ainda na memo
dentes de Londres dizem que' ria de todos nós a luta que foi
no Brasil existem, hoje, sete I preciso travar para tornar 0-

milhões de súditos dos vários' brigatório, em certos estados,
o ensino do nosso idiôma. Mi
lhares e milhares de crianças,
de ambos os sexos, desconhe
ciam inteiramente, não apenas
a língua portuguesa, mas até
as coisas mais elementares da
nossa vida e da nossa História.
Ensinavam-lhes, no entanto,
as línguas alemã, japonesa e

italiana, mas sobretudo as duas
primeiras, instruindo e edu
cando essa população infantil
num ambiente puramente es
tranho ao nosso, isto é, ao do
país onde nasceram e viviam
seus pais.
A nacionalização do ensino

foi imensamente guerreada
por essas colônias, pois elas
queriam formar, no Brasil, os
chamados quistos raciais, obe
decendo, assim, como se pre
sume, às instruções dos gover
nos totalitários de Berlim, Ro
ma e Tóquio.
Êsses planos falharam, po

rém, diante da firmeza e deci
são do nosso govêrno. As coi
sas assumiram, desde logo, as

pecto mais confortador, se bem
que no espírito dessas crianças
permaneça a influência pater
na e nelas exista o próprio
sangue a exercer suas ações.
Uma simples observação nos
diz que êsses indivíduos, jo
vens ou não, se revelam, sem
pre que podem, inteiramente
partidários dos exotismos polf
ticos existentes nos países de
seus pais ou avós. Isto não
constitue mesmo novidade pa
ra ninguém.
Queremos admitir, portanto,

que a informação procedente
de Londres inclua êsses casos.
É preciso aguardar, eutr��aª·

países do "eixo". Esta esti
mativa é reputada c o m o

"imensamente e x a g e r a da" ,

porquanto o movimento de
imigrantes italianos, alemães
e japoneses, até 1940, acusa

apenas a existência, no Brasil,
de 1.948.925 indivíduos das
três nacionalidades.

Os dados que vamos apre
sentar, não sendo oficiais, são,
contudo, fornecidos por fon
tes fidedignas, e referem-se à
imigração desde 1808, quanto
aos japoneses, e 1884 em rela
ção às outras duas nacionali
dades. Temos, assim, que, até
1940, entraram em nosso país,
1.509.310 italianos; 187 .270 ja�
poneses e 252.345 alemães (in
cluindo 20.243 austríacos). De
vemos, ainda, ter em conta
que dêsse total 1.948.925, mui
tos faleceram e outros regres
saram aos seus países.
Ê provável que a notícia em

referência inclua os filhos de
estrangeiros que "pretendem
guardar, no Brasil, a nacíona
lidade de seus pais e aos quais
em alguns casos, o Estado de
procedência de seus ascenden
tes concede a respectiva cida
dania". Ê o que, na realidade,
se dá "com os chamados italo-

I brasileiros, teuto-brasileiros e

nipo-brasileiros" . Tendo em

consideração êstes casos, o
número de súditos dos países
do. "eixo", morando no Brasil,
'se elevaria de fórma espanto
sa.

I Sabe-se que, de fato, há inú
meros cidadãos que, no Brasil,
se dizem brasileiros, mas se

consideram, intimamente, sú
ditos dos parses de 1;le1J_S ª§Ç�!}.

----

"0NVITE O Conselho de administração do Banco de
U Crédito Popular e Agrlccla de Santa Catarlna,
de acordo com o art. 23 de seus Estatutos, convida 08 Snrs.
acionistas dêsse Banco para a Assembléia Ordinária (l rea
lizar-se em sua séde à Rua Trajano n. 16. às 14 horas do
dia 20 de fevereiro do corrente ano, afim de tratar- se do
seguinte:

•

a) aprovação do Relatório e Parecer do Conselho
Fiscal.

b) eleição do Conselho de Administração.
c) eletção do Conselho Fiscal e seus suplentes.
Florianópolis 3 de fevereiro de 1942.

_

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇAO

Assembléia Geral Ordinária

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 - Gladiator 5 vaIV. 530$ - 6 vaIv .

'A 551$, 7 valv. 69ii$, para pilhas 500$,GLAOJAT R/À� �
para acumulador 700$.

