
� �n� �� i �mã��' n� ri�i r��lJln �rã� II� �� r� 'Uil��RIO, 21 (MERIDIONAL) .a DIVULGA.SE QUE, LOGO QUE SOUBE DO TORPEDEAMENTO DO "BUARQUE"9 O SR. OSVALDO ARANHA
DETERMINOU AO CôNSUL DE NORFOLK A INSTAURAÇÃO DE UM INQUÉRITO, OUVINDO OS NÁUFRAGOS. ÊSSE INQUÉRITO DEVERÁ SER
CONCLUIDO DENTRO DE CINCO DIAS. A pnOPóSITO DA AGRESSÃO, UM VESPERTINO AlfH1MA QUE LOGO QUE FICAR APURADO TRATAR·
SE DE SUBMARINO GERMÂNICOS O AUTOR DO TORPEDEAMENTO, O GOVÊRNO BRASILEIRO NOTIFICARÁ O REIeH DECLARANDO·LHE QUE
OS BENS ALEMÃES NO BRASIL RESPONDERIAM PELO AFUNDAMENTO DO "BUARQUE" E SEUS PREJUIZOS COM À AFRONTA AO PAVILHÃO
BRASILEIRO. ACRESCENTA O MESMO VESPER TINO QUE OS NAVIOS ALEMÃES "MONTEVIDÉ U"� ATUALMENTE NO RIO GRANDE DO SUL O
"SANTOS", O "MACEIó" E O "BOWERK", PASSARAM PARA CONTROLE DO BRASIL� MEDIANTE PREÇO PAGO PARCIALMENTE, E SERIAM 'OS

PRIMEIROS BENS VISADOS PELO NOSSO GOVÊRNO PARA RESPONDER PELO TORPEDEAMENTO DO "BUARQUE".
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ní com o sr; Moacyr Ro
mais Pinto.
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rante as repartições públicas
federais, estaduais e munici
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A situaçãO �efronta�a· pela Gra·Bretan�a �����f��������R!����l����Londres, 21 (United), -::- o ml� I ;\Ié�1io.. "

I ?,0�110 ,para frustrar as tentativas do 100 - Com respeito aos equipa- UM JORNAL DESTA CAPITAL ESCREVE' "URGE A
nistro ua Guerra, capí táo Davi (ia - A Grã Bretanha esta for- erxo ". mentos de guerra disse que foram - , -

'

1Ilargeson, passou eru revista na

Imando c?ntingentes de tropas ele 80 - As tropas ,imperiais encon- principalmente de desilusões e ele CRIAÇAO DE UM ORGAO ESPECIAL PARA JULGAR
L.alllara (lOS L.0ll111nS, os aconteci- paruqucd istns. "traram-se em sena desvantagem desalento e até de desastres. A NOCIVIDADE DOS QUINTA-COLUNISTAS QUEmcn tos da guerra e auvertru que se 7° - Os recentes reveses bt-itâ- em Malaca por não se haverem a-I 110 - Admitiu-se que não é

a-I T
"

anate soure a lnglaterra grande nic,os na I;íbia foram c1�vjdos a clirnatado, nem eslm:e1l1 acostuma- tu�l�l�nte tot�l ° c::sforço ,b,elic:o RABALHAM NAS EMPRESAS AEREAS PARTICU·
ameaça. Sao os scgum tcs os prin- maior �ong!tude de sua� 1111has de das a operar nesse tipo de terreno bntamco, devido a negligência LARES".
CJl)a!S pontos de seu discurso : i cornumcaçoes e ab�s�ec,lJnentos cn- e, por lutarem contra forças expe- provocada na população pela in-
lV _ Os contra ataques russos 'q�Ianl0 �Iue as, do inmugo se,abre-I rllllentad�s. '" _ terrupção dos ataques aéreo,s e pelo

Irustruram a orensrva alell1a, contra i vwran: _a medida que

s.
� .retIrava.

I
9° - E de cllÜCll solução p pro- fato de q.l�e,

os recentes reveses nao

o Cáucaso. Essa ameaça porem, nao 'O capitão Margeson admitiu que o blema de formar comboios de foram sofridos perto da Grã Bre
deixou ele existir p01S é possivell general Neil Ritchie não poude transporte para enviar reforços às tanha. Advertiu, entretanto, que a

que o Heich tcnte chegar à Asia l manter avançadas bastante fortes tropas no estrangeiro. Grã-Bretanha está em grave perigo.
pela Turquia. "

''

20 - Continua existindo o perr
go de que se lente a iuvasão da
lirã-8retanlul e não se deve subes
timar esse perigo.

30 _ E necessário manter as

ilhas hrItãnicas livres de inimigos,
pois elas serão a cabeça-ele-ponte
para Iuturus operações contra o

continente europeu,
40 _ O orador ridicularizou as

acusacões de que a Grã-Bretanha:ri.. não está disposta a enviar tropas
a lutar no estrangeiro. Acrescen
tou que metade das forças que
combatem no Oriente Médio saíram
das ilhas britânicas e que as tro

pas britânicas sofreram grandes
baixas em todas as frentes,

_

50 _ Melhorou para a Gra Bre
tanha a ;:-". __ ::.....�

.., geral no Oriente

«Quinta-coluna» em Joinville
��T;'··�·;'<·��}6?·"

.

Wnshing'ton, 21 (United) - tIo, J)loesi(�ent.e Varg'�s destacou
.

RIO, 21 (MERIDIONAL) •. INFORMAM
toí d declarou a Importãncía de nao haverem

De fonte nu orrza a c
•

Interrupções nos tranrjmrtes QUE O DELEGADO DE JOINVILLE ADVERTIU
se que o Brasil e os �sta(IOs -

Unidos estão em estreíta eon- dos materiais bl:asi��iros, co- A POPULAÇÃO CONTRA BOATOS ESPALHADOS
sulta para fazer frente a qual. mo borracha e fIlIras, para os

quer ameaça interior ou exte- Estados Unido�, que, por, sua PELOS QUINTA-COLUNISTAS VISANDO ORJETI
rior que o "eixo" !ente �Olltra ves, devem enviar ao Brasíl os ,

- ,

o primeiro dos países citados. aviões necessários para prote-] VOS ESCUSOS ACRESCENTANDO QUE TODOS
Há razões para crer que o ger as cidades costeiras e alu- '

"eixo" em consequência da dar a criar as indústrias índís- OS VEICULADORES DE NOTíCIAS DESSA NATU·
f . t 'americana criada no pensáveis para sua defesa.

REZA SER
-

O PRESOSRr�n de J eíro procurará utí- O delegado brasileiro eonfe- A •

10 e an , ,

t bé tá
I' da I'ntimidacão afim rencrou am em com o secre a-
Izar-se � , ,

d J tí F la Bíd
de impedir que a mesma frente 1'10 e us Iça, sr, rancis 1·

seja consolidada e, p�a isso, d�e, que tem a seu c�rg'o o r�.
estenderia às costas brasileiras gfstro dos estrangetros �·esI.
os ataques de submarinos, co- dentes Il?S" Estt�dos. Um�os,

--� �l�I!�ip���O �:��a d:azi��e� �;OeC�l��'aI��I:: ;�:;�e]���.l��� O
·

prec·lsa vencer' emBrasil considera a sua situa .. vrgor, para c��t,rol�r a VIda «eixo»ção equivalente a estar à mar- dos sudItos do eIXO.

'gem da guerra com o "ei��". Washington,21 (Reuters) -1
Um emissário extra-ofícíal A atenção dos círculos respon- das terão de tomar a ofensiva

do presidente Vargas, atual- sáveis desta capital foi inteira- em qualquer parte, bem de-

mente em Waslling'ton, decla· mente atraída para os proble- pressa, afim de não ficarem
I'OU que tal intimidação pode- mas militares em seus aspectos paralisadas, seja pela Alema-

ria fazer parte da estratégia mais amplos, situados na es- nha, seja pelo Japão. A neces-

do "eixo", com o fito de des- tratégia geral organizada pelo sidade de arrebatar a ofensiva
viar as forças navais norte- alto-comando dos Estados Uni- ao inimigo impressiona cada

americanas de outras zonas, dos.
•

vez mais a opinião dêste lado

mediante a ameaça de impedir A impressão geral é que, se do Atlântico.
o movimento de matérias pri. a Alemanha e o seu aliado do Os círculos responsáveis in-
mas entre as Américas, en· pUDIM MEDEIROS, ti so- Extremo Oriente fracassarem dicam, por exemplo, que, se

.

quanto o "eixo" prepara a sua bremesa inegualável, gostosa, em 1942, êsse fracasso será de- todo o esforço militar dos Es

ofensiva para a primavera na fácil de preparar e que to- finitivo. A idéia geralmente a- tados Unidos fosse dirigido pa
frente terrestre. O emissário dos apreciam, ceita é de que as nações uni- ra tornar a Austrália inexpug-

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

Uuião e vigilânCia é a orientacão
a seguir nesta hora

Rio, 20 -- Começa a cumprir-se a ameaça que os totalitá
rios fizeram às nações americanas, que tiveram a suprema au
dácia de adotar medidas defensivas contra o perigo, sempre
'crescente, das atividades dos agentes dos países totalitários
neste Hemisfério. O torpedeamento do "Buarque ", levado a
efeito quando o navio brasileiro conduzia passageiros e carga
para os Estados Unidos, sem qualquer aviso, sem qualquer
providência de parte dos agressores, visando salvar as vidas da
queles que nada têm com a guerra e que apenas transporta
vam, de um porto de nação neutra para outro de potência
pacífica, é dêsses atos que não encontram justificativa, mere
cendo a mais veemente condenação e a maior repulsa de todos
os brasileiros.

