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MELBOURNE, 19 (REUTERS). SIR KEITH MUDROCK. DISCURSANDO, DECLAROU: "DEPLORO QUE
SE LANCEM SôBRE A INGLATERRA AS CULPAS PELO QUE OCORRE NO PACíFICO. O FATO É QUE, EM
.TEMPO DE PAZ, A AUSTRÁLIA NÃO LIGOU MAIOR IMPORTÂNCIA A SINGAPURA. PARA OS QUE
PERGUNTAM POR QUE

I

A MAIOR FôRÇA ESrÁ NA INGLATERRA, R ESPONDO QUE OS INGLESES NÃO
ESTÃO CERTOS DE QUE O INIMIGO NÃO TENTE A INVASÃO".

I

Submarinos do «eixo»
no Atlântico

Sidney, 19 (Reuters) - O correspondente do "Sidney
Sun", em Port Moresby, Papua, diz em despacho': - "Os ja
poneses sabem que, se ocuparem Port Moresby, todo o teatro
do Pacífico será modificado no espaço de uma noite, resultando
direta ameaça contra a Austrália e novo desafio ao poderio
marítimo dos aliados. É por isso que os japoneses estão cons
truindo afanosamente bases, a serem empregadas como tram
polins para os ataques de bombardeio contra Port Moresby.

ottawa, 19 (Reuters) - Os
comandantes de duas corvetas
canadenses, que chegaram a

porto da costa oriental do Ca
nadá, disseram haver encon
trado dois submarinos do Eixo,
no Atlântico, ao largo da cos
ta canadense e que provavel
mente "afundaram ambos".
As corvetas trouxeram sobre
viventes de um navio afundado
pelos nazistas, quando êles
encontraram os submarinos.

o MAIS ANTIGO DIÀRIO
Diretor-gerente:

DE SANTA CATARINA

ANO XXVII Florianópolis- Ouinta-teira, 19 de Feverelro de 1942
Para qualquer assunto pe

rante as repartições públicas
federais, estaduais e munici
país: Procure a Organização
Comercial Catarlneuse, Séria ameaça

,

a Austrália) A ({FABRICA DA MORTE»MMoscou, 19 (Reuters) - Um despacho de Istambul para
a agência oficial russa fala nas últimas informações do terror
ilimitado que reina na Polônia.

Mais de 10 mil pessoas estão recolhidas em campos de
concentração. O campo de Oswenchim, perto de Cracóvia, é
designado pelos poloneses como a "Fábrica da Morte" . Mais de
12.000 pessoas estão concentradas nêle, inclusive 1.700 pro
fessores e outras personalidades das Universidades polonesas.
Os alpendres onde os prisioneiros são alojados não têm a me
nor higiene. A tuberculose grassa espantosamente. O número
de falecimento nesse campo ascende a mil mensais. Mais de
19 professores da Universidade de Cracóvia já morreram ali.
Milhares de poloneses cáem diariamente vítimas do terror na
zista.

Recentemente, três poloneses foram publicamente enforca
dos em Poznan, por tentativa de fuga de um campo de con

centração. Três operários ferroviários, acusados de sabotagem,
i foram enforcados no parque central de Katno, e 300 trabalha-

____&4S* tOWa.!1.a,!$fiF!i ....NUWiW4,J1if\.'i1lllifilt!í!!!lI'#MéW!!.W;;;;g;gp;ji.it.... MW1?'- A M�WM1"tiI!'P' dores de uma fábrica de munições fuzilados sob a mesma acusa-

I ção. No distrito de Skarzysko, onde o movimento guerrilheiro

g I é mais violento, a maior parte das aldeias foram arrazadas e

em era muitos aldeões fuzilados, acusados ele terem ajudado os guer-
rilheiros.Temos a satisfação de participar ao Comércio e ao Público,

em geral, que, a partir desta data, assumimos a representação da
emprêsa nacional de navegação aérea.

o couraçado «Alabama»
O secretário da Marinha norte-americana, coronel Frank xrii���i�;U (��t je �l�;e�'d���Knox, ao usar da palavra no dia] 6, em Norfolk, na cerimônia

sem as zestões a favor da bea
do lançamento ao mar elo encouraçado "Alabama", de 35.000

tíficaçào do menino francês
toneladas, declarou 5lue os Estad?s-UI:ic1os entrar�m na gue.I�- Guy de Fongalland, falecido
ra na fase de produção de abastecimentos e de navios, os quais, em 1925 aos 12 anos de idade e
em última instância, trarão a vitória. "Hoje sabemos, sem

a quem' os católicos frariceses
dúvida alguma, disse, que � responsabí lidade que atualment� atribuem numerosos milagres.
recái sobre nossa Marinha e a maIO! que jamais teve. Devemos O cardeal Salloti, prefeito da
proteger nossas,c?stas, noss_o c�m�rcIO de cabotagem e aque- congregação dos ritos, notifi
las zonas estratégrcas que sao vítaís para a nossa defesa e do

cou em Paris ao cardial Susar
canal ele Panamá, bem como a zona das AntilhAas;. devemos de- di, arcebispo de Reims, que o
fender nossas rótas para o sul, proteger a afluência de abaste- pontífice havia tomado aquela
cimentos à Grã-Bretanha, baluar�e da liber,d�de, e ,conter, �a resolução denegatória durante
melhor fórma possível, a agressao no Pacífico, ate que seja a audiência, concedida em 20
possível reunir as forças necessárias para esmagar os agres- de novembro último, aos mem-
sores". bros da congregação. A-pesar-

de admitir que o mesmo foi ex
cepcionalmente puro, o pontí
fice manifestou que êle não pó
de ser santificado. Com isso se

põe fim a uma campanha ini
ciada quando os parentes da
criança obtiveram, para as suas

gestões, o apoio da nobreza da
França e do elemento católico
em geral.

O cardial Susardi enviou
uma carta pastoral aos bispos

I
e sacerdotes do país, comuni
cando-lhes a decisão do Papa.

Bonitos, bons e baratos,
Primeiros entre os primeiros,
São os doces preparados,
Co'o bom Fermento Medeiros.

Á borracha
calcados

Akron, 19 (Reuters) - Con
quanto o uso de borracha crua

para calçados da população cí
víl tenha sido inteiramente ex-

nos

tinto, afim de serem emprega
das na defesa as 25.000 tone
ladas reservadas para aquele A força aérea australiana, que já se empenhou contra os

uso, a Dnited States Rubber japoneses sôbre a ilha, mostrou ser magnífica; apenas, está
Company anunciou que está a exigir mais caças, para realizar a sua tarefa naquela posição
apta a produzir um substituto I que é virtualmente considerada como a última praça forte das
satisfatório, obtido da borra- ilhas. Não há mais notícias da ilha, desde que foi recebido des
cha empregada em outros pro- pacho anunciando que navios de invasão nipônicos estavam à
dutos, a qual será novamente vista, mas julga-se que a resistência continúa, pois recebeu or-

manufaturada. dem "para não se render".

Comércio e ao PúblicoAo

Serviços Aéreos Condor Ltda.,
ficando, desde já, à disposição dos amigos e fregueses da

representada, em 'nossos escritórios à rua João Pinto, n= 5.

Florianópolis, 16 de fevereiro de 1942.

nova.
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Hão foi beatificado o menino
Ciuy de Fongalland

InoglukusI

t

Poderoso remédio para tratamento da
DIABETES.

À venda em todas as farmàcias.

Agente-representante:
Virgílio José G�r�ia .

Caixa Postal, 55 -- Florlanopohs
1-------------------------------�----mm-----�3�O�v�1

Enfermeiras paraquedistasNova Iorque, 19 (Reuters) - Corpos de paraquedistas
para mulheres estão sendo organizados pelo Departamento da
Defesa Civíl. As mulheres pertencentes aos hospitais america
.nos estão recebendo um curso de preparação. O objetivo dêsse
corpo é lançar as enfermeiras, de paraquedas, sôbre. áreas
convulsionadas onde existam pessoas fendas que precisem de
SOcorro e onde os veículos motorizados não possam chegar.

As'mulheres dêsse corpo devem ter entre 18 e 25 anos de

idade, não pesarem mais ele 110 libras, e t�tmbél:l precisam ter
altura determinada. As escolhidas receberao tremamento num

aeroporto. Êsses corpos não têem ligação com o Exército, per
tencendo exclusivamente à Defesa Cívíl,

Na direcão de Suez

Altíno Flores

I N. 8469

Reativa-se a «quinta
coluna» no México

Mexico, 19 (D. P.) Os
diários desta capital anunciam
que, não obstante as notas em
sentido contrário do Departa
mento do Interior, as ativida
des da "quinta coluna" no Mé
xico foram, recentemente, in
tensificadas. Assim, o diário
"La Prensa" afirma que, em

repetidas oportunidades, regis
traram-se tentativas de sabo
tagem contra as estradas de
ferro no territóro nacional.

Varíola em Paris
Paris, 19 (A. P.) - Irrom

peu na região parisiense uma

epidemia de varíola. A Acade
mia de Medicina fez publicar
insistentes recomendações à
população, solicitando a que
procure vacinar-se.

Mais um boato
do rádio alemão

Norva Iorque, 19 (Reuters)
- "Os alemães estão prestes
a lançar tremenda ofensiva em

direção ao canal de Suez, atra
vés da Líbia" - teria infor
mado ao presidente Roosevelt
o sr. Wí Iliam Bullit, recente
mente nomeado enviado espe
cial do presidente, no Oriente
Médio, segundo revelaram os
conhecidos comentaristas Drew
Pearson e Robert Allen.

AVISO
A ('OMPANHIA INIHJS'j'RIAL E COJtIERCIAL URA.

RIL":IRA HE PRonU'l'OS ALIllfEN'rARES, (Produtos
� ES'I'J"É), com escritório à Rua Visconde de Ouro Preto
II. 2-A, 'Florianópolis, avisa a quem possa interessar que o
sr, ARY SAX'l"ANNA, desde o tlia 26 de janeiro de 1942,
foi desllgndo do quadro do seu pessoal e que, em conse

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

Batavia, 19 (D. P.) _. Um
correspondente da Uni t e d
Press ceiou com o almirante
Thomas Hart, comandante em

chefe da esquadra norte-ame
ricana no Extremo Oriente, o

qual lhe declarou que "se sen
te perfeitamente bem". Des
virtua-se, assim, a notícia
transmitida por uma rádio
emissora alemã, que disse ter
sido o almirante Hart morto,
no dia 4 do corrente, duran
te uma batalha travada, diante
de Java.

