
Terríveis ataques em meio �à.'·<J!'neve
LONDRES, 26 (Re) A EMISSôRA DE BERLIM ANUNCIOU QUE AS FÔRÇAS .SOVIÉTICAS DESEN-

CADEARAM TERRíVEIS ATAQUES NA FRENTE ORIENTAL, À TEMPERATURA DE 30 GRÁUS ABAIXO DE
ZÉRO E EM MEIO DE FORTES TEMPESTADES DE NEVE.

-----------==------------.

IEcos e No�cías_
--

Atendendo a necessidades de

serviço, a" Panair" acaba de

inaugurar uma terceira viagem
semanal entre o Rio de Janeiro
e Mato Grosso. Dentro em bre

ve, logo que esteja o campo de

poiso em condições de receber os

aviões "Lodestar", estas viagens
serão prolongadas até a cidade

. de Araçatuba, no mesmo Estado.
.

Foi designado o tenente-coro

nel Nelson Rebelo de Queiroz
para representar o Ministério

da Guerra no ato de recebimento
do terreno oferecido pelo sr.

Ernesto Pedro Ludwig, para a

instalação de uma linha de tiro
na localidade de Salto Grande,
neste Estado.

A "Casa de Portugal" doou
à cidade de S. Paulo um mo

numento de Luiz de Camões,
o autor dos "Lusíadas", poeta
máximo do idiôma português.
Por deliberação do prefeito
Prestes Maia, a estátua do fa
iY'O.sO soldado e épico foi colo
cada no grande jardim em

frente ao edifício da Biblioteca

Municipal, que foi aberta ao

público no domingo (dia 25) .

Nessa mesma ocasião deu -se a

inauguração do monumento,
tendo feito a entrega dele à
cidade o sr. Fidelino de Figuei
redo, professor da Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras
da Universidade de S. Paulo.
E' autor da linda obra de r, r

te o escultor José Cucé. O bron
ze em apreço tem 3 metros e

70 centímetros de altura.
*'

Acaba de ser empossado no

cargo de diretor da revista de
assuntos militares, "A Defesa
Nacional", o sr. general Heitor
Augusto Borges.

•

Foi designado o sr. Mário

Augustinho Piazza, 1.0 escritur á

rio da Secretaria de Segurança
Pública, para, sem prejuizo de
suas funções, servir de secretário

junto ao Conselho Regional de
Trânsito dêste Estado.

o presidente da República
assinou decreto, na pasta da
Guerra, nomeando o general
de brigada Francisco Gil Cas
telo Branco para exercer as

funções de comandante da
guarnição da ilha de Fernando
de Noronha.

;;

. Estão sendo chamados, pelo
"Diário Oficial do Estado", para
comparecerem à Diretoria de

Geografia e Terras a-fim-de to

marem conhecimento e presta
tem informações sôbre o seu

processo n." 403-40 e referente
à apresentação de documentos,
os herdeiros de José O'Donnell.

•

Nos dias 26 e 27 do corrente,
das 9 às 12 horas, será feita a

inscrição dos alunos já matri
culados no ano anterior e se

guintes, no Grupo Escolar Mo
delo "Dias Velho", do Instituto
de Educação, bem como a de
novos candidatos.

�

..

A Mineração Dom Bosco
Ltda. pretendia obter autoriza
ção especial para exportar pa
ra a Argentina uma partida de
300.000 toneladas de carvão ex

traido de minas em Santa Ca
tarina .

A propósito, declarou o mi
nistro da Fazenda que pelo de
creto-lei n. 3.605, de 10 de se

tembro do ano findo, ficou re

servada ao consumo nacional a
produção de carvão das minas
existentes em nosso Estado,
dada a dificuldade da importa-

o

o MAIS ANTIGO DIÀRIO

Diretor-gerente:

Chegou a Washington
o sr. Lutero Vargas
Washington, 26 (H. T. M.)

- O sr. Lutero Vargas, filho
do presidente do Brasil, chegou
aos Estados Unidos, onde pas
sará 6 meses realizando estu
dos especializados de sua pro
fissão.
O dr. Lutero Vargas passou

o dia na embaixada brasileira
com o embaixador Carlos Mar
tins e demais funcionários.
O ilustre visitante permane

cerá 8 dias como hóspede da
embaixada brasileira e em se

guida realizará uma víage-n,
durante a qual visitará os prin
cipais estabelecimentos hospi
talares dos Estados Unidos, on
de estudará os métodos e as

últimas conquistas de cirurgia
no país.

DE SANTA CATARINA

Altino Flores

ANO XXVII N. 8451Florianópolis- Segunda feira, 26 .1e Janeiro de 1942

Estocolmo,26 (FC.) - O prin- que foi mantido sem solução alpinas, estão fazendo esforços jte
de Mojaisque. Esta cidade

cipal teatro de luta na frente de continuidade, por vários desesperados para paralisar o foi o teatro da vitória russa

oriental foi transferido nova- dias. avanço do exército soviético.

I
que selou o destino da campa ..

mente para o setor sudeste, on- Nos combates travados, mor- Na frente que tem Moscou nha napoleôníca, em 1812.
de os exércitos do marechal reram 1.420 soldados e oficiais como eixo, as forças alemãs, A noroeste de Borodlno, as

Timoshenco estão ameaçando alemães, sendo libertadas cín- que foram repelidas de Mojaís- forças soviéticas estão marte
as cidades-chaves de Orel, co aldeias num só dia. que, continuam a sua retirada lando as defesas de importante
Kursk e Karkov. I Os esquadrões da cavalaria i ao longo da larga rodovia que cidade a oeste de Kalinin, que
As forças russas que bata- russa, operando na frente su- : passa por Esmolensco, acossa- os alemães pretendem defender

lham nessa frente reconquista- deste, são responsáveis por das pelo fogo intenso da artí- a todo custo.
ram, segundo Moscou, 44 cida- uma grande parcela dêsse êxí- lharia dos russos.

des num avanço persistente, to, embora os regimentos de Uma onda de frio fóra do co-

artilharia tenham prestado mum, nessa frente, baixou a

decidido apoio aos cossacos. temperatura de tal forma que
No decurso de três dias de o termômetro regista 35° abai

batalha, êsses conhecidos cava- xo de zero.

leiros reconquistaram 31 pon- O centro da luta mais inten-
tos habitados. so é a vizinhança de Borodino,
Está sendo intensificada, situada a 32 quilômetros a oes

diariamente, a investida do
exército soviético. A peleja,
encarniçada, prossegue dia e

noite.
Na frente do Donetz, em di

reção ao sul de Karkov, as tro
pas russas estão constantemen
te forcando a retirada dos ale
mães em direcão ao ocidente.
Transmissões radíofônícas,

procedentes de Berlim, falam
com insistência nos ataques
em ondas das forças russas.

As unidades germânicas de
escol das tropas de 3,S<.;D,'to, au
xiliadas pela cavalaria e tropas

Ataques em
e�épGite

I

enãas
souiêfico

de

ção do carvão estrangeiro. Re
centemente, porém, atendendo
à necessidade de fomentar a

exportação sem prejudicar o

regular supriménto do carvão
ao mercado interno, - infor
ma o mínístro - foi por êle
sugerida a expedição do decre
to-lei subordinado à indústria
carvoeira nacional à Carteira
de Exportação e Importação do
Banco do Brasil, órgão que tem
por finalidade amparar e 'es
timular a exportação de produ
tos nacionais, por força do art.
1° do decreto-lei n. 3.293, de 21
de maio do ano passado. O pro
jeto de decreto-lei, então sub
metido à consideração do pre"
sidente da República, estabe
lece o revigoramento da proi
bição de exportação do carvão
de Santa Catarina, até que se

normalize a situação do mer

cado interno. Nessas condições,
diz o ministro quev pedido
está naturalmente condiciona
do à solução que venha a ser

dada à sua sugestão.
Agora, acaba o presidente de

proferir no processo o seguinte
despacho: "Já existindo lei
proibitiva dessa exportação,
não é possível autorizar".