O deshumano, cruel e bárbaro afundamento do "Buarque ",
com desrespeito à vida de crianças, mulheres e cidadãos pací
ficos, inteiramente alheios à fogueira que o nazismo ateou no

mundo, é provocação dessas que exigem providências, que cer
tamente serão adotadas pelo nosso govêrno. Não faltarão, nes
te ato covarde de agressão a um navio brasileiro que navega
va completamente iluminado, ostentando bem à vista as côres
da nossa bandeira, as medidas de represália do nosso país,
que praticou apenas o crime imperdoável de procurar impedir
que a quinta-coluna tivesse ação nefasta no solo brasileiro,
acobertada pelas imunidades diplomáticas. Outros atós idênti
cos sofreremos ainda. Cabe-nos, por isso, neste momento tão
grave, que atravessamos, permanecer coêsos e vigilantes, tra
balhando sempre com redobrado ardor, afim de que possamos
contribuir com eficácia para o esmagamento total do perigo,
que subsistirá enquanto o nazismo tiver qualquer sôpro de
vida sôbre o universo. ,

Tenhamos como exemplo a atitude estóica do povo britâ
nico, que, abandonado na hora mais crítica da sua história,
sofrendo ataques diários dos mais cruéis de que já foi teatro
o mundo civilizado, manteve-se firme, resoluto, unido e forte;
para buscar forças com que oferecer, com êxito, combate aos

agressores. O afundamento do "Buarque" é apenas um aviso,
que nos deve pôr alertas e prontos para qualquer chamamento
que se fizer ao nosso dever de cidadãos que querem ser e me
recem ser livres numa pátria livre. (Meridional).

Prevista a extensão da guerra
submarina às costas do Brasil

..
"O NAZISTA É COVARDE E TRAIÇOEIRO. SALTEADOR POR DOUTRINA, o ALEMÃO NACIONALaSOCIALISTA FAZ DA PIRATARIA A SUA TÁTI.
CA. A AGRESSÃO COM QUE ÊSSE CHARLATÃO INTERNACIONAL, QUE É ADOLFO HITLER, INICIA AS SUAS HOSTILIDADES DIRÉTAS CON..

� TRA O BRASIL, Só PODERIA CARACTERIZAR-SE PELA LEGENDA DO BANDO DE CRIMINOSOS QUE SE REúNEM EM PARTIDO: COVARDIA E
rõ TRAIÇÃO.

\

É PRECISO QUE OS ALEMÃES NÃO PENSEM QUE O ATENTADO AO "BUARQUE" FICARÁ SEM REVIDE OU NO SIMPLES LIMITE
DE UM PROTESTO".

EstAll triste, me. am3r T
Tenl bronqv1t,,? EstA. eom to".,,'
tll l,,� de Nosso Senhorl
Bó te ..ln o CONTBAT08SIJI,

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

1942 ou capitularáforço máximo, tanto da Alema
nável, o Japão poderia não ata- nha como do Japão, antes que
car, porém ao mesmo tempo a produção anglo-norte-amerl
conseguiria o seu verdadeiro cana t e n h are-equipado mi
objetivo, que seria o de ímobílí- lhões de homens na Rússia,
zar as fôrças dos Estados Uni- justamente quando o Japão es
dos, as quais não poderiam ser tá procurando evitar, a todo
aplicadas em outros teatros da custo, o armamento da China,
guerra. Desfechando um ata- A posição da Rússia é bem
que sôbre as Filipinas, o Japão compreendida aquí e vários
dividiu o esfôrço aliado, en- problemas relacionados com a

quanto alcançava o seu objeti- navegação e com os meios de
vo, ao atacar Singapura e as encontrar rotas e pontos con�
Índias Orientais Holandesas. 'leniente.-.; estão sendo e<;tuda-
Está sendo esperado um es- dos.

..::). ._�. (

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LUCHNOU, 20 (R.) - "A LEMBRANÇA DE DUNQUERQUE, DA GRÉCIA E DE CRETA DESAPARECERÁ DIANTE IJO FEITO GLORIOSO DOS DEFENSORES DE SINGAPURA", ESCREVE
O "NATIONAL HERALD", ÓRGÃO DO GENERAL NEHRU, PRESTANDO TRIBUTO AO HEROISMO DA GUARNIÇÃO DE SINGAPURA. O ARTICULISTA ACRESCENTA QUE, "DIANTE DO GRANDE
FEITO, NÃO SÓ O ENCARAMOS SOB O PONTO DE VISTA POLITICO, MAS APENAS NOS ENTUSIASMAMOS PELA FEIÇÃO ROMÂNTICA DO SEU HEROíSMO. IMPELIDOS PARA A ILHA, COM
A RETIRADA CORTADA, CERCADOS POR TERRA, MAR E AR, BOMBARDEADOS E METRALHADOS PELOS INCESSANTES ATAQUES, OS SOLDADOS DE SINGAPURA ENFRENTARAM O INIMI
GO COMO FERA ACUADA E SóMENTE SE RENDERAM QUANDO ERA ABSOLUTA A ESCASSEZ DE HOMENS E MATERIAL E QUANDO LHES FOI IMPOSTA A RENDIÇÃO COMO .ÚNICA

SOLUÇÃO POSSíVEL".

Mentiras .... amarelas
o comunicado japonês sôbre o ataque traiçoeiro a Pearl

Harbour, no dia 7 de dezembro, refere-se à destruição comple
ta do destroyer norte-americano "Shaw".

Apesar das declarações oficiais do govêrno dos Estados
Unidos sôbre as perdas reais sofridas pela Marinha de guerra
do país, em virtude da ação nipônica, muita gente continuou
a prestar crédito às cifras fantásticas do noticiário de Tóquio.
E a Quinta COluna, cuja preocupação, neste instante, é depri
mir o ânimo dos brasileiros que não afinam na sua toada, pas
sou a insistir, mui de indústria, na extensão dos danos ocasio
nados pelos amarelos.

A campanha de descrédito, feita pelos indivíduos coloca
dos ao serviço do Eixo contra o valor militar dos norte-ame
ricanos e contra a eficiência de suas indústrias de guerra, obe
dece ao mesmo intúito. E é preciso, quanto antes, uma reação
do espírito equilibrado da nação, contra as invencionices e

os comentários tendenciosos dos boateiros e informantes alis
tados na Quinta Coluna.

O caso do destroyer "Shaw" é bem frisante. Depois de
destruido ou afundado pelos agressores japoneses, chega a

mesma unidade da frota de guerra do Pacífico, com os seus

próprios meios, a um porto da costa ocidental dos Estados
Unídos !

Essa ocorrência justifica, por si só, uma atitude de reser

va ou prevenção relativamente aos comunicados de Tóquio.
( "Correio da Manhã")

IMPORTADORA AVA - RADIOS
: B S. PAULO - Rua Prates, 43 - Caixa 4063

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

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

Indicador
�r. 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,

RESIDÊNCIA:
AV. Hercílío Luz; 189.

Telefone n. 751.

08, RICARDO
GITTSMANN

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO Rua Trajano 0.° 16 - Séde próprIa
CLINIGO Registrado no Ministério da Agricultura pelo Ce rtlíicado

O O I M II n. 1 em 20 de Setembro de 1938.
r. ia ma oe mann Endereço telegráfico: BANCREPOLA

Formado pela Universidade de CÓdigos usados: MASCOTTE la. e 2a. ediça-oGenebra (Suíça)
Com prática nos hospitais europeus FLORIANOPOLIS 'S1I. ;;l-'

CHnlca médica em geral, pediatria, EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGR1CUt',i'ORES
doenças do sistema nervoso, apare- Emprestimos - Descontos - Cobrançaslho genlto-urínarlo do homem

e da mulher e ordens de pagamento. .
Assistente Técnico Tem correspondente em todos os Municípios do Fstado

Dr. Paulo Tavares Representante da Caixa Economica Federal para a venda
Curso de Radiologia Clínica com o das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
dr. Manocl de Abreu Camnanarlo semestral, em Maio e Novembro.Silo Paulo). Especializado êm Hi- P t d d ól'

.

glene e Saúde Pública, pela Unlver- aga O OS OS coupons as ap Ices Federais e dos Estados
sídade do Rio de Janeiro. de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

Gabinete de Raio X Mantem carteira especial para administração de prédios.
Aparêlho moderno SIEMENS para Recebe dinheiro em depósito pelasdíagaôstícos das dorncas internas IhCoração, pulmões, vesícula bIliar. me ores taxas:

estômagos, etc C/C à disposição (retirada livre) 2%
Radiografias õsseae e radíograüae C/C Limitada 5%dentárias C/C AYiso Prévio 6%Electrocardiografia cllnica C/C Pl'aEO Fixo 7°/0DIagnóstico preciso das moléstias II
cardíacas por melo de traçados Aceita procuração para receber vencimentos em to-

elétríoos.) das as Repartições Federais, Estaduais e Munlcípals.
Metabolismo basal _'. :- _

(Determinação dOI dltúrblos dali

A defesa da A'me'fl·Caglândulas de secreção Interna).
Sondagem Duodenal

Exame químleo e microscópico do
suco duodenal e da bílis). A reunião dos chefes de esta- rem conjugadamente a oríen-Gabinete de fisioteraoia dOndas curtas, ralos ultra-violetas, o-maior de todas as Repúbli- tação, destinada a manter a

ralos Iníra-verraelho e eletrleldade , cas continentais no próximo intangibilidade dos nossos ter-
médica dia 15 de março, em Washing- ritórios, como também a segu- /Laboratório de microscopia e ton, está certamente predestí- rança dos mares, mormente

análise clínica nada a representar um dos re- quando, quer no Atlântico
Exames de sangue para diagnóstico i sultados mais objetivos e efi- quer no Pacífico, a traiçoeir�da sU1Iis diagnóstico do tmpatudts-: cientes entre os que foram al- I

guerra submarina se aproximamo, dosagem da uréa no sangue,' . _ . _ I .

