
A dispensa de nado-Inais de países do eixo
o ódio universal

à vitória de Hitler

NA GUERRA, COMO NA GUERRA: NEM SE PEDE, NEM SE DÁ QUARTEL ... \A��LEMANHA, PEL<J
MENOS NÃO O DÁ, EMBORA TENHA CRIADO UMA FóRMULA SERVíL DE .0 PEJ).l�:-QUANDO VENCIDA:

.Ar

'�KAMERADE!" (AUGUSTO DE CARVALHO).
'

!
.l.

Rio, 28 ("Estado") -. E' �a
bido que várias orgalllz�çoes
importantes, diante da �Itua
ção criada pela guerra, Julga
ram necessário dispensar em

pregados de ori�em �e I?aíses
do "eixo", os quais, nao so pelo
franco apoio que sempre de
monstraram à orientação dos

governos dêsses mesmos P!1í.ses,
como ainda pelas suas ativída
des no Brasil, se tornaram sus

peitos e perigosos.
Não compreendendo, no en

tanto o direito que, no caso,
assistia às empresas - de só
mente manter em seus servi

ços pessoal de �ua �bsoluta
confiança - muitos deles, que
ocupavam cargos de respo?�a
bilidade, dirigiram-se ao Minis
tério do Trabalho para que
fossem mantidos em suas fun

ções.
Garantidos no entanto pela

legislação atual, tiveram sua

pretensão atendida e muitas

empresas se viram na obriga
ção de readmití-los e manter
muitos dêles em lugares que,
pela sua natureza, só deveriam
ser exercidos por auxiliares de

confiança.
O assunto, entretanto, pare

ce que passará a ser considera
do em legislação especial. Ain
da agora, o govêrno dos Esta
dos Unidos se dirigiu ao nos

so govêrno, solicitando sela
modificada a nossa legislação
social, afim de que possam ser

sumariamente demitidos, sem

direito algum a vantagens ou

indenizações por tempo de ser

viço, todos os nacionais dos
países do "eixo" ou por êles
ocupados e que empreguem
suas atividades na lavoura, co
mércío e indústria, desde que
não mereçam a necessária con

fiança. Ao mesmo tempo o go
verno norto-american i subme
teu à apreciação do It amara..tí
cópias das m=dídas quo a res

peito estão agora em vigor no
seu território.

o diário .de um

.

o MAIS ANTIGO olAR10 DE SANTA CATARINA

S. Paulo (P. Xisto, famoso
comentarista brasileiro. Ex
locutor da B. B. C. de Londres.
Exclusividade do C. E. C. pa
ra "O Estado") - Todo o

mundo se revolta, de maneira
evidente, contra a Nova Or
dem que alguns doidos preten
dem impôr, Nova Ordem que
consulta unicamente seus pró
prios interêsses de minoria.
Realmente vemos agora
quase todo o mundo levantar
se contra êsse país agressor,
invasor, militarista, que pre
tende a instalação no mundo
inteiro de um espírito de con

quista, sem justiça, onde a fôr
ça domina o direito, onde o

indivíduo não é nada, e o Es
tado tudo. É o mundo inteiro

que se levanta contra a Ale
manha e seus satélites: quem
tiver um mapa do mundo ve

rifique a percentagem de ter
ra e de gentes sobre as quais
a Alemanha domina. E vendo

quantos milhões - sóbe a

mais de bilhão - de habitan
tes dêste mundo se revoltam
contra essa imposição, tam
bém terão a certeza de que,
contra a vontade de tão gran
de maioria, os partidários do
" eixo" não pódem vencer. Não
há dúvida que êles tem uma

grande vantagem, a vantagem
inicial: há longos anos aco

bertados de declarações pacífi
cas, prepararam-se para o

grande momento em que da
riam início à conquista do
mundo. Mas gastos os esforços
e os recursos dessa primeira
investida sem obterem resul
tados decisivos, não lhes resta
mais nada senão mais tarde ou

mais cedo, renderem-se.
Com todo o potencial mili

tar armazenado durante anos,
a Alemanha voltou-se contra o

Ocidente e ocupou quase toda
a Europa. Não teve bastante
para se dirigir contra uma

grande fortaleza, que a desa
fiava: e perdeu a oportunida
de, quiçá a única que até hoje
se apresentou, de conquistar 3.