.Ol

Leitor do "Estado". residente
no Estreito, veio pedir-nos re

clamassemos contra o tamanho
e peso dos pães que estão sen

do vendidos por uma padaria
dalí e cujo nome não nos quis
revelar. Apenas nos mostrou um

dêsses pães, o qual, pesado em

balança de precisão, acusou o

peso misérrimo de 34 gramas e

pouco, quando devia ter 50

gramas, pois seu preço é de' 200

Mach�do & (ia.
Agências e

Representações
(.ixa pOltl1 - 37

RUI João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

Organização de escritas-Ins
peçõesperlódícas.Verífíea ção
de balanços (e atestado) AS

sistência contábil em geral.
vrocure a Organização Co
mercial Catartnense.

-----_

Nas imediacões da
Austrália

llIelburne, 26 (R.) - o sr,

Forde, ministro da Defesa e

primeiro ministro interino, ad
vertiu que a situação é gravís
sima nas proximidades da
Austrália.

Em ambas as extremidades
da frente de 3.200 quilômetros,
partindo de Leningrado, até

Sebastopol, o exército russo

continua a destroçar as vropas
alemãs, assediando as cidades
ccupadas, segundo a emissora
soviética.

Em todll'. Flrmácia. do I
Brllil encontre-••

EUMICiRAN
Fechada uma brecha «muito

irritante» no bloqueio britânico
o medicamento
preferido para:
DOR
RESFRIADOS
GRIPES
NEVRALGIAS

Produto do Laboratorio
MARGEL

A investida a Birmâniacontra
Rangun, 26 (R.) - A inves

tida nipônica, agora desferida
à Birmânia está sendo desfe
chada numa escala maior do
que qualquer ataque anterior.
O objetivo do ataque japonês

é, evidentemente, Moulmein,
onde o rio Salveen desemboca
no golfo de Margabon e de ne

nhuma forma se pode desde
nhar da importância dessa ar

rancada, partindo da sua p.,
síçâo central na Tailândia.
Aparte a cordilheira de Co

limas, que se estende transver
salmente à linha japonesa,
existem outros obstáculos na

turais, inclusive o rio Mecona.
Também, as tropas imperiais
estão bem treinadas, tanto na

guerra da selva como na guer
ra de defesa das margens dos
rios e podem-se opôr com te
nacidade ao avanço nipônico.
Assim, um observador míli-

tar, em irradiação da emissora
local, expressa a confiança na

vitória final contra a campa
nha japonesa na Birmânia.
"Apoiados por efíciente coo

peração aérea - declarou o re

ferido observador - mostrá-

4e$o�4on.a40 r'OOUO ale..60
MOSCOU, 26 (U. P.) u AS FÔRÇAS ALEMÃS, APóS A DERROTA SOFRII!A EM MOJAISQUE, ESTÃO.

. SE RETIRANDO DESORDENADAMENTE PARA ESMOLENSCO.
-c

;

réis.
E' na verdade, um pãozinho

liliputiano, que não chega a ser

pão de racionamento, que nem

chega para encher a cóva dum
dente ...

Teve permissão para passar
parte do trânsito em Florianó
polis o 2° tenente oto Arlindo
Berenhauser.

•

Segundo edital divulgado pelo
"Diário Oficial do Estado", pelo
Pôs to de Fiscalização de Caça e

Pesca, dêste Estado, o exercício
da pesca só será permitido aos

amadores mediante pagamento
de uma licença anual de 20$000
(vinte mil réis), válida até 31
de dezembro do ano civíl.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



---

LONDRES, 24 (UNITED) -- INFORMA-SE QUE A EPIDEMIA DE TIFOJ QUE SE ALASTR/�
VERTIGINOSAMENTE PELA EUROPA E, PRINCIPALMENTE, PELOS PAíSES O,CUPADOS,
FOI TRANSMITIDA POR PRISIOr�EIROS FRANCESES RECENTEMENTE POSTOS EM LIBER
DJo\DE, PROCEDENTES DA ALEMANHA. "SEGUNDO UI\;1 PORTA-VOZ OFICIAL, AS TROPAS
ALEMÃS NA R�JSSIA ESTÃO SENDO ATACADAS POR ESSA EPIDEMIA.

Indicador
I D ARAUJO_OLHOS, OUVIDOS,
_l_o___ NARIZ, GARGANTA�" Antônio Moniz

de Aragão
MÉDICO

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

de senhoras.

CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Dlarlamente das 15 às

I
17 horas.

RESIDÊNCIA: ':
AV. HercHio Luz, 189.

Telefone D. 751.

DR. RICARDO
GITTSMANN

Ex-chefe de cll
nica do

Hospital de
Nuernberg

(Prota. L. Bursnardt
e E. Kreuter)

Especialista em

tiru1'gia Geral ..

I Alta círurgía, gyne

I
cología (doenças de
senhoras) e partos.

ICirurgia do systema
ner-VOBO IS operações '

de p'astíca,
I.

Consultoeto Ó TUlI Traja
no, 18 (tlim 10 Ó:S 12, e

des tn á('! 1660) Tere
phene - 1.2,�5

I
Resídeneía á rua Es ..

teves JuníorI 20. --

'I'elephone 0__ 1.1jl

...........u_......am......•

INSTITUTO DR DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Djalma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Sulca)
Com pré tlca nos hospitais europeu.
Clínica médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare-

lho genito-urlnarlo do homem
e da mulher

Assistente Técnico

IDr. Paulo Tavares
Curso de Radiologia Otíníca com o

dr. Manocl de Abreu Camnanarlo
São Paulo). Especializado em Hi- �������� -

__-_. ...",_,,-----------

glene e Saúde Pública, pela Unlver
aldade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Aparêlho moderno SIEMENS pars
díagaõeucos das doencas Internas
Coração, pulmões; vesícula bílíar.

estômagos, etc.
Radiografias ósseas e radiografias

dentárias

Electrocardiografia clínica
Diagnóstico preciso das moléstlas
cardíacas por meio de traçados

elétricos.)
Metabolismo basal

(Determínação dOI dítürbíoe das
glândulas de secreção Interna).

Sondagem Duodenal
Exame químico e míoroscõpíco do

suco duodenal e da bílls).
Gabinete de fisioteraoia

Ondas curtas. ralos ultra-violetas,
"alas Intra-vermelho e eletricidade

médica
Laboratório de microscopia e

análise clínica
�xames de sangue para diagnóstico
da 8ífllls diagnóstico do ímpaludís
mo, dosagem da uréa no SI'; ngue,
etc. Exame de urina, [reação d�
Ascheín Zondeck, para dtagnóstlcc
precoce de gravidez). Exame d.
ouz, escarros, líquido raquíano t

qualquer pesqulza para eíueldaçã.
de díaznéstlco.

Rua Fernando Macbado. Il
Telefone 1.195

FIORTANOPOLII;)

médico

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

("'ntrlultAII ••
Pela manhã, das 10 às 12

V',:i gõl A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. - Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES - médico especieliste em

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

Consultas diariamente pe!a ta���h:�sd�� �� 1� l�o��ras
,

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

Jcsephins S(hweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.

Dr. Remigio
CLlN1CA -MEDICA
Molestias internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral
CONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt-Edifi
cio Amélia Neto--Fone I ;;9l
9 ás 12 e 14 as 17 noras.

RESIDENCJA"
Av. Hercilio Luz, 186
- Phone: 1392 -

Aítende a chamados
14

CLlN:CA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

Ouvidos-Nariz-Garganta-Cabeça-Pescoço
o. ARMiNIO TAVARES

(Assistente do prof. ôanson)
ACOMODAÇOES PARA DE5CANÇO DOS OPERADOS

Consultas 20$000 - Operações a combinar I
Consultório: Rua João Pinto, 7 -Tel. 1461.-Residência 1450 I

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

� Ex-interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dolô
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,
NARIZ e GARGANTA

COlJS: Vítor Meireles, 28,-Das 16 às 18 horas.
Res.: Conselheiro Maíru. 77-FLORIANOPOLIS.
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Nova Iorque, 24 (Reuters) - A Rádio britânica eÊ!! TENHA J U I ZO 5ãÊ:
anunciou o seguinte: "Manifestações contra o "eixo" re- iÊ!!

