
1 �� Não desejamos matar nossos amigos I"�
LONDRES, 9 (R.) .. '6CONSERVEM-SE AFASTADOS DAS FÁBRICAS; MANTENHAM-SE LONGE DE .QUALQUER TRABALHO QUE REVERTE·

RÁ EM FAVOR DA ALEMANHA" .- ADVERTIU O CORONEL BRITON, PELO RÁDIO, AOS TRABALHADORES FRANCESES. MAIS ADIANTE, O ·CO·
RONEL BRITON ADMOESTOU: "A RAF VOLTARÁ. IRÁ MUITAS E MUITAS VEZES. ENTRETANTO, SE FOREM OBRIGADOS A TRABALHAR, EXI
JAM ADEQUADOS ABRIGOS ANTI-AÉREOS. PORÊM, SERÁ MELHOR AINDA CONSERVAREM-SE DISTANTES. DIRIJAM-SE PARA O INTERIOR".
APóS A ADVERTÊNCIA AOS TRABALHADORES DAS USINAS RENAULT, O CORONEL BRITON ACRESCENTOU: "NÃO DESEJAMOS MATAR NOS-

SOS AMIGOS!".
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o ouro do Banco
Nacional da Bélgica

O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
v Dire�or-gerente: ALTINO FLORES

Florianópolis- Segunda ..feira, 9 de Março de 1942

Nova Iorque, 9 (R) - A
Côrte de Apelação acaba de
conceder aos agentes do Ban
co Nacional da Bélgica o direi
to de mover ação em territó
rio dos Estados Unidos para
rehaver o ouro aquí deposita
do pelo Banco de França.
Como se sabe, todo o ouro

elo Banco da Bélgica foi entre
gue ao Banco da França, logo
depois da invasão do primeiro
dêsses países e, antes que a

França concluisse o armístí-
-y cio, o seu Banco oficial rece

beu instruções para remeter
todas as suas reservas de ouro

para os Estados Unidos.
Sabe-se que a soma que 0

Banco da Bélgica pretende re

haver do Banco da França só
be a muitas centenas de, mi
lhões de dólares.

A franqueza do major Beunett
Sydney, 9 (R.) - "Com o risco de que me qualifiquem de

semeador de pânico - declarou o major-general Gordon Bennett,
que comandou as tropas australianas na Malaia - afirmo que o

ataque japonês à Austrália está-se aproximando com grande rapi
dez. Não é questão de meses, mas, de semanas. Os australianos têm,
entretanto, o dever de pensar no problema que o país enfrenta.
Devemos esmagar a ameaça. Não tenho a menor dúvida de que

poderemos destruir qualquer força japonesa que tente desembarcar
em nosso país".

Machado & (ia.

VoltandoAgências e

Representações
C.ixI polt.1 - 37

Rua Joêo Pinto - 5

F LORIANÚPOLIS

ao tempo do candieiro
Lisboa, 9 (U .. P.) - Generalizou-se, em todo o país, o uso cte

tempos idos da utilização de candieiros a azeite para a iluminação,
em vista do alto preço do petróleo e das velas. Reapareceram, igual
mente, velhos tipos de carros puxados por cavalos como meio de
transporte. Assim, o azeite, os carros de tração animal, os cava

los e os muares atingiram os mais elevados preços dêstes últimos
tempos.

Sub-agln�11 nOI principIIs
muncipice do Estado.

17P.

eenerel norte-americano
no exército chinês CURSO DE HUMANIDADES1Chunking,9 (H. T. M.) - o

general Joseph Stilwell, do e-

,xército norte-americano, che
gou a Chunking, onde será no

meado chefe do estado maior
do generalíssimo Chiang-Kaí
Check.

-- Trajano, 36 --
(Madureza)

MATRÍCULA: aberta de 2 a 16 de Março. Os interessados deve-Ic:ri:l�$.limite militar
Camberra, 9 (R.) - A idade

limite para o serviço na Aus
trália será agora de 60 anos,
segundo uma proclamação do
sr. Curtin, primeiro ministro
australiano, ao parlamento do
país.

MENSALIDADES: 3" Série - 40$000
4" Série - 40$000
5" Série - 50$000

rão dirigir- se à rua Fernando Machado, 5, das 17 às 19 horas.

Forlificado O litoral
, da Franca

PAGAMENTO: o pagamento da taxa de matrícula (20$000)
da mensalidade de março deverão efetuar-se no momento

Berna, 9 (R.) - Segundo a

nuncia a emissora de ondas
curtas de Roma, "outra secção
da linha de defesa ao longo da
costa setentrional da França,
acaba de ser concluída.
Essa secção tem 225 quilô

metros de comprimento e in
clue defesas contra a possibili
dade de desembarque de para-
quedistas. Todas as vantagens

.

dos obstáculos naturais foram
I

'0'( aproveitadas".

inscrição.
AULAS: O início das aulas se verificará a 16 de Março.

atrocidadesAs nazistas
Moscou, 9 (Reuters) - A emissora local declara que, de

acôrdo com narrativas de camponeses chegados a Leningrado, cin
co aldeias dos distritos ocupados pelos alemães foram Incendiadas,
como medida de represália contra as atividades de guerrilhas. T0-
dos os habitantes masculinos das referidas aldeias, entre 15 e 50
anos, foram fuzilados.

J
\

A Escola Livre de Sociologia
e Política, instituição comple
mentar da Universidade de São
Paulo, criada em 1933, estabe
leceu magnífico plano para ex

pandir seus estudos no corren
te ano.

Nesse plano encontramos um

curso especializado de antropo
logia e sociologia, cujo alcance
veremos no tópico de entrevista
concedida à Agência Naciona!
pelo seu diretor, dr. Ciro Ber-
1 inck: "Para o corrente ano pre
tendemos desenvolver novos es

forços no sentido da especializa
ção, sobretudo no domínio da
antropologia e da sociologia, isto
é, da organização geral da so

ciedade, assunto em que esta-

J..... -.. f
- mos mais adiantados. Professo-

apones suspel.lo OI preso res que nos auxiliaram no ano
Funcionários da Delegacia de Ordem Politica e Social do Estado passado oferecerão cursos espe

d? Ri,? p.rende!·am, em Santa Cr.l!.z, próximo à �strada Rio-Petrópolts, o ciais. Assim o professor Donaldcidadão japo nes 'I'suneha ro-e-Eují i, que se tornara suspeito aos servrços j ç.. �,
de Investigações. Da busca em sua casa foram encontrados entre outros Pierson realizarâ um curso sobre
objetos um uniforme de capitão do exército japonês e moles de culote i o negro no Brasil, usando o ma
e túnica, bem como um mapa com muitas indicações interessantes e terial colhido na Baía e tratan
cheio de detalhes. Estão se,ndo feitas novas investigaçõ,e� em torno do do extensivamente da situaçãoestranho personagem, que e lavrador, trabalhando no SItIO Taquara, de '. ;.
propriedade do sr. Esteves Tompsom, tendo entrado no Brasil em 1930 racial em nosso pais e das ln

e percorrido já vários Estados. fluências africanas, e em espe
cial das religiões' tetichistas.
"0 professor Herbert Baldus

-

prossegue o sr. Ciro Berlinck
- tará um curso especializado
sobre os «tapirapês», índios do
Brasil Central, que êle estudou
«in lo co». Nesse curso será
analisada a organização econô
mica, social e cultural dêsses
aborígenes brasileiros.
"O professor Emílio WilIems

ficará encarregado de dois cur

sos especiais, com a daração de
seis meses cada um. O curso

do primeiro semestre será dedi
cado aos colonos alemães do
vale do It ajaí-Mirim, em Santa
Catarina; e o do segundo semes

tre aos colonos japoneses do
vale do do Ribeira, em S.Paulo.
Os cursos serão baseados em

pesquizas originais, procedidas
pelo professor Willems=.

Montevidéu, 9 (D. P.) - Atribue-se cada vez maior interêsse à no
tícia divulgada sobre a detenção de três marinheiros do barco alemão
"Tacoma", em virtude das revelações feitas por um dêles, chamado
Johan Richeerl. Êste declarou que a bórdo a vida se tornava' impOSSÍ
vel, em consequência da divergência com o capitão, visto não ser êIe
partidário do nazismo. Por êsse motivo o capitão o perseguia constan
temente, motivo pelo qual fugiu duas vezes. A primeira, não encontran
do trabalho, foi forçado a voltar ao navio; e, a segunda, conseguiu che-' _����������:!__gar a Buenos Aires, onde as autoridades o detiveram, entregando-o às: _

autoridades policiais uruguaias. Proibida a exportação de
máquinas de escrever

Washington, 9 (R.) - A 01'-

São Paulo, 9 - Notfctas vindas de Santos anunciam que a policia dem de congelamento das ven
deteve o cônsul alemão no referido pôrto, e várias outras pessoas, que, , das e entregas de máquinas de
segundo foi apurado, estão envolvidas no caso da fuga dos tripulantes I escrever novas e usadas ex
do "'Vindhurst". CO�l!O se sabe, a fuga não teve êxito, pois, os fugitivos pedida p'elo Con Ih da P _

foram capturados, ja em alto mar, por um rebocador pertencente à _ se., o a ro

Companhia das Dócas de Santos. Adianta-se que o barco utilizado pe- dução de Gnerra, ja se acha
los marítimos alemães fôra vendído a um capitalista alemão, que o ado em VIgor.
quiriu de Vicente De Luccio, que o mandára construir. --------------

lUas nem todos foram capturados, pois um dos que fugiam morreu Comprai na CP. SA MISCE
afogado, arrastado pelas ondas. LÂNEA é sabe; eçonomizar

I
Eram agentes da GestapoRio, 9 - Mais um fato vem demonstrar que elementos nazistas

vêm agindo no país, procurando burlar a vigilância de nossas autor i
dades, não só desta capital, como do interior. Nesse trabalho ardiloso
já têm sido surpreendidos em tempo, como agora acaba de se verifi
car em Campo Grande, em Mato Grosso, onde foram presos seis ale
mães, que alí estavam agindo como representantes da Gestapo. Em
seu poder foi apreendida comp leta estação de rádio-de-transmissão,
bem como documentos reveladores da conduta de seus portadores.

