
pavalisaão o uanço de Von �ontt1lel\

r CAIRO, 11 (A. P.) .� HÁ INDíCIOS SEGUROS DE QUE O GENERAL VON ROMMEL TEVE QUE PA·
RALISAR A SUA CONTRA-OFENSIVA EM UM PONTO A 150 MILHAS DA FRONTEIRA DO EGITO POR ES
TAR COM AS SUAS COMUNICAÇõES DE RETAGUARDA SERIAMENTE COMPROMETIDAS PELA AÇÃO

INCESSANTE DA AVIAÇÃO BRITÂNICA.

�
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Londres, 11 (R.) - A emissôra de Oslo, fiscalizada pelos O ministro da Guerra em te mais de 44 (quarenta e qua- Berlim, via Estocolmo, 10 (U. P.) - Um acidente de avia-
alemães, descreveu o ataque japonês a Singapura, declarando aviso de 9 do corrente decidiu tro) anos de idade. ção, ocorrido na frente léste, tirou a vida ao maior expoente
que paraquedistas nipônicos tomaram um aeródromo e que se o seguinte: 2 - Esta concessão é per- nazista em construções - o major-general Fritz Todt - cria
esperava em breve a ação simultânea das fôrças navais. 1 - Sendo frequentes os ca- mitida com o fito de norrnalí- dor da "muralha ocidental", isto é, a linha Siegfried. Todt

A emissôra declarou que as fôrças britâ.nicas foram toma- sos de brasileiros naturaliza- zar, dentro de um critério tus- também foi o criador das linhas estendidas pelo comando ale
das de surpresa, de tal modo que não incendiaram os depósitos dos que, após a terminação de to e humano, a situação "da- mão desde Narvique até os Pirineus. Idealizou as bases rortí
de petróleo, perto dos lugares onde os japoneses desembarca- curso em Escolas ou Faculda- queles que conseguiram matri- ficadas para submarinos.
ram, des de ensino superior do País, cular-se nos citados institutos Zurique, 10 (R.) - 'I'elegramas de Berlim, divulgados pe-

O locutor afirmou que a invasão foi feita com.o concur�o procuram, e!llbora maiores de civis de ensino superior, esque- la agência oficial alemã "D. N. B.", anunciam que o chance
de numerosos barcos de assalto, sob o con, 'ante bombardeio 35 anos rle idade, prestar ser-: rer,,:c:::e do orec-íto �o:nstitu- 1[1"1' Hitler nomeou o professor Speer para o posto de ministro

d.a artilharia e dos aviões de mergulho
'. '. '. I' �íÇO ffiülta._ .110 Brasil, para. n.a ICional acima retermo

.

I rld Armas e Mun:çoes,. insp- .or .;e1'al das e8trarla�. alemãs, emAo mesmo tempo, tropas paraqu-slistas japOl�pc;�8 lutg!. rorma do dísposto no art. 150 substlt uicâo ao dr. T'odt cuja n.orre, num desastre aéreo. foi
vâm em vários ;Jontos da ilha. de Sings.pur.i

• da Constrtuíção F'p('nll dI"! 3 - r.. ..:;ab� �fl me rl.i!'l�ir [ln �P:;'i'�L,t:, ��ct()n, 1), '. �!"<r f·\,'" )()-:<'ca:!-' ditr.cer das «ons-

Jti;,.., Nova Iorque, 11 (R.) - Segundo informa a ernlssôra de 1937, poderem obter o registo le�mo..s�. ministro da Edu(a� truções, em janeiro de 1938 e .a despeito do S'311 nGVO posto,-

Oslo, tropas paraquedistas japonesas �i'SCf'ralll na ilha de Sin- dos dipl�D?-as que os. habili�em ç,a� SO,l,l�ltando recome��ar aos continuará exercendo aquele cargo.
gapura e ocuparam os aeródromos lllgleSei:l. ao exerclClO de pronssoes hbe,.··l,:leto,ec, de tod.os os e,t?-bEJe Nova Iorque, 10 CC. p�) A rádio de Londres repvidu-

A mesma emissôra norueguesa, fiscalizada aliás pelas au- rais, determino que até 31 de clll;entos de enslll<? �u.Qenol' d? ziu o seguinte comentário de uma emissôra clandestina alemã
toridades alemãs, informa que unidades da frota nipônica es- outubro de 1943 possa matrí- País, que ao. a�mItIr a ma.tn- referente à morte do tenente-general Todt, "Moelders era
tão prestes a se unir ao ataque àquela fortaleza. cular-se em Tiro de Guerra, cula os braslleI.ros naturallz�- amigo de Goering e morreu num acidente da aviação. Udet era

Comenta-se, nesta cidade, que a emissôra de Oslo não re- Escola de Instrução Militar ou �os nos respectivos cursos eXI- amigo de Goering e morreu num acidente de aviação. Todt era
velou, no entanto, a origem da notícia. Unidade Quadro, todo brasileí- jam a prov� de ��verem pres- o melhor amigo de Goering e morreu noutro acidente .de avia-

Toquio, 11 (H. T. M.) - Avaliam-se as fôrças britâ.nicas 1'0 naturalizado diplomado por tado o serviço militar no Bra- ção. Em compensação, não há morto algum que tenha sido amí
que defendem Singapura em cêrca de 20.000 homens, com- Escola ou Faculdade reconhe- si1, a qual só poderá ser feita go de Himmler".
preendendo a 16° Divisão Britâ.nica, a ga Divisão Australiana, cida, de ensino superior do com a apresentação do certín- ,--------------------�

e cêrca de 23 batalhões de tropas mixtas, inclusive voluntários. País, ou que ainda a esteja cada de reservista de la ou de Reforflos SOVI·e"tl·COS para LeningradoLondres, 11 (U. P.) - Todo o ulterior desenvolvimento cursando, desde que não con .. 2a categoria. \I
da guerra no Extremo Oriente e mesmo em todo o mundo de- ••=••••u

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

penderá dos acontecimentos nos próximos dias. !!�!mdiii5ii!liiiiBiêiHliliiimiiililfiUilllJàiii.iiiiãiiãiUfiillllilã!
SeSingapura caír em poder dos japoneses, Sumaara ficará 1.11."i T ENH A J U I ZO !=·••i.!:�=sem proteção e a rota de Java passará a correr grande risco, ;."=

fora os abalos de toda a espécie que a queda dêsse baluarte e;&1 i55i.1.. ••.

causará ao Império Brttãnico. g=�= ::::
1
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dO 1=1= 1=:=A conquista de Singapura co ocara o apao em con 1-
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ções de preparar um gigantesco movimento de tenazes, o qua, :::. lU:
ao que prevêm alguns observadores, será executado na próxima !.I GRAND E CR IM E 555!

. . =
..1.1 CASAR DOENTE ::=:===:primavera. Com tal movimento, os japoneses teriam em mira _··1

A 1- d' d· .'01111. ••••

conquistar a Birmânia e Cei ao, avançan o amua mais para "ml l11li&== FAÇA EXAl\"-E ME'DICO iii!:oeste, enquanto os alemães, simultâ.neamente, atacariam com •••• in

I
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IHI :::
todas as suas energias o tão desejado Suez, a Turquia, a Pér- •••• •••

sía, o Iraque e o Cáucaso todo. !:!! ANTES DE CASAR- SE E IIII.Ra � ••••
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:m A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO ==:••
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i O Fígado, o Baço. o Coração, o Estômago, os II;;

EI P l-DA d
le:

•••
u moes, a Pele. Produz ores e Cabeça, Dôres l!ii

1=== nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-
•••�
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�

i5== elo, Anemia, Abôrtos e faz os indivíduos idiotas. !!!II...

