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CHUNQUIN, 12 (U. P.) _m O GOVÊRNO DO MARECHAL CHANG-KAI-CHEC DECRETOU A CONSTRUÇÃO DE DOIS "TÚMU�9S

SORES DESCONHECIDOS" AFIM DE SEPULTAR UM CONJUNTO DE CADÁVERES E AS CINZAS DE CERCA DE 21.000 SOLDADOS JAPO
PERECERAM NA BATALHA DE CHANCe"A, QUE CONSTITUE UMA DAS MAIS FRAGOROSAS DERROTAS SOFRIDAS PELOS JAPONE

COMEÇO DA GUERRA COM A CHINA.

T<út1\ulo

Coronel que cheira a

«qui$�ing»

ao regressar, escreveu um me

morandum que defendia, em

parte, as críticas alemãs à neu

tralidade suiça. A falta de neu

tralidade política do coronel

Daeniker foi objeto de crítica
do Parlamento sendo, em se

guida, procedido um inquérito
a respeito no Departamento
Militar, cujos resultados não
foram publicados.

M3chado & Ci�.
Agências e

Representações
C.iu pOlt.1 - 37

Rua João Pinto - 5

FLORIANÚPOLIS
Sub-agentltl no. principais

munciplos do E�tado.
17P.
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A ((RAF» atende a primeira
missão do governo americano
Washington, 12 (A. P.)

A Casa Branca revelou que a

"Royal Air Force" executou
com êxito a sua primeira mís

são por conta do govêrno dos
Estados-Unidos - a distribui

ção de sôbre a França ocupada
de mais de dois milhões de

pamfletos em língua francesa,
contendo excertos de discursos
e declarações do presidente
Roosevelt. O sr. Stephen Ear

ly, secretário da presidência
declarou que, "êsses folhetos
levavam aos franceses uma

mensagem de esperanças".
EstAs triste, meu am61' T
Tens bronqaíte? Estás com tone'f

1ll lei de N0880 Senhorl
Só te uh. o CONTRATOSSIiI.

J
'"'\

Com a vanguarda das fôrcas
britânicas em lUalaca, 12 (U.
P.) - As tropas japonesas, lu
tando com incrível ferocidade,
com absoluto despreso por
suas perdas e em número que
parece ser ilimitado,continuam
hoje, atacando na frente de
J.llalaca, a uns 350 quilômetros
ao norte de Singapura.
Os defensores sofreram, tam

!>ém, baixas, sumamente eleva-

aos
CD

rnuasores

Como viajará
Von Thaemann!

Buenos Aires, 12 (A. P.) -

O jornal "El Pampero" anun

cia que o sr. Edmund von

Thaermann, embaix'ador da

Alemanha e que foi chamado a

Berlim, deve deixar hoje a Ar

gentina.
O jornal não diz qual o

meio de transporte de que se

servirá o diplomata alemão,
mas há indícios seguros de que
tomará um avião especial da

"Condor", para alcançar no

Rio de Janeiro o vapor espa
nhol "Cabo de Buena Espe
ranza", a bordo do qual se

guirá para a Europa.
A "Pan-American Airlines"

diz que o sr. von Thaermann
não reservou passagens em

seus aviões, acrescentando que
estas não são vendidas a ale
mães, japoneses e italianos.
Como é sabido, os serviços

regulares da "Condor" e da
"Lati" na Argentina estão in
terrompidos em virtude da di
ficuldade em que essas em

prêsas se acham de obter ga
solina.

o MAIS ANTIGO olARIO

Diretor-gerente:

DE SANTA CATARINA

Altino Flores

Havaí: Estão firmes as Indias Holandesasofensiva partirá de
Honolúlú, 12 (Reuters) - "Os japoneses podem atacar o

Havaí de um momento para outro; mas, desta vez, não nos

apanharão de surpresa" - essas declarações foram feitas pelo
major general Delas Emmons, novo comandante das tropas
norte-americanas do Havaí, falando aos jornalistas.

"Estamos preparados para enfrentar novo ataque a qual
quer momento - prosseguiu o general - da mesma tórma
que estamos resolvidos a manter o nosso contrôle sobre estas
ilhas. É daquí que faremos partir a nossa ofensiva - projeto
que estamos agora estudando. Indiscutivelmente, os japoneses
tentarão outro golpe de surpresa, sendo possível que tentem

lançar outro ataque de grandes proporções. Mas, agora, esta
mos preparados para recebê-los" .

O general Delas Emmons acrescentou ainda que é possí
vel que os nipônicos tentem ultrapassar o Havaí para lançar
um ataque contra o Canal de Panamá e o Alasca.

Batávia, 12 (Reuters) - Uma grande ofensiva japonesa
contra as Índias Neerlandesas está sendo esperada dentro de
alguns dias ou talvez de horas, na opinião dos círculos autori
zados de Batávia.

Êsses círculos citam como evidente o fato de patrulhas
aéreas nipônicas estarem diariam.ente voando sobre o arqui
pélago. Os comunicados oficiais holandeses fazem frequente
mente menção de vôos de reconhecimento aéreo inimigo sobre
as ilhas, mas acentuam que "nenhuma bomba foi lançada".

Tais reconhecimento sucessivos foram anteriormente uti
lizados em larga escala pelos nipões em outras frentes, antes
de uma ofensiva. O mesmo parece que 'irá acontecer aquí. O
comando holandês está preparado para qualquer acontecimen
to e está confiante e determinado. A frente civíl -está comple
tamente organizada e não é de esperar que os quinta-colunistas
consigam algo contra as defesas locais.

Os nipões, que durante muitos anos abusaram da hospita
lidade neerlandesa, deverão saber que não podem abalar o pa
triotismo da população. Agora, uma grande luta está sendo es

perada e na qual as Índias Holandesas tomarão parte.

A retomada dos
servicos da Condor
Rio, 12 (V. A.) - Tendo "O

Globo" inserido um telegrama
de seu enviado especial, em

que se afirma haverem passa
do por Pôrto Alegre tripulan
tes da emprêsa nacional de
navegação aérea Serviços Aé
reos Condor Limitada, para
buscar, em Buenos Aires, apa
rêlhos da mesma emprêsa, que
lá estariam retidos, o tenente
coronel Murící Filho, diretor
superintendente da Condor,
desmentiu o dito informe, que
carece inteiramente de qual
quer fundamento.
A emprêsa ainda não reini

ciou os seus serviços, o que de
pende de certas provídêncías
de ordem técnica e de autori
zação governamental.

Os aviões que se encontram
fóra do Rio acham-se guarne
cidos por suas tripulações e

elas mesmas os trarão, logo
que sejam reiniciados os ser
viços de tráfego da Condor.

Anulados os privilégios fascistas
Nova Iorque, 12 (Reuters) - A rádio de Roma irradiou a

comunicação publicada pela Gazeta Oficial, segundo a qual o

estatuto dos funcionários pertencentes ao partido fascista será
de ora em diante o mesmo que o dos servidores cívís comuns

tio Estado, no concernente às suas funções públicas.
Observa-se a propósito que o descontentamento crescente

que reina entre grande parte {la população cívíl italiana e as

acusações -de suborno e de corrupção que predominam nos cír
culos do partido fascista foram provavelmente o motivo dêsse
decreto fascista.

se conta a história da
do marechal Ralbo

Como
morte
Londres, 12 (Reuters) - A morte do marechal Italo Bal

bo, ex-governador da Líbia, que pereceu em 1940, quando seu

avião foi atingido e derrubado em Tobruque, foi causado pelo
fogo anti-aéreo de um cruzador italiano, declara uma transmis
são da rádio de Roma.

Essa informação é baseada na declaração de um oficial
aviador britânico, de que o avião do marechal Balbo voava so

bre Tobruque no momento em que os ingleses efetuavam in
cursão contra aquela praça forte. A artilharia anti-aérea do
cruzador italiano teria então atingido o avião, que caíu em

chamas.
As autoridades italianas, entretanto, na ocasião em que o

fato ocorreu, insistiram em que o aparelho do marechal Balbo
teria sido derrubado por avião britânico.