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

to, os resultados do RecenSea-j Organização de escritas-Ins
mento, na parte referente "à peções periódlcas.'Verificação
língua que o recenseado fala de balanços (e atestado) AS
no lar", para se conhecer, com sístêncla contábil em geral.
precisão, o número de alemães, Procure a Organização Co
japoneses e italianos resíden- mercial Catarinense.
tes no Brasil. Isto não quer di-
zer, contudo, que as autorida-
des não tenham assumido já -----IIIII_�_-----_-_-_
as atitudes necessárias dadas
as circunstâncias anormais do
momento. Diversas declara
ções foram já feitas a êsse res

peito, tendo em conta as ati
vidades subterrâneas que se

praticam entre nós.
Vale mais .prevenír do que

remediar - diz o velho dita
do - e nunca êle foi tão opor
tuno como agora.

1"A 9,az�t� », - §. :ea.J,!19)

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

Rio de Janeiro, sob a direção
de médicos Espíritas, atende,
gratuitamente, pessoalmente,
ou pelo Correio; desde que
envie claramente o�nome. ida
se, residência e sintomas, aI
dim como envelope selado e
subscrito para resposta.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CASA ORI

�O ESTADOqp
DURIO VESPERTINO
Redação e Oficinas à Rua

João Pinto n. 13

Tel. 1º22 - Cx. posta1139
-

'. ASSINATURAs
Na Capital:

Ano ...••• .•••• 50$000
Semestre • • . • • . 25$000
Trimestre ..•••• 15$000
Mês •• ••• ••••••• 5$000

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

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu
blicados, não serão devolvidos

A direção não se responsabi
liza pelos conceitos emitidos

4!l
nos artigos assinados

�

•
.�,('I� -., "'_" __ ._.--.-

NTA;'L, já afamada pelos seus preços baratíssimos,
- acaba de receber as últimas novídades em

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

SEDAS Filó, metro 3$500 I Toalhas Higienicas dz, 7$000 Blusas Olímpícas 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:1/ Laqué, llse, mt. 4$400 GPllla lisa, de 2$, 2$5 e 3$000 2$5 e 4$500 Grinaldas para noivas a começar de 5$000

» Façoné 3$800 Opala estampada, largo 80 mt. 3$000 Toalhas de banho, legitimas alagoanas 7$500 Grampinhos, caixa de 1 groza 4$500
• Granité, b'.:m artigo 6$300 Cambraia Ilnlsslma, 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 1 $5, 2$ .e 2$500 Toalhas de banho, temos grandes Lima para unhas 1$500
» Crepe Romano 7$000 I Tricoline, de ss, 3$6, 4$5 e 6$000 sortimento. Porta escova de dois jugares 2$000
» Givré superior 10$500 Trícolíne listada para Pyjamas, mt. 3$500 Jogos rendados para quarto, 7 peças 55$000 Fita metríca 2$500
» Frisotine da melhor qualidade 10$500 I Tricoline lisa, mt. 4$000 Colchas para casal, reclame 14$500 Camisetas de física para homens 2$500}) Frísotlne diagonal (novidade) 12$000' Chitão superior 1$800 Colchas íustão para casal 18$000 Camisas Socega Leão, para rapaz 4$000
}) Ajour de 6$000 e 7$000 Cretone estampado 2$500 Colchas mercerisadas para casal 20$000 Camisas Socega Leão para homens 5$000
}) Lmgeríe estampada, de 7$500 8$500 Reps para cortina, Iarg. 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$000
» Fustão 8$oóo Tecido rendado para cortina, largo 1,40 6$000 COlchas Iustão para solteiro 11 $000 Cuecas para homens a começar de 4$000
» Tafetá xadrez 7$000 Pano para Cópa , bem encorpado, mt, 2$300 Colchas mercerisadas para solteiro 12$000 Pijamas para homens a começar de 25$000
» Tafetá Escoceza, de 7$500 e 9$000 Escocia, mi. 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 $800 solteiro 14$oo(l meçar de 35$000» Tafetá liso, natural, de 9$500 e 12$000 Brim pardo legitimo J 16, mt. 2$500 Colchas branca, meio linho para Ternos de Brim para homens a come-
:t Tafetá Moíré 12$000 Brim branco e azul marinho, para co- solteiro 17$000 çar de 39$000
:t Listada para Camisas 8$500 legiaes, mt. 2$500 Colchas branca, meio linho para casal 27$000 Calções de banhos de 6$000 e 10$000
}) Listada para Vestidos 9$500 Mescla superlor, mt. 3$000 Colchas branca para casal 15$000 Cintos de banho 2$500
}) Estampada em belos desenhos 9$500 Pelucia íustão em diversas cores, mt. 3$000 Colchas de sêda com franja para Blusas de jersey para moças, de 10$ e lH$ooo
» Estampada moderna 11$000 PeIucia lisa, mr. 2$000 casal 45$000 Bonés para rapaz 4$500
» estampada (novidade) 12$000 Colchal de pura sêda com franja para Abotoaduras a começar de 1$000
}) Estampada natural (alta nov.) mt.18$000 MESA e QUARTO casal 70$000 Pasta de couro para colegiaes 11$000
» Lumí ere Lavrada, largo 60 mt. 10$000 Filó mosquiteiro, largo 3,50 mt. 12$000 Guarnições para chá, com 6 guarda- Rêdes para cabelo a 1$000
» Lumier e Liso, largo 80 mt. 10$000 Graníté, íarg. 1,60 mr, 9$500 napos 15$000 Grande sortimento em Roupas de Banho
}) Lumíere Liso. larg, 90 (artigo já Estamíne para bordar, largo 1,40 mt. 6$200 Guarnições pintadas para chà, com 6 PERFUMARIASbem conhecido) mt. 12$000 Pano para colchão mt. 1 $800 guardanapos 30$000 Leite de Colonia 5$800:t Veludo Chifon Reclame mt. 50$000 Pano enfestado para colchão, mt. 4$200 Cobertores para bêbê

