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Dinheiro olemôo para a Quinta-Coluna

Rio, 29 (Meridional) - O professor Irineu Machado" ter transferido, há pouco, para a Argentina, sessenta

interrogado, pelo "Diário da Noite", sobre as consequên- Aludindo aos sabotadores da unidade continental, o milhões de marcos. Isso passa despercebido, mas seriá

cias para o Brasil com a ruptura com o "eixo", afirmou sr. Irineu Machado afirmou que a "quinta coluna" eu- interessante que fosse apurado, pois assim se explicaria
que "são incalculáveis". Poderemos ir, até, à guerra. A

tre nós é um fato. Numerosos e de grande volume são os muita coisa. Adiante, refere-se à ação da quinta coluna

nossa marcha será ditada pela próxima natural evolu- relatórios que provam que a Alemanha tinha organiza- no sul do país, elogiando a ação enérgica de repressão ao

ção dos acontecimentos. Num continente onde há, para da entre nós a sua base de intervenção e ação subse- mal desenvolvida pelos interventores Cordeiro de Farias

apoiar a energia de um Churchill, homens da enverga- quente. Há mesmo documentos que provam a remessa e Nerêu Ramos.

dura de Roosevelt, Welles, Padilha, Guani e Aranha, de fundos para tal fim.
Terminando, disse: "Se entre os povos da América

acredito que não venhamos a envergonhar-nos de atos A essa altura, o sr. Irineu Machado referiu-se ao Ia- algum divergir da orientação que os nossos destinos exi

de covardia ou vacilações. As consequências econômicas to de Hitler, à frente de um bloco de magnatas nazistas, gem, tanto pior para êle, pois lhe caberá o papel de ove-

serão formidáveis, mas foram previstas na Conferência. lha negra do rebanho",
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Ontem, às 19 horas, no Palácio Tiradentes, no Rio
de Janeiro, efetuou-se o encerramento da Terceira Ses
são de Consulta dos Chanceleres Americanos.

Foi um ato solene, que não só pertence à história da
América, porém, avultará como uma das mais honrosas

páginas da história da Civilização moderna. O maior bló
co de nações livres, que o mundo já viu, ergueu-se para
afirmar a sua inquebrantável unidade contra a agressão
torva e covarde de que uma delas foi vítima, e para pro
clamar o seu direito à vida e à liberdade, batendo-se, se

necessário fôr, de armas na mão, pela integridade física
e moral dêste hemisfério.

Na reunião de ontem discursaram os srs. Arturo de
Espradel, ministro do Exterior da República Dominica
na; Avelar Fernandez, representando o sr. Manoel Corti
na, chanceler da República de Cuba; Osvaldo Aranha,
chanceler do Brasil e presidente do conclave; e, instado

pela asssistência, o sr. Ezequiel Padilla, chanceler da Re

pública do México.
Os aplausos de que foram entrecortadas as palavras

dos oradores calorosamente demonstram a vibração unâ
nime da assistência e dos congressistas. Fez-se alí a aná
lise da situação política da América ante o conflito mun

dial e traçou-se indesviavélmente o seu destino.

Alemanha, Itália e Japão uniram-se, em nossa épo
ca, para assaltar as nações, violar-lhes os territórios,
apossar-se das suas riquezas e escravizar as suas popula
ções, no plano megalomaniaco de dominação mundial. A
América, diante do primeiro golpe sofrido dêsses "gang
sters" internacionais, se movimenta e rompe os laços di
plomáticos, que a êles a prendiam. Êstes "países de mes

tiços", de "raças inferiores", de "incapazes de se gover
marem por si mesmos" - têm vergonha de se acamara

dar às tais "raças puras" (alemão, italiano, japonês), que
refinam a sua cultura ensopando-a no sangue das crian
ças estraçalhadas nas cidades abertas, destruidas pela
fúria bestial dos seu aviadores.

Por isso, quando, em seu discurso de ontem, o sr. Os
valdo Aranha anunciou que o Govêrno Brasileiro havia
recomendado aos seus representantes diplomáticos em desejavam e esperavam há muito. De maneira que, hoje,
Tóquio: �oma. e Berlim, q�e cOI_?unicassem a Hiroito, o nosso júbilo é grande, pois podemos demonstrar que
�ussolIm e HItler, que com eles nao mais tinhamos rela- não somos uma nação de eunucos, talhados para ser ma
çoes, e que aos agentes do "eixo" no Rio haviam sido en- nejados ao gosto de conquistadores de opereta.
tregues os passaportes, os aplausos atroaram como tro- O Brasil, parcela digna da América, honra a sua his-
voes ens�rdecedores. tória, cumprindo a palavra do seu Presidente e revelan-

H .Era ISSO que O"POV? Brasileiro (não os "vendidos" e I do, mais uma vez, ao mundo, que é digno das suas tradí-
quínta-colunístas traidores que porventura existam ... ) ções de brio e pundonor.

Guerra de
, .

OpIO
Washington, 29 (Reuters) - "A guerra do Japão

contra os Estados Unidos e o mundo ocidental comeeou
há uma década atrás, empregando os japoneses os entor
pecentes como armas" - afirmou Morgenthau, secretá
rio do Tesouro. Frisou que o comércio de ópio foi empre
gado pelos nipônicos dez anos antes do ataque contra
Pearl Harbour e já constituia sua política nacional.

DEJJEGACIA DA ORDEM POLíTICA E
SOCIAL
EDITAL

O capitão Antônio de Lara Ribas, de
legado da Ordem Política e Social no
Estado de Santa Catarina, no uso das
suas atribuições, e em cumprimento às
determinações do exmo. sr. dr. Secretá
rio da Segurança Pública.
Faz saber a quem interessar possa

que, desta data em diante, por absoluta
exigência do serviço, só serão reconheci
dos como documentos hábeis para via
jar, em todo o território do Estado, in
clusive estradas de ferro, o salvo condu
to ou carteira de identidade, devendo
ser observadas, porêrn, as concessões
especiais feitas às altas autoridades fe
derais, estaduais e militares, conforme
instruções baixadas anteriormente.

Os interessados, quando necessitarem
obter salvo-conduto, deverão comparecer
perante a autoridade policial, munidos
de duas fotografias 3x4, uma estampilha

Ide um mil réis (l$000) e uma taxa de
saúde, estaduais.
Não é permitido o fornecimento de

salvo-conduto sem a fotografia.
Os senhores viajantes e forasteiros de

verão prestar, nos postos de contrôle,
todos os esclarecimentos que lhes forem
pedidos, SOb pena de serem processados,
nos casos de desobediência.
E, para que ninguem alegue ignorân

cia, será o presente edital publicado no
"Diário Oficial do Estado", durante cinco
dias.
Dado e passado nesta cidade d� Flo

rianópolis, aos vinte e oito dias do mês
de janeiro do ano de mil novecentos e

��t�.ren(a e dois, Eu, Sílvio Silva, escrt-

Antônio de Lara Ribas
Cap, Deleg. da O. P. e Social

(556)

Em Berlim e Roma
Montevidéu, 29 (United) -

Soube-se que as representa
ções diplomáticas do Uruguai
em Berlim e Roma fecharam
as legações a seu cargo e se

dirigiram para Lisbôa.

MELANCOLIA•••

I Cassando o "exequatur" aos cônsules
DECRETO N. 1.280

o Doutor Nerêu Ramos, Interventor federal no Estado de Santa
Catarina, 110 uso de suas atribuições c

Considerando que, pelo Govêrno da República, foram declarados
sem efeito os "exequatur" concedidos a todos os funcionários consu

lares da Alemanha, da Itália e do Japão, no Brasil:
.

D E C R E T A:
Art. 10 _ São declarados sem efeito, a partir das dezoito horas de

hoje, os reconhecimentos de todos os funcionários consulares da Ale

manha, da Itália e do Japão, no território do Estado de Santa Catarina,
Iicando neste suspensas todas as atividades desses funcionários.

Art. 20 - Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio do Govêrrio, em Florianópolis, 28 de janeiro de 1942.