NegóciO de ocasião-
Por motivo de viagem, vendem- se, por ótimo preço, uma

sala de jantar, um quarto de casal, dois ditos de solteiro, uma

geladeira pequena e mais algumas miudesas. A venda só será
efetuada em conjunto. Tratar à rua João Pinto, 18 (térreo).
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pelo arinvadidaMaltaSerá

cidade do ataque [apouês. O

Idas em suas linhas da frente Inímtgo está empregando tan- empregam todas as táticas. co
do rio Sllu, As perdas brírâní- ques pesados, possivelmente de

'I nhecídns,
sómente não atacam

CI1S, porém, são insig'nificantes 52 toneladas, e um número ex- à baíoneta,
-

comparadas com as {los japo- traordínárío de bombardeiros Admite-se que a surprêsa e

neses, de mergulho, fúria da ofensiva custaram aos

O correspondente falou com Os feridos, chegndos da íren- hrítânícos algum material e

veteranos das eampanhas da
I

te, dizem que nunca viram lu- território, mas todas as ínfor
Europa e da África e êles fo- tal' dessa maneira e que os ja- mações reiteram que as baixas
ram unânimes em afirmar que poneses avançam diretamente, imperiais são pequenas e que
não tinham visto nada que se em ondas sucessivas, apesar do I

as dos atacantes são Importan
pudesse comparar com a fero- fogo mortífero dos brítâníeos e tíssímas,

Um oficial comentou que
"os japoneses parecem abe
lhas e grupos inteiros deles
eram eliminados. Os grupos
menores, que efetuam incur
sões ,apesar de serem reeebl
dos com fog'o violentíssimo,
continuam atacando. Os nos
sos soldados são magníficos e

o nosso material não poderia
ser melhor] mas somos mui.
to poucos",

Os japoneses parecem co
nhecer perfeitamente não só
as estradas como também as

plantações de borracha, uma

por uma, atravessando esreitos
caminhos da selva,dirigindo os

seus ataques contra o rio
Slim e o seu tributário, o DiI.

O general Lewis declarou

que é provável que peore a

.sf�aç�o em ve! de IJl�ªora�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Fpan�a,
I aliada

gvanae
ao futuro

Washington, janeiro de 1942
-- (Serviço especial da Inter
Americana) - Segue-se aquí,
com particular interêsse, as

reações políticas que se vêm
operando na França nestes
últimos dias. Verifica-se como

a derrota militar alemã na

frente russa está repercutindo
favorávelmente no espírito de
resistência dos franceses, nos

quais o mito da Invencíbihda
de alemã, causa de tanta con

fusão e deslealdade por êsse
Estados além, havia exercido
uma influência de desespero e

de desesperança. Há indícios
de que as manifestações espo
rádicas de protesto, que até
aquí se vinham produzindo em

varias regiões da França
ocupada, especialmente em

París, iniciativas meramente
individuais ou de frações de
resistência, que está pre
ocupando seriamente as auto
ridades alemãs de ocupação.

O povo trancês está hoje di
vidido em três núcleos ele di

vergências irredutíveis que,
em certos aspectos, chegam a

extremos de ódio. Esses três
núcleos são: o chamado "gru
po de París", que recebe inspí-'
ração direta-dos alemães e for
temente subvencionado por ês

tes, cujas figuras principais
são De Brinnon, Déat e LavaI;
o govêrno de Vichí, que con

grega em seu tôrno a parte
política da máquina do Esta
do e ainda irradia o seu anti

go prestígio; e uma grande
massa, já convalescente e res

tabelecida do profundo e ines

perado golpe da derrota, que a

lançara para o pessimismo ne-

Certos orgãos internos das mu

lheres congestionam-se e inflamam
se com muita facilidade.
Para isto, basta um susto, um

abalo tarte, uma queda, uma raiva,
uma comoção violenta uma noticia
má ou triste, molhar, os pés, um

resfriamento ou alguma imprudencia.
Moléstias graves podem começar

assim.
Justamente os orgãos mais im

portantes são os que se congestio
depressa, sem que, a mulher sinta nada no

ESTADO:'Seoooda·relra, 12 de Janeiro de 1042
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Mocinhas e 'Mulheres
congestões e inflamações de certos orgãos internos

I nam e inflamam mais
comêço.

N�da sentindo no cornêço da congestão interna ou da infla'
maçao, a mulher não se trata a tempo de evitar que a doença
e agrave e vá peiorando cada vez mais.
É 'esta a causa das moléstias mais perigosas !
Para tratar as congestões e as inflamações útero-ovarianas, use

Regulador Gesteíra sem demora.

Regulador Gesteira trata os padecimentos nervosos produzidos
p_:las moléstias do útero, pêso no ventre, dôres, cólicas e perturba
çoes da menstruação,. debilidade, palidez e tendencia a hemorragia,
provocadas pelos sofrimentos do útero, fraqueza ger al e desanimo
provenientes do mau funcionamento dos orgãos útero-ovarianos

tri�:ezas �úbitas, palpitações, tonturas, calor e dôres de cabeça:
enjoes, dores nas cadeiras, falta de animo para fazer qualquer tra
balho, cansaços e outras sérias alterações da saúde causadas peJas
congestões e inflamações do útero.
Regulador Ge�:teira trata estas congestões e inflamações inter

nas e as complicações provenientes destas inllamações,

I_------------��----------------------------------------
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, Terrenos no Balneário

Produtos CATf!DRAL Escolha já o Seu lote de ter-
. �1';;' reno no Balneário da Ponta do

ti venda na FARMACIA ESPERANÇA do Leal. As construções aumen
tam. A planta dos terrenos acha-

Rua Conselheiro Medra, 4 e 5 - FONE 1.6ft2 se com o sr. Ar! Santos Pereira

(Defronte à c � sa Hoepcke) que se acha encarregado da
�1IIllIiI �____________ venda dos lotes.

I

i
I Comece hoje mesmo

a usar Regulador Gesteira

-

Indicador
DR. RICARDO
GITTSMANN

Ex-chefe de 01/-
nica do

Hospital de
Nuernberg

(Profs. L. Burkbardt
e E. Kreuter)

Especialista em

('irurgio Ge1'a11

I Alta cirurgia, gyne

I
cología (doenças de

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

de plastíca,

Conaultorlo t5 rUll Trela-
ao, 18 (des !O á8 12, I
dae 1 b Ó� 16,30) Tele

phone - 1,285

� Bestdencla A rua. Rs

f
teves Juníor I 20. • ••

N Telephone .q. 1.1Jl

\.' .

�" Antônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO

Cirurgia e Ortopedia.
Clinica e Cirurgia do
torax. Partos e doenças

de senhoras.

CONSULTÓRIO:
Rua Trajano. 33.

Diariamente das 15 às

I
17 horas.

RESID:B;NCIA:
Av. Hercilio Luz; 189.

Telefone n. 751.

médico

I\�TITUTO DR DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Djalma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra [Suíça]
Com prática nos hospitais europeus
Clínica médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare

lho genito-urlnarlo do hor.en
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manocl de Abreu Cam oan-rto
São Paulo). Especializado em Hi
giene e Saúde Pública, pela Uníver
sidade do Rio de Janeiro.

,

Gabinete de Raio X
Aparêlho moderno SIEMENS para
díaguõstícos das dorncas internas
Coração, pulmões, vesícula blUar.

estômagos, etc.
Radiografias ésseas e radlograllas

dentárias
------------�-----------_� Electrocardiografia clínica

DIagnóstico preciso das moléstias
cardíacas por meio de traçados '

elétricos.)
Metabolismo basal

(Determlnaçl!.o dOI dttárbíos das
glândulas de secreção Interna).

Sondagem Duodenal
Exame químleo e microscópico do

SUCO duodenal e da bílis).
Gabinete de fisloteraoia

Ondas curtas, ralos ultra-violetas,
<aios Infra-vermelho e eletricidade

médica
Laboratório de microscopia e

análise clínica
I!.xames de sangue para diagnóstico
da sUllls díagnéstíco do Impaludis
mo, dosagem da uréa no sangue,
etc. Exame de urina, [reação de
Ascheln ZODdeck, para diagnóstico
precoce de gravidez). Exame de
pus, escarros, liquido raquíano e

ruatquer pesqulsa para elueldação
de diagnóstico.

Rua Fernando Machado, e
Telerone 1.195

flORIANOPOLIS

Dr. ARAUJO-oLHos, OUVIDOS,
_____ NARIZ, GARGANTA
Especialista; assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.

C I Pela manhã, das 10 às 12
oniiiU tas! A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. - Fone 1447

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

Geral
CONSULTORIO :

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

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

Attende a chamados
14

a

gro e para o amargo desespe- ça inhibe-o, em absoluto, de
1'0 da impotência, que se reer-I representar a França no futu

gue hoje com uma fé renova- 1'0. Mas a sua posição atual,
da, imbuida da forte exaltação espécie de dramático "mea
romântica do tradicional pa- culpa", pode ter reflexos alta
triotismo francês. mente favoráveis para a causa

O máu humor dos chefes do da Democracia. É tudo uma

Reich contra o govêrno de Vi- questão de saber aproveitá-la.
chí é manifesto. "L'Oeuvre", Os Estados Unidos estão
de París, dirigido, como se sa- agindo no meio desta contu
be, por Marcel Déat, está são da política francesa com

transformado hoje num líbelo uma clarividência por todos
de singular violência, onde a reconhecida. Pode haver de
pessôa de Pétain e os seus co- momento, injustiças aparen
laboradores mais íntimos são tes e sacrifícios imerecidos
f u s t i gados impiedosamente.

