
pode"QueUl cruza os braços, diante da Quinta Co�
esperaI" a punhalada pelas costas", (A

Movimento de Solidariedade
Panamericana

João Pessôa, 27 (A. N.)
Fundou-se, nesta capital, na

séde da Associação Paraibana

de Imprensa, a Sociedade de

Amigos dos Estados Unidos.

Esta festa constituiu um acon

tecimento de grande expressão
cívica vendo-se no recinto da

APl �s elementos mais repre
sentativos de todos os círculos

sociais, que alí compareceram
para testemunhar .0 seu apoio I

à política panamencana. IA sessão foi presidida pelo
secretário do Interior, sr. Jan

duí Carneiro, que representou
o interventor federal. Foi acla
mado presidente da sociedade
o sr. Odon Bezerra, que pro
nunciou vibrante discurso.

Depois de fundada a Socied�-
.... de de Amigos dos Estados Um

dos, a assembléia resolveu su

bstituir êsse nome pelo de

"Movimento de Solidariedade
Americana", enquadrando-se
assim mais ainda no sentido

panamericanista. Foi aprovada
ainda uma sugestão no sentido
de se colocarem no recinto da

APl os retratos dos presidentes
Getúlio Vargas e Franklin
Roosevelt.

Curitiba, 27 (A. N.) - A

produção de trigo, êste ano,
foi bastante elevada. Palmas,
Clevelândia e Guarapuava tri
plicaram a colheita, principal
mente da variedade denomina
da "35". Os agricultores pro
curam vender a produção aos

grandes moinhos, que, entre
tanto, se recusam a comprar
trigo nacional.
A Associação dos Criadores

do Paraná, segundo o jornal
"O Dia", e da qual é presiden
te honorário o interventor Ma
nuel Ribas, fará uma reunião,
afim de tratar do assunto, di
rigindo-se aos poderes compe
tentes da nação.
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Ecos do grande jantar oferecido ao
sr. cônsul Reginald Kazanjian

Abastecimento
para a Grécia

Istambul, 27 (Reuters)
O cargueiro turco "Toundj",
de 2.800 toneladas, acaba de.
ser fretado para o transporte
de grande quantidade de abas
tecimentos 'essenciais para a

Grécia, ainda esta semana.
A carga a ser agora enviada

deverá substituir os mantimen
tos ainda há pouco transpor
tados pelo "Murtuluch", que
foi afundado no mar de Már
mara na última semana.

TOSSE 2 BRONCHITES?
. '� .

unir sempre e mais o nosso ao nhor Kazanjian, e a-fim-de
seu povo. juntar os nosso votos aos de to-
E de que vós tendes, Senbor dos os povos livres e dos subiu

Kazanjian, realizado com eticí- gados pela fôrça, para que a

ência, tato e, sobretudo, com causa do vosso país, que é a da

sinceridade, o vosso mester, a Justiça, seja coroada de êxito,
prova está não sómente nesta quando, então, poderemos "go
festa, mas, também, - para fa- zar da liberdade sob a Provi
lar "brasileiramente", - na dência Divina", na expressão
saudade que sentimos do vosso cristã e humaníssima de "um

convívio, durante a ausência dos maiores e melhores homens
que a viajem à vossa terra de- de todos os tempos", no concei
terminou. to magistral do chanceler Os-

Entretarrto, os acontecimentos valdo Aranha: - o vosso pre
levaram a tornar-se esta festa claro chefe, o Presidente Fran
não simplesmente uma cordiall klin Roosevelt.
e amistosa reunião, uma home- Senhor Cônsul Kazanjian:
nagem pessoal merecida, mas, Brindo à vossa felicidade pes
também, uma demonstração soal, à grandeza e à vitória de

inequívoca de assistência moral, vossa pátria gloriosa, os Esta
de apôio e de admiração ao vos- dos Unidos da América do
so país exemplar, berço incon- Norte!".
teste das liberdades públicas na

América, modêlo e cadinho das
verdades e excelências da De
mocracia, da qual é êle padrão
rutilante e heróico defensor.

mas:
Porém, a nossa atitude não

resulta de uma improvisação,
nem de um entusiasmo momen
tâneo. Ela decorre da própria
tradição brasileira, quer no des
preso à violência e à opressão,
quer na série de fátos, atos e di
retrizes que, em todos os seto
res da nossa atividade social e

política, nos prendem, através
dos tempos, aos Estados Unidos,
para onde se dirigiram, com

Joaquim da Maia, nos entendi
mentos com Jefferson, os pri
meiros anseios de libertação
dos mártires inconfidentes de
Víta-Ríca E de' do

ê

.'" pOl.S'. quan o es- "Exmo. Ministro Osvaldo Ara-
tes �nselOs se positívaram .

em I nha _ Ministério do Exterior
realíd d f r I d .

. ?a e e IZ, co:n a n epen- _ Rio de Janeiro. _ Ao precla-
d.encla em 1822, ainda da Amé- 1'0 chanceler e presidente Con
rica do Norte veio a palavra e ferência Consultas Instituto
o gest tieí t d

'

.

o pres IgIan e o reconhe- Brasil _ Estados Unidos saúda
CImento do Brasil livre.

Só hoj e podemos publicar o

belo discurso com que, no jan
tar oferecido no dia 23 ao sr.

Reginaldo Kazanjian, o ilustre
advogado dr. João José Cabral
saudou o operoso representante
consular dos Estados Unidos. Eis
a aludida oração:
"Exmo Sr. Representante de

S. Excia. o Sr. Interventor Fe

deral;
Exmos Srs, Secretários d'Es

tado;
Exmo. Sr. Prefeito Municipal;
Exmos. Srs. Representantes

Consulares;
Meus Senhores;
Ilustre Sr. Cônsul Reginaldo

Kazanjian:
Os membros do Instituto Bra

sil-Estados Unidos e outros ami

gos e admiradores vossos, não

quiseram deixar passar a opor
tunidade que oferece o vosso re

gresso, sem aproveitá-la para
homenagear o ilustre represen
tante da grande República ir

mã, e, ainda, para, de público,
manifestar os sentimentos de
fraternal solidariedade aos Es
tados Unidos da América do

Norte, ao seu povo magnífico e

generoso, na hora justa da luta
e do sacrifício, em que nos cam

pos, nos ares e nos mares, de
fendem, não apenas as prerro
gativas de nação independente
e soberana, mas, sobretudo,
ideais e princípios gratos a to
dos quantos não abdicaram da

própria dignidade.
E devo revelar-vos, desde lo

go, que conforta e anima, no

instante de angústia em que vi

vemos, em que princípios assen

tes de cordura, de fé e de soli
dariedade humana pareciam ter
sofrido subversão Irremediável e
ameaçadora, ver homens e na

ções, serenos e de bôa vontade,
confiantes nos imperativos da

Justiça, reunidos para salva

guarda daquele patrimônio mo

ral.
E' que, máu grado as agru

ras dos tempos, máu grado as

iniciais e aparentes vitórias da
aventura e da prepotência, não
desertaram e, certo, não deser
tarão da face da Terra, para
constante dignificação da nos

sa espécie, aquelas conquistas,
que séculos de civilização e de
cultura determinaram e que vie
ram tornar a vida social exe

quível, dando ao homem um

ambiente de compreensão e res

peito mútuos.
A persistênéia e a continui

dade dessas conquistas são,
aqui, hoje, mais uma vez evi
denciadas, quando cidadãos li
vres se reunem para testemu
nhar a um outro, arnísade, sim
patia e confiança, pelo muito
que êste realizou, em período
relativamente curto, de ativi
dades nobilíssimas, quais as dé

ELIMINA" FORTALECE'
'�,�. .

Vai filmada
Inoglukus I uma história sobre o carnaval carioca

Rio, 27 ("Estado") - O Rio
de Janeiro, com as suas bele
zas e o seu fascinante panora
ma, ainda não foi explorado,
devidamente, através dos fil
mes de longa metragem, embo
ra algumas películas tenham
localizado sua ação no nosso

ambiente. Para que um filme
tenha, realmente, a marca in
confundível, o cunho de ver

dadeira autenticidade, deve
ser filmado nos próprios cená
rios em que os seus episódios
se desenrolam, sem depender
sómente de precários "back
grounds" aplicados por meio
de superposição. E' um filme
dessa categoria que, pela pri
meira vez, vai ser filmado no

Brasil, em tecnicolor, tendo
como diretor e primeira figura
Orson Welles, o gigantesco rea
lizador de "O cidadão Kane".
Ficou decidido que seria fil

mada urna história sôbre o car
naval carioca. Orson Welles, o

realizador de "O cidadão Ka
ne", considerado a maior cele
bração que o cinema america
no já produziu, resolveu estu
dar o assunto, para elaborar
um argumento cheio de ínte
rêsse e de beleza pictórica. Nes
se meio tempo, através dos
jornais e revistas americanas,
tuto Brasil-Estados Unidos no
momento em que homenageia
grande República de que V.
Excia. é autorizado representan
te, na pessôa Vice-Cônsul Ka
zanjian, manifesta seus senti
mentos de admiração pela ge
nerosa nação do norte, votos
pela união crescente dos dois
povos irmãos. Respeitosamente.
Pelo Instituto Brasil-Estados
Unidos: J. J. Cabral, do Consê
lho Consultivo, e J. R. Moreira,
Secretário" .