etc. Exame de urina (reação de! vo de cogitações e decisões na! das costas americanas. E pos-
Ascheln Zondeck, parti dlágnóstlco; Conf�rência dos Chanceleres I sivel que a guerra não chegue
precoce de gravidez). Exame de l no RIO. a atingir terras do continente'
puz, escarros, líquido raquíano e O probl d

.

d .t 'd d'qualquer pesqulza para elucidação s emas a economia en ro, porem, os prece en-

de diagnóstico. geral e da defesa comum das tes, repetidos com insistência
Rua Fernando Machado, ti Américas, constituem realída- nesta atual conflagração de

Telefone 1.195 des vitais para êste hemisfério âmbito mundial não há lugarf l O R T A N O P O L 1 S ! tanto mais quanto se vem po� para os desprev�nidos._-----------'pularizando a idéia de que es- _Não se compreenderia uma

I ,tamos, nêste continente, atra- política de braços cruzados,
Consultório: Rua João Pinto, 7 -TeI. 1461.-Residêficia 1456 Dr. Remigio vessando um dos períodos mais vendo-se os povos que seguem

perigosos e sérios da nossa his- tal diretriz, cedo se tornarem
tória, não sendo mais discuti- vítimas preferidas pela agres
vel que o espírito de união de são e pelo domínio estrangeiro.
princípios e de tendências, que Eis porque todas as medidas
se tornou tão característico na de articulação de defesa da
recente Conferência, valeu co- América, e elas serão estuda
mo uma primeira grande vitó- das na próxima Conferência de
ria das Repúblicas do Novo Washington, hão de, sem dúví
Mundo. da, incentivar a consolidacão

I Justamente no sentido de se da solidariedade continental,
concretizarem e articularem estimulando a capacidade de
planos de defesa comum da A-I fensiva de cada uma das -ia
mérica, os representantes dos ções americanas, no fito de tor�

Attende a chamados estados-maiores das forças ar-Inar invulnerável o seu patrí-
14 madas do continente terão de- I mônío territorial.

=- • certo oportunidade de traça- ("Correio da Manhã")

-/

Estiveram reunidos, sábado, 14 do corrente. a Comissão Organiza
dora e demais sócios fundadores do Instituto Brasil-Estados Unidos,
com o fim de discutir e aprovar os Estatutos da novel sociedade, bem
como eleger sua primeira Diretoria e o seu primeiro Conselho Consul
tivo. Na ausência justificada do Presidente da Comissão Organizadora,
foram os trabalhos dessa primeira Assembléia Geral presididos pelo sr.

dr. Osvaldo Rodrigues Cabral, e secretariados pelo prof. J. Roberto
Moreira.

-

i
Doruinadgs por alto espírilo de cordialidade e por vivo interêsse,

os presentes 'Cliselltiram, capítulo por capítulo, o' projeto de Estatutos,
elaborado pela Secretaria da C. O., prolongando-se os debates por cêr
ca de duas horas.

Terminado êsse trabalho, processou-se a eleição da primeira Díre
ler-ia e elo primeiro Conselho Consultivo, os quais ficaram assim cons
li tuitlos :

desemburgador Gil Cosia, presidente;
dr. Osvaldo Hodrigues Cabral, vice-presidente;
prof. J. Roberto Moreira, secretário geral;
dr. Telmo Vieira It i heiro, sub-secretário;
dr. Joaquim Xavier de Miranda Jor., tesoureiro geral;
dr. Vilmar Orlando Dias, sub-Lesoureiro ;
jorn. Altino Flores, diretor ele puhli ci dade c de bihliotécas;
[orn. Jáu Guedes da Fonseca, diretor ele Cursos;
Erasto de Macedo, coordenador;
dr. Vergílio Gualberto, dr. J. José Cabral e dr. A. Whcndhausen

Júnior, membros do Conselho Consultivo.
Pelas páginas do Diário Oficial do Estado serão, hoje ou amanhã,

publicados os Estatutos, hem como a lista nominativa dos sócios fun
dadores.

Até 20 do corrente, espera-se que, feito o necessário registo no Car
tório de Títulos e Documentos, e tomadas outras medidas exigidas por
lei, entrará o "Instituto Brasil-Estados Unidos de Florianópolis" em

plena e definitiva fase de realizações práticas, as quais, em face dos
objetivos que se traçou muitos benefícios trarão à sociedade e à Cultu
ra de Sta. Catarina.

Como prova dêssc falo, basta citar que, contratado o prof. Milton
Sulivan para realizar' os cursos de língua inglesa e de literatura norte
americana, já atingiu a matrícula, inteiramente gratuita, para tais cur
sos, o elevado total ele 150 candidatos.

Além dêsses, o Insti tuto abrirá, dentro em breve, cursos de língua
portuguesa (aperfeiçoamento) e l itcratura Brasileira, de pintura, dese
nho e música, em que os alunos serão iniciados no conhecimento e prá
tica elas artes brasileiras e estadunidenses.

Tais iniciativas e benefícios não se restringirão à Capital do Es
tado, mas, na medida dos recursos conseguidos (contribuição de só
CIO�, subvenções e doações) eslender-se-ão pelas principais cidades ca
tarinenses,

Ex-chefe de cll
nica do

Hospital de
Nuernberg

(Pror�. L, Burkhardt
e E. Kreu ter)

Especialista em

(Arurçia Geral»
Alta cirurgia, gyne
cologla (doenças de

I senhores) e partos.

ICirurgia do systema
nervoso o operações

de plastíea.
CUDsuHorlo li rue Trale
DO. 18 (daIS tO áa 12, e
das 1b �s 16,50) Tele

phone - 1.280

médic
I Dr.

1447

CLINICA -MEDICA
Molestias internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral
CONSULTORIO :

Rua Felipe Schmtdt=-Edift
cio Amélia Neto-vf'one 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 _

ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS,
NARIZ, GARGANTA

Sociedade Cooperativa de ResponsabilidadesLimitada
Banco de Crédito Popular e Agrícola

de Santa Catarina

I
Besídenoís á rua Es·
teves Junior, 20...•
TeIephone ._- 1.1Jl

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

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

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. - Fone

Dr. MADEIRA NEVES- médico especialista em

Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

Consultas diariamente pe!a la�dae�h:�sd1� \� 1� l�lJ�aOsras
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado -_ Fono: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Josephina
ME D'I C A

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 17 horas.

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

DOENÇAS DOS

Dra.

OLHOS

S(hweidson

CLlNlCA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

Ouvidos-Nariz-GargantapCabeça-Pescoço
Dr. ARMíNIO TAVARES

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

Consultas 20$000 - Operações a combinar

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

Ex-interno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário dO:i
Serviçes do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Clínica e cirurgia ele: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Cons: Vitor Meireles, 28.-Da8 16 às 18 horas.
Res.: Conselheiro Mafra. 77-FLORIANOPOLIS.
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Londres, 20 (A. P.) -

Lord Vansittart, ex-sub-se
cretário das Relações Exte
riores e principal conselhei
ro diplomático do govêrno,
declarou, em discurso, que,
"depois da guerra, todos os

alemães terão que ser desar
mados, pelo menos durante
uma geração". Logo em se

guida o orador acrescentou:
"Essa geração desarmada
terá que ser reeducada. Ao

U7?' te1iP '$ ·tmXKYt r o ESTIDO..; SAbado. 21 dI Fevereiro de (De!F I F 5

termo do necessário períodode regeneração, espero que
a Alemanha estará desfru
tan.do felicidade como já
mais gozou".
Lord Vansittart disse que

presumia que "os srs. Chur
chill e Roosevelt tenham fa
lado a sério quando, no item
um, da Carta do Atlântico
estabeleceram o desarma�
mento das nações agresso-

ras". Acrescentou que, nes
se caso, terá que haver pro
longada ocupação, pelos
aliados, de toda a Alemanha,
cujo exército será completa
mente destruido e cujas fá
bricas de armamentos pas
sarão a ficar sob o mais
drástico contrôle. De outro
modo - ajuntou - o desar
mamento será uma farsa
sinistra, idêntica à que se

passou da última vez.

"Todos os alemães terão que
ser desarlnados"

-

SanuuenolCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANADA
TO, FOSF OROS,CALCIO

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálidos. Depauperadol,
Esgotadol, Anêmico., Mã.,
que criam Magrol, Criançal
r.quíticu, receberão I toni-
fic.ção ge,.1 do organilmo

com o

Sa nouen DI
Llc. D N,S.P. n: 199, da 1921

o problema dos abastecimentos
e o general Rommel

Cairo, 20 (Do corresponden
te especial da "Reuters")
As formações do "eixo", a oeste
de Gazala, têm diminuido con

sideravelmente, conforme reve
la o comunicado de ontem. A
explicação para isso é que, até
certo ponto, os alemães talvez
estejam sofrendo dificuldades
nas comunicações e que Ben
gazi é ainda de pouca utilida
de para êles.
° problema dos abastecimen

tos deve inquietar considera
velmente o general Rommel,
principalmente se considerar
que os depósitos britânicos fo
ram aLGl.v.::::-'_durante o avan

ço alemão de El-Agueila e de
vem estar agora exauridos.

VENDE-SE
um automóvel (limousine)
em perfeitas condições. In
formações na gerência do
ESTADO, 30vs 4

TIHH A TONTURAS
Quase não podia
atravessar a rua

O Sr'. Sebastião Machado,
de 43 li nos, funcionário pú
bUco, começou a sentir ton
turas, manchas na vista, tu
do roda va ... Ttnha medo de
atravessar uma lua; de to
mar o ônibus ou o bonde. O
coração cansava, ao subir u
ma escada.