Agora, chegaram êles a esta capital, desembarcando na Estação
Pedro II. Os espiões alemães vieram escoltados por força do Exér
cito, comandada pelo capitão Benedito Dutra. Como era natural, a che
gada dos presos nazistas atraiu a atenção de quantos os viram desem
barcar. Logo em seguida, foram êles levados para o Quartel General e

transportados mais tarde para a Chefatura de Polícia, a cujo xadrez fo
ram recolhidos.

Ecos e Notícias

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

Senhora ! Para as suas so
bremesas prefira o PUDIM
MEDEIROS. Sabôres delícío
sos e diferentes.

e o

o cônsul alemão

Foi fundada na cidade do Rio
do Sul uma sociedade recreati
va-cultural, que tomou o nome

de «Sociedade Grêmio Aimará»,
-Eleita e empossada sua nova

diretoria, ficou na presidência a

sta. Geraldina Luciano e na pre
sidência-de-honra a sra. d. Lídia
Machado, tendo a secretariá-lo
a sta. Eugênia Pellizzetti.
Somos gratos à comunição a

.

êsse respeito recebida.
•

É UMA, DOENÇA
.[\fUITO PERIGOSA
PAR.A A FAMÍLIA
E PARA ARAÇÁ

Perigoso alemão é presoMerark, New Jersey, 9 (Reuters) - Foram presos pela polícia fe
deral um alemão que comandou submarino, e outro que é agente de
uma cervejaria alemã, e, ao que se anuncia, amigo do ministro do Ex
terior Von Ribbentrop.

O antigo comandante de submarino foi identificado pela J.unta Fe
deral de Investigações como sendo Hans Wulf, presidente de um esta
leiro em Redbank, New Jersey.

Anunciam os agentes policiais que Wulf estava tentando conseguir
contrato com a Marinha para a construção de pequenas embarcações
para o transporte de bombas e de combustível para hidro-aviões.

Em seu poder foi achado um emblema nazista, e um mapa do porto
de Nova Iorque.

O outro foi identificado como Erhard Oemichen, de East Oran
ge. Os agentes afirmam que pertence à família alemã abastada, e que
dirigia o Casino das Nações, por conta dos fabricantes alemães de cer

veja, na Feira de Nova Iorque.
da

Intervençêo num' clube alemão
Niterói, 9 - O secretário da Justiça e Segurança Pública do Esta

do do Rio, baixou portaria pela qual fica a sociedade alemã "Yacht
Clube Brasileiro", com séde em Niterói, administrada por um interven
tor, enquanto perdurar a atual situação potítlca exterior do pais.

O interventor nomeado exercerá funções com atribuições de pre
stdeute e z!'lará Ilda conservação do patrimônio da referida sociedade.

Nenhuma transacão que possa comprometer o patrrmônío ou a
existência do clube será realizada sem autorização do corpo social, em
nssernbléta geral e conhecimento da Secretaria de Segurança.

Prisão de marinheiros alemães

Se não quiserem ver tragédias após tragédias•.•MELBOUJ{NE, 9 (R.) -- "AS DEMOCRACIAS VERÃO TRAGÉDIA APóS TRAGÉDIA, CASO UMA ENORME QUANTIDADE DE AVIõES E DE
MATERIAL DE GUERRA NÃO SEJA ENVIADO IMEDIATAMENTE PARA A AUSTRÁLIA" -- DECLAROU O SENADOR GAMERON, MINISTRO DA PRO

x __ DUçÃO AERONÁUTICA. OUTRAS NAÇõES TAMBÉM DISSERAM QUE o AUXíLIO ESTAVA EM CAMINHO, MAS O MESMO NUNCA CHEGOU AO
I �EU DESTINO. É POSSíVEL QUE o JAPÃO SE VOLTE PARA A íNDIA .- ACRESCENTOU O SENADOR -- PORÉM PREFIRO TRABALHAR NA

PRESUNÇÃO DE QUE A, AUSTRÁLIA SERÁ O PRóXIMO OBJETIVO INIMIGO. EXORTO TODOS OS OPERÁRIOS DA INDúSTRIA AERONÁUTICA
A TRABALHAR, COMO NUNCA O FIZERAM ANTERIORMENTE"� ,

envolvidoEstá

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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COLUNAS NUMERADAS E COLUNAS SEI NUMEROO surto integralista, no Bra- embora dispersos, não se COIl

síl, trouxe, desde logo, a sus- venceram de que o nosso meio
peita de que se tratava de or- não era o "climax" favorável
ganização nos moldes nazis- a ideologia que pregavam. E
tas: a ideologia exagerada- não desanimavam... O conbe
mente nacionalista, o amor à:c cido método nazista de infil
passeatas, às flâmulas, às "C!l; tração começou a ser posto em

misaá-distmtivas ", o ouro ao prática: sociedades patrióticas,
judeu, em particular, e os mé- associações esportivas, clubes
todos de fascinação da moei- . recreativos tiveram os seus

dade, com generosas premes- quadros SOCIaIS aumentados
'(as de redenção nacional. desusadamente ... E, em todas
A farta literatura - a re- as reuniões, surgiram as mo

tumbante publicidade pela ím- ções aparentemente patríótí
prensa, pelo livro e da

tribu<j
cas mas que eram, de fato, iní

ua, era outro ponto de eontac- ciativas para desagregar a

to com a organização "hítle- família hrasileira, criando um

riana" . . . ambiente de ódios raciais ou

Apenas ... o Brasil não é sociais, que seriam agravados
Alemanha, não constituindo no momento oportuno ... Era EDITAL DE PRIMEIRA PRAÇA
terreno fértil, propício à fruti- a 5a. coluna em ação, era a

ficação de princípios aberran- continuidade de um trabalho O Doutor Alvaro de Abreu Rego,
tes da moral cristã e da tradí- de solapação, era, enfim, o Juiz Substituto, em exercício do

, . cargo de Juiz de Direito da la.
ção brasileira de liberalismo. "climax" propicio ao entrava- Vara da Comarca de Florianópolis,
Outro fato, que, de certo, mento da conciência nacional Estado de Santa Catarina, na Iór

chamou a atenção da polícia quando o govêrno precisasse ma da lei etc.
foi a presença, nas hostes in- da opinião unânime dos brasi- Faz saber aos que o presente

tegral ístas, de numerosos adep- leiros para a defesa dos seus edital com o prazo de vinte dias
virem, ou dele conhecimento tive

tos portadores de nomes ger- direitos e dos seus interesses. rem que, no dia 19 de março pró-
mânicos, embora alí apareces- Outro processo da "técni- ximo vindouro, às quatorze horas,
sem outros "arianos puros '.' ca" é o derrotismo. O quinta- à frente do edificio do Palácio da
de origem diversa. colunismo (quinto, ou sexto?) Justiça, à Praça Pereira de Olivei-

ra, o porteiro dos auditórios deste
Mas, a "novidade" fez su- é um fervoroso adepto da de- Juizo, trará a público pregão de

cesso ... Nada mais pitoresco mocracia e dá os seus melho- venda e arrematação a quem mais
do que aquelas passeatas fes- res aplausos ao govêrno do dér e maior lanço oferecer, sôbre

.

I d
�

ti B '1 A ão acr-e a respectiva avaliação, o seguinte:tívas e aque as sau açoes IPI- rasrr. . . penas ... n -

1 U d- n. - ma parte a casa edí-
camente totalitárias, uma imi- dita que os EE. UU. a Ingla- ficada à rua Presidente Taunay,
tação do gesto 'fascista (natu- terra e a Rússia possam der- nesta capital, construida de alvena
ralmente em homenagem a rotar o formidável poder mi- .a, coberta de telhas, forrada, as-

Mussolini! ). litar do Eixo... Para "êles ", ..oalhada e envidraçada, com di- I

E o Anahué! não cheirava as derrotas sofridas pela Ale- versos compartimentos, edificada

Iem um terreno que méde 43m,60
ao "Heil"? manha ou pela Itália, ou são de frente, por 87 metros ao sul que
Sómente quem não achou mentirosas ou exageradas... extrema com herdeiros do Dr. Her

graça na "brincadeira" foi a A retirada na Rússia, um mo- cílio Luz, confrontando pelo norte,
1,· Df' d vímento estratégico, e a pri- onde méde 46 metros, com terras

po reia. e orma que, quan o do Desembargador Mileto Tavares,
"êles" tentaram o putsch, o mavera trará dolorosa desilu- extremando aos fundos com pro
braço pesado dos encarregados são... priedade de quem de direito, onde
da segurança pública soube Não comprendem as "vitó- méde 34m,5. Todo o imóvel foi a

conter o rebento nacional dos rias" [aponesas, mas explo- valiado por 25 :000$000 e a parte
acima em um conto tresentos e do-

princípios totalitários... dem contra a incúria dos ame- ze mil e quinhentos réis .

E o integralismo passou a ricanos e dos ingleses, que se (1: 312$500). Este imóvel (parte)
ser recordação, apenas, mixto d�rxaram surpiíeender pelos foi penhorado a Ladisláu Roma-

hlí nowsky e sua mulher, na parte exe-
de ridículo e torpeza, um "ca- soldados de olhos o lqUOS... cutiva cambial que lhe move d.
80 policial" típico. Outro elemento de "ação" Ana Nicolich do Livramento. E,
Desapareceu o nazismo na- é certa imprensa: basta rápí- para que chegue ao conhecimento

cionaI. .. Mas, os íntegralístas, do olhar pelos "artigos de de todos, mandou expedir o pre-
sente edital que será afixado no
logar do costume e publicado na
fórma da lei, ficando por êste meio
citada a Prefeitura Municipal de
Florianópolis. Dado e passado nes
ta cidade de Florianópolis, aos vin
te e um dias do mês de fevereiro
do ano de mil novecentos e qua
renta e dois. Eu, Hygino Luiz Gon
zaga, Escrivão, o subscrevi. Selos
a final. (As.) Alvaro de Abreu Re
go, Juiz Substituto em exercício.
Está conforme.