NER:f:U RAMOS .#'

Ivo d'Aquino
Altamiro Guimarães
Francisco Gottardi
Artur Costa Filho

- Enganei-me com

raças "mestiS8S;' •• ,

aquelas

"O ESTADO" FOI O úNICO JORNAL CATARINENSE, QUE, DESDE ANTES DA GUERRA, DIANTE DA CLAMOROSA AMEAÇA DO NAZI-FASCISMO,
ERGUEU BARRICADA CONTRA ÊLE, NÃO DANDO GUARIDA, EM SUAS COLUNAS, A MENOR PALAVRA QUE LHE FOSSE FAVORÁVEL. SABIA
MOS QUE A HIPERTROFIA DO TOTALITARISMO EXPANSIONISTA E VIOLENTO UM DIA ATINGIRIA AS NOSSAS FRONTEIRAS, PONDO EM PE
RIGO AS NOSSAS TRADIÇÕES, O PATRIMÔNIO MORAL DA NAÇÃO, CUJA GUARDA NOS ESTAVA CONFIADA. EDUCADOS NOS PRINCíPIOS DE

MOCRÁTICOS, COM O ESPíRITO ABEBERADO NA LINFA DA LIBERDADE� NÃO TROCARIAMOS ÊSSE PASSADO HONROSO PELA,. FUNÇÃO DE
CARNEIROS OU DE ESCRAVOS, -- NÃO ENTREGARIAMOS OS PULSOS AS ALGEMAS DOS SENHORES VINDOS DE ALÉM�ATLÂNTICO OU DE
ALÉM�PACÍFICO. MIL VEZES A MORTE! POR ISSO, AO VERMOS QUE A ATITUDE DO NOSSO GOVÊRNO É A COROAÇÃO DA NOSSA ATITUDE
r ASSUMIDA HÁ QUASE TRÊS ANOS, Só TEMOS MOTIVOS PARA ORGULHAR-NOS. VIVA A AMÉRICA! •

.

Em n.osso Estado, como nos demais, foram suspensas as atividades· dos cônsules
- propagandistas de Hitler, Mussolini e Hiroito .----

momento culminante 1
« TIROS» FECHADOS
As autoridades catarinenses

fecharam as seguintes sociedades
de atiradores teuto-brasileims:

Florianópolis
Blumenáu
Bom Retiro
Brusque
Caçador
Canoinhas
Cruzeiro
Garpar
Hamônia
Indaial
Itaiaí
Joinville
Jaraguá
Rio do Sul
São Bento
Timbó
Total

•

1

23
1
5
2
1
1
2
3
5
1
8
8

11
1
4
-
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SECRETARIA DA SEGURANÇA
PúBLICA

Edital

O Doutor Francisco GoLtardi Se
cretá;io, dos Negócios da Segu'ran
ça Púhlica, de ordem superior, faz
púhlíco que:

1 o � Os estrangeiros naturais
dos parses Com os quais o Brasil
rompeu. �s �elaç?es diplomáticas e

cOmerCIaIs,.I.sto e, o Japão, Alemanha e � �tal�a, devem comunicar a.
S�Ia. residência as autoridades poli
CIaIS, no prazo de 15 dias contadosdesta data;

,

20 - Ficam proibidos, a contar
dest_a, data, os hinos, cantos e sau
daçoes que lhes sejam peculiares
be�n com? o uso dos idiomas dos
paI�es aCIr,na apontados;

� - E vedado aos suditos dos
paIses mencionados:
a) -:- mudar de residência sem

com.ul1Icação prévia ao Serviço de
RegIst� de Estrangeiros, na Capi
�al, � as Delegacias de Polícia, no
mterior do Estado;
b) - reunir-se, ainda que em ca

sas particulares a titulo de come
morações de carater privado (ani
versários, bailes, banquetes e etc) ;
c) r: viajar d� uma para outr�

localidade sem Iicença da polícia.
(Salvo Conduto).
40 - A Delegacia de Ordem Po

lítica, e Social, faça cumprir o pre
sente edital.
Secretaria da Segurança Pública,

ao� vinte e oito dias do mês de ja�
neiro do ano de 1942.

Francisco Gottardi
Secretário da. Segurança PúblK�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A�roveita�o o su�marino-�e-�olso a�risiona�o' em Pearl Har�our t,

PEARL HARBOUR, 27 (U. P.) -- FOI COMPLETAMENTE REARMADO O DIMINUTO SUBMARINO, TRIPULADO APENAS POR DOIS

HOMENS, TOMADO AOS JAPONESES NO DIA 7 DE DEZEMBRO, P. PASSADO, QUANDO INICIARAM SUA AGRESSÃO CONTRA OS TERRITó
RIOS EM ÁGUAS NORTE-AMERICANAS. O PEQUENO SUBMERSíVEL FOI DESMONTADO E SUBMETIDO A MINUCIOSO ESTUDO. FOI NOVA

MENTE ARMADO E PROVIDO DE TORPEDOS, SITUADOS NA PARTE DA PROA.

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

Alé o Genio!
Um« Calamidade!

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

e ela, 'de alegre e bem disposta que era, passa a ser triste, abor
recida, desanimada, sem vontade nenhuma de trabalhar e zangan
do-se facilmente pelas cousas mais insignificantes.
Um martírio!

Para tratar estes padecimentos, consequencias do mau funciona

I mento dos orgãos útero-ovarianos, use Regulador Gesteira.

Regulador Gesteira é o tratamento indicado.

REGULADOR GESTEIRA é o Remédio de Confiança pa
ra tratar inflamação do Útero, o Catarro do Útero causado pela
inflamação, Debilidade, Palidez e Perturbações nervosas provoca-
das pelo mau funcionamento dos orgãos Útero-ovarianos, a Pou
ca Menstruação, as Dôres e Cólicas do Útero e Ovarios, as Mens
truações Exageradas e Muito Fortes ou Muito Demoradas, as Dô
res da Menstruação e as irritações causadas pelo pêso do Útero
congestionado.

Comece hoje mesmo a usar Regulador Gesteira

Londres, 28 (R.) - "Diante marinhas aliadas, como tam- dos, mas dificilmente perrni
do desembarque japonês na bém a possibilidade do Japão tirão a passagem de abasteci
Nova Guiné e nas ilhas vízí- se apoderar de pequenas ilhas mento ou de material pesado.
nhas, não devemos esquecer holandesas e assim completar As incursões japonesas no

que os pontos cruciais· desta o seu movimento de tenazes. Oceano indico podem ser evi
guerra contra o Japão se en- Uma destas tenazes está sendo rtadas graças à base de Ceilão.
contram na zona oeste do Pa- constituida pelas Fil:i.pinas, Apesar de a ocupação de bases
cífico, isto é, Singapura e Ran- Célebes e Nova Guiné a outra I na Nova Guiné pelos japone
gum. pela Indochina Fvancesa, 'I'ai-

I

ses ser uma grande ameaça à
Com Singapura nas mãos lândia e Malásia. Austrália, é duvidoso que o al-

dos aliados a maré nipônica A importância de Rangum é to comando nipônico tente um

pode s.er c�)l1t�da e· impedida a
I vit�l, porque é o porto de abas- ataque ao território austra

consolidação Japonesa na Ma- tecímento da estrada da Bír- liano. Tal aventura Ievaria

Ilásia.
O perigo representado mânia e a única entrada de muito tempo e obrigaria o Ja

pela perda de Singapura lião é material bélico para a China. pão a empregar efetivos irn
somente a supressão de uma Além disso, os reforços de tro- portantes.
base de abastecimento para as pas para a defesa da Birmã- Por outro lado, o Japão de

ma e para um ataque eventual ve cogitar antes de tudo, da
à Tailândia 0::.1 à Indochina, proteção de suas linhas de cu

devem passar por Rangum. munícação. Todavia, é prová-
Uma das principais missões alguns pontos importantes do

da estratégia aliada no Extre- norte da Austrália, inclusive,
mo Oriente é conservar, por Porto Darwin. O principal
qualquer preço, as linhas de objetivo japonês é, entre 011-

r

comunicações do Império Bri- tros, dificultar as comunica

t�nico. Ca�l1in!lo.s entre �s ín-I ções da Austrália com a Gra
dias e a Bírmânía, atraves das Bretanha e com a América e

montanhas, podem ser utiliza-
I
dominar o estreito de Torres.

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

médicoIndicador
I Dr.I Dr.

ARAUJO_OLHOS, OUViDOS,
NARIZ, GARGANTA

-----

Espe ciahsta, assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I Pela manhã, das 10 às 12
on�u te!!: A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24. -- Fone

Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

C I dieri Pela manhâ das 10 ás 12 horas
onsu tas ieriamente à tarde: das 15 às 18 horas

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

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.

I
'

=--__RE_SI_D_ÊN_C_IA_:_....'

Dr.

MDAODEEINRAçANESVEDSOmSédicOOeLsPHecOialissta
em

AV. Hercllio Luz, 189.
Telefone n. 751.

UM - Dr

OH. RICARDO
GOnSMANN

Ex-chefe de cll
nica do

Hospital de
Nuernberg

(Profo. L. Burkbardt
e E. Kreuter)

Especialista em

tirurgia Ge1 -al �

Ccaenltorlo ri riUI Trela
DOI 18 (dae 10 68 12, e

dlls lb 6! 16,õO) Tele
pbone - 1.286

I
Beeídencís á rua Bs
teres ,TnníorI 20. --

Telephc La -_. 1.131.

1447

Josephina Schweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1,. às 11 horas

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.