, Come çou 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 artertosclerose, pro
longa fi vida.
Si tem mais de 40 anos

comece HOJE a tomar BU
COlODINA e víverá muito
mais do que iria viver.
Peça BUCOIODINA na sua

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

O IRMÃO SOFRE ?
o Atnbulatórío Médico Popu
lar, Rua Mala Lacerda 66 --

RIo de Janeíro, sob a direção
de méd cos Espíritas, atende,
gratuitamente, pessoalmente,
ou pelo Correio, desde que
envlecl8ramente o:neml', iaa
se, residência e sintoma!!, as
dlm como envelope selado e
subscrito para resposta.

abe O leitor que é istO? I

J\.s tres figuras ao lado repi'esentantl
ao alto. um microscopia; ao centro, a ccr

beça de um verme da Opilação grudado
no intestino de um opikrdo: e, em baixo. a
bocca do mesmo verme mostrando os den
teso por meio dos quaes se agarra á mUCOsQ
do intestino. �

Graças ao grande augmento que o mi....

croscopio permitte. pôde-se apreciar a ma

neira pela qual o verme voe prejudicar o
doente: a bocccr. sendo uma espede de
ventosa, chupa um pedacinho de mucosa

que enche a sua cavidade e nesse peda
cinho se enterram os dentes minusculos que
o ultima figura mostra.

'

.'� Assim, fica o verme solidamente ínstcl-.. ,

lado, augando, dia e noite, pequenas quan
tidades de sangue, através o ínsiçniíicunte
orifício aberto pelos dentes. ao mesmo tell\'
po que lcnco no sangue um veneno próprio.

i" Esse é a obra de um verme só. Imagine-
se. agora, o mal que fazem os milhares de
vermes que uma mesmc pessoa póde trnzer
no intestino e ter-se-á ideia da gravidade
desta doença que tonto ataca a população
do Brasil.

t" Felizmente a Opílccõo é combatidaI
com eilicacia pela Neo-Necatorina. Uma
só dose de Neo-Necatorina basta, as mais
das vezes, para matar todos os vermes da

<, Opílccão, limpando completamente Q w."\
'", testino do doente, _',''_... . �

COlOraRa

o disfarce
A simples publicação, em língua portuguesa, de revis

tas e jornais alemães, não bas�a para provar que seus pro
prietários e dirigentes hajam mudado de idéias e de sen
timentos em relação aos interêsses vitais do Brasil. Nes
sa transformação, obrigada por motivos que não devem
ser olvidados, o que está patente é a intenção de servir,
em vernáculo, sem muitos riscos, a causa defendida na

língua de-que sempre se utilizaram tais publicações.
O disfarce é muito grosseiro para iludir a opinião pú

blica, num momentu /em que é dogma de patriotismo des
confiar de manobras de estrangeiros agressores e, tam
bém, de nacionais colocados ao serviço dêsses, por qual
quer conveniência.

Efetivamente, não têm outra explicação os requeri
mentos de certas fôlhas germânicas para adotarem, nêste
momento, sob títulos diversos, o idioma oficial da nação
onde se editavam. Por que não fizeram isso antes, e es

pontaneamente?
Há nessa resolução compulsória uma forma de sus

peição, tanto mais agravada quanto é certo que as pes
soas que se apresentam como requerentes de concessão de
tal gravidade se recomendam muito mal ao país, pelo seu

germanofilismo rubro.
Sabe-se até aonde vão os ardís do hitlerismo. O essen

cial para êste é manter, sob qualquer disfarce, o seu ser

viço de propaganda.
Ora, o Neue Deutsehe Zeihlllg, de Porto Alegre, por

tomar o nome de Gazeta de Porto Alegre, e o Lud, de Curi
tiba, por se publicar também em português, não deixam
de ser o que eram antes, isto é, fôlhas sem vínculos espiri
tuais com o Brasil e sem utilidade nacional.

O DIP andou bem, indeferindo o requerimento da
gente de prôa dêsses jornais. Ê preciso não se oferecer
auarída à Quinta Coluna, nem proporcionar ambiente ta
�oravel à imprensa camuflada, que não é, nem póde ser,
amiga do Brasil. M·

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

ENO "S,eJ ele�'?
PERDEU-SE Parece que Von - Rommel parou

A �erdeu-se, entre o �onto dos Londres, 20 (Reuters) - No- 2a) Póde ter avançado afim
o�ibus, na. Praça Qum:_e, e o tícias oficiais, recebidas do cai-I de se certificar das posiçõesCine Imperial, à. rua .Joao, P. I

ro, indicam que o general von de nossas forças, mas isso se
u�a caderneta deidentl?adeexpe- Rommel tinha decidido retro- considera pouco provável.d.ida no no�e. de D�l:vmo Fr,an- ceder com suas colunas, com 3a) Von Rommel póde ter ti
CiSCC: Damiani, Gratificar-se-á a as quais avançara recentemen- do decidida intenção de atacar,pessoa que, tendo.:a achado, a te cerca de quinze a vinte mi- mas, uma batalha aérea da
entreg�r na. Pensão Brasil, à lhas a oeste de Gazala, posição RAF, que se travou há poucosrua João Pinto, 34. onde iniciara sua última ínves- dias, póde ter infligido tão
__________3_v_._3_ tida. Essas colunas eram de grandes baixas aos alemães,

No Estre! to potência tal que não poderiam que o estrategista do eixo se
ser tidas como patrulhas de viu privado de, talvez, mais

Vende-se um Café comple- reconhecimento. proteção aérea do que lhe con

tamente aparelhad�, por pre- I É difícil, presentement�, �i- vinha, e, assi�, deliberou qu�,
ço de ocasião. No ponto de j

zer se o general germam�o sem estar devIdamen!e prote�I
parada dos ônibus. Motivo da I prossegue no recuo, mas nao do pela Luftwaffe, nao estaría,
venda: viagem. Tratar com o I s� considera 9ue tenha inten- portanto, aparelhado para o

proprietário Valdir Losso, no I çao de se retirar para El A-. ataque.
mesmo Café. 20vs-2 gheila. I A batalha da RAF teve lugar

Existem três razões possíveis quando as forças aéreas alemãs
para essa retirada: bombardeavam nossas tropas
la) Von Rommel póde ter e, foram então atacadas pelos

avançado com intenção de ata- nossos aviadores, o que de
car, mas, descobriu que nossas monstrou ser extremamente
tropas eram mais fortes do que boa a cooperação existente en

julgava e teve como de bom a- tre a Real Força Aérea e o
viso não entrar em combate exército britânico de terra, na
contra elas. Líbia.

m

TAMB�M EM VIDROS DE 3 TAMANHOS

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

Vendem-se
Vendem-se os sobrados n- 17 i
e 18.da praça 15 de Novem-Ibro, perto da Delegacia Fiscal,·Tratar na Casa Oscar Lima

IOvs.-IO
INegócio à venda I

: Vende-se a casa de negó
cio no largo GenercrlOsório,
40 (Casa Chicão). Bom ponto
e bem afreguesada. Vende
se, também, o mesmo pré-
dio. Tratar no local. I

30v.-3 .1
JUVENTUDE
ALEXANDRE, ,...

QuAai meio século de�8xi.têncla é o melhor reclame
da prefêreDcla • IUYENTUDE
IlWIORE para limpar, for
tificar, reju7enescer os

cabelo.. Elimina a caspa,
tu 'cessar • quéda doe
cabelos e voltar • �r
p rim t ti v a o s c a b e I o •
brancos, sem o. tingir;
cY -Ihes vigor e mocidade.
NAo contém suIs de praca,.
ua...ae C01DO loçIo.

',:;_��-ORATli
Pen-mtJ fmpr..�, 400,._0. CWI
dsdo. dOI c:.bel§i e.t 1Ii'�9r !!Oda , I••••·.�••
VIdro pett � ,,� _.

..,...........
"i- ',...,

LII. ;�ml. .lULU_"�j... d.lIaIIn" t'il .> •• "UI'"

•• «

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Mofra, 4 e 5 - FONE 1.642

(Defronte à casa HCX9pcke)

-

COlllpanhia • Alianca �a Baia»
Fundada em 1870 Séde: BAIA

Seguros Terrestres e Marítimos

Dados relativos ao ano de 1940
Capital Realizada Rs. 9.000:0v0$OOO
Reservas, mais de »64.700:000$000
Responsabilidades assumidas, » 3.929.719:000$000
Receita » 28.358:717$970
Ativo em 31 de dezembro » BS.964:965$032
Sinistros pagos »7,323:826$800
Bens de raiz, (prédios e terrenos)>> 22 354:000$000

Diretores: •

Dr. Pamphllo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanlo José
di Souza e Dr. Francisco de Sá.

Agências e sub-agências em todo o território nacional.
Sucursal no Uruguai. Reguladores de avarias nas prlncipaís cidades da América, Europa e África.

Agente em Florianópolis
CAMPOS LOBO & (ii.

RUA FELIPE SCHMIDT N 39

Cal1c. postal lf)- TIllphoneI083-l!nd. TIl, -ALL/ANCA.

Sub-Agente em Laguna. Tubarão, Itaiai,

IBlumenau e Laqea.

Abandono de postos por oficiais italianos
Cairo, 20 (R.) - O comandante dos corpos alemães na

Líbia denunciou oficiais italianos de haverem abandonado seus
postos. Como resultado, o maior-general Bartolo Zambon, co
mandante da divisão de infantaria de Brescia, publicou uma or
dem especial, ameaçando com a pena-de-morte a todos os que
se retirarem das suas posições .sem autorização prévia. A or
dem declara: "O caso, que, em si, já é grave, tornou-se ainda
mais sério, por ter sido noticiado pelo comandante dos corpos
alemães" .

Seja como fôr, porém, o major-general Bartolo Zambon
não publicará mais nehuma ordem, visto que agora se enconI tra prisioneiro dos ingleses.