Hygino Luiz Gonzaga
Escrivão

..----------------------------------------------------�

Ultimos estilos em mobiliários de
imbúia recebeu

A MODELAR

I
Elegância I

Perfeicão I

Vendas em ótimas condic6es de
pagamento

Rua Trajano, n- t3'
Li i I iii:

'nosso destino histórico! Sabe
suas manobras e que saberá, I

remos honrar o passado, cola
no momento exato, arrancar a borando com as democracias,
máscara aos falsos patriótas I

para libertar o mundo do no

que estão procurando solapar I vo surto de barbárie que de
a magnífica unanimidade que o grada a humanidade.
Brasil apresenta nesta hora de Um país de tradições glorto
resoluções definidas e definiti- sas, como o nosso, sómente
vaso poderá viver num mundo li-
De uma cousa devemos ter vre numa atmosféra de digni

a salutar e consoladora certe- dade e de justiça! Fóra dessas
za: o Brasil está imunizado condições, seria melhor o de
contra as infecções totalítá- saparecimento total.
rias e o seu robusto organismo Afortunadamente, porém, já
poderá, portanto, reagir a toda começou "o princípio do fim"
e qualquer inoculação do vi- E não há de tardar que as po
rus mortal. tências do mal vejam reduzidos
A conciência nacional já a pó os seus criminosos pla

marcou rumos imutáveis ao nos de domínio universal!

fundo" ou pelas manchettes,
ou pelo noticiário telegráfico.
Sempre haverá qualquer cou
sa que revéle um móvel ocul
to ...

E Isso ha-de suceder, a des
peito de todas as" colunas" ,

que, com diversas numerações
procuram entravar a ação glo
riosa da nossa Pátria...
Porque os verdadeiros sen

timentos patrióticos têm ou

tras diferenciações, que não as

"camisas pardas", as "camisas
negras" ou as "camisas ver

des" ...
O destino do Brasil repoisa

na dignidade e no trabalho de
seus filhos e não póde ser

truncado pela vontade crimi
nosa de- elementos que a "Ges
tapo" orienta, dirige... e pa
ga ...

Felizmente, a reação poli
cial não esmoreceu com a pri
meira vitória: as autoridades
sabem, perfeitamente, quanto
é tenaz a ideologia nazista,
instalada em cérebros pouco
firmes ou em conciências sus
cetíveis de influências mais

Augusto de Carvalho

Para Seus Estudos ... Dê--Ihe
esta Vantagem Duradoura

inspiram continuamente ao

possuidor idéias mais claras
e melhor trabalho.
Experimente pessoalmente,
no revendedor mais próximo,
a supremacia e a imensa
facilidade de escrever da
Parker. Uma demonstração
lhe dirá porque os melho
res estudantes de 136 uni
versidades americanas na

base de 3 para 1, escolhe
ram ParkerVacumatic, como
sendo o Presente Preferido.

•0 Diamante Azul da Pcrker,
sôbre a Caneta, representa o
nosso Contrato Por Vida com o

possuidor, garantindo-lhe íncondí
cionalmente um serviço técnico por
tôda a sua vida (exceto em caso de
perda ou dano intencional), desde
que a caneta venha completa para
consêrto. Para despesa de embala
gem, porte e seguro, será cobrada
apenas a taxa de seis mil réis.

ou menos escusas ..

De forma que essa modali
dade do "quinta-colunismo"
continua sob a vigilância poli
cial, que acompanha todas as

A PARKER VACUMATIC, verdadeira
jóia, GARAN�IDA por tôda a vida,
Despertará Admiração e lhe Dará
Inspiração Onde Quer Que Seja
c oMo Prêmio merecido

de êxitos passados e

importante auxílio para fu
turos sucessos, não há mais
lindo Presente de Formatura
que uma caneta Parker
Vacumatic.
Esta caneta incomparável
ultrapassa tôdas as outras,
não só na pura beleza de
suas linhas, como pelas ca
racterísticas exclusivas da
Vacumatic - Garantidas
por Tôda a Vida -

que

o Diamante
Azul da Parker
no segurador
significa
"Garantida
por Tôda
a Vida"

evita que a
caneta se

que inespe
radamente •

Pena Suave Como Se
Fôsse Lubrificada
Tôdas as Canetas
Parker têm penas de
ouro de 14 K. com pon-
ta de Osmiridio.

À venda em fôdas as boas casal do ramo 72-87
Caneta Diamante Azul, 230$, para cima; outras canetas Parker, desde 52$. Únicos distribuidores para to�o
o Brasil e Posto Central de Consêrtos: COSTA, PORTÉLA & CIA., Rua 1.0 de Março, 9 - 1.0 - Rio - C. P. 508Comprai na CP. SA MISCE

LÁNEA é saber economizar'

Bestialidade amarela! ILondres, 7 (United) - O jornal "Evening Standard" infor
mou que os japoneses fazem conduzir à força as mulheres brancas
de Hong-Kong aos bordéis militares, acrescentando que a isso se
deve juntar o tratamento brutal que vem sendo dado aos soldados
britânicos capturados e as terríveis condições em que vivem os pri
sroneiros.

Diz também que não foi possível obter informações algumas a

respeito dessas notícias nas esferas oficiais, porém, que o govêrno
argentino, que representa o govêrno britânico junto ao Micado, está
realizando investigação sôbre o particular, a pedido do seu repre
sentado.

I
-

HOT[l C[NTRAl
(ex «Hotel Macedo»)

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

garçons atenciosos e peritos cozinheiros.

Osvaldo Francisco da Silva e filhos,
Eduardo Nicolich e família, Irene Nico
lich, AdeJia Chaplin e. família sensi
bilizados com o falecimento de sua

inesquecível esposa, mãe, irmã e tia
TERESINA NICOLICH DA SILVA,
agradecem de coração a todas as pes

I sôas que manifestaram sentimento de pesar e tornam extensiva
-=======================�:::=�: essa gratidão ao ilustre facultativo Dr. Saulo Ramos pelo esfôrço

O h· h I dA"
"'--

e dedicação empregados para salvá-la e bem assim às Irmãs e

erolsmo O aD es enfermeiras da Maternidade de Florianópolis. Aproveitam a opor
tunidade para convidar aos parentes e amigos para assistirem a
missa do 7.° dia. que farão celebrar, no dia 10, às 7 horas, na

Igreja de S. Francisco. Desde já se confessam sumamente gratos.

HOTEL CENTRAL
I

Rua Conselheiro Mafra, 26 - Caixa Postal 219

Sidney, 7 (Reuters) -:- É possível que Java seja defen
dida" - declarou o ãíretor dos Negócios Econômicos Van Hoo
gstraten, numa entrevista concedida aos Jornalistas. "Esta
mos lutando sozinhos, mas mostraremos ao mundo de que são
capazes a coragem e a decisão. Se alguem entregar Java, com
certeza não será o govêrno holandês. Lutaremos até o último
homem e até a última mulher".

Van Hoogstraten deixou Bandoeng sábado último, em
missão especial junto ao govêrno australiano, tendo acrescen
tado: "Os neerlandeses estão lutando sozinhos, contando com
O auxflio de bravos auatr,liaQ,o$, que fillí Sfl encontram",

IFarmácia "Esperança».

do
Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
PerFumarias.--Artigos de bcrrache.

Garante se a exata observância no receituário médico

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

Mercado, frente à Casa Hcepcke),FONE 1.642

MISSA

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Mofra, 4 e 5 - FONE 1.6lt2

(Defronte à casa Heepcke)2 i22
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Indicador
fõr. Antônio Moniz Ide Aragão

f.fÉDlCO
Cirurgia e Ortopedia.
Clínica e Cirurgia do
torax. Partos e doenças

de senhoras.
CONSULTÓRIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às

I
17 horas.

REsm:ítNcIA:
AV. HercHio Luz, 189.

Telefone n. 751.

DR. RICARDO
GIJTTSMANN

médico
CASA DE SAúDE E MATERNIDADE

SAO SEBASTIAO
Situada em lugar aprazível, tranquilo e saudàvel

Corpo clínico: Drs. Djalma Moellmann, Ricardo Gotts
mann e Aurélio Rotolo

Raios X, Raios ultra-violetas e infra-vermelhos, On
das curtas, Cistoscopia, Uretroscopia, Corrente galvânica

e Farádica,
Cozinha dietética.

Laboratório de análisês clínicas

Apartamentos de luxo e Quartos de la, 2a e 3a classe.
Diárias de 10$000 a 40$000

Secção de Maternidade, com parteira residente. Par
tosa preço fixo: permanência de 10 dias, com todas as des
pesas pagas, compreendida a da parteira - 350$000.

.- E' permitido aos clientes terem médicos estranhos ao corpo
clínico da casa.

Praça S. Sebastião - Pone 1.153 - Plorianópolis

D ARAUJO_OLHOS, OUVIDOS,r. NARIZ, GARGANTA
Especialista; assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.

Con.ultlJ o'
Pela manhã, das 10 às 12

� A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES - médico especlaliste em

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

Consultas diariamente Pe�ata�dae�h:�sd�� \� 1� l�orhao:as
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - FODO: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Dra. Josephina S(hweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças ..

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

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS Mal ESTIAS DOS

Ouvidos-Nariz-6arganta-Vabeça-Pescoço
Dr, ARMINIO TAVARES

(Assistente do prof. Sanson)
ACOMODAÇOES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS
Consultes 205000 - Operações a combinar

Consultório: Rua João PInto, 7 -Tei. 1461.-Residência 145ó

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

Ex-interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dos
Serviças do dr_ Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Cons: Vitor Meireles, 28.-D1S 16 às 18 horas.
Res.: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLlS.