I f A···"=="
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no ensivo 80 organismo. agradavel III1
� �
:=:: como ,um licôr IIII
===! O ELIXIR 914 eRtà aprovado pelo D.N,S.P. como 1:51iii auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo 5iii
mI da mesma orige!ll ,

::::

iii; FfiL!\M CELEBRIDADES MEDICAS iii;=11 S/,bre o preparado ELIXIR A composição e o sabor a- I::!
==== .914. devo dizer-Ihep: sempre gradavel do ELIXIR ·914. re- !P:
iii! que o tenho empregado, em cllmendam-no como ama de HI··.•••• oS casos de indicação aprü- faci! manejo para o prúbllco III
EiSI priada (aUIHs em varias de no combate â Sífilis, qualida- li:::. suas manifestações) os resul· de' que frequentemente a- •••:I::: d

A

t b 1 ••••••••:=== ta os tem sido satlsfatorlos, orovel o no Am u atorio da

••••EEeS pOis são rapidos e duraveia. Maternidade de Santa Maria,

ii;; Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy. 55E!
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E 5
--�--��-�-_.g._�-------�-

-
•••• _.11 I;;; II.OS.1:II9I11 all.1 ••!l1I ••11.a;;••all!lm.... • ••a. BD••• I!IU )fe! •••• aa•• !!!C 11 ••=... =:-===== === IL. ==== II:: ===. ==== ===11;1.======= = .1 III: 111:1=91m ==0 lU: lia: ====:::::'.1 1m

-Chang·Kai.Chek-presenteado (Om�'�'
-

três canhoneiras britânicas
Londres, 11 (R.) - O Almi

rantado Britânico presenteou
o governo do marechal Chang
Kai-Chek com três canhonei-
ras fluviais: "Gonnet", "Fal-
con" e "Bandple", que se acha-
vam em águas territoriais chi
nesas quando do irrompimento
da guerra com o Japão.
"Êsse gesto representa a ad

miração do povo britânico pe-Ila indomável coragem da força ��������������������������������������������������

chinesa, em face da agressão ANO XXVII F,orianópolis Quarta feira, 11 de Fevereiro de 1942 IJlfPônica", - diz um comuní-
Ilado a respeito.

Restabelecido o tráfego no
Canal do Volga

Nova Iorque, 11 '(R.) .. _- Pl.
emissora de ondas curtas de
Londres anunciou que os abas
tecimentos russos já podem
ser novamente transportados
pelo canal Moscou-Volga. A
crescenta que há bem pouco
tempo essa região foi teatro
de gigantescas batalhas. Os da
nos causados pelo inimigo to
ram reparados e a companhia
exploradora do canal, está no
vamente aceitando carga para
todos os portos.

N. 8464

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

Diretor-gerente: AlUno Flores

Não é provável que a Argentina rompa �
BUENOS AIRES, II (R.) �� INFORMA-SE QUE A PROPOSTA DOS DEPUTADOS RADICAIS, PARA A RUPTURA DAS RELAÇõES DIPLO·

MÁTICAS ENTRE A ARGENTINA E o "EIXO" TERIA DE SER DISCUTIDA EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA. ASSIM, OS' SINATÁ·
RIOS DA MOÇÃO, AO MESMO TEMPO, SOLICITARAM AO GOVÊRNO QUE O CONGRESSO SE REUNA, PARA DEBATER A PROPOSTA. CON·

SIDERAmSE, CONTUDO, IMPROVÁVEL QUE A CÂMARA DÊ O SEU ASSENTIMENTO À MOÇÃO.

A hora suprema de Singapura Brasileiros naturalizados e a

prestação do serviço militar o famoso Fritz Todt morreu

Estocolmo, 11 (H. T. M.) - Informações de fonte sovié
tica assinalam a chegada à região de Leningrado de importan
tes reforços de cavalaria e infantaria, procedentes da Sibéria
e dos montes Urais.

Anuncia-se que prossegue encarniçada a luta na região
do rio Volchov, onde os alemães receberam reforços. Afirma
se que os russos estão empenhados em extinguir completa
mente a ameaça alemã no setor de Leningrado, antes do fim
do inverno. No setor central, continua a progressão das fôr
ças soviéticas, apesar da encarniçada resistência oposta pelos
alemães.

Anuncia-se também que "a bacia do Donetz está em cha
mas" e que densas colunas de fumaça obscurecem o céu.

NAVIO DO «EIXO»
ATACADO

Machado & (ii.
Quer voltar

a funcionar
Porto Alegre, 11 (A. N.) -

De 1925 a 1930 funcionou nes
ta capital o "Grupo Anti-Fas
císta Giacomo Matteotí", com
a finalidade de combater o tas
cismo. Agora, em race do rom
pimento das relações diploma
tícas entre o nosso país e a Itá
lia, o antigo presidente da re
ferida sociedade, que estava
fechada desde 1930, dirigiu
um pedido ao chefe de polícia

. do Estado, para que a mesma
volte a funcionar.

Aumento do rebanho
Londres, 11 (H!.) - Segundo

determinação do Ministério de
Abastecimentos durante 10
dias será proibido abater ani
mais destinados à reprodução
e à engorda.
O Ministério espera que, dês

se modo, bovinos e ovinos em

grande quantidade sejam con
servados para aumentar o re

banho nacional. Essa provi
dencia foi tomada depois de
um exame Cuidadoso do estado
geral dos rebanhos e depois de
entendimentos com o Ministé
rio da Agricultura.
Relativamente à mão de o

bra, sabe-se que um numero
consideravel de prisioneiros
italianos trabalhará este ano
nas lavouras escocesas.

Londres, 11 (R.) - No cur
so de operações realizadas por
aviões do comando do litoral,
à procura de navios inimigos,
foi encontrado ao largo da cos

ta da Noruega e bombardeado
um navio de abastecimento
inimigo. Perderam-se nessas o

perações dois aparelhos britâ
nicos.
• Mais tarde, logo após o escu

recer, um avião de caça britâ
nico abateu um aparelho de
bombardeio inimigo, que caíu
ao mar ao largo da costa bel
ga.

Agências e

Representações
C.lx. pOlt.1 - 37

RUI João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-.gentel nOI principlla

muncípiol do Elt.do .

17P.

Inoglukus Incorporacão da
Noruega à Alemanha

Navio canadense para
a Grã.Bretanha

Londres, 11 (R.) - O primeiro navio de construção ca
nadense, destinado à Grã-Bre
tanha, chegou recentemente a
porto inglês, com um carrega
mento de trigo, maçãs e altos
explosivos. Trata-se do "Fort
Ville Marie", de 7.000 toneia
das, o primeiro navia mercan
te construido em Montreal.
Lançado nos estaleiros de

N�w CastIe, a sua construção
n�o estava prevista em princí�·
pIO para antes ,do mês de Maio,
mas, devido ao aumento no'
ritmo dos trabalhos o "Font
Ville Marie" poude �er lança�do ao mar antes que os gelos�
o aprisionass�:m 110 �or.tQ,{ ....I.

Passagem de volun·
Navio incorporado I,árias para a Europa
ao Lõide Brasileiro Rio, 11 ("Estado") - Nu-

• merosos voluntários ingleses,
Rio, 11 ("Estado") - Che- checos e franceses passaram Firmas excluidas da

g.ou da Baía, rebocado, o an� pelo Rio a caminho da Ingla- «Lista Negra»bgo navio italiano "Augusta", terra, afim de combater contra Rio, 11 ("Estado") - Notí-
que se encontrava retido na-j as forcas do "eixo". A maioria cias procedentes de Washing
quele porto desde a entrada procede de Buenos Aires e de ton, dizem que o Departamen-l1a Itália na guerra. Adquirido Montevidéu. Desta capital tam- to de Estado acaba de retirar
P�lo governo, essa unidade vai bém partiram vários com o da "Lista Negra" as firmas
s�r. incorporada ao Loide Bm· mesmo objetivo. Alem dêsses)' brasileiras Companhia Indus
slleuo com a denominacão de voluntários, seguem diversas trial Brasileira Pirelli e Com-
t'Minasloicle". "enfermeil'as. panhia Skoda Brasileira.

PUDIM. MEDEIROS, fi so

bre.mesa megualável, gostosa,fáCIl de preparar e que to
dos apreciam.

Londres, 11 (Reuters) - A
Alemanha parece que está em

preparativos de incorporar,
completamente, a Noruega, ao

Reich, escreve o jornal "Svens
ka Dagbladet", citado pela a
gência telegráfica norueguesa.Êsse jornal frisa que "Quis
ling" é controlado totalmente
por_Berlim, através da organi
zaçao, recentemente criada in
titulada EscriLôrio Central pa
ra a Noruega, organização da
p.utoria do mi.ni,stro" do 'lnte
nor da Alemanha.

SINDIChLIZAÇÃO - Mode'
los - Explicações. - Procure a

Organização Comercial Catari
nense.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Quer húngaros paramorrer pelo Reio
VICHí, 10 (U. P.) ··INFORMA-SE DE FONTE AUTORiZADA QUE o CHANCELER HITLER EXIGIU DA HUN·
GRIA A REMESSA DE NOVOS CONTINGENTES DE TROPAS, NUM TOTAL QUE SE CALCULA EM 300.000

HOMENS, À FRENTE RUSSA.