.

. sesi
gistraram-se em Tirana e outras cidades, nas quais fo- !iê5 SEii
ram travados sangrentos encontros entre patriótas alba- iiil lEi
neses e tropas italianas. Os italianos surretos, causando êisi GRANDE CRIME ããil
a morte de doze deles e ferindo oito. As autoridades fas- !!!! CASAR DOENTE iii!
cistas efetuaram, em consequência, 200 prisões, enquan- iiii FAÇA EXAME MÉDICO iii�
to carros de assalto e tropas de Mussolini patrulham, âiàê iaii
ainda as ruas das cidades albanesas, prontos a reprimir I !ii; ANTES DE CASAR-SE E I;;,

,- ....

os revoltosos".
! m! TOME O POPULAR 5!!!
� E

1==== DEPURATIVO m:
, ==== ===-=

I�------------------------;I i ii iiii
!!!! ]3JLIX [R 914 ,i!!�
� E
.... ....

ii!! A SIFILIS AfrACA TODO o ORGANISMO ii!!
liii O Fígado, o Baço o Coração, o Estômago. os ÊE!E
ii�1 Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres ia:1
..."

Q
••••

II:: nos Ossos, Reumatísrno, Cegueira, ueda do Ca- IR"iiii belo, Anemia, Abôrtos e faz 08 indivíduos idiotas. .!!:
cm Inofensivo a o organismo. A agrada vel iH!

!iji como um licôr �III
;!i!! O ELIXiR 914 està aprovado pelo D,N.S.P. como sm
iilã auxiliar no tratamento da Slfilís e Reumatismo iEs5
m: da mesma origem ,

:m

Im F1\LAM CELEBRIDADES MEDICAS Ulim! Sobre o preparado ELIXIR A composição e o sabor a- ::::
IEEi .914· devo dizer-lhes- sempre gradavel do ELIXIR c!.Jl4> r'e- Eii!
;;;: que o tenho emp-egadr-, em cflmendam-no como ama de II::
===: os caso s de indicação apro- filei! manejo para o prúblico !::!
a5EI priada (sHilis em varias ele no combate ii. 8iflli�, quallcta- I:::
II:: suas IDRnlfestaçõe8) 08 re�ul· de.: que frequentf'mente a· iii!
SE:! tados têm sido slltlsfatorlos, !1rovelto no Ambulatorio da ::=:

aeei pois são rapidos e duravei!'. Maternidade de Santa Maria, II
.... ....

iii Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy. iii!
.

-
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OFICINA FORD
(Provisória)

TUFFI AMIN & IRMAO, Concessionários da
FORD, comunicam aos snrs. Automobilistas, Mo
toristas e aos snrs. proprietários das linhas de

Transporte, de Carga e Passageiros. que acabam
de instalar a OFICINA FORD (PROVISÓRIA) à
Rua Visconde de Ouro Preto n.> 32, esquina da
Rua Araújo Figueredo, onde .eapero.rn merecer a

atenção dos interessados. A oficina está apa

relhada com bons profissionais e executará todos
os consertos e montagem com a máxima PERFEI

çÃO e PRESTEZA.
-

Florianópolis, 14 de Novembro de 1341.

TUFFI AMIN & IRMÃO

AVISO AO POVO (ATARINENSE I
Linhe direta Porto Alegre-Florianópolis

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

às quartas e sábados
Saldas de Araranguá às Quartas.

sáoados e domingos
Agente em Fleríancnelís . MÁRIO MOURA

PHAÇA lf> DE NOVEM'BRO

Por que sou por aberta
declaração de guerra a Hitler !

Nova Iorque - Por James W. Gerard - (Antigo embai
xador dos EE. UU. na Alemanha). Copyrigllt da "Press-Infor
matíon" and "Pic. Publishing Co.".

O artigo dêsse preclaro conhecedor das coisas alemãs, hoje, após a

declaração de guerra, ele maneira alguma perde a sua significação pe
culiar: o ponto ele vista ela América em fase ela guerra ao elespotismo.

Essa questão duma. formal declaração de guerra possue
dois aspectos: primeiro, o realístico e prático. Nós estamos em

guerra. Não importa como nela entramos. Como o expressou
01'0.'€1' Cleveland: Estamos em face de uma situação e não du
ma teoria! No intúito de os afundar, a nossa frota ativa con

tra todos os navios que avista, da Alemanha, êsse pirata dos
mares.

Temos violado - e disso nos orgulhamos - os quatro
princpios de neutralidade aceitos pela convenção de Haya: o

envío a um beligerante, de navios, soldados munições e dinhei-
1'0 constitue, consoante aquela convenção, uma violação da
neutralidade. E nós temos remetido tudo isto!

Pensais que, si Hitler vencesse - mesmo que os apazigua
dores e isolamentistas dêste país, carregando bandeiras bràn
cas e ramos de palmeira, dêle se acercassem de joelhos - êle
nos daria outro tratamento que a qualquer província conquis
tada?

Em muitos setores do nosso país, há complascência em de
masia, greves demais, muito ódio de clássea e, para completar
a comparação à França de antes de sua queda, demasiada con

fiança no Oceano Atlântico como nossa linha Maginot.
Uma declaração de guerra despertará o nosso próprio po

vo para o reconhecimento do que espera o mundo. O que é ?
Quando deixei Berlim, em 10 de fevereiro de 1917, tive

uma entrevista de despedida, inicial, com o chanceler Beth

I mann-Hollweg. Quando eu saí do gabinente, êle disse: "Tenho
a confessar que nós, alemães, não compreendem a psicologia
da Alemanha. Um adido militar francês em Berlim, antes de

11870,
relatou aos quarteis generais franceses: "A guerra cons

titue a principal indústria da Prússia". Certa vez, Napoleão
disse que a Prússia era vigiada numa bala de canhão, e Goethe,
que o prusso nascia brutal, e a civilização o tornava féra.

Na Guerra dos Trinta Anos que devastava a Alemanha, de
1618 a 1648, a população da Alemanha diminuiu de 24.000.000
para 4.000.000. Carne humana era vendida nos mercados de
Heidelberg, a poligamia era permitida afim de restabelecer a

população. Creio que a psicologia da Alemanha data do perío
do em que sómente a ferocidade e inexorabilidade prevaleciam.

Mesmo na época em que eu estava na Alemanha, muitos
alemães usavam o "slogan" de "Weltherrschaft oder Unter
gang" - "Domnio Mundial ou Aniquilamento". E não substi
mai Hitler que transformou o derrotado povo germânico nu

ma maravilhosa máquina de guerra. Não há na história car

reira mais extraordinária que a dêsse homem, um simples ca

bo da última guerra, que em poucos anos conseguiu - fazer
se ditador da Alemanha e conquistador de grande parte da Eu

ropa. Não é êle apenas um mestre na guerra, como também

naquela espécie de propaganda que enfraquece e quebra a mo

ral duma nação mesmo antes de agredida.
Têm êle educado toda uma geração no paganismo e beli

cismo, e, apoiado pelos oficiais da última guerra e pelo antigo
exército, êle tenta' com os alemães a conquista do mundo. Pro
curam por têrmo à fraquêsa da Alemanha e tornar os povos
das demais, escravos dos teutos conquistadores. E com quan
ta crueldade e terrorismo conduzem a sua guerra! Evocai a

imagem da menina polonesa caindo sobre o corpo de sua irmã,
cruelmente morta por aviadores alemães quando colhia bata
tas num campo. Lembrais-vos do barco carregado de pobres
judeus, refugiados da Alemanha, flutuando por longo tempo
sobre o Danúbio, repulso em toda a parte? Recordais todos os

horrores da perseguição duma pacata raça, agora extendida ao

nosso hemisfério, por um decreto de Vichí, afetando as ilhas
francesas ao sul do nosso país ?