repercutiu nos Estados Unidos
o feito épico dos jangadeiros
nordestinos, que vieram trazer
ao Presidente Getúlio Vargas,
patrono das classes trabalha
doras, a mensagem que lhes
valeu o amparo da legislação
trabalhista. Orson Welles, co
movido com o heroísmo dos
jangadeiros, quis consagrar al
gumas cenas do seu filme à
celebração do feito notável. E
assim o fez. Por que meio? Co
mo entrarão os jangadeiros
nesse filme? Um desastre de
aviação no mar, sendo os pas
sageiros naufragados recolhi
dos a bordo de jangadas? Aí
fica a conjectura. Ninguem po
derá responder a ela, a não ser
Orson Welles. O argumento do
filme é segredo. Esperemos...
No último domingo chega

ram ao Rio 22 técnicos, da
equipe que cooperou com 01'
son Welles em "O cidadão Ka
ne", acrescida de "experts" em
tecnicolor. São fotógrafos, di
retores de efeitos especiais,
eletricistas, sonografistas, etc.
No dia 8 de feveseíro, por via
aérea, chegarão ao Rio, num

"clipper" gigante, Orson Wel
les, Dolores Del Rio e artistas
do "cast", que tomarão parte
no grande filme.

A posiCão Chinada

Chunquim, 27 (R.) - Os cír
culos autorizados chineses des
mentiram formalmente as no

tícias de que poderiam ser

abertas negociações para a

conclusão da paz com o Japão,
em separado.
Um porta-voz chinês fez a

seguínte peremptória declara

ção: "Não estamos preparando
a desistência da luta. Iremos

,..' até o fim. Semelhante possibi
lidade não foi nem aventada
nas últimas reuniões do go

.

vêrno chinês, nem qualquer
dos nossos líderes a sugerir co
mo solução razoável".
Não escondem, porém, os

mesmos círculos, que os aliados
cometeram alguns erros na ba
talha do Pacífico e que é mis
ter repará-los, para que ces

sem as desagradáveis conse

quências da aparente inativida
de aliada, com relação" à guer
ra no Pacífico.

Por ocasião dêsse jantar fo
ram enviados, pelo Cabo Sub
marino, os seguintes telegra-

"Exmo. Presidente Getúlio
Vargas - Palácio do Catete -

Rio de Janeiro - Instituto Bra
sil-Estados Unidos, homenage
ando hoj e grande nação do nor
te. pessôa seus representantes
êste Estado, respeitosamente
leva a V. Excia. a segurança de
seu aplauso e apóio na defesa
dos ideais de união e solidarie
dade de todos os países da Amé
rica. Respeitosamente. Pelo Ins
tituto Brasil-Estados Unidos:
J, J, Cabral, do Consêlho Con

sultivo, e J. R. Moreira, Secre
tário".

SINDICJ\LIZAÇÃO - Mode
los - Explicações. - Procure a

Organização Comercial Catari
nense. respeitosamente, manifestando

aplausos brilhante atuação V.
Excia. defesa solidariedade po
vos americanos. Respeitosamen
te. Pelo Instituto Brasil-Estados
Unidos: J. J. Cabral, do Consê
lho Consultivo, e J. R. Moreira,
Secretário" .

"Exmo. Presidente Franklin
D. Roosevelt. - Casa Branca -

Washington, D. C. - U. S. A. -

Reunidos membros Instituto
Brasil - Estados Unidos outros
amigos admiradores homena
gem representante êsse grande
país, Santa Catarina, manifes
tamos V. Excia. sentimentos so

lidariedade Panamericana, mo

mento Estados Unidos. luta ga
lhardamente defesa mais altos
ideais América e do Mundo.
Respeitosamente. Pelo Instituto
Brasil-Estados Unidos: J. J. Ca
bral, do Consêlho Consultivo, e

J. R. Moreira, Secretário".
"Exmo. Sr. Sumner Welles, D.

Sub-Secretário do Estado, a/c
Embaixada Americana, Rio de
Janeiro. - Momento Instituto
Brasil-Estados Unidos com a

pôio elementos representativos
sociedade local homenageia Vi
ce-Cônsul Kazanjian, levamos
ilustre Sub-Secretário, bravo e

leal defensor união povos ame

ricanos, significação nosso a

plauso e solidariedade aos ideais
que sua grande pátria encarna
e defende, defendendo assim
mais legítimas conquistas espi
rituais da América. Respeitosa
mente. Pelo Instituto Brasil
Estados Unidos: J. J. Cabral, do
Consêlho Consultivo, e J. R. Mo
reira, Secretário".
"Exmo. Embaixador Jefferson

Caffery - Embaixada America
na - Rio de Janeil'o, - mstí-

Mas seria enumerar uma se

quência de acontecimentos se

quisesse referir-me á todos os

momentos de magnitude, em

que do norte do Continente nos

chegaram a voz amiga, o exem

plo e firmeza, sobretudo nas ori
gens constitucionais do nosso

regime republicano, no respeito
aos tratados, com a prática as
sídua do Direito Internacional,
que para nós, como para os nor

te-americanos, não é o direito
do mais forte, nem se baseia na

vindicta e na conquista violen
tas; ao contrário, se origina "na
natureza mesma do homem, nos
seus desejos de sociabilidade e

perfectibilidade" e se justifica
na "vontade dos Estados, num

interêsse moral e de justiça in
dispensável ao desenvolvimento
da civilização", reconhecendo-o
"como parte integrante de uma

ordenação geral obrigatória, pa
ra o progresso da humanidade",
tudo conforme definição ele
mentar que certos homens e re

gimes teimam em desconhecer
e desautorizar, desconhecedores
que são daquele sentimento de
justiça, que, no dizer de Rúi
Barbosa, sobreleva a todos na

vida social. Contudo, êsse senti
mento ressurgirá em breve!
Por êle, por sua plena restau

ração, lutam grandes povos; por
êle, os Estados Unidos repelem
a agressão injusta e desleal;
por êle, batalham homens de to
das as raças; por êle, por sua vi
tória, o govêrno e o povo do Bra
sil, ainda uma vez, se acercam
dos seus irmãos do norte.
E, sob a inspiração de tão ele

vado princípio nos reunimos
aquí, para vos homenagear, se-

Os japoneses sofre
ram grandes perdas
Washinton, 26 (U. P.) - O

Departamento de Guerra anun
cia que as forças filipinas e

americanas do comando do ge
neral Mac Arthur repeliram os

contínuos e fortes ataques das
unidades japonesas que ha
viam sido reforçadas.
Acrescenta que os atacantes

sofreram grandes baixas.

Está8 triste, meu am3r T
Ten. bl'onquJte? Estás com t;)sOIeT

" :a lei de N0880 Senhor,
Ró te ••ln o CONTBATOBSIII.

Regressou a Londres o
-

embaixador da Espanha
Londres, 27 (Reuters) - O

duque de Alba, embaixador es

panhol em Londres, chegou a
esta capital, por via aérea.
O diplomata espanhol, que

veio acompanhado de sua filha,
encontrava-se em Madrid des
de há três meses tendo estado
gravemente doente, atacado
de pneumonia, no fim do ou
tono.

Proibida a entrada!
Angóra, 27 (Reuters)

O govêrno turco interditou
a entrada na Turquia da
revista de propaganda ale
mã "Sinal", impressa na

Alemanha.

KOLYNOS, lAMBEM, RESISTIRÁ
A QUALQUER PROVA.

FAçA você mesmo uma experiencia
com Kolynos. Verá, então, como

seus dentes estarão claros e brilhan
tes. Notará, tambem, o quanto
Kolynos limpa e refresca toda a bocca.
Embelleze o seu sorriso com Kolynos I
KOLYNOS custa menos porque se usa

pouco ••• é concentrado!