Os alemães ditam a morte
Vichí, 19 (A. P.) - As autoridades alemãs de París de

cretaram a pena ele morte para todas as pessoas que:
a) - auxiliarem os cidadãos dos países em guerra contra

a Alemanha;
b) - ocultarem êsses cidadãos à ação das autoridades na

zistas;
c) - auxiliarem qualquer membro de exército inimigo;
d) - socorrerem ou asilarem prisioneiros franceses de

guerra foragidos ou que não apresentarem. seus papéis com a

nota de terem sido postos em liberdade.
Até agora a pena de morte compreendia sómente os que

escondessem prisioneiros de guerra foragidos ou membros das
forças armadas inimigas, notadamente aviadores ingleses de
aparelhos que caíssem na zona ocupada.

Machado & Cia.
Agências e

Representações
Caixa poatal - 37

RUI Joio Pinto - 5

FlORIANÓ,POLIS
Sub-agent.a no. principlla
muncípio. do Estado.

17P.

52. gelJerais:Washington, 18 (Reuters j-i-.
O presidente Roosevelt solici
tou ao Senado a confirmação
de promoções de 17 generais
de brigada ao posto de major
general e de 25 coronéis ao
posto de generais de brigada.
Êsse fato é interpretado co

mo sinal da rapida expansão
das forças armadas america
nas.

Nobre atitude de
operários ingleses

Contribuição do Congo Belga
para a guerra

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Suspenso o jejum da

I�Quaresma O ESTADO E ,-
Nova Iorque, 18 (U. P.) SpOrllVOA rádio de Vichí informa que ----- -----------

-

o arcebispo de Paris notificou .

_

os católicos franceses de que,
em virtude da situação alimen
tícia do país, não estão obri
gados a observar o tradicional
jejum de quaresma.

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

Muitas. mulheres sofrem de moléstias que fazem da vida um ver
dadeiro inferno.
Uma Calamidade!
Em certas doenças, até o Genio da Mulher pode ficar alte-

Irado e ela, de alegre e bem disposta que era, passa a ser triste,

Iaborrecida, desanimada, sem vontade nenhuma de trabalhar e zan

gando-se facilmente pelas causas mais insignificantes.
Um martírio!

Para tratar estes padecimentos, consequencias do mau funciona
mento dos orgãos útero-ovarianos, use Regulador Gesteira.

Regulador Gesteira é o tratamento indicado.

RE<iULADOR GESTEIRA é o Remédio de Confiança pa
ra tratar inflamação do Útero, Catarro do Útero causado pela
inflamação, Debilidade, Palidez e Perturbações nervosas provoca
das pelo mau funcionamento dos orgãos útero-ovarianos, a Pouca
Menstrução, as Dôres e Cólicas do Útero e Ovarias, as Menstrua
ções Exageradas e Muito Fortes ou Muito Demoradas, as Dôres
da Menstruação e as irritações causadas pelo pêso do Útero con

gestionado.

2

Até O Denio!
Uma Calamidade !

Comece hoje mesmo a usar Regulador Gesteira
�..----------------------------------------------------.......

Serviço de contra-espionagem I Vendem-se Falecimento
de macróbia

Vendem-se os sobrados n° 11 Londres, 18 (R.) - Igno
e 18 da praça 15 de Novem- rando inteiramente a guerra,
bro. perto da Delegacia Fiscal a sra. Sara Adcocek, conhecida
Tratar na Casa Oscar Lima' como a mulher mais velha da

10vs.-IO Inglaterra, faleceu com a ida
de de 108 anos. Com a idade
de 104 anos a sra, Adcocek fezO prazer da petizada,

E orgulho dos conleítejros,
São os doces trabalhados.
Oo'o bom Fermento Medeiros.

AVAl 4 X RECIFE 2 !l'izOU-Se pela supremacia dos
.

a-

Pode-se muito bem apontar como vaíanos, que não pouparam ensejos
de tudo feliz a magnífica exibição de infltgir aos actversal'los golpe
do valoroso "Avai F. C." com o mortal, conquistando gOl�ls.
famoso conjunto do S. C. Recife, Já aos 30 minutos de jogo, num.a
campeão absoluto de Pernambuco e confusão em frente ao arco dos vi

um dos mais primorosos quadros sitantes, Nizeta conse.gue levar a

de futeból que hão visitado o sul melhor e aumentar de ;:s a contagem
do país, ultimamente. favorável a seu bando.

O cartaz volumoso, pontilhado .
NUIll supremo esforço os nordes

de vitórias espectaculares e eonsa- unos, or-ganizam Ulll ataque, e por
gratórias que serviu de cartão de Intcrruédro do ponta direita remo

Exército visita aos nordestinos, movimentou vem o zero do marcador, batendo
rapidamente todos os circulas es- o 10 tento.

. . l'

portivos desta capital e fez surgir (Juand? pouco ,faltava para finali
uma chusma de comentários aos vi- zar a pruueira Iase, Br ául io cxtre-

Nova Iorque, 18 (R.) - O sitantes; porém as previsões foram ma bem, Nizeta recebe o couro, pa
coronel Artur Mac Dermott contrariadas. ra, de cabeça, conquistar o 4° goal,
declarou que a necessidade ele De há 3 meses, quando ela dispu- .

No período complementar os vi-
ta do campeonato brasileiro de fu- sítantes atuaram com 111alS relevo,médicos, dentistas e veteriná- teból, a representação de Perriam- porém, desconsolados e desanimados

rios nas forças armadas dos buco incluía em suas fileiras nada com a contagem, não puderam con

Estados Unidos provavelmente menos de 9 dos jogadores que on- creti�ar as .suas aspirações.
tornará conveniente a cons- t�n� nos deram o prazer de seu con-

.

FOI preciso que .0 JUIZ acusasse
• _ � • • . VIV10 cm nosso gramado' e sob a um penalty ; e Valíredo consegUIu

cnçao desses especialistas. ! orientação do célebre té�ni�o Ul'U- o 2° tento
A única razão que poderia guaio Ricardo Diez, empreendeu ela Brilhante foi a vitória dos 10-

tornar impossível a conscri-, um� ex�ursão, pelo sul do pais. cais, que se lll�straral1l. l1ler�cedo-
ção seria um certificado do

\ EI.n Minas Gerais surpreenderam res porque ensinaram fytebol aos

" . de f'orrna modelar ao campeão da- pretensos entendidos nesse assun-
Conselho da Nova SOCIedade quele Estado central, tendo-lhe Arí to , Talvez a sorte 110S favorecesse;

Médica", declarando que a sua B�rroso, atr-avés da Rádio Tupi do mas, em verdade_ a vitória ,influiu
presença é vital para o bem RlO �e Janeiro, tecido os mais altos para a consagraçao do futebol cala-

. d id . _ elogios. rmense

e�taI a comum ade onde I e Reprisando de um modo geral a Os quadros atuaram assim:sIde. façanha, os pernambucanos em São Avaí: Adolfinho, Pinheiro e Dia-
Paulo, Curitiba, Joinville e Pôrto mantino, Fatéco, Chocolate e Mine-

I
Alegre, conseguiram eslonteantes la; Saul, Nizeta, Loló, Bráulio (Ar i),

O ALDO DA LUZ I
vitórias. e Saulzínho

r. Agora, de retorno às suas plugas S. C. Recife: Manoelzinho, Salva-
VOG DO I'

de nascimento, viajando em vapor dor e Zaga; Alencar Furlam e Cas-AO A da Cia. Costeira, o conjunto per- tanheira, Djalma, Ademir, Pirombá,
Rua Trajano, 33 nambucano devia permanecer du- Pitota e Valfredo.

FLORIANuPOLIS I
rante o dia de ontem, em Imbituba Vad.
razão por que os dirigentes da F. C:D. conseguiram uma exibição in- -------.ãtende das 9 às 12 horas clicando os alvi-azues para seus'con-
tendores. Em todas III F.rmáciu do---------....----- A ninguem foi dado () direito de
pensar em vitória para os loca i,· B'lllil ,ncontre-.,
pois a fama dos visitantes era ({� E U M I Ci R A Nsobejo conhecida entre nós.

O que assistimos, ontem, foi em
verdade o "reverso da medalha".
Aqueles a quem atr iiru ir.u.: grande
mentos, decepcionaram flagrante
men [e.

Não queremos deslustrar-lhes
as vitórias anteriores em outros
Estados: apenas frisamos que se
"vieram buscar lã sairam tosquia-dos". Na porfia empreendida em
pregaram tôdos os truques condena
dos e irritantes.
Fracassaram, lamentavelmente em Ctodos os pontos de vista, destruin- I tld_? o grande cartaz conquistado .::�:":"�:"=--..���m-=�....�--...:..=����=:::i:.Isobre os clubes categorizados.O próprio sr. Carneiro Pessôa

integrante da embaixada do norte'
apontado C0l110 juiz oficial de Per:
nambuco, também se retratou Precisa-se de um. Necessário
procurando aplicar os seus pani� fiança. Informações nesta reda
nhos quentes, afim-de evitar o fra- ção.casso .

Acreditamos que estava designado o nosso gramado para ser o
"Waterloo" dos visitantes. Só num
aspecto, se mostraram superiores
aos nossos: no que se refere ii re
sistência física.
De início, com salda í'avoravel

aos visitantes, o couro vai ter às
mãos de Manoelzinho, que se des
vencilha com facilidade.·
No terceiro ataque dos avaíanos.