.
7$000 'Batom Michel, Zande e 'I'ange 2$800» Organza lisa, finíssima, mt. 9$500 Atoalhado superior, largo t ,40 mt. 4$900 Cobertores desenhados para solteiro 13$000 Batom Colgate 2$500 e 3$500

» Orgsnza estampada, de 10$000 e 12$000 Cretone meio linho branco, largo 1,40 4$800 Cobertores desenhados para casal 16$floo Batom Tentação e Murjany 1$500» Jersey, largo 1,40 t 2$<:)00 Cretone meio linho branco, largo 2,00 7$500 Cobertores xadrez para solteiro !8$500 Rouge Tentação 1$200E mais uma imensidade de outras Se- Cretone meio linho branco, larg, 2,:W 7$500 Cobertores xadrez. para casal 24$500 Rouge Adoração 2$00
das, que estamos vendendo a pr e- Cretune meio linho em cores, larh. 1,40 6$000 Cobertores Argentinos para casal 39$�00 Rouge Royal Bríar 4$000
ços baratissimos. Cretone meio linho em cores, largo 2,00 8$500 Cobertores para casal 6$000 Sabonete Carnaval, Godiva, Colgate, Che-TECIDOS Algodão bom, peça de 10 mts. 14$000 DIVERSOS ramy e Palmolive lSooo

Luislne, metro 1$500 Algodão largo 75, peça de 10 mts. 16$500 Sabonete Lifebuoy, Lever, Gessy ti Pal-
Linon, metro 1$500 Algodão largo 90, peça de 10 mts. 19$500 Sombrinhas modernas em gorgurão cha- molíve ]$400
Linho estampado para praia 2$500 Algodão superior, Iarg, 1,40, peça de malote 22$000 Talco Malva 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 5$500 Algodão Mariposa.para mesa, largo Suspensortos 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 (;$000 Morim especial, bem largo peça de Jogos de couro para homens de 10$ e 12$000 Pó de Arroz Royal Bríar 3$000

Fustão estampado (novidade) 4$800 10 jardas 15$000 Jogos de batísados a começar de 15$000 Pó de Arroz Gaily 5$500
Pustão líso, de 3$500 e 4$800 Morim de cor, mercersado mt. 2$300 Jogos de malha para crianças 11$000 Pó de Arr, z Malva 3$000 e 5$000
Setim estampado, metro 4$000 Morim de cor, tipo cambraia, mt. 2$500 Babadores 2$000 Pó de Arroz Coty 5$500
Organdy em todas as cores, mt 4$000 Cambraia mercerisada, .enfestada, Capas para recem-nascidos, 9$500 e 10$500 Pasta Colgate 3$000
Crepom para Kimonos, de 3$ e 3$500 peça de 10 jardas 23$000 Capas felpudas para recem-nascídos 12$500 Pasta Gessy e Eucalol 2$500
Merinó preto largo 80 3$800 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 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, Casemiras, Lenços; Malas, Roupas para crianças, Gravatas,
Sombrinbas, Boinas, Carapuças, Guarda-chuvas, Capas de-borracha e muitas outras miudezas. Tambem chamamos � 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 ORIEN rAL, 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-Floríanópolís

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 dQS lotes.