LEMBRE-SE
BASTA

UM CENTIMETRO

I '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A. posição que corresponde às colônias
estrangeiras da América

giado político europeu foi sem
pre benigno.
Portanto, a esta atitude ge

nerosa da América, que não foi
alterada pela situação de guer
ra em que se encontram algu
mas das nações americanas, o

que se reflete claramente no

projeto da delegação dos Esta
dos Unidos, devem correspon
der as colônias estrangeiras
com toda a lealdade. Mas, nes
tes momentos, decisivos para
os nossos destinos, não bastam
lealdades silenciosas nem diá
logos atribuidos com a própria
conciência. É necessário uma

lealdade ativa e militante. A
América já definiu a sua posi
ção sobre os estrangeiros que
nela encontraram a mais am

pla hospitalidade; é necessá
rio que os estrangeiros, que
ainda não se definiram, que se

definam em face da América.
A empresa em que estamos

empenhados, ou mais exata

mente, a situação em que a

agressão nos colocou, não ad
mite meias-tintas. Estamos na

presença de um inimigo pode
rosíssimo, cuja arma mais efi
caz tem sido até agora a des
lealdade dos seus agentes, e

urge, portanto, firmeza nas

condutas e transparência nas

definições. Os nacionais dos
países totalitários ou seus sa

télites não podem abrigar ain
da escrúpulos de conciência.
Nem aos olhos do povo, nem

aos olhos da lei, nem aos olhos
da História, nem aos olhos de
Deus os seus govêrnos repre
sentam as pátrias a que per
tencem. São simples fôrcas
de usurpação e de ocupação
como qualquer exército es

trangeiro. A América brinda a

êsses povos a libertação. Se al
guém sentir ainda vocação de
escravo, nas Américas, que há
muito aboliram a escravatura,
não deve achar ambiente pro
pício para viver livremente,
pelo menos nas atuais circuns
tâncias. O escravo, por voca

ção, renuncia espontaneamen
te aos seus direitos de cidadão
livre.
É natural que grande parte

dessas colônias, sem uma pre
paração cultural e uma con

ciência política suficientes pa
ra resistir à ação da propagan
da persistente que sobre elas
se tem feito, não tenha hoje a

noção exata dos seus deveres.
Mas existem nos seios dessas
colônias homens eminentes e

responsáveis. A êles compete,
dentro das leis do país em que
residem, às quais devem, so

bretudo respeito e obediência,
esclarecer os seus concidadãos.
E todos aqueles, que, por mo
tivos bem obvíos, não se qui
serem deixar convencer não
podem deixar de ser conside
rados como inimigos da Amé
rica e sujeitos às medidas
aconselhadas pela nossa pró
pria defesa.

pela delegação dos Estados
Unidos à III Reunião de Con
sultas dos Ministros das Re-

Ilações Exteriores das Repúbli
cas Americanas sobre as ativi
dades subversivas do Eixo é
o produto de uma longa expe
riência. Sobre a América do
Norte foi que a propaganda to
talitária concentrou todo o fo

go da sua ação perturbadora.
Os organismos consulares e di

plomáticos dos países totalitá
rios não eram apenas sucur

sais do Departamento do dr.

Goebbels; eram também sec

ções do Grande Estado Maior

Alemão, cuja tática de guerra
tem consistido sempre em lan

çar sobre os países a "blitz

krieg" depois de minadas, pe
la propaganda, as suas posi
ções internas. As autoridades
norte-americanas têm uma

, longa e dolorosa experiência
dos preparativos alemães pa
ra o desenvolvimento dessa tá
tica e, portanto, ninguém com

Vitória recorde��d�o:s:�������������������=������ m�s oon�cimen� � �UAA

I
do que os seus delegados à

aviões britânicos AVISO AO POVO CATARINEUSE Conferência do Rio de Janet-

Rangun, 26. (R.) - Lutando
.

.

ri 1'0 podia apresentar um proje-
contra forças superiores os to dessa natureza.
aviões de caça britânicos des- linha direta Porto Alegre- Florianópolis O estrangeiros residentes no

barataram duas formações aé- Continente americano são par-
reas inimigas, anunciando-se, E J & I - ticularmente visados no proje-
em caráter não oficial, que 60

I
.

mprese 4eger rmao to em questão. Porém, todas

aparelhos nipônicos foram d es- Saídas de Florianópolis às terças e sábados as ressalvas nele estão tam-

truidos, o que constitue vitória. Saídas de Porto Alegre para Florianopolis bém consignadas. As trernen-
recorde.

I
às quartas e sábados das injustiças que sobre as

pecto se cometeram na Europa

Alenca-O Saídas de Araranguá às quartas, não se devem repetir na Amé-

•
sáoados e domingos rica. Impõe-se um critério de

Sementes novas de flôres

I A"ente em Floriano"oll's: MA'RIO MOURA
discriminação tão justo para

e verduras, só na "A Flori "f I< os inocentes e para os amigos
cultura", à rua Felipe Sch·, PRAÇA lI'> !iE NOVEMBRO como implacável para os cul-

midt, n. 52, (Edifício "Cru \ paclos e para os inimigos. Não

a

seu Marido I
Quando seu marido estiver sem apetite e se sentir. indisposto

ou adoentado, com empachamento, pêso, dôr e outros desarranjos
do estômago, a lingua suja, mau gôsto na bôca de manhã ou duo
rante o dia, pêso, calor e

. dôr de cabeça, tonturas, nervosismo,
certas coceiras e irritações da pele, mal estar depois de comer,
preguiça e moleza geral, dôres, cólicas e outras perturbações do
ventre, muita sêde e quentura na garganta, ancias e vontade de
vomitar, mau hálito, indigestão, arrôtos, gases, diga-lhe que todos
estes sofrimentos são causados por substancias infectadas e fer
mentações tóxicas no estômago e intestinos, e que use Ventre
Livre sem demora.
Ventre-Livre evita e trata estes sofrimentos porque combate a

prisão de ventre e limpa o estômago e intestinos das substancias

I infectas e fermentações tóxicas que tão grande mal podem causar

a todo o organismo.

Washington, janeiro (Servi- \ basta a nac.ionalidade do cida

ço especial da Inter-Ameríca- dão para o tornar responsável
na) - O projeto apresentado pelos delitos cometidos pelos

'dilme IC

agentes dos govêrnos dos seus

países.
Há na América povos de to

das as origens. Algumas colô
nias estrangeiras são extraor
dinariamente populosas. Seus
membros, em grande parte,
têm contribuido com o seu tra
balho para nossa prosperidade,
e nós, com os nossos recursos,
para o seu bem estar e até pa
ra melhorar, em certos casos,
o nível econômico dos seus

países de origem. Algumas des
sas colônias, em razão das suas

raizes históricas e afinidades
raciais, são favorecidas pelas
nossas leis e vivem no territó
rio americano entre a cordiali
dade dos nossos povos. Muitos
dos seus membros estão divor
ciados dos seus govêrnõs, ou

tros, com a melhor bôa fé, são
levados, pelos seus sentimen
tos patrioticos, que todos os

americanos louvam' a con

fundir suas Terras com os

de representar legitimamente
um país quando a sua origem
é legítima, ou quando, sendo
mesmo revolucionária, envol
ve o propósito de restabelecer
uma legitimidade usurpada, ou
ainda quando, sendo a sua ori

gem subversiva, foi depois ra..�
tificada pelos organismos cons
tituintes e constitucionais dos
países em questão,
Nenhum dos paísos da Euro

pa, que giram na órbita do
Eixo como astros de primeira
grandeza ou seus satélites, se

encontram nessas condições.
Ou, por outra, ao lado do Eixo,
trabalhando, velada ou desca
radamente pelo seu triunfo,
estão, sem exceção, todos aque
les países da Europa que, ca

recendo de legitimidade na

sua origem, só podem ser con

siderados como govêrnos usur

padores de todos os Direitos
que à nação pertencem. De
vem-lhes os seus nacionais, re
sidentes no estrangeiro, algu
ma obediênc.ia ? Nenhuma. Não
há nenhuma razão de ordem
moral e jurídica, nem nenhum
escrúpulo de conciência justi
ficado, que a isso os obrigue.
Govêrnos de facções políticas,
só as vontades facciosas po
dem constituir o seu apôío.
A realidade é, felizmente,

esta: a grande massa das po
pulações européias residentes
na América, excetuando, tal
vez, a nipônica e alemã, está
divorciada dos seus govêrnos.
Alguns dos seus membros es

tão mesmo refugiados entre
nós ou expulsos dos seus paí
ses por terem cometido ato a

favor do restabelecimento da
legalidade. As Américas, sem

pre generosas, abriram-lhes os

braços da sua solidariedade.
Até nos países regidos por Es
tados de formação menos fle
xível, o critério sobre o refu-

'" '" *

Lembre-se sempre:

Ventre-Livre não é purgante

* * "

Tenha sempre
em casa Ventre-Livre

ISSTITUTO DE DIAGNOSTICO
, CLINICO

Dr. D;alma Moellmann
Formado pela Uníversídade de

Genebra (Suíça)
Com prática nos hospitais europeu
Clínica médica em geral, pedíatrl».
doenças do sistema nervoso, apare-

lho genlto-urínarío do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clfnlca com o

dr. Manoel de Abreu Cam oan rio
Silo Paulo). Especializado êm Hí
giene e Saúde Pública, pela Univer
lidade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Aparêlho moderno SIEMENS para
dlagnôsttcos das dorncas internas
Coração. pulmões; vesícula biliar.

estômagos, etc.
Radiografias õsseae e radlograllae

dentárias

Electrocardiogralia clínica
Diagnóstico preciso das moléstias
cardíacas por melo de traçados

elétricos. )
Metabolismo 'basal

(Determinação dos dltúrblos das
glândulas de secreção Interna).