Indicador médic
INSTITUTO Di DIAGNOSTICO

CLINIVO
Dr. D;alma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça)
Com prática nos hospitais europeus
Olíníca médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare-

lho genito-urínerío do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manocl de Abreu Oamnanarlo
São Paulo). Especializado em Hí
glene e Saúde Pública, pela Univer
sídade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Aparêlho moderno SIEMENS para
díaguõsttcos das doencas Internal!
Coração. pulmões; vesícula biliar

estômagos, etc
Radiografias ósseae e radlogratlas

dentárias
Electrocardiografia clínica

DIagnóstico preciso das moléstias
cardíacas por meio de traçados

elétrleoa.)
Metabolismo basal

(Determinação doa dttúrblos dali
glândulas de secreção Interna).

Sondagem Duodenal
Exame químico e microscópico do

suco duodenal e da bílis), O f t
- .

tGabinete de fisioteraola "s a o� sao os seg�m es:

Ondas curtas ralos ultra-vloíetas Os feridos que nao podem
'aios infra-vermelho e eletl'lcldad'e' constituir senão um fardo

'médica para o terceiro Reich ou os in-
Laboratório de microscopia e dívíduos gravemente' atacados

_
análise clínica. por doenças infecciosas, que(!;xame� de saDgu� para diagnóstico em razão da falta de tratamen-ia sUlhs dlagnóstlco do ímpaludíe- .

mo dosagem da uréa no sangue, to podem contaminar seus ca
etc: Exame de urina, [reação de maradas, são "eliminados".
Aseheín Zondeek, para diagnóstico O metodo usual nestes casos
precoce de gravidez). Exame de é constituido por uma in]'ecãopuz, escarros, líquldo raquíano e '

qualquer pesquíza para etucldação

.;;;;;';;;;;:;:;;:;;;;;;;;;:;;;;;;;;;:;;:;;:;;:;;;;;:;;:;;:;;;;;;;;;;;;==;;;:;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;======:Ide diagnóstico.
Rua F��:�:�e r.fifado, fJ

A.VJSO AO POVO CATARINENSEPI ORIANOPOLI�

�r. I Dr.Antônio Moniz
de Aragão

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das IS, às

I
17 horas.

RESID�NCIA:
AV. Hercílio Luz, 189

Telefone n. 751.

ARAUJO OLHOS, OUVIDOS,
-NARIZ, GARGANTA

Fspecialtstai assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

Con<1)ult� •."
Pela manhã, das 10 às 12

:li 1iJI., A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. - Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em intra-venosa de ar, que acaba
produzindo uma embolia.
Médicos suíços, que ajuda

ram seus colegas alemães na
frente oriental, aludiram aos
fatos acima, dizendo que os
tinham visto com seus próprios
olhos e que recentemente fo
ram confirmados. Revelaram
que médicos alemães visitam
os hospitais onde se tratam os
feridos graves e exterminam os

que são julgados em condição
desesperadora. Os médicos sui
ços se recusaram a fazer o mes
mo".
O jornal holandês menciona

do a principio acrescenta: "No
seu último discurso, Hitler não
deu muitos detalhes a respeito
da miséria do exército na Rus
sia, "et pour cause" ... A exe

cução dos seus feridos não é
coisa muito nova. Tal é a grati
dão do Fuehrer para com seus
heróis de Wehrmacht".

Londres, 10 (Da AFI para a

Reuters) - "A eliminação em
massa" dos soldados alemães,
mais gravemente feridos na
frente oriental, e que nunca
mais poderão voltar a comba
ter, é o assunto de que trata
um artigo dum jornal holandês
livre "Vrij Nederland" publica
do em Londres, que relata a
verdadeira razão do protesto
de von Galen, bispo de Müns
ter, contra a execução de ale
mães.

OLHOSDOENÇAS DOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no RIo de Janeiro

C I d·· Pela manhã: das 10 ás 12 horas
onsu tas ieriemente à tarde: das 15 às 18 horas

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

GOTTSMANN Josephi:1i.i Schweidson
MEDICA.

Doenças de senhoras e Crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às 1'1 horas

Rua F. Schmidt. 39 (sob,)

Dra.
Ex-chefe de ell

nica do

Hospítal d�.1
Nuernberg

(Profs. L. Burknardt
e E. Kreuter)

Especialista I!W

(;i1'ul'gia (; ('1'01 �

ESPECIALIZADA DAS MOLESTlAS DOSCLlNICA

Ouvidos-Nariz-Garganta-Cabeça-Pescoço
Dr. ARMíNIO TAVARES

(Assistente do prof. ôansou)
ACOMODAÇÕES PARA DESCANÇO DOS OPERADOS

Consultas 20$000 - Operações a combinar IConsuu;rio: Rua João Pinto, 7 -Te]. 1461 -Residência 1456
linha direta Porto Alegre-Floriánõpolis

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

às quartas e sábados
Saídas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos
Aqente em FlorianoDolis: MÁRIO MOURA

PRAÇA H') DE NOVEMBRO

Alta cirurgia, gyne
eología (doenças de
senhoras) e partos.

ICirurgia do systema
nervoso e op�raQõeB •de plastlca.

I

Dr. Remigio
CUNICA -MEDICA
Motestías internas, de
Senhoras e Crlanças em

Geral
CONSULTORJO :

Rua Felipe Schmidt-Edifi
cio Amélia Neto-vf'one 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 horas.

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

Attende a chamados
14

SAVAS LACERDAD,.
CUDSI1Horlo rl rue Trele
DOI 18 (das 10 ás 12, e
dos 1 f> 63 16,õO) Tele

phone - 1.280

Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade
Ex-inlerno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário doa
servtees do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,
NAR1Z e GARGANTA

I
Besídencía 11 rua Es
teves JuniorI 20. --
Telephone --- 1.131.

Cons: Vítor Meirel es, 28.-088 16 às 18 horas.
Hes.: Conselheiro M!ifra, 77-FLORIANOPOLlS.

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Mofra, 4 e 5 � FONE 1.6,.2

(Defronte à casa Hospcke)
-------------------------------------------------

Portugal pésa as coisas ...
Lisboa, 10 (U. P.) - As decisões da Conferência do Rio

de Janeiro, cujo alcance é atentamente seguido pela opmiao
pública portuguesa, que as avalia em todo o seu �usto vaAlor, co
locaram na ordem do dia, na imprensa desta capital, o computo
das fôrças armadas sul-americanas.

O "Diário de Notícias", o maior jornal português, fez um

estudo sôbre o blóco sul-americano sob o ponto de vista naval,
destacando naturalmente, a Argentina, o Brasil e o Chile.

Afirm� o referido jornal que os navios de linha dêsses paí
ses, apesar de magníficos, são pouco modernos. Enumera, em Isezuída as unidades navais argentinas e brasileiras, acresceu

ta�do �ue "praticamente, a armada brasileira tem paridade
com a argentina, embora a brasileira tenha 19.000 homens de

efetivo, e�quanto a argentina tem 12.000".
._

O "Diário de Notícias" assinala ainda que o Chile nao

possue frota suficiente para vigiar toda a extensão ele suas cos-
tas.

Haia»Da Sentimos que somos forlesFundadbl em 18'10 Séde: BAIA
Seguros Terrestres e Marítimoa

o momento internacional que o Brasil atravessa não nos
colheu de surpresa no concernente à força armada. Em 1917
foi a posição assumida pelo Brasil que fez sentir ao povo bra
sileiro o inadequado de seu aparelhamento militar sob os pon
tos de vista humano e material. Um frêmito de entusiasmo
sacudiu as energias nacionais. Mas se fôsse preciso demons
tração positiva e convincente ele nossa realidade militar, cer
to é não poderíamos dá-la com eficácia proporcionada, ao ar
'dor de nosso patriotismo, porísso que para tal não nos acha
vamos aparelhados. Daí para cá, é verdade, que muito cami
nhamos, militarmente, sobretudo nos últimos anos. Desenvol
veu-se e aperfeiçoou-se o serviço militar obrigatório, multi
plicaram-ee modernos (quartéiS, criaram-se estabelecimentos
especializados. Montaram-se fábricas e oficinas adequadas. E
a parte dirigente do exército, isto é, o seu quadro de oficiais,
ampliou-se no rítmo das necessidades, é o que é mais, vem
apurando no mais alto gráu, em cursos de aperfeiçoamento
e estágios de observação e grandes manobras de treinamento,
a capacidade de organização e de comando. A tal ponto que a

atual oficialidade brasileira póde ombrear com as dos melho
res exércitos do mundo, e isto é quase tudo. A verdade é que,
repetimos, a delicadeza do momento não apanhou o Brasil de
surpresa no que concerne à organização de sua defesa. O nosso
exército se acha de todo aparelhado para a plenitude das
responsabilidades que lhe incumbem neste instante em que lhe
cabe a missão de zelar pela órdem interna e assegurar poten
cialmente o prestígto externo da Pátria. E a verificação mais
confortadora é a de que dia a dia mais e mais se afirma e deti-
11e a identificação do exército com o povo, mercê de políticahábtl de aproximação e fusão conduzida pelo talento e pela
habilidade dos oficiais. Um povo é forte quando nele não sEl
distingue o exército corno classe à parte, mas as forças armadas
se fundem totalmente com as aspirações, os hábitos e o convÍ"N

I
vio da. coletividade. É o que óra se va.i realizando rápida. e ir-:'
tensamente no Brasil. E porisso todos sentimos que, somos hC�0
muito mais fortes que há dezena de anos.