Dôres nas Costas
Synonimo de

Disturbios Renaes
Milhares de homens emulheres

que se �ueixam de rheumatismo
ou de dores chronicas nas costas
soffrem, de facto, dos rins, sem
o saber. Centenas de soffredores
gastam dinheiro com remedias
inuteis, porque não comprehen
dem que o unico remedio que os

póde ajudar deve actuar directa
mente sobre os rins e auxilial-os
a libertar o sangue das impurezas

z:. e substancias toxicas que são
a causa dos padecimentos que supportam.
O tratamento do rheumatismo, das dôres chronicas nas costas e das

dôres nas juntas deve começar por fazer voltar os rins á sua acção
revigorante, e � f!!?r 'esse motivo que o afamado remedlo Pilulas
De Witt tem obtido tanto exito na eliminação das dôres e dos
soffrimentos.
As Pilu1as De Witt nAo encerram mysterio algum. O seu modo

de, usar está claramente impresso em cada caixa e qualquer
pharmaceutico lhe dirá como são efficazes. 24 horas depois da
primeira dose verificará V.S_ que já começou o seu effeito re

vigorante, recuperando a sua saude por intermedio dos seus rins.
As Pilulas De Witt para os Rins e a Bexiga podem ser tomadas

em qualquer occasião por homens e mulheres, velhos e moços, até
mesmo pelas pessoas muito fracas. São um remedio especificamente
para 011 rins; não são purgativas. Porque continuar a soffrer
quando as Pilulas De Witt estão a1ú para trazer-lhe a1livio?
Compre um vidro hoje mesme e acabe com as suas dôres, recon-
quistanto saude, força e vigor. _

DEWITT
PARA OS RINS E A BEXIGA

Indieadas para Rheumatismo, Sciatica, Dôresna Cintura, Diatar1KOI
Reuae:J, Molestias da Bexiga e, em geral, enfermidada procIuidu

por excesso de acido urico.
,

-

Ex-chefe de ctt
nica do

Hospital d ('
N uc·rnbr·rg

(Profs. L. Burknard!
e E. Kreuter)

Especialista em

(/Írurgia Gel'al »

Alta cirurgia, gyne

I
eología (doenças de,
senhoras) e

_

partos,

ICirurgia do systema
nervoso e operações

de -prastíca.
Coneultorlc á rue Trate
ao, 18 (dC5 10 lÍs 12, •
d1l8 ló�.'j 16,30) Tele

phone - 1,281>

,I.

I
Resldencla , rua Rs
teves Junior, 20. •••

Telepbone .•• 1.1Jl

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

Geral

ICONSULTORIO :

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

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

Será gratificado

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
VLINIVO

Dr. Djalma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça)

I
Com prátíoa nos hospitais europeus
CUnlca médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso. apare

lho genito-urlnario do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clíníca com o
dr. Manocl de Abreu Oamoanarlo
Silo Paulo). ESl;1ecializado êm Hi
giene e Saúde Publica, pela Uni ver
Ildade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Aparêlho moderno SIEMENS parti
díagnõsüeos das do-ncas Internas
Ooração, pulmões; vesícula biliar

estômagos, etc
Radiografias ósseas e radlogratlee

dentárias"
Electrocardiografia clínica

Diagnóstico preciso das moléstias
cardíacas por melo de traçados,

elétricos.)
Metabolismo basal

(Determtnação dOI dltúrblos das
glândulas de secreção Interna).

Sondagem Duodenal
Exame químico e microscópico do

suco duodenal e da bflls).
Gabinete de fisioteraola

Ondas curtas, raios ultra-violetas,
-aíoa Intra-vermelho e eletricidade

médíca
Laboratório de microscopia e

análise clínica
€xames de sangue para diagnóstico
da sUllls diagnóstico do impaludis
mo, dosagem da uréa no ssngue,
etc, Exame de urina, [reação de
A,scheln ZQndeck, para diagnóstico
precoce de gravidez), Exame de
nus, escarros, liquido raqulano e

qualquer pesquíza para elueídação
de diagnóstico.

Rua Fernando Machado, 8
Telefone 1.195

PI ORTANOPOll�

Negécte à venda
Vende-se a casa de negó

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

30v-13

com

PANORAMA

("Correio da Manhã")

Fabricados com lona especial, tinta e

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

maior durabilidade resultante de sua

extraordinaria resistencic,
AUende a chamados
14

Pilulas

Perdeu-se ontem (412142),
en tre a Casa Meyer e a Li
vraria Schuldt, uma cartei
ra com 4 chaves e certa
quantia em dinheiro. Será
gratificado quem entregar a
referida carteira nesta re-

dação.
.

Chácara
Vende-se uma chácara, com
fundos para u mar, na estra
da geral dos Barreir os. -

rntormações na Redação di
«Estado». ,20vs 1

Terrenos no Balneário
Escolha já o Seu lote de ter

reno no Balneário da Ponta d.
do Leal. As construções aumen
tam. A planta dos terrenos acha
se com o sr. Ar! Santos Perelra
que se acha encarregado diJ
venda dos lotes.

Enquanto o quinta-colunismo explora, à boca pequena, os

acontecimentos de uma frente em que a luta está apenas iniciada,
é preciso passar-se em revista a situação no que ela apresenta de
real até aos olhos do inimigo, que não está indo, como se tem vis
to, com muita sêde ao pote do entusiasmo. Sem dúvida,no Pacífico,
a vez está sendo dos japoneses. A traição a que se lançou a gente
do Mikado está tendo um efeito demorado. Alguns navios de guer
ra norte-americanos se foram no golpe de Pearl Harbour. Gwam e

Wake foram tomadas, bem como quase totalmente as Filipinas.
Graças à cooperação valiosa da tibieza ou que nome tenha de Vi
chí, a Tailândia foi invadida pelas tropas nipônicas concentradas
na Indochina Francesa, e, em consequência, os ingleses perderam
Hong-Kong, depois a Malaca e, por fim, o baluarte de Singapura.

O Japão festejou comedidamente êsses êxitos. Os outros paí
ses do Eixo nêles não acharam motivos para grandes festas. Mas
as quintas-colunas espalhadas pelas nações ainda fóra do perigo
imediato dos ataques, estas embandeiraram em arco os subterrâ
neos por onde colêam.

Essas alegrias são prematuras, os próprios interessados o reve

lam. E, se a situação no Extremo Oriente se apresenta ainda gra
ve para os aliados, a guerra ainda está longe de seu termo e o seu

termo não depende. evidentemente, dos primeiros impetos. De
resto, sente-se que a rapidez das avançadas amarelas diminuiu con

sideravelmente o ritmo que parecia manter. Em Burma, Rangoon,
que está tão perto das avançadas invasoras, não caíu; e as ope
rações indicam qual está sendo o custo de cada palmo de terra
tomado pela fôrça das armas. Nas Filipinas, Mc Arthur, com os

seus bravos, conserva o que será amanhã uma cabeça de ponte.
Em Java, se bem que não se possa assegurar seja mantida a sobe'
rania holandesa, o inimigo, que não foi vencido mas pagou caro

o preço do desembarque em três pontos, continua a pagar muito
caro o da marcha lenta que vai realizando.

É, pois, indiscutivel que no Pacífico a melhor ainda está com

os japoneses. Mas na Europa os associados de Toquio não estão
em condições de soltar foguetes. Êles sabem que o Oriente da
Ásia é uma decorrência e que lá não se encontrará a solução do
caso do mundo. Essa solução está na mesma parte do Velho Mun
do onde a conflagração começou, embora um pouco mais para les
te. Aí, o Reich espera decidir a sua sorte ou a do planeta quando
chegar a estação primaveril. E, se tem essa esperança, não a ma

nifesta com ardor, pelos revéses que as suas fôrças têm sofrido e

pela incerteza do que a mesma estação lhe traga do lado do Oci
dente, onde outros dois sérios adversários - a Grã-Bretanha e os

Estados Unidos - estão em guarda.

Estão 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 crúa. ver.

de. cinza ou kaki

Encerados Aymoré
producfo do MOINHO INGLEZ

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

pelo Governo Federal, precisa de agentes, inspetores e
representantes em todas as Ca pitals e cidades do Brasil.
Concedemos exclusividade - Garantimos ótima renda e
futuro. Escrever 11 Caixa Postal, 3717 - S_ Paulo - cCia
Nacíonal•.

.

,
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Que negócio é êsse' Vai baixar, ou vai subir 1
R10,7 (MERIDIONAL) - .. A REPORTAGEM OUVIU VARIOS REPRESENTANT�S DOS

·ATACADISTAS DE ARROZ, OS QUAIS OPINARAM QUE HA PERSPECTIVA DE UMA BAIXA
BRUSCA NO PREÇO DO PRODUTO, DEVIDO ÀS EXCELENTES SAFRAS OBTIDAS EM VA
RIOS ESTADOS, HAVENDO, TAMBÉM, A ESPECTATIVA DE AUMENTO NA EXPORTAÇÃO .
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WASHINGTON E VICHI
o govêrno dos Estados Uni

dos resolveu cooperar com o
Comité Nacional Francês na
defesa das possessões francesas
do Pacífico, reconhecendo que
elas se encontram sob o domí
nio efetivo dos Franceses Li
vres.
Não é tudo, mas já repre

senta alguma coisa. Se os Esta
dos Unidos conservam relações
com o govêrno de Vichí porque
êste exerce um certo domínio
-melhor diria um domínio
incerto -, sôbre a 'parte da
França não ocupada, pela mes

ma soma de razões lhes cabe
ria criá-las com os Franceses
Livres por motivo dos pontos
estratégicos que estes defen
dem e sustentam, defendendo
e sustentando a causa comum.