() háll' de ala, Fateco, cruza a Sa111�
zinho, que desvia a atenção do
guardião contrário, consignando lJ

primeiro goal.
Ainda por intermédio do migrion

ponta, esquerda local, ao aproveitar-se de uma falha da defesa nor
lista, sacode fortemente as redes
adversár-ias marcando o 2° tento.
A lnta, na primeira fase, caracte-

Senhora ! Para as
bremesas prefira o

MEDEIROS. Sabôres
sos e diferentes.

suas 80-
PUDIM
delicio-

Nova Iorque, 18 (R.) - Hans Hellmuth Pagen, de
21 anos de idade, incluido entre 7 pessoas, acusadas de
conspirar e violar a lei de espionagem, foi apresentado pe
rante a Côrte Federal, confessando-se culpado. Os de
mais acusados, cinco homens e uma mulher, estão im
plicados no caso relacionado com Frederick Ludwig, que
foi considerado pelo govêrno como líder de uma conspi
ração, na qual estão envolvidos altos funcionários do go
vêrno alemão.

o corpo de saúde do
ncrte-emertcano

um vôo de avião e, um ano

depois, o seu primeiro passeio
de automóvel.

Indicador médic
�r. Antônio Moniz

de Aragão
MÉDICO

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às

I
17 horas.

RESIDÊNCIA:
AV. Hercilio luz, 189

Telefone D. 751.

I Dr. ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS,
NARIZ, GARGANTA

Fspeciallsta, assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

Con-ultllls ..
Pela manhã, das 10 às 12

;» g A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. - Fone

Dr. MADEIRA NEVES- médico especieliste em

1447

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

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

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 14.67
Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Josephina S(hweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das tO às 12 e das tft às n horas

Rua F. Schmidl. 39 (sob,)

Dra.

Ê talvez um êrro falar tanto na "quinta coluna", conside-
rando-a uma espécie de fôrça organizada, quase como Assem
bléia Geral e Corpos Gerentes, quando tão pouco pensamos em
certas características inerentes a qualquer de nós, e que afi
nal representam, somadas e multiplicadas, uma espécie de)
"quinta coluna" espontânea, que age em vários lugares e não
tem outro agente secreto senão nós próprios.

Referimo-nos sobretudo à facilidade com que qualquer tlB.'
nós se converte ein transmissor de um boato; e, ainda, aos re-:
flexos exteriorizados com que o nosso pessimismo se manifesta;
em certas ocasiões.

A fleugmática propensão britânica que se exprime class�"
camente por "wait and see" (esperar, e ver o que acontece) &
coisa que ao nosso temperamento latino se não adapta. "Queltl
espera desespera" é muito mais nosso; e quanto a ver o quo
acontece, ainda bem não ocorreu um fato e já tirámos todas
as conclusões, adquirimos todas as certezas, fomos a todos os
extremos. Os russos tomaram tal cidade? Pronto. A Alemanha,
está vencida. Os alemães conseguem que três navios seus fu.
jam de Brest, refugiando-se na Alemanha? Pronto. A esquadrá.
inglesa já não existe. Assim queimamos em ansiedades, em
ilusões exageradas, em decepções excessivas, largas energias
que um mais sereno equilíbrio pouparia.

O caso não tem mal de maior enquanto incidir sôbre acOJ.: ....
tecimentos que decorrem longe, e em cujo desdobramento não
influimos. Mas é na paz que devem adextrar-se os nervos, as
vontades e os conhecimentos das populações a quem a guerra\
póde atingir; cada um de nós deveria pois fazer, com proveito,.
uma pequena cura de tranquilidade. Não cantar vitória em faCei
de um êxito local; não prantear desgraças em face de uma der_;

I
rota local; não telefonar nem contar a ninguém qualquer boa .. '

to (tantas vezes absurdo) sem nos impormos vinte e quatrOi
horas de silêncio completo, até ver quanta verdade ou quanta.
mentira se contém na referência que, mal ouvida, passamcg
adiante. Sem precisar de leis severas nem de restrições desca ..

bidas, pensemos que no fundo de cada um de nós existe mui!:)
naturalmente uma "quinta coluna" mais ou menos em en;� ,
brião; e demos-lhe combate nós próprios; um combate q1.'� �
consista em sobrepor a inteligência ao instinto, a certeza U::_t
palpite, a serenidade ao nervosismo, a discreção à curiosidade.

( "Correio da Manhã" l

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Ojalma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra [Suíça)
Com prénca nos hospitais europeus
CUnlca médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare-

lho genito-urlnarlo do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clíníca com o

dr. Manoel de Abreu Campanarlo
São Paulo). Especializado em Hi
giene e Saúde Pública, pela Univer
Ildade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
aparelho moderno SIEMENS para
díaguôstíooa das doencas internas
Ooraeão, pulmões; vesícula biliar.

estômagos, etc
Radiografias õsseae e radíograüas

dentárias
Electrocardiografia cllnica

Diagnóstico preciso das moléstias
cardíacas por melo de traçados

elétríeos.)
Metabolismo basal

(Determínação dOI! dltúrblos das
glândulas de secreção Interna).

Sondagem Duodenal
Exame químleo e microscópico do

suco duodenal e da bílís),
Gabinete de fisloteraoia

Ondas curtas, ralos ultra-vIoletas,
raios Infra-vermelho e eletricidade

médica
Laboratório de microscopia e

análise clínica
Exames de sangue para diagnóstico
da sífilis diagnóstico do impaludis
mo, dosagem da uréa no sangue,
etc. Exame de urina, lreaçAo de
Ascheln Zondeck, para diagnóstico
precoce de gravidez). Exame de
puz, escarros, líquido raqulano e

qualquer pesqulza para elucidação
de diagnóstico.

Rua Fernando Machado, e
Telefone 1.195

PLORTANOPOLI'3

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

CLlNICA ESPECIALIZADA

Os boatos
DR. RiCARDO
GOTTSMAN�

Ex-chefe de cll
nica do

H08pital � e
Nuernberg

(Profs. L. Burk.hardt
e E. KfButer)

Especial'ista em

Li1'u,'rgia Gel'al ii

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

ICirurgia do systema
nervoso e operações

de plastIca.
CODsultorlo 6 rua Tralll
DO. 18 (da! 10 6s 12, •
dlls 1 Ó n::! 16,30) Tele

phon<t - 1.286

Resldencla , rua 8s
teves ,Junior, 20. -
Tele};Jbone -- 1.131

DAS MOLESTIAS DOS

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

Consultas 20$000 - Operações a combinar
IConsultório: Rua João Pinto, 7 -TeI. 1461.-Residência ! 456

OPERADOS

Dr. SAVAS LACERDA

I

O medicamento
preferido para:
DOR
RESFRIADOS
GRIPES
NEVRAlGIAS

Produto do Laboratorio
MARGEL

Dr. Remigio
CLlNICA -MEDICA
Molestias internas, de

Senhoras e Crianças em
Geral

.

CONSULTORIO :

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

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

Attende a chamados
14

Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade
Ex-interno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário dali
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

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

Cons: Vitor Meireles, 28.-Das 16 às 18 horas.
Res"l\.,Conselheiro Mafra, 77-FLORIANÚPOLIS.

COBRADOR

8vs.-9

PUDIM MEDEIROS, a so
bremesa inegualãvel, gostosa,
fácil de preparar e que to
dos apreciam.

Aulas Particulares
Lídia Guimarães Al

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

15v--alt.1U
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Banco de Crédito Popular e

Agrícola de Santa Catarina
Washington, fevereiro - (Serviço especial da INTER-A- Assembléia Geral Ordinária:MERICANA) - A f��ta da mão_ de obra traz aos dirigentes do CONVITE O Conselho de administração do Banco de

Reich as maiores dífículdades. Eles mesII?-0 o rec.onhecem. Mas Crédito Popular e Agrlcc la de Santa Catarina,
a Gestapo e o "slogan" resolvem tudo. Ja conqUIstaram a

EU-l de acordo com o art. 23 de seus Estatutos, convida os Snrs.
ropa, Já procu.raram �eduzir a .t\mé::ica à obediência. porque acionistas dêsse Banco para a Assembléla Ordinária li rea
não hao de, pOIS, solucionar tambem ess.e grave problema? E os lízar-se em sua séde à Rua Trajano n. 16. às 14 horas do
"slogans" começaram a aparecer nos jornais do Partido: "É dia 20 de fevereiro do corrente ano, afim de tratar-se do
preciso que dois produzam por três"? "Com menos braços, seguinte:igual rendimento"! .. . . a) aprovação do Relatório e Parecer do ConselhoOs trabalhadores nacionais chegaram ao limite da sua ca- Fiscal.
pacidade de rendimento. Os contingentes d� trabalhadores es- b) eleição do Conselho de Administração.trangeiros� contrat�dos pela �est�p� nos países ocupado� e en- c) eletção. do Conselho .1!iscal e seus suplentes.tre os governos�a�lgo�, s,:o msuflC�en�es para as. necessidades Ftoríanópolls 3 de Ie verelr o de 1942.

_

que as círcunstãncías impoern. A RUSSIa tem servido quantida- O CONSELHO DE ADMINISTRAÇAOdeS imensas de material de guerra e o programa de produção
bélica dos Estados Unidos, já em execução, oferece perspecti-
vas muito desagradáveis. Nota-se, por outra parte, - acrescen
tam os jornais alemães - graves deficiências na organização
da indústria, outróra perfeita, do qual resulta notável desnível
na produção de Empresa para Empresa. "A alegria pelo traba
lho", que é, como o seu nome i�dica, u_m dos núcleos mais oti
mistas na vasta rede da produçao alema, oferece uma sugestão,
que deve ser posta em prática imediatamente: a imposição do
trabalho obrigatório nos países ocupados. Confiscados os bens

f as almas, só faltava a mão de obra. É uma lei totalitária co
mo outra qualquer.

E eis aquí uma das maiores contradições do regime ale
mão. O nazismo é um monstro que se alimenta com as suas.:.[

próprias entranhas; enquanto devor� ?_S outros, vai-se de.vorando a si mesmo. Como todas as religiões ,tem o seu MeSSIaS,
os seus Profetas e a sua Bíblia. Um dos princípios mais insis
tentemente debatidos no "MEIN KAMPF" é o conceito de Raça.
Entre as Raças, a superior é a alemã; portanto, todas as outras
devem ser reduzidas à escravidão, não só à escravidão moral
mas também, física. E entre as medidas de um bárbaro primitivis�O, que decreta o criador da tragédia européia para atin
gir os seus objetivos, figura esta: o enfraquecimento dos outros
povos, pela humilhação dos espíritos e pela desnutrição dO,s
corpos, com o qual se consegue automaticamente o predomí
nio da raça germânica.