I

mas nesta complexa luta, os _

Num discurso rádio-difundido designios só pertencem a quem
por todas as emiss�ras ,con- está no segredo dos deuses ...
troladas pelos alemaes, o sr. De resto, o futuro caberá, sem
D,éat acaba de adver,tir. o go- dúvida alguma, aos que, lim
verno do marechal Petam que pos de alma e de culpas no

a Alemanha está perdendo a passado, souberam demonstrar
paciência e que, se Vichí con- a tempo que são dignos de re

tinuasse com a sua política presentar no futuro o mundo
"comodista", a França corre- de lealdade e de transparên
ria o perigo de perder o seu cia moral pelo qual todos lu
Império e. as. possessões do tamos. E a abnegação é uma
Norte da Afnca. forma de sacrifício como ou-
É da mais elementar evi- tra qualquer ...

dência _que esta alusão "às O certo é que tudo indica

pos�es�oe�, francesas do Norte que a França ainda pode de

d� Afnca esclarece-nos per- sempenhar na história desta
feItamente sobre as causas da guerra, tão cheia de frentes
"ímpacíêncía ?,ermânica",. e externas e internas, um papel
nao se pode deixar de relacío- de primordial importância e
nar, como, de resto, se pensa digno da sua antíaa grandeza
nos meios políticos de Washin-

. o .

gton, com a vitoriosa ofensiva
inglesa na Líbia. Os ingleses
já marcham através ela Tripo
litânia e no outro extremo do
vasto campo da batalha fica o

território francês ultramari
no. Chegados os brítânícos à
linha de demarcação, ficariam,
logo em contacto com os seus

antigos aliados, e esta circuns
tância bem poderia avivar sen-
timentós de antiga amizade,
que os alemães não conside
ram ainda suficientemente
mortos na alma dos franceses.
Já está demonstrado que,

por ar e pelo mar, são insufi
cientes os reforços para evitar
a derrota total das fôrças do
general Rommel. Havia ainda
um meio de deter os ingleses:
transformar o território fran
cês no Norte da África numa

nova frente de luta ítalo-ale
mã. Pétain parece que não es

tá disposto a ir além das con-

I dições estipuladas no armistí
cio, e muito especialmente
neste momento em que a en
trada dos Estados Unidos na

guerra (o outro poderoso alia-
do da guerra de 1914-1918), o

resultado da contra-ofensiva
russa a Leste e os dispositivos
militares britânicos no Médio
e Próximo Oriente marcam de
finitivamente os destinos das
potências do Eixo.
Vichí está neste momento

sendo objeto de pressões e de
ameaças alemãs para agir num
sentido francamente hostil ao

bloco anglo-americano. "O
"grupo de París" presta-se ad
miravelmente para dar a essa

política todas as aparências
de uma manifestação da "opi
nião" francesa. Mas foi aos

propulsores dessa " opinião"
que o Marechal chamou deser
tores na sua triste mensagem
de Fim do Ano, revestida de
um pessimismo tal que vale
por um eloquente plebiscito da
grande massa de franceses que
se afastam igualmente de Pa
rís como de Vichí.
A atuação do govêrno Pé

tain desde a derrota da Fran-

HUMBERTO e

NOEMÍ COSTA SOUSA

DR. ALBERTO M. GUEDES PINTO

CLINICA GERAL
DOENCAS NERVOSAS

I Consultório: Rua Vitor Mereles, 28 - Das 1ft às 17 horas
Residência: Rua Almirante Lamego. 38 - Tel. 1589

Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em

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

Consultas diariamente Pela manhã: das �O ás 12 horas
à tarde: das 15 as 18 horas

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

\

participam o noivado de sua
filha HELIANE com o sr.

'

VINICIUS GONZAGA.

Dra. Josephina
, MEDICA �

Doenças de senhoras e crianças
CONSULTAS: das tO às t2 e das 1ft às 17 horas

Hua F. Schmidt, 39 (sob.)

S(hweidson

VINICIUS e HELIANE
noivos.

Fpolis., 1-1-19%2.

CLlNICA ESPECIALIZADA DAS MOLESTlAS DOS

Ouvidos-Nariz-Garoanta-Cabeça-Pescoço
Dr. ARMINIO TAVARES

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

, Consultas 20$000 - Operações a combinar
Consultórto: Rua João Pinto, 7 - Te!. 1461.-Residência ! 45à

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

Ex-interno do Serviç� do Professor Le�nidas Ferreira e ex-estagiário do:>
Serviços do dr. Gabr!el de A_ndrad.e (Hlo) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Cllnica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

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

Dr.

> ....... '*
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Camisas, Gravatas, Pijames,
Meias das melhores, pelos me'

flores preços, só na €ASA MIS
CELÂNEA. - Rua Traiano. 12

Pl'isno
deVenfre
* é um mal que exige

muito mais que um

simples purgante. Para um

alívio completo, deve-se

atacar diretamente a causa,

restabelecendo a atividade

natural dos intestinos. O

LeitedeMagnesia dePhillips
é um laxativo suave mas de

efeito comprovado, ele toni-
fica o tubo intestinal sem

produzir cólicas nem habl-

tuar o organismo.

i

lambem em
forma de
comprimidOS
sob o�nome
MILMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OATALOGO DE ORIMES
LONDRES, 10 (UNITED) - OS GOVÊRNOS ALIADOS NO EXÍLIO REUNIR-SE-ÃO NA PRÓXINIA SEMANA, AFIM DE CATALOGAREM OS CRIMES PRA

TICADOS PELOS ALEMÃES EM TODA A EUROPA E REDIGIR OS VEREDITOS INTERNACIONAIS MAIS TERRÍVEIS DA HISTÓRIA. ESTARÃO REPRESENTADOS

OS ESTADOS UNIDOS, GRÃ-BRETANHA E RÚSSIA. DIZ-SE QUE OS ALIADOS TENCIONAM NOMEAR PRESIDENTE O CHEFE DO GOVERNO POLONÊS, GENEUAL

SIKORSKI. EM NOTA, O COMISSÁRIO DAS RELAÇÕE S EXTERIORES DA RÚSSIA, MOLOTOV, REFORÇOU O PONTO DE VISTA DOS GOVÊRNOS EXILAI)OS, DE

QUE O CASTIGO DEVE SER UM DOS PRINCIPAIS PROBLEMAS DO PERÍODO IMEDIATO À TERMINAÇÃO DA GUERRA.

Que fará o
rei Carol?

Evitando um direito
ao rosto e respon
dendo com um es

querdo ao corpo.

factor de

SAÚDE

México, 10 (United) - O

ex-rei Carol da Rumânia anun

ciou que pretende dirigir-se
aos Estados-Unidos, afim de

assumir a direção dos rumenos

livres, declarando que passa
ria a agir na qualidade de" re

gente do Reino da Rumânia".

Segundo o que declarou o rei

Carol, o seu filho Miguel en

contra-se atualmente como

prisioneiro "dos bandidos ale

mães".
O antigo monarca acrescen

tou' ainda, que Hitler o obri

gou a deixar o país, por con

siderá-lo entrave aos seus pla
nos diabólicos de escravização
da Rumânia. O rei Carol afir-

" mou, também, que o govêrno
de Antonescu é composto de

traidores, que venderam a pá
tria aos alemães e se aliaram
a guerra "perdida desde o co

Illeço" .

O ex-monarca reafirmou,ain
da, a sua absoluta convicção
na vitória dos Estados-Unidos,
embora acreditando que a

guerra se prolongará por mui
to tempo ainda. Mas - acres

centou - a vitória dos EE. EE.

é, também, a vitória do mel!

país" .

Washington, 10 (United) -

O ex-ministro da Rumânía, sr.

Charles Davila, declarou que
seus compatriota nada têm que
ver com o ex-rei Carol e ridi
cularizou as versões de que o

ex-monarca encabeçaria um

movimento da Rumânia livre
nos Estados-Unidos. Acrescen
tou que a maior parte do

po-,vo rumeno está com os alia
dos e não haveria reorganiza- I

ção da Rumânia sob a chefia i

de Carol de Hohenzollern. I

'/
•

Esquivando O roslo
de um "left-swing" e
reagindo com o mes

mo golpe ao corpo.

Evilando um direclo
direito 00 rosto e

enviando um directo

esquerdo ao corpo.

Annu/fando um

"vpoercv!" direito
com a esquerda e

en>tiondo um 'swing'
·1 direito ao queixo.

GOLPES PROHIBIDOS

Mo d o correcto.

O pol/egar a

cha-se defendi

do de fractura �;a�/ _
Modo incorrecto.

�g!-
Nesta posjção, o

_

" pollegor está suo

,:..._.., jeito a fractura

Na nuca. &: um Colovel/o, na face

golpe marial. ou no queixo.

� 1ft
Um perigoso golpe Agarrar o adversa-

com o joelho. rio e golpeal·o.

ft �
Segurar o braço do Abraçar o adverso-

adversa rio. rio e derrubaI-o.

UTILIZAR os punhos deve ter sido o primeiro recurso do

homem para defender- se. Na- Greda, os lutadores usavam

manoplas de couro e chumbo, o que tornava a luta muitas

vezes mortal. Mais tarde, foi a Inglaterra o paiz do box, jo
gado a punhos nús até meado do seculo passado.