Sondagem Duodenal
fxame químico e microscópico do

suco duodenal e da bílis).
Gabinete de flsloteranla

Ondas curtas, ralos ultra-violetas,
aios Infra-, ermelho e eletricidade

médica
Laboratório de microscopia e

análise clínica
ti:xames de sangue para diagnóstico
da sUllis diagnóstico do Impaludis
mo, dosagem da urêa no sangue,
-to, Exame de urina, [reação de
Ascheln Zondeck, para diagnóstico
precoce de gravidez), Exame de

puzt escarros, líquido raqulano e
_

1ualQuer pesqulza para elueídação .;;;;;.;;;::;;;;:;================:;;;;;;,:;;;;;;::;;,:;;;;;;;;;;;;;:
de díagnõstíco, IRua Fernando Machado, e
Telefone 1.l95 F ,. EP l O R T A N O P O L I � armacla (C sperança))

do

farmacêutico NILO LAUS

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

Torno público que nos dias 26 e 27 do corrente,
das 9 às 12 horas, fnr·se-á, neste estabelecimento, a ins

crição dos alunos já matriculados no ano anterior e

nos seguintes, a de novos candidatos, os quais deverão
apresentar atestado

-

de vacina e registo de nascimento.

Julieta Torres Gonçalves - Diretora

3vs-2

----------------gm-----------------------------------.____

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

Geral

ICONSULTORJO :

Rua Felipe Schrnidt=-Ediü
cio Amélia Neto--Fone 159?
9 ás 12 e 14 ás 17 tioras,"

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

Attende a chamados
14

I
! Hoje e amanhã será a sua preferida

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

Garante se a exata observância no receituário médico

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

Mercado! frente à Casa Hcspcke),
FONE 1.642

�r.
Indicador

I Dr.
I

Antônio Moniz
de Aragão

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

de senhoras.

CONSULTÓRIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às

I
17 horas.

IRESIDÊNCIA:
AV. Hercilio Luz, 189. .

Telefone D. 751.

:.

A·RAUJO OLHOS! OUVIDOS,
�NARIZ, GARGAN f A

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio. de Janeiro.

r I Pela manhã, das 10 às 12
\_on:u t�!: A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vítor Meireles, 24, Fone 1447

MADEIRA NEVES

DOENÇAS DOS

Dr. médico especialista em

OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no R'o de Janelro

Consultas diariamente Pe�a ta�dai�h:�sd�� \� 1� l�o�aO:as
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fo no: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 2:3.OH. RICARDO
GITTSMANH Jesephtna Schweidson

MEDICA
Doenças de senhoras e crianças,

CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft à.s 17 horas
Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.
Ex-chefe de cll

nica do

Hospital de
Nuernberg

(Prols. L. Burkhardt
e B. Kreuter)

Especiulista em '

til"Urgia Gel -al �

Alta cirurgia, gyne
! cología (doenças de

I senhoras) e partos. ICirurgia do syateme
nervoso e operações

·

de plasttca. ..

CLIN�CA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

Ouvidos-Nariz-Oarganta-Cabeça-Pescoço
o. ARMINIO TAVARES

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

Consultas 20$000 - Operações a combinar
IConsultório: Rua João Pinto, 7 -Tel. 1461-Residência 1456

Dr. SAVAS LACERDA
C\)Dsullorlo 6 rue Traíe
DO. 18 (des 10 da 12, e

das ie ás t6,õO) Tele
pbone - 1,:l86

Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade
Ex-interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dos
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereíra Gomes (S, Paulo)

(linica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,
NARIZ e GARGANTA

CODS: Vitor Meireles, 28,-088 16 às 18 horas.
Bes.: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANÓPOLlS.I

Besídeneís , rua Es·
teves �1uníorI 20. ".
TeleJ.,lH ne ". 1.131

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IMPORTADORA AVA - RADIOS
I

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.

TORl��r/.4.\ 561$, 7 valv. 59�$, para pilhas 500$,GLAD.1A � �

para acumulador 700$.

I Rádios especiais"JCatálogo gráUs. 400 réis em selos para
a remessa.

..------------------�

A 1\mérics não se pode desentender
do Continente europeu, nem na

uuerra nem na paz� �
Washington, janeiro (Servi

ço especial da Inter-America
na) - Lêm-se aquí avidamen
te as declarações dos Chance
leres à imprensa brasileira. A
ansiedade nos meios políticos
cresce de hora para hora. A

través daquelas declarações,
fazem -se cálculos, estabele
cem-se comparações e aventu
ram-se resultados. Os círculos

políticos de Washington estão

entregues, com obsessão, a es

ta espécie de "sport" político,
com os olhos atentos às mais

ligeiras "nuances" do quadro
diplomático inter-americano.

pressão as calamidades que
agora afligem o mundo? Não
só pela sua tradição cultural e

histórica, como também pelos
aspectos da sua vida econômi
ca, e, sobretudo, pela própria se

gurança e tranquilidade, a

América não se póde desenten
der da Europa. Vê-se no dever
e na obrigação de controlar os

problemas do Velho Mundo,
que são, na realidade, os seus

próprios problemas.

nas" no nosso Hemisfério pro- xima Conferência dos países
vam-no com a maior eloquên- europêus. Triste idéia a do sr.

cia. Todos os Chanceleres à Hitler com tal iniciativa! Á es

Conferência do Rio, sem exce- pontânea determinação dos

ções, defendem a necessidade países americanos, cada um na

de se lhe dar batida, como uma órbita da sua independência
medida imperiosa e indispen- política e das suas livres deli
sável para a integridade ter- berações,corresponderia a Ale
ritorial e política das suas manha com um triste conclave
respectivas pátrias. Portanto, de países dominados pela sua

se o nosso Continente está vi- soldadesca, ou ameaçados e

sado, pelo inimigo, como um coagidos pelos seus canhões,
objetivo a atingir e como um ou ainda regidos por Estadis
ponto de agressão, como não tas e organismos repressivos
hão de ser considerados na que têm a sua vida irremediá
Conferência Inter-Americana velmente ligada aos destinos
todos os aspectos que possam fatais do Chanceler do Tercei
interessar à sua defesa? 1'0 Reich. A-pesar-de todo ês-
Acrescem outros problemas se ambiente de coação, poder

de ordem moral e política. O se-ia ainda dar o caso,.a jul
Velho Mundo está enlouqueci- gar pelas informações que da
do. Não há na expressão ne- Europa nos chegam, que apa
nhum exagêro. As torturas da recessem países, como a Suiça
fome, as paixões políticas, o e a Suécia, com a coragem mo

pânico irresistível, as repres- ral suficiente para se negarem
sões hediondas e cruéis tira- a participar nessa vergonhosa
ram-Ihe todo o equilíbrio para fantochada.
julgar, para deliberar, para se O auxílio dos Estados-Uni
defender. Como se póde deixar dos, mesmo antes da sua entra
uma Europa, assim moral e da na guerra, às potências eu

materialmente desfeita, entre- ropéías agredidas pelo Eixo,
gue aos seus próprios destinos demonstra até que ponto os
na guerra e na paz, quando, destinos da Europa interessam
sobretudo, os seus destinos es- à vida futura da América.
tão tão intimamente relaciona- Sôbre êsse ponto, espera-se
dos com os nossos? aquí uma declaração de prín

CIplOS, categórica, e com a

enorme significação moral que
lhe dará a Assembléia do Rio
de Janeiro, a qual, falando em

nome de trezentos milhões de
americanos, tem toda a fôrça
jurídica de um organismo
constitacional e deliberativo.

Â. AllIÉRICA, UM DOS OBJE
TIVOS DA HEGEll'IONIA

TOTALITÁRIA
É evidente que, sem a inter

A POSIÇÃO DA ARGENTINA venção dos Estados-Unidos,
A solidariedade continental nação da América, na guerra,

é já um ponto assente. Ne- sem o seu apôio às potências
nhum dos delegados tem sido democráticas, a prolongação
menos expressivo na manifes- da resistência seria difícil, ím
tação dêsse sentimento. Dir-se- possível mesmo, por parte das
ia que é questão de honra para nações agredidas pelo Eixo. A
o país que representa. O Mi- Europa fica tendo com a Amé
nístro de Relações Exteriores rica êste eterno dever de gra
da Argentina, sr. Ruiz Guina- tidão. Mas qual seriam os des

zu, cuja atitude é seguida tinos da América, com a aluei

aquí com particular interêsse, I nação nipônica de um lado, e

realçou com entusiasmo e sem
I uma Europa totalmente dorni

quaisquer reservas os senti- nada pelas garras germânicas
mentos solidários do povo ar- do outro? A resposta está ao

gentino. Basta Iêr, com efeito, alcance de todas' as conciêncías
a imprensa daquele país para I e está se tornando mesmo im
se verificar de que lado está I plícita nas medidas de precau
a opinião pública. Pódem eXis-11 ção �1ilitar q�e o Continente
til', por parte do seu govêrno, americano esta tomando na

pontos de vista divergentes, no previsão de ataques que lhe ve

que se refere ao aspecto mera- nham da costa européia.
mente formal e a questões de A hegemonia dos povos a

simples modalidades na ex- mericanos está há muito pre
pressão prática dessa solida- vista nos planos alemães. As
riedade; mas, mesmo aqueles atividades das "quinta-colu-
que vinham atribuindo ao há- ---------------------------

bil diplomata, que hoje o Ye

presenta no Rio de Janeiro,
critérios cerrados e intransi
,�entes, ficaram agradavelmen
te surpreendidos com as suas