A relações com os Franceses
Livres serão, de resto, sempre
de aliados, ao passo que as

mantidas com o govêrno de Vi
chí teem um sentido inteira
mente oposto: são relações de
circunstância, vigilantes e sus

picazes.
De qualquer fórma, demos

um passo à frente. Admite-se
de direito o que era de fato há
muito uma verdade: a França
possue dois govêrnos distintos.
Mas será boa a politica de

reconhecê-los dois e não um?
A questão, posta no terreno

da luta contra a Alemanha, só
pode apresentar-se em benefí
cio do govêrno dos Franceses
Livres, que faz a guerra, ao

passo que o outro se afunda na

colaboração, quero dizer na

submissão. Hostilizar o govêr
no de Vichí é uma forma de
auxiliar a França.
O grande refrão do marechal

Pétain é que lhe cumpre ori
entar o país de modo a integrá
lo na famosa nova ordem eu

ropéia.
Essa nova ordem, cujas pers

pectivas estão hoje bem mode
radas, não é uma causa que va

lha à Europa, e é mesmo um

plano destinado especialmente
a eliminar a França. Depende
é claro, da vitória integral da
Alemanha. Figurando alcança
da a vitória, ainda assim não
encontraria a Europa unida e

nem a Europa se uniria sob o

signo do êxito da Alemanha.
Começa que a Espanha e a

Itália cairiam imediatamente,
ávidas, sôbre o império coloni
al francês, reclamando Mar
rocos e a Tunisia, como o Ja
pão apresentaria suas preten
sões sôbre a Indochina. Por ou
tro lado, a Rumânia e a Hun
gria teriam contas a liquidar,
e ambas se apoiariam em com

promissos de Hitler, que tanto
a uma como à outra prometeu
certa parte do território Jugos
lavo, com a mesma ligeireza
com que animou os slovacos
em suas reivindicações do ter
ritório cedido à Hungria em

1938. A Bulgária, a seu turno,
apresentaria, em prejuizo da
Turquia, a conta dos serviços
prestados à Alemanha. Muitos
apetites seriam enfim reaviva
dos à sombra da nova ordem,
que se caracterizaria por um
verdadeiro tumulto.
É no delírio dêsse tumulto I

que o govêrno de Vichí quer Organlz ação de escritas-Ins
meter a França, entorpecida peções per+ódícas.Vertücaçãr.
por uma derrota funesta. Am- de balanços (e atestado) AS

parar o govêrno de Vichí, pres- slstêucia eontábil em geral.
tígiá-lo com o reconhecimento Procure a Organização Co
de sua soberania precária, é merclal Catarinense.
tirar à França o desejo da res

surreição.
Eis porque, na lógica da lu

ta desenvolvida contra a Ale
manha, a França não pode ter
senão um govêrno, e êste have
rá de ser o dos Franceses Li
vres, o único em condições de
levantá-la, o único em razão
do qual os franceses não deser
taram da guerra. Os Estados
Unidos chegam enfim a uma
conclusão quando estabelecem
relações com êle porque exer
ce domínio efetivo sôbre deter
minadas possessões francesas

ce

do Pacífico. Êsse domínio é o
bra de seu espírito combativo,
de seu sacrifício, de suas ope
rações desenvolvidas à margem
de todo e qualquer adjuntório.

Os Franceses Livres não con

cluiram, porém, a guerra na

parte em que sua atitude lhes
marca por enquanto as aspira
ções. Se os Estados Unidos
auxiliam, por exemplo, a Rús
sia, tendo em conta que ela se
bate para derrotar a Alema
nha, estão no dever de adotar
critério idêntico tratando-se
dos Franceses Livres. Não bas
ta, pois, aceitar-lhes o domínio
que obtiveram. Resta suprí-los,
em uma palavra armá-los, a
fim de que estendam êsse do
mínio a outras possessões e

territórios, à própria França
continental escravizada ou
submetida ao anestésico da
colaboração. E isto pede logo o

rompimento com o govêrno de IVichí, não só para dissipar
uma situação de equívoco, se
não também para animar na

Europa os franceses corajosos
que resistem à ocupação e ao

vilipêndio.
Washington e Vichí são in

conciliáveis.

que elas têm a cútis perfeita, graças
ao uso constante do Sabonete Gessy,
feito de óleos preciosos da flora brasi
leira. De espuma abundante e macia,
deliciosamente perfumado com um fino

"bouquet" de essências na

turais, Gessy desobstrue os

poros e remove a maquilha
gem e os resíduos cutâneos,
sem afetar as funções vitais
da pele. Gessy é econômi
co - produz muita espuma.

SABONETE

Costa Rego

DOI' 5

.,

Ouça NM Touco de
2.1. a 6a. feira, nu ri ..
dias Cultura (S. Paulo).
às 18:}a e l2:IS lu., • I'Mayrink (Rio), Ao xi:)..

ápós as refeições
gases e outros males
do estômago são mui-

tas vezes causados por exces
so de acidez do estômago.
LeitedeMagnesiadePhillips
é remedio para esses sofri
mentos. Neutralizando os

ácidos, ele alivia as dores,
normaliza a digestão e

torna possível uma saúde
perfeita.

lambem em
forma de
comprimidOS
sob o nome
MILMA

Chácara na
Trindade

Vendese uma, em óti
mas condições. Infor
mações na Redação do
ESTADO.

ESSY
A T É F I MO •E PERFUMADO•

Preso um
•

perIgoso japonês TINHA T�NTtJRAS
Quase não podia
atravessar a ruaR· 7 (M idi I) I f

. 3 contos de réis escondidos den-
10, en tona - n or- d d' A

d J. d F' tro os sapatos o japones, o
mam e UIZ e ora que a po- I d I f

A

I fI,· d I' t B I H qua ec arou que ora a to un-
lCIa a 1 reme eu para e o 0- . ,.

do vovêrno ni
A •

rizonte o japonês que se dedicava cIllhonarFIO
o governo 1�IPOdnICO

na

t b lh't a ormosa, rea izan o com-
a ra a os suspei os.

Em seu poder foram encon

trados alguns livros de medicina
e outros sôbre religião, inclusive
o' Velho Testamento, além de um

mapa de São Paulo, impresso em

japonês, onde estavam assinala ..

das todas as cidades e o número
de nipônicos nelas residentes.

O japonês preso, que se cha
ma Casas, esteve detido em Juiz
de Fóra durante 3 dias. Na re

vista passada no preso, nenhum
dinheiro foi encontrado. Três dias
depois, no entanto, após ter sido
novamente preso, um ladrão, que
fugira da cadeia, declarou que
havia roubado de Casas a impor
tância de 500$000. Em nova re

vista passada, a polícia encontrou

pras para aquele govêrno e au

torizando a cobrança de títulos,
sendo uma espécie de secretário
das finanças da. possessão nipô-

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 lua; de to
mar o ônibus ou o bonde. O
coração cansava, ao subir u
ma escada.
Começou a tomar as gotas

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

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

comece HOJE a tomar BU
COlODlNA e viver:í multo
mais do que iria viver.
Peça BUCOlODlNA Da sua

farmácia e se não encontrá
la escreva ao Laboratõrlo
Margel do Rio de Janeiro,
Caixa Postal 2W2.

nica.

COMBATA A CASPA A QUEDA
CABELOS BRANC o,sE O�
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A Austrália
vai defender.se

Camberra, 7 (Reuters) - o
ministro da Guerra, Farde, fa
lando aos cadetes da Escola
Militar de Untroon, declarou
lhes que havia sido posto em

prática o princípio da defensi
va. Agora, era necessário, se

gundo afirmou, que os cadetes
se acostumassem a adquirir o

espírito de ofensiva.

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

qualquer hora.
Rua Tiradentes, 5

FLORIANÓPOLIS.

CONVITE

I Curso Catarinense de MadurezalllliilW!iifiniiill.iaÜ!i5ill.a!lilãii
••liifi5lEl··1

Matrícula ����idaa��staao �urZ;oa�:����al,a�: ii TENH A J U I ZO Iacôrdo com o Decreto n. 21.241. IMi IiiO diretor do Curso tem diploma registrado, e todos os

I!!: i••
d.emais professores são, também, diplomados, com prá- .= I GRANDE CRIME ==

I bca de errsarto , I IOs interessados serão atendidos, diariamente, das 811 CASAR DOENTE ==
às 17 horas, na sêde provisoria do Curso, à rua Salda-

•

III
nha Marinho, 3. .V-S li FAÇA EXAME MÉDICO •
Ad i; ANTES DE CASAR-SE E ==vertência do Instinto de conserva"ão (==1 .==.\I

!!!i TOME O POPULAR IIIH! IIU

iI DEPURATIVO iiI
. �

fi ELIX lR 914 limi A SIFILIS ATACA TODO O ORGANIS.MO Iii
i o Fígado, o Baço. o Coração, o Estômago, os i
II Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres ii
iiii nOR Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca- •
Ilil belo, Anemia, Abôrtos e faz os individuos idiotas. •;=5 Inofensivo ao organismo. A agradável R··I Cônsul americano em Dacar
ii: como um licôr I'!ii Vichí, 7 (H.) - O govêrno
::H O ELIXIR 914 .està aprovado pelo D.N.S.P. como .b. francês acaba de conceder exe

�i! auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo !!� quatur ao con�ul dos Estados
Mi da mesma origem , EPJ Unidos em Dacar, sr. Lafayette
•••• Ff\LAM CELEBRIDADES MEDICAS II J LIm= S b j " b

. exer.
•••• o re o preparado ELIXIR A compos ç ..o e o S8 or a- .

Fil .914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR ·914. re- li -

iiie que o tenho empregado, em cornendam-uo como ama de no Cia. TELEFONICA
•·11:."

os casos de indicação apre- facll manejo para o prúbUco .= CATARINENSEpelada (sUIHs em varias de no combate á siflli8, quatída-
•••• suas manífestações) os resul de. que Ieequentemente a- I'.' Acham-se à disposição dos srs1m tados têm sido satlsfatoríos, proveito no Ambulatorío da Iii

.

iii poís são rapldos e duraveis. Maternidade de Santa Maria. • Acionista�, no escritorio desta

!iii Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy. B Companhlcl, os documentos de

II ieF que trata o art. 99 do deere-

.......... ,···ii···
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•• I···= to lel n 2 627 de 26 de Se•• • • !!•••a··U···_········
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A Diretoria

Dôr de dente?
Hitler é o inimigo nato daqueles países que possuem gran

des territórios e pequena população. A sua filosofia do espaço
vital é a declaração de guerra às nações latifundiárias.