CLlNlCA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

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

(Assistente do prof. ôanson)
ACOMODAÇÕES Pl-\RA DESCANÇO DOS OPERADOS

Consultas 20$000 - Operações a combinar
I
!!'"--- ......."""_-........_=--

Consultório: Rua João Pinto, 7 -TeI. 1461.-Residência 1450 Dr. Rernigio
CLINICA -MEDICA
Molestias internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt=-Edlfi
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12 e 14 as 17 noras ..

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

AUende a chamados
14

Dr. SAVAS LACERDA

INSTITUTO DE DJAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Djalma MC2l1mann
Formado pela Universidade de

Genebra (Sulça]
Com prátíca nos hospItais europeus
Otínlea médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare-

lho genito-urlnario do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clíuica com o

dr. Manoel de Abreu Cam oans rio
São Paulo). Especializado êm Hi
giene e Saúde Pública, pela Uníver
eídade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Aperêlho moderno SIEMENS para
dtagnõeucos das doenoas Internas
Coração, pulmões; vesícula biliar.

estômagos, etc

Radiografias õsseae e radiografias
dentárias

Electroca rd iogra lia clínica
Diagnóstico preciso das moléstias
cardíacas por meio de traçados

elétrícos.)
Metabolismo basal

(Determinação dOI dltúrblos das
glândulas de secreção Interna).

Sondagem Duodenal
Exame químico e microscópico do

suco duodenal e da bílís),
Gabinete de fisioteraoia

Ondas curtas, ralos ultra-violetas,
-aíos Infra-\ ermelho 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 urína, [reação de
Ascheln ZQndeck, para diagnóstico Iprecoce de gravidez). Exame de
puz, escarros, líquldo raqulano e

qualquer pesquíza para elucidação
de diagnóstico.

Rua Fernando Machado, II
Telefone 1.195

PIORfANOPOlIÇ;
Alta cirurgia, gyne
cología (doenças de

I senhoras) e partos. ICirurgia do systema
nervoso'e operações

de plastíca.
I

Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade
Ex-interno do Serviço do Professor Leónidas Ferreira e ex-estagiário dolO I
Serviçes do dr. Gabriel de Andrade (Hio) e dr. Pereira Gomes (8. Paulo)

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

Oons: Vítor Meireles, 28.-Da8 16 às t 8 horas.
Ras.: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLIS.

Agradecimento e :Missa
A viuva, filhos, mãe,

sogra, irmãos, cunhados
do falecido NARBAL
VIEGAS DE AMORIM

agradecem, de coração, a
todos os parentes e pes-
soas amigas, que os a

companharam no doloroso transe, comparecendo ao sepultamento
e enviando corôas. Agradecem, também, aos drs. Ian Corrêa, Car
los Corrêa e Ricardo Gottsrnann, pela dedicação e esforço empre
gados para salvá-lo. Convidam, ainda, a todos os parentes e ami
gos para a missa de 7° dia, a ser celebrada no dia 30 do cor

rente, às 8 horas, na Catedral Metropolitana, agradecendo aos

que comparecerem a êsse ato de religião. 2v-2
_ .Ao ,, _

Novo apelo australiano à Inglaterra
e aos Estados Unidos

/ Melburne, 28 (H. T. M.) - o govêrno australiano
enviou terceiro e premente apêlo à Grã-Bretanha e aos

Estados Unidos, pedindo auxílio.
Os japoneses, após o abandono da capital da Nova

Guiné pelos australianos, efetuaram novos desembar

ques nas ilhas do norte e noroeste e na ilha principal. Ci
vís armados guardam os pontos estratégicos da região,
próxima ao estreito que separa a Nova Guiné, a nordés
te da Austrália, para evitar que o inimigo tente desem
barcar.

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 (PROVISORIA) à
Rua Visconde de Ouro Preto ri.> 32, esquina da
Rua Araújo Figueredo, onde esperam merecer a

atenção dos interessados. A oficina está apa
relhada com bons profissionais e executará todos
os consertos e montagem corn a máxima PERFEI

çÃO e PRESTEZA.

Florianópolis, 14 de Novembro de 1341.

TUFFI AMIN & IRMÃO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



LONDRES, 28 (R.) .... uA INVASÃO DA INGLATERRA TALVEZ ESTEJA MUITO MAIS
PRóXIMA DO QUE MUITOS JULGAM" ... DECLAROU EI\.n DISCURSO O SR. HERBERT MOR

RISON� MINISTRO DA SEGURANÇA INTERNA. "SE A GRÃ-BRETANHA FÔR ABATIDA, TO
DO O ��ENTRO DE RESISTÊNCIA À TIRANIA NAZISTA TAMBÉM CAIRA; E ISSO NÃO DE-

VE ACONTECER".
JUIZO DE DIREITO DA la. VARA
DA COMARCA DE FLORIA

NO'POLIS
Edital de citação com o prazo de

30 dias
O Doutor Alvaro de Abreu REgo,

Juiz Substituto da, la. Circunscrição,
em exercício do cargo de Juiz de
Direito da la. Vara da Comarca de
Florianópolis, Estado de Santa Ca
tarina, na forma da lei, etc.
Faz saber aos que o presente erii

lal com o prazo de trinta (3Uj dias
virem, ou dele conhecimento tive
rem que, por parte de Jacques
Schweidson, lhe foi dirigida a pe
tição do teor seguinte: - Exmo.
Sr. Dr. Juiz de Direito da lU. Vara.
Por seu advogado abaixo assinado,
diz Jacques Schweidson, comerei
anLe estabelecido nesta Capital, que
é credor de D. Alexandrina, Paim,
brasileira, desquitada, residente no

Hio de Janeiro, pela quantia líqui
da e certa de Três contos novecen-

tos e oitenta e oito mil réis .

(1\s. 3 :988$000), proveniente de
venda de mercadorias conforme
prova com as duplicatas anexas,
vencidas, não pagas, inclusive ins
trumento de protesto. Como não te
nha sido possível a liquidação ami
gável dessa divida, quer o Supte.
cobrá-la por via executiva. Para o

que, pede a V. Excía, que se digne
de ordenar a A. desta e dos do-
cumentos que a acompanham e a

expedição de um mandado executi
vo contra a devedora, citando-a a

pagar incontinenti o principal, ju-
ros, custas e despesas, ou nomear

bens à penhora, livros e desemba
raçados, suficientes à satisfação do

Os abaixo, constituindo mais de 20% dos assoclados débito - citação que lhe será feita

da COOPERATIVA MIXTA DE LATICINIUS FLORIANO por carta precatória citadora ao

POLIS, no uso das atribuição que lhes são conferidas pe-
.Juizo competente, na Capital Fede-
ral; e, caso não pague nem bens à

lo § 3c do Art.17 dos ESTATUTOS da mesma' oooperatí- penhora ofereça, que os oficiais en

va, convocam os demais cooperativistas' para uma As- carregados da diligência. procedam
sembléia Geral, -para o dia 8 de fevereiro vindouro (do- à �fetiva e real penhora em bens

que achados lhe forem e bastem ao
mingo), em local que será préviamente determinado. Ao aludido pagamento, ficando desde
mesmo tempo, convidam a Secção de Economia Rural logo citada para, na primeira au

no Estado para acompanhar os trabalhos da Assembléia, diência dêste Juizo, que se seguir
que terão inicio às 9 horas da manhã. Nessa reunião, em à devolução da carta precatória de-

d á
- vidamente cumprida, vir ver acu-

que po er ser observado o estatuído no Art. 18°, serao sar-se-lhe a citação e penhora, pro-
tratados outros assuntos de Interesses vitais para a COO-, por-se-lhe a ação e assinar-se-lhe o

PERATIVA e para seus associados. I
prazo da lei para defesa que tiver,

Florianópolis, 25 de janeiro de 1942. bem como para acompanhar a ação
até final pena, de revelia e lança-

Emanuel Fontes, Ivone Gumercindo Vieira, Izaitíuo ll�?n.to. Com o talão da taxa [udi-
F

.