Nenhum sport exige maiores qualidades naturaes e mais seve

ro treinamento. Não obstante sua apparente violencia, o box

é considerado o sport mais digno do homem, pela lealdade,
confiança e serenidade que impõe.

Proteger o rosto dos golpes do adversaria é o cuidado cons

tante do boxeur, Cuidado identico devem ter os que se bar

beiam, contra os talhos no rosto, que muitas vezes resultam

em perigosas infecções. Proteja o rosto, passando a barbear-

se em casa com Gillette. C{((('c,-"__
É o meio mais pratico, \-....c::.......�
económico e hygienico.

Acácio Moreira

Gillette
-ADVOGADO

Consutias e pareceres
Ações civeís, comerciais

VISCONDE DE OURO

IPRETO, 70

Fone 1.277
pçAAif

Caixa Postal 1797 - Rio de Janeiro

IA-402

Londres, 10 (Reuters) _ ..

"Postos de metralhadoras da

"Gestapo" foram colocados
em diversos pontos táticos de
Berlim e varías outras cida
des alemãs, como medida de
precaução contra possível ten
tativa dos generais alemães
para a derrubada do regime
nazista" .

Essa informação foi trans
mitida pelo correspondente mi
litar do "Daily Express", Ri
chard Morley. Êsse correspon

de:lte acrescenta, ainda, de
acordo com informações con

:!�enciais em seu poder, que a

Gestapo" começou a cons
truir êsses postos de metralha
doras logo depois do "expur
g� dos generais" ordenado por
HItler durante o mês passado,

anunciando, ainda, que a pro- te de luta. Afirma ainda que os, te". Uma vez no govêrno, os

pria "Gestapo" pouco ou ne- líderes do partido nazista se-I' generais alemães apresenta
nhuma medida tomou para rão "liquidados sumaríamen- riam propostas de paz.
dissimular suas intenções. To- '<_"

dos êsses postos de metralha-
doras são guarnecidos pelos
homens da guarda pessoal de
Hitler.

Londres, 10 (United) - No
seu estudo semanal sob o tí
tulo "Correspondência Diplo
mática ", o "Times" diz que,
segundo informações recebi
das, os líderes militares ale
mães tentarão apoderar-se do

govêrno do Reich, se continua
rem os fracassos na campanha
da Rússia. Acrescenta que os

generais alemães projetam re

tirar o exército da Rússia e NO-Iruéga, afim de encurtar a fren-

HEMORROIDES
Externas e Internas - Sangrentas -

Pruriglnosas - Salientes e Ulceradas
Este especifico traz: alivio.

A Pomada Man Zan, preparada especialmente
para todos os casos de Hemorroides, é um espe
cifico que difere de seus similares pejo fato de
ter em sua preparação uma substancia de reco

nhecido efeito antisético-bactericida, que evita

.complicações infecciosas na região afetada. fa
cilitando assim a atuação eficaz dos demais
componentes da fórmula. A ação extraordina
riamente benéfica da Pomada Man Zan é ime
diata: - alivia as dôres e os pruridos, desconges
tiona as dilatações e acalma e refresca. Póde ser

usada em confiança por pessôas de qualquer ida
�=-""....,\ de. A venda em todas as Farrnacias e Drogarias.

MAN ZAN PARA HEMORROIDES
Em caso de dificuldade mande o seu pedido aos La
boratorios De Witt, Caixa Postal 834 - Rio de Janeiro,
4 acompanhado da importancia de 10$000.

-------------------------------------------------�\�,�

Hitler procura dois generaís
Londres, 10 (Jteuters) - Segundo Informa o correspon

dente militar do "Daily Express ", existem boas razões para se

acreditar que os dois melhores técnicos com que contava o

exército germâníeo, em matéria de guerra meeaníznda - os

mareehaís vou List e Guderian - foram igualmente 'demitidos
de seus postos, logo após a queda de von Brnusehítseh. Diz o

mesmo correspondente que êsses dois generaís aínc a não fo
ram substituídos por Hitler, que está encontrando dHiculdade.s
para a escolha de OUtros generais, capazes de assumir 9S res

ponsabilidades.

I

1\

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agficola
de Santa Catarina
Rua Trajano 0.0 16 - Séde própria

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

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORlANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRiCULTORES
Emprestimos _. Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Municípios do Fstado.

_

fleprt'sentante da Caixa Ecouomíca Federat para fi vf'n�
ria!' Apólice" do Estado de Pernarnbur-o, com sorteio

semestral, em M -Io e Novembro.
Paga todos os coupons das apólices Federais e dos Estados

de São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco,
Mantem' carteira especlal para administração de prédios.

Recebe dinheiro em depósito pelas
.

melhores taxas:·
C/C à dísposlção (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C AYlso Prévio ,;%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para. receber vencimentos em to�
das as Repartições Federais. Estaduais e Munlcípats.

Armando a Irlanda1
Londres, 10 (Reuters) - .\.. Grã-Bretanha está Iorne ... (

armas à Irlanda, com apôío (los Estados Unidos, segun ,o i
forma o correspondente do "DaiIy Express" em Dublin. Acl'('
centou o referido correspondente que numerosos íusís e grán
de quantidade de equipamentos suficientes para armar um pe
queno e bem adestrado exército, bem como canhões anti-aéreos,
estão chegando ao Eire, constantemente. Ao mesmo tempo, 0,8

pilotos irlandeses estão recebendo instruções para pilotarem os

melhores caças do mundo e os desempregados são apressada
mente recrutados para trabalhar na Inglaterra.

Peças �enuínas FORD
Procure os novos concessionários:

Tulli Amin &: Irmão
Rna Cons. Mafra, 54 -- Caixa postal, 117

os 8SrlÕ8S1A'-.a�ACO
RIO, 10 (MERIDIONAL) -- SUBORDINADO AO TiTULO "ESPiõES JAPONESES NO BRA

SIL", UM MATUTINO AFIRrY�A QUE TODOS DEVEM ESTAR ALERTAS CONTRA A
elA DOS AGENTES NIPONICOS� LEMBRANDO QUE o CASO DO ASSASSINATO

NHEIRO JAPO��tS ESTA EXIGINDO CUIDADOSA REVISÃO.-'o '._ ... ",.•

INFLlJÊN
DO ENGE-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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as fôrçasAguardando
LONDRES, 10 (UNlrE-D) _ .. REINA ENORME ESPECTATIVA N OS C í RC U LOS LOCAIS,

NOTíC�A DE QUE PODEROSAS FÔRCAS EXPEDICIONARIAS NORTE-AME
ESTÃO PARA CHEGAR ÀS ILHAS BRITÂNICAS.

EM VIRTUDE DA
RICANAS

•

americanas

, I

ahem mais alinenlos

t

Cf> O ESTADOI/P
DURIO VESPERTINO

Redação e Oficinas à Rua

João Pinto n, 13

Te!. 1022 - Cx. posta1139

Melhor em tudo, interna e exter- Seu vitorioso sistema de "Paredes

namente, o refrigerador Frigidaire,
- por fora, oferece nova e res

plandecente beleza; por dentro,
maior volume para armazenagem.

E, além disto, Frigidaire apresenta
caraterísticos exclusivos da maior

importância. Seu famoso compres
sor Poupa-Corrente é 22 % mais

possante e ainda mais econômico.

Refrigeradas" apresenta-se ratifi
cado pelos aplausos de dezenas
de milhares de possuidores entu

siastas. Suas duas amplas séries
oferecem a mais ampla e variada
escolha. Prefira o favorito, prefe
rindo um Frigidaire. E lembre-se
de que só é legítimo Frigidaire
o refrigerador fabricado e ga
rantido pela General Motor••

Compartimento Inferior Extra, para armazena

gem de alimentos. Um dos muitos detalhes que
dão, ao novo Frigidaire, um máximo de utilidade.

ASSINATURAS

Na Capital:
Ano .

Semestre .

Trimestre .

Mês .•....•••••.

50$000
25$000
15$000
5$000

No Interior:
Ano .......••••.
Semestre ....•..
Trimestre ....•.

55$000
30$000
20$000

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devolvidos

A direção não se responsabi-

11iza
pelos conceitos emitidos

.IlI>
nos artigos assinados

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

Chácara
Vende· se uma, ótimo, dota
da de bôa casa e em lugar
aprazivel. Km. 8, da estrada
para Sto. Antônio, fronteira
ao armazem do sr. João
Páulo. Preço: 5 :000$. Infor
mações nesta redação .. 6v-3
� ..

Sanguenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIA10, VANADA.
10, FOSFOROS CALCIO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Depauperados,
El90tedos, Anêmicos, Mi ••
que criam Magrol. Criança.
raquítical, r.ceberio _ toni-
ficação ger.1 do organÍlmo

com o

�anDUe nDI
Llc. D N S.P. n' 199, da 1921.

1•• ,1••••" _

'II•••••1.__ lIiI ..

Quase não podia
atravessar a rua

CONCESSIONÁRIOS FRIGIDAIRE EM FLORIANÓPOLIS
S. A. CASA MOELLMANN

Rua 15 de Novembro, 1

Conces.iollório3 nos principaia cidade. do por.