I ------------------........� ("A Gazeta" - S. Paulo), j

-----

Dados relativos ao ano de 1940
Capital Realizado Rs. 9.000:0130$000
Reservas, mais de • 54.700:000$000
Responsabilidades assumidas, It �.929.719:000$OOO
Receita ' 28.358:717$970
Ativo em 31 de dezembro ' b5.964:965$032
Sinistros pagos t 7.323:826$800
Bens de raiz. (prédios e terrenos) II 22354:000$000

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

d€ Souza e Dr. Francisco de Sá.

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

cipais cidades da América, Europa e África.

em' FlorianópolisAgente

L O B O & .Cia.CAMPOS
N 39SCHMIOTRUA FELIPE

Catxa postai 19- Teleohonr 1083-End. ra. cALLlANCA»

Sub-Agente em 'Laguna, Tubarão. Itaiaí,
Blumenau e Laqes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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com ENCERADOS AYMORÉ

Centro Acadêmico IX
de Fevereiro

CONVITE

Espionagem e corrDP�ãol
Os memoráveis discursos da I trabalhar ainda à sombra de' - afirmou .o sub-secretário de

sessão ínagural da Conferên- complacencia inexplicável. I Estado norte-americano - não
cia dos Chanceleres, na capital Outro fato característico de existe siquer um. cônsul [apo
do Brasil, foram norteados pe- quanto é temivel a ação da nês ou alemão nem consulado
lo espírito da mais estreita co- "quinta coluna" - é a detur- das potências satelites de Hi
laboração entre os países ame- pação da atitude da República tler, no Novo Mundo, que não
ricanos, contra a sanha do im- Argentina. Os correligionários esteja avisando a seus super io

perialismo do eixo, Mas o que do pacto tripartite não se can- res cada vez que um návío zar

se fez sentir sobretudo, como saram de proclamar a díver- pa dos portos do país em que
advertência suprema, foi o gência da nação do Prata em se encontra, para que o referi
brado de alerta aos povos do contraposição à união da Amé- do navio seja afundado por
Novo Mundo, afim de que se rica. A mensagem que o presí- submarino do "eixo". A de

coloquem em guarda ante o dente Ramon Castillos enviou núncia do sr. Sumner Welles
perigo dos centros de espiona- ao ministro Osvaldo Aranha abrange tão sómente uma das
gem e corrupção derramados pôs a questão nos devidos têr- atividades a que o general es

pela "quinta coluna". A in- mos, liquidando a tendenciosa panhól Quepo de Llano cha
quietação resultante disso re- campanha que buscava acen- mau "quinta coluna". Por aí
vela a gravidade da ameaça, der a discórdia no seio da COIl- se calcula até onde vai a síuis
pois além do que os governos ferência. A República Argenti- tra míssão dos sapadores ocul
das nações do nosso hemisfé- na está, perfeita e definitiva- tos de Hitler e seus parceiros
rio conseguiram apurar em re- mente, integrada na defesa, de aventura. Deturpando a

lação ao serviço dos agentes contra os novos hunos da Asi-. função diplomática dos cônsu
de Berlim, - há também a e da Europa. les, a êstes mudam em agentes
triste lição dos países que, por Para a execução dos seus de crime de espionagem retro
se haverem descuidado em oca- fins, os servos de Hitler são de gradando às éras mais negras
sião semelhante, cairam sob o cinismo sem igual na escolha da História. E tais cônsules
jugo e a tirania dos bárbaros dos meios. Além de quanto co- auxiliam jornãis _e subvencio
modernos. Com a responsabíli- nhecemos sôbre os recurscs nàIE a propaganda de 0Ejeti
'dade que lhes cabe nos desti .. dos quintacolunistas, - o er, vos deletério§.: •

nos da América, os próhomens Sumner Welles trouxe, à Con- Urge esmagar o perigo, para
da Conferência não podiam ferência dos Chanceleres, a que não sejamos vencidos e es

silenciar a respeito. A começar sensacional revelação de que cravizados pela trindade mal
do presidente da República, o os consulados do "eixo" foram dita.
aviso solene ecoou energíca- transformados em células dn
mente, - compromisso de hon- espionagem. "Neste momento
ra de que em parte alguma do
continente serão toleradas ma-

nobras de quintacolunistas.
Na serenidade da sua oração

de boas-vindas aos ilustres
convencionais, o sr. Getúlio
Vargas disse, de forma termi
nante, como devia fazê-lo o

chefe de Estado: "Não medi
remos sacrifícios para a defe
sa coletiva, faremos o que as

circunstâncias reclamarem, e

nenhuma medida deixará de
ser tomada afim de evitar que,
portas a dentro, inimigos os

tensivos ou dissimulados, ';e

abriguem e venham a causar

danos ou pôr em perigo a se

gurança das Américas !" Per
maneceremos confiantes na

declaração do condutor do Bra
sil, porém é obrigatório que se

jam expostos à condenação
:J... pública os indivíduos assala

riados pelos mandatários se·

eretos da Wilhelmstrasse. Ain
da mais. Também aos defenso
res da atitude do "eixo" nãc
se devem permitir atividades
ou propagandas com o intuito
de insuflar pessimismo e des
crença sôbre a resistência hs
democracias. Brasileiros mal
orientados - vítimas sem dú
vidas da sugestão quintacol i
nísta - defendem e apoiam ,JS

atos da récua sob a chefia do
chanceler do Reich. São dignos
de lástima, porque resvalam
no terreno da felônia, da trai
ção à Pátria. Depois da soli
dariedade que, pela voz do seu

presidente, o Brasil testemu
nhou aos Estados Unidos, J.

nenhum brasileiro é dado pr. ,
tender justificar os crimes elo'
nazi-fascismo. A liberdade da
nossa terra está em jogo na

soberania do continente. Se a

grande nação ianqui sucumbis
se nas garras dos abutres, país
algum se salvaria da catástro
fe, na América. É fácil prever

,,)a sorte do Brasil, em tal emer
"

"gência... Então é possível que
os emissários de Hitler conti
nuem a desnaturar a conciên
cía vacilante de homens mal
informados?
Do êxito dos quintacolunis

tas depende a nossa existência,
Tudo o que constitue a beleza
das nossas tradições e o es-

plendor da nossa civilização
rolará à perfídia dissolvente Cantista Recreativodo inimigo amoitado em nos
sa terra. Será a decomposição
sem remédio. Será o caminho
aberto à investida dos que ne

gam o direito das outras cria
turas. "A nossa vida, a nossa

religião, nossa moral, as nos

sas famílias, as nossas raças,
as nossas instituições, as nos

sas liberdades, enfim as nossas

idéias, estão em risco iminente
de perecer!" - exclamou o

lIlinistro Osvaldo Aranha, ao

lIlostrar, aos seus colegas de
Conclave, a urgência de se ata
carem a fundo os autores da
sabotagem interna. Essas pa
lavras, ditas com a lealdade e
a bravura do nosso ministro
-!? Exterior, indicam o que Rádios especiais.
!\g;uarda aos povos americanos, il remessa.
�e'a "quinta coluna" puder _.,.... , _

o

Os fatos vêm desmentir a publicidade alemã: a cha
mada «LINHA DE INVERNO" dos nazistas, na

qual êstes diziam pretender instalar seus quartéis,
já se acha rompida, em quase todos os pontos importan
tes, pelos exércitos l'USSOS, em avanço em toda a exten
são do "front" de Leningrado ao Mar do AZOV.

f. Clube

Fabricados com lona especial, tinta e

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

maior durabilidade resultante de sua

extraordinaria resistencio.

produdo do MOINHO INGLEZ

A diretoria do Centro Acadê
mico XI de Fevereiro convida
os srs. sócios e o público em ge
ral para assistir a sessão solene,
comemorativa do 10° aniversá
rio de fundação da Faculdade
de Direito de Santa Catarina,
a realizar-se 4a-feira, dia 11 do
corrente, às 20 horas, no salão
nobre da Faculdade.
Fpolis., 6 de fevereiro de 1942.