-

(ex «Hotel Macedo»)
o proprietário comunica ao público, em geral,
que já se acha em pleno funcionamento êste
Hotel dispondo de 40 quartos, excelentemente ins

talad�s e agora dotados de
. �gua corrent�, sala

para mostruários dos srs. vl�JClntes,. e s�rvldo por
garçons atenciosos e pentos COZInheirOS.

HOTEL CENTRAL

com.

..

[ O· RI;M[DIO INOI[ADO
�,- �.:... . ..:._-

Rua Conselheiro Mafra, 26 - Caixa Postal 219

CASA
precisa·se de uma casa, em

bôas condições e em lugar sos

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

Farmácia (,Esperança)do
farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será, a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
P.erFumarias.--Artigos de borrachd.

Garante"se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MODlCOS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edifido do

Mercado, frente à Casa Hoepcke),
FONE 1.642

•
.....

;l.

I
!...------------------- 2 ov.-6

.gr.:�.JT';�W��I�1bl';:�!F.��.J-�?!/,�q����!'tr,.":F:Lt�&'Í���'í'f:
CURSO DE GUARDA·LIVRO EM SUA CASA:

(Por corresPo,ndência) ..
12 mezes de estudos. Mensalidade míníma. e�ecIBo de agentes e re

presentantes em todas as cidades. Escreva à Caixa Postal, 3717 -SiPaulo.
""""""""'M_-_ -ilI!

�L& j n- ,. EM' 'i' ..----""' 10v.··7
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Com a espada numa das mãos e a pistola. na outra�capital, disse que, pela ma- ram a maneira mtre�lda I .

nhâ de domingo, os céus de co tempo, toda a cidade tor- Destruição" levaram a cabo com� o.s soldados nativos Ao que se dIZ, os defenso-
Palembang estavam ilumi- nau-se numa massa de cha- o seu trabalho debaixo de das Indias Holandesas, ar- res batalha� des�speradamas. Nada deixamos que intenso fogo das metralha- mados apenas de pistolas e mente para impedir que os

pudesse servir aos japone- doras inimigas. A Guarda espadas, lutam com os ama- japoneses avançem na dire
ses". Interna e os soldados luta- relas, inflingindo pesadas ção do estreito entre Suma
Um homem, também che- ram como leões contra os baixas ao invasor, que vem tra e Java. Os nativos, se

gado em recente leva de fu- invasores nipônicos". I munido de metralhadoras gundo êsses relatos, lutam
gitivos, declarou: "As uni- Testemunhas oculares dos I portáteis e outras armas com a espada numa das
dades de "Voluntários da I combates em Sumatra nar- modernas. mãos e a pistóla na outra.

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

«Iate Clube Florianõpolis»:-Reunião, hoje, às 20 horas, no «Lira Tênis Clube»

Batávia,20 (A. P.) - Em
suas irradiações de ontem, a
emissora local narrou histó
rias impressionantes de es

capadas e separações, trans
mitidas pelos fugitivos, que
chegam de várias partes de
Java e Sumatra. Uma mu

lher, recem-chegada a esta

nados por um clarão rubro
provocado pelas labaredas
do petróleo incendiado. "Sa-
biamos - disse - que aqui
lo significava o princípio do
fim de Palembang Em pou-

fOTO-IDEAL
de

João Silva Sobrinho
Postais artísticos, gru
pos' casamentos, ser-vi-

I ço industrial, revelação
e cópias de filmes Fóto
para documento, o.rrt

pliações a crayon e

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

qualquer hora.
Rua Tiradentes, 5

FLORIANÓPOLIS.

Ato de

(Conclusão da la. página)
do, seria presa cobiçavel, para
a sua faina de destruição e de
morte, pelos emissários da po
lítica de chacina encarnada no

hitlerismo.
Mas, se os totalitários expli

cam, como lhes dita a sua cruel
dade, um ato de selvageria sí
mile dos que já em 1914-1918
levantaram contra a Alema
nha a conciência revoltada do
mundo, êsse eterno sentimento
de justiça universal continúa a

julgá-los e classificá-los como
verdadeiros piratas, o qualifi
cativo, entre outros, que me

lhor lhes cabe. Debalde êsses
totalitários sustentam, contra
os mais puros votos das nações
civilizadas, a guerra de corso