16.a CIRCUNSCRiÇÃO DE: RE
CRUTAMENTO MILITARA vitória é in�iscutível VOLUNTARIADO

Edital

(Comentário da Inter-Ame- esta será feita sem a colabora-
ricana) -- O mundo inteiro! ção dos hunos do Reich, mas

1 tem os olhos voltados para em nome da liberdade dos po
i

/ Washington, onde se realizam, vos, contra os usurpadores eu-

neste momento, as conversa- ropeus.
I

ções entre o presidente Roose- A América, unida como nun-

velt e o primeiro ministro ca, carrega a tocha da liberda
Churchill. Enquanto os dois de, iluminada a estrada das
grandes chefes decidem em so- gerações futuras. No Pacífico,
lo americano os rumos que to- seus soldados batem-se como

mará a guerra; nos diversos heróis contra a covardia dos

I frontes, além dos oceanos, as japoneses sorridentes que an

-------------- fôrças do Eixo, cada dia, sen- seiam, como seus comparsas

I tem-se apertar mais o cerco da Europa, o domínio dos po-

I
que as estrangulará, livrando vos asiáticos. A surpresa e a

a humanidade da ameaça da ignominia da agressão levada
"Nova Ordem" com a qual a efeito com premeditação en-

I Hitler queria asfixiar a con- quanto os seus embaixadores
ciência universal. Nas terras em Washington afirmavam ao

ocupadas da França, nas pla- presidente Roosevelt as inten
nicies desoladas da Polônia, ções pacíficas do Mikado, não
nas ruinas dos países balcãní- conseguiram entibiar o ânimo

. cos e nos louros campos de tu- do grande povo do norte, mas
.1. c .c:-_.__.u_.... I

\ Iipas da Holanda a resistência ao contrário disso, criou no

�---....__...._ ...._....__

' do elemento civíl cresce à me- coração e na alma dos seus

T'INHA TONTURAS dida que se repetem os atos soldados uma determinação
de barbaria dos soldados do invencível de fastar, de uma vez

Reich. por todas as ameaça dos tota
As notícias vindas de todas litários.

as partes da terra conflagrada Nesta hora grave para o

revelam a decisão, o entusias- mundo, o povo brasileiro guia-
o Sr. Se besttão Machado, mo e o poderio das .fôrças colí- do pelo presidente Getúlio Var

de 43 anos, funcionário pú- gadas da democrac�a, deseI_lca- gas prepara-se para arcar com

bllco cornecou fi sentir ton- i deadas numa ofensiva turtosa as responsabilidades de se ter

turas' manchas na 'vist8 tu-
I contra os apostolos da política declarado solidário com as de

do r�dava .. Tinha med� de da fôrça e da violência impie- mocracias no combate ao dese

atravessar' uma I us de to- dosa. Entretanto, a que as- jo de dominação do Eixo. A

mar o ônibus ou o bonde. O sistimos, n�s�e.momento, é tão vitória da liberdade é somente

coração cansava ao subir u- somente o mlCIO de uma revan- uma questão de tempo. H ítler,
ma escada.' i

che .sem precedentes. Eden e Mussolini e Hirohito muito

Começou a tomar as gotas Stalm, em Moscou; Roosevelt breve estarão no lugar para
de BUCOIODINA a conselho e Church�ll, em Washington, onde nunca desejaram ir, mas
médico e tornou-se outro: e� ��ten�iment�s. da maior que a ambição de mando e o

Iépído, jovem, cebeça leve, sígnírícação política para o desejo desenfreado de domina

sempre bem disposto. ! �undo, assen��m as bases da ção universal, que os empolga-
BUCOIODINA com base de' Nova Ordem no globo, mas ram, prepararam para êles.

,
1----

iodopeptona, Impede e com-'· IMPORTADORA AVA _ RADIOSbate a arteriosclerose, pro-I
longa a vida. ! S. PAULO - Rua Prates, 43 - Caixa 4063
Si tem mais de 40 anos Todos os rádios têm alcance mundial

comece 'HOJE a tomar BU· em ondas longas e curtas. Garantia
COIODINA e víverã muito de 2 anos.
mais do que iria viver. AVA - Gladiator 5 valv. 530$ _ 6 valv.
Peça BUCOlODINA na sua 55i $, 7 valv. 59.'1$, para pilhas 500$,farmácia e se não encontrá- para acumulador 700$,

la escreva 80 Laboratório Rádios especiais. CatáJ('go grátis. 400 réis em selos paraMargel do Rio de Janeiro, a remessa.
Caixa Postal 2102.

I - De conformidade com a ordem
do Exmo. Sr. Cmt. da 5". Região MiIi·
tal' e 5". Divisão de Infantaria, ficará
aberto o VOLUNTARIADO na 16". Cir

cunscrição de Recrutamento Militar, nes

ta capital, a partir de 10 de Janeiro do
corrente ano, na forma do artigo 33 do
R. S. 1\>1., artigo 85 da L. S. M. e aviso
n. 2.024, de 27·6·941.
II - Todo brasileiro que se apresen

tal' á autoridade Militar declarando que
quer servir no Exército ativo, será acei
to como voluntário, satisfeitas as con

dições segumtes:
a) ser brasileiro -te;
b) ter bôa conduta, atestada pela

autoridade policial da localidade em que
residir (êsse atestado deve declarar quan
to tempo o candidato residiu na zona de
sua jurisdiçlio) ou por um oficial do

corpo ou, finalmente, por Informações
idôneas colhidas a seu respeito;
c) revelar aptidão física comprovada

em inspeção de saúde;
d) estar entre 17 e 25 anos de idade,

devéndo apresentar, no caso de ser me

nor de 18 anos, consentimento escrito de
seu representante legal;
f) ser solteiro ou viuvo sem filhos e

não ser arrimo a pessôa alguma;
g) não se.r reservista de la. ou 2". ca

tegoria;
h) não estar chamado à incorporação

para o serviço do Exército e da Marinha;
de Guerra ou provar ter sido isento da
incorporação, depois da convocação de
sua classe;
i) sendo maior de 19 anos e 8 me

ses deverá apresentar certificado de alis
tamento militar espontâneo ou certifica
do de alistamento á revelia com o recibo
do pagamento da multa por infração do
alístamento,
III - Esta Circunscrição de Recruta.

mento aceita sómente 6 (seis) voluntã
rios, a-fim-de serem incorporados como

soldados burocratas.
IV - Data do encerramento: 31.1.942.

VALTER DE MENEZES PAES
Cap. Chefe int. da 16". C. R.

I
Dizimados os alemães
Moscou, 10 (United) -- As

tropas sob o comando de F'edu
ninsky mantêm pressão sôbre
os alemães no rio Volkov, des
truindo fortes pontos e desalo
jando o inimigo. Os germâni
cos resistem obstinadamente,
porém seus contra-ataques são
rechaçados, custando-lhes 200
ou 300 mortos em cada tenta-
tiva.

.

Uma unidade, em dia de lu
ta, dizimou uns 200 soldados
alemães e atacou o quartel-ge
neral da la. divisão de infanta
ria .apoderando-se de documen
tos, armas e outros materiais
de guerra.

o 'CONTRATOSSE'
E' DE EFFEITO SENSACIONAL

.... tosses r.be a .n.c: 1 .....
etc_ .. umple'grip,.._,..... _
eecwnta saagu , do,... _ peite e __..._�e Iratt.eza geraa, taa .:..:cr-'" e COII'I'IIA
•• ,..adI. aba.luto. o IEI'II••• ,•• , •
.. ta dos tubercaiea.. .. 'o •
CONTRATOSSE J. recabaa mala. 24000 .

........... Tonha.. Ctlldado!�Náa .. cIab.. _I__
�

•• I.
...... CONTRATOSSE, quo ........ .ao .... _22 li
�6 T_ _ e ar _-.

.--- __ ---- ---- ---
-

Companhia c Aliança da Baia.
----------------------------------------------------------------

Fundada em 1870 Side: BAIA
Seguros Terrestres e Maríümos

Dados relativos ao

Capital Realizado
Reservas, mais de
Responsabilidades assumidas,
Receita _

Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios e terrenos)

ano de 1940
Rs. 9.000:WO$OOO
• M.7oo:000$000
I 8.929.719:000$000

28.358:717$970
I B5.964:965$032
• 7.323:826$800
• 22 354:000$000

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanlo Jose

de Souza e Dr. Francisco de Sá.

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

cipais cidades da América, Europa e África.