A Europa de hoje é vasto campo de experimentação dessa
teoria brutal. Suas populações estão enfraquecidas pela fome,
cheias de ódio pelas humilhações sofridas, desvitaminadas por
falta de alimento apropriado. E é entre essas populações, en··

fraquecidas deliberadamente pelos agentes do sr. Hitler, que a

Alemanha nazista procura recrutar os braços para a sua pro
dução de guerra. Isto é, a Alemanha já não póde s!ltisfazer .as
suas necessidades com os seus homens fortes; precisa também
dos seus candidatos a cadáveres. Mas só nos homens bem cons
tituidos e bem alimentados é que o trabalho produz o máximo
do seu rendimento. Que vai fazer, pois, o sr. Hitler com essas
le-vas de esfomeados? Vitimá-los outra vez?

,

O problema oferece outros-dois aspectos: um moral e ou
tro psicológico. Nunca da escravidão saíu trabalho útil. Traba
lhar a chicote é produzir a ritmo lento. Sabem êsses contingen
tes de trabalhadores europeus, com uma conciência política
formada e enobrecida nas éras da Liberdade, que vão produzir
para os tiranos das suas pátrias e para os opressores dos seus

(àireitos. Que entusiasmo se póde esperar deles a trabalharem
para a Alemanha? Só as almas libertas d�os aos corpos a agili
dade necessária para as grandes produçoes.

Além disso, os alemães têm os seus métodos de trabalho
nas normas de um automatismo próprio das raças gregárias,
que chocam violentamente com o espírito do trabalhador lati
no. Há apenas uns métodos e umas leis comuns a todos os ho
mens; as C, conciência. O resto exige para cada clima psico
lógico o seu' estilo peculiar.

E com todas essas levas de escravos, e escravos com a con

ciência clara dos libertadores, que o sr. Hitler quer opôr a sua

máquina de produção de guerra à dos trabalhadores livres da
América e da Grã-Bretanha.

Nas democracias há uma vontade total para produzir; nos

países totalitários, uma imposição totalitária para fabricar.
Os trabalhadores das nações livres regem-se por normas-que
consubstancializam os seus interesses, os do Estado, e os das
Empresas; a produção é, portant?, po.der�so conjunto de von
tades conjugadas. Na Alemanha, e a tirania brutal de um !,artido que se opõe aos interesses, dos trabalh31dore�, da Naçao �das Empresas. Quer dizer, aqui, homens; la, automatos. AqUI,
produção; lá fabríco.

.

E eis como, por via da "Alegria pelo traball;o". o na�Ismo
chegou aos trabalhos forçados. Pode haver I?renuncIo mais se

guro de triunfo para a causa das democracias?

�rabalhos forçados

I

Moléstlas dos rins e coração
O TONICARDIUM tônico dos rins e do coração limpa a

bexiga 08 rins as nefrite., areias, cólicas renais; aumenta as
urinas: Tira as' Incbações dOI! pés e rosto, hidropsías, falta de
ar, palpitações, dõres do coração, asma, bronquite asmática,
art e rio-esclerose.

Remédio
E' o tônico útero-ovário SEDANTOL que restitue a saúde

perdida pela anemia, palidez, magreza, fastio, flôres brancas,
regulador das visitas, das doenças dO útero, ovários, evita
as hemorragias, antes e depois do parto; contra todas as enter
mldades das senboras de qualquer Idade.

Lesões do coração pasma
Use a CACTUSGENOL esper i"co

contra hídropsíaa, pés lnchados, falta de ar, palpítsções, ab, tl
mento das velas e artéria fi, bronquíte asmattcs,

si.fllls e reumatismo, lesões, cansaço, urinas escassas e dôres
no eoração, pontadas nos rins e Inchações,
Aos fracos e convalescentes
Devem usar o STENOLINO, Que faz engordar, aumenta o

vigor dos músculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas pes
soas anêmicas. Evita a tuberculose, cicatriza os pulmões doentes
com pontadas, tosse, dores no peito e nlts costas, pernas tracas,
língua suja. Para a neurastenia, o desântmo e a dispepsia, a
convalescença é raplda.

Sífilis - Péle - Reumatismo
SPIROCHETINA é usada nas moléstias do sangue SUlll8,

eczemas, tumores, dartbros, espinhas, Iístulas, purgações. feri
das; esucros, escrófulas, reumatismo.

Único depurativo que limpa o corpo, tonifica e engorda.
DepoSitarias: todas as drogarias de 8110 Paulo e Rio.

das senhoras

AS SENHORAS DEVEJ\'I USA_R
Em sua tolk tte íntíma somente o MEIGYPAN, de

j;!'l'sDde poder híglenleo, contra moléstias eontegtceas
� u�peIt8s, Irritações ng'Dsls, corrimentos, molés
t.ili" U!Mo,vilginsls, metrltes e todlJ sorte de doençss
locais e grande preeerTaUfo. Drogaria Pacheco, Rio.

•••••••••••••••••••••••••
• •

:SANG1JENOI_:
: Contém oito elementos tônicos :
: Fósforo, Cálcio, Vanadalo, :
• Arseniato. etc. •

•• Os .Pálidos, Depauperados, '.'.Esgotados. Anêmicos,
• Magros, Mães Que Criam, •
• Crianças Raquíticas rece- •
• berão a tonificação geral •
• do organismo com o •
• • ávendanaFARMACIAESPERANÇA•

• - .. : Rua Conselheírc Mafra, 4 e 5 - FONE 1.6"2

:....................•••• -(Defronte à casa Hoopcke)

ACIDO URICO
Se todos comprehendessem

de que vital importancia para
a saude é o funccionamento
regular dos rins, não ficariam
um só dia sem tratamento em
caso de fraqueza dos rins.
Cada gotta de sangue do nosso
organismo tem de passar pelos
rins para ahi serem filtradas
todas as impurezas e toxicos
-sendo dentre estes, o prin
cipal, o acido urico. Se os
rins estiverem fracos demais
para effectuarem devidamente essa tarefa, o acido
urico é transportado por todo o corpo, formando
crystaes agudos, que se alojam nas articulações,
causando inflammações dolorosas, rigidez e, final
mente, a tortura do rheumatismo. Ou então os
crystaes se alojam na bexiga, dando logar a calculos..
pedras ou inflammação chronica.
A fraqueza dos rins, que póde ser facilmente reconhecida pelQ

apparecimento de dôres nas costas, sensação de peso e cansaçG
geral, deve ser immediatamente tratada por meio das Pilulas DeWitt
para os Rins e a Bexiga. Agem directamente sobre os rins, toniâ
cando-os e auxiliando-os a eliminar todas as impurezas do organismo,
A venda em todas as pharmacias. Compre as legitimas

Pilulas DEW ITT
PARA OS RINS E A BEXIGA

indicadaa para Rheumatismo, Sciatica, Dôres na Cintura, Disturbios
Renaes Molestias da Bexiga e, em geral, para enfermidade",

produzidas por excesso de acido urico.

Outra se torna MárioMaria
Madri, 18 (H. T. M.) - Os esportistas espanhói�acabam de saber, com estupefação, que a atleta catala

Maria Torremade, campeã da Espanha de corrida a pé
e campeã da Europa de várias provas, tornou-se homem·
Em consequência de uma indisposição, que sofreu recen
temente e que provocou um exame médico, f�cou consta
tado que a jovem se transformava de campea em cam-

peao. .

Maria Torremade dirigiu imediatamente um pedido
ao prefeito, para que seja retificado seu estado civil.
Uma comissão foi constituida e decidirá sôbre a resposta
a ser dada ao pedido. Maria Torremade será dóravante
Mário e perderá seus títulos esportivos.

AVISO AO POVO CATARINENSE
Linha direta PQrto Alegre - Florianõpoli,

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

às quartas e sábados
Saídas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos

I Allente em Florianollolis: MARIO MOURA
PRAÇA 1� DE NOVEMBRO

'---====--======��

APROVADOS PELO O'N'S'P' soe NIjI 56Q DE 1�.3&

Nova Iorque, (Serviço espe- tro lado, o exército australia
cial da Inter-Americana) no pudesse demonstrai' sutí
Pela primeira vez nos 154 anos ciente mobilidade para obrigar
da sua história, os australianos os invasores a recuar até a

combatem contra um estran- costa, o seu interior ficaria
geiro invasor. A milícia aus- vulnerável aos ataques da avia
tralíana e as forças imperiais, ção inimiga.
terrestres e aéreas, têm en- Qualquer que seja o plano
frentado os japoneses na ilha posto em prática, o sistema
de Nova Bretanha. As notícias australiano de transporte in
telegráficas informam, tam- fluiria decisivamente no resul
bém, que os nipônicos haviam tado. Para os rápidos movi
desembarcado em Kavieng, na mentos de tropa no interior do
Nova Irlanda, ao norte da No- país, a Austrália depende qua
va Bretanha e em Kieta, na se exclusivamente de suas li
ilha de Bougainville, ao su-! nhas férreas, estradas de roda
deste daquela possessão. A dí-: gens e linhas aéreas. O trans
fícil situação dos defensores I porte marítimo de tropas, bor
do arquipélago de Bismarck I dejando a costa, é relativa
une-se à das povoações da I mente lento e os navios pode
costa da Nova Guiné, isolada riam ser vítimas fáceis dos
da Papuásia por espessas ma- torpedos japoneses.
tas e cordilheiras, por onde se A Austrália conta com uma
torna impossível a remessa de rede eficiente de linhas aé
reforços. reas, costeiras e transcontí-
A Papuásia, na zona sudes- nentais, bom sistema de trans

te da ilha de Nova Guiné, foi porte motorizado, uma indús
formalmente anexada pela tria em costante aumento, uma
Austrália em 1906. O resto da das mais longas vias férreas
parte não holandesa dessa estratégicas do mundo e exce
ilha, junto com o arquipélago lentes facilidades portuárias.
de Bismarck, foram tomadas OS PONTOS FRACOS
da Alemanha ao terminar a A Austrália possue mais de
primeira guerra mundial e 815.000 automóveis, inclusive
constituem, hoje. o território uns 230.000 caminhões segun
da Nova Guiné sob o manda- do as últimas estatísticas, mas
to da Austrália. em dezembro de 1939, 42,5 por
Até o ano passado a capital cento de todos os veículos co

era Rabaul, mas as erupções merciais tinham mais de dez
vulcânicas fizeram com que anos de uso. Outro dos pontos
esta fosse mudada para Lae. fracos do transporte motoriza
Hoje, mais do que nunca, a do australiano é a dependência
Austrália recorda as palavras do país em relação ao combus
do professor Genpachirro Kon- tível que têm de ser importa
no, da Universidade de Tóquio, do. As excavações realizadas
que, em um discurso pronun- na Papuásia, na linha de Nova
ciado há três anos, na "Socie- Guiné, não deram resultados
dade Alemã de Economia mun- satisfatórios. Nos três últimos
dial" , disse o seguinte: "A anos antes da guerra, a Aus
Austrália possue reservas de trálía importou anualmente
mais de mil milhões de tone- cêrca de 360.000.000 de galões
ladas de mineral de ferro da de petróleo, de cuja quantída
mais alta qualidade". de só uns cinco por cento eram
AS ZONAS VITAIS AUS'rRA. de procedência americana.