e, coisa peor elo que essa, a des
truição impiedosa de embarca
ções de passageiros.
Felizmente as notícias vin

das dos Estados Unidos, onde
estão chegando os sobreviven
tes da catástrofe, reduzem à
perda material do barco e de
sua carga a façanha do subma
rino alemão que o atacou, Mas
não tenhamos a menor dúvida
de que outros ataques, iguais
ou peores do que êsse, nos es
tão reservados, e portanto, de
hoje em diante, deveremos
compenetrar-nos da realidade
e extensão do conflito interna
cional, na sua plenitude, pre
parando-nos para as suas con

sequências, por mais graves
que elas sejam, e reservando-se
cada brasileiro o papel que lhe
cumpre .em defesa da causa da
civilização, na qual hoje, mais
do que ontem, todos se encon
tram integrados.

( "Correio da Manhã").
Para qualquer assunto pe

rante as repartições públicas
federais, estaduais e municio
pais: Procure a OrganizaçãoComercial Catarinense,

Max Baer novamente
no cinema

Hollywood, 20 (H. T. M.)
O antigo campeão mundial de
todos os pesos, Max Baer, aca
ba de assinar contrato com o

produtor cinematográfico Hal
Roach. O primeiro filme em

que o antigo campeão apare
cerá será denominado "Orquí
dea de Brooklin". Esta será a

segunda película, em que Baer
aparecerá, porque já tomou
parte, há alguns anos, no fil
me "O pugilista � a favorita".

corpo do sr, Arno Konder
sera trasladado para o Rio
o

destino ao Rio em avião especial
posto à disposição da embaixada do
Brasil, pelo gOV('l'110 dos Estados
Unidos, Os funerais serão custeados
pelo govêrno brasileiro.

Estis triste, me. am8r?
Tens bronquit,,? EstAI! eom to••e1
111 lei de N08.0 Senhor!
Só te AlTa o CONTBATOSS.II.

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

I
Washington, 20 (A, P.) - O sr.

Arno Konder, conselheiro da em
baixada do Brasil nesta capital, fa
lecido no dia 18, havia adoecido

I sexta-feira e seu estado veio peo
rando sensivelmente até o desen-
lace, A "causa mortis" foi hemor- Washington, 20 (I-I; T. M.) - O
rugia cerebral. corpo do sr. A:r!10 Konder, .conse-
Assim que teve conhecimento do, lhe�r? d� el�lbalxada do Brasil, (Jl�efato, o Departamento de Estado ofe-I fale��u I e�ent1I1al11el1 te 11.0,\ H�spll,\l

rcccu ao embaixador Carlos Mar- Geor getov, n, �m conscqucncia de
tins mandar proceder à trasladação u�m\ hel11?r:·.�gl�\ ��reb,r�l, scra e�l
do corpo do extinto para o Brasil, viado .��O[ '.I�\, a,e1 ca P,\I a se.u pais,
em avião militar, oferecimenlo êsse e�11 aVJa� 1711litm, segundo fOI anun-

U M P R O D U T O * R A U L L E I T E *que foi aceito em princípio, deveu- ciado 0[J,�.llaI1Im�n�e, I' ,
'

do ser combinados ulteriormente 9 apai c o fOI. o .et eCI,do ao em- .. _

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;os detalhes e a data dêsse trans- b.mxador do Brastl, sr, Carlo�

Mar-I!'"
CASA DE SAúDE "SÃO SEBASTIÃO"porte, Lins, pelo Del?a.rtamento de Estado,

I30v-S A

elllb.aixada.
tomou luto por três C[uar�do a

n�.t.l.cJa
do passamento do

VI
°

da SoCl'aldias, sr. Konder 101 conhecida no citado

I No próximo domingo, às 10 horas, inaugurar-se-á a
Rio, 20 ("Estarlo") - Causou a Departamento. ,

pirataria maior consternação nos meios di- O embmx�(�or do ,Br�:;JI cstahele- � moderníssima Casa de Saúde "São Sebastião", à Praia
plomáticos e administrativos.a notí- ceul l�üolOfblCIal'IP.OI três dias, na I de Fóra, construida em estilo moderno e feição pró-.