FRANCISCO CAt.!ARA NETO
Presidente

Svs-3

Atenção
Sementes novas de flôres

e verduras, só na "A Flori
cultura", à rua Felipe Sch·
midt, n. 52, (Edifício "Cru
zeiro».) 20VS.-li
CASA MISCELANEA, distri

buidora dos Rádios R.C.A. Vi
ctor, Vávulas e Discos. - Rua
Trajano. 12

QUADRA DO CARNAVAL
BAILE no dia 14 às 22 horas;

SOIRÉE INFANTIL, dia 15, das 15 às 18 horas;
BAILE no dia 16, às 22 horas.

A DIRETORIA

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 - Gladíator 5 valv. 530$ - 6 valv.
551 $, 7 valv. 59i1$, para pilhas 500$
para acumulador 700$,

Catálogo grátis. 400 réis em selos para

Estão sendo empregados com

excellentes resultados em es

tradas de ferro, auto - cerni

nhões, vapôres e outros meios
de transporte. Pódem ser for
necidos em varios typos de
lona, e nas côres crúa" ver

de. cinza ou kaki

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

Aulas Particulares

o FALANGISMO ESPANHOL
o falangismo espanhól está presentemente transfor

mado, na América, em instrumento de propaganda do
Eixo. Quer êle, a todo custo, induzir a população de lín
gua castelhana dêste continente a abraçar a causa dos
alemães e italianos, contra os Estados Unidos.

A princípio, a organização que assumiu a defesa ofi
ciosa dos interêsses dos governos totalitários europeus e

asiáticos neste lado do Atlântico parecia integrada num

plano de ação política mais amplo. Trabalhava por conta
própria, dando, assim, a impressão de que já se sentia bas
tante vigorosa para restaurar o domínio espanhol nas

terras americanas, outróra pertencentes aos reis católi
cos. Todos quantos tinham interêsse em provocar divi
sões e rivalidades no Novo Mundo, estimularam essa deli
rante veleidade de restauração do Império de Carlos 5°.

Cedo percebeu o falangismo. que a missão histórica
tomada aos seus ombros exigia prestígio, fôrça e riqueza
que superam evidentemente as condições atuais da na

ção espanhola. Os países povoados pela Espanha haviam
atingido tal nível de cultura e de desenvolvimento econô
mico, que não podiam tolerar essa direção ou hegemonia
da antiga metrópolis ibérica. Vendo o falangismo que não
encontrava éco a propaganda de seus próprios méritos e

recursos, mudou de rumo. Procurou, então, preparar am
biente em favor da política dos Estados do Eixo.
No momento em que, nos Estados Unidos e nas outras

nações ameaçadas pelo nazismo, se cogita da reação con

tra o derrotismo calculado dos falangistas da Espanha é
oportuno recordar êsse desejado papel de líder atribuido
ao sr. Serrano Suner, da gente do mesmo sangue que po
voa o sólo da América.

("Correio da Manhã")
o prazer da petizada,
E orgulho dos coníettetros,
São os doces trabalhados.
Oo'o bom Fermento Medeiros.

Camisas, Gravatas, Pijames,
Meias das melhores, pelos me
nores preços só na CASA MIS
CELANEA. - Rua Trajano. 12,

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

15v--alt.9

DeClaração

o 'CONTRATOSSE'
E' DE EFFEITO SENSACIONAL

__ rebekIea.�'" c .....
..... eu ple.. grippee.. ,.. rouq �
� ogula.o.. donts_ peite • --_.��• Ireq a geral, falta ... appetlle CO. �

.......dI............ llereJce EIOc dlt,' •

....... dos lubol'Cllles.s to.. •• • n. t 1 1111..\COtITltATOSSE Já rocoboll ..... de 24000 ....... lia.

�:':1:1.-: J=U=t'.;..ru.: ::'=='�� '.:::ai=='.... 11111'." I 1;."." r__ -.-.

Declaro que, li contar des
ta, deixou de ser meu em
pregado o sr. Orlando Dias
e que, portanto, a firma não
se responsabilizará por ser
viços ou compras feitos pelo
mesmo.

Florianópolis, 5 de feverei
ro de 1942.
JOSE' ZACARIAS LISBOA.

3v.-4

Negócio à venda
Vende-se a casa de negó.

cio no largo GeneralOs&rio •.

40 (Casa Chicão). Bom ponto>
e bem afreguesadQ'� Vende
se, também. o mesmo pré.·
dia. TratClr nc local.

ª9y!'=-i
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Dando início à nossa primeira liquidação, resolvemos vender durante o mês de fevereiro todo o nosso colossal stock, a preços incríveis

A Casa Daura oferece sempre os' :menores preços
Faça-nos uma visita e estamos certos de merecer de V. S. toda a sua confiança, pela qualidade de nossos artigos e pelos nossos

PRECOS VAMlAJOSOS
Damos o seguir algumas de nossas ofefta�:

Oretone branco, Iarg. 2,20 mt 8$500 Brim Infantil
Cretone branco, largo 2mt » 8$000 Organdy liso em diversas cores
Cretone branco, Iarg t ,40 » 5$500 Brins de 2$ :1$5
Cretone em cores, Iarg 2mt, art. bom » 8$500 Merinó preto. art. muite hom
Guarnição pintada PI chá uma 31$000 Meio linho estampado
Guarnição PI jantar 14ox140 » 17$000 VoU estampado
Guarnição PI jantar 140xt80 » 22$000
Guarnição PI jantar 140x2.30 » 32$000 ARMARiNHOS E ARTIGO PI HOMENS:
Guarnição vadrez 140xl.lo » 15$000 Sabonete Lifebuoy um

guarnição xadrez escuro 14ox140 »,24$000 Sabonete de côco em barras uma

Algodão largo 0,90 peça 22$000 Camisa Socega Leão PI homem »

Algodão superior » 16$000 Oamísa Socega Leão PI rape z »

Alvejado Ouro » 19$000 Camisa cI tetxo PI homem »

Cobertores escuros (Reclame) um 6$500 Camisa cI Ieíxo PI rapaz »

Cobertores PI bêbê de 6$5 e 8$500 Estojo de chícara Japoneza PI café um

Toalhas Alagoanas PI banho uma tI$500 Estojo de chícar-a Japoneza PI chá »

Toalhas lizas Pl banho » 5$500 Pasta Alvidente uma

T Ih t d 2$ 2$5 3$ » 4$000 Pasta Kolínos »
oa as PI ros o, e ,

.

Blusas Swing PI moças »

TECIDOS DIVERSOS Blusas listadas PI moças
Tecido PI reposteiro mt. 6$500 Capas felpudas pr crianças
Crepon PI kimono » 3$000 Casaquinhos felpudos PI crianças
Tecido granité PI kimono » 3$800 Pasta de couro PI escolares de 14$ e

Crepon PI klmono, art. bom l> 3$500 Jogo de susp, e cintas de couro PI homem um
Chitão cI beneccs � 3$500 Idem, idem de camurça PI homem
Tecido PI colchão, larg.1,40 »4$000 Jogo de susp, e cinto de couro PI rapaz de 10$ e

Tecido 'PI colchão, art. bom »3$000 Idem. idem de seda PI rapaz um
mt 4$800 Opala liza » 2$500 Escovas de roupa, art. bom

uma 49$000 Opala liza, typo Suíssa ») 3$500 Leite de Colonía
,. í�$ooo Foulard PI kimono » 6$500 Calça de borracha
» lS$ooo Opala estampada, typo cambraia » 3$500 Talco Ross
» 7$500 Fustão estampado PI praia » 4$800 Malas PI viajens de 24$, 25$
» 24$oo(J Zefir superior » 2$500 Capas de borracha PI homem
:t 12$000 Zefír listado » 2$000 Blusas Aviador, PI verão
» 15$000 Tecido Cubano » 2$000 Lã Linda em todas as cores