Agente em Florianópolis

CAMPOS L O B O & Cie.
RUA FELIPE SCHMIDT N 39

CatJCfJ postal /9- TtltoholU1083-1!nd. r,l. «ALUANÇib

Sub-Agente em Laguna, Tubarão. Itcdai,
Blumenau e Lactea.
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dos Unidos. Foi dito, em esfe
ras fidedignas, que os senti
mentos norte-americanos, em

prol da neutralidade do Eire,
estão diminuidos pela crise
atual, pelo que se acredita pro
vável que Washington solicite
bases ao Eire (Irlanda).
Não é provável, no entahto,

acrescentou-se, que tal ação se

materialize antes que se com

plete a transferência inicial
das unidades do Exército, na

vais e aéreas dos Estados Uni
dos. Cabe recordar que os téc
nicos norte-americanos estão
construindo, de há muito, ba
ses na Irlanda do Norte, de 011"

de se espera atuarão, provavel
mente, algumas unidades esta
dunidenses. Alguns observado-

i"""T'�"'A_��;;"".,\.,,,,,,
__�DO;;;!eaDnd8.,eÍla. I; de JaDelroâJe IBf2

.
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ôrças norte-americanas
para a Grã-Bretanha

Londres, 9 (U. P.) - Nos

círculos informados se predis
se a decisão de enviar fôrças
expedicionárias norte-america

nas para a Grã-Bretanha para

renovar a pressão sobre o Eire

(Irlanda), afim de obter bases

e facilitações portuártas para

os bombardeiros, aviões de pa

trulhagem e unidades navais

dos Estados Unidos.

Sugeriu-se que o discurso

pronunciado pelo presidente
Roosevelt marcou, provavel
mente, o princípio do fim da

política de abstenção para com

o Eire (Irlanda), que, acredi

ta-se, a Grã-Bretanha manteve

principalmente para evitar

crise, que poderia ser prejudi
cial, no que concerne à opi
nião dos irlandeses dos Esta-

Interessa a 8 enfre 10 JIIulheres:

Na edolescende, na

idade adulta, na "idade
crltke", as irreguleride
des no funcionamento do
organismo eeerrêtem para
a mulher uma infinidade
de dores e contratem

pos. Ha, porém, as que
se libertam disso: são as

que usam A SAUDE DA
MULHER.

Regulador, tônico,
sntí-doloroso, A SAUDE
DA MULHER representa
uma garantia de nor

malidade para a saude
feminina.

A SAUDE DA MULHER
é o remédio Que traz no •

nome o resumo de suas

virtudes.

5

I de tanques, aviões e navios,
res opinam que a população do sentindo-se alentado pela per

Eire será mais acessível à solí- spectiva de que possam chegar
citação de Washington, que à fôrças expedicionárias norte

de Londres. Não tem havido americanas.

indícios, recentemente, de que Todo o mundo confia em

o govêrno de De Valera esteja, que a chegada de tropas norte

sequer, considerando fazer mu- americanas não está destinada

dança na política de neutralí- a reforçar a defesa, para caso

dade que mantêm os irlande- de tentativa de invasão mas,

ses. sim, para uma campanha con-

Ao mesmo tempo, o povo tra o continente.

britânico teve uma das maio- Segundo se presume, a base

res impressões dêstes tempos mais importante norte-amert

de guerra, com a mensagem do cana estará na Irlanda do Nr.r

presidente Roosevelt, o qual, te, onde os técnicos estaduni

pela primeira vez, esboçou pro- denses construiram bases ué

grama concreto para o públt- reas, de acôrdo com o urcgra
co que justifica derrotar Hi- ma de empréstimos e arrenda

tler, no continente. mento e facilidades de bases

O público ficou atônito, ante marítimas similares às da Is

a enorme produção anunciada Iândía,

A resistência da Inglaterra
Ao iniciar-se o )lOYO ano () na guerra dos outros, podería

pensamento geral não llódf� I viver em paz, mediante acõr

deixar de voltar-se para o: <los e combinações.
imenso oonflito que, há dois Felizmente, porém, para as

anos e meio, vem destruindo Américas, a Inglaterra ponde
bens. e. vidas e tende a espa- resistir. Sofreu muitas derro

lhar-se por zonas cada vez Tas. ll'Ias seu ânimo não falholl.

maiores e mais d lstantes, 'O baluarte principal, que fo-

Nessa vísão interior,' surge ram as Ilhas Brttãnícas, coutí
com grandesa ímpar, a lma- llUOU de pé. As rótas mnrítí

gem da Inglaterra, flue poudc mas para seu vasto Império fo

sustentar, sózinha, durante ram mantidas, embora a custo

pert. I) de
um ano, a luta na

ClU!Ll1
de imensos sacrifícios. Êsse

seus destinos se irmanam 110- Império foi mantido Intacto.

[e com o (los povos flue fül''" Teve o povo Inglês fôrça e âní
mam um bloco solidário em mo bastantes para levar a Juta

tôrno dos Estados-Unidos. Em ao campo do império íntmlgn,
junho de 40, quando a Françn, libertando a Abissínia �, pra
dividida internamente por obra. Uf:ament0, a Líbía, Reduziu o

da ambição política de alguns, poder naval italiano. A}}erfe'i
eaíu, apesar dos formídáveís çoou seus meios de defesa da

recursos de que ainda dlspn- rõta marítima do Atlântic�o,
nha e que, utilizados, teriam podendo assegurar o aflnxo de

talvez precípítado o fim da recursos vindos dos Estados

guerra, só mesmo um senti- Unidos. E, finalmente, CHm

mento de inexplicável té ínte- sua resistência, deu tempo n

rior poderia dar a alguém a es- que os demais povos do mun

perança de que a Inglnterra do compreendessem os perigos
continuaria a resistência, ..que os ameaçavam e se unis-

E que seria do mundo se ela sem num movimento de solida-

baqueasse � ríedade de que o melhor exem-

Naquela época, os Estudos- plo é o do continente amerí

Unidos, sofrendo ainda das cano.

consequências de uma polttí- Os ríscos que hoje correm os

('3 de isolacionismo e de rigo- países dêste continente são in

rosa neutralidade, consequente finitamente menores .do que
às desilusões da guerra de em 1940, graças a essa solida-

1914, não estavam preparados ríedade. Ela seria pratícamen
para a defesa do continente. te irrealizável se a Inglaterra
Seu grande presidente via jus- tivesse baqueado naquela épo
to e com precísão. Mas a opí- ea,

nião pública era ainda, nessa MAURíCIO DE MEDEIROS

I
data, a de um alheíamento, de

que se pôde medir a profuudí
dade naquela confiança des

prevenida com que a esquadra
do Pacífico se deixou surpre
ender em Pearl Harbour•••

Que teria sido da indepen
dência das nações fracas do
continente americano, tão ri
cas em matérias primas e tão

cobiçadas pelos pretensos re

formadores do mundo, se a In

glaterra tivesse também ba

queado em 1940�
Os inquéritos e pesquisas po
liciais vão revelando a existên
cia, em cada qual deles, de 01'

ganlsações poderosas, tenden
do a preparar a absorpção pe
las potências agressoras. É no

Chile, é na Bolívia, é na Ar

gentina. Nós mesmos, no Bra

sil, tivemos de tomar medidas

rigorosas, desde que surgiu o

conflito para dificultar a fOI'

mação dêsses quistos que; ao

amparo de nossas leis Iíberaís,
se vinham formando sob a apa
rência pacífica mas com nbje
tivos imprevisíveis, e isso gra
ças a vigilância do GOyêl'110
Federal, eficazmente auxilia
do pelos Interventores dos Es

tados, onde se tinham tornado
mais importantes as concen

trações de súditos de tais.
potências. Na América Central
essas organizações pululavam
e exerciam papél ativo formi
dável, a ponto de envolver o

próprío Presídente de uma de
suas repúblicas.
Tivesse a Inglaterra CIlÍllO

em 1940, não 'tenhamos a me-

I
nor dúvida sôbre o destíno que
estaria reservado aos países da
América Central e lUel'Ílliollal.
E nem sequer poderíamos eon-

tal' com a defesa militar dos
Estados-Unidos, cuja opinião
pública era preponderantemen
te ainda aquela de flue, en

quanto o país não se metesse

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

12 mezes de sstedos. Mensalioade míuíma. rrecíso de a gentes e re

presentantes em todas as cidades. Escreva à Caix« Po stal, 3717 -S.Paulo

linha direta Porto

--

AVISO *ÂO POVO CATARIHENSE

Empresa Jaeger & Irmão
Saídas de Florianópolis às terças e sábados
Saídas de Porto Alegre para Ftorianonolis

às quartas e sábados
Saídas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos

Aqente em Florlanonolis: MARIO MOURA

PRAÇA 15 !.IE NOVEMBROI

Alegre ._- Florianópolis

com

P�ITORAL nr
Elol'''J·----- ----

l-NGTCO· P[ LOT�Nü[
[ o RJ;M[()IO INDI[ADO

que sempre deixa ressaibos, nas

más digestões, o "Sal de Fructa"
Eno age imediatamente, fazendo
voltar o bem estar, preparando-o
para outra farra ...

Não sendo em vidros, não é
"Sal de Fructa".