Inglaterra.
A Alemanha, sob a chefia

malograda de Hitler, só conse

guiu praticamente uma vitó
ria que é a do ódio universal
sobre si, sobre seu povo e so

bre sua vida.
Atualmente a única preocu

pação de um homem sadío e

honesto é a exterminação da
Alemanha. E todas as fôrças
possíveis do rmfndo serão usa

das nesse intúito UlllCO que
afinal libertará a humahidade
dessas infecções totalitárias
que tanto o atormentam.

ANO XXVII

o frio na Europa r Franklin Gelano Roosevelt
Estocolmo, 30 (Reuters)

Nas primeiras horas da manhã
de ontem registrou-se nesta ca

pital uma temperatura de 52
gráus abaixo de zero, que é in
ferior em 2 gráus à mais baixa
registrada neste século. A tem
peratura mais baixa registra
da em Estocolmo foi de 58
gráus abaixo de zero, em ja
neiro de 1814. Cento e cíncoen
ta pessôas foram hospitaliza
das em Estocolmo, em conse

quência de terem congelado os

pés ou as orelhas.
Berna, 30 (Reuters) - Re

gistra-se na Bulgária a mais I

baixa temperatura dos últimos
50 anos, tendo ficado geladas
extensas áreas' do mar Negro,
próximas à costa e interrompi
das as comunicações,

"Nos ideais democráticos, representados nos continentais
americanos, estão os princípios sublimes da cristandade e a semente

maravilhosa da Liberdade do Mundo".
Estas palavras. colhidas ao acaso nos discursos de Franklin

Delano Roosevelt, caem oportunas no momento, para esboçar
ainda que rápida a figura magestosa do grande presidente norte-

americano que hoje faz anos. Mais um ano unido aos que êle
ofereceu ao seu povo e às Américas, no afã único e digno de
vê-lo coeso e soberano, durante e após essa guerra que há quase
três anos ensanguenta os continentes, gerada por espíritos am

biciosos, ávidos de poder e de glória.
E' uma data da América!
Data da América porque significa mais um ano ido e vívido

de um de seus maiores, líder incontéste das liberdades humanas,
guia supremo dos ideais democráticos em nosso continente �

•

Franklin Delano Roosevelt - paladino da América soberana e
------------------------

presidente dos Estados Unidos da América do Norte, nação irmã
nossa pelos ideais e pelas tradições.

Avé, pois, digno presidente da grande República norte
americana!

__� a_�.� .= _____
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Londres, 28 (E:.) Um díárto, I xando atrás de si apenas cspu
encontrado em poder de um I ma e destroços.
soldado italiano, aprisionado I

Outro trecho do diário mos

na Cirenáica, conta que, quan- tra QU!3 o soldado que o escre

do os submarinos ingleses, em veu ficou muito ímpressíonado
setembro do ano passado, a- I com o número de navios ava

fundaram dois grandes navios II riados existentes no porto dr
italianos, que conduziam re- Trípoli, acrescentando: "Con
forças procedentes de Taranto tei 4 navios e 2 destroyers no

e destinados a Trípoli, a maio-I cais, onde estavam, outros 118,

ria dos soldados que pereceram I vias danificados, um dos quais
afogados era composta de ale- cortado pelo meio".

• mães.
Os navios afundados eram

o "Neptunia", de 19.455 tonela
das, e o "Oceânia", de 19.507.
O único navio que conseguiu
escapar foi o "Vulcanía", onde

.

vinha o soldado em questão.
Os navios eram escoltados por
5 destroyers.
Segundo descreve o diário

êsses destroyers estiveram mui
to ocupados no salvamento dos
sobreviventes, alguns dos quais
estavam nos botes salva-vidas
e outros ainda a bordo. Os ser

viços de salvamento já dura
vam 3 horas, quando, de re

pente, o "Neptunia" inclinou
se fortemente, arrastando para
o fundo todos os que se encon

travam a bordo. O "Oceânia"
afundou em três minutos, dei-

soldado italiano

EstAI!! triste, mell am8r T
Ten. bronquite? Está. com to..e!