LIANAS O verdadeiro ponto fraco do
As zonas vitais da Austrália transporte australiano são as

encontram-se a és te e sudeste linhas férreas, que possuem
do continente, entre Brisbane, três bitolas diferentes, de fór
Sydney, Melbourne e Adelaide. ma que os vagões de uma es
Melbourne e Sydney, com um trada não podem ser utilizados
total de mais de 2.000.000 de nas outras.
habitantes, são os centros das Diante dêsses fautores, o go
indústrias de carvão e de fer- vêrno da Austrália está empe-
1'0. Se fosse atacada, a Austrá- nhado no estudo de um planolia teria ante si um dilema: se estratégico de transporte que
transportasse suas forças prin- multiplique o potencial de 1,)
cipais para pontos distantes comoção do país, dando-lhe
onde o invasor não pudesse es- essa arma terrível de que tant.i
tabelecer bases, Sydney e Mel- se têm valido os exércitos '1')
bourne ficariam inadequada- Eixo: a capacidade de mov.-
mente defendidas. Se, por ou' menta.

I COlDpan�ia C Aliança �a Baía»
Fundada em 1870 Séde: BAIA

Seguros Terrestres e Maritimoo

Dados relativos ao

Capital Realizado
Reservas, mais de
Responsabilidades assumidas,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios e terrenos)

ano de 1940
Rs. 9.000:000$000
• 54.700:000$000
• 3.929.719:000$000
.. 28.358:717$970
, 1j5.964:965$032
.. 7.323:826$800
• 22 354:000$000

I
Diretores:

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanlo JOSéde Souza e Dr. Francisco de Sá.

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

cipais cidades da América, Europa e Àfrica.

Agente em Florianópolis
CAMPOS LOBO & Cia.

RUA FELIPE SCHMIDT N 39

Ca�. postal I�- TeltDIw",IOB3-�nd. Te: cALLlANÇA,

Sub-Agente em Laguna, Tubarão. Itcícd,
Blumenau e Laqes.

Produtos CATEDRAL
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do alaque
Gilberl e

•

omenccno
Marshall

"

as ilhas

Dando início <li nossa primeira liquidação. resolvemos vender durante o mês de fevereiro todo o nosso colossal stock, a preços incriveis

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

PRECOS VANTAJOSOS
Damos o seguir algumas de nossas ofefta�:

Cretone branco, Iarg. 2,20 mt 8$500 I
Brim Infantil

mt. 4$500 Cretone branco, largo 2mt l> 8$000 Organdy liso em diversas cores
,» 12$000 Cretone branco, largo 1,40 l> 5$500 Brins de 2$ 3$5
» 1 0$000 Cretone em cores, larg 2mt, art. bom » 8$500 I Merinó preto, art. multe bom
)} Icsoo c Guarnição pintada PI chá uma 31$000 Meio linho estampado
» 12$000 Guarnição PI jantar 140x140 » 17$000 Voil estampado
» 11$000 Guarnição PI jantar 140x180 li 22$000 ARMARINHOS E ARTIGO PI HOMENS:l> t 4$000 Guarnição PI jantar 140x2.30 l> 32$000 .

» 8$000 Guarnicão vadrez 140xl.l0 » 15$000 Sabonete LIfeb�oy
» 8$500 guarnição xadrez escuro 140xl40 » 24$000 Sabo.nete de coco _em barras
» 8$500 Algodão largo 0,90 peça 22$000 Cam�sa Socega Leao PT homem
� 8$000 Algodão superior li 16$000 Cam�sa Soce�a Leão PI rapaz
» 8$500 Alvejado Ouro » 19$000 Cam�sa cI fe�xü PI homem
» 12$000 Cobertores escuros (Reclame) um 6$500 Cam�sa cI fe�xo PI rapaz ,

» 8$500 Cobertores PI bêbê de 6$5 e 8$500 Esto�o de ch.lCara Japoneza PI cafe
)} 7$500 Toalhas Alagoanas PI banho uma g$500 Estojo de

.
chieara Japoneza pr chá

» 7$500 Toalhas Iizas PI banho » 5$500 Pasta Alv�dente
.. 12$000 Toalhas PI rosto, de 2$ 2$5, 3$ )} 4$000 Pasta Kullnos

1 $ I
Blusas Swlng PI moças» o 000

.

TECIDOS DIVERSOS Blusas listadas PI moças» 9$000 T 'd' 6$ C f I
.

» 7$500 eci o PI re.posteuo mt. 500 apss e pudas PI crianças
e 9$000 CreJ?on PI k�mono .

» 3$000 Casaquinhos felpudos PI crianças
mt 14$000 'I'ecido gra��té PI kimono »3$800 Pasta de couro PI escolares de 14$ e

» 55$000 Cr��on PI KIIDono, art. bom l> 3$500 Jogo de susp, e cintas de couro PI homem um

» 12$000 Chitão cI bene cos » 3$500 Idem, idem de camurça PI Homem li

Tecido PI colchão, largo 1,40 li 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 líza }) 2$500 Escovas de roupa, art. bom
uma 49$000 Opala liza, typo Suissa » 3$500 Leite de Colonia

,. 1ij$ooo Foulard PI kimono }) 6$500 Calça de borracha
» 15$000 Opala estampada, typo cambraia )} 3$500 Talco Ross
)} 7$500 Fustão estampado PI praia l> 4$800 Malas pi viajens de 24$, 25$
)} 24$000 Zetlr superior l> 2$300 Capas de borracha PI homem
» 12$000 Zefir listado » 2$000 Blusas Aviador. PI verão
» 15$000 Tecido Cubano » 2$000 Lã Linda em todas as cores

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

teciãos e sedas aproprlados PI o carnaval. As meias mais fortes da cidade, são vendidas pela nossa casa
Defenda o seu dinheiro, ie zendo as suas compras na primeira grande liquidação da

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

SEDAS
Seda la qué, em todas as cores
Setim LLumiêre, larg 0,90
Setim Lumiêre, larg 0,80
Frizotine liza. art. bom
Frizotine, pesada, art. ótimo
Seda givré pesada
Seda givré superior
Seda granitada, ótimo artigo
Romano xadrez na mesma co!'
Romano liso, art. fino
Seda xadrez miudo
Tafetá xadrez, lindos desenhos
Seda estamDada. des enhos novos

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

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

Narrativa
tivos foram cuidadosamente

--I
portas do inimigo, qualquer

escolhidos como objetivos mílí- que seja a distância.
tares vitais. Quarto, as bate- Por fim ,0 porta-voz descre
rias costeiras japonesas mos-

i
veu esta ação como uma das

traram-se pouco ativas, tendo mais brilhantes da história dos
sido silenciadas pelos projéteis Estados Unidos.
americanos, em poucos minu-
tos de nosso fogo, tornando as
sim expostas as suas posições.

Êsse ataque, de longa dis
tância, é também uma adver
tência definitiva aos japoneses,
que devem esperar um assalto
de proporções terríveis, quan
do forem visitados no Médio
Pacífico, e demonstrou que a
guerra poderá ser levada às

»

»

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

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

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

»

»

»

»

l>

»

l>

»

»

Pearl Harbour, 18 (R.)
Oficiais da marinha fornece
ram agora a primeira narrati
va permenorizada do devasta
dor ataque da marinha dos Es
tados Unidos às ilhas Gilbert e

Marshall, ao sul do Pacífico, a

lOdo corrente, destruindo 4 ba
ses militares nipôncas, afun
dando 15 navios e eliminando
duas modernas aldeias milita
res dos japoneses.

Os referidos oficiais dsseram
ainda que, pelo menas, 38 ae

roplanos, inclusive bombardeá
dores quadrimotores, foram
destruídos e que quatro esta

ções que telégrafo sem fio fo
ram dexadas em ruinas.

O ataque foi bem qualificado
"como completa surpresa e

extraordináriamente bem su

cedido" .

Atacando com todo o seu po
dério, a marinha americana
destruiu as seguintes bases ini
migas: de Tara, no Moloalap
Atol - uma base naval tão
moderna quanto as mais mo
dernas dos Estados Unidos,
com acomodação para 42 bom
bardeadores e caças; a de Cua
jadein, onde havia grande
quantidades de navios e onde
uma grande aldeia foi desco
berta: a de Votja Jaje, com ba
terias de praia anti-aérea, ae

roportos e de sete a nove na

vios; a de Roi, com uma bem
construida base aérea para apa
relhos de caça; a de Jaluit, com
pequena base para aparelhos
de caça; a de Enibor, com ruas

e edifícios; a de Maquim, onde
se achavam um "tender" para
hidroplanos e quatro aviões
de bombardeio.

O porta-voz declarou que
pouca coisa escapou à destrui
ção nas ilhas atacadas.
Navios mercantes e de guer

ra do inimigo, afundados, ex

cedem, ao que se calcula 100 mil
toneladas, havendo provavel
l11ente umas 50 mil danifica
das.