V" R r d s t Vítorí F
. craria. Termos em que, p. Deferi-

/ancIsco Ie1ra,. osa mo_os 'l?, os, 1 ormo rancisco mento. (Sôbre estampilhas esta-
'\ eras, Deodone Silva. Joao P. \ ílpert, Gustavo Gaspar, duais no valor de dois mil e qui
Nicolau P. Costa, Manoel P. Costa, Jovito Miguel dos San nhentos réis, inclusive a respectiva
tos, Zeferino José Ramos, Dorva l José Teixeira, -Ioãe Flo- taxa. de. Saúde Pública Estadual):
r P h A ,tO h A t

'

F t d Lídí
. Flor-ianópolis, 13 de dezembro de

ren mo BC e.co, goo In o n O�llO ur a .0, I 10. Pires, 1939. (Ass.) José B. Salgado de ou.
Geraldo Candldo Bernardes, Justino Amancio oordelro, Ge- veira. Em a dita petição foi profe
raldo Machado, Lucas Correia, Hipólltu Bern crdíno das Cha- rido o seguinte despacho: - A. Co-

gas João Francisco Antonio Duarte mo requer. Fpolis., 16-12-939. (Assi-
, • .

nado) Guedes Pinto. PETIÇÃO:
Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da
la. Vara. Diz Jaeques Schweidson
comerciante nesta praça, que re:
quereu a expedição de uma preca
tória citatória na ação cambial que
move contra Da. Alexandrina Paim
neste Juizo, e essa precatória foi
devolvida com a, certidão de
que não foi a executada encontra
da, e, assim ,estando em lugar igno
rado e não sabido, requer se digne
V. Excia. mandar citá-la por editais
para o fim de, decorrido o prazo
legal, prosseguir-se a execução.Nes
tes termos, juntando a precatória
com a certidão de não ser encontra
da, nem residir a executada, no

lugar onde se sabia devera ela resi
dir, (V. Ils., 8), P. Deferimento.(Sô
bre estampilhas estaduais no valor
de três mil réis, inclusive a respec
tiva taxa de Saúde Pública, Esta
dual): Florianópolis, 26 de janeiro
de 1942. (Assinado� A. Wanderley,
advogado. Em a dita petição foi
proferido o seguinte despacho: _

r., à conclusão. Fpolis., 23-1-1942.
(Assinado) Alvaro Rego. Subindo os
autos à conclusão receberam o se

�uinte despacho: Sim, ao pedido de
fls. 25. Ci.te-se, por edital, pelo pra
zo d.e tnnta dia§., a suplicada.
Fpohs., 26-1-1942 (onterÍl foi do
mingo). (Assinado) Alvaro Rego,
E, para que chegue ao conhecimen
to de to�os, mandou expedir o pre
sente edItal, que será afixado no
lugar do costume e publicado na,

forrr,la da lei. Dado e passado nes-
ta eIdade de Florianópolis, aos vin
te sete dias do mês de janeiro do
an? de mil novecentos e quarenta e

dO.lS� Eu, Hygino Luiz Gonzaga, Es
cnvao, o subscrevi. (Assinado) Al-

I
varo de Abreu Rego, Juiz Substitu
t? da la. Circunscrição, em exercí
CIO do cargo de Juiz de Direito da
ln. Vara.
Está conforme. �l'[

O Escrivão
Hygino Luiz Gonzaga

�--------------------------�"--------------------------------------(_.g�--�--------.

I Elllpresa 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 Florian6polis - 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, Marretes, Araranguá, Torres, Capão da Canôa, Tramanday,

Os6rio, Santo Antônio, Gravataí, Porto Alegre, São Leopoldo e Novo Hamburgo.
Florian6polis, 5 de novembro de 1941.

GUILHEHME GONCALVES D'AVILA -- Agente.

Transportes de -- Araranguá

A situação da França não ocupada Livros à .venda
,.. ' i c ,A, • O DIREITO (obra cornplé

De algum lugar na �uropa, �lem disso, � gove:no_ de VI- ta, encadernada, em 121 vo-
28 (R.) -::- A atmosfera na ChI forneceu vinte bilhões

.

de lumes, CuID Iudice Geral em

França nao ocupada permane- francos em 1941 para cobnr a 2 volume" )
c� t�nsa e apreensiv�. A �la diferenç� entre � valor �as CODIGO CIVIL comenta,
dIr�Ita �o campo Industrial e.xpor}a�oe� e das importações do por Ferreira Coêllio) 26
esta r�celOs.a quanto ao fu�u- g�rmamcas. E, por enquanto, volumes eucadernados.)
roo AI�m dISSO� as preca�çoes nao se fe.z nenhum progres�o ENCICLOPEDIA e OlCIO.
nas mmas e o ngo! excepcional no ca�mnI:0 .da colaboraçao NÁRIO INTERNACIONAL, (20
da temperatura tem aumenta- franco-germânica. volumes encadernador)
do as. dificuldades. _

O .enviado nazi.s�a Abbe�z, HJSTORI1\ DO BRASiL, de
A Imprensa

..

alema chega depois de curta �Islta a Pans, Rocha Pombo (10 volumes
mesmo a. admitir que se regis- vo�tou p�ra Berlim com as encadernados.)
tam l1_lotms em Cette e em ou- maos vazms._ . HISTORIA DA COLONIZA-
tras cldade� d� sul da França. As e�ecuçoes em Paris, sob çÃO PORTUGUt:SA NO BRA
As negocraçoes franco-ger- acusaçoes de porte de armas �IL (3 volumes encaderna

mânicas ,se limitam,
_

por en- ou ajuda à Grã-Bretanha con- do s.)
qu�nto, as conversaçoes. ��r- tinuarr:- a manchar de sangue EU SEI TUDO CC bra COID-
mais no qu�dro d� armIstlcI�. o cammho da colaboraçao. pléta, encaderns da.)
Segun?o o Jorna� I:e Temps , Entretanto, al?e?ar das ofe�t�s ILUSTRAÇÃO BRASILÉIRA
? gov_erno de Vl�hl procu�a de al!os salários, o operano (Ia. e 2a. fase, obra com ple
luduZlr os alemaes a_ reduzir frances se recusa a, trabalhar ta euc. em 33 grandes volu
a� despesas de o�upa�ao..: Con- na Alemanha.

_

O numero dos mes.)
SIdera-se q�� .tres mllh�es de q�e seguem !lao che�a a 100 E outros muitos livros de
francos diários constituam mil, dos quais a maior parte Direito encadernados de
"um. fautor dorr;!nante na eco- t:ab�lha na indústria meta- grande' utilidade.

'

nomla francesa. lurglCa. Vende se, também, exce.

lente arquivo de aço, comple-

I tamente novo e alguns Dicio
nários, novos, encadernados.
Informações na Redação do
ESTADO.I

I
Farmácia «Esperança)

do

Farmacêutico NILO LAUS

Hoje e amanhã será a sua preFe;ida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.

Perfumarias.--Artigos de borracha.
Garante se a exata observância no receituário médico

....._ _

'.a•••••••• III••••

•

MÓDICOSPREÇOS Negócio de ocasião
R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edifício do

Mercado, frente à Casa Hoopcke),
FONE 1.642

Vendem-se :; casas 00 Bal
neário da Ponta do Leal
próprias pata moradia, dota,
das de água, luz e esgoto
e situadas no ponto mais a

prazível. Aceita-se, também
a troca por urna propriedade
00 valor de 12 contos. em

Florianópolis. Melhores in
formações com o sr. Manoel
A.lfredo Barbosa, na «A Pre
ferida». no Estreito (João
Pessoa). 10v 9

..._ ==

luta na BirmâniaA
F

aerea

Rangum, 28 (R.) - Oitenta
e sete aviões japoneses foram
destruidos nos ataques à Bir
mânia e durante os ataques
efetuados pelos aliados aos ter
rítórtos ocupados pelo muni

g6, desde' o início das hostili
dades no Pacífico.
No mesmo período, os alia

dos perderam nove aparelhos,
ficando mais um seriamente
danificado.
Somente durante os ataques

aéreos nipônicos a Rangum ,j

a Mingalon, nos dias 24 e 25
do corrente, sabe-se com se

gurança que foram destruidas
56 aviões inimigos, sendo pro
vável que mais 18 não tenbam
regressado às suas bases.

Por sua vez, avioes britâní
cos atacaram as docas d� Ban
coque e o centro comercial da
cidade durante a noite de sá
bado. O rêide britânico teve o

mais completo êxito, deixanCln
de regressar somente um apa
relho. Grandes incêndios ir

romperam nos objetivos atin
gidos, os quais eram visíveis a

grande distância. Foram tam
bém efetuados vôos de reco

nhecimento sobre o território
inimigo.
Dois navios mercantes fo

ram afundados na baía de
Bengala ,em virtu.de da ação
inimiga e, ao que se acredita,
êles conduziam refugiados in
dús.

Declaracão
�

Declaro, para os devidos fins
e efeitos, que perdi os titulos
de minha propriedade, emitidos
peja «Alliança da Bahia Capi
talização S. A.», do valor no

minal de seis contos de réis ca

da um, sob números de ordem
28647 e 28.648 e números de
sorteio 7,866 e 7.867.
Florianópolis, 24 de Janeiro

de 1942.
André Maykot

3v-3

Instituto de Educação de Florianópolis
Exames e matricula

De ordem do senhor diretor levo ao conhecimento
dos interessados que estão afixadas na portaria dêste
Educandário, as instruções relativas aos requerimentos
4e matrícula, exames de admissão e exames de 2' época,
os quais deverão ser apresentados nesta secretaria, no

decorrer do pr6ximo mês de fevereiro, conforme as datas
especificadas nas instruções.