últimas declarações à impren
sa do Rio, nas quais, reiteran
do a posição que o govêrno de
Buenos Aires vem observando
perante o conflito internacio
nal, acentuou que essa posição
só seria mantida, "se um no

vo fato não a viesse alterar".
E s s a condicional envolve
transparentemente um critério
de flexibilidade, em virtude do
qual se póde desde já antecipar
que nunca pertencerá à Repú-

.
blica argentina a responsabili
dade histórica de enfraquecer
a coesão dos povos america-

HITI.JER PREPARA UlU
"ERSATZ" DE CON·

CORRÊNCIA
Em resposta à Conferência

do Rio de Janeiro, já se aven
tura nos meios políticos de
Berlim a hipótese de uma pró-

(
•

DESCONFIE •••

se não se sente na plenitude das suas forças 1
Seu organismo está se entregando à debilidade,
caminho aberto a qualquer doença. A EMULSÃO
DE SCOTT - cálcio com o mais puro e legítimo
óleo de fígado de bacalhau - trás novo vigor
ao corpo 1 Em qualquer época, não há substi
tutos para a

nos.

Uma fortuna para os pobres de saudeI
EMULSiocáSCOTT

QUARTO ��:�u���� I Insuficiência cardíaca, o novo
em casa �e família, no=: flagelo do Rei-ehtro da CIdade, para d01S
senhores e de prefer&ncia Nova Iorque, 2.6 (Reuters) I de 50 anos, indicam um acrés
com pensão. Ofertas, por

- Segundo notícias pelo rádio' cimo de 47%, os sintômas de
obséquio, á Caixa Postal n. de ondas curtas, recebidas pe-I insanidade subiram de um

113, indicando local, aluguel, la NBC, os casos de morte de- I quinto e existe, hoje, na Ale
etc. 5 v.-5 vida a insuficiência cardiáca, manha, número nunca visto

no Reich, têm atingido pro- de pacientes em hospitais, en
porções alarmantes, sendo tal quanto que duplicou a morta
atribuido, principalmente, a Iídade infantil, causada pel:
excesso de trabalho, má 1.1i- fato das mães receberem ali
mentação, e tensão nervosa mentação insuficiente.
produzida pela guerra.
Apresentamos, a seguir, al-

guns dados estatísticos, con

seguidos dentre os relatórios
secrétos à cerca do estado sa-I
nítárío da população germâni-]
ca, os quais foram coligidos'
pelo especialista alemão dr.
Joann Decken.
De acôrdo com tais informa

ções os falecimentos devidos a,
insuficiência cardíaca, entre i
homens e mulheres de mais

A AllIÉRICA E .A EUROP.A
Um dos aspectos da Confe

rência que aquí é esperado com
vivo interêsse: as relações da
América com a Europa.O chan
celer do Chile, sr. Juan Rosset
ti, em declarações que fez aos

jornalistas viu o problema com

meridiana claridade: a Amé
rica - disse - não póde repe
tir o êrro gravíssimo de se iso
lar da Europa. E os aconteci
mentos desta hora trágica vêm
reforçar a sólida posição do
ilustre estadista chileno.

.-.> A América, Continente de
paz e princípios profundamen
te humanos, está sofrendo as

consequências das lutas polfti-
<cas e dos choques econômicos
que se têm produzido na Eu
ropa. O Japão, sem o exemplo,
e, sobretudo, sem o estímulo
das potências totalitárias do
Velho Mundo, não se teria lan
çado na aventura que, a des
perto dos seus êxitos parciais da
primeira hora, lhe há de custar
a vida.

.

A, Sociedade das Nações, or
gamsm., regulador das rela
ções. internacionais, a que o
preSIdente Wilson deu o alento
da sua 'alta espiritualidade, co
meçou a perder toda a sua efi
ciência e autoridade desde o
momento que os Estados-Uni
dos se desinteressaram dele.
Outros países da América com
um critério mais realista' dos
acontecimentos, não quiseram
seg�ir ° exemplo da grande
naçao americana, .e nele se
conservaram até ao fim. OBra·,
sil, entre êles. Quem sabe se

-
a presença da América do Nor�e no organismo O'enebrino não
teria, senão evit�do, reduzido,
pelo menos, à sua última ex-

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

Acácio Moreira
o IRMÃO SOFRE ?

o Ambulatório Médico Popu
la", Rua Mala Lacerda 6� -,

Rio de -I anelro, sn b a direção
de méd CDS Espíritas, atende,
gratuttamento, pessoatment -.
ou pelo Correio, desde que
envie claramente o;nr IDe, ir a
de, reaír'êncía e sintoma!', as
sim corno envelope sele do e

sub-ente para resposta,

ADVOGADO
Consultas e pareceres
Ações cíveis, comerciais
VISCONDE DE OURO

IPRETO, 70

Fone 1.277

rEmpresa Ribeiro
Cargas e Encomendas entre Porto Alegre
-- Tubarão -- Florianópolis e vice-versa

DOMICILIO A DOMICILIO
Agência em Porto Alegre Rua Ramiro Barcelos, 219 - Fone 5934

Agência no Tubarão - Rua Marechal Deodoro - Fone 24
Agência em Florianópolis - Rua A'lvaro de Carvalho, 2 - Fone 1677

VIAGENS DIRÉTAS E REGULARES 3 VEZES POR SEMANA
Recebe cargas e encomendas para: Tubarão, Gravatá, Braço do Norte, São
Ludgero, Orleans, Urussanga, Cocal, Cresciuma, Mãe Luzia, Nova Veneza,
Forquilhinha, Morretes, Araranguá, Tórres, Capão da Canôa, Tramanday,

Osório, Santo Antônio, Gravataí, Porto Alegre, São Leopoldo e Novo Hamburgo.
Florianópolis, 5 de novembro de 1941.

GUILHERME GONCALVES D'AVILA -- Agente.

Transportes de -- Araranguá

,
3

$ terr

* 1 Fórmula do Farmacêutico - Q'lÍmico Joio da Silva Silveira 1*
Milhares ,.:e atestados médicos e de pessoss cu

radas, exibidos, cliariamente, pela imprensa, há
mais de meio século, consagram o seu incompara
vel valor terapêutico. O "Elixir de Nogueira" tem
a sua fórmula aprovada em todos os departamen
tos de Saúde Pública - SUL-AMERICANOS! ! !

Iem O seu �lesfa�D m�ximo �a YDl �� UYD

II
Sangue

I •

I

m

p
LI

r

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

COJDpanhia « Aliança Baia»
Fundadt# em 1870 Séde: BAIA

Seguros Terrestres e Marítimo9

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. 9.000J)JO$OOO
• 54.700:000$0(')0
t il.929.719;000$000
t 28.358:717$970
» 85.964:965$032
t 7.323:826$800
J 22 354:000$000

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

di 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

LOBO( ..�MPOS &
RUA FELIPE SCHMIDT N 39

Caixa oosuü 19- TeleDlwntI083-End. Tel. cALL/ANCA.

Sub-Agente em Laguna, Tubarão, Itajai, IBlumenau e Laqes.
------

o 'CONTRATOSSE'
E' DE EFFEITO SENSACIONAL

......... ,..,.,.....� ...� .

....u ..mp.... grippea. NaIrlacIos. ...� ceai
eecMTO. sangultleo.,do,..- peite • _. cesta.. llaso.......
• "'lMIUeza geraa, ta.... do .ppe COtn1lAT�
•• re.edlo absoluto, berelco, lião....... Eftlc....... .-'
.. t•••• do. tuberealoso. to ".., '.m e
CONTRATOSSE lá recebeu mala de 24000 .t ....
�... T.nh•• ould.do!'IlNá. se eag AUI' :

...... CONTRATOSSE. que' U te. .60 t............ I:.. .,...... '••
!
• T_h PI ........

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ultimos estilos em

"Arecebeu

mobiliários de

MODELAR"
Imbúia

Vendas em ótimas condicões de pagamentos

As sociedades secretas dominam
a política japonesa . .