�e������!��tes CURSO ANTONIETA DE BARROS
diurnos e notunos. EXigem-I EXTERNATO FUNDADO EM 1922
se: idade enferior a 35 anos, FERNANDO MACHADO. sa FONE 1.616
certificado de reservista. car- i Alfabetiza e prepara para 'os exames de
t�ira pro�issional e referên- jl admissão aos GINASIOS e INST1TUTOSCIOS parhculares. . í' ..

.. .

Para melhores, informa- MATR CULA. das 9 às 12, diariamente; sendo até o dia i6,
ções: no depósito da Stan-I só para 08 alunos que Já frequentam o Cura0.
dard Oil Cio. Of Brazil, ABERTURA DAS AULAS: 2 de fevereiro, às 8 horas.
Rua Rúi Barbosa. (Ponta I 43

'�..., 15 v. alt. -11
do Recife). - Bve-S

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FALANGE
Ao que parece, a Falange eS-llas

suas tradições de origem, tes - de sandália, calça de

panhola �Uer tomar, nos países é o que domina os seus senti- veludo e boina vermelha, . na

da América, o encargo delíca- mentos. Isso concretisou-se na frase de um dos nossos con

do da propaganda dos países recente conferência díplomátí- frades de espírito. É um pro
do Eixo, cujos representantes, ca do Rio de Janeiro. Aliás, cesso eliminatório como outro
em consequência da execução não pouco contribuiu para tal qualquer, o qual póde ser útil
da cláusula capital da Carta a própria Europa, traindo os ao próprio general Franco.
do Rio de Janeiro, estão de princípios da civilização que Êste continente não lhe re

malas prontas para se ir em- aquí implantara. conhece o direito de se meter

bora. A Falange não é a Espa- A Falange que continue en- com a orientação política de
nha nem o seu govêrno. Está vianda para a frente oriental nações que foram espanholas,
mesmo muito longe de o ser. européia, sob o disfarce de vo- mas que são americanas.

Mas, uma vez que os seus mem- luntários, os seus componen- (Correio da Manhã)
bros são espanhois, os seus

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

estranhos propósitos correm •••••••••••••••••••••••••
o risco de comprometer as. •
reais simpatias de que a sua 1" •
nobre nação goza neste contí- • •
nente, inclusive no BrasiL • •Conforme dissemos, a Fa-
lange está muito longe de ser • DE PESSOAS TEM •
a Espanha. Basta uma pessôa • •
percorrê-la \rapidamente para, USADO COM BOM RE- •
se dar conta disso. A Falange • •
não tem, na Espanha, a sim- • SULTADO O P
patia das classes armadas, dos OPU· •
círculos conservadores, nem •• LAR DEPURATIVO .-do POYO. Não tem. siquer, mui-
to provavelmente, a do yró- • DO SANGUE •
prio general Franco, que e um • •
soldado verdadeiro e não um. MARCA REGISTRADA •criminoso político, daqueles a

que Otto Maria Carpeaux alu- • •
diu no seu artigo desta folha • •
sôbre o precursor do Fascis-. A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISM'"O •
mo, Alfredo Oriani. • •
A Falange espanhola é um � Fígadc O Baço, o coração, o Estômago, os

grurpo de indivíduos audazes e • Pulmões a Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôres •
ambiciosos, que se aproveita-. nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca- •
ram da guerra cívíl, vencida I belo, Anemia, Abortos e faz os individios idiotas. •
pelo Exército, com o apôio do •

Inofensivo ao organismo. Agradável como licôr. •
Fascismo italiano e do Nazis-.

O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P.

mo alemão, para assaltar o
como auxiliar no tratamento da sífilis e Reu- •

poder. Aos sentimentos das • matismo da mesma origem. _ •
classes armadas, dos meios. VALIOSAS OPINIOES •
conservadores e do povo con-. O ELIXIR «91%». dada a sua Atesto que apliquei muitas •base. é ótima auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «91lJ» obtendo
tra ela acrescente-se o da Igre- • tamento da Sífilis nríncínalmen- sempre os melhores resultados •
ja. De resto, a Falange conse- • te nos casos em que a via bo- no tratamento da Sífilis. •
guiu apenas introduzir no go- •

cal é a única possível.
vêrno da Espanha, através do Ca) Dr. Benedito Talosa. Ca) Dr. Rafael Bartoletii •
sr. Serrano Sufier, por circuns- • •
tãncías de ordem muito pes- ••••••••••••••••••••••••
soal. Não o conquistou de uma Muito bem afirmou o sr.

maneira total, nem o conquís- Cd. "., Sumner Welles, na sessão da A-

tará, pois o Exército está vi- aran O um, espia0 cademia Brasileira de Letras:

gilante. � "Acreditamos que a cultura e

. Como é fácil de imaginar-se, Washington, 20 (R.) - O processo instaurado contra a civilização são sinônimos e

os modelos da Falange são o George Silvester Vlereck, considerado um dos mais eficientes que nenhuma delas possa tlo

Partido Fascistas e o Partido agentes alemães nos Estados Unidos, começou no dia 18. rescer em uma atmosféra de 0-

Nazista, com a sequela de se�s Vlereck, que é cidadão americano, é acusado de haver pressão e de negação da digni
programas de ação internas e violado a lei de registo de agentes estrangeiros. A procurado- dade humana. O advento dos

externa. Para não ficar atrás ria acusa Vlereck de haver recebido mais de 40 mil dólares regimes Fascistas e Nazista, na
do Fascismo, ela também en- durante um ano para levar a cabo a propaganda do "eixo". Itália e na Alemanha respectí
che a bôca com a palavra Im- Êste processo, ao que se espera, virá projetar luz sôbre a vamente, marcou a decadência

pér!o, que na Itália passou .a propaganda alemã nos Estados Unidos, no que se refere às da cultura desses países".
figurar, em alguns anos, mes- relações de Vlereck com certos círculos políticos muito conhe- Isto constitue, na realidade,
mo nos menus dos restauran cidos daquí. uma verdade histórica. Os exo-

tes de qualquer categoria, pa- tismos políticos da Itália e da

ra designar a popular "Zuppa Alemanha representam, nesses

Inglese", cujo nome teve que países, a supremacia do mate-

ser proscrito depois da guerra a
rialismo brutal e agressivo sô-

da Etiópia e das sanções. As-

�
�(\ue SU, bre a cultura e a civilização.

sim como Mussolini procurou �O\)�J Jl(
Na moderna Alemanha existe

incutir nos italianos o pensa- �O 0. ®R�r;,�)
apenas a força bruta como su-

monto da restauração do Impé- �, �êJ� premo argumento para tudo.

rio Romano, a Falange pre- Hitler jamais expôs uma idéia

tende o mesmo, com relação -filosófica ou revelou mesmo, a ..

aos espanhois, a propósito do O través dos seus trovejantes dis-

Império de Carlos Quinto. E cursos, qualquer inclinação
no seu devaneio está compre- para manter ou respeitar o

�ndida a América espanhola, princípio da dignidade huma ..

embora sob uma fórma vaga na. Naquele regime de apres-
e confusa.

' f� são nem síquer é possível, a

É positivamente uma ínsen- MJ qualquer pessoa, expôr os seus

satez e - o que é peor - a (}\ '" :0Q sentimentos e preferências. Os

mais escandalosa das g·affes. O /\1 �, "''-. campos de concentração cons-

absurdo serve apenas como /__:::J:'5/J/ títuem, na Alemanha e em

medida da visão política dos r:::""')� outros países que mais ou me-

seus dirigentes sem dúvida ata- ��0!\t �� nos adotaram o poder absoluto,
cados do delírio de grandeza.

��:C
..... .:ir a única alternativa oferecida

-As nações espanholas da Amé-

'p;:1C?--
"" .;:;: a todos aqueles que, de qual-

rica orgulham-se de sua origem
a 00m

�
/7A -)'1 �

.

<, quer modo, "ousam" contra-

e da língua e tradições que lto� __ � (
<,

, riar a vontade onipotente dos

herdaram - sobretudo as tra- �\� \ ditadores. Dachau, por exern-

dições de fidalguia: O seu in- ��
BROM I LI

plo, é O símbolo da brutalidade

terêsse pelo destino da mãe- nazista. É alí que, desde o ad-

pátria é muito profundo. A sua vento do regime hitleriano, vão
guerra civíl foi seguida, nos parar quase todos os homens

referidos países, com sincera hostís a essa negregada tira-

emoção. Mas repelirão qual- nia. Médicos, advogados, anti-
quer tutela

- por menor que gos ministros e deputados, [or-
seja -, que a Es.panha queira _ nalistas, escritores, cientistas,
exercer sôbre elas, sob o pre- QUI·nta coluna J·aponesa na Call·fórnl· operários e camponeses, ele-

texto dos sentimentos ligados
- a mentos de todas as categorias

ao fato de falarem o mesmo sociais ali têm sofrido as humí-

idioma. Sacramento, Califórnia, 20 (Reuters) - O Comité Fede- lhações e torturas que enver-

Mãe-pátria não é uma pala- ral de Investigações classificou de "valiosos" os documentos gonhariam os próprios tiranos

vra vã. Mas é preciso não exa- secretos, que foram apreendidos por ocasião dos rêides efetua- da Idade Média.

gerar o seu alcance para as dos em casas de japoneses, na Califórnia do Norte. Êsses do- Todos se recordam, ainda,
nações iamerlcanas. Após um cumentos foram apreendidos pelos "G-men" durante a última dos processos adotados na Itá

século de independência - e série de rêides dirigidos por êles, contra possiveis atividades lia desde a celebérrima marcha

durante êsse período o desen- quinta-colunistas, entre os nacionais do Eixo, na costa oci- sôbre Roma. Essas atrocidades

volvimento dessas nações e o dental. tornaram-se moda, constitui
-cursá- dá história americana Além de documentos, foi confiscado material radiofônico. ram-se o símbolo da política
_,o o .verdadeíro sentjdo dessa Diversos japoneses toram presos. fascista.