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

tecidos e sedas apropriados PI o carnaval. As meias mais fortes da cidade, são vendidas pela nossa casa

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

CASA DAURA--A t
rua Felipe Schmidt, 19--FLORIANOPOLIS

CURSO ANTONIETA DE BARROS IBanco de
Agrícola

SEDAS
Seda laqué, em todas as cores
SetimLl.urníere, larg 0,90
Setim Lumiere, larg 0,80
Frizotine Iíza. art. bom
Frizotine, pesada, art. ótimo
Seda givré pesada
Seda givré superior
Seda granítada, ótimo artigo
Romano xadrez, na mesma cor
Romano liso, art fino
Seda xadrez miudo
Tafetá xadrez, lindos desenhos
Seda estampada. desenhos novos

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

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

mt. 4$500
," 12$000
,. 10$000
» 1 G$ooo
» 12$000
» 11$000
» 14$000
» 8$000

8$500
» 8$500
• 8$000
» 8$500
:t 12$000
» 8$500
» 7$500
:t 7$500
,. 12$000
,. 10$000
» 9$000
» 7$500
e 9$000

mt 14$000
» 55$000
:t 12$000

Voando a toda velocidade
Londres, 10 (Reuters) - O

I
lia em 50 horas, acrescentan-

sr. Leslie Runciman, diretor do:
.

geral da Brístísh Overseas Aír- I "Quantas pessôas terão co

ways, que acaba de chegar a I ragem de viajar a tal velocida
esta cidade, depois de haver fu-j de é coisa que não posso saber.
gido da Tailândia, quando esse Eu, porém, pessoalmente, pre
país se viu invadido pelo Ja- ferirei viajar menos rapída
pão, prevê que vôos estratosfé- 'mente e, mesmo, com menor
ricos farão com que todas as

t conforto, sabendo, entretanto,
partes do mundo fiquem apro- que poderei começar a viagem
ximadas da Inglaterra, mais do em qualquer dia ou semana,
que nunca. mais do que ficar na dependên-
"Fica-se pasmado ao pensar cia de serviços tão rápidos as

no que poderá vir a ser feito, sim e com menos frequentes
quando os desenvolvimentos do intervalos. Na rota da Índia e

tempo de guerra forem aplica- ,da Austrália, as paradas se
das à aviação civíl," disse ele. I riam o Cairo, Karachi, Calcutá,
O sr. Runciman considera a I Singapura, Darwin e Sydney,

possibilidade de ser alcançada I com nunca menos de duas ho
a Índia em 20 horas de vôo, a Iras de espera em cada uma da
Africa do Sul em 30 e a Austrá- quelas paradas".

--

Crédito Mútuo Predial
Proprietários: J. Moreira & (ia.

5 DE FEVEREIRO
Foi entregue a prestamista Hertnelína Schmidt, resi
dente em João Pessôa (roqueiros), possuidora da ca
derneta n, 7.433, o prêmio que lhe coube em

mercadorias, no valor de rs.

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

18 DE FEVEREIRO
Mais um formidável sorteio re a lizará a Crédito Mú
tuo Predial, no dia 18 de Fevereiro (quarta-Ieira),

com prêmios no valor de

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

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

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

Não vacilei adquira
caderneta

Crédito Mútuo

....

je, uma

na

Predial
I Mensalidade, apenas, 21000

I Consulta Médica GrãJjs.
,I..���--�----------------..�'----

» 2$200
4$')00
5$000
4$500
2$400
2$500

»

e

mt.
»

desde

»

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

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

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

»

um

»

uma
um

uma
lata
e
uma

»

novello

Crédito Popular
de Santa

e,
CatarinaEXTERNATO FUNDADO EM 1922

FERNANDO MACHADO. 32 FONE 1.5l6

Alfabetiza e prepara para os exames de
admissão aos GINÁSIOS e INST1TUTOS

MATRÍCULA: das 9 às 12; diariamente, sendo até o dia ,)6,
só para OS alunos que já frequentam o Cur80.

ABERTURA DAS AULA1..: 2 de fevereiro, às 8 horas.
43 15 v. alt. - 9

Assembléia Geral Ordinária

CONVITE o Conselho de administração do Banco de
Crédito Popular, e Agríccla de Santa Catarina,

de acordo com o art. 23 de seus Estatutos, convida os Snrs.
acionistas dêsse Banco para a Assembléia Ordinária u rea
Iizar·se em sua séde à Rua Trajano n. 16. às 14 horas do
dia 20 de fevereiro do corrente ano, afim de tratar se do
seguinte:

a) aprovação do Relatório e Parecer do Conselho
Fiscal.

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

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

CHAVES
. . 3 quartos com janelas deGratifica-se a quem entregar, f t t d

.

d d-

h ren e e en ra a ln epen eu-
nesta redação, algumas c aves, te. Prefere-se casal sem filhos.
presas a uma argola e corrente V t t à J

-

. er e ra ar rua oao
de metal branco, perdidas nas

p. t 29 ( b) 15 8.

di
-

d P 15 ln o
ü

, RO . • V.
ime raçoes a raça .

5v.-5

ALUGAM-SE

Vendem-se COBRADOR J
o marechal Pétain

Vendem-se os sobrados n° 11 visitaria a Espanha
e 18 da praça 15 de Novem· Precisa-se de um. Necessário Berna, 10 (R.) - Anuncia o

bro, perto da Delegacia Fiscal

I
fiança. Informações nesta reda- correspondente do "Telepress",

Tratar na Casa Oscar Lima ção. em Vichí, que o marechal Pé-
IOvs.-1 8vs.-4 tain pretende seguir para a Es

panha no próximo dia 12, afim
de se entrevistar com o general
Franco, chefe do govêrno es

panhol.
Essa notícia, colhida !lOS

meios políticos de Vichí, acres
centa que a permanência do
marechal Pétain na Espanha
será de 10 dias.

REPRESÁLIA
NIPôNICA ...
E' sumamente interessante

o seguinte suelto elo "Correio
da Manhã":
"O movimento ele alta nos

preços elos tomates tem sido
espantoso, no decurso dêstes
últimos dias. Basta que se as

sinale que na segunda-feira úl
tima, o quilo dessa leguminosa
era vencliclo a 800 réis. No dia
subsequente foi elevado para
1$000, passando, sucessivamen
te, a 1$400, 28000 e 2$400! Não
se sabe ainda se ficará nessa

base de precos, parecendo que
dentro em breve se torne ali
mento de luxo inacessível à
bolsa das classes menos abas
tadas.
Num dos caminhões existen

tes no centro ela cidade, o ven

deiro advertia os compradores
de que o preço dos tomates es

tava em alta, e, pois, que aproo
veitassern ! Interrogado sôbre
o caso. informou-se de que
os tomates em questao eram

ele procedência paulista, sendo'
japoneses os seus cultivadores,
parecendo existir um trust, vi
sande a elevacao dos preços. E

w

RHEU ISMO
Os Disturbios Renaes
sâo a sua CAUSA

caiúva, 30.
Tratar à rua Arcipreste

Paiva, 5, com o sr. Orlando
Simas. ISvs.-14

Organização de escritas-Ins
peçõespertódlcas.Yertíícação
de balanços (e atestado) AS
sistência contábil em geral.
Procure a Organização Co
mercial Catarínense.

Juntas rígidas e inchadas, com a tortura per
sistente do rheumatismo. A dôr faz com que
os dias pareçam mais longos, mas as noites
dão a impressão de interminaveis e não propor
cionam ao seu corpo soffredor o descanço
tranquillo que necessita. Deverá comprehender
que os seus rins não estão trabalhando como

deviam e não terá V. S. allivio emquanto
elles estiverem affectados.
Milhares de homens e mulheres existem

padecendo horrores, embora pudessem evitar
de vez esse soffrimento, seguindo o simples
conselho que aqui damos.
É necessario repôr os seus rins em condi

ções normaes de funccionarnento e não ha
para isto recurso melhor, mais rapido nem

mais seguro do que começar a fazer uso das
Pilulas DeWitt, ainda hoje I
É claro que ás Pilulas De Witt não se irá

attribuir a propriedade ridícula de curar todas
as doenças renaes. Elias são feitas para o
fim especial de acabar com o rheumatismo, as
dôres nas costas e os soffrimentos e abatimentos causados pelos dia
turbios dos rins. As Pilulas De Witt não s6 o libertarão dos seus

padecimentos, como restaurarão o seu vigor e a sua vitalidade, devide
á sua magnifica acção tonica. A venda em todas as pharmacias.