Nestes últimos dias soubemos do fuzilamento de mulheres
e crianças na cidade russa de Rostov. Os germânicos adotaram
a swastica, a cruz gamada da crueldade e do paganismo. Tor
naram a chamar os quatro cavaleiros: Guerra, Peste, Inanção
e Morte. Deviamos declarar a guerra aberta, e adotar, por nos
sa vez, a cruz da cruzada contra aqueles, que procuram con

quistar o mundo.

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

Todos os rádios têm alcance mundial
em ondas longas e curtas. Garantia
de 2 anos.

AVA - Gladiator 5 vaI v. 530$ - 6 valv.
551$, 7 valv, 59::1$, para pilhas 500$,
para acumulador 700$.

Catálogo grátis. 400 réis em selos paraRádios especiais .

a remessa.
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A ameaça
sobre

de guerra
Austráliaa

Melburne, 24 (Reuters) - "A ameaça de guerra so

bre a Austrália, está agora mais próxima e mais eviden

te que nunca" - declarou Curtin, primeiro ministro aus

traliano, acrescentando: - "Não perceber que o perío
do representado pelos ataques desfechados contra Ra

baul, na Nova Guiné, é o prelúdio de um ataque diréto à

Austrália, é estar inteiramente inconciente das realida

des".

Melburne, 24 (United) - Ford, ministro da Defesa,
declarou que jámais a Austrália se encontrou em situa

ção tão séria como a atual. "E' dever de todos os austra

lianos acelerar a produção de armas e munições e outros

equipamentos de guerra. Enfretamos a ameaça que pesa
sobre nós, com determinação e coragem. Todos, homens
e mulheres, participarão dessa luta, quer nas fábricas,
quer nos serviços de defesa interna".

em mobiliários de Imbúia

"A MODELAR"

A formidável tarefa de policiar
os países dominados t?�

IRRITA OS OLHOS
Nova Iorque, (SIPA) -- Jt,

na realidade, gigantesca a ta

refa que a Alemanha tem no

policiamento das inquietas na

ções que conseguiu donínar

militarmente, ao mesmo tempo
que o campo de batalha con

tinua passar em revista os ::;,1-

garismos sôbre a população
dos países em questão.
Em 1939, antes de estalar a

guerra, a população da Grande
menos de 80.000.000 de indiví

duos,dos quais 38.812.032 eram

do sexo masculino.Nesses alga
rismos estão incluidos os habi
tantes da Áustria, que a Ale
manha anexou na primavera
de 1938, e os da região checos
lovaca que foi anexada no ou

tono do mesmo ano.

Mas a ocupação militar de
mais doze países, criou para a

Alemanha o problema de man

ter sua autoridade sôbre povos
que somam, no conjunto, mais
(1,\ ] G1.00U.0(ij de iudiv ídu-s.
C'" doze pa.;'j: f; a que n ..s rere
rimos são a Checoslováquia, a

Polônia,a Dinamarca, a Norué
ga, a Bélgica, a Holanda, Lu

xemburgo, França, Rumânia,
Bulgária, Jugoslávia e Gré
cia.
Em cinco deles tem havido

ultimamente
.

sérios distúrbíos,
criados pela rebelião popular
contra o domínio alemão. Dês
ses cinco, quatro, que são pe
quenos, têm no conjunto mais
de 37.000.000 de habitantes, ou
sejam: a Grécia, com seis mi-

• Algumas gotas diárias de

Lavolho protegerão seus olhos

contra os efeitos do fumo,
da poeira, da luz excessiva e

lhões e meio, aproxímadamen- ainda não teminou a campa
te; a Noruéga, com pouco me- nha na Rússia, os Estados do

nos de três milhões; a Jugos- Báltico que estava tomado e

lávia, com cêrca de quatorze que lhe foram tirados pela
milhões; a Chécoslováquia, Alemanha, Estónia, Látvia e

com quatorze milhões e meio. Lituania, com uma população
Mas o outro, a França, tem total de seis milhões de ha

quarenta e dois milhões em bitantes; e é preciso acrescen

ambas zonas, a ocupada e a tar ainda o território franca
livre. ' mente russo que caíu no poder
Aos doze países referidos é I dos alemães, e que contém

preciso acrescentar agora, em-I também milhões de habitantes
bora temporariamente, já que hostís.

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

.

12 mezes de estudos. MtlfiSallúadt' míuuua. r'recíso de agentes e re

presentantes em todas 88 cidades. Escreva à Caixa Pustaí, 3717 -s.Pauío.

Ultimos estilos
.,.

recebeu

Livros à venda
o DIREITO (obra complé

ta, encadernada, em 121 voo

lumes, com Indice Geral em

2 volumes.)
CODIGO CIVIL comenta

do por Ferreira Coêlho) 26
volumes encadernados.)

ENCICLOPEDIA e DICIO
NÁRIO INTERNACIONAL, (20
volumes encadernados.)
HISTORIA DO BRASIL, de

Rocha Pombo (10 volumes

encadernados.)
HISTORIA DA COLONIZA

çÃO PORTUGULSA NO BRA·
SIL (3 volumes encaderna
dos.)
EU SEI TUDO (obra COID

pléta, encadernada.)
ILUSTRAÇÃO BRASILEIRA

(ta. e 2a. fUISe, obra comple
ta enc. em 33 grandes volu
mes.)
E outros muitos livros de

Direito, encadernados, de

grande utilidade.
Vende-se, também, exce·

lente arquivo de aço, comple
tamente novo e alguns Dicío
nários, novos, encadernados.
Informações na Redação do
ESTADO.

.

s
T

Acácio Moreira
ADVOGADO

Consultas e pareceres
Ações cíveis, comerciais

VISCONDE DE OURO
PRETO, 70

Fone 1.277

lncare, confta nte,
O SEU FUTURO •••

Vendas em ótimas condic6es de
I

pagamentos

Embeleze a sua cútis pela higiene constante com

Gessy, feito de óleos preciosos da flora brasilei

ra. Perfumado com um fino "bouquet" de es

sências naturais, Gessy limpa e remove os resí

duos cutâneos e desobstrue os poros sem afetar

as funções vitais da pele. Gessy é econômico

porque produz muita espuma e rende mais.

•
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$í*Rbolo 40 6410 ce 40 eXeC�a(960
LONDRES, 24 (UNITED)

- "O NOME DA ALEMANHA TORNA·SE CADA DIA O SíMBOLO DO ÓDIO E DA EXECRAÇÃO ENTRE OS PO·
VOS CIVILIZADOS" .• DECLAROU O ARCEBISPO DE YORK, FALANDO NA CONVENÇÃO PRESIDENCIAL DE CANTERBURY. "O NOSSO PRE·
MIER ESTAVA INDUBITAVELMENTE CERTO QUANDO INCLUIU A PUNIÇÃO DOS CRIMES GERMÃNICOS ENTRE OS OBJETIVOS DE GUERRA,
E DECISÃO DOS ALIADOS DE TRAZER OS CULPADOS A BARRA DA JUSTIÇA, O QUE FOI UMA INDICAÇÃO DOS PRINCíPIOS MORAIS".

Caixa Be�e�i(:n.te dos Emprega-, CURSO ANTONIETA DE BARROSdos do Mmlsteflo da Faze�da no
EXTERNATO FUNDADO EM 1922Estado de Santa �atarma FERNANDO MACHADO. õ2 FONE 1.516

l° Convocaçao .

De ordem da Diretoria Alfabetiza e prepara para os exames de,
convido aos srs. sócios para admissão aos GINASIOS e INST1TUTOS
a sessão de «Assembléia Ge
ral» extraordinária a reali
zar-se no dia 30 do corrente,
às 9 horas, em uma das sa

las da Guarda-Moria da Al
fândega desta Capital, afim
de se tratar de interesses
urgentes desta Caixa.