Quem tiver imensos espaços livres, reservas de terra para
o futuro, próximo ou distante do Reich, está por isso mesmo

ameaçado. O seu título de propriedade recebeu a contestação
da força e só por circunstâncias alheias à vontade de Hitler,
poderá ser mantido.

w..�
- _�
..••••••••• Il ....

tOs
funcionários do De

partamento Estadual de
Estatística convidam os

parentes e amigos de seu

inesquecível colega CHIL
DERICO HOSTERNO pa

ra assistirem à Missa que, em
,'" intenção à sua alma, farão ce1e

brar no altar do Sagrado Cora
ção de Jesús, na Catedral Me
tropolitana, às 8 horas de terça
feira, dia 10 do corrente.

Florianópolis, S de março de 42

JUNTA I OMERCJAL.·-Arqui
vamento de contratos - Re
gistro de firmas Autenticação
de livros-Certidões- Buscas
etc. Procure a Organização
Comercial Catartnense.

Madeiras de
Pinho

Vendem-se para
construções e

serrarias
Tratar à Rua João Pinto

n. 5 (sob.)
FLORIANÓPOLIS

Quando nos insurgimos contra a dominação dos países
europeus, que viviam confiantes na soberania da justiça, não
praticámos apenas ato de sentimento ou de pura adesão ao

direito. A própria segurança impõe-se a solidariedade com os

vencidos e a política de ajuda aos que se batem contra a in
justa agressão.

Não é por questão de gesto, simpatia ou capricho que
apoiamos as democracias, nesse supremo cotejo com as armas

nazistas. É, antes, por advertência do instinto de conservação.
;; ;; *

• '$ C • C·__

Na verdade, aqueles que lutam na Europa, na Ásia e na

África, para abater Hitler, são vanguardeiros dos nossos in
teresses, sacrificam-se para que sobrevivamos.

Quando um pastor sái ao campo para matar o lobo que
ataca os seus rebanhos, o serviço beneficia por igual os redís
de toda a redondeza. As esquadras, que garantem a liberdade
das rótas marítimas, trabalham para nós. Os aviões, que con

têm a investida dos bárbaros, protegem a nossa grandeza ter
ritorial. Êles são as barreiras iniciais a um desbordamento de
força que nos atingiria de morte, se não houvesse o seu he
roísmo.

A Águia e o Leão, símbolos da América e da Grã-Bretanha,
preservam a nossa integridade, amparam a nossa índepen-

.

dência.
Asseguram aos povos debeis, senhores de grandes territó

rios, o direito de cultivar em paz a gleba dos seus maiores.
Allstreg'ésilo de Ataíde

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 - GIadiator 5 valv. 530$ - 6 valv.
551$, 7 valv. 593$, para pilhas 500$
para acumulador 700$.

Catálogo grátis. 400 réis em selos para

Ohá.Ca.ra.
Vende-se uma; em local

aprazível, com água corrente,
luz elétrica e esgote, sita à
Praia do Meio (Coqueiros).
Facilita-se o pagamento. Acei
ta-se, também, a troca da
mesma por uma casa nesta
capital. Informações com o
sr. Zanini, rua Tiradentes, 8

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

12 mezes de estudos, Mensalidade míntms. Preciso de agentes e re

presentantes em todas as cidades, Eser. va à Oaixa Postal, 3717 -S.Paulo
aR �&?fD'III. s.......M4iiiJil..,.,�,�,-,-""'�-".

Rádios especiais.
a remessa.

amanhã e sempre a CASA ORIENTAL
BARATO, todos os seus artigos ..será a preferida, porque BOM, BONITO e

Variado e modernissimo sortimento de sedas,
SEDAS Falasx mercerizadas mt. 2$000 Toalhas Higienicas, dz.

� ._ �eda Laqué xadrez e Iístado mt. 5$900 Fió, metro 3$5uo e 3$800 Toalhas de rosto, de 1 $4, 1$8, 2$,
.'},.- Laqué, liso, mt. 4$400 Rendão (novidade), mt.' 6$�00 2$5 e 4$500
• Façonné 3$800 Odala lisa, de 2$, 2$5 e 3$000 Toalhas de banho, legitimas alaguanas 7$500
» Grauíté, bom artigo 6$500 Opala estampada, largo 8Q mt. 3$000 Toalhas de banho, em cores 9$500
» Granité, especial 8$000 Cambraia üníssíma. larg. 80 mt. 4$500 Toalhas de banho, temos grandes
" Crepe fiomano 7$000 Zepbir listado, de 1$5, 2$ .e 2$500 sortimento.
» Gívré superior 10$500 Tricoline, de 5$, 3$5: 4$5 e 6$000 Jogos rendados para quarto, 7 peças 35$000
» Frisotine da melhor qualidade 10$500 Tricoline listada para Pyjamas. mt. 3$500 Colchas para casal, reclame 14$500
» Frísotíne diagonal (novidade) 12$000 Tricoline lisa, mt. 4$000 Colchas fustão para casal 18$000
J Ajc.ur de 6$000 e 7$000 Chitão superior 1$800 Colchas mercerizadas para casal 20$000
» Lingerie estampada, de 7$500 8$500 Cretone estampado 2$500 Colchas estrela para casal 20$000
• com bolas 9$000 Reps para cortina, largo 80 3$900 Colchas de veludo para casal 24$000
J) Fustão 8$000 Tecido rendado para cortina, mt. 1$600 COlchas fustão para solteiro 13$000
» Tafetá. xadrez 7$000

I
Pecido rendado para cortina, largo 1,40 6$000 Colchas mercertzadas para solteiro ] 2$000

• Tafetá Escoceza. de 7$500 e 9$000 Eano para Cópa, bem encorpado, mt, 2$300 Colchas fustão mercerísadas para
» Tafetá liso, de 7$500 e 8$50'"\ Tscocle, mt, 1$800 solteíro t 4$úOp
:t Tafetá liso, natural, de 9$500 e 12$000 Brins a começar de 1$800 Colchas brancas, meio linho para
:t Tafetá Moiré 12$000 Brim pardo legitimo J 16, mt. 2$500 solteiro 17$000
» Listada para Camisas 8$500 Brim branco e azul marinho, para co- Colchas brancas, meio linho para casal 27$000
» Listada para Vestidos 9$Soo legiaes, mt. 2$500 Colchas .braneas para casal 15$000
» Estampada em belos desenhos 9$500 Mescla superior, mt. 3$000 Colchas de sêda com franja para
• Estampada moderna 11$000 Pelueia fustão em diversas cores, mt. 3$000 casal 45$000
» Estampada (novidade) ) 2$000 Pelucia lisa, mt. 2$000 Colchas de pura sêda com franja para
» Estampada natural (alta nov.) mt. 18$000 MESA e QUARTO

casal 70$000
» Lumíere Lavrada, largo &0 mt. 10$000 Guarnições para chá, com 6 guarda- Leite de Colonia 5$800
» Lumíer e Liso, lar g. 80 mt,' 10Sooo Graníté, larg. 1,60 mt. 9$500 napos 15$000 Batom Michel, Zande e 'I'angee 2$800
» Lumiere Liso, larg. 90 (artigo já Pano para colchão mt. 1 $800 Guarnições pintadas para chá, com 6 Batom Colgate 2$500 e 3$5�0
bem conhecido) mt. 12$000 Pano enfestado para colchão, mt. 4$200 cguardanapos 3°7$$°00 Batom Tentação e Murjany 1$500

:t Veludo Chifon Reclame mt. 50$000 Atoalhado superior, largo t ,40 mt. 4$900 obertores para bêbê 000 RQuge Tentação 1$200
» Organza iisa, finíssima, mt. 9$500 Cretone meio linho branco, largo 1,40 4$800 Cobertores desenhados para solteiro 13$500 Rouge Realc(;', com pluma 1$700
.» Organza estampada, de 10$000 e 12$000 Cretone meio linho branco, largo 2,00 7$500 Cobertores desenhados para casal 17$1)00 Roug� Adoração 2$000
» Jersry, largo 1,40 12$000 Cretone meio linho,branco, larg, 2,:W 8$500 Cobertores xadrez para solteiro 19$500 Rauge Royal Briar 4$000

E mais uma imensidade de outras Se- Cretune meio linho em cores, largo 1,413 6$000 Cobertores xadrez para casal 25$500 Sabonete Realce, Godiva, Colgate, Che-
das, que estamos vendendo a pre- C!retone meio linho em cores, largo 2,00 8$500 Cobertores Argentinos para cas'al 89$000 ramy e Palmolive tSooo
ços baratissimos. Algodão bOID, peça de 10 mte. 14$000 Cobertores para casal 6$500 Sabonete Lifebuoy, Lever, Gessy Cit Pal-

TECIDOS Algodão largo 75, peça de 10 mts. 16$500 DIVERSOS molive 1$400
Luisine, metro 1$500 Algodão largo 90, peça de 10 mts. 19$500 Talco Malvll 2$900 e 3$900
Linon, metro 1 $500 Algodão superior, larg, 1,50, peça de Susppnsorios para rapa7 2$500 e 4$000 Talco Ross 2$900 e 3$900
Linho estampado para praia 2$500 10 metros 43$000 Suspensorios de couro para homens 7$000 Pó de Arroz Reny e Realce 1$000
VoU estampado, de 2$5, 3$, 3$5 e 4$000 Algodão Mariposa,para mesa, largo Jogos de couro para h lmens de 10$ e 12$000 Talco Realce 3$000 e 4$000
Tobralco estampado, de 3$ e D$500 1,40 peça de 10 mls. 40$200 Jogos de batizados a começar de 15$000 Pó de Adoração 2$000 e 3$000
Cambraia em desenhos modernos, dp Morim especÍal, bem largo peça de Jogos de malha para crianças 11$000 Pó de Arroz Royal Briar 3$000
4$80n, 5$500 e ê$ooo lO jardas 15$000 Babadores 2$000 Pó de Arroz GaIly ':'5$500

Fustão estampado (novidade) 4$800 Morim de cor, merceizado mt. 2$300 Capas para recem-nascidos, 9$500 e 10$500 PÓ de Arr, z Malva 3$000 e 5$Qoo
Fustão lisf.l, de 3$500 e 4$800 Morim de cor, tipo cambraia, mt. 2$500 Capas felpudas para recem·nascidos 12$500 PÓ de Arroz Coty 5$500
Setim estampado, metro 4$000 Cambraia mercerizada, enfestada Casaquinhos de malha para bêbês 4$000 Pasta Colgate 3$000
Organdy em todas as cores, mt 4$000 peça de 10 jardas

' '23$000 Blusas Olimpicas para moças 6$000 Pasta Gessy e Eucalol 2$500
Crepom para Kimonos, de 3$ e 3$500 Toalhas Adamascadas para mesa, Véos d'3 mó de sêda para- noivas 14$,)00 Pasta Kolinos, Lever e Odol 3$200
Merinó preto largo 80 3$800 2,00 x 1,40 30$000 Grinaldas para noivas a começar de 5$000 Oleo Oyrce e Realce 1$200

E centenas de outros artigos, tais, como: Bijouteries, Linhas, Rendas, Botões, Meia�, 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 a atbnção dos nossos fregueses, para a grande qua�tidade d�

artigos em saldo, que vEnde!Ilos por qualquer preço. Faça valer o seu dinheiro, preferindo a CASA ORIENTAL, a casa que vende pelos menores preços da praça.