Nova Iorque, janeiro

(�er-I
elos politicos em 1932, a san-

I u:l1a simples co15Hll: do Impe;viço especial da Inter-Amenca- grenta revolta militar de To-! no NIPOl1lC.O. I:Ia cerca de 6u

na) - O primeiro ministro quio em 1936, e ao atentado' anos, os primeiros agentes da'
Churchill em seu discurso ao contra o vice-primeiro minis- sociedade do Oceano Negro -

Congress� norte - americano, tro Hírahuma, em agôsto do predecessora do Dragã�. Negr.o Ireferiu-se ao trabalho das so- ano passado. -partll'am para a Coréia, Ch�-
ciedades secretas japonesas, 3,- GLORIFICAÇ.ÃO nos na e Ilha Formosa, para reali-
firmando que as mesmas fl)- ASSASSINOS zar trabalhos de espionagem. Iram uma da causas da entrada A atuacão criminosa das so- A partir dessa época seus agen-
do Japão na guerra. Durante ciedades secretas é possível no tes se espalharam em. uma am

anos tais sociedades secretas Japão em virtude do tradícío- pla rêde de espionagem e con

exerceram poderosa, e, por ve- nal costume de tolerar oficial- tra-espionagem, que se estende
zes decisiva influência na po- mente os atos de violência co- desde a Sibéria até a Califor-
1íti�a externa nipônica. metidos em nome do patrtotís- nia, passando pelo Tibert, tn-
Dentre tais entidades miste- mo. A história japonesa, desde dia e Havai.

ríosas, as mais conhecidas são os tempos mais remotos, está De há muito os agentes de
a "Kokouryoukai", ou" Dragão cheia de casos nos quais a ati- Toyama se vinham mostrando
Negro" a "Ikokuaha", ou ad- �"c1e oficial não só tolerou, co- ativos em Havai, embora ne

miradores da Pátria,e chamada mo até glorificou um ato de nhum dos espiões detidos te·
irmandade de sangue. De todas violência cometido em nome nha admitido jamais ser mem

elas, a mais perigosa e influen- dos mais espúreo patriotismo. bro da sociedade do Dragão
te é a do Dragão Negro, cujo É em nome da Pátria, e utíl í- Negro.
chefe Mitsuru 'I'oyama, é, tam- zando a sinistra atividade des- Na Mandchuria, com vistas
bém, o gênio orientador que tas sociedades secretas, que os à Sibéria,os japoneses utilizam
guia os grupos secretos. "Pan-Asiáticos", os expansio- os serviços de um russo bran-
Toyama, que os japoneses nístas e os anti-parlamentaris-! co, chamado Semenov, repre

consideram uma figura qua- tas chegaram ao poder, em
I
sentante oficial da sociedade,

se divina, tem sido chamado ocasiões diversas. No exterior' que vive em uma quinta, pró
de "Ditador secreto do Japão" os agentes destas sociedades ximo a Dairen, dádiva de um
e exerce um poder sem limites colaboraram na preparação de "admirador" nipônico.
entre os membros do Dragão planos militares de sabotagem Na China, o agente de 'I'oya
Negro. como o do ataque de 7 de de- ma é Wang Chian Wei, chefe
A lealdade pessoal-dos mern- zembro último contra os Es- do govêrno fantoche de Nan

bros dessas sociedades à Toya- tados-Unidos. quin. Na Índia, Toyama atua
ma é tão fanática que as dos O exército japonês sempre I por

intermédio do agitador
nazistas para com Hitler. Em encontrou na organização de profissional desterrado, Rash
sua Pátria, Toyama é um sín.- Toyama um auxílio valíosís- Bebari Bose e de um tal Pra
bolo da expansão do Império simo quando necessitou reali-I tap, um indú-britânico, que
do Sol Nascente. zar trabalhos de espionagem viajou toda a Ásia às expensas
A primeira etapa das hostlli- no estrangeiro. As despesas! do Dragão Negro.

dades nipo-americanas constí- dêstes imensos serviços de es- Nas Filipinas, o Dragão Ne
tue o ponto culminante da cru- píonagem for�l� pagas pelos gro sempre. procurou ligar-sezada imperialista que há mais orçamentos militares e pelos aos partidos políticos que com-
de 60 anos Toyama vem pre- grandes "trusts "

japoneses, I batiam.os norte-americanos. Ogando. A primeira vez que se intere�sados nos. projetos de

I' partido Sakdalista, a mais vio
teve conhecimento das suas si- expanao e conquista. lenta das organizações anti-anístras atividades foi em .... O aspecto, de Toy�!na é o

Imericanas
das Filipinas, roi al-1878, por ocasião do assassínio de, um vene�avel anciao, de a- vo de grandes atenções da par-do príncipe Ohubo, partidário mavel sorrrso � barba branca te dos homens de Toyama. Oda ocidentalização do Japão. ?0l1l0 a nev.e. VIVe rodeado de

j
próprio chefe do partido, BeToyama teve parte destacada J<:_vens adl;ruradores, que nele nígno Ramos, foi hóspede denêsse crime.·A partir de então, vem ,um símbolo da bond�de e

I Toyama, em sua residênciaaté ao traiçoeiro ataque a da boa vontade. O povo japo- particular, durante o seu "desPearl Harbour, a sombra do nês o respeita e venera pelo terro" no Japão.chefe da sociedade Dragão Ne- seu valor, incorruptilidadé é
gro projetou-se dominadora patriotismo.
sôbre toda a política japonesa. A ÁSIA COMO UMA COLONIA

O seu nome esteve ligado Provavelmente foi Toyama o
nos últimos anos à ocupação I primeiro japonês a propugnar
da Mandchuría, ao assassinato pela transformação da Ásia em

PUDIM MEDEIROS, a so
bremesa inegualável, gostosa,
fácil de preparar e que to
dos aprecíam.

Crédito Mútuo Pr�dia I
--- ---_-- _._--------

Proprietários: J. Moreíra & (ia.

21 DE JANEIRO

,.

Livros à venda
o DIREITO (obra corn plé

ta, encadernada, em 121 vo

lumes, Cuill Indice Geral em

2 volurr es.)
CODIGO CIVIL comenta

do por Ferreira Coêlh« 26
volumes encadernado s.)

ENCICLOPEDIA e OleIO
NÁR!O INTERNACIONfI L, (20
volumes encaderuados.)
HISTORIA DO BRASIL, de

Ro cha Pombo (10 volumes
encaderuados.)
HISTORIA DA COLONIZA

çÃO PORTUGU1:SA NO BHA
t31L (3 V( lumes encaderna
dos.)

I EU SEI TUDO (( bra cem

pléta, encadernnda.)
ILUSTRAÇÃO BRASILEIRA

(Ia. e 28. Iase, (Jbra compre
la ene. em 33 grandes volu

i mes.)
I E outros muitos livros de
DireIto, cncadernadoe, de

I grande uulídade.

I Vende se, também, exce

'lente arquivo de aço, com .... le
.tamente novo e alguns Dicio
I nários, novos, encadernados.

I Informações na Redação do
ESTADO.
-

-- __ . '._______.-- ...._-- ---....'.-.�
-

DESPERTE A BlllS
DO SEU FBGADO
Sem Calomelanos-E Saltará da Cama

Disposto Para Tudo
Sec figado deve derramar, diariamente.

no estomag'o, um litro de bilie. Se a bilis não
corre livremente, os alimentos não são
digeridos e apodrecem. Os gazes incham o

estomago, Sobrevém a pr-isão de ven tre ..

Você' sen'ce-se abatido e como que envene

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

eausa. Nada ha como as famosas PíIlula
CARTERS para ° F'igado, 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
são maravilhosas para fazer a bilis correr

livremente. Peça as Pillulas CARTERS

I ;:;�;�;;ra;;;o;;;;O;3r;6;;��;d;;;;;0.;N;;;;a;-o;;;;;;;;ac;ce;;;;it:e::;i:m::it:aç=õar
[ JOSE' SA�EM FILHO II SÔNIA UNHARES SALEM
i participam aos parentes e

pessoas de suas relações o

I
nascimento de sua filha

MÁRCIA
Florianópolis. 21-1·9�2.

I

Foi entregue ao prestamista Germano Alves. resi
dente em Córrego Grande. possuidor da caderneta

n. 7985, o prêmio que lhe coube em

mercadorias, no valor de rs.

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

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

4 DE FEVEREIRO
Mais um formidável sorteio f.l. Crédito Mútuo Pr edla l,
realizará no dia .t de.Feverelro com prêmios em

mercadortas, no valor de rs.

6:250$000

Não vf1cifel adquira
caderneta

Crédito Mútuo
na

Predial
Mensalidade, apenas, 21000

I

I OFICINA FORD
(Provisória)

TUFFI AMIN & IRMAO, Concessionários da
FORD, comunicam aos snrs. Automobilistas, Mo
toristas e aos snrs. proprietários das linhas de
Transporte, de Carga e Passageiros, que acabam
de instalar a OFICINA FORD (PROVISÓRIA) à
Rua Visconde de Ouro Preto 11..0 32, esquina da
Rua Araújo Figueredo, onde esperam merecer a

atenção dos interessados. A oficina está apa
relhada com bons pZ;ofissionais e executará todos
os consertos e montagem com a máxima PERFEI
çÃO e PRESTEZA.

. -. ..�

Florianópolis, 14 de Novembro de 1941.