1 f leci t \U hinat em raixac a rasi eira. -

CIa co a ecunen o, em .v asnmg on, A b I', d B '1 f '1 t F pría atrás da igreja daquele santo Dotada de prrmorodo sr, Arno Konder, que ocupava an.cell!l o rasi Ol :las �a- azem anoshoje:, ..L.i
-

na embaixada do Brasil naquela ca-
da a meio paue permanecera .a�sml O sr. Euclides Silva, co-pro. sas instalações hospitalares e de excelente aparelha-pital as funções de ministro conse- durante. o per iodo de lut? oficial.

lheir'o, Acr-edita-se que � �aleC1l11eI1t_0 �o prietário da acreditada alfaiata- menta cirúrgico, o magnífico estabelecimento é de pro-sr. Arno Konder fOI consequcncra ria «O Unico s ; priedade dos srs. dr. Djalma Moellmann,
. dr. Aureliode excesso de trabalho, - o jovem Luiz Carlos Bra-

sil, filho do sr. Euzêbio Brasil Rotolo e arquiteto Tom Wildi.
e aluno do Instituti de Educa-

O ministro Arno Konder nasceu
em Itaiaí, Santa Catarirra, em 20 de
outubro de 1882, Entrou para o ser- Todos os jornais desta capi tal de
viço do Itamaratí em 1926, indo ocu- dicam largo espaço à notícia da
par o cargo de adido comercial do morte do diplomata brasileiro, re
Brasil em Nova Iorque, Em 1932, cordando sua brilhante carreira, O
passava a cônsul de primeira elas- sr, Konder serviu C0l110 conselheiro
se, tendo nessa qualidade servido nos últimos dois anos Era assisten
na secretaria de Estado até 193,1, te diplomático quando o atual mi
quando foi removido para o Cana- nistro dos Negócios Estrangeirosdá, onde, após breve estada, em do Brasil, sr, Osvaldo Aranha, rc
Montreal, serviu em 'Washington até presentou o Brasil em Washington,1937, Como cônsul geral foi remo- tendo vindo para os Estados Uni
vido para Berlim, tendo ali servido dos há alguns anos, quando o sr.
até 1938. Nesse ano voltou à Secre- Osvaldo Aranha estava em negociataria de Estado, sendo então desig- ções para o acôrdo financeiro e co
nado para ocupar a chefia da Divi- mercial com êste país, Membro de
são Econômica e Comercial, cargo proeminente família brasileira, o
que exerceu até 1940, quando, pro- sr, Konder en irou para o serviçomovido a ministro conselheiro, 'se- diplomático em 1926, tornando-se
guiu para o posto em que se encon- vir-tualmente chefe da Divisão Eco
trava, O ministro Konder exerceu nôrnica do Ministério das Relaçõesainda outras funções de relevo, eles- Exteriores do Brasil. Também ser
tacando-se a de chefe de secção no viu COlllO cônsul geral em Montreal.
Ministério do Trabalho, na sua fase Além de sua espôsa, estiveram pre
inicial. sentes aos últimos instantes do f'a-

O corpo do ministro Arno KOI1- lecido quase todos os membros da
der deve seguir de Washington com embaixada brasileira.

CARTAZES DO DIA
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CINE ODEON CINE REX
- FONE 1602 - - FONE 1581 -

A's 7,30 horasA's 7,30 horas

NÃO SE AMA POR
ENCOMENDA

MARYLAND
Com Brenda Joyce e John

Payne
Complemento nacional D.F,B.

�;.:: ;:)tI

Desde o cOl11êço da gurrra, os japoneses perderam já 100 navios
(c�c guerr�, mercantes e de t1'ansportes), definitivamente afundados.Vml.e .. e-sels outros foram provavelmente afundados e 45 avariados,
�ão se incluem !leSSa estatistica os navios perdidos desde a invasão de
Sumatra, para ca,

.

- Foi �eforma,do o gabinete de guerra britânico, que de 9 membrosflcou redUZIdo a 7, Delc .faz par�e �ir .Stafforcl Cripps, que há poucoexerceu o cargo de ellJ,balxador ll1g!es Junto ao govêrno soviético.
- O,s subruarinos alelTlães fizeram novo ataque à ilha Oruba.
- Esta madrugada, Porto Darwin, ao norte da Austrália sofreu

o 3° bombardeio aéreo japonês.
'

- Iniciou-se eIU Hion o julgamento dos responsáveis pela derrotada França. O general Gamelin recusou-se a defender-se. O sr. LéonBIlUll qualifieou, face a face, o tribunal de "inconstilucional'.

I .,!,s tropas chinesas do gral. Chian-l<ai-Chek, que invadiram a
Tallal1dlà pelo norte, lograram brilhante vitória sôbre as tropas tailandesas.