� lei de N011110 Senhol'l
Só te salva o CONTBATOB8B.

ORA, DE VALERA !...
Dublin, 29 (United) - O go

vernador do Eire, De Valera,
em uma declaração protestou
por não ter sido consultado
pelos governos da Grã-Breta
nha e Estados-Tinidos, para o

desembarque de tropas norte
americanas no território do
Ulster.

Para qualquer assunto pe
rante as repartições públicas
federais, estaduais e muní ci
pais: Procure a Organização
Comercial Cetarínense,

Denunciado um alemão que fazia
comentários contra o Brasil
Rio, (Meridional, P. C.) - O procurador Joaquim de Aze

vedo apresentou denúncia ao T. S. N. contra o alemão Otto
Wirtz, que, em conversa que mantinha, em Belém do Pará, fez
comentários desairosos aos brasileiros, chegando mesmo sua

ousadia ao ponto de visar a pessôa do presidente da República
e a declarar que "o povo brasileiro é descendente de negros".

O acusado chegou ao Brasil há cerca de três anos, como

estudante de um seminário alemão, mas abandonou os estu
dos, passando a viver como comerciante.

Diretor-gerente: AlUno Flores

I N. 8455

A Comprai na CP. SA MISCE
LANEA é saber economizar'

OS DOIS EXTREMOS ...
Osvaldo Mélo

Hoje, o grande estadista sr,

Fvanklln Roosevelt faz anos.

Hoje, também, por triste ironia
da história, Adolfo Hitler co

memora o 9° aniversário como

usurpador dos direitos e pode
res do povo alemão, pois, em 30
de janeiro de 1933, morto Hin
dcnburg, assumia êle os desti
nos (I' que infelizes destínos I)
do iludido povo da sua pátria.
Há nove anos, portanto, a

Alemanha se entregou de corpo
e alma à única direção e vonta
de absoluta e exclusiva de Hi
tler. Começou, assim, a págtna
negra da história de uma raça
que sonhou tornar-se a primei
ra, a ínegualável, a Incompará
vel nação, que havia por todos
os modos e meios superar todas
as demais do mundo.

O "Fuehrer" alemão, austría
co de nascimento, começou por
achar misérrima a Alemanha
para suportar todos os seus de
sejos
Quis dilatar seus vorazes ape

tttes e, para tanto, inventou a

questão do "espaço vital"
Montado neste pretexto galo

pou mundo em fóra
Invadiu terras estrangeh-as,

ü'lTas pequenas e desarmadas,
fazendo sucumbir a França, a

cuja frente estavam os quinta
colunistas e o poder diabólico
da "Gestapo"
Ia além, muito além, se não

houvesse, primeiro, uma Jngla
terr-a e depots uma Rússia e
nor fim, já nestes nossos dias,
se não existissem também, os
Estados Unidos da América do
Norte e demais países america
nos, entre os quais o Brasil,
que [ámaís se arreceiou de ar

reganhas e fanfarronadas
Se o seu sonho se transfor

masse em realidade, iria ao Sol,
invadindo-o, e a todo o nosso
sistema planetário
A mão de Deus, porém, fê-lo

parar na arrancada
No lado de cá, os Estados

Unidos, o Brasil e demais pai
ses americanos, como presas
acuadas pela cainçalha desa
mordaçada,

.

formaram o inven
cível blóco de resistência
Hoje, no dia de aniversário de

Franklin Roosevelt, o homem
das "quatro liberdades", todos
os países livres tributam ao
grande vnlto as suas mais sin
ceras homcnagens.
Por outro lado, Hitler se vê

isolado; e a sua pátria coberta
de sangue derramado por seus

filhos, não verá cumprido o

programa do azogueado fabrica
dor da propaganda alemã.
E aí, estão, os dois extremos:

a luz e a treva •••

Afundado um couraçado japonês
BATÁVIA, 29 (REUTERS)·· SEGUNDO O QUE SE ACREDITA, FOI AFUNDADO UM COURAÇADO JAPONÊS,.
DURANTE o BOMBARDEIO EF.ETUADO CONTRA o COMBÓIO INIMIGO� NO ESTREITO DE MACASSAIt.

Florianópolis Sexta feira, 30 de Janeiro de 1942

Como é descrito o êxito,
do general Mac Arthur

Washington, 30 (A. P.) - as perdas de parte a parte.
Póde ser agora descrita, em A artilharia dos vasos de
linhas gerais, a situação em guerra japoneses, estacionados
que se deu o eficaz contra-ata-

.
ao largo, apoiava eficazmente

que das forças do general Mac o ataque.
Arthur contra os japoneses, na Entretanto, o general Mac
Península de Batan. Arthur, com um golpe auda-
Durante 45 dias as fôrças ja- cioso e estratégico, em vez de

ponesas vinham martelando concentrar o máximo de suas
no flanco esquerdo das fôrças fôrças no flanco que estava
do general Mac Arthur, que ti- ameaçado de completo esmaga
nham a sua base de defesa na menta, lançou todos os recur
costa da península de Batan, sos disponíveis na ala direita,
que dá para o Mar da China. justamente para o lado de Ma
Novas tropas inimigas estavam nila, e atacou audaciosamente,
sendo, a cada passo, lançadas com toda a violência, obtendo
em ação, mediante novos de- resultados surpreendentes.
sembarques, infiltrando-se a
trás dos defensores das posi
ções de terra.
,

As fôrcas americanas l! fili
pinas, com visível inferioridade
numérica, estavam sendo for
çadas a recuar, sendo elevadas

JUNTA (OMERCIAL. -Arqui·
vamento de contratos - Re
gistro de firmas Autenticação
de livros-Cel'tidões- Buscas
etc. Procure a Organízação
Comercial Catarinense.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Caem os amarelos sob os

"bolos" dos "mouros"
Com as fôrças do general Um oficial norte-americano,

Mac Arthur na península de que acaba de regressar do sul,
Battan, 29 (De Curtíss Indson, conta que inúmeros japoneses
correspondente da Reuters) - caíram sob os "bolos" mouros,
Uma das coisas que mais con- que adquiriram o hábito de as

tribuiu para os recentes êxitos saltar os acampamentos nípô
dos norte-americanos, contra nicos durante a noite.
os japoneses invasores, foi a Isso tem chegado a tal pon-

I crescente atividade dos ban- to - acrescentou o oficial -
dos de "mouros", das tribos 10- que na zona de Davao os ja
cáis muçulmanas, compostas poneses preferem voltar para
de indivíduos de origem árabe, os seus navios todas as noites,
armados de seu "bolo", espada para dormir em segurança.
muito pesada, com a qual cau- O local em que se estão tra
saram grande estrago, não só, vando os combates, agora, lem
entre o inimigo que caíu em I' bra aquela região de que se diz
suas mãos, como no moral dos "ser onde tudo é grande, e só
demais. mente os homens são peque-

-------- 38 _

Os

Nervos

Pegando Fogo
Em muitos dias as mulheres amanhecem

tristes, tão nervosas e desanimadas, tão
aborrecidas, inquietas e irritadas que parece
que todos os nervos estão pegando fogo!
Estes sofrimentos intoleraveis dos ner

vos, e outras alterações mais graves da
saúde, são causados por perturbações dos
importantes orgãos útero-ovarianos;
Para tratar isto. use Regulador Gesleira

sem demora.
Regulador Gesteira trata os padeci

mentos nervosos produzidos pelas molesti
as do útero, pêso, dôres e cólicas no ventre durante o periodo
menstrual, as perturbações da menstruação, debilidade, palidez e

tendencia a hemorragia, provocadas pelos sofrimentos do útero,
fraqueza geral e desanimo, tristezas súbitas, palpitações, tonturas,
pêso , calor e dôres de' cabeça, enjôos, dôres nas cadeiras, falta de
ânimo para fazer qualquer trabalho, cansaços e todas as perigosas
alterações da saúde causadas pelas congestões e inflamações do útero.

Regulador Gesteira trata estas congestões e inflamações inter

nas e as complicações provenientes dessas inflamações.
Comece hoje mesmo

a usar Regulador Gesteira

nos". Escrevo esta mensagem
sentado sob os ramos de uma

mangueira, ouvindo, ao longe,
o roncar da artilharia, única
coisa que me faz lembrar a fe
roz batalha que se está tra
vando. Estamos na estação da

sêca, nas Filipinas, que vai de

janeiro a abril, e os dias são
belíssimos, assim como as noi

tes, sendo a temperatura agra
dável. Em tais condições, é na
tural que sejam excelentes as

condições sanitárias das tropas
e que todos os serviços este

jam funcionando da maneira
mais satisfatória possível, co

mo de fato o estão.
r

Negócio de ccaslêe
Vendem-se :; casas no Bal

neário da Ponta do Leal
próprias para moradia, dota,
rias de água, luz e esgoto
e situadas no ponto mais a

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

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

.. � ma ..____

Peças �enuinas FORD

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: D
Av. Hercílio Luz, 189.

r.

Telefone D. 751.

------------------------�

I Alta cirnrgía, gyne

I
eología (doenças de
senhoras) e partos.

ICirurgia do systema
nervoso e operações

de plastíee.
I

Rna Cons. Mafra, 54 -- Caixa postal, 1"'! 1

DR. RICARDO
GOTTSMANI

Ex-chefe de cll
nica do

Hospital de
Nuernberg

(Prols. L. Burknardt
e E. Krenter)

Especialista
.

em

(;iru:rgia Gerol»

Procure os
" ,,,

novos concessronanos:

ALUGA-SE

Tufli Amin &: Irmão

Indicador
I Dr.'
f

médico

r I Pela manhã, das 10 às 12
\"'on!\u tê!: A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24. - Fone 1447

118TllUTO DR DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Ojalma Mcellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça)
Com prátíca nos hospitais europeus
CHnlca médica em geral, pedíatrta,
doenças do sistema nervoso, apare-

lho geníto-urínarto do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radlología Clínica com o

dr. Manocl de Abreu Oamoanarlo
São Paulo). Especializado ê'll Hi
giene e Saúde Pública, pela Unlver
lidade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Aparêlho moderno SIEMENS para
dtagnõsncos das dorncas Internas' ,)
CoraçAo, pulmões; vesícula biliar. 'I'"

estômagos, etc
Radiografias õsseae e radiografias

dentãrlae

Electrocardiografia clinica
Diagnóstico preciso das moléstlas
cardíacas por meio de traçados

elétrícos.)
Metabolismo basal

(Determinação dOI! dttürbíos das
glândulas de secreção Interna).

Sondagem Duodenal
Exame químico e microscópico do

suco duodenal e da bílis).
Gabinete de fisioteraoia

Ondas curtas, ralos ultra-vloíetas,
ralos Intra-v ermelho e eletricidade

médica
Laboratório de microscopia e

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

qualquer pesqulsa para elueldação
de diagnóstico.

Rua Fernando Machado, 6
Telefone 1.195

Pl ORTANOPOLI�

Dôres nas Costas
Synonimo de

Disturbios Renaes

ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS,
NARIZ, GARGANTA

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

MADEIRA NEVES-médico especlaliste em

DOENÇAS DOS OLHOS

Milhares de homens emulheres
que se queixam de rheumatismo
ou de dôres chronicas nas costas
soffrem, de facto, dos rins, sem
o saber. Centenas de soffredores

--.;._-....: gastam dinheiro com remedias
inuteis, porque não cornprehen
dem que o unico remedio que os

p6de ajudar deve actuar directa
mente sobre os rins e auxiliai-os
a libertar o sangue das impurezas
e substancias toxicas que são

a causa dos padecimentos que supportarn,
O tratamento do rheumatismo, das dôres chronicas nas costas e das

dôr�s nas juntas deve começar por fazer voltar os rins á sua acção
revigorante, e é por esse motivo que o afamado remedio Pilulas
De Witt tem obtido tanto exito na eliminação das dôres e dos
soffrimentos.
As Pílulas De Wítt não encerram mysterio algum. O seu modo

de usar está clara��nte impr:sso em cada caixa e qualquer
ph_ar�aceutico lhe. dlra, como sao efficazes. 24 horas depois da
p�lmelra dose venficara V.S. que já comecou o seu effeito re

vigorante, recuperando a sua saude por interrriedio dos seus rins.
As Pílulas De Witt para os Rins e a Bexiga podem ser tomadas

em qualquer occasião por homens e mulheres, velhos e moços, até
mesmo pel�s pess_?as �uito frac<l:s. São um remedi� especificamente
para os rms ; nao sao purgativas. Porque continuar a soffrer
quando as Pilulas De Witt estão ahi para trazer-lhe allivio P
Compre um vidro hoje mesme e acabe com as suas dôres recon-

quistanto saude, força e vigor.
'

Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

Consultas diariamente Pela manhã: das �O ás 12 horas
a tarde: das 15 as 18 horas

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Feno: 1467
Residência: Rua Presideate Coutinho, 23.

Ora. SchweidsonI h'"iosep Uli!
MEDICA

Doenças de senhoras ,e crianças.
CONSULTAS: das 10 às' 12 e das 1ft às n horas

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

CLlN;CA ESPECIALIZADA DAS MOLESTIAS DOS

Pilules DE WITT

Ouvidos-Nariz-8arganta-Cabeça-Pescoço
Dr. ARMINIO TAVARES

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

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

CLlNICA -MEDICA
Molestías internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORJO :

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

RESIDENClA'
A v. Hercilio Luz, 186
- Phone: 1392 -

Attende a chamados
14

PARA OS RINS E A BEXIGA

indicadas para Rheumatismo, Scíatica, Dôres na Cintura Disturbios
Renaes, Molestias da Bexiga e, em geral, enfermidades

I

produzidas
por excesso de acido urico.

Dr. SAVAS LACERDA
CODsultorla á rol'! TraJa
DO. 18 (dae 1 O ás 12, e

d1l8 10 ás 16,ÕO) Tele
phone - 1.28õ

Bons golpes
Nova Iorque, 29 (Reuters) - A rádio de Melbourne anun

ciou que os ministros australianos consideram os esmagadores
golpes infligidos aos comboios japoneses, no estreito de Ma
cassar, como completa demonstração da capacidade das fôr
ças aliadas de golpear severamente OSI japoneses, quando lhes
fornecem aviões e navios suficientes para enfrentar o inimi
go em condições de igualdade.

aliados

1
Bestdencíe â rua Es
teves tTnníorI 20. • ••

Telepbone ••• 1.1jl

Qculista do C�ntro de Saúde.e. do Hospital de Caridade
EX-ll!terno do Servlç� do Professor Le�mdas Ferreira e ex-estagiárjo dOa
Servlçes do dr. Gabriel de Andrade (RIO) e dr. Pereira Gomes (8. Paule)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA

Oons: Vitor Meireles, 28.-Da8 16 às 18 horas.
Res.: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANÓPOLIS.

abe � leitor que é isto?
As tres figuras ao lado representam:

ao alto. um microscopio : ao centro, a ca

beça de um verme da Opilccôo grudado
no intestino de um opilado; e. em baixo. a
bocca do mesmo verme mostrando os den

tes. por meio dos quaes se agarra ó mucosa

do intestino.

Graças 00 grande augmento que o mi

croscopio permitte. pôde-se apreciar a ma

neira pela qual o verme vae prejudicar o
doente: a bocca. sendo uma espécie de

venlosa. chupa um pedacinho de mucosa

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

Assim, fica o verme solidamente ínstcl
lado, suqcmdo, dia e noite, pequenas quan
tidades de sangue, através o insiçniíiccnte
orificio aberto pelos dentes, ao mesmo tem

po que lanca no sangue um veneno proprio.
Esse é a obra de um verme só. Imagine

se, agora. o mal que fazem os milhares de

vermes que uma mesma pessoa pôde trazer

no intestino e ter-se-á ideia da gravidade
desta doença que tanto ataca a populocõo
do Brasil.

Felizmente a Opikrcdo é combatida
com elficacia pela Noe-Nscctorínc, uma
só dose de Neo-Necatorina basta, as mais
das vezes, para matar todos os vermes da
Opílccõo, limpando completamente o mi
testino do doente. '

e

ffOml\.
IMPORTADORA AVA - RADIOS

s. PAULO - Rua Prates, 43 - Caixa 4063
Todos os rádios têm alcance mundial
em ondas longas e curtas. Garantia
de 2 anos.

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

Rádios especiais. Catálogo grátis. 400 réis em selos para
a remessa.
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9 ESTBDO- Sexta-feira, 30 te JaneIro 6e Utn
Iii ,:

CURSO ANTONIETA DE B�;�RROS
.. EXTERNATO FUNDADO EM 1922

FERNANDO MACHADO. b2 FONE 1.516

Alfabetiza e prepara para os exames de

admissão aos GINÁSIOS e INSTITUTOS

MATRÍCULA: das 9 às 12; diariamente, sendo até o dia i6,
SÓ para (18 alunos que já frequentam o Curso.

ABERTURA DAS AULAS: 2 de fevereiro, às 8 horas.

43 15 v. alto -5

Conc,t!ilo subentendido

COSTA REGO

I
(\,

I

I �

I

I

com ENCERADOS AYMORÉ
Fabricados com lona especial, tinta e

impermeabilizada, e com ilhoses refor

çados, os encerados Aymoré tornam-se

economicos no uso em virtude de sua

maior durabilidade resultante de sua

extraordinaria resistencia.

Estão sendo empregados com

excellentes resultados em es

tradas de ferro, auto· cerni-

nhões, vapôres e outros meios

de transporte. Pódem ser for-

necidos em varias typos de

de, cinza ou kaki

lona, e nas côres crúc, ver-

Encerados Aymoré

producfo do

Le n a o

9

JUIZO DE DIREITO DA 1". :VARA
DA COMARCA DE FLORIA

NO'POLlS
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
tal com o prazo de trinta (aO) dias

virem, on 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 la. Vara.
Por seu advogado abaixo assinado,
diz Jacques Schweidson, comerci
ante estabelecido nesta Capital, que
é credor de D. Alexandrina, Paim,
brasileira, desquitada, residente no

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

tos e oitenta e oito mil réis .

(Rs. 3 :9888000), 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. Excia, 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
débito - citação que lhe será feita

por carta precatória citadora :'1.0

Juizo competente, na Capital Fede
ral; e, caso não pague nem bens à

penhora ofereça, que os oficiais en

carregados da diligência, procedam
à efetiva e real penhora em bens
que achados lhe forem e bastem ao

aludido pagamento, ficando desde
logo citada para, na. primeira au

diência dêste Juizo, que se seguir
à devolução da carta precatória de
vidamente cumprida, vir ver acu

sar-se-lhe a citação e penhora, pro
por-se-lhe a ação e assinar-se-lhe o

prazo da lei para defesa que tiver,
bem como para acompanhar a ação
até final pena, de revelia e lança
mento. Com o talão da taxa [udi
ciaria. Termos em que, p. Deferi
mento. (Sôbre estampilhas esta
duais no valor de dois mil e qui
nhentos réis, inclusive a respectiva
taxa de Saúde Pública Estadual) :

Florianópolis, 13 de dezembro de
1939. (Ass.) José B. Salgado de Oli
veira. Em a dita petição foi profe
rido o seguinte despacho: - A. Co
mo requer. Fpolis., 16-12-939. (Assi
nado) Guedes Pinto. PETIÇÃO:
Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da
la. Vara. Diz Jacques 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. fls., 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. (Assinadõ) A. Wanderley,
advogado. Em a dita petição foi
proferido o seguinte despacho: -

J., à. conclusão. Fpolis., 23-1-1942.
(Assinado) Alvaro Rego. Subindo os

autos à conclusão receberam o se

guinte despacho: Sim, ao pedido de
fls. 25. C�te-se, por edital, pelo pra
zo d.e trinta dias, a suplicada.
Fpolis., 26