��ia:r�'����t!O��mn:8 nC�ç��l� I �iSC1!R _�..,_!�>�,w;�.m���.' se;���;s:io��s��.��t�, �:Il�l��
européias- que a criaram. OS CURSO DE GUARDAII!LIVRO EM SUA CASA: e as expressões da moderna ci-

povos dêste-continente forma-
.
. (Por correspondência). vilização:Não há que negar es-

ram aos poucos uma sólida 12 mezes de estudos. Mensalidade mínima. Preeíso de agentes e re- sa verdade. Hoje, os valores in
conctêncta 'americana --que;- por presentantes "m todas a8 cidades. Escreva à Caixa Postal, 3717 -S.Paulo telectuais da Itália e da Alema

maíor que seja q ínterêsae pe- _. Me __ [nha são menosprezados, mes-

iWE
,.- !wwwMztn Zir:'W ? I�

'Ç:;--T
.... __ .� ... .r ..,-
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AMORTIZAÇÕES DE 31 DE JANEIRO DE 1942

No sorteio de amortizações realizado em 31 de Janeiro de 1942, foram sor

teadas as seguintes combinações:

Todos os títulos em vigor, portadores de uma das combinações supra, serão
imediatamente amortizados pelo capital garantido a que tem direito na Séde
Social: Rio de Janeiro ou com o Inspetor ADOLFO BOETTCHER, Florianópo
lis, Rua Felipe Schmidt (Edifício Amélia Neto).

A Sul América Capitalização, por in termédio de seu Inspetor, Adolfo Boett-

cher, acaba de pagar o Título N. 475.7 73 Combinação ULB do valor de .

25:000$000 ao sr. Kurt Ramtour, reside nte em João Pessôa, município de São

José, Estado de Santa Catarina.
O sr. Kurt Ramtour adquiriu o seu título em setembro de 1941, pagando,

portanto, apenas cinco mensalidades.
Procurai conhecer os detalhes destas vantagens para fazer economia segura,

prática e interessante.

O PRÓXIMO SORTEIO DE AMORTIZAÇÃO SERÁ REALIZADO NO DIA 28 DE
FEVEREIRO DE 1942 ÀS 14 HORAS

ULB EMZ ZRZ DNT
. �.���-�� .

.r_'�PFXAZJ

25:000$000 ,
. _",. " ) .

mo perseguidos, porque ao povos, alguns de grandes tradi
Fuehrer e a Mussolini não con- ções e influência nos meios cul
vêm elem�ntos que, de qual- turais do mundo inteiro. Será,
quer maneira, possam expres- de fato, a decadência da Velha
sal' a condenação do materia-IEuropa?lismo imposto àqueles povos. Queremos acreditar que após
Em vez da cultura do espírito, I a guerra haverá grande reno

da perfectibilidade humana,' vação espiritual no continente
êles querem o atrofiamento europeu. Depurado o ambiente,
completo das faculdades men- destruidos todos os fautores

tais, a negação de tudo que perniciosos que surgiram no

possa elevar o indivíduo ao ní- Velho Mundo, lançadas por ter
vel para o qual gerações suces- ra os regressivi',:.��.;:.-z-�-.íticos,
sivas tanto trabalharam e se estamos 'converíHdos de que
sacrificaram. nova época resplenderá naque-
Saberão dizer-nos, por ven- la torturada parcela do nosso

tura, quais foram os benefícios planeta. A paz, mas uma paz
de ordem espiritual trazidos pe- prolongada, paz de séculos, per
los regimes Nazista e Fascista? mitirá reunir esforços, congre
Poderão mesmo relacionar o gar valores, para essa grande
que no terreno da valorização obra em pról da dignidade hu
do fautor humano surgiu na mana. E o Novo Mundo terá, de
Alemanha e na Itália? fato, valioso papel a desempe-
E é estranho, enormemente nho nessa reconstrução.

estranho, que êsses exemplos
não tenham servido a outros

I.

("A Gazeta" S. PaUlo)

ACIDO URICO
Se todos comprehendessem

de que vital importancia para
a saude é o funccionamento
regular dos rins, não ficariam
um só dia sem tratamento em
caso de fraqueza dos rins.
Cada gotta de sangue do nosso

organismo tem de passar pelos
rins para ahi serem filtradas
todas as impurezas e toxicos
-sendo dentre estes, o prin
cipal, . o acido urico. Se os
rins estiverem fracos demais
para effectuarem devidamente essa tarefa, o acido
urico é transportado por todo O corpo, formando
crystaes agudos, que se alojam nas articulações,
causando inflammações dolorosas, rigidez e, final
mente, a tortura do rheumatismo. Ou então os

crystaes se alojam na bexiga, dando logar a cálculos,
pedras ou inflammação chronica.
A fraqueza dos rins, que póde ser facilmente reconhecida pekt

apparecimento
.
de dô.res nas costas, sensação de peso e cansaç6

geral, deve ser imrnediatamente tratada por meio das Pilulas De Witt
para os Rins e a Bexiga. Agem directamente sobre os rins, toniâ
cando-os e auxiliando-os a eliminar todas as impurezas do organismc,
A venda em todas as pharmacias. Compre as legitimas

PUulas DEWITT
. PARA OS RINS E A BEXIGA

indicadas para Rheumatismo, Sciatica, Dôres na Cintura, Disturbios
Renaes, Molestias da Bexiga e, em geral, para enfermidades

produzidas por excesso de acido urico.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SEDAS Cretone branco,larg. 2,20 mt 8$500 Brim Infantil
mt. 4$500 Cretone branco, largo 2mt }) 8$000 Organdy liso em diversas cores
,» 12$000 Cretone branco, largo 1,40 }) 5$500 Brins de 2$ 3$5
» 10$000 Cretone em cores, larg 2mt, art. bom » 8$500 Merinó preto, art. multe bom
» 1 csooo Guarnição pintada PI chá uma 31 $000 Meio linho estampado
» 12$000 Guarnição PI jantar 140x140 » 17$000 Voíl estampado
» 11 $000 Guarnição PI jantar 140x t 80 » 22$000
}) t 4$000 Guarnição PI jantar 1 <lox230 » 32$000 ARMARINHOS E ARTIGO PI HOMENS:
» 8$000 Guarnição vadrez 140xl-l0 » 15$000 Sabonete Lifebuoy um

• 8$500 guarnição xadrez escuro 14ox140 » 24$000 Sabo.nete de côco _em barras urna

» 8$500 Algodão largo 0,90 peça 22$000 Cam�sa Socega Leao PI homem »

.. 8$000 Algodão-supertor }) 16$000 Cam�sa Soce�a Leão PI rapaz »

» 8$500 Alvejado Ouro )} 19$000 Cam�sa cI fe�xo PI homem })

» 12$000 Cobertores escuros (Reclame) um 6$500 Cam�sa cr fe�xo PI rapaz »

» 8$500 Cobertores PI bêbê de 6$5 e 8$500 Esto�o de ch.lCara Japoneza PI café um
» 7$500 Toalhas Alagoanas PI banho uma Q$500 Estojo de chícara Japoneza PI chá »

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

» 12$000 Toalhas PI rosto, de 2$ 2$5, 3$ » 4$000 Pasta Kollnos })

1 $ Blusas Swlng PT moças })
» o 000 .. TECIDOS DIVERSOS Blusas listadas PI moças• 9$000. ""

.

» 7$500 Tecldo PI reposteiro mt. 6$500 Capas felpudas PI crianças
e 9$000 CreJ?on PI k�mono .

» 3$000 Casaquinhos felpudos PT crianças
mt 14$000 Tecido gra!1�té PT kimono »3$800 Pasta de couro PT escolares de 14$ e

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

» 12$000 chítão ot benecos » 3$500 Idem, idem de camurça PT Homem ])

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

mt 4$800 Opala liza » 2$500 Escovas de roupa, art. bom
uma 49$000 Opala Iíza, typo Suissa » 3$500 Leite de Colonia

" 1�$000 Foulard PI kimono }) 6$500 Calça de borracha
» 15$000 Opala estampada, typo cambraia » 3$500. 'Talco Ross
» 7$500 Fustão estampado PI praia » 4$800 Malas PI viajens de 24$, 25$
» 24$000 Zefir superior » 2$500 Capas de borracha PI homem
» 12$000 Zettr listado » 2$000 Blusas Aviador, PI verão
» 15$000 Tecido Cubano 2$000 Lã Linda em todas as cores

Recebemos mais uma infinidade de outros artigos, que na mesma base de preços, entregamos ao público, durante êste mês.
ARTIGOS PARA CARNAVAL: Recebemos variado sortimento, como: Pandeiros, medalhas PT ciganos, colares PT Baíauas, colares Havaianos, oculos,

tecidos e sedas apropriados PI o carnaval. As
-

meias mais fortes da cidade, são vendidas pela nossa casa

Defenda o seu dinheiro, tazendo as suas compras na primeira grande liquidação da

Seda laqué, em todas as cores
Setiml.Lumlêre, larg 0,90
Settm Lumíere, larg 0,80
Frizotine liza. art. bom
Frizotine, pesada, art. ótimo
Seda givré pesada
Seda givré superior
Seda granítada, ótimo artigo
Romano xadrez na mesma co!'
Romano liso, art. fino
Seda xadrez miudo
Tafetá xadrez, lindos desenhos
Seda estamnada. desenhos novos

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

CAMA E MESA
Atoalhado branco e de cores, largo 1,40
Colcha de seda ct bico PI casal
Colcha de fustão pjcasal
Colcha de fustão PI solteiro
Colcha reclame
Colcha veludo PI casal
Colcha branca pI solteiro
Colcha branca PI casal

»

e
mt.