Aproveite bem seu dinheiro, comprando na Casa Oriental, a única que possue a marca três D ..

BOM, BONITO E BARATO!
Vendas só a dinheiro OASA ORIENTAL Rua C. Mafra, 15-Florianópolis•

-

sao

a sem concurrência.preços7$ o o o Gramplnhos, caixa de 1 groza 4$500
Laminas GilIete Azul, dezena 9$000
Lima para unhas 1$500
Porta escova de dois lugares 2$000
Fita me trlca 2$500
Camisetas de Ilslca pa.ra homens 2$500
Camisas Socega Leão, para rapaz 4$000
Camisas 80cega Leão, para homens 5$000
Camisas novidade para :começar 8$000
Cuecas para homens a começar de 4$000
Pijamas para homens 8 começar de 25$000
Ternos de Casimira para homens a co-
meçar de 35$000
Ternos de Brim para homens a come-
çar de 39$000
Calções de banhos de 6$000 e 10$000
Cintos de banho 2$500
Blusas de jersey para moças, de 10$ e IH$ooo
Bonés para rapaz , 3$500
Abotoaduras 8 começar de 1$000
Pasta de couro para colegiaes I t $000
Grande sortimento em Roupas de Banho

PERFUMARIAS
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o ESTADO 9 de Março de 1942

ULTIMA HORA!
O·maior bombardeio de

todos os tempos ------------------------------.--------------------------------.-

Rejeitada a proposta de I(onstrução de um oleoduto
Washington, 9 (H. T. M.)

Uma proposta de crédito de 80
milhões de dólares apresentada
pelo secretário do Interior, sr.

Ickes, para a construção de
uma linha de tubos petrolífe
ros desde o Texas até Nova 1

Iorque, foi mais uma vez recu-Isada pelo Conselho de Priori-
A ANEDO'.rA DO DIA dades nos Abastecimentos, se·

O CLIENTE -- Doutor, acha, gundo revelaram as autorida
então, que estou com água no des do Conselho de Produção
joelho? I

de Guerra.
O MÉDICO -- E dê-se por Os membros do Conselho de

I feliz, meu amigo, que há muita Prioridades declararam que o

gente sem água' em parte algu- projeto não tinha tão grande
ma . . . valor para a defesa nacional,

que justificasse as enormes

despesas que forçosamente te
riam de ser feitas para a sua

execução.

Por motivo da aproxima�ão do Inverno

A CASA TRÊS IRMÃOS
resolveu liquidar todos o seu stock de SEDAS,..r

TROPICAIS, LINHOS (irlandeses e naci.onais),
por preços jamais vistos!

Para que a nossa

uma visita ao s

amável freguesia se

nossos balcões,
possa certificar,

onde encontrará

basta
os

artigos remarcados aos mínimos preços!

Igual liquidação de gravatas
e perfumarias

-

o ESTADO Esportiva
AVAí 5 X FIGUEIRENSE 1

Os meios fulebolísticos locais
vibraram, onlem, de indizível en�
tusiasmo, com a realizacão do sen
sacional cotejo-mór entie os anti
gos rivais Avaí F. C. e Figueirense
F. C.

O mencionado espetáculo foi pr e
senciado por enorme assistência
emprestando assim, destacadas ca�
ructcrist icas que ínüuencíaram de
maneira decisiva, para o seu maior
relevo, dado os contínuos aplausos
em virtude de eletrizantes jogadas
dos contendores.
Não havia, propriamente; moti

vos par ticulares que indicassem
seI: ruvorito ôste ou aquele clube,
pOIS, ambos, bastante credenciados
I isurum em campo, dispostos á
conquista de melhor colocação.
Ambos estavam bem treinados

técnica e fisicamenle e aptos para
uma exibição' de alla classe, em que
fôsse preciso clispender a maior
soma de energias.
Era de sup ôr , unicamente, que

a partida fôsse resolvida pelo faútor
. "chance", dada as excelentes con

dições dos litigantes. Mas não o foi.
Apreciámos um espetáculo perfei
tamente admirúvel até aos 60 mi
nulos d c iôgo, quando os avaianos
firmaram absolutamente a SUPCr10-
i idade técnica.
Sob as ordens do árbitro Carlos

de Camp.is Ramos (Lcléco) o cou
ro é movimentado pelos alvi-ver
gros, que numa ação rápida e sem

complicação, é levado até a frente
do arco coritrúr io.
A linha média elo Figueirense,

numa atuação magnifica, conseguiu
aHmental' insistcntemente a sua

própria linha de frente, ao mesmo

tempo, is01anoo as pretenções dos
adversúrios.

'

O centro-médio Chocolate, des
'fere formidável morteiro da altura
de meio campo, i ndo a bola morrer
ao fundo do retangulo avaiano;
mas, nào foi positiva.do êsse ponto,
por se encontrar em empedimento
um dos cOlllpanheiros daquele jo
gador.
Animados 11elos lOT'cer]ores, os

campeões estaduais do ano rindo
prosseguem nas arremelidás, deixan
do a visível impressão de levarem
a melhor por elevada ma.rgem de
pontos.
Aos 10 minulos de luta. pouco

mais ou menos, Luiz é chamado a

cobrar uma falta cometida por LOlí'l
em Forneroli. 1\lu i t () bem cobrada,
a bola va.i ;lOS pés ele Cal ieo, quP
em espetacular sem-pulo decreta o

10 tento para o figueirense.
E após uma série de extraordi

nárias fintas, por ambos os ban
dos, os quintetos procuraram. me ..

lhor orientação; porém, esta re-

dundou em verdadeira tomada, ape
sar dos esforços ingentes por par
te do juiz para necessár-ia corrc

ção.
Nestas circunstâncias, Saul con

segue passar o couro a Brúulio e
ôsí e a Nizeta que empata o encon

tro, marcando, para, () Avai o seu
lO goal, para, cm seguida, terrni
nar () 10 tempo.
Vimos claramente na fúse suple

mentar, à proporção que passava
o tempo, o acresciruo produlivo do
bando alvi-negro, que demonstrou
menor preparo físico.
Na Iáse complementar, os avaía

nos superaram, sob todos os pon
tos de vista, levando pânico ao goal
contrúrio.
Antes o Figueirense atacava; ago

ra o Aval passa à ofensiva, e os
bornhardeadores concretizam os
seus ideais de vitória.

A falta ele elecisão na linha mé
dia dos vencedores, nessa Iáse, foi
completamente reajustada, exercen
do e111 seguida magnífico papel no
auxílio aos companheiros da frente.
Todos apareceram em Iórrna

exceto Loló, que atuou fóra da su�
posição, demonstrando ser ótimo
half de ala.
Em dado momento, quando os

avajanos exerciam fórte pressão no
retângulo contrário, Saulzinho o
veloz ponteiro esquerdo, movim�n
ta o marcador ao assinalar o 2°
goal.
Ainda por Inte rmé dio de Saulzi

n110, 5 minutos após, a cont agem (>
aumentada de 3.
Desde e_ntão, os alvi-negros pas

saJl! a reí'orçar a defesa, evitando
aSSllll que o escore seja elevado'
porém FeJipinho, em ótimas condi:
ções, serve a Nizela" ([ue consigna
o ·io goal.

�ar� encerrar o rosário de goals,
BralllJO consegue descobrir a fren
te de. Filipinho cedendo-o a pelota
que lInpetuosamente, por ['ste úl·
timo, é remetida ao fundo do arco
adversário.

O magnifico e'Spelúculo terllrinulI,
favoral'elmen.te ao Avní, por 5 a 1,
d('Jxando vIslvelmenle demonstrada
a superiorida,de dêsle; porém, o
fautor que bastante influiu na
d i�ll inl1 i ção do podel'io a lvi -ne.gl'o
fOl mcnos de ordem léenica do que
de ordem física, visivelmente no
tada.

Os quadros esta.vam assim cons
titllidos:

AVAí -- Adolfinho, Pinheiro e

Diamanlino; Beck, Procópio c Lo
ló; Saulzinho, Felipinho Bráulio
Nizeta, Saul (depois Arí).' ,

'

FHiUEJHENSE - Vadico Décio
e Chinês; Luiz, Chocolate e' Biguá'
Neri, Forneroli, Vilson (depoi�Cuíca), Calíco e Gatínr'l,

A. Rumânia, sábado, rompeu relações diplomáticas com o
BraSIl.- a exma. viuva d. Marga-

rida Sevala.

S. PAULO x CORINTHIANS
Jniciando J torneio Rio-São Pau

lo Jogaram, sábado último, no Pa
caembú, os quadros representatí
vos do São Paulo e do Corinthíans,
A partida terminou num honroso
empate, de 3 tentos L\ 3.