��������������� ,- Amea.çada pelos japoneses a estrada de Durma. al'.uncin-se que .\
PUDI/Y1 MEDEIROS, a so- fOI estabeleClda nova e melhor estrada para auxiliar a China.

bremesa inegualável, gostosa.
- 24 aviões japoneses aproximaram-se de Surabaia (Java). mas fo-

fá '1 d ram repelidos pelos caças aliados, que derrubaram 5 deles...Cl e preparar e que to- - Passa hoje o 22° aniversário da criação do "exército vermelho"dos apreciam. (russo).

ção,
-o sr. Joaquim Espíndola

Filho, destacado funcionário do
Ministério da Marinha.

Noivados:
Com a prendada senhorita

Gení Kumm, filha do sr. Pedro
Kumm, contratou casamento o
sr. Moacir Ramais Pinto,

Habilitações:
Estão-se habilitando para ca

sar o sr, Antônio Dias e a sta.
Milena Gomes Rarnagem : o sr.

Pedro Tavares da Fonseca e a
sta. Maria Cesarina Silva.
Nascimentos:
José-Roberto é o galante me

nino que veio enriquecer o lar
do sr. Bias Peixoto, funcionário
federal.

Viajantes:
Procedente de Curitiba, Es

tado do Paraná, chegou a esta
capital a senhorita Diamantina
Ferreira da Cunha, oficial ad
ministrativo dos Correios e Te
légrafos daquele Estado.

Para Curitiba seguiu o nosso

prezado conterrâneo sr. João
Maria Ferreira da Silva, alto
funcionário apo!lentado dos Cor
teias e Telégrafos.
Enfermos:
Foi submetida a delicada in

tervenção cirúrgica, no Hospital
de Caridade, a exma. sra. d.
Déa Caldas Gallois, esposa do
nosso prezado conterrâneo sr,

cap. Emílio Gallois Filho.
Falecimentos:
No Hospital de Caridade fa

leceu ontem a exma. sra. d.
Anita Miranda da Cruz, espo
sa do sr. Antônio Miranda da
Cruz. O sepultamento de seu
cadáver efetuar-se·á hoie, às
16 horas, no Cemitério da 10'
calidade dos Coqueiros.

No Estreito

Uma difusora buenairense noticiou, esta rnanhã,
que no Rio de Janeiro circulou, ontem, à noite, em dr
clllos extra-oficiais, que outro vapor brasileiro (o 28
numa semana), havia sido torpedeado, no mar das Anti
lhas. As autoridades brasileiras não negam nem confir
mam a notícia, recusando-se a comentá-la·

Com Anna,bella e Robert
Young

Complemento nacional D.F.B, A voz do mundo e
Chuva de Estrelas em Paim Noticias do dia (jornais
Springs (Desenho <Jolorido I cP�r�m?unt» � »Metro», com

em 2 partes) notiCIárIOS maIS recente" da
Guerra)

Preço 2$000 e 1$500
Ljvr� de Censura

Preços: 2$000 1$500 e 1$000
Livre de Censura

Um ovo custa um franco !Lisbôa, 20 (U, P.) - Uma personalidade francesa, conhe
cida nos meios jornalísticos e diplomáticos da França, chegada de Vichí, declarou à "Uniteel Press" que a situação mate
rial francesa, na França não-ocupada, é francamente aflitiva:
as reservas alimentares, que cada família possuia e das quais
vivia, praticamente acabaram, sendo idêntica a situação para
pobres e ricos, visto que não há nada para se comprar, espe
cialmente nos grandes centros, senão através do "mercado
negro "onde um ovo custa um franco.

Acrescentou ser grande a mortandade entre velhos e
crianças, devido à tuberculose, proveniente da carência de ali
nlentação adequada e à falta de aquecimento.

AVAl FUTEBóL CLUBE

Vende-se um Café, comple
tamente aparelhado, por pre
ço de ocasião. No ponto de
parada dos ônibus. Motivo da
venda: viagem. Tratar com o
proprietário Valdír Losso, no
mesmo Café. 20vs-l

PEDRO KUMM e SE
NHORA participam aos pa
rentes e amigos o contra�o
de casamento de sua filha Ge
ní com o sr. Moacyr Ra
mais Pinto.
F�orianópolis, 1 5-2�42.