»

desde

um

uma
um

uma
lata
e
uma

])

novello

2$200
4$500
5$000
4$500
2$400
2$500

EGonomize ainlleipo eempranãe
�.,.�.. ,CASA DAVaA---
Dando início dt nossa primeira liquidação, resolvemos vender durante o mês de fevereiro todo o nosso colossal stock, a preços incriveis

A Casa Daura oferece sem.pre os menores preçosFaça-nos uma visita e estamos certos de merecer de V. S. toda a sua confiança, pela qualidade de nossos artigos e pelos nossos

PRECOS VAMTAJOSOS
Damos o seguir algumas de nossas ofefta�:

CASA DAURA--At rua Felipe Schmidt, 19--FLORIANOPOLIS

»

1$500
$500
5$000
4$000
6$500
5$000
12$000
20$000
1$800
3$300

10$000
�$500
15$000
7$000
15$000
15$000
38$000
11$000
12$000
5$000
6$000
5$000
2$900

28$000
80$000
8$500
1$200

narizes,

-A VI S O
A COMPANHIA INDUSTRIAL E COMERCIAL BR!

SILEIRA DE PRODUTOS ALIlUENTARES, (Produtos
NESTLÉ), com escritório à Rua Visconde de Ouro Preto
n, 2.A, Florianópolis, avisa a quem possa interessar que o

sr, ARY SANT'ANNA, desde o dia 26 de janeiro de 1942,
foi desligado do quadro do seu pessoal e que, em conse

quêncía, deixou de ser pessôa autorizada a tratar de qual
quer assunto que se relacione, direta ou indiretamente,
com a Companhia.

Representantes Inspetores e AgentesImportante Cio. Nacional, fiscalizada e autorizada
pelo Governo Federai, 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 - «Cia.
Nacional» .

Crédito Mútuo Predial

.

AVISO AO POVO CArARIHENSE ILinha direta Porto Alegre-Florianópolis_ .."

'tmpreS8 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 ;.'

Aqimte em Florlanopolis: MARIO MOURA
PRAÇA 1r, DE NOVEMBRO

o 'CONTRATOSSE'
E" DE EFFEITO SENSACIONAL

.......... rebeI � ... Itr..............
... ou almplea. grlp.,.., trlados., roUtftlld6eaw .__�
eacarroo rõ8ngulneo., do ao peite O nas ce.tas,�
• lr84PÍeza geral, falia" appotlte. febre, o CONTRATGSa
6 ......dlo .....Iu hereJce __ fa 1EII1ca.....
raa t•••• do. lub.re.I ce .
COMTRATOSSE .. recebeu mala. 2.000 atIe �.....
� Tenha .. cuklacloJ�Nâ x.a ......
IDa ... CONTRAT.OSSE. que é ur � ,

.. ..,wtsbl"s' • T....... -. .- - ......

Proprietários: J. Moreira & (ia.
5 DE FEVEREIRO

I Foi entregue a presternísta Hermelína Schmidt, resi
dente em João Pessôs (Coqueiros), possuidora da ca
derneta D. 7433, o prêmio que lhe coube em

mercadorias, no valor de rs.

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

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

com prêmios no valor de

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

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

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

Não vaCile, adquira já, uma

caderneta na

Crédito Mútuo Predial

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Os totalitários não têm honra nem piedade!"O torpedeamento do "Buarque" por um submarino alemão I "C
� , . .

t b 'I' I te,
servirá para confirmar que a noção de honra, de cavalheirismo

foi, antes de tudo, um autêntico ato de pirataria e, portanto, des- � o� açdoes" c�m?, a que vlhmoul'bolnavlo mercante ra�1 e�ro, e de piedade desertou da conciência dos criadores da "Nova Ôr-
id d t d I as potencias o eixo preparam o I e o com que e as propnas d U' I"pi o e o o o senso mora. d I C' 'I'

- id d id em Diversa .
I

"S'
,

h
.

did
" , serão acusa as pe a rvinzaçao perante a posteri a e estarrecí a "O t t I'

, . �

di dI'õmente um pais que aja per I o o respeito propno e se imes d t t f id d
'

di ,
s o a itários nao recuam Jante e qua quer crime, por-

d b d d ", I' d d com cnmes e an a eroci a e e covar Ia. d
' "

b d
.

de ata na certeza a errota inevitáve sena capa.z e atenta, o "M
�

t t tã tid t t d que pensam que o pavor provoca o em seus mmugos, ra a ai er-
A bai d h d f

A

d
'

I d as sao an os e ao repe I os os a en a os que os nazt- dei d I
- ' , ,

dcomo esse, re aixan o a onra e suas orças arma as ao mve os f' � t d h id d ra eira esperança e sa vaçao para a aventura sangumana que e-

b did ascistas tem perpe ra o contra a umam a e, que, êsse, sómen- d d " ("D'" d N tícias" P AI )an lOS. • • senca ear�m no mun o .
- IarlO e o IClas -

. egre.

IVida Social I ���, 2�(��R���NA!)ole��r!�!�ot.CAL VOLTA A EXIGIR QUE SE ENSINEM AO POVO
VULTOS & FATOS

I

MÉTODOS DE REPRESSÃO CONTRA A QUINTA-CO
_. PlRATARIÃ BÁRBARA _- LUNA E PERGUNTA ATÉ QUANDO TOLERAREMOS
Num ato revoltante e Indigno, \ AS INTRIGAS J?OS AGENTES DO. "EIXO", QUE VI

fóra cte ioda cogítaçao humana, VEM ENTRE NOS.
corsárros uo

..

eixo", embrumados,
traicocu-amcnte nas trevas da noi
te e" no vente � pardacento das
aguas, torpedearam, sem aVISO pre
VlO e em desrespeito ao nosso Pu
v iíhào, o

..B uarque ", navio da 11'0-
ta mercante hrasilcira, Nào roru a
mão do destino a nos proteger,
imutas c muitas teriam sido as vi
timas a lamentar. Uma só, porém,
ficou como pedra negra das ma

qumuções c "amizades" totahtárías
uo mundo. E essa bastou para abrir
mos os olhos quanto a essas "ami
zades" que por anos e anos vinha
mos mantendo, até o rompimento
oficial. A inj úría feita à nossa Ban
deira, Pavilhão êsse que durante
longos anos acolheu, sem distin-
ções raciais ou de classe, súditos
ucsses mesmos pa'ses que nos aca-
bam de agredir, ecoou, longa e

profundamente, no espírito senti-
mentalista do povo brasileiro e ca-

da qual vê naquela vida perdida
as ruínas da biblioteca de Alexan-
dria a acusar, nas páginas ela His-
tória, o crime elo bárbaro que o

perpetrou ...
É o crime ela Alemanha nazista;

é o crime da Itália fascista; é o
crime elo Japão imperialista ...

O "Buarque" foi o primeiro. Ou
tros e ou tros, como vimos, cairão
á sanha panlagruéliea dos bárba-
ros modernos, seguielores malditos

SO' olensivaelas lições de Atila e Gengis-Khan. aDevemos nos precaver, pois êJes,
em desespero ele causa, jogarão
suas fôrças, como têm jogado, con
tra hospitais indefesos, cidades a

bertas, mulheres e crianças e não
respeitarão sequer a neutralidade
dos que ainda são neutros. Sua or
dem é "Fogo"! - indiscriminada
mente, a todos que surgirem á sua
frente. Para êles nada valem crian
ças de outras raças, mulheres de
outros climas. Varrerão tudo á me
tralha como as hordas de Átila
varriam-nos a golpes de sabre.
\) Govêrno adotou medidas, se

gundo informação do D. r. P., para
contrabalançar essa perda. Bem
avisado andou.
A posição do Brasil é de alerta

e todo o brasileiro eonscio de seu

dever deve ser um soldado de nos

sa Pátria, ainda qne na paz, para
conservação de nossa intangibilida
de, tradição honrosa de nossos an

tepassados.
"O Brasil espera que cada um

saiba cumprir com seu dever!".
Dr. Sertorius

Aniversários:
Ocorre amanhã a data nata

lícia do revmo. pe. Emílio Duf
íner, ex-diretor do Ginásio Ca
tarinense e estimado diretor das
Congregações' Marianas em nos

so Estado.

Fazem anos hoje:
A prendada senhorita prof.

Marina Fernandes, filha do nos

so saudoso conterrâneo sr. José
Rodrigues Fernandes e fino
ornamento de nossa sociedade;
-a exma. sra. d. Julieta Sil

veira Pereira, esposa do sr.

Jací Pereira, ,funcionário da
D. O. P.;

.

-o jovem Waldir Schmidt,
funcionário da D. R. C. T.;
-a galante menina Neusa

Godinho, dileta filhinha do sr.

Alvaro Godinho, chefe da sec

ção de Linotipos da I. O. E.;
-o sr. Vitor :Espindola, aca

tado comerciante em nossa praça.

GENTILEZAS:
Da administração da "Casa

de Saúde e Maternidade S. Se·
bastião, desta capital, recebe
mos convite para assistir
mos a inauguração da mesma, a

efetuar-se domingo próximo.