Fpolis., 23-1-942.
M. A. ROberge. 10 Secretário

5vs-3

Analisemos as importações
japonesas de óleo e gasolina
nos últimos quatro anos e

meio.
De janeiro 1939 a março

1941, os Estados-Unidos em

barcaram para o Japão cerca

de 114 milhões de barr ís de
óleo e gasolina, si acrescentan
mos 6.000.000 de barris de óleo
e gasolina, que devem ter si
do embarcados para o Japão
durante os meses de abril e ju
lho dêste ano, a compra total
japonesa nos Estados-Unidos
nos últimos quatro anos e meio
monta a 120.000.000 de bar
rís.
Das Índias Orientais Neer

landezas, os japoneses adqui
riram cerca de 34.000.000 de
barrís de óleo e gasolina desde
1937.

Os Estados-Unidos e as In
dias Orientais Neerlandesas
forneceram pois, ao Japão 93

por cento do seu suprimento
total de óleo. O Bornéo Britâ
nico, a Malaia, Rumânia, Mé
xico, o Iram e o Equador for
neceram os 7 por cento res

tantes. Na base desta percenta
gem os japoneses poderiam ter

conseguido cerca de .

10.000.000 de barrfs de óleo

---------'!II!III-...� I
e gasolina dêste países.

ISv-.alt.5 I O Japão produz cerca de ..

Chegou à Inglerra
Londres, 24 (Reuters) .- Sir

Stafford Cripps, ex-emoaíxa
dor britânico na Rússia, che
gou hoje à Inglaterra.

A Cárie
* A cárie dentária com-

promete a saúde.

Trate <los dentes qnanto

antes. E o dentista, por

certo, lhe dirá que, para

evitar as cáries e inflama

ções das gengivas, é preciso
combater o excesso de aci

dez da saliva. Leite de

i\lagnesia de Phillips alca

liniza sua boca e protege o

esrnalre de seus den te s ,

Aulas Particulares

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

meses.

por ano, segue-se que o consu

mo de janeiro-de 1937 a junho
de 1941 deve beirar a cifra de
157.500.000 barrís.
Si da cifra total do supri

mento subtrairmos a cifra total
do consumo, chegamos ao

quantum da reserva: .

176.000.000 menos 157,500.000
são 18.500.000. Quer dizer que
o Império japonês não dispõe
de 20.000.000 de barrís de óleo
e gasolina.

Os japoneses têm enviado
esforços desesperados para
aumentar a produção de óleo
e gasolina, naturais e sintéti
cos. Segundo a Junta "Tokyo
Board of Planning", entre o

exercício financeiro de 1938-39
e o de 1941-42 deverá o Japão
aumentar a gasolina natural
em �)O por cento, e óleo natural
pesado em 40 por cento, a ga
solina sintética em 3.000 por
cento, e o óleo pesado sintético
em 900 por cento. Observado
res neutros acreditam que dez,
quinze, ou mesmo vinte anos

serão necessários .para o Japão
poder realizar êste programa
nas condições vigentes. Mesmo
que conseguisse aumentar a.

produção de óleo segundo esta
tabela, apenas teria óleo para
atender 15 por cento do seu

consumo na primavera vindou
ra.

O efeito do embargo sobre o

óleo já se fez sentir não só
nas operações de guerra e nas

indústria pesadas, como tam
bém nas necessidades quoti
dianas. Em 12 de setembro, a

United Press anunciava de Tó
quio: "Todos os veículos de
propulação a gasolina, a não
ser os necessários para emer

gências, foram banidos das
ruas. Apenas um terço do nú
mero normal de taxis estava
funcionando; os ônibus, os

bondes e os trens subterrâneos
elevados, estavam congestiona
dos por causa do racionamento
sevéro de combustível".
Sem o suprimento contínuo

de óleo, não poderá a máquina
de guerra do Japão funcionar
por muito tempo. Atualmente,
essa máquina vai esgotando a

quele seu alimento vital do
qual, dia a dia, consome consi
deravel quantidade.Assim, for
çosamente e em dia não lon
gínquo, ela terá de parar, a

menos que obtenha novas fon
tes de abastecimento.

MATRÍCULA: das 9 às 12; diariamente, sendo até o dia <16,
só para OS alunos que já frequentam o Curso.

ABERTURA DAS AULAS: 2 de fevereiro, às 8 horas.
43 15 v. alto -3

A situação do polróleo no Japão
Nova Iorque, - Por Chung- I 3.000.000 de barr ís por ano.

Kai, famoso comentarista chi- Nos últimos quatro anos sua

nês) - da "Press-Information produção total de óleo foi em
- O consumo anual japonês 12.000.000 de barrfs.
de óleo e gasolina estava 01'- Por conseguinte, o total dos

çado em 35 milhões de barrís suprimentos ao Japão desde ..

para êste período de guerra. A 1937 é cerca de 176.000.000 de

produção anual do Japão não

I
barrfs, a saber:

atinge, porém, a três milhões Procedências Barrís
de barr ís, dependendo absolu-I

Estados-Unidos . 120.000.000
tamente portanto, de países es- índias Orientais

trangeiros, para o suprimento Heerlandesas. 34.000.000
do verdadeiro sangue de sua Japão .. .. .... 12.000.000

máquina de guerra. As demais 10.000.000
E novembro último, não pos-

suia o Japão mais de .

20.000. 000 de barrís de óleo e

gasolina, os quais, dada a es

cala do consumo corrente, es

tavam completamente esgota
dos em março vindouro; e que
agora não darão mais de três

Total 176.000.000
Desde que o Japão consome

35.000.000 de barrís de óleo

r
I

I ,

i I
:t I

,1 I
,

i
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Crédito Mútuo Predla I

Proprietários: J. Moreira & (ia.

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

21 DE JANEIRO
Foi entregue ao prestamtsta Germano Alves, resi
dente em Córrego Grande. possuidor da caderneta

n. 7985, o prêmio que lhe coube em

mercadorias, 110 valor de rs.

6:250$000
contemplado no sorteio de 19 de Janeiro de 1942.

4 DE FEVEREIRO
Mais um formidável sorteio a Crédito Mútuo Predial,
realizará no dia .f de Fevereiro com prêmios em

mercadorias, no valor de rs.

6:250$000
....'----------------------------------------...

o IRMÃO SOFRE ?
Não vacilei adquira

caderneta
Crédito Mútuo

.,

Ja, uma

na

Predial

o Ambulatório Médico Popu
lar, Rua Maia Lacerda 66 --

Rio de Jaoelro; sob a direção
de méd'eos Espíritas, atende,
gratuitamente, pessoalment-,
ou pelo Correio, desde que
envie claramente o.nome, íea
de, residência e sintomas, as
sim como envelope selado e
subscrito para resposta.Mensalidade, apenas, 2.000

I

'-_------Caixa Postal 1797 - Rio de Janeiro

Movimento inicial. Chave

de pescoÇo, -rr:
mente irreSistivel.

factor de

SAÚDE

Contra.ataque. A vicfima

do chave curva-se para a

frente, passando o atacan-

te sobre o seu corpo.

Phase final. Quéda do

atacanle, ségulda de tor

são da perna e do lorna·

zelo. O alacante manlém

a chave de pescoço.

QUARTO Procura-se
um, bom,

em casa de família, no cen

tro da cidade, para dois
senhores e de preferência
com pensão. Ofertas, por
obséquio, á Caixa Postal n.
113, indicando local, aluguel,
etc. 5 v.-4

Dôr dedehte ?
).

.
,

..................... _
"I ..

�C-" c ......

JOSE' SALEM FILHO
e

SÔNIA UNHARES SALEM
participam aos parentes e
pessoas de suas relações o

nascimento de sua filha

MÁRCIA
Florianópolis. 21-1-91t2.

3v. -2

Atenção
Sementes novas de f1ôres

e verduras. só na "A Flori
cultura", à rua Felipe Sch·
midt, D· 52. (Edifício "Cru-
Illro•.) 20vs.�'

Ataque com forsão do pulso e confra·alaque com chnva de braço, quéda e

uma violenta chave de pescoço,

Ccnrrc-ctoque resultando em quéda e immobilização pela torsão cio pulso.
Note·se o popel das pernas do contra·atacante.