Os quadros entraram 1'.111 cam-
do assim formados: ,

CORINTHIANS -- Joel: Azosti
nho. e Chico Preto; .Jango. 'Bra�1dão
e Dmo; Jerônimo, Servílío, Teleco,Eduardo e Carlinhos. S. P ti. CLt) _

Doutor; Vergílio e Ir�cínio; LoIR,Ramon e SIlva; Luiz, Teixeira
Hortêncio (Hemédio), Valdemar �
Pardal.
A renda foi de 89:0G8$OOJ.
GOLEADORES - São Paulo:

Teixeira (2) e Ilemédio (1). Co:
i-ínthfnns: T'eléco (2) e Servílio (l).

:1IIGALHAS
O América (elo Rio) solicitou o

passe elo meia-esquerda Magri, elo
E. C. Reclfe.

- Jurandir está interessando ao
Vasco.

-- O Botafogo treinou ontem 1.
prestando-se para sua excur�ão
nessa semana, à Curitiba.

'

-- O Flamengo quer o concurso
ele Pirombá, centro-avante do E C
Recife.

. .

-- Vevé terminará seu contrato
com o Flamengo em abril víndou
roo

-- Jaú jogou, ontem, empresta
do. pelo Vasco, no quadro elo Madu
reira.

- O Fluminense não se interes
sa por Mário Ramos. Êsse jogadoresta em "demarches" com o Canto
cio Rio.

-- Manclinho e Martinho jogarão
pelo Flamengo neste ano.

.

-- Osvaldo,Brandão, do Interna
cíonal, <;te Pôrto Alegre, pediutransferência para o Palestra Pau-
lista. .

-- Carlos Leite, ex·comandante
�ascaíno, jogará no Ipiranga Pau.
llsta.

A's 5, 7 � 9 horas

o despertar do
mundo

Com Caroll Landís, Victor
Mature e Lon Chaneg Jr.

Complemento nacional D.F.B
Atualidades Pathé News

Preço único 1$500
Imp. até lo anos

Vida Social
O PENSAMENTO DO DIA
"Os golpes de Deus, às vezes,

como que procuram, no coração
do homem, as feridas ainda
abertas, para o fazer pensar no

nosso nada, ou nos atraír para
aquele que é tudo". - Rui
Barbosa.

o PRATO DO DIA
PUDIM DE QUEIJO - Mis

ture bem 1/4 de queijo ralado,
um copo de leite, seis óvos in
teiros, duas colheres de mantei
ga, duas chícaras de açúcar e

um pires dos grandes (raso) de
farinha de trigo e uma caixinha
de passas. Leve ao fôrno em

fôrma untada, tendo apenas o

fundo com caramelo.

Aniversários:
Ocorre hoje a data natalícia

do nosso estimado compatrício
sr. Armando Ferraz, digno di
retor-gerente do Banco do Cré
dito Popular e Agrícola de San
ta Catarina e pessoa de grande
conceito em nosso meio, dadas
suas qualidades de coração e de
espírito.
Faz anos hoje o sr. Siríaco

A therino, estimado e acatado
comerciante de nossa praça, on
de dirige, com proficiência e

zelo, os serviços da "Panair"
em nosso Estado e a conhecida
firma S. Atherino & Irmão.

ULTIMA HORA
. �s aviõ�s da RAF. realizaram nova incursão ii vasta
a r_!!a Industrtal de Paris, que está trabalhando para os ale
maes. pesta vez. o ataque foi feito a Poissg, a noroeste
da capital francesa. Faltam pormenores.

A a�iação russa �0!Dbarde0!1 Varsóvia, causando pavorosos incên
dios nas fabricas .e �eposl(os .béhcos. E' em Varsóvia que Hitler está
concentrando o prmclpal material para a sua falada «ofensiva da pri
mavera».

Os japoneses conseguiram abril' uma brecha nas linhas de defesa
de �andoeng (cidade do interior de Java), para onde o comun do h o
landes se havia retirado.

O últi�� ch,�mado da r{:dio holandesa de Bando eng, recebido e m

Londres, dIZIa: Deus abençoe a Rainha!",
- �ecebeu:se informação, em Moscou, de que Adolfo Hitler che

g-O�l a KIev, capital da Ucr�nia, onde estabelecerá o quartel general ale
mao para a proxrma ofensiva da primavera.

-- Vich
í

noticiou que, há 48 horas, os russos desfecharam violenta
ofensiva na península da Criméia.

- Os japoneses sofreram grandes baixas na Birmânia mas estão
lançando à luta novos reforços. Os tanques americanos e os 'carrOs-blin
dados ingleses têm causado enormes estragos às linhas nipônicas no
setor de Pegú.

-- Uma moça chinesa, que, depois da queda de Singapura, onde se

batera ao lado dos defensores da praça, conseguira fugir num pequeno
barco para Sumatra, chegou à Birmânia, onde, num só dia abateu 13
soldados japoneses. Essa jovem heroina chama-se 'Vei-ChiI;g.

- Parece que as coisas, na Tailândia (Sião) não correm muito ao

gôsto dos japoneses, pois o gabinente tailandês renuncia coletivamente.
7" Os alemaes concentrnram 400 mil homens na Iugoslávia.
-- Os japoneses desembarcaram em Nova Guiné, que é mandato aus

traliano.
- Noticiam de Estocolmo que, na próxima "ofensiva da primave

ra", Hitler pretende lançar contra a Rússia 250 divisões alemãs e 30 de
soldados dos países satélites do "eixo", num total de 5 milhões de ho
mens. Por sua vez, Stalin anuncia estar preparando-se para arremessar
contra as forcas nazistas 367 divisões.

- O general Mac-Arthur, que defende a península de Batã rece
beu notícias (ainda não confirmadas, de que o general japonês' Masa
haro-Homa que chefiou a invasão das Filipinas, praticou ontem o hara

. quirí (tradicional s?icjdi? nipônico), por _uuo ter conseguido subjugar

�b;;����O ���:�;��� n;t�;�"�:��;�:.d��;;;��Rio, 9 (A. N.) -- Informa o Itamaratí, por intermédio da
Agência Nacional:

"O govêrno brasileiro está informado oficialmente de que o

embaixador e os funcionários diplomáticos e consulares do Brasil,
no Japão. se encontram em situação vexatória e de constran

gimento, incompatível com os usos e costumes internacionais.
O nosso embaixador foi posto em incomunicabilidade, a

nossa embaixada foi ocupada por fôrças de polícia civil e militar,
que nela permanecem, e os nossos funcionários são tr'atados como

prisioneiros de guerra.
O govêrno brasileiro, que tem concedido aos diplomatas e

funcionários dos países com os quais cortou suas relações diplo
máticas e comerciais, todas as garantias e lhes tem assegurado
todas as liberdades, de acôrdo com a sua tradição de hospita
lidede, vê-se forçado, a contra-gosto, a dar ao embaixador e aos

funcionários nipônicos, no Brasil, um tratamento equivalente ao

que estão recebendo os diplomatas e côns·ules brasileiros no Japão",

A's 7,30 horas

Trem de luxo
COM VICTOR MAC LAGLEN

E DENNIS O'KEEFE

Complemento nacional O.F.B.

Preços: 1$500 e 1$100
Livre de Censura

_ ..�

dia \

A's 7,30 horas:

As três noites
de Eva

Com Barbara Stanwgck e
Henru Fonda

FALECEU CAPABLANCA
.
Nova Iorque, 9 -- Faleceu nesta

clclade o famoso enxadrista cuba
no. Jorge Capablanca, uma das
n�a�s profundas sumidades mun
dlals do xadrez.

VAD

Fazem anos hoje:
O sr. Oscar Bayer, do alto

comércio do município de Tiju-
cas;

-- a exma. sra.,
Romanos.

d. Santinha

Visitas:
Em companhia dó nosso con

terrâneo sr. Le »degár io Bouson,
visitou- nos o sr , Camilo Cunha,
inspetor da poderosa organização
de transporte de cargas e pas
sageiros S.A.N.T.A., cuio colos
sal e patriótico desígnio é ligar
as remotas regiões do nosso país,
'entre si, por meio de linhas de
ônibus e de aviões, resolvendo,
assim, um dos maiores proble
mas atinentes ao progresso bra
sileiro.
A linha de ônibus "

Pullman"
inaugur ada entre o Rio e a cida
de de S. Lourenço está em fran
co e perfeito funcionamento; e

outras muitas se acham em

estudos ou em vias de serem

inauguradas.
O tipo de ônibus "Pullman",

adotado pela S.A.N.T.A. oferece
o máximo conforto. Tem ar con

dicionado e rádio receptor, e

transmissor, sendo que, por meio
dêste, o passageiro poderá en ..

trar em contacto com qualquer
p.onto do país, em plena viagem.
Dentro de poucos meses talvez

,um ramal da S.A.N.T.A. já
esteja atravessando o território
catarinense.

Agradecimento e Missa
I

FRACOS e

ANÊMICOS
TOMEM

Vin�o Creosotado
"SILVEIRA"

Grande Tónico

Complemento nacional D.F.B.
Fox Movietone News

Preços: 2$500 1 $500 e 1 $000
Imp. até 10 anos

A viuva. filhos, mãe �
e demais

parentes do falecido LAERCIO VIE·
GAS DE AMORIM agradecem a

todas as pessoas que os confor
taram na sua grande dôr, e con

vidam a todos os parentes e ami
gos para a missa de 7. o dia, que

dia 11, às 8 horas, na Catedral Metro·
145. 2v.-l

farão celebrar no

politana.

Dormitório
Vende-se, a pr eço de oca

sião, por motivo de viagem,
excelente j(lgo de mobília
p lra quarto de dormir à rua
JoinvilIe, 24

'

5v-l

Monumento a
Stefan Zweig

Represen tan t es:
MACHADO & Cia.

Salvador, 9 (A. N.) - O ves

pertino "A Tarde" abriu uma

I subscrição popular com o fim
de angariar fundos para a ere

ção de uma herma em homena
gem ao escritor Stefan Zweig,
numa das praças da cidade. A
subscrição foi aberta pela Pre
feitura Municipal, com a im
portância de três contos de
réis, havendo já numerosas

contribuições.
Esti" trtste, me. am&r"
T'ena bronqalte? EstA. com to...e1
B lei de N0••0 Senhorl
Só te II&ln o CONTBATOSS••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