ENO "SMi.��"

Representantes e

viajantes
Precisamos para todas as

6 zonas do Pais. Negócio sé
rio e lucrativo. Ótimas con

ções. Cartas à FÁBRICA DE
FOLHINHAS Ref. 601, Ca txa
.097 -

Centro Social dos Re
formados e aposen

tados
l' convocação

São convidados todos os

srs. sócios dêste centro pa
ra a sessão de assembléia
geral, afim de se proceder
à eleição da nova diretoria,
cujo mandato vai de 1942·
1943, A reunião será em nossa

séde social provisória, à rua

Pedro Ivo, às 16 horas de
, ti do corrente (6a-feira).
Fpolis. 8-1 1942.

O secretário
BOAVENTURA ALVES DA

SILVA
8VS.-4

•

J!III!d1
LHE FALTARAO ADMIRADORES ...

Reeia a beleza de" sua cútis com o uso

constante do Sabonete Gessy. Feito de

puríssimos óleos da flora brasileira e per
fumado com um fino "bouquet" de essên
cias naturais, Gessy remove a maquilha
gem e os resíduos cutâneos, limpa e desobs
true os poros, sem afe
tar as funções vitais da

pele. Gessy é econômi
co porque produz muita
espuma e rende mais.

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

Egberto Moellmann e Rodolfina IMoellmann

participam a seus parentes e amigos o contrato de.
.

casamento de sua filha LEATRICE com o sr. tenente

HENRIQUE KLAPPOTH JÚNIOR.

HENRIQUE e LEATAICE
apresentam-se noivos.

Florianópolis, 6 de janeiro de 1942.
.

4 VS. - 2

Alivio imediato
para

o lhos cansados!
Algumas gotas de
Lavolh'o diaria
mente desconges
tionam a vista,
r es t i tuern-Ih e o

bem-estar. Expe.
rimente-o.

PENSA-O Vende-se uma pensão. sita à Rua GeDeral
Bittencourt 1t3, bem afreguesada, Dor

preço de ocasião. Tratar na mesma. S v.-.7

•••

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Crise e desordens na lemanha
WASHINGTON, II (U. P.) -- INFORMA-SE QUE OS MILITARES ALEMÃES NÃO QUEREM CONTINUAR A GUERRA.

WASHINGTON, II (U. P.) REVELOU-SE NESTA CAPITAL QUE SE DECLAROU UMA CRISE DE GRANDES PROPORÇÕES NA ALEMANHA.
WASHINGTON, II (U. P.) -- AS NOTtCIAS RELATIVAS A DESORDENS E MOTINS NA ALEMANHA SÃO ACOMPANHADAS DE INFORMA

ÇÕES SEGUNDO AS QUAIS O EXÉRCITO E O PARTIDO SE DESAVIERAM. DIZ-SE QUE O CHANCELER HITLER TOMOU o PARTIDO DOS CA
MISAS PARDAS.

Joe Louis vencedor

Sit���i�ls h!!�i!t:r�e���!I�!�.J IEcos e Notícias Ç_�!�s.!º�cl§
ordenada, por deliberaCão da L.A.B.R.E .. a <>-mXIOG.,.,.,..,.,..,��ommoooOOO<XXXlODCXXlOOOOoo""""""",...,2!:.:!�COOOOOOODClXCO":.OD<AmKlO���.!OO>=<DOtxlOCXDOQ
c�ssacão completa �a� transl!'issões dos rã· Não podia ser mais deshuma- CINEREX I CINE OnEON! IMPE'RIALddlo.amadOreS braSllelvos, ate segunda er- �� �/e����áV�r�n!�O��:��:;n�� - FONE 1581 -

I
- FONE 1602 - I FONE 1581 -

em.
. - A' I

Lembra ..se que, há pouco mais de uma Hospltal Ha�monIa, no caso que, S 5, 7 {' 9 horas A's 7,30 horas I A's 7,30 horas:

quinze�a, se haviam i_?roibido tra�smissões ;�u���as Iinhas, passamos a

O amor vence tudo IHOTEL DOS A volta. do fanta�mapara fora das fronteIras do arasll. I Toda a gente sabe que êsse i}

.. ..

-

�-"""_""""'''M ·...,...._".... nw' ,,","�. hospital se ufana, até, do reno-
com .Ro.b�rt S�erliog e ACUSADOSVida Esportiva 1.1 o I

me de sanatório para moléstias I Víugínía Gllmcr e
-

I Vida SOCI-21 pulmonares Pois bem:

Trás-I
com Willian PoweIl e Myrna

Atlético 2 X Avai 1 lU' ante-ontem, dia 9, uma senhora, Complemento nacional D.F B. Loy Complemento nacional D.F.B
Como haviamos anunciado, o' I viuva, foi, de automóvel, levar Complemento nactonal D.F.B.

"Avaí F.C.", desta capital, ex- seu filho, que é um moço dis- Copenhagem (short natural
cursionou, ontem, a Imbituba, tinto, funcionário de importante colorido)
medindo fôrças com o "S. C. Aniversários: repartição estadual, àquela casa

Atlético", dalí, Fez anos, no sábado, o sr. de saúde, depois de se

haver)
Preço: único 1$500

Após, renhido, combate, foi Miguel Noceti Faraco, antigo e informado, pelo correio, quais Livre de Censura
o Avaí derrotado pelo score de dedicado funcionário do Depar- eram os preços das diárias. Preços: 2$500 1 $500 e 1 $000
2 a 1.

. tamento de Educação. Após uma viagem
_

de 7 horas, - .-.-

Im p. até 10 anos.

O?te:n, mesmo, à noite, os ex- Fez anos ontem o nosso jovem por estradas empoeiradas, sob --------------

cursiornstas regressaram a esta conterrâneo Paulo da Luz Mohr u:n sol de fogo, chegaram ao sus- sido. incorporados �� �atrimôn2° I Companhl"a PetrollPfera l10pebacapital, trazendo ?ôa impressão I aluno do Ginásio "Progresso": pirado deatino , O enfermo esta- Nacional, Rupp dirigiu-se entao \J
da luta, mas, desejosos de uma de Curitiba e filho da exma.

va exausto do longo caminho ao Mínisterio da Fazenda, que,

revanche, que se realizará, aqui, viuva d. Etelvina da Luz Mohr percorrido. ouvida a Superintendência do AVISO A Companhia Petrolífera Capeba, S. A. co-

no domingo 2S do corrente. \, _ Afinal que aconteceu? Acervo, opinou pelo indeferi- munica aos seus subscritores e acionistas

Fazem anos hoje: Examinado pelo dr. Krôner mento da petição, por estar a
I que o Conselho Nacional de Petróleo indeferiu o seu pe-

Abertas as inscrições o sr. Orlândo Heusi Silva; que, segundo nos dizem, é ale: questão « sub-iudice". dido,para exercer _atividades no setor de mi�eraç�o do
De acôrdo com a última nota

_ a exma. sra. d. Otília Pira- mão nato foram formulados :{. petroleo e operaçoes correlatas. A Companhw, nao se

oficial da F. C. D., acha-se, a
curuca Blum, esposa do nosso prognósticos desanimadores so- Foi classificado o capitão-mé- conformando com essa decisão, vai recorrer para o Exroo.

partir de hoje, aberta a incrição ilustrado conterrâneo sr, dr. Hei- bre o estado do enfermo _ a dico Álvaro Goes Valeriani no sr. Presidente da República. Todavia, para satisfazer a

para a próxima temporada de
tor Blum, alto funcionário do quem o mesmo clínico recusou- Hospital Militar de Florianó .. exigência do Conselho Nacional de Petróleo, cientifica a

tuteból.
Estado; se a receber para tratamento, polis. todos oS subscritores que devem vir fazer a prova da sua

A secretaria dessa entidade
_ a exma. sra. d. Nilza Nu- apesar dos rogos dele e da pe

* nacionalidade na séde da Matriz da Companhia à Ave-
fornecerá os respetivos formulá-

nes Linhares, esposa do sr. Idel- nalizadora insistência de sua
Foi promovido o escrivão da nida Rio Branco. 128, 13 andar, ou nas das suas filiais

rios aos clubes devidamente le- fonso Linhares; mãe. Coletoria Federal de Rendas do e agências, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias.
galizados. d Corália Al- Vendo esta que o dr. Krôner Tubarão, neste Estado, para Rio de Janeiro, 4 de Janeiro de 1942.

C
.

- a exma. sra. .

idê
.

A D'
.

omeça, portanto, o movirnen-
ves Gevaerd; não queria dar entrada a seu

I êntico cargo n� lndaial. lretona
to dos paredros locais, na aqui- '

f'h-I Ih- o sr. Alvaro Rodrigues I1 o, imp orou- e, então, que, O A" d Csição de novos elementos para Soares; pelo menos, aquela noite, o dei
sr. menco e astro Leal,

ti 1 b oficial administrativo, classe 23,os seus respe lVOS cu es.
_ o sr. João de Oliveira Car- xasse repoisar no Hospital, afim foi designado para exercer a

Festival do "Flamengo S. C." valho, fiscal dos clubes de sor- de restaurar as forças para a tunção de inspetor da Alfândega
No gramado da F. C. D.; rea- teias; longa viagem de volta. E êsse de S. Francisco, em nosso Es-

Iizou-se, ontem, patrocinado pelo
- a exma. sra. d. Glória Schu- médico, cujo coração é frio e tado.