QUARTO
Aluga-se um. Sem penção. In

formações nesta redação.
Svs-S

Prédio
Vende-se um, à rua Bo ..

I Dr. ALDO DA LUZ IADVOGADO
Rua Trajano, 33.
FLORIANvPOLlS ,::�
�Atende das 9 às 12 horas, ,: ..-

acrescentou:

Pilulas DEWITT
- Quer·nos parecer, até, que

os japoneses, desgostosos com

a atitude elo B1'8Sil em relação
ao Eixo, resol verarn, em repre
sália, vingar-se nos tomates, ..

Não haverá, porém, para o

caso uma solução compatível
com os interêsses da economia
do pOVO?J

PARA OS RINS E A BEXIGA
Indicadas para Rheumatismo, Sciatica, Dôres na Cintura, Disturblos Rooa_
Molestias da Bexiga e, em geral, para enfermidades produzidas por oxeo...

de acido urico.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DURIO .vESPERTINO
Redação e Oficinas à Rua

João Pinto n, 13

Tel1022 - ex. postal 139
'.

.,....

,
.

ASSINATURAS

Na Capital:
Ano ..•..•.•••.

Semestre .••••.

Trirnestre ....••

Mês •••••.••••••

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

NO Interior:
Ano _ .••..••••••

Semestre .••••••

Trimestre ..•••.

55$000
30$000
20$000

•••••••••••••••••••_••••••••••••••••• Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
• • Limitada

� : $ • � & $ : Banco de Crédito Popular e Agrícola
: �� : de Santa Catarina
• •

: padrões maravilhosos, finíssimo acabamento :
: das melhores fábricas do país, são :

i encontradas nos balcões da i I

i Casa SANIA BOSA I• •
• Díáríamente recebemos novidades -
• •

: Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514 :
• 8'•••••••••••��•••••••••e•••••••••••••- --._-,,;........___.,.,,--. --......--__

I

H8Tfl C(NTHAl ���������Disposto Para Tudo
Seu figado deve derramar, dIarIamente, Ino estomago, um litro de bilis. Se a bilis não

corre livremente, os alíme.itoe não são
digeridos e a podrecem. Os gazes incham O

estomago, Sobrevém a prisão de ventre ..

Você sen'ee-se abatido e como que envene

nado. Tudo é amargo e a vida é um martyrio.
Uma simples evacuação não tocará ..

causa. Nada ha como as famosas Pillulas
CARTERS para o Figado, para uma acção
certa. Fazem correr livremente esse litro
de bílis, e você sente-se disposto para tudo.
Não causam damno; são suaves e contudo
eão maravilhosas para fazer a bilis correr

livremente. Peça as Píllulae CARTERS
para o Figado. Não acceíte imitaç*,
f.roço 3$000

Rua Trelano n.O 16 - Séde ·próprla
Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certlflcado

n. 1 em 20 de Setembro de 1958.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
CÓdigos usados: MASCOTTE la. 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 a 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 AYiso Prévio 6%
C/C PraEo Fixo 70k

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

Anúncios medíante . contrato

Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devolvidos

A direção não se responsabí
liza pelos conceitos emitidos

'"" nos artigos assinados
'I'II �

Terrenos no Balneário
Escolha já o seu lote de ter

reno no Balneário da Ponta do
do Leal. As construções aurnen
tam. A planta dos terrenos acha
se com o sr. Ar! Santos Pereira
que SE acha encarregado d;.'
venda dos lotes.

(ex «Hotel Macedo») .Farmácia (Esperança»do
Farmacêutico NILO LAUS

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

garçons atenciosos e peritos cozinheiros.
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfumarias.--Artigos de borracha.

HOTEL CENTRAL
Rua Conselheiro Mafra, 26 - Caixa Postal 219

CASAI
Garante se a exala observância no receituário médico

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

Mercado, frente à Casa Hcepcke),FONE 1.642

:.--....-----......-----------
2 Ov.-4

Precisa-se de uma (asa, em
bões condições e em lugar ses
segado, para um senhor sem
família. Cartas para ({João),'
nesta redação.

CURSO DE GUARDA·LIVRO EM SUA CASA:
,

(Por correspondência).
12 mezes de estudos. Mensalidade míníma. Preciso de agentes e re

presentantes em todas as cidades, Escreva à Caixa Postal, 3717 -B.Paulo.

� 10v.··5 cf

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Lira Tênis 'Clube conseguiu colocar mais 30 mesas, com dois lugares, à razão de
20S000. E' favor procurar com urgência na Relojoaria Moritz.

IEcos e Notícias
- --j

Hoje, 11 de fevereiro, datalcomemorativa do 10° aniver
sário de fundação da Faculda
de de Direito de nosso Estado,
será efetuada, no salão nobre
daquele estabelecimento de I

ensino superior, às 20 horas, Isessão solene, promovida pelo
Centro Acadêmico XI de Fe-
vereiro.

Domingo, 2 do corrente, em
sessão solene realizada na sé
de da Igreja Cristã Presbite
riana, foi ordenado ao santo
ministério do Evangelho o

nosso culto patrício rev. Ge
nésio Boa-Morte, figura des
tacada da Igreja Presbiteriana
no Brasil.

Com relação à consulta feita
pela Coletoria Federal de San
tos Dumont, em Minas Gerais,
se há alguma resolução que
isente os contratos de honorá
rios de advogados do sêlo pro
porcional devido, resolveu o
diretor das Rendas Internas
aprovar o 'seguínte despacho
da Delegacia Fiscal daquele
Estado:

"Responda-se que o contra
to de honorários de advogado,
sendo contrato de locação de
serviço, em que o locador ape
nas fornece o próprio traba
lho, está isento do sêlo do pa
pel, de acôrdo com o art. 36,
n. 35, do regulamento baixado
pelo decreto n. 1.137, de
7-10-36 (ordem n. 28 de .....
31-1-39, da Diretoria das Ren
das Internas a esta Delega
cia)" .

Vão ser declaradas de utilida
de pública, para serem adquiri
das ror compra ou mediante
desapropriação iudicial, cinco
áreas de terras, sitas no lugar
Pantanal, distrito da Trindade,
do município de Florianópolis,
indispensáveis ao aumento e

melhoria das instalações da Fa
zenda Modêlo "Assiz Brasil".

Essas teras têm os seguin tes
proprietários: Primo Russi, Ida
lina Leandra Martins, Mário
Vieira da Costa, Antônio Sorren
tino e João de Deus Vidal.

AS

o SERRADOR
(Desenho Colorido

do Pato DONALD)
Preço 2$500 e 1$500
Livre de Censura

Novas tropas estão-se adestrandej Vida 'Social

PRODUTOMu *RAUL LEITE*

Cada membro da missão es
tuda problemas relacionados
com produtos específicos.
Todas as questões relaciona

das com a borracha brasileira,
estão sendo estudadas pelo dr.
José Garibaldi Dantas, de São
Paulo.

Soirée infantil - dia 15.
A mais linda e original fantasia,.

em qualquer estilo, o Clube oterece
rico anel de platina e brilhante, ex

posto na vitrina da Casa Cardoso.
Ao mais bonito e animado blóco,

um lindo "bronze", acompanhado
de uma taça de champanhe, aos com

ponentes do blóco ,

Na soirée infantil o Clube ofere
cerá dois artísticos brinquedos ao me

nino e menina que apresentarem a

melhor fantasia, em qualquer estilo. x

A::S-IVERSÁRIOS
Fez anos ontem o sr. Leopol

do Teixeira, ativo funcionário
da Penitenciária do Estado.

I

FAZmU A�OS HO.TE:
O sr. Orlando Teixeira, há

bil linotipista da Imprensa
Oficial do Estado;

-- o nosso prezado conter
râneo sr. João Medeiros Ju
nior, abastado industrial, atual
mente no Rio de Janeiro.