Secretaria do Instituto de Educação, 27 de janeiro
de 1942.

JUDITE BATALHA DA SILVEIRA-Secretária.
3vs.-·2.

ALUGA-SE

I

Assembléia Geral

com.

P[ITORAL nr
ap"'J

----

�AN-GI[U P[ LOT�Nü�
[ o R[M[DIO INOI[ADO

AVISO AO POVO CATARINENSE
Linha direta Porto Alegre-Florianópolis

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'1em diante. Onibus de S. Jo
sé e Palhoça.

45 6v.-5
_

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
Aqente em Florianopolis: MA.RIO MOURA

PRAÇA 11') UE NOVEMBRO

O IRMÃO SOFRE ?
o Ambula.tórlo Médico Popu,
lar, Rua Maia Lacerda 66 --

Rio de Janeiro, sob a direção
de médicos Espíritas, atende.
gratuitamente, pessoalmente,
ou pelo Correio; del!lde E}ue
envie claramente o:nome.ida
de, residência e sintomas. as
sim como envelope selado e
subscrito para resposta.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aviões japoneses abatidos por norte-americanos
CHUNQUIl\1, 28 (R.) .� ANUNCIA-SE OFICIALMENTE QUE o CORPO DE VOLUNTÁRIOS �JORTE·

AMERICANOS EM OPERAÇõES CONTRA AS FÔRÇAS AÉREAS JAPONESAS, JÁ DESTRUIU, DESDE O INÍ·

,CIO DA GUERRA NO PACíFICO, MAIS DE 180 AViõES NIPôNICOS SOBRE A CHINA.

Dltímes estilos

. 11111
��- ��piP-

cruza os bruços, diante da Quinta Coluua, púde
esperar a punhalada pelas costas".

"Quem

Moló-itias dos [' ins e coração
O TONICARDIUM tônico dos rlns e do coração limpa a

bexiga, oe rins, as nefrite., areias, cólicas renats: aumenta as

urinas, 'I'íra as lnehações dOI! pés e rosto, hidropsias, ralta de
ar, palpitações, dôres do coração, asma. bronquite asmática,
art e rto-escterose.

Romódío das -euhoras
E' o tônico útero-ovário SED '-\NTOL que r@.stltue a saúde

perdida pela anemia. palidez, magreza, faRtlo, flôrAs brancas.
regulador das visitas, das doençss do útero, o ,ários, evita
as hemorragias, antes e depois do parto: contra todas as eníer
midades das senhoras de qualquer Idade.

Le-ões do 001 ação A asma.
Use 11 CACTUSGEI\10L espoc Wco

contra hldropslas, pés Inchado!', f'ilta de ar, palpitações, abatí
memo das velas e artéria", bronqutte

:

asmàtíea,
sífilis e reumatismo, lesões. cansaco, urinas escassas e dôres
110 coração, pontadas nos rins e Inchações,

A O� fraco« (-� CP n valosceutee
Devem usar o STENOLINO, flue faz engordar, aumenta o

vigor dos músculos e dos nervos, Fortalece o sangue nas pes
soas anêmicas Evita a tuberculos .. " elcatríza os pulmões doentes
com pontadas. t088e, dores no peito e Dila costas, pernas frl:lca�,
língua suja. Para a neurastenia, o desâulmo e a dispepsia, a
convalescença é rapída,

Sífilis - Péle - Reumatismo
SPIROCHETINA é usada nas moléstías do sangue aííllls,

eczemas, tumores, ríarthros, esptnhas, íístulas, purgações. Ierl
daã, csneros, escrófulas, reumatismo.

Único depurativo que limpa o corpo. tontttca e engorda,
Depositarias: todas as drogarias de São Paulo e Rio,

o relatório ao que se sabe .: - .._

t 'd t t d' Para inscriçoes, pRgamentos de mensalidades, ínlormações,mos ra que o epar amen o e
F ANCISCO BITTENCOUBT I' . -

.

Washington não se cansol) de I R. SILVE BA, Inspetor na regrao,
.

,CaIxa Postal, 93, - Telegramas: FRABISIL.fazer que as respostas dos :n- Rua Tiradentes n- 17 20. _ FLORIANOPOLISteressados mostravam que es- ,1,

tes não lhes atribuíam grande
importância,
No futuro - eis a conclusão

recebeu

em

"A
mobiliários de

MODELAR"
Imbúia

I
ASSENHORASDEVEM USA.R

Bm sua toílctte íntima somente o MEIGYPAN, de
grande poder hlgleníco, contra moléstias contegtoeas
susperre s, Irritações vaginais, corrimentos, molés
ttS8 11 d, lo- '? ,,:ginais, metrítes e toda sorte de doenças

, 1)08.18;': gr"r,de presenatl'fo. Drogaria Pacheco, Rio.

t, �

Vendas em õ'imas condicões dei) pagamentos

A lição de Pearl Harbour

(A Meridional)

Organização nacional destinada a incentivar a economia,
facilitando a aqulsição do lar.

Résultado do sorteio realizado em Janeiro de 1942:

SERrE ({A» (10:0001000)
Mensalidades de 5$000

l' Prêmio ZZD 10:000$000
2' Prêmio HDN õ()O$COO
3' Prêmio NEO 500$000
4' Prêmio BWJ ::00$000
5' Prêmio AQ 11 500$000
e as demais inversões DO valor de 200$000.

«B» (15:0001000)
10$000

15:000$000
1:500$000
1:500$000
1 :500$000
1 :500$000

valor de 500$000,

Nova Iorque, 28 (De Pertí- i O mundo militar não deve

nax, da AFI, para a Reuters.. ser tido por privilégio, não de-

I
especial para o "O Estado" -I ve ser considerado uma casta,
Deve ser posta em relêvo a co-I fechada a contrôle exterior,

rajosa atitude do presidente Do contrário, pode vir a cons

I Roosevelt ao determinar a apu- tituir uma oligarquia,
I ração das responsabilidades do

E- d b
"

d;desastre do Pearl Harbour'ld et °dm augurio quRe, es-

�
id

. e a en ra a na guerra, oose-
10 presi ente norte-amencano

lt t h f it C d
não quis que a comissão de

I
v� er�. a 81 o ques ao e que

, -

it fI' nao exístam segredos - salvo
m.querr o asse exc usrvamen-

1
'

1-
, d 'I' '1' aque es cuja reve açao apro-te composta e mi itares: so 1-

it
'"

O lmí t' "

d CA 8 ver e ao imrrngo. a miran e
CItoU a um JUIZ a arte u-

K' 1 1 8h t
O R b

imme e o genera OI' se-
prema, sr, wen o erts, CJ.ue -

f'
'.

conduza as investigacões e
rao - a Irmam os JornaIS -

formule as conclusões,� Dêsse levados ta conselhbo de gluertra
d

'

'd"
- por erem, em ora a er a-

mo o, seriam evita as quais- dos nela J
'A

ia rí
'

quer influências possivelmen- dOS p.eda Ill1Ir;tlen<::_Ia da perigo,
,

'd
01'mI o na 1 usao e que o

te exercidas por motivos e
"1 d H

' ,
.

espírito de classe ou outras arq�lPel ago o. aval era 1118ac-
'd

- , ceSSIve aos Japoneses, e-
consi eraçoes pessoais. -

ti id t f' ?
Na França o colapso causou r,ao a �ngI as ou ras iguras :

,
, E possível,

surpresa que pode ser talvez
comparável à. causada pelo de
sastre de Pearl Harbour -

mas que teve consequências
infinitamente mais graves, 0
comandante-chefe do 910 exér
cito foi acusado, Que árbitro,
porém, foi nomeado para ouví
lo ? O comandante da Escola

1
de Guerra, que, em artigo pu
blicado no "Figaro", dez
horas antes da invasão da Bél
gica, denunciava o êrro .das
concepções predominantes em

matéria de aviões e tanques.

SERIE
Mensalidades de

I: Prêmio NPA
2' Prêmio KNO
3' Prêmio YYZ
4' Prêmio KYH
5' Prêmio AAC
e as demais inversões no

ALUGAM-SE Prédio
Vende-se um, à rua Bo

caiúva, 30,
Tratar à rua Arcipreste

Paiva, 5, com o sr. Orlando
Simas. 15vs.-i

- o caso servirá para pôr em

fóco permanentemente o pro-13 quartos com janelas 'de
blema da seleção dos chefes., frente e entrada independeu
A menor complascência não I te. Prefere-se casal sem filhos,
será permitida em favor de I Ver e tratar à rua João
quem quer que seja. I Pinto n. 29 (sob.), 15 v.' 2

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-o ESTADOqp
DURIO VESPERTINO

Redação e Oficinas à Rua

João Pinto n, 13

Tel. 1022 � ex. postal139

.. ASSIK '. TURAS

Na Cupital:
Ano .