"Flamengo S. C.", um festival tel Grisard, esposa do nosso co- duro como pedra, fechou-lhes a

esportivo, para quadros da classe lega de imprensa iorn. Valdir porta, dizendo, ainda, como por

juvenil, havendo entre êles, al- Grisard: ironia:

guns veteranos.
- a srita. Albertina Regis; - Regressem a Florianópolis.

O entusiasmo da parte da - a srita. Alice Pereira; São sete horas, apenas, de auto-

assistência, aliás, numerosa, deu - o dr. Cândido Gaffrée. móvel.

ânimo, suficiente aos pelejantes E a chorosa viúva, com o

para se empregarem a fundo Viajantes: filho nos braços, retornou pela
para a conquista do troféu cubi- Seguiu para Tubarão o nosso estrada infindavel, até esta ca-

çado. conterrâneo sr. José Santos, pe- pital, aonde chegaram quase à

O conjunto vencedor foi o do rito-contador, que vai assumir a meia noite.

"Bocaiuva", que disputou a final contadoria da Prefeitura Muni- Tão grave é o fato acima re-

com o quadro promotor dos cipal daquela cidade. sumido, que não pudemos dei

festejos, abatendo-o por 2 a 1, A
xar de o trazer ao conhecimen-

tendo abatido, antes, ao "Ca- rnméüca to público.

IpONeira_aos F.C.", por 1 a O.

Progressl-va
Isto acontece no Brasil!

•

compareceram ao gra- * Comprai na Cf SA MISCE
mado, os teams do "Externato". Compra-se uma «Arithmé- O presidente da República ��A::N�TE::A��é_,�sa�b�e::.:r_::.ec�o�n�o�n�l�iz�a�r_·_��������������
"Liberdade" e "Açougueiro", I ica Progressiva», Curso Su- mandou arquivar o processo, EDITAL DE CONCURRÊNCIAhavendo a comissão deliberado períor, de Antônio Trajvno, que lhe foi encaminhado pelo
entregar as taças aos seus com- edição anterior a 19:10. Vis ministro da Fazenda, sobre um

petidores: "Flamengo" "Tpiran- conde de Ouro. Preto, 4_ requerimento de José Rupp à
ga" e "Imprensa"; respetiva- 3v 1 Superintendência do Acervo da
mente. Brasil Railway e Empresas In-
Do encontro entre o" Palestra" Alartel·ra de Boll·el·ro corporadas ao Patrimônio da

e "Corinthians" sagrou-se ven- \J União.
cedor aquele, pela contagem de Perdeu-se uma, expedida Segundo alegava, José Rupp
3 a O, Houve, também, um jôgo ,li Le.nD! Tta go da Silva, n�s arrendára ervais e matas ao Es
extra do" Ipiranga" e "Impren- I proxirnidades do Mercado Pu tado de Santa Catarina, prece
sa", vencendo o primeiro dêles, bltco, Gratifica-se fi pessoa dendo à respectiva exploração.
pela diferença de 2 a O. que a encontou e entregar Sucedeu, porém, que as cheias

nesta redação. 3vs-1 do Rio Uruguai impediram a

saída dos produtos. Nesse ínte-
Sexta-feira última, em Nova- ração contra as potências do rim, a Cia. E. F. São Paulo

Iorque, Joe Louis, o "demoli- «eixo». Rio Grande obteve manutenção

dO,r».' colocou e,? luta, o tít�lo Campeonato Sul-Americano de posse de terras que abran
máximo do pugilismo mundial, O propalado Certame Sul- giam as de Rupp, o qual se

enfrentando o boxeur Budy Americano teve, ante-ontem, o viu, assim, prejudicado nos tra-

Bayer. I seu início entre as representa
balhos de exploração e perdeu

_O re�ultado, dêsse encontro
ções do' futebol Chilena e

os «stoks» acumulados em cori

f?i muito ale�. da especta- Ur-uguaia. sequência das aludidas cheias,
tiva, pela agressividade, posta em Era apontado como favorito tudo no valor de 6.600 contos

pr�tica da parte do atual carn-
pejos grandes técnicos no assun- de réis.

peao, que nocaute.ou ? seu con-
to, o conjunto platino, que, Rupp recorreu à Justiça, que

tend�r logo n� �r�melr? _assalto. realmente, concretizou as opi- não lhe deu ganho' de causa.

FOl uma vitór-ia tácil para niões em maioria triunfando es-
Outra ação foi proposta, em se

Joe Louis, c�i� «bolsar ,:"eve_rte: petacularmente pela contagem guida, achando-se pendente de
na em benefício duma institui- de 6 a L julgamento.
ção russa, empenhada na coope- VAD. Tendo os bens daquela Cia.

o Sabão

Agradecimento
A família de ROMEU TORRES GON
çALvEs agradece, comovida, a todas
as pessoas que os acompanharam no

doloroso dia do seu falecimento, aos

srs. drs. Remígio de Oliveira e Pereira de Oliveira, c.o s

que acompanharam o seu enterro, enviaram coroas e

pêsames, e convidam aos parentes e amigos para assis

tirem à missa que, em sufr-églo à sua alma, será rezada
no dia 14 do corrente, às 7 horas, na Capela do Asilo
São Vicente de Paula.

o Planador Pateta
(Desenho Colorido)

Fox Movietone News (Jornal)

Foi dispensado o sr. Astrogil
do Alves Carneiro, oficial ad
ministrativo, classe J, da fun
ção de inspetor da Alfândega
de S. Francisco.

•

Acaba de ser classificado no

14° Batalhão de Caçadores o

capitão-médico Arrnândo

Roque-Ite Vaz.
•

O capitão-médico Moacir A-
zambuja foi classificado no 32°
Batalhão de Caçadores, aquarte
lado em Blumenáu.

.-

Dr. ALDO DA LUZ
ADVOGADO

Rua Trajano, 33

FLORIANÓPOLIS

VE�nA DE nAnHA ('õ'ES DE ]}'[AnEIRA
VILA OPERARrA DO SACO DOS J.JllHõES

Em virtude ele estarem em vias ele conclusão as obras da Vila Ope
rária elo Saco dos Limões, serão vendielos, inicialmente, mediante con

currêncta, os seguintes barracões ele madeira ali existentes:
A) DEPóSITO DE MADEIRA: Todo ele maeleira de pinho, 2a. As

colunas, barrotes, tesouras são ele ma'deira de lei. O barracão méde
8 x 20 ms. x 4 mts. ele pé direito. Está coberto com 3.3GO telhas "tipo
Marselha", ele Tijucas. Construido há 1 1/2 ano, custou, naquela épo
ca, sómente ele material, 4:825$000.

B) DEPóSITO DE CÁL: Idem, idem, mécle 8 mts. x 4 mts. Está
coberto com 800 telhas "tipo Marselha" de Joinvile. Está assoalhado.
Pé direito 2mts. Construido há um ano, custou, naquela época, sórnen
te de material, 835$000.

Os srs. interessados poderão obter maiores detalhes, diariamente
na obra, ou no IAPI., rua Felipe Schmidt, n. 5, das 2 às 4 horas.

Fica estabelecido um prazo de uma semana para a entrega das
ofertas, que serão encaminhadas ao Eng. Chefe do Distrito de Obras,
até às dezoito horas do dia 19 de janeiro de 1942.

Para cada barracão será feita proposta em separado.
Os barracões serão desmontados pelos interessados, recebendo en

tretanto, da Administração, todo o auxílio que fôr possível. Deverão
ser retirados da Vila Operária até o fim do corrente mês. As impor
tâncias correspondentes à aquisição serão recolhidas pela 20a Delega
cia neste Estado. No dia 20 as propostas serão examinadas, e vence

rá quem oferecer o maior lanço.
A báse de depreciação máxima será estabelecida em GO%.

Edmundo Gardolínskí

Eng. Chefe do Distrito de Obras

De 'WETZEL & CIA.-JOINVILLE Marca registrada
TORNAA ROUPA BRANQUISSIMA

com Joan BJondell e

Dennis O'Keefe

A Greve das Cegonhas
(Desenho Colorido)

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

----._--

8. 11.

e Missa

2vs.-l

IEm todu as Farmácias do
B,alil encontra-SI

EUMICiRAN
O medicamento
preferido para:
DOR
RESFRIADOS
GRIPES
NEVRALGIAS

Produto do Laboratoria
MARGEL

I�==-__......."""""""",,,ze"'__....

PUDIM MEDEIROS, 9 so

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

Negócio de ocas ião
,

-

Vendem-se :; casas no Bal
neário da Ponta do Leal,
próprias para moradia, dota
ias de água, luz e· esgoto
e situadas no ponto mais a

prazível. Aceita- se, também,
a troca por uma propriedade
no valor de 12 contos, em

Florianópolis. Melhores in
formações com o sr. Manoel
Alfredo Barbosa, na «A Pre
ferida», no Estreito (João
Pessoa). 10v 4
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