CASA:ilIENTOS:
Realizam-se, hoje, às 16,30

horas, respectivamente, na re
sidência dos pais da noiva, à
rua Críspím Mira, 97, os atos
civíl e religioso do enlace ma-Landres, 11 (United). - Revelou-se que novos e bem trimonial da prendada senho-equipados grupos, chamados" comandos", estão sendo atual- rita Maria de Lourdes Fonse-mente adestrados nas escarpadas costas escocesas, para ca, filha do sr. dr. Fonsecafuturamente serem empregados como a vanguarda das forças Nunes ,com o sr. Nilton Batis-de infantaria. Êsses "comandos" são oficialmente designados ta da Silva, contador.pelo nome de" corpos de reconhecimento", mas, na reali- O ato civíl será paranínta-dade, constituem ramificação das forças armadas altamente do: por parte do noivo, pelomecanizadas, cuias membros são adestrados de fórma toda dr. Claribalti GaIvão e exma.especial. Cada divisão de infantaria conta com um batalhão esposa, representados pelo sr.dessas forças especiais, cujo equipamento mecanizado é con- dr. Manuel Pedro da Silveira esiderado como "sem precedentes na história militar". Cada exma. sra.; por parte da noiva,batalhão possue mais de 250 veículos motorizados de grande pelo sr. Egídio Martorano e d.velocidade e mobilidade, para transporte de tropas e 70 Teresa Martorano. No ato re-motocicletas. Os seus integrantes são especialmente treinados ligioso serão paran lufos i porem operações de assalto. Quando os caminhões detêm a sua parte do noivo, o. sr. Antôniomarcha, os carros blindados e os homens avançam de forma Batista e exma. sra.: por par-incrivelmente rápida sobre os objetivos estabelecidos. Todos te da noiva, o sr. dr. Fonsecaos homens devem possuir resistência física a toda a prova, Nunes e d, Tarcíla Macedo.pois às vezes terão necessidade de atravessar um rio a

d d I h d' CLUBES:
nS� o °bu e.desca ar mo�tan a.s'dcom to ? o seu equipamento. O simpático clube do Estreí-ao su meti os aos mais varra os exercicros, tais como mar-

t "C ti t R F C" realiza-h f d
_

d h' d doi A o an IS a . . .

Cd' as orça as, operaçoes e recon_ :clmento _e �lS ou tres
rá, dias 14 e 16 do corrente, ani-las em pequenos grupos, com mmur:as raçoes a imentares, mados bailes carnavalescos,e oUI��s semelhantes, durar:Je os quais aprendem a pa!;u.lhar oferecidos a seus inúmeros as-as a elas e a ocupar rapl amente os pontos estraLeglcos. sociados. Dia 15, homenagean-

Bonitos, bons e baratos, Senhora ! Para as suas

so./
do a petizada daquela localída

Primeiros entre os primeiros, bremssas prefira o PUDIM de, será efetuada "soirée"
São os doces preparados, MEDEIROS. Sabôres delicio- dansante carnavalesca íntan-
Co'o bom Fermento Medeiros, sos e diferentes. til.

Londres, 11 (R.) -- Durante a semana passada o "eixo"
perdeu 222 aviões em todas as frentes -- Europa ocidental,
Oriental Médio, Extremo Oriente e Oriente.

Sobre a Grã-Bretanha, foram destruidos dois aviões ale
mães; mais dois foram destruidos sobre a Europa; cinco apa
relhos do "eixo" foram destruidos no Oriente Médio; mais
quatro foram abatidos pela marinha real; 37 aviões nipônicos
foram derrubados pelas fôrças unidas do Extremo Oriente e 172
aparelhos alemães foram destruidos segundo os comunicados
russos.

As perdas da "R. A. F." foram de oito aviões sobre a Eu
ropa Oriental e outros 12 no Oriente Médio.

-CA-R-TA-Z-E-S--DO DIAIO O-ra-si-I-n-ão-es-tã-p-ed-in-do' emprestimosI Washington, 11 (A.P.) -- O tando que estava estudando, mas insistiu em que o Brasil.
-H'õ,ielXlOClOOOOoctXXXXXITa::'ieira<X>-HOJlàCCOOO<XXl sr. Summer Welles, sub-secre-] já, uma maneira de apressar não está pedindo empréstirnos.aoocooaoooowooo"""""""'OOOOOOOO4JOOOOO tário de Estado, depois de 40 essa colaboração. O sr. Souza Costa revelou

DOCXlOODODOOOOOOOOO��OOOOOOOD"""""""'1
""""""'"

---0-0DEON
minutos de conferência com? O sub-secretário de Estado que seis peritos, que o acom-CINE REX CINE s�. Artur de Souza Costa, �1- deverá se avistar _com, o sr. panharam a Washington, es-

- FONE 158? -

I
- FONE 1602 -

nístro da Fazenda do Brasil, Souza Costa amanha, alem de tão trabalhando, diariamente,A's 7,30 horas A's 5. 7 e 9 horas indicou que todos os esforços realizar com êle outras conte- com vários funcionários gover-estavam sendo feitos para as- rêncías, durante a semana. namentais à cêrca do aumento
UULHERES O CORAJOSO segurar Ul,?-a ação rápida .S?- O fim da visita do sr. Souza da produção brasileira de mar··..1 DR. (HRISTIAN b�'e .0 movimento de matena�s Costa __ disse o sr. Summer térias primas estratégicas, es

vitais de guerra .entre o Brasil Welles __ é não sómente ínten- pecialmente borracha.
e os Estados Umdos. sificar as exportações brasilei-

O sr. Summer Welles decla- ras de matérias primas estra
rou que a sua conversação com tégicas, mas também obter
o ministro da Fazenda e com maior cooperação nos trans-
o embaixador brasileiro Carlos portes e nas comunicações.Martins

I

se referirá, em geral,
à integração da produção bra- O sub-secretário não sabia
sileira com o esforço de guerra se quaisquer acordos entre as

I dos Estados Unidos, acrescen- duas nações seriam assinados,

Com NORMA SHEARER e Com JEAN HERSHOLT e

JOAN CRAWFORD DOROTHY LOVETT
Complemento nacional O.F.R Complemento nacional O.F.S.

A AUSTRÁLIA· AMEACADA 'ÚLTIMA HORASydney, 11 (R.) - "Uma ofensiva nipônica contra os f'lan-
I

cos ou centro das Índias Orientais Holandesas parece estar A Rádio "Belgrano», de B.eminente e, caso se concretize, a Austrália se encontrará em Aires, e a "Espectador", de
grave perigo", declarou o sr. Forde, ministro da Defesa. "En- Montevidéu, anunciaram a toquanto as Índias Orientais Holandesas resistirem aos assaltos mada de Singapura pelas forçasinimigos, teremos valioso tempo para organizar a Austrália japonesas.como base para todos os aliados. Mas não há tempo a perder e
devemos acelerar terrivelmente a nossa produção de guerra"
-- concluiu o sr. Forde.

DE WETZEL & cr«. ]OINVILLE (Marc� regstrada)
CONSERVA O TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACILMENTE E COM RAPIDEZ

Território nacional de
Fernando de Noronha

Rio, 11 ("Estado") -- O Presidente ela República assinou
o seguinte decreto-lei:

Art .1° -- Fica criado, no ínterêsse da defesa nacional, o
Território Federal de Fernando de Noronha, constituido pelo
respectivo arquipélago.

Art. 2° -- Os bens situados no Território de Fernando de
Noronha, bem como os impostos e taxas pertencentes ao Esta
do de Pernambuco, são transferidos à União.

Art. 3° -- A administração do Território de Fernando de
Noronha será regulada por lei especial.

Art. 4° -- Esta lei entra em vigor na data de sua publica
ção, revogadas as disposições em contrário".

Inoglukus

FERRA8ENS e FERRAMENTAS
Grande Casa Importadora, do Rio de Janeiro,

procura Agente-Viajante
para todo o Estado de Santa Catarina

Cartas para Nelson Sousa, Rua Vise. de Caravelas
n>. 134, Rio de Janeiro.

222 aviões numa semana

Vida Esportiva
NACIONAL X UNIÃO

Realizou-se domingo último, na
cidade de Biguassú, animada, pele
ja entre o Nacional F. C. c o União
S. C. Após lances espetaculares, o
Nacional abateu seu contendor pclo
"score" de 3 a O. A partida cornple
mentar, travada pelos segundos
quadros dos mesmos clubes, teve
como vencedor também o Nacional,
por 4 a O.
Marcaram os lentos da partida

principal: Siloca, Mário e Bodinho,
EstAs triste, me. am6r?
Ten. bronqalte? EstA. eom tone1'
� lei de NOSlO 8enhorl
Só te alTa o CONTRAT08SB.

BATUTA DE MESTRE
(short musicado)

Preços: 1$500 e 1$100
Livre de Censura
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