Instituto Brasil-E.E. 0.0. ,Estiverum rr-un idos, sábado, 14 do corrente. a Comissão Organiza
dora e demais sócios Ju n dad o rcs elo Instituto Hrasil-Estadns Un idos,
com o fim <te discutrr c ap ro var os Estatutos da novel sociedade, nem
C01l10 eleger sua pruuci ra J)iretoria e o seu primeiro Conselho Consul
tivo. Na ausência iustu rcaua (10 Prcsiuenre (ia Conussao Orgunízauoru,
foram os tranatnos ucssa primeira Assembléia Geral urcsíruuos pelo sr.
dr. Osvaldo Hodrigues Caora l, e sccrctarrauos pelo prol. J. rtoherto
Moreira.

Dominados por alto esp irito ele cordialidade e por vivo ínterêsse,
os presentes orscutirum, capituro por capiuuo, o PI'O"'Rll, dr:l _statlHos,
elaborado pela Secretarra da C. O., prolongando-se os'�."Dates por cêr
ca de duas horas.

Terminado esse trabalho, processou-se a eleicão da primeira Dire
toria e do primeiro COI1SelJlo Consultivo, os quais ficaram assim cons
tituídos :

desembargador Gil Costa, presidente;
dr. Osvaldo Hodrigues Cabral, vice-presidente;
prof. J. Roberto Moreira, secretário geral;
dr. Telmo Vieira Ribeiro, sub-secretário ;
dr .. Joaquim Xavier d e Miranda Jor. tesoureiro geral;
dr. Vilmar Orlando Dias, sub-tesoureiro ;

.

[orn. Altino Flores, diretor de publicidade e de hibl io técas ;
[orn, Jáu Guedes ela Fonseca, drretor dc Cursos;
Erasto de Macedo, coordenador;
dr. Vergilio Gualberto, dr. J. José Cabral e dr, A. Whendhallsen

Júnior, membros do Conselho Consultivo.
�elas páginas do Diário Oficial do Estado serão, hoje ou amanhã,publIcados os Estatutos, bem como a lista nOl1linati va dos sócios fun

dadores.
Até 20 do corrente, espera-se que, feito o ncressário registo no Car

tó!'io de T�tlllos e D�)('un\entos, e tomadas outras merlirlas exigidas por
le1, entrara o "Instllllto Brasil-Estados Unidos ele Florianópolis" em
plena e definitiva fase de realizações práticas, as qllais, em face dos
objeti.vos que se traçou muitos beneficios lrarão ii sociedade e ú Cultu
I'a de Sta. Catari na.

Como prova dêsse falo, bn,sta citar ((ue, contralado o pl'Of. Milton
Suliv�n pa:� r�ali�ar a mat�'ícula,. inteiramente graluila, para tais cur
amencan, Ja atll1gm a matncula, InteIramente gl'atnila para tais cur-
sos, o elevado toraI de 150 ca.ndHlatos,

'
.

Além dêsses, .o. Instituto abrirá, dentro em breve, cursos de língua
portugue�a (aperfeIçoamento) e literatura Brasi1eira, de pintura, dese
I�ho e mUS1ca, em que. os alunos ser�o iniciados 110 conllecimcnto e prática das artes brasIIClras e estadul1ldenses,

Tais iniciativas e benefícios nào se restringirão ú Capital do Es- \.,
tado, mas, m� medl(la (�()s reClll'SOS conseguidos (contribuiçào de só
CI();5, subvençoes e <[oaçües) estender-se-ão pelas principais cidades ca
tal'lncnses.

CONVOCAÇÃO IDe ordem (lo sr. Presidente, convoco os 51'S, associados deste clube
para a sessão de assembléia geral, que será ralizada no próximo do
mingo, dia 22 do conel11e, às 9.30 horas, na séde desta entidade, à Pra
ça 15 de Novembro, esquina da rua Conselheiro Mafra (aitos da Farmú
cia Moderna).

Nessa assembléia serão submetidos à aprovaC'ão os novos Estatutos
deste clube, elaborados de acôrdo com as instruções baixadas pela Fe-
deração Catarinense de Desportos.

'

A aprovação do sreferidos Estatutos far'se-á em urna única discus
são, e, caso não haja número legal na hora marcada, proceder-secá à
votação, meia hora após, com qualquer número, de conformidade com
os nossos Estatutos.

Secretaria ...0 AVAi F. C., em Florianópolis, 18 de fevereiro de 1942.
.

; Euclide� Fernandes, 1° Secretário

ULTIMA HORA

._----.1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