ASSIM era chamado, no Japão antigo, o conjunto de regras de

defesa pessoal praticada pelos guerreiros. O jiu-jitsu, regularnen
tado em 1880, baseia-se na vulnerabilidade do corpo, visando os

musculos, ligamentos e centros nervosos. para immobilizar o adversario.

O jiu-jitsu requer uma dieta adequada e saúde perfeita. O lutador

deve ser cauteloso, pois ha golpes mortaes. Como meio de cultura

physica, o jiu-jitsu dá ao corpo um desenvolvimento uniforme, ao

mesmo tempo que assegura uma defesa pessoal efficiente e simples.
Simples e efficiente como o jiu-jitsu, um apparelho de barbear

Gillette é tambem um meio seguro de defesa... contra infecções
no rosto. Defenda sua

saúde I Passe a bar

bear-se em casa, com

laminas Gillette Azul rr

gorosamente asepticas.

Ataque e{{iciente.

Gillette

Grupo Modelo «Dias Velho» do Instituto
de Educação de Florianópolis

Torno público que nos dias 26 e 27 do corrente,
das 9 às 12 horas, {cu·se-á, neste estabelecimento, a ins
crição dos alunos já matriculados no ano anterior e

nos seguintes, a de novos candidatos, os quais deverão
apresentar atestado de vacina e registo de nascimento.

Julieta Torres Gonçalves - Diretora

3vs-l

o 'CONTRATOSSE'
E' DE EFFEITO SENSACIONAL

__ rabeIdeII.� ......
.a p grippoa. ,..lrIados., 6ea, -
..can-a. sangulnctos.do,.. - pelIa _.tas.�
• "'1MIUaa. g.ral, talta .. appe CONTllA�
6 .......dI. aba.lut.. berolco� 'tu. 11M EIf�
.. t•••• do. tub.rcu..... t o-o -=- .
CONTRATaSSE ,. recebeu mais 24000 alto _......
....d....... T.ah... cu....doJ�N dai "lIDa&. •••••
.... _ • CONTRATOSSE., que r t.....__
.......Ir.' T m.......

.

Senhora ! P�ra as suas so-, CASA MISCELANEA, distri
bremesas pretira o PUDIM

f
ouidora dos Rádios R.C.A. Vi·

MEDEIROS. Sabôres delicio- ctor, Vávulas e Discos. - Rua
sos e diferentes. Trajano. 12

-

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro ,Mafra, 4 e 5 - FONE 1.61t2

(Defronte à casa Heepcke)
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TINHA TONTURAS
Quase não podíu
atravessar a rua

O Sr. Sebasuão Machado,
de 43 anos, funcionário pú
blico, começou a sentir ton-
turas, manchas na vista, tu- ---- ........... --:
do rodava ... Tinha medo de

Iatravessar uma I U8, de to- -.

mar o ônibus ou o bonde. O N O V A �A E N T E A V E N D A
�oBra�:coadc:.n15ava, ao subir u-

.

IVJ.
as afamadas I

deC���b)I��I��� ��n��f�� MAQUINAS DE ESCREVER «CONTINENTAL»
médico e tornou-se outro:
lépido, jovem, cabeça leve,
sempre bem disposto.
BUCOIODINA, com base de

iodopeptona, impede e com

bate a artertosclcrose, pro
longa a vida.
Si tem mais de 40 anos

comece HOJE fi tomar BU
COIODINA e viver

á

muito
mais do que iria viver.
Peça BUCOIODINA na sua

farmácia e se não encontrá
Ia escreva ao Laborutórlo
Margel do 'Rio de Janeiro,
Caixa POFltAI 2:02.

_r 1I'!

-o ESTADO�
DURIO VESPERTINO

Redação e Oficinas à Rua

João Pinto n. 13

Tel. 1022 - ex. postal 139

ASSIN . " TURAS

Na Cap i t aI :

Ano .

Semestre .

Trimestre .

l\fês .•.......•••

No Interior:
Ano .. ,

.

Semestre · .

Trimestre .

505000
25S000
15$000

5$000

55$000
30$000
20$000

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devolvidos

A direção não se responsabi

liza pelos conceitos emitidos

I nos artigos assinados
@ �

Terrenos no Balneário
Escolha já o seu lote de ter

reno no Balneário da Ponta do
do Leal. As construções aumen

tam. A planta dos terrenos acha
se com o sr. Ar! Santos Pereira
que SE acha encarregado da
venda dos lotes.

Representantes e

viajantes
Precisamos para todas as

e zonas do País. Negócio sé
rio e lucrativo. Ótimas con

ções. Cartas à FÁBRICA DE
FOLHINHAS Ref. 601, Caixa
3.097 -

.

Agua
il Santa Catarina
Nuclntl d. águas qUlnt••

com 40, 5 gráus
Peça pelo telefone 37,
conforme desejar:
Bem gaseíjicada ;
Com pouco gás;
Quase sem gás;
Sem gás artificial.

Sangueool
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSF OROS.CALCIO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Depauper.do.,
E.qotado., Anêmicos, Mãl.
que criam Magroa, Criançll
raquíticlI, reclberio • toni-
ficação 91r.1 do org.nitmo

Sa og·Ue 001
Ltc. D N S.P. rr 199, da 1921

o ESTADO - Segunda· feira, 26 de Janeiro de 1942
�'t:,��M!1iiI1i-5'#q'iii-JliIllI&itll;�e���êD"'P"'IiII= i &

5
,

ALUGA-SE

Prédio
Vende-se um, à rua Bo

caiúva, 30.
Tratar à rua Arcipreste

Paiva, 5, com o sr. Orlando
Simas.

'15vs.-6
,

Grupo Escolar Arqu, «São JoSé»}1 Dr. ALDO DA LUZ
Previno os interessados que de 24 a 30 do corrente, ADVOGADO

achar-me-e! neste educandário, das 9 às 12 horas. flfim de Rua Trajano, 33
proceder, de acordo com as instruções do Departamento' FLORIANvPOLlS
de Educação, à matricula do curso preliminar cujas aulas
reabrir-se ão a 2 de 'fevereiro próximo.

A matricula e os exames de 2' época do curso Com
plementar serão realizados na 1 quinzena de fevereiro
vindouro, iniciando-se as aulas a 15 do referido mês.

Fpolis; 21 1-942
Américo Vespúcio Prates,-Diretor

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

1 SEJA SUA

AziJ&MMWL .4t ..------

Camisas. Gravatas, Pijames,
Meias das melhores, pelos me

nores preços só na CASA MIS·
CELANEA. - Rua Trajano. 12�

Atende das 9 às 12 horas I

li��1i�i� ! 1':1,��1i�i� �
Se V. S. precisa comprar artigos para presentes ou necessita de uma

boa instalação de luz ou obter materiais elétricos, em seu próprio
interesse, visite sem compromisso a

INSTALADORA DE fLO'RIANOPOlIS
pois, seus artigos para presentes e materiais elétricos, seus preços
não têm rival; por exemplo: lâmpadas a partir de l$uOO, fios para
Instalação desde $300 o metro, suportes para lâmpadas a partir de
,$700, e assim todos os materiais estão a preços ao alcance de todos'

'Instcdcdoro de Florianópolis
RUA TRAJANO 11 e FELIPE SCHMIDT, 11 _. Fone 1674

Á SÁUDE DÁ MULIlER

Máquinas portáteis Comprador de Cabelo de animal
Desejamos nomear comprador de cabelo vacum e

cavalar, para este Estado.
Exigimos reterênctas.e pedimos informar qual a possi ..

bilidade de compras e os preços correntes.
Cartas urgentes para: Cia Brasileira de Indústria

8 Comércio, à Rua Bôa Vista, 15-7' sndar Caixa Postal,
4526 S. Paulo.

Màquinas para Escritórios

Produtos da

WANDERER
IERRE'

SCHOENAU
CHEMNITZ

Alemanha Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina
Rua Trajano 0.° 16 - Séde própria

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

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
CÓdigos usados: MASCOTTE ta. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e" ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Representante da Caixa Economica. Federal para 8 venda

das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
semestral, em Maio e Novembro.