TUFFI AMIN & IRMÃO

----------------------------------------�I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�o ESTADOtlb
DIÁRIO VESPERTINO

Redação e Oficinas à Rua

João Pinto n. 13

Tel. 1022 - ex. postal 139

ASSIN. \ TURAS

Na Cllpital:
A no 505000

S('IIlf'stre ....•. 25$000
TI'ÍJl!cstre ....•. 15$000

l\lês 5$000

No Interior:
A no 55$000

SClllcRtr·C ...•••• 30S0oo

Tl'imcSlr6 20$000

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devolvidos

..•..e............................... -AL: : Produtos CATEDR
: : á venda na FARMACIA ESPERANÇA
• • Rua Conselheiro Mofra, 4 e 5 - FONE 1.642

• • (Defronte à casa Hrepcke)
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• FORAM AMORTIZADOS PELO SORTEIO DE 31 DE DEZEMBRO DE I9ftl •

: 107 TITULOS AMORTIZADOS POR 1.330 CONTOS :
• •

: com as seguintes combinações: :
: CYX PZV BBG CVU XPK ROH ! .,__-------

: Amortizados com 50 contos : Prédio
• Snr. ANTON[O SILVEiRA, comerciante, - Aracajú, Sergipe •

Vende-se um, à rua Bo-

•
Snr. AFFONSO CARDOZO RIBEIRO. fundador da Casa Affonso

•
caiúva, 30.

Ribe í

ro - Salvador Baía Tratar à rua Arcipreste
• Snr. HORACIO PINTO COELHO, Rua Evaristo da Veiga. 132 Cap. Federal • Paiva, 5, com o sr. Orlando

• • Simas.

• Amortizados com 25 contos •
• •
•

Snr. GILBERTO SPILBERGHS COSTA, func. do Departamento • Nll!JIJgo"ele de oC!IoS IA a"odas Muni clpaltdades -Salvador Baía � gr

• Snr. MA RCOS THOiv'\AZOVICH, cirurgião dentista - Araxá Minas Gerais •. Vendem-se � casas no Bal

• Snr. ANTO�IO DIAS NETO, comerciante -- Cajurí Minas Gerais • neário da Ponta do Leal-

• I-Snr. RENÉ CUVILLIER Cap. Feder«l • próprias para moradia, dota,

• 1 - Soro RENÉ CUVILLIER C8p. Federal Im rias de água, luz e esgoto
=m Snr. ANTONfO FISCHER, socio da firma Fischer Martins & • e situadas no ponto mais. a-
• Cia., Rua 7 de Setembro, 1142-10 - Porto-Alegre Rio G. do Sul • prazível. Aceita-se, tambem

J Snr. Dr. SATYRO ALCIDES MARQUES, médico, Grande Hotel • a troca por uma propriedade
SI. apto. 102 - Porto Alegre Rio G. do Sul no valor de 12 contos, em

: 2-Snr. MIRO MfCH!\ELSEN, sócio da firma Michaelsen & Fi- • Florianópolis. Melhores in
W lhos, fábrica de sazão e torrefação de Cs lé - Ijuí Rio G. do Sul • formações com o sr. Manoel

t) Snr. VICTOR nus DA SILVEIRA. Diretor do Ginásio Ban- " Alfredo Barbosa, na «A Pre-

• deírantes, Rua de Queiroz, 430 São Paulo • ferida», no Estreito (João
" 3-Sor. SEBASTIÃO SIL VA ANDRADE, chefe do escritório • Pessoa). 10v 7

•
da iabrtca Japy, Rua Machado Assis, 165 São Paulo. ,_----_--.c.----.-.-�----------:::.:iWl

• t rnortlzados com 10 contos: • ".

• 92 títulos no valor de 920 contos •
• •
• Amortizados com 5 contos (P-remio Unico) •
e Snr. José Moreira Novais, proprietário da Farmacia Silva •
• Cachoeira de ltapemirim Espírito Santo •
• Snr. Josef Bauru, guarda-Iívro s di Cisa Ho e pke, -Blumenau S. Catarina •
• Até Dezembro p/passado [à foram amortizados 93.285 contos de réis. •
• Solicitai a relação completa dos títulos amortizados, na Séde Social ou ao •
•

.

Inspetor ADOLFO BOETTCHER, Florianópolis, Hua Felippe Schmidt •
I (Edifício Amélia Neto) da •

:. Sul América Capitalização :
• o próximo sorteio de amortização será realizado em 31 de Janeiro O
.. de 1941, às 14 horas •
• •
t 1- Este portador teve dois títulos amortizados neste sorteio com a mesma •combinação BBG; já teve mais 12 títulos amortizados em varios sorteios.

_! 2 - Et'te portador já teve outro titulo atn ortizad o pelo sorteio de 3/39. ••w 5-E"te portador teve dois títulos amortiz idos neste sorteio com a mesma

• combinação XPK: I de 25 contos e outro P. U. de 10 COntos. •
· ,

. .
•••••••••••••••••••0.$•••••••••••••••

__-------------------Jl�
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Comprador de Cabelo de animal

Desejamos nomear comprador de cabelo vacum e

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

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

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

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina
Rua Ireleno 0.° 16 - Séde prõprla

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certítícado
n. 1 em 20 de Setembro de 1938.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
C6digos 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 8 venda

des Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio

G E 1 A S
-

J '

11 I
semestral, em MR.io e Novembro.

rupo sco ar rqu.. « ao osen OrA ALDO DA LUZ Paga todos os coupons das ap6lices Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

Previno os interessados que de 24 a 30 do corrente, ADVOGADO Mantem carteira especial para administração de prédios.
achar-me-pi neste educandário, das 9 às 12 horas. afim de,

I
Rua Trajano, 33 Recebe dinheiro em depósito pelas

proceder, de acordo com as instruções do Departamento i FLORIANuPOLIS I melhores taxas:
de Educação, à matricula do curso preliminar cujas aulas

I' C/C à disposição (retirada livre) 2%
reabrir-se ão a 2 de fevereiro próximo. .Atende das 9 às 12 horas C/C Limitada '5%

A matrícula e os exames de 2' época do curso Com- ...... ----..... C/C AYlso Prévio 6%
plernentar serão realizados na I: quinzena de fevereiro Camisas, Gravatas, Pijames, C/C Prazo Fixo 7%
vindouro, iniciando-se as aulas a 15 do referido mês. Meias das melhores, pelos me- Aceita procuração para receber vencimentos em to ..

Fpolís: 21 1-942 nores preços só na CASA MIS- das as Repar�·.ções Federa.ls, Estaduais e Municipalli.
Américo Vespúcio Prates.-Diretor CELÁNEA. - Rua Tralano, 12:

Alivio imediato
para

o lhos cansados!
Algumas gotas de
Lavolho diaria-
mente desconges
tionam a vista,
restituem-lhe o

bem-estar. Expe
rimente-o.

A direção não se responsabi
liza pelos conceitos emitidos

I nos artigos assinados
9 9

Terrenos no Balneário
Escolha já o seu lote de ter

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

tem. A planta dos terrenos acha
se com o sr. Arí Santos Pereira
que se acha encarregado da
venda dos lotes.

Representantes e

viajantes
Precisamos para todas as

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

ções, Cartas à FÁBRICA Dh
FOLHINHAS ReI. 601, Caixa
3.097 -

,

Agua
Santa Catarina
Nuclnte de águas quente.

com 40, 5 gréuI

Peça pelo telefone 37,
conforme de se jar:
Bem gaseificada;
Com pouco gás;
Quase sem gás;
Sem gás artííícial.

15vs.-7

.................... -.
'

.

., ......�-"--�...

ALUGA-SE
um bungalow novo (ainda

não habitado) para pequena
família de tratatamento,
nas Capoeiras (munic. de S.
José), a 300 mts. além do
morro do Geraldo. Trata-se
na «Vila Corina», também
nas Capoeiras, das 13 hs.
em diante. Onibus de S. Jo
sé e Palhoça.

45 6v.-3

TINHA TONTURAS
Quase não podia
atravessar a rua

O Sr. Sebastião Machado,
de 43 anos, funciouário pú
blico, começou a sentir ton

turas, manchas Da vista, tu
do rodava ... Tinha medo de
atravessar uma lua, de to
mar o ônibus ou o bonde. O
coração cansava, ao subir u
ma escada.
Começou a tomar as gotas

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

iodopeptona, impede e com

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

comece HOJE fi tomar' BU
COlODINA e vlver

í

muito
mais do que iria viver.
Peça BUCOiODINA na sua

farmácia e se não encontrá
la escreva ao Laboratório
Margel do Rio de Janeiro,
Caixa Postal 2:02.
�....--_............�

S a nu uenol
CO N TEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSF OROS,CALelO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálidos. Depauperado.,
E'lJotados, Anêmico" Mã..
que criam Magros, Crianças
uquíticu, receberão I tenl-
ficeçiiG gerei do organilmo

com o

San UU 8 n o I
Llc. D N S.P. n' 199, da 1921

"-

NOVAMENTE A VENDA
as afamadas.

MAQUINAS DE ESCREVER «CONTINENTAL»
I

Mãquinas portáteis Màquinas para Escritórios

co rn,

Produtos da

WANDERER
WERIE

SCHOENAU
CHEMNITZ

Alemanha

�
com teclado «universal» de ft car- com carros de 32. 28. ft6. 51.

reiras de téclas 65 e 95 cm úteis

Representantes exclusivos em Santa Catarina:

VARLOS HOEPCKE SIA. VOMERVIO E INDUSTRIA
MATRIZ EM FLORIANOPOLlS

Filiais em Blumenáu, Cruzeiro. Joinville. Laguna. Lajes e São Francisco
-

MOSTRUARIO PERMAMENTE EM TUBARAO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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VULTOS & FATOS

e serviços de

MANICURE
Qualquer Tipo

O prazer da petizada,

I
' .