Semestre .

Trimestre .

l\Iês ..........•.

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

No Interior:
Ano ..

Semel'tre .

Trimestre .

55$000
30$000
20$000

Anúncios mediante contrato,
Os originais, mesmo não pu

blicados, não serão devolvidos

).
r

A direção não se responsabi
liza pelos conceitos emitidos

I .

nos artigos assinados
'W �

Terrenos no Balneário
Escolha já o seu lote de ter

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

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

Representantes e

viajantes
Precisamos para todas as

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

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

---_ .... -___..--- -":"'-

DESPERTE A B�lIS
DO SEU F.GADO
Sem Calomelanos-E Saltará da l:ama

I Disposto Para Tudo
I Seu fi.gado deve derramar, diariamente ..

110 estomago, um litro de bilis. Se a bílis não
corre livremente, os alime.itos não são
digeridos e a podrecem. Os gazes incham O

estomago, Sobrevém a pl.'isão de ventre.
Você sen'ce-se abatido e COlTIO que envene

nado. Tudo é amargo e a vida é um martyrío ..

Uma simples evacuação não tocará a

causa. Nada ha como as famosas Pi1lulas
CARTERS para o Figado, para uma acção
certa. Fazem correr livremente esse litro
de bílis, e você sente-se disposto para tudo.
Não causam damno; são suaves e contudo
Ião maravilhosas para fazer a bilis correr

livremente. Peça as Pillulas CARTERS
para O Fígado. Não acceite imitaÇÓtllf,
I'r.,ç" 3$000

TINHA TONTURAS
Quase não podia
atravessar a rua

O Sr. Sebasttão Machado,
de 43 anos, funcionário pú
blico, começou a sentir ton
turas, manchas na vista, tu
do rodava ... Tinha. medo de
atravessar uma I ua, 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.
BUCOlODlNA, com base de

iodopeptona, impede e com

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

comece HOJE fi. tomar BU·
COlODINA e víver ã muito
mais do que iria viver.
Peça BUCOIODINA na sua

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

SanuuoRal
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSF OROS,CALeIO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
Os Pálidos. Depauperados,
ES90tadol, Anêmicos, Mtí••
que criam Magrol, Criança.
raquíticas, receberão _ toni-
ficação ger.1 do org.nilmo

com o

Sa nuue n 01
Llc. D.N.S.P. rr 199, da 1921

Rua Trelano n.O 16 - SMe própria
Registrado no Ministério da Agricultura pelo Oertítícado

n. 1 em 20 de Setembro de 1958.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Municípios do Fstado
Representante da Caixa Eeonomíca Federal para. a venda

das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio

II I
semestral, em Maio e Novembro.

Dr. ALDO DA LUZ Paga todos os coupons das apólices Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

ADVOGADO Mantem carteira especial para administração de prédios.
Todos os rádios têm alcance mundial

I
Rua Trajano, 33 Recebe dinheiro em depósito pelas

em ondas longas f e curtas. Garantia FLORIANuPOLlS I melhores taxas:
de 2 anos. C/C à disposição (retirada livre) 2%
AVA - Gladíator 5 valv. 530$ - 6 valv. .Atende das 9 às 12 horas C/C Limitada 5%
551$, 7 valv. 59ij$, para pilhas 500$ "-'!'---�.---.....-- C/C AYiso Prévio 6%
para acumulador 700$. Camisas, Gravatas, Pijames, C/C Prazo Fixo 7%

Catálogo grátis. 400 réis em selos para Meias das melhores, pelos me- . Aceita procuração para receber vencimentos em to ..

nOfesA preços só na CASA MIS- das as RepJrtições Federais, Estaduais e MunioipaiEi.CELANEA. - Rua Tralano, 12:

•••••e•••••••••••••••••••••••••••••••
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• FORAM AMORTIZADOS PELO SORTEIO DE 31 DE DEZEMBRO DE 19ftl •

: 107 TITULOS AMORTIZADOS POR 1.330 (ONTOS :
• •

: ' com as seguintes combinações: :
: CYX PZV BBG CVU XPK RDH !
: Amortizados com 50 contos :
fi Snr. ANTONIO SILVEIRA, comerciante. - Aracajú, Sergipe •
IA Snr. AFFONSO CARDOZO RIBEIRO. fundador da Casa Affonso

•v Ribeiro - Salvador Baia
• Snr. HORACIO PINTO COELHO, Rua Evaristo da Veiga, 132 Cap. Federal •

: Amortizados com 25 contos :
_• Snr. GILBERTO SPILBERGHS COSTA, íunc. do Departamento .-das Municipalidades -Salvador Baía
• Snr, MARCOS THOiv\AZOVICH, cirurgião dentista - Araxá Minas Gerais •
fi Snr. ANTONIO DIAS NETO, comerciante -- Cajurí Minas Gerais •
• l-Soro �ENÉ CUVILLIER Cap. Federal •
'-' l-Snr. RENÉ CUVILLlER Cap. Federal ===:

:m Snr. ANTONIO FISCHER, so cio da firma Fischer Martins & •
• Cia., Rua 7 de Setembro, 1142.10 - Porto-Alegre Rio G. do Sul •
, Snr. Dr. SATYRO ALCIDES MARQUES, médico, Grande Hotel •apto. 102 - Porto Alegre Rio G. do Sul

•- 2-Snr. MIRO MICHAELSEN, sócio da firma Michaelsen & Fi- •
lhos, fábrica de sazão e torrefação de Calé - Ijuí Rio G. do Sul •

• Snr. VICTOR DIAS DA SILVEIRA, Diretor do Ginásio Ban- •
• deirantes, Rua de Queiroz, 430 São Paulo •
• 3-Snr. SEBASTIÃO SILVA ANDRADE, chefe do escritório •
.. da fábrica Japy, Rua Machado Assis, 165 São Paulo

•
• t mortizados com 10 contos: •
• 92 títulos no valor de 920 contos .,
• •
• Amortizados com 5 contos (Premio Unico) •
• Snr. José Moreira Novais, proprietário da Farmacia Silva - •
fi Cachoelra de ltapemírim Espírito Santo •
fi Soro Josef Baurn, guarda-Hvro s di Cisa Hoepke,--Blumenau S. Catarina •
li Até Dezembro p/passado [à foram amortizados 93.285 contos de réis. •
!. Solicitai a relação completa dos títulos amortizudos, na Sé de Social ou ao •• Iw Inspetor ADOLFO BOETTCHER, Florianópolis, I:{ua Felippe Schmidt

(9 (Edifício Amélia Neto) da •

: Sul América Capitalização :
• o próximo sorteio de amortização será realizado em 31 de Janeiro •
li de 1941, às 14 horas •

: l-Este portador teve dois títulos amortizados neste sorteio com a mesma :
CD combinação BBG; já teve mais 12 títulos amortizados em vartos sorteios.

2 - Este portador já teve outro titulo amortizado pelo sorteio da 3/39. •
• 5-Este portador teve dois títulos amortiz ados neste sorteio com a mesma •
.. combinação XPK: 1 de 25 contos e outro P. U. de 10 contos. •
· , .
••••O••••••••••••••��••••••••••••••••

5

"-

NOVAMENT'E A VENDA
as afamadas

MAQUINAS DE ESCREVER «CONTINENTAL))
Máquinas portáteis MàQuinas para Escritórios

Produtos da

W1lNDERER
WERRE

SCHOENAU
CHEMNITZ

Alemanha

Crédito Mútuo Predial

Proprietários: J. Moreira & (ia.

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

n. 7.985, 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 Iorrn idável sorteio 8. Crédito Mútuo Predial,
realizará no dia .t de Fevereiro com prêmios em

mercadorias, no valor de rs.

6:250$000
----------------------------------------

Não vacile, adquira já, uma

caderneta na

Crédito Mútuo Predial
Mensalidade, apenas, 21000

� ------�

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

Companhia c Aliança �a Baia»

com teclado «uníversel» de lt car- com carros de 32. 28, lt6. 51.
reiras de téclas 65 e 95 cm úteis

Representantes exclusivos em Santa Catarina:

CARLOS DOEPel{E SIA. COMERCIO E INDUSTRIA
MATRIZ EM FLORIANOPOLlS

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

MOSTRUARIO PERMAMENTE EM TUBARAO

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

Fundad� em 1810 Séde: BAIA
Seguros Terrestres e Marítimo9

Rádios especiais.
a remessa.

ano de 1940
Rs. 9.000:000$000
� 54.700:000$000
II 3.929.719:000$000
II 28.358:717$970
II 85.964:965$032
It 7.323:826$800

e terrenos) II 22 354:000$000

Dados relativos ao

Capital Realizado
Reservas, mais de.