Paga todos os coupons das apÓlices Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem carteira especial para administração de prédios.
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas :
C/C à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C A1'iso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 70/0Aceita prosuracão para receber :vencimentos em to ..

das as Repartições Federais, Estaduais e Munioipais.

com teclado «universal» de 4 car
reiras de téclas

com carros de 31. 28. 46. 51.
65 e 95 cm úteis

Representantes exclusivos em Sania Catarina:

CARLOS UOEPCKE SIA. COMERCIO E INDUSTRIA
MATRIZ EM FLORIANOPOLlS

Filiais em Blumenáu, Cruzeiro, Joinville, Laguna. Laies e São Francisco

MOSTRUARIO PERMAMENTE EM TUBARAO

Peças genuinas FORD
Procure os novos concessionários:

Tulli Amin «: Irmão
Rna Cons. Mafra, 54 -- (aixa postal, 171

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Fazem aROS hoje: .'

O nosso prezado conterrâneo
sr. José Gil, alto funcionário do
Banco do Brasil e apreciado des

portista;
-o sr. Newton Garcez Junior;
-o sr. Timóteo Alves.

Visitas:
Acompanhado dos jovens aca

dêmicos srs. Vitor da Luz Fon

tes, Hélio de Gouveia Schietler
e Valdemiro Teixeira de Freitas
Filho, esteve em nossa redação,
em visita de cordialidade, o nos

so prezado e ilustrado compatrí
cio sr. prof. dr. VaIdemiro Tei
xeira de Freitas, lente catedrá
tico da Faculdade de Engenha
ria da Universidade do Paraná.

:(.

Nascimentos:
Está em festas o lar do sr.

Celso Capela e de sua exma.

esposa, sra , Zilda Rila Capela,
pelo nascimento de robusto ga
roto, que tomou o nome de
Máuro-Roberto.

•

Viajantes:
. Acha-se nesta capital o sr.

Atamiro Sá, digno funcionário
da Estrada de Ferro "Teresa
Cristina" e antigo defensor do
saudoso Externato F. C., enti
dade que tantas glórias colheu
no esporte catarinense,

•

Para Joinville seguiu a pren
dada senhorita Noêmia Sousa,
professora do Colégio « San tos

Anjos" daquela localidade e fi
lha do sr. Lindolfo Sousa, fun
cionár io da 1. O. E.

Enfermos:
Foi submetido a melindrosa

intervenção cirúrgica o sr. An
tônio Gonçalves, ativo garçon
do afreguesado Café "Rio Bran-

II

co .

Falecimentos:
No Hospital de Caridade, on

de se encontrava em tratamen

to, faleceu, sábado último, ao

anoitecer, o nosso prezado con

terrâneo sr. Narbal Viegas, fi
gura mui conhecida e estimada
em todos os círculos sociais de
nossa capital. Seu enterramento

teve lagar ontem, às 17 horas,
no Cemitério Público, com gran
de acompanhamento.
-Em sua residência, à rua Con

selheiro Mafra, faleceu a exma.

sra. d. Maria Rosa Schuldtz. O

,; = tu: 't=au

de submarinos do
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NOVA

presença do quadro dos "milio-
�

nários". h�(rti( í-.-I r;;:;; r,1 f -,
-

l �
to:������ta��o "�����co�l,e�e�� � _�fJ r�;r1P _,:-- lU _:,_!

-\."Iris", o quadro em apreço '\
poderá fazer brilhante figura nas I .

próximas competições da tem- A.. :\'parada citadina. :;,'
Naturalmente na próxima se- 1':\ \,.mana, os novos componentes

tamandarinos poderão fazer a

sua exibição, de molde a agra
dar suficientemente.

_O_E_S_T_A_D_O_e_s_poriivo

S. C. Recife 5 x A. C. D. 3
Bateu-se, ontem, em Joinville,

numa luta de proporções agigan
tadas, o selecionado da "Asso

ciação Catarinense de Desportos"
com o "S. C. Recife", campeão
invicto do Estado de Pernam

buco, ora excursionando pelo sul

do país.
Como se trata de conjunto de

alta classe que impressionou,
admiravelmente, aos apreciadores
do futeból no Paraná, onde dispu

Viajando em ônibus especial, tou 5 partidas, venceu quatro
a turma dirigiu-se àquela cidade, délas, algumas por contagens

pela madrugada de domingo, de verdadeiramente impressionantes.
sorte a não comprometer o Porém, o selecionado da A.C.

match, sob a alegação de cansa- D., soube compreender a sua

ço. responsabilidade não cornprorne-

O jôgo, aliás, favorável aos tendo o nosso futeból, jogando
visitantes na primeira fáse, che- com técnica e com ardor, a pon

gando a movimentar o «placard- to de ameaçar o arco dos visi

por 3 vezes, teve, no ,período tantes em sucessivos arremates.

complementar, uma mudança O conjunto nortista, como era

total, passando os locais à di- de se esperar, saíu vitorioso,;por
reção dos ataques, que iguala-] 5 a 3; mas, podemos afirmar 'que
ram a contagem de tentos. o "score" traduz, fielmente, o

A luta terminou, assim, em- insano trabalhado posto em prá-
patada de 3 a 3. tica pela rapaziada catarinense.

Segundo afirmações correntes,
o "S. C. Recife" passará por

Apesar de a direção do "Ta- aqui, com destino a Porto Ale
mandare' deliberar o seu não i gre, dentro dêstes dias.
comparecimento às lides despor- __

tivas desta temporada, uma A DISPUTA DAS TAÇAS "RO-

pléiade de rapazes esforçados CAS" E "SAENS PENA"
Buenos Aires, 26 (R.) - A re

união do conselho diretor da A. F.

tos Saraiva, 47, no Estreito (João T. tratou do pedido da Confedera

Pessôa), faleceu o sr. Francis- ção Br�sileira de Desportos, e da
Federaçao Peruana de Futebol, no

co Pereira de Andrade. Seu en- sentido de serem disputadas, êste
terramento efetuar-se-á hoje, às I

an�, as taças "Roca" e "Saens Pe-

16 horas, no Cemitério da loca- na .

lidade de Coqueiros.
-Faleceu hoje em sua residên

cia, à rua Frei Caneca, a exma.

sra, d. Delrninda Maria Ferrei

ra. O sepultamento de seu ca

dáver efetuar- se-á amanhã, às
10 horas, no Cemitério Público.

:(.

Ilestruleáo
WASHINGTON, 26 (R.) - UM PORTA ...VOZ NAVAL AMERHC.ANO FEZ A SEGUIN'TE DE

CLARACÃO: "ALGUNS DOS SUBMARINOS INIMIGOS QUE EST'AVAM E AINDA ESTÃO OPE

RANDO" AO LARGO DA COSTA ATLÂNTICA DOS ESTADOS UNIDOS, JAMAIS VOLTARÃO ÀS
SUAS BASES".

Uruguaios x Brasileiros
No estádio «Centenário» rea

lizou-se, sábado último, o pro

palado encontro entre as sele

ções brasileira e uruguáia.
Saiu vencedôra a turma uru

guáia, pelo apertado "score" de
1 a O, ponto de Varella, mar

cado aos 32 minutos do 1 tem

po. Atuou como juiz o sr. Mar
cos Rejas, paraguaio,

Os quadros estavam assim íor
mados:
BRASIL: Cajú; Domingos e

Osvaldo; Afonsinho, Brandão e

Dino; Pedro Amorim, Servílio,
Perilo, Tim e Patesko.
URUGUAI: Paz; Bermudes e

Muniz; Gambetta, Varella e Ro

drigues; ·Ernesto Castro, F. Va

rella, Clocca, Porta e Lapirain.

Figueirense F. C.
o "Figueirense F. C." iniciou,

ontem, em Blumenau, a sua

temporada futebolistica do ano

vigente, batendo-se com o «Blu
menauense F. C.» .