E orgulho dos couíeítetros, Rua Jerommo Coelho

São os doces trabalhados. 1�4MV';ru!!_.!�
Coo bom Fermento Medeiros. I

;iii.fiM:
Sv-s3

Ataques de surpresa
da cavalaria soviética

Moscou, 27 (R.) - A ofensiva russa prossegue em todos
os setores da frente de batalha, abatendo a resistência inimi

ga e repelindo seus ferozes contra-ataques.
Nestes últimos dias, várias localidades foram libertadas

das mãos adversárias, ao-rnerno tempo em que os alemães ba
tiam em retirada na direção oeste.

O inimigo vem tentando deter o avanço russo por meio de

ações de retaguarda, desenroladas aquí e alí, distribuindo mi
. nas, erguendo cercas de arame farpado, armadilhas e imensas
.bocas de lobo. Não obstante, as fôrças russas vencem rapida
mente tais obstáculos, durante suas investidas vitoriosas.

Além disso, unidades da cavalaria russa, empregando cava

los que resistem a temperaturas muito baixas, infligem pesa
das perdas ao inimigo, em assaltos de surpresa.

João Pessõa (São José) Santa Catarina
14· BATALHÃO DE CA(ADORES
EDITAL DE VENDA

I - De ordem do sr. Tenente-Coronél Agente Diretor,
faço público, para conhecimento dos interessados, que
se acham à venda, em hasta pública, .os seguintes ani
mais: 1 cavalo e cinco muares.

II - O leilão realizar-se-á às 9 horas do dia 30 do
corrente rnês, no Quartel daquela Corporação, em João
Pessôa, Município de São José.

João Pessôa (São José) Santa Catarina. 18 de
janeiro de 1942.

HELIO PORTOCARRERO DE CASTRO
1,° Tenente Secretário.'

23

OS .JUIZES DE FU1'EBóL 'rR·
RÃO DE SBR EXAMINA])OS
Rio, 27 - Iniciando-se nos pri

meiros dias ele fevereiro, os exa

mes no 'Departamento Médico, <la
F. M. F., os juizes e auxiliares
convocados em primeiro lugar, te
rão que observar as seguintes exi
gências impostas pelo referido de
partamento:
a) - Os exames médicos serão

iniciados em 2 de fevereiro, segun
da-feira, às 16 horas, devendo os

juizes obterem as fichas numera

das para a orelem da chamada;
b) - Além elos exames clínicos,

antropométrico e fisiológico, rea

lizados neste gabinete, os juizes
são obrigados, sem exceção, a se

submeterem aos exames oftalmo
lógicos especializados determina
dos por êste Departamento;
c) - Todos os juizes, indistin

tamente, submeter-se-âo à exames

de sangue, ele urina e de Raios X
(pulmões e coração);
d) - Para todos os exames com

plementares da alínea anterior,
haver um prazo de tempo fixado
para a sua execução;

e) - O não cumprimento des
sas exigências, importará na inha
bilitação ele todo e qualquer can

didato.

l\fASSINHA NO VASCO
Rio, 27 - O sr. Círo Aranha,

atual presidente do Clube de Re
gatas Vasco ela Gama, quando es

teve no Rio Grande do Sul, contra
tou vários jogadores. Agora acaba
de chegar ao nosso conhecimento
que Massinha também vem para o

clube cruzmaltino, devendo rece

bel' como luvas vinte contos de
réis.

BENTO DE ASSrZ VAI COi\IPR·
TIR NOS E. E. U. U.

Rio, 27 - De São Paulo vem a

nova ele que o valoroso campeão
nacional, Bento de Assiz, vai rea

lizar uma excursão aos Estados
Unidos da América do Norte, a

I I Assembléia
Ecos e Notícias I Os abaixo, constituindo mais de 20% dos assoclados

da COOPERATiVA MIXTA DE TACTICINIOS FLORIANO·
POLIS, no uso das atribuição que lhes são conferidas pe
lo § 3C do ArL.1 7 dos ESTATUTOS da mesma CoopfHati
va, convocam os demais cooperativistas para UIUa As-
sembléia Geral, para o dia 8 de fevereiro vindouro (do
mingo), em local que será préviamente determinado. Ao
mesmo tempo, convidam a Secção de EC(ln( mia Rural
no Estado para acompanhar os trabalhos da Assembléia,
que terão início às 9 horas da manhã. Nessa reuoião, em
que poderá ser observado o estatuído no Art. 18°, serão
tratados. outros assuntos de ínte reeses vitais para a COO
PERATIVA e para seus associados.

Florianópolis, 25 de janeiro de 1942.

o Governo uruguaio já pro -

esconderi ia dos" camisas ver
videnciou a entrega dos passa,

-

des", foi interceptado por Carlos
portes aos diplomatas e cônsu-
les dos países do "eixo". Faria de Albuquerque, ex-capitão

O presidente Baldomir, depois
do exército, agente policial no

Rio e, depois, integralista acusa
de assinado o decreto de ruptu- do de ter tomado parte no assal
ra de relações com o «eixo> ,

disse: "Estamos agora, de fato,
to ao palácio Guanabara, quan-

e
do da sangrenta intentona verde.

na gu rra».
V'· dê d d PI'arIOS esses a eptos e 1-

Paraguai e Bolívia também I nio Salgado foram presos, outros

romperam ontem à tarde as re- escaparam e acham-se sob cus

lações diplomáticas com a Ale-] tódia em casa do prefeito local.

manha Itália e Japão. Consta que na casa onde os

'* camisas-verdes se reuniam foi
A Conferência do Rio de Ja· encontrada quantidades de armas

neiro resolveu que os países e munições e, até, uma estação
americanos manterão relações de rádio de ondas curtas que se

com os países ocupados, exce- comunicava com o exterior.

Milhares de soldados norte-

O S. C. nAtA EM EXCURSÃO
Baía 26 (A. N.) - Anuncia-se

para 'o próximo dia 27 o embar
que elo quadro de futeból do Es
porte Clube Baía para Ilhéus, on

de realizará uma temporada.

:JOE LOUIS VS. TURKEY
THOiUPSON

Los Angeles, 27 (H. T. 1\11.)
Acaba ele ser anunciado que o pu
gilista Joe Louis defenderá seu tí
tulo ele campeão ele todos os pesos,
em maio próximo, enfrentando
o campeão californiano Turkey
Thompson. Êsse encontro será nes
ta cidade. A renda reverterá em

benefício ela Cruz Vermelha norte
americana. Foi proposto também,
que a luta se realize ao ar livre
em benefício da Legião America
na. Recorda-se, a propósito, que
Joe Louis está agora servindo ao

Exército, na qualidade de soldado
raso.
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americanos, com abundante e

modernissimo equipamento, che

garam à Irlanda do Norte .

•

A Conferência Panarnericanis
ta do Rio aprovou a «Carta do
Rio», cujos princípios se baseiam
na «Carta do Atlântico», quê
resultara da conferência entre

Churchill e Roosevelt, no ano

passado.

A's 7,30 horas:

com Mlckey Rooney

Agências e

Representações
C.iu postll - 37

RUI João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

Complemento nacional O.F.B. Comnlemeoto oacional D.F.R
•

Peixinho Dourado (Short
.A tualidades Palhá (jornal) colorido)

•

As autoridades do Estado do
Rio fecharam, ontem, mais ou

tras associações de orientação
"eixista", entre as quais, as

seguintes: Iate Clube de Niterói,
Comunidade Luterana e Casa
d'Itália, de Friburgo, e a Casa
d'Itália, de Valença.

•

Darwin, na Austrália,
primeiro bombardeio

(

*

A" Agência Meridional" infor-
mou que na residência de An
tônio Matos. bem em frente à
Delegacia de Polícia da cidade
de Feira de Santana (Baía), foi
descoberto um núcleo integra
lista, que se vinha reunindo fre

quentemente e mantendo liga
ções com elementos do "eixo".

O investigador Miranda, quan
do tentava dar uma batida no

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

Cartazes do dia
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IMPERIAL CINE REX CINE ODEON
- FONE 158?: - - FONE 158? - - FONE 1602 -

A's 7,30 horas

GUNGA-DIN
com Douglas Faírbanks Jr.
Victor Mac Laglen e Cary

Grant

Preços: 1$500 e I$loo
Livre de Censura

--._,._---

o jovem Tomaz A vida tem dois
Edison aspectos

com John Garfield e Breada
Marilhall

A's 5 1/2 e 7 1/2 horas

Complemento nacional D.F.B

Preços: 2$000 1 $300 e 1 $000
Fox Movietone News (Jornal)

Preço 2$500 e 1$500
Livre de Censura

Imp. até 14 aoos

.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