Os navios destruidos incluem
um transatlântico de 17 mil
toneladas do tipo do moderno
cruzador "Kawata Maru " ,

dois grandes submarinos, três
Ehalupas de 10 mil toneladas,

cinco cargueiros de 5 mil tone
ladas, provavelmente um caça
minas ou um navio-mineiro e

muitos outros navios menores
de superfície, inclusive um re

bocador. Os navios danificados
foram um velho cruzador, qua
tro auxiliares e três grandes
submarinos.
A maior parte dos 38 apare

lhos que foram destruidos
constava de aparelhos multi
motores. Como eram hidro
aviões de 4 motores, sendo doia
grandes, 10 eram de bombar
deio, 15 de caça e 11 de reco
nhecimento. Além das declara
ções oficiais outros aviões ío
ram destruidos quando pousa
dos no solo.
Um dos oficiais, quo ouvia

a palestra, declarou: "Os pilo
tos japoneses pareciam não
gostar muito de combates, pois,
encontrando 16 aparelhos ja
poneses, numa das nossas sor

tidas, derrubámos 10, sem uma

única perda para nós".
As instalações das bases que

Iforam destruidas incluem nove
modernos galpões, depól>ltos
de munição, uma estrad:l d2 Iconcreto, muitas outrm; estra
das e ruas, baterias costeiras,
embasamentos de canhões an

ti-aéreos, casas de pedra, arma
zens e quarteis.
Um cruzador americano foi

alcançado por uma pequena
bomba e quase que tran:mlitia
o fogo a um porta-aviões, cujo
incêndio foi extinto em ciuco
minutos.

O porta-voz da marinha a
centuou quatro pontos JJa sua
narrativa dos a:contecirnentos
daquele dia. Primeiro, as illS
talações militares falam por si
mesmo, por isso �ue, sob os

termos do mandato conferido
ao Japão pela Sociedade das N I d

. � CURSO ANTONIETA DE BARROSNações, êste não podia for- .30 v8ci e, a quira Ja, uma
tificar as referidas ilhas. Se-

d
\ l EXTERNATO FUNDADO EM 1922

gundo, os caças americanos ca erneta na FERNANDO MACHADO. 52 FONE 1.516
provaram possuir armamento

Cre'dl-to Mu'tuo Predl-al Alfabetiza e prepara para os exames demuito mais pesado e serem '

muito mais maleáveis do que admissão aos GINASIOS e INSTlTUTOS
os dos japoneses, não obstan- I

I
MATRÍCULA: das 9 às 12; diariamente; sendo até o dia 26,. ,

te o fato de que nossos

apare-,
Mensalidade, apenas, 21000 só para OS alunos que já frequentam o Curso. f

lhos eram carregados, enquan- Consulta Médica Grátis. ABERTURA DAS AULAS: 2 de fevereiro, às 8 horas.. -,

to os japoneses d:ham sua ba- 43 15 v aIt 11
se em terra. Terceiro, os obje- . -II!!!II!I-----...--------III!!!..-.. -

.. .
- ,

Madrid, 18 (Havas) - As autoridades madrilenhas haviam
ordenado ultimamente a exterminação dos cães de Madrid por
que temiam propagassem uma epidemia de raiva, Quatro habi
tantes de uma casa isolada dos arredores da capital apressaram
se em cumprir estas instruções, apaanhando todos os cães que
passeavam livremente pelas ruas. Essa casa foi transformada
em matadouro clandestino e as vítimas suspeitas de hidrofo
bia saíram em fórma de costeletas, lombos e bifes, para serem
vendidas no mercado negro. Vários compradores cairam doentes
e, apavorados, confessaram sua imprudência. Estão atualmen
te sendo tratados nos hospitais, com febre bastante alta. Lá'
permanecerão até que se verifique se estão ou não contamina
dos pela raiva. Quanto aos vendedores, que tiveram todo o cui
dado em não provar da mercadoria, estão à disposição ,da justi
ça sob a tríplice acusação de venda clandestina de gêneros,
exercício ilegal de profissão de açougueiros e falsas prescrições
sanitárias relativas à distribuição de carne.

5 DE FEVEREIRO
Foi entregue a prestamista Hermelina. Schmidt, resi
dente em João Pessôa (roqueiros), possuidora da ca
derneta n. 7433, o prêmio que lhe coube em

mercadorias, no valor de rs.

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

Dôr de..denfe ?

, - -

'.a .

te 'Crer -c ......

-

Crédito Mútuo Predie I
--------- --------- -----

-

Proprietários: J. Moreira & (ia.

o 'CONTRATOSSE' IIE' DE EFFEITO SENSACIONAL I
.......... rebeldes. tr.I' • ....., , ,__ ou IÜmp.... grlppea. roaIriades. roa '.Id 1

I._carroa �nguln.os, doteS QO peite � 0__ I
o Ir-saeza gerai. talta .. appellle CON'nIATOS8a I

• ct rcuaecno abaoluto, ...rel� dca EIIIcacIa.-.
.. ••••• dos tub.rculoses do •� .
eOI.llTRATOSSE ,. recebeu 24000 1

.IS ....... Tenham culdadoh,Não .. dabl_ ADU' :

...... CONTRATOSS� ...,.... lIAo te._ II,� �.d••• '.r' T.._h.- 1.- _ -.

Carne de cães· hidrófobof

18 DE FEVEREIRO
Mais um formidável sorteio réaliza.rá a Crédito Mú
tuo Predial, DO dia 18 de Fevereiro (quarta-feira),

com prêmios DO 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.

IMPORTADORA AVA - RADIOS
� E 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 valv. 530$ - 6 valv.
551$, 7 valv. 59:3$, para pilhas 500$.
para acumulador 700$.

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o campo da Companhia Sociedade Cooperativa de Responsabilidades IZeppelin em Santa Cruz Limitada
Ouvindo sobre o decreto de B d C' d& P I A' Icaducidade da concessão à em- anco e re Ito opu ar e gr 1(0 a Ipresa alemã Zeppelin, o sr.

Salgado Filho, ministro da Ae- de Santa Catarina IIronáutica, declarou:
"A Companhia Zeppelin, Rua Trajano n.o 16 - SMe própria !

por circunstâncias muito co- Registrado no Ministério da Agricultura pelo Cf'rtificadJ'1nhecidas, há muito não cum- n. 1 em 20 de Setembro de 1938.
-

pria as suas obrigações. O Pre- Endereço telegráfico: BANCREPOLA Isidente da República, que des- Códigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição I
pendeu com o Campo de San- I FLORIANOPOLIS Ita Cruz uns doze mil contos E�PRESTA. ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
de réis, se não estou em erro, I Emprestímos _- Descontos - Cobranças
�ulgou. chegado o. momento de I e ordens de pagamento.íntervír, no sentido �e decla-

t Tem correspondente em todos os Municlplos do Fstado
raro caduca a

co.ncessao, _tant.o

I
�epresent8nte da Caixa

Econo.mica
Federal para a venda

mais que a empresa alema dei- das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
x�ra de pagar-lhe as pr:�ta.. .

semestral, em MAio e Novembro. I�oes a que tambem se obriga- Paga todos os coupons das apólices Federais e dos Estadosla. de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco. IOutros (imperativos, po\rém M
. .

I d
..

t
-

d édt
e estes interessando a prÓpri� antem carteira especta para a mInIS raçao e pr lOS.

Recebe dinheiro em depósito pelas..defesa l]1..?-ci.onal, concorreram
melhores taxas :decístve.i.ente para o decreto

assinado pelo Presidente Ge- C/C à disposição (retirada livre) 2%
túlio Vargas. O campo dos A- C/C Limitada 5%
fonsos, como sabe, já não com- C/C AYiso Prévio fi%
porta os desenvolvimentos que C/C Prazo Fixo 7%
estão alcançando os serviços Aceita procuração para receber vencimentos em to·
da nossa aviação, e, daí a ne- das RS ReparticõeFl Federai!'!. _ERtad�ais e Municipal!'.
cessidade urgente de campos
auxiliares para instrução de
aviadores.

O Campo de Santa Cruz,
sendo como é, dos maiores da
América do Sul, estava indica
do para essa função, tanto
mais que a Aeronáutica pos
suia para isso algumas insta
lações. Tendo-nos apossado
imediatamente do local, com

tudo que nele se achava, fize
mos localizar alí uma compa
nhia do 10 regimento de Avia
ção e providenciámos, sem

perda de tempo, para a drena
gem das terras em torno, a

fim de edificar, por meio de
pontes, e o que se fizera indis
pensável, o antigo campo e a

'Parte vizinha que já pertencia
à Aeronáutica. Vamos ter,
pois um excelente campo, que
virá atender em boa parte as

necessidades prementes de
instrução para a aeronáutica".

Importante Ciso Nacional, fiscalizada e autorizada
pelo Governo Federal, precisa de agentes, inspetores e

representantes em todas as Capitais e cidades do Brasil.
Concedemos exclusividade - Garantimos ótima renda e
futuro. Escrever à Caixa Postal, 3717 - S. Paulo - «Cia.
Nacl unal»,

abe O leitor que é istó?
As tres figuras ao lado representam:

ao alto. um microscopia; ao centro. a ca

beça de um verme da Opílccõo grudado
no intestino de um opilado; e, em baixo. a
bocca do mesmo verme mostrando 05 den
tes. por meio dos quaes se agarra á mucosa

do intestino.

JUNTA <. OMERCIAL. -Arqui
vamento de contratos - Re
gistro de firmas Autenticação
de livros-Certidões- Buscas
etc. Procure a Organização
Comercial Catarinense.

Graças ao grande augmento que O rní
croscopio permitte. pôde-se apreciar a ma

neira pela qual o verme vae prejudicar o
doente: a boccc, sendo uma especie de
ventosa. chupa um pedacinho de mucosa

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

Assim, fica o verme solidamente instol
lado. Ilugando, dia e noite, pequenas quan
tidades de sangue, através o insiqniíiccmte
orificio aberto pelos dentes. ao mesmo tem'

po que lança no sangue um veneno próprio.
Esse é a obra de um verme só. Imagine

se, agora. o mal que fazem os milhares de
vermes que uma mesma pessoa póde trczei
no intestino e ter-se-á ideia da gravidade
desla doença que tanlo ataca a população
do Brasil.