Resp0'lsabilidades assumidas,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, [prédios

Diretores:
Dr, Parnphilo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanio José

de Souza e Dr. Francisco de Sá.

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

cipais cidades da América, Europa e Àfrica.

Agente em Florianópolis

C AMP O S L O B O & (ia.
RUA FELIPE SCHMIDT N· 39

CauOl postal 19-- Teleohon.e1083-End. Fel. cALL/ANCA ..

I
Sub-Agente em Lagulla, Tubarão •. Itajaí,

IBlumenau e Laqes.
1-----

Comprador de Cabelo de animal

Desejamos nomear compra::lor de cabelo vacum e

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

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

e 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 (atarina .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RIO, 29 (MERIDIONAL) -- EM ARTIGO DE FUNDO, O "IMPARCIAL", ALUDINDO ÀS RESOLUÇõES ADOTADAS
PELA CONFERÊNCIA DOS CHANCELERES ESCREVE: "AS NAÇõES AGRESSORAS CO,NH ECERAM NA

AMÉRICA A SUA MAIOR DERROTA"..
E' proibido cantar ou falar em alemão, italiano e japonês - no Brasil. Cada
cidadão que surpreender um nazista, um fascista ou um «amarelo» a usar

qualquer daqueles idiomas, deve dar-lhe voz de prisão.

"Terra arrazada"
MELBOURNE. 29 (REUTERS) - O "DAILY TE

LEGRAPH" REVELA QUE OS CHEFES DA DEFESA
AUSTRALIANA, EM CAMBERRA, JÁ TÊM PREPARA·
DOS TODOS OS PLANOS PARA A EXECUÇÃO DA PO
LÍTICA DE "ARRAZAMENTO DA TERRA", CASO SE
CONCRETIZE A INVASÃO JAPONESA.

De hoje em diante, em sitio nenhum, nem mesmo em casas

particulares, os alemães, italianos e «amarelos» poderão reunir-se
para qualquer festa privada (aniversários, bailes, banquetes etc).

Vendem-se
Vendem-se os sobrados n- 17
e 18 da praça IS de Novem·
hre, perto da Delegacia Fiscal.
Tratar na .Casa Oscar Lima.

66 10vs-2

O direito «(deles)}
Está noticiado que o sr.

Osvaldo Aranha, ao ter co
nhecimento dos ataques
que lhe foram feitos pela
estação de rádio de Ber
lim, respondeu, com o seu

habitual bom humor, que,
no caso, é o mais contun
dente gesto de desprêzo
pela voz de desespêro dos
que perderam a ocasião
de escravizar o mundo e

destruir-lhe a civilizacão.
O chanceler riu, e

�

só
mente poderia rir, de uma

agressão que revela pobre
estado mental. Riu. Gos
tou muito. Achou ótima.
Mas houve insistência,

e o orientador das nossas

relações exteriores, sem

perder a jovialidade, teve
esta frase:
- Eles, que têm o direi

to de morrer pela sua pá
tria, não me pódem negar
o direito de defender o

meu país.
É de reconhecer que o

sr. Aranha cometeu um

êrro. Os "êles" da sua ex

pressão têm o direito de
morrer pela. pátria - e se

ria o dever. Mas preferem
falar ao microfone, en

quanto os outros morrem.
E não fazem mais do que
nârios; que ficam com o
direito de mandar milhões
à carnificina das "steppes"
e ficam, para trás, a ocul
tar a realidade, da qual
os hospitais alemães são
privados de dar a notícia
impressionante.

("Correio da Manhã")

'Ec:; e Notícias IControladas pela polícia
atividades nazistas

as Para Senhoras:

Vida Social PENTEADOS
MODERNOS

Rio, 28 (Meri{Uonal) - Falando à reportagem, o sr. Ra
mos de Freitas, delegado da Delegacía de Ordem Política e So
cial fluminense, referiu-se às medidas adotadas pelo Estado
do Rio para reprimir as utívldades da quinta coluna, acentu
ando que o govêrno fluminense está vigflante na defesa <lo
"fl'ont" interno. Adiantou, que as providências, que acabam
de ser adotadas alí, foram elaboradas há muito tempo. Infor
mou que, desde que o Brasil se solidarizou com os Estados Uni
dos, as autoridades vem acompanhando em sigilo as ativida
des alemãs. Revelou que a polícia do Estado do Rio já deteve
23 pessôas suspeitas, conservando outros trezentos estrangeí
l'OS em observação. Finalizou, que o Departamento Estadual
de Propaganda, vem esclarecendo o povo fluminense do perígu
da atividade dos agentes subversivos.

Foi promovida a escrivã da
Coletoria das Rendas Federais
no Campo Alegre, neste Estado,
Orlandina Silveira Pamplona, pa
ra a Coletoria de S. José. Tam
bém foram promovidos os escri
vães das Coletorias Federais de
Caçador, .

Haroldo Schipmann,
para Mafra, e de Orleans, Val
mar Salomé Pereira, para Ha
mônia, ambos neste Estado.

Fazem anos hoje:
O sr. Otavio Silveira Filho;
- a exma. professora Maria

Luiza Ozório Somer;
- o sr. dr. Carlos Gomes de

Oliveira, alto funcionário do Ins
tituto do Mate;

- o sr. Ataualpa Andrade;
- a prendada senhorita Ma-

ria-José Cunha;
- o sr, Euclides Mafra.

e serviços de

MANICURE
Oualquer Tipo

Rua Jerônimo Coelho - 23
�4�6'�:QI\1f@1.iitfJjf�&�H�W!\\i;iH�m��
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Não foi bombardea
do Porto Darwin
Melbourne, 29 (Reuters) -

Farde, ministro da Guerra, des
mentiu as informações divul
gadas pela rádio de Berlim, di
zendo que os japoneses tinham
bombardeado a cidade de Dar
win, no norte da Austrália, e

acrescentando que, se tal acon
tecesse, seria revelado num co

municado oficial a respeito.
Aconselhou o público a não
acreditar nessas "notícias ten
denciosas divulgadas pelo ini
migo".

*

Hoje haverá sessão doutriná-
ria no Centro Espirita «José de
Nazaré», às 2 O horas.

*

Hoje, às 20 horas, haverá, na
Igreja Cristã Presbiteriana, mais
uma sessão de palestras cristãs,
em seguimento à Reunião do
Presbitério do Sul. A sessão será
pública.

*
Foi baixado decreto estabele-

cendo que, a partir de primeiro
de janeiro, a guarnição da ilha
de Fernando de Noronha seja
considerada guarnição especial.

q.

Foi eleita, a 21 do corrente, a
nova diretoria do "Centro Se
cial de Aposentados e Reforma
dos de Sta. Catarina, e que fi

,

cou assim constituida: preso Ber
nardino de Sena Campos (ree
leito), vice preso Altino Flores,
secretário geral Antonio Luper-

-------------------------�-

I
cio Lopes, vice secretário Boa-

Em todas.. Farmácias do
ventura Alves da Silva, tesou-
reiro João Salles, sub-tesoureiroBra,il encontre-se
João Serapião de Almeida, pro-

E U M I r: D A � curador Alvaro Dias de Lima,\i 1\ n bibliotecário Quirino Pereira
O medicàmento Bento; comissão de contas: Gral.

preferido para: Valgas Neves, João Sálles e Qui-
DOR rino Pereira Bento.

RE.SFRIADOS
A nova diretoria referida será

empossada às 16 horas do dia
GRI PES 14 de fevereiro, na séde provi-
NEVRALGIAS sória, à rua Pedro Ivo.

*'

Produto do Laboratorio
MARGEL

LeilãoRio, 28 (llIel'idional) - Foi fechado o jornal "Gazeta Ale
mã do Rio" (Deutsch Rio Zeitnng'), que círeulava aquí. No dia 3. terça-feira. às 19 horas.

no prédiO da rua Saldanha Marinho
n. 1. esquina da rua Fernando
Machado, será vendido em leilão. o
seguinte:

1 cama para solteiro. com colchão
novo, 2 camas laqueadas de branco
com colchão e com estrado de ara
me para solteiro, mesa de cabeceira.
2 guardas-roupas de superior maneí
ra de ímnúía com espelho hísauté,
banqueta, porta-chapéus com espe
lho. escrivaninha envernizada e
com estante, 1 escrivaninha com 2
gavetas, 1 mesa redonda para saia
de jantar, 6 cadeiras. mesa de co
zinha, prateleira, 1 mobilia laqueada
para copa. carrinho para criança,
fogareiro elétrico, ccck-tatl, louças,
Vidros. fogareiro a álcool. latas de
mantimentos. colchas. cadeiras, trens
de cozinha, 1 cilindro para massa,
miudezas. màcuína de escrever,
etc. elc. 5 V. -l

Afundado o «(Barham»
Londres, 29 (United) - O

almirantado comunica que o

couraçado britânico "Bar
ham", de 31.100 toneladas, foi
afundado em ação de guerra,
no Mediterrâneo, a 25 de no

vembro de 1941.
Sabe-se que cerca de 300

membros da tripulação do en

couraçado "Barham" conse

guiram salvar-se.