ConvocaçãoN�i conformidade da lei, convocamos os srs. subscrito
res de ações da Sociedade Anônima - Companhia de Seguros
Gerais "SANTA CRUZ", para a reunião de assembléia gera],
que se realizará nesta capital, à rua Álvaro de Carvalho, n,

17A, às 9 horas, afim d e ser constítuída a referida Sociedade.
Na dita reunião será discut-ido e votado o projéto dos es

tatutos, eleita a diretoria e membros do conselho fiscal e res

pectivos suplentes de ambos.
Florianópolis, 20 ele fevereiro de 1942.
Os incorporadores:

Frederico Reichmann,
Ivo José Ferreira,
Aloisio Stein,
Nilo Amorim.
José Reichmann,
Manoel Siqueira Belo,
Aloisio Blau,
Godofredo Varela,
Samuel Maltchich,
Luiz G. A. Valente,
Farid Surugi,
Maximino Guerra,
Vitório Colle,
I. Birmann,
Alziro EstivalIet,
M. Braga Filho,
Adão Kern e

R. C. de Córdova.

ganhará a guerra
Wllshing'ton, 21 (Unlted) - o secretárío da Huerl'a, sr,

Henry Stímson, declarou, numa roda de jornalistas, que o co

mando alíado está fazendo todos os esforços possíveis para to
mar a ofensiva, afim de vencer o "eixo". Advertiu, entretan
to, que a nação deve esperar a reprodução de ataques esporá
dicos contra as costas norte-americanas. Acrescentou, em se

guida, que a única maneira de ganhar a guerra é tomar vígo
rosamente a ofensiva contra o ínímígo e que o melhor modo
de perdê-la é o govêrno ceder à pressão de grupos locais, que
insistem em que se protejam certas zonas, para o que seria ne-"
eessárío dividir as fôrças dos Estados Unidos.

Pedindo a decisão capitalRio, 21 - o sr. Macedo Soares, em seu artigo de fundo, no

"I
.

I" "O f d d "8 "t'mparcia , escreve: - a un amento o uarque es a

longe de afetar a solidariedade americana. Quando condenámos a

miseravel traição japonesa, deviamos esperar o revide da ferocidade
germânica. O de que se trata, agora, é de aceitarmos todas as conse

quências da nossa atitude. Não precisamos novas declarações e de
finições. O de que precisamos é de uma revisão política no govêrno,
que deve sair das preocupações da paz para entrar nas decisões da
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guerra.

A's 7,30 horas

NÃO SE AMA POR
ENCOMENDA

Com Annabella e Robert
Young

Complemento nacional D.F.B.

Chuva de Estrelas em Paim
Springs (Desenho Colorido

em 2 partes)
Preço 2$000 e 1$500
Livr� de Censura

DO DIA

A's 5, 7 e 9 horas

Para aliviar a sur
dez catarral e os
zumbidos nos

ouvidos

o VELHO SEMPRE
PAGA

Com Dennis O'Keefe

2c Os três últimos episódios
'do seriado:

AGUIA BRANCA
com Buck Jones

Complemento nacional D.F.B.

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

As pessôas que sofrem de surdez
catarral c zumbidos na cabeça, se

alegrariam em saber que essa, tão
aborrecida afecção póde ser trata-

I da, simplesmente e com êxito, com
um remédio, que, em muitos casos,
tem produzido alívio completo.
Pessôas, que apenas podiam ouvir,
têm melhorado até ao extremo de
perceber o tie-tae de um relógio
de bolsinho "a uma distância de do
ze a vinte centímetros do ouvido.
Se V. S. sabe de alguem que sofra
de zumbidos nos ouvidos ou de sur

dez catarral, córte êste aviso, leve
lh'o, e seja V. S., talvez, o meio de
salvar de surdez total a uma pes
sôa amiga. Éste eficaz tratamento
é conhecido sob o nome de PAR
MINT e póde ser obtido em qual
quer farmácia. Bastam quatro co
lhéres de sopa, ao dia para comba
ter êsses males.
PAHMINT não só reduz, por sua

ação tonificante, a inflamação das
trompas de Eustáquio, regulando
assim a pressão do ar no tímpano
do ouvido, mas também elimina
qualquer excesso de secreção no
interior do ouvido; e os resultados
que êste remédio produz são insu
peráveis. Todas as pessôas que so
frem de catarro deveriam experi
mentar êste medicamento.

o corpo do sr. Arno
Konder

Rio, 21 (Meridional) - Es
tá sendo esperado hoje o avião
que conduz o corpo do sr. Arno
Konder, conselheiro da embai
xada brasileira em Washing
ton.

Casa no Centro
Com acomodações para

pequena família, procura-se
para alugar ou comprar.
Ofertas em cartas detalha
das, dirigidas para «Casa»,
nesta Redação.

6v.-1.

FRACOS e

ANÊMICOS
TOMEM

Vill�O Creosota�o
"SILVEIRA"

Grande Tónico

--.11_-

«CINE IMPER,lALlt reab1irá suas portas AMANHÃ, com li
ma «MATlNEE» do barulho às 2· horas, e, à noite, será

exibido e lindo e monumental filme da Fox:
« MARY LAND»

fOTO-IDEAL
de

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

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

pliações a crayon e

óleo, Perfeiç§.o e rapi
dez, só no FOTO IDEAL.
Atende diariamente a

qualquer hora.
Rua Tiradentes, 5

FLORIANÓPOLIS.
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CP.SA MISCE
economizar'

Comprai na
LÂNEA é saber

Poderá encontrá-Ias em "Meu Livro
de Receitas". ° qual. alem de atra

ente e finamente ilu'strodo, contem
uma variedade de receitas de todo

especie de pratos deliciosos com

AVAí FUTEBóL CLUBE
CONVOCAÇÃO

De ordem do sr. Presidente, convoco os srs. associados dêste clube
para a sessão de assembléia geral, que será ralizada no próximo do
mingo, dia 22 do corrente, ás 9.30 horas, na séde desta entidade, à Pra
ça 15 de Novembro, esquina da rua Conselheiro l\Iafra (altos da Farmá
cia Moderna).

Nessa assembléia serão submetidos à aprovação os novos Estatutos
clêste clube, elaborados de acôrdo com as instruções baixadas pela Fe
deração Catarinense de Desportos.

A aprovação do sref'criclos Estatutos f'ar-se-á em uma única discus
são, c, caso não haja número legal na hora marcada, proceder-se-á à
votação, meia hora após, com qualquer número, de conformidade com
os nossos Estatutos.

Secretaria do AVAí F. C., cm Florianópolis, 18 de fevereiro de 1942.
Euclides Fernandes, 10 Secretário

MISSA
A família Ferr{'êri e demais paren
tes mandam celebrar, por alma
de MANTE FIGUEIRA FERRARI,
missa pela passagem de seu pri·

meiro aniversário de falecimento, a ser rezada no altar
de Nossa Senhora de Lourdes, na Catedral Metropolita
na, às 7112 horas do dia 24 do corrente, para a qual
convidam as pessôas amigas da extinta,

106 2vs,-1.

ULTIMA HORA _ -.-w

O afundamento do OLINDa -.

-Todos os jornais cariocas traduzem, em termos veementes, a justa
indignação do povo brasileiro, pelo afundamento do vapor nacional
"Olinda", e que constitue o segundo golpe provocador desferido pelos
nazi-fascistas contra a nossa pátria.

O "Olinda", que pertencia à Cia. Comércio e Navegação e deslocava
4.053 toneladas, possuia a tripulação de 46 homens. Saíra, há dias, do
Recife, com carga completa, destinada a um porto norte-americano do
Atlântico.

Na quarta-feira, dia 18, ao meio-dia, quando se achava navegando
em frente ao litoral "yankee", foi o vapor atacado, a tiros, por um
submarino alemão, o qual dispunha de 1 canhão e 2 metralhadoras
cobertas,

'

O submersível surgiu a 4 mil metros de distância, donde podia ver,
perfeitamente, àquela hora, o pavilhão brasileiro hasteado no mastro e

pintado em ambos os costados. Todavia, os nazistas dispararam 17 ou
18 tiros de canhão contra o "Olinda", o qual soçobrou.

Antes de atirar contra o "Olinda", o comandante do submarino
mandou metralhar a cabine e as antenas de rádio do navio brasileiro
e chamou a bordo do submersível o comandante e o rádio-telegrafistas
do- referido vapor, deles indagando para onde ia o "Olinda" e qual
o carregamento que levava. Depois, disso, canhoneou-o.

Os 46 tripulantes do navio brasileiro tiveram felizmente tempo de
tomar os escaleres, nos quais vogaram durante 24 horas, até que foram
'recolhidos por uma belonave notre-americane e conduzidos a terra.

O comandante do "Olinda" declarou que o submarino era peque
níssimo, da classe dos "de bolso". É a primeira vez que, naquelas altu
ras, se viu submersível dêsse tipo. _

"A Noite" publica um telegrama de seu correspondente em Belém
do Pará, o qual diz que naquela cidade se acredita que a base dos sub
marinos do "eixo", que estão atuando nas costas norte-americanas,

I acha-se, talvez, localizada na ilha de Martinica, - o que viria d eru nns
trar o per go que as possessões francesas dêste lado do Atlântico rcpre
sentam contra o Hemisfério.

Acredita-se que o govêrno brasileiro vai artilhar os navios que na

vegam para os Estados-Unidos, sendo, além disso, comboiados por
belonaves dêsse país amigo.

Em Nova Iorque noticiou-se ontem o afundamento de terceiro va

por brasileiro; mas faltam informações confirmativas. Diz-se, porém,
que se trata do "Chuí".

\

* ,.

UMA NOTA DO IIAMARATY
Rio, 20 (A. N.) - Comunica-nos o Itamaratí, por intermédio do

Departamento de Imprensa e Propaganda: "Segundo informações re
cebidas da nossa embaixada nos Estados Unidos c do nosso consulado
em Norfolck, o vapor "Olinda" foi afundado a tiro de canhão, no dia
18 do corrente. Foi salva toda a tripulação, composta de 46 pessoas. O

.

govêrno brasileiro está tomando providencias necessárias ao esclare-
cimento do ocorrido, a-fim-de salvaguardar os interesses nacionais".

o Sabão
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