Felizmente a Opilcçdo é combatida
com etficacia pela Neo-Necatorina.. Uma
só dose de Neo-Necatorina basta. as mais
das vezes. para matar todos os vermes da
Opílccõo. limpando completamente o in"';,
testino do doente.ALU6AH�SE

3 quartos com janelas de
frente e entrada independen
te. Prefere-se casal sem filhos.
Ver e tratar à rua João

Pinto n. 29 (sob.), 15v.l0 •• 11 ii

e
raRa
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Negócio à venda
� Vende-se a casa de negó
-cio no largo General Osório,
40 (Casa Chicão). Bom ponto
,e bem afreguesada. Vende
se, também, o mesmo pré
-dío , Tratar no local.

30v.-2

Representantes Inspetores e Agentes

S a nu uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENJATO, VANADA.
TO, FOSF OROS,CALeJO

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálidos. Depaupe,ado.,
Esgotado., Anêmicos, Mãe.
que criem Magrol, criançll'
raquíticas, receberão II tenl-
ficeçã& geral do organÍlmo

com o

58 nuoe n 01
Lic. DN.S.P. n' 199, da 1921

o mãu gêniO de Hitler
Londres, 18 (Por Zbighiew Reich caminha em direção ao

Grabowski, da Reuters) - As' seu sonho de Imperio Mun
emissoras alemãs declararam' díal.
que o dr. Todt, responsável pe-! A construção dêsse império,
la construção da Linha Sieg- cuja velocidade lembra os fil
fried e chefe da estupenda 01'-

I
mes norte-americanos, não é

ganização Todt, morreu" em' sómente um negócio custoso,
consequencia de desastre aé- mas também insalubre para a
reo" .

.

força e resistência do país.
Dessa maneira, desapareceu Hitler está conduzindo uma

um dos maiores colaboradores política que rouba à nação to
de Hitler, cujos méritos e es- das as energias vitais e a êle
forços na construção de rodo- não importa o futuro.
vias e em qualquer ramo da Sua política consiste em ga
preparação alemã para a guer- nhos a prazo curto e lucros
ra, não poderão ser subestima- imediatos. O escoamento da
dos. força vital da nação germâní-
Todt, está morto. Grande ca prossegue, e os avisos fune

numero de generais, que asse- rários nos jornais alemães
guraram as vitórias do "Wer- provam como êsse processo es
macht ", ou faleceram, ou fo- tá sendo desenvolvido larga e
ram demitidos, ou então, "bai- completamente.
xaram à enfermaria". A nação alemã já sente êsse
As perdas têm sido sensí- esforço deshumano, e o círcu

veis, o que faz com que se per- lo íntimo dos colaboradores do

gunte se o Terceiro Reich se-. Fuehrer diminue rapidamente.
ra capaz de suportar ta�1anha O próprio Hitler, que duran
drenagem de personalidades te o "período heróico" do par
destacadas que contribuiram tido nazista tinha habilidade
para a construç�o da máquina para escolhe� homens, está, no
de g�er�a alema.. momento, por demais preocu-É Ob,:lO que o :n0tIVO d� de- pado com os problemas estra
saparecímento desses nazístas tégicos e com os seus sonhos
tã? eminentes só pode ser ex- de um império mundial, para
plicado pelas alteraçoes do es- achar novos auxiliares e con
tado de espírito de Hitler. selheiros. Cada vez se encon-

O seu máu. gênio e os se�s tra mais solttário no seu tris
a?essos de raiva sao, �em du- tonho "Olímpo" nazista.
VI?a, _ causadores �e mUlta�, de- O processo do desapareci
Im�soes e das doen�s. de mento de eminentes generais
mUlto� dos s;us aUXIlIare?, e funcionários do partido, de
mas sao também outros motí- via ser vigiado cuidadosamen-
vos.

_" te. Não prediz nada de bom
Uma das razoes e � terrI,:el para o Terceiro Reich e para

esforço que a revoluçao nazis- o próprio Hitler. O ditador,ta e as. subsequentes campa- cercado por nulidades ou pornhas militares Impuseram aos indivíduos escolhidos indiscri
nervos dos generais e dos al- minadamente deixa de ser efi
tos fu�cio�ários germânicos. ciente. Sem a�oio eficiente, se-

.c� maquina nazista mostrou- rá mais do qUE) nunca acessí
se Impiedosa para com aqueles vel às alucinações do seu cé
que a ?riaram. Não s�o s,ó .

os rebro repleto de fantasmas, e

generais e altos funciouárfos com facilidades se poderá tor
do regime que se encontram nar vítima de sua megalomacom os nervos sobrecarrega- nia.
dos. Toda a nação alemã sente
nos ossos os efeitos da marcha Comprai na Cf. SA MISCE
vertiginosa com que o Terceiro LÂNEA é saber economizar:

VENDE-SE
um automóvel (limousine)
em perfeitas condições. In
formações na gerência do
ESTADO. 30vs-2

--- --..�----

O IRMÃO SOFRE ?
o Ambulatório Médico Popu
lar, Rua Maia Lacerda 66 --

Rio de Janeiro, sob a direção
de méd cos Espíritas, atende;
gratuitamente, pessoalmente,
ou pelo Correio, desde que
envíe elaramente onom e, tea
se, residência e sintomas, as
dim como envelope selado e
subscrito para resposta.

TINHA TONTURAS
Quase não podia
atravessar a rua

O Sr. Sebastião Machado,
de 43 anos, funcionário pú
blico, começou a sentir ton
turas, manchas na vista, tu
do rodava ... Tinha medo de
atravessar uma l-ua; de to
mar o ônibus ou o bonde. O
coração cansava, ao subir u
ma escada.
Começou a tomar 8S gotas

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

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

comece HOJE a tomar BU
COlODINA e viver í

muito
mais do que iria viver.
Peça BUCOIODINA na sua

farmácia e Ele não encontrá
la escreva ao Laboratório
Margel do Rio de Janeiro,
Caixa Postal 2102.
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_ �ú �4 �iretoria do Tiro de Guerra 40 tem o seu melhor reflexo no gigantesco trabalho cívico
em cada turma Que se forma, mais enriquece a história da sua própria obra.

(Palavras do Cap. Ismaelino de Castro, ao despedir-se do T. G. 40)

A Ag'ência Xadonal Iorueceu ontem ao "Diário Oficial do A Rádio 'I'upí, do Rio, deu ontem às 2H horas a nota doEstado" um telegrama, no qual se couttnha II nota do Itama- Itnmaratí. Em seg'uida Sf' rf'If'riu a telegramas de uma agênratí, expedida IWl' vln do J)JP, à cêrcn do torpedeamento (lo va-
I

cln "yankee ", procedentes (los Estados Tuídos, computando de
por hrasilelro "Bmll'flue". I maneira diferente (I número tios trfpulantes, elos passageíros,A notícia, que (,1Il nossa edição de ontem puhlícámns, (con- das lH'sioioas salvas e das vítimas. Clnro é que devemos acatarforme rívemos o cuidado de declarar) tinha sido apanhada 'I como exata a notu oficial.
através das difusoras estrangeiras, especialmente portenhas. Sa·Jw'"se mnis flue o covarde torpedeamento do "Bllal'que"Fica ela, pois, bastante modífícada pela menelouadn uota do se deu a 20 mllhas de Xlna Iorque, isto {>, à vista da grandeItamaratí, que é a seguinte: rnetropole, Os dois torpedos ating'il'lllll o nnvlo a estíhordo. O

barco hraxllefro tinha pintadas as insÍg'uias naclonaís em am-"Seg'undo eomuulcucões recetrldas da nossa Emhníxada bos os bordos, e eram, no momento, iluminadas por um sístenos Estndos-L'ulâos e do Cousulndo em XOrloB" o navio 110 ma ele projetores concentrados.Lloyd Brastlctro ., BUI11'(jU{'" foi torpedeado, sem prévio aví- Entre os passag·eit·os fig'uraYllJll a sra, Yaléría Ferreira eso, e atiu!.dtJo por dois torpedos, aos 4:í minutos de lH do cor- seu filllO Fred, que, na ocasião do torpedeamento, se portourente, afundando próximo das costus nurte-amerícanns. como verdadeiro marujo.Furam salvos os passageiros e os trtpulautes, excepto um, O "Bual'flue" era um dos maís recentes uavíos adqulrídoscuja Ideutldade não foi llossÍYel abula apurar, achando-se H2 pelo "Llo.rtl Brasileiro" ])OS Estados ruMos, e deslocava :>.000em Norfolk c os (lemais, incluindo o comílmlall!e João Jonqnhn toneladas.de Jlloura, a bordo de um eruzudur norte-nrnertcano. Além do comandante (João Joaqui.m Moura) e doO govêrno braslleiro está toruanüo as provídêncías neceS-j maquinista (Brilhante Carvalho), outro catarinense haviasártas ao esclarecímento do ocorrldo, afim-de salvaguardar os entre os tripulantes do «Bu c.rque> : o sr. Perí Caldeira,Interêsses nacionais". que talvez ocupava o posto de piloto.

Nova ameaça do «eixo»
Londres, 19 (Reuters) - teresse da França e dos alia

Uma nova ameaça do eixo es- dos está em contra-atacar íme
tá-se desenvolvendo contra o diatamente essas tentativas".
norte da Africa, mas os aliados
cuidadosamente saberão evitar
a arAma�mha . ale.mã. Esta ,ad- Ouem perdeu?vertêncía fOI feita pelo líder 4'.. _

francês-livre André Labarthe, I
FOl depos,ltado nesta redação

diretor de "La France Libre"'1
um ?ar de ocuJos, em elegante

Ele salienta que os alemães, es�oJ�, encontrado no �ard�m
cujas atividades, na Tunísia e <?hvelra Belo, segux:da-t�l�a úl

Marrocos, tentam sempre criar �lma, estando à disposição do
dificuldades à administracão interessado,
francêsa, engendrando o des- -O--C-h-j-ie--d-e-f-e-n-d·-e-o-contentamento entre os natí- seu litoralvos, visam acarretar benefícios
para o eixo, caso irrompa qual
quer intranquilidade no norte
da África, "o que ainda mais
enfraqueceria as já débeis pos
sibilidades de resistência dos
governadores e generais fran
cêses" .