Rio, 28 (J1leri<lional) - Prosseguindo na campanha contra
a quinta coluna, o delegado de Ordem Social do Estado do Rio
efetuou numerosíssimas prisões, não só de brasileiros, como

estrangeiros. Já foram presos 23 estrangeiros, cujas atividades
se haviam tornado perigosas e cerca de 300 súditos <lo "eixo",
em Níteróí e Petrópolis, estão sob cuidadosa e ininterrupta fis

calização.

A situação na Cirenáica
Cairo, 28 (R.) - O general I forças aliadas, na Líbia, 143

Auchinleck tem uma difícil ta- tanques.
refa a executar contra o gene- Os mesmos círculos afirmam
ral alemão von Rommel, que que a batalha ali prossegue
continua a tirar partido de to- com violência.
das as oportunidades que se Afirmam ainda êsses círcu-
lhe oferecem. los que nada indica que o

Tendo recebido reforços de "eixo" tenha possibilidades de

homens, tanques e aviões, von efetuar desembarque na costa,
Rommel ataca de tal modo, excetuando-se no porto de 'I'rí

que há motivos para descon- pole.
fiar das informações, segundo

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

as quais, êle visa simples ope-
Para qualquer assunto pe-

racões de reconhecimento ou
raDte RS repartições públicas

retardar o avanço britânico. federais, estaduais e muntcl

Talvez, realmente, seja êsse o p-iís: (.)rocUI'6 a Organização
Comercial Cataríneuse,

caso, mas essa interpretação
póde expor os ingleses à repe
tição dos acontecimentos da
última primavera.
As últimas notícias recebi- Montevidéu, 29 (Reuters) -

das, indicam que nas regioes Os "italianos livres" envia
de Agedabia, Antelat e Solum ram ao govêrno uruguaio uma

se desenrolam combates via- mensagem de solidariedade e

lentos, sendo impossível, en- aplausos, em foco do rompi
tretanto, formular prognósti- mento com as nações do
cos sôbre seu desfecho.

I "eixo", colocando-se às ordens
Cairo, 28 (R.) - Os círculos

I
das autoridades. Da mesma

militares desta capital.consi�e- II f'órma, os "alemã�s livres"
ram exagerada a afírmativa ' ofereceram ao governo seu

alemã, segundo a qual as for- I
concurso, em face da situação

ças germânicas capturaram às internacional.

«Alemães e- italianos
livres»

JUNTA COMERCIAL. -Arqui
vsmento de contratos - Re
gistro de firmas Autenticacão
de livros-Certidões- Buscas
etc. Procure a Organlzação
Comercial Catarinense.

Machrtdo & (ia.
Foi promovido por mereci

menta, no Quadro de Oficiais
Aviadores, a major aviador o

capitão Helio Brüggmann da
Luz.

Agências e

Representações I
..,....,.�'"..mõl fM3!.It!IIii �lPo�"""''''''''''_'_

. Bandeirante
Basquete Clube
Convoco os srs. sócios para a

reunião dêste Clube, a realizar
se sexta-feira, às 20 horas, na

séde da Associação de Imprensa.
Altamiro DiaS,-Presidente.

68 3vs- 2

C.in pOlt.1 - 37
Rua João Pinto - 5

FlORIANOPOLlS
Telegrama de Lisbôa, infor

ma haver falecido o professor
aposentado da Faculdade de
Letras de Lisbôa, padre José
Maria Rodrigues, que era o

maior camonólogo dos nossos

tempos.

Toda a população
mobilizada

Sub-agcntlls n09 principais
muncipios do Estado.

17P.

,

sera

Grandes perclãs
navais n ipõnicas

Singapura, 29 (Reuters)
Informou-se, oficialmente, que
os aviões britânicos de bom
bardeío atíngíram diretamente
um cruzador japonês e doze
navios de transporte, de uma

frota que pretendia desembar
car novas tropas em Endau,
na costa oriental da Malaca.

Nova Iorque, 29 (Reuters) - De acôrdo com a rádio aus

traliana, o gabinete de Guerra da Austrália instituiu '0 De
partamento do Exército para estudar as possibilidades de .con
verter a população civíl da Austrália em exército popular.
Acreditam os ministros australianos que, se os japoneses ten
tarem efetuar desembarque em grande escala em território
australiano, o povo, transformado em fôrça bem organizada,
seria de incalculável valor como meio de auxílio aos comba
tentes e poderia executar a política de "terra arrazada", bem
como outros trabalhos na retaguarda.

Estás triste, mea amOr T

l'ena bronqa.l.te? EstAI! com tone1'
til leI de N01180 Senhol'l
Só te saln o ·CONTBATOSB.IIl.

Os Irlandanorte-americanos na
Belfast, 29 (De A. R. Hum

phrey, correspondente da Reu
ters) - Os soldados das fôrcas
armadas norte-americanas, nas
Ilhas Britânicas, já estão esta
belecendo os seus acampamen
tos na Irlanda do Norte. Mui
tos deles julgavam que, no prin
cípio, ao menos, teriam de le
var uma vida "dura", de modo
que ficaram agradavelmente
surpreendidos ao chegarem aos

acampamentos que lhes ti
nham sido preparados. Já era

noite quando chegaram os

primeiros homens, trazendo

lanternas acesas que balouça
vam ao rítmo da famosa cari ..

ção "Marchando pela Geor
gia". Constataram ter à sua

disposição não sómente um i Sidney, 29 (Reuters) - A

acau:pamento melho� do que rádio de Tóquio, transmitindo
esperavam. mas ��m�em, que.o 'notícias sôbre a marcha das
estado-maior -ibntamco lhes 1:: I operações, admitiu a perda de
�ha �repara.\,.o camas e 1.L., 4 transportes, durante a ação
Jantar, espe�Ial, fazendo todos travada contra os navios alia
os preparativos 'para confortar dos de superfície, submarinos
os seus novo� camara.das .. j1�r.a- e aviões ao largo de Balik Pa�
re�eu, tambem, � inevitável

pan em Bornéo holandesa.
"cao mascote", pOIS um sol-Ia- __ '

_

do ianque trouxe um cão de "CompraI na CI' SA MISCE
fila conhecido por "Jitterbug". LANEA é saber economizar'

TóquiO admite
parcialmente
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CINE REX IMPERIAL CINE ODEON
- FONE 158? - FONE 1587: - - FONE 1602 -

A's 7,30 horas9 horas A's 7,30 horas:A's 5, 7 e

Palavras dôces, intenções venenosas
Chungking, 28 (U. P.) - o I publicado em inglês, "National

órgão católico "Yi Shih Pao", intenções são mais venenosas Herald", rende homenagem aos

ao prever uma ofensiva de paz que serpentes e escorpiões". aviadores voluntárias norte
japonesa para provocar a di- Diz, em seguida, que se o Ja- americanos, que constituem a

vergência entre os aliados, é de pão pedir à China que formule "guarda voluntária norte-ame
opinião que o Japão oferecerá as suas condições, (a resposta ricana", dizendo que as suas

uma paz incondicional, acres- deve ser que "não temos condi- notáveis vitórias foram possí
centando que "as ações e as ções. Não haverá paz antes que veis graças a três fautores;
palavras não agressivas do ini- os aliados obtenham completa. "superior qualidade dos apare
migo já são nossas conhecidas. vitória sôbre os inimigos nípô- lhos norte-americanos, comple
"Enquanto as suas palavras nicas". to adestramento dos pilotos e

são doces como o mel, as suas Por sua vez, o jornal oficial, . a sua ínegualável íntrepídez'',

! Brande cavação
com Bert Wheeler e Robert

Woolsey

Mania de divórcio GUNGA-DIN
com Victor Mao Laglen,
Douglas Fairbanks Jr. e

Cary Grant

com Joan Btondell e

Powell
Dick

Complemento nacional D.F.B. 2° - Continuação do serado :

D.·ck Tra"y-Detetl·ve Complemento naeional D.F.B
U Atualidades Pathé [jornal)A voz do mundo

Notícias do dia (jornal)
Complemento nacional D.F,B. e 1$000Preços: 1 $500

Preço 2$000 e 1$500
Livre de Censura Lívre de CensuraPreços: '1$€)00 e J $100

Imp. até 1(1) anos
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