"Tamandaré F. C."

MISSAS

sepultamento de seu cadáver te- Amanhã, às 7 horas, na Igre
ve lagar ontem, no Cemitério ia de S. Francisco, será rezada
Público. missa em intenção à alma do
-Em sua residência, à rua San- sr. Armândo Cornicholli.

Realizou-se uma sessão secreta,
e resolveu-se propôr à C. B. D.,
duas datas na primeira quinzena
de março para disputar a taça "Ro
ca" e à Federação Peruana, duas
datas da semana seguinte à con

clusão do campeonato sul-america
no para jogar as taças "Roca" e

"Saens Pena".

WCOH DO ENCONTRO BRAS[
I�EIROS J;'] l)ERUANOS

Buenos Aires, 26 (R.) - "La
Prensa", comentando o encontro
brasileiros e peruanos, diz:
"O triunfo do Brasil foi mereci-

Cartazes do dia

A's 5. 7 e 9 horas

GUNGA-DIN
com Douglas Fairbanks Jr.
Victor Mao Laglen e Cary

Grant

A's 7,30 horas:

o jovem Tomaz
Edison

com Mickey Rooney

Complemento nacional D.F.B. Complemento nsctonal D.F.B
Peixinho Dourado (Sbort

Atualidades Pathé (jornal) colorido)
I

Preço: único 1$500
Livre de Censura

--,'.---..

Fox Movietone· News (Jornal)

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

A's 7,30 horas

fLORIAN
com Robert Young e Hellen

Gilbert

Complemento nacional D.F.B

o Galgo e o Coelho
(Desenho Colorido)

Preços: 1$500 e l$too
Livre de Censura

_.....-

Material bélico para
o México

México, 26 (R.) - As au

toridades militares desta capí ..
tal esperam que o México rece

ba ainda hoje aviões e canhões
dos Estados Unidos, de acôrdo

AS PARTIDAS RESTANTES com o plano de empréstimos e

São as seguintes as partidas res- arrendamento e de não belí
tantes do Campeonato Sul-Amerí- gerância.
cano de Futeból:
23 - Quarta-feira - Uruguái vs. :;;";.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�

Paraguái.
31 - Sábado - Argentina vs.

Chile.
Fevereiro - Argentina
Fevereiro - 10 Domingo

Equador vs. Brasil.
Uruguái vs. Perú.
5 - Quinta-feira - Chile vs.

Equador.
Brasil vs. Paraguái.
7 - Sábado - Chile vs. Perú,
8 - Domingo Argentina vs.

Fruguái.

Já romperam relações diplo
máticas com «eixo": o Perú e

�����������=�"'�""�'::'� Uruguai. O Chile e o Brasil ta-

Para qualquer 8' sunto pe-
rão o mesmo, respectivamente,

rante as repartições públicas
a 3 e a 4 de �evereiro.

feG.e=ai�, estaduais e �uni�i- Hitler retirou o seu quartel
pars: Pr.ocure a Organização general de Smolensk para Minsk
Comercial Catarmense, I (perto da fronteira da Polônia).

MARCA
-rpoco

Ameaçados os alemães na

cidade de Viazma

Moscou, 26 (U. P.) - infor
ma-se que os exércitos alemães,
que se retiram agora para Víaz
ma, estão ameaçados por duas
colunas russas, que convergem
sôbre a referida cidade.
Uma delas ataca a oéste, par

tindo de Mojaisque, depois de
ter passado por Borodino e

Uvarovo. A outra procede de
Medin, pelo sudeste.

Sv-s2
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Lavando-se
'" I 8

com o sabão

400
R E IS

elo, conquanto a vantagem tenha
sido pequena.

O fato dos brasileiros terem ape
nas conseguido um ponto, p017 eta

pa, eleve-se, em parte, à eficácia da
elefesa peruana e, sobretudo, à es·

cassa precisão e ao ímpeto menor

que os dianteiros brasileiros de
monstraram na zona ele perigo
do adversário".
"La Nacion" acentúa que foi

uma luta agradável e que deu mui
to material para comentários. A
vitória do Brasil foi justa, embora
sua exibição tivesse sielo fraca,
constituindo apenas o esforço ne

cessário para a vitória".
"EI Mundo" escreve: "Embora os

brasileiros não tivessem a atuacão
brilhante que realizaram contra- os
argentinos, superaram em todos os

sentidos os peruanos. A causa

principal ela ascendência foi o jo
go excelente que desenvolveu a li
nha média, claramente superior à
peruana, que, precisamente, foi a

mais fraca do conjunto".

DECLARAÇõES DO ])IRETOR
DO QUADRO CHIU�NO

Montevidéu, 2G (U. P.) -- O sr.

Lago, diretor da turma chilena,
declarou à "United Press", logo
após o fim do primeiro tempo, elo
jogo Chile e Paraguai: ""Estou sa

tisfeito com o rendimento do qua,
dro, Um verdadeiro azar está nos

perseguindo, pois a contagem foi,
sob todos os pontos de vista in-
justa".

'

O capitão do quadro chileno, o

jogador Medina, declarou à "Uni
ted Press": "Estamos realizando
nossa maior partida do campeona
to. A contagem é excessiva, por
nosso lado. Talvez apenas um pon
to a seu favor teria merecido o es

quadrão paraguáio".

Para Senhoras:

PENTEADOS
MODERNOS

e serviços de

MANICURE
Qualquer Tipo

Rua Jerônimo Coelho - 23

VAD

OI 'IDilO

Inoglukus'

de WETZEL & CIA.-JOINVILLE (Marca regislrada

ecorsomíza-se tempo e dinheiro

Irw

"o "

eIXO

I Conversão das fábri·
cas de automóveis

Washington, 26 (H. T. M.)
-' O Conselho de Produção de
Guerra defendeu a imediata
conversão parcial de fábricas
de carros de passageiros e au

tomóveis para a indústria de

guerra. Essa medida foi toma
da de modo a permitir que a

secção que se dedicava a cons

trução total de automóveis,
possa ser rapidamente' conver
tida em produção de guerra. A
nova determinação permitirá
aos produtores, durante a pri
meira metade do corrente ano,
a venda de número três vezes

maior do que os negócios feitos
durante o ano de 1941. Assim,
a produção dos próximos seis
meses, poderá cobrir todos os

pedidos de 1942 e 1943, caso

seja necessário.

A Comprai na CP SA MISCE
LANEA é saber economizar'

Inoglukus
Despedidas

-

Viuva João Lobo Haber
beck e filha, sta. prof. Nair
Lobo Haberbeck, impossibi
litadas de fazerem, pessool

mente, suas despedidas aos

seus parentes e pessoas ami

gas, por seguirem, dia � 7

(terça-feira), para Imaruí,
onde fixarão residência, fa
zem-no por êste meio, ofe
recendo seus préstimos em

sua nova residência, naque
la localidade de nosso Esta
do.
Fpolis., 25-1-1942.

3vs.-1,

li;.".áll trtste, meu Ilmôr 1

f'flD8 bronquite? ElStAs com tOIl"'e1'
#!: lei de Nosso Senhor»
"16 te AlTa o CONTRAT088111.

Reforcos britânicos
Cairo, 25 (U. P.) - Anuncia

se que grande quantidade de
forças britânicas partiu do Egi
to para a Cirenáica, afim de
reforçar o oitavo exército im

perial, que está- sendo contra":
atacado por poderosas unida
des mecanizadas do "eixo".

Bonitos, bons e baratos,
Primeiros entre os pr íruetros,
São os doces preparados,
Co'o bom Fermento Medeiroll.

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

ÚLTIMA HORA
Os americanos e filipinos infli

giram grande derrota aos japo
neses, na ilha de Luçon,

•

'Aviadores britânicos destrui-
ram no Mediterrâneo um dos
maiores comboios do eixo. Um
dos transportes afundados era de
10 mil toneladas.

,>�. f)A? .�' t?C(A,
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