Aludindo ao abastecimento
enviado ao general Rommel,
através da Tunísia, o sr. La
barthe escreve: "Os franceses
livres estão prontos para acei
tar todas as operações aconse
lhadas e evitar que os alemães
ponham as mãos sobre o ter
ritório da França. Mas, isso
não ocorre no momento e é
com êsse objetivo próximo que
os alemães trabalham com ar
dor. Segue-se, assim, que o in-

IVida Social
Fazem anos hoje:
A prendada senhorita Olindi

na Garcez;
-a gentil senhorita Zenáide

Brüggmann, filha do sr. Teodo
ro Brüggmann, construtor;
-o sr , Galdino Motta;
-a galante menina Denize, I

filha do sr. Trajano Regis, fun
cionário federal;
-o sr. Januário Abreu Silva;
-o nosso prezado conterrâ-

neo Eduardo Dias de Oliveira,
apreciado pintor.

- a travessa menina Daisy,
filha do estimado professor Mil
ton E' Sullivan.

fOTO - IDEAL
de

João Silva Sobrinho
Postais artísticos, gru·

I pos, casamentos, servi-

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

pliações a crayon e

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

qualquer hora.
Rua Tiradentes, 5

FLORIANÓPOLIS.
30v-4

'. . .li morrer porque
furtava cigarros

';stocolmo, 19 (Reuters) -

�orrespondente em Berlim
'Evansica Dagbladel" a

-:.cia que um carteiro de Ber
'. de 40 anos de idade, foi
enciado à morte por cons
es roubos de cigarros nos
'tes destinados aos solda
na frente de batalha.

'�"RTAZES

A's 7,30 boras

A sensacional comédia.

'�' ,=HUTANDO ALTO
Jane Witbers e Gene

Autry

.

,. 'os: 1$500 e 1$000
lmp. até 10 anos

o caso dos
,

que serram
Londres, 19 (Reuters) - Um foi extremamente sério, em vir

pedido de reorganização do! tude de ter por objetivo a ex
atual sistema de

responsabili-II clusão
de poderoso contingentedade ministerial na direção da naval da área ameaçada do

guerra é articulado pelos mais Pacífico.
importantes jornais britânicos I A ansiedade dos russos cres
comentando o êxito da frota cerá com êsse movimento, porde navios de guerra alemães, que, estando êles à espera da
no dia 12, escapando através libertação de Leningrado, na
da Mancha, rumo a Helígo- primavera proxima, terão agoland. ra que enfrentar êsse aumento
O "Manchester Guardian", I esmagador no poderio naval

Ecos e Notícías escreve:-"Se o Scharnhorst", do inimigo, no Báltico.
"Gneisenau" e o "Prinz Eu- Êsse acontecimento, de pro
geri" tivessem desgarrado para porções tão grandes na possí-atacar as nossas linhas de na- bilidade de prejuízos que podevegação no Atlântico, ter-nos- riam ter sido inflUJos a nós

Do Centro Beneficente dos iam causado danos. As razões e aos nossos aliados, foi tãoCarteiros de Santa Catarina re- em que se basearam para pre- útil para o inimigo, que a na
ferir regressar a uma base na ção britânica espera que sejaAlemanha deve ter por objetí- feito rigoroso inquerito sobre
vo danos maiores à causa das as circunstâncias de tão desa
nações unidas e vantagens gradável fracasso".
substanciais para o inimigo.
Uma vez no Báltico, êsses

vasos reunír-se-ão ao "Tirpitz",
tipo de navio ao qual poderão
agregar mais dois de seu pro
prio deslocamento. Em que
ponto de construção adiantada
estarão os dois sucessores do
"Bismarck", que estão sendo
feitos nos estaleiros navais ger
mânicos, não sabemos dizer,

G Smas podemos presumir que osVI ILANTE alemães, dentro de pouco tem-
Precisa-se de vigilantes

I

po, disporão de alguns cruza
diurnos e notunos. Exigem- dores pequenos, mas extrema
se: idade enferior a 35 anos,. ment� po�santes.março, permanecerão arregi- I A b dcertificado de reservista. car- junçao que aca a e sermentados, aumentando, assim, teira profissional e refere"'n- efe.tuada, sob os nossos. pro-o número de homens das for- Ih·d cias particulares. I pno.s. O os, concorrera p�raças arma as.
Para melhores, informa _ auxIllar en�rmemente O Japao,

fDatá5 triste, meu 8m3!' T ções: no depósito da Stan- porque, eVIdentemente" tere-

T«lD!I. bronquite? E8tAs com tOS'I!')'!' I dard Oil cio. Of Brazil, mos. que. manter, ?as : agu�s� 1:J� de NOllll!lo Senhorl Rua Rúi Barbosa. (Ponta n:etropolltan�s, numero SUfI-
Só t;' "alTa o CONTBATOB8J1!1. do Recife). 5vs-4 CIente de �avlOs de guerra que

nos permIta enfrentar as fro-
tas alemãs e, também, derrotá
las, caso queiram disputar a Perdeu-se um, formato de
supremacia no Mar do Norte. ,águia, nas côres azul, branco e

Êsse feito da frota germâni-! vermelho. Gratifica-se a quem,ca não foi muito diferente do encontrando-o, entregá-lo nesta
realizado em Pearl Harbour,

I
[(:dação.

porque aquele ataque também I

Santiago do Chile, 19 (U. P.)
- O Chile está empenhado na

questão de fortificar e instalar
defesas anti-aéreas em diversos
pontos vitais da costa. Os
conscritos do exército, da Ar
mada e da Aviação, que deve
riam dar baixa em fins de

navios alemães
de Brest

).
...

l,

--

cebemos comunicação da eleição
e posse de sua nova diretoria,
ficando na presidência o sr. João
Clírnaco Lopes e na secretaria o
sr. Zeferino José dos Santos.

•

Hoje haverá sessão doutriná
ria na Centro Espírita «José
de Nazaré».

CASA MISCELANEA, distri
ouidora dos Rádios R C.A. Vi
ctor, Vávulas e Discos. - Rua
Traiano. 12

Peças genuínas FORDDO DI
Procure os novos concessionários:

Tufli Amin &: Irmão
A's 5, 7 p 9 horas

Rna Cons. Mafra, 54 -- (alxa postal, 111
.

-----_ .. �--

AVAí FUTEBóL CLUBE
!<s fôrças �liadas mantêm suas posições na Birmânia, embora seadl111ta que os Jap?neses tenham atravessado ellJ certo ponto o rio Bilil1l .
- O fi_taque ,.l�P?nês, em massa, sôbre a Birmânia, já começou.- AVlOes bntamcos bombardearam um aerodrOlllO japonês no 1101'-C O N V O C A ç Ã O te da Tailândia.De Onlel)l do SI', Presidente, COl1YO(.'O os SI'S, associados dêste clube - Fôrças aéreas aliadas atacaram aos japoneses ao largo da ilhapara a sessão de assembléia geral, quc será ralizada no próximo do' de Banca (a sueste. de Sumatra), afundando-lhes um transporte e numemingo, dia 22 do corrente, ils 9.30 horas, na séde desta entidade, à Pra- rosas barcaças chelas de tropas; dois outros navios ficaram avariados.ça 15 de Novembro, csquina da rua 'Conselheiro j'l'fafra (altos da Farma- - O gral. norte-americano continua nas Filipinas a sua heróicacia Moei erna). • resistência de "retardamento".Nessa assembléia serão submeli(los à aprovação os novos Estatutos - EI�l Calcntá (Índia), o generalíssimo chinês Chiang-Kai-Chekdêste clube, elnhor�l(los de acôrdo com as instruções haixarlas pela Fe- se entreVIstou, durante 4 horas e meül, com o Mahalma Gandhi.rleração Cata,·inense (le Desportos. - No Medilerrâneo travou-se grande combate naval en1re hl'ilfllli�A �lpro\'ação do sreferidos Estatutos far-se-á em UllHI única diseus- cos e italianos. Dois cruzadores c 1 ctestroyer dêstes últimos foram :11-são, e, caso não haja número legal n,l hor,] marcada, procedel'-se-iI à cançados por torpedos aéreos .

votação, meia hora após, com (lual([IIcl' ni'IIneI'O, de conl'ormidade com - Os japoneses .l.:ealizaram novo desembarque nas Filipinas e canos nossos Es.tatutos,

I �entral1l tropas e aVJOes a sueste de Sumalra, para ]lrúxilllo ataque àSecretana do AVAl F. C" em Florianr')jJolis 18 de fevereiro de 194') llha de Java. .
.'

-.

- Grande número de fôrças chinesas invadiram a Tailândia ,Pcla, EuclIdes Fen]l1ndes, 1° Secretál'io norte, esperando-se em breve terrív�l batalht:\ com os japoneses. -'

Uma produção pxtra em
'T'ecnicillor:

MARYlAND
Com Brenda J(,yce e John

Payne
Complemento nacional D.F.R

A voz do mundo e'o
-- Inicio do Eierlfloo: I Noticias do dia (jornais;1 r:lta do Bezúuro Verde t:Paramount� e »Metro», com

. >mento nacional D.F.B. noticiários mais recentes da
Guerra)

Preço 2$000 e 1$500
Ljvr� de Censura

re

NO""\TA MAH.CA
j,

R E IS

PERDEU-SE
Perdeu-se, entre o Ponto dos

ônibus, na Praça Quinze, e o
Cine Imperial, à rua João, P.
uma caderneta de iden tidade expe
dida no nome de Dolvino Fran-
cisco Darniani. Gratificar-se-á a

pessôa que, tendo-a achado, a

entregar na Pensão BrasÜ, à
rua João Pinto, 34.

3v.-l

FRACOS e

ANÊMICOS
TOMEM

Vin!1O Creosntâ�o
"SILVEIRA"

Grance Tónico

Pregador

3vs.-l

ULTIMA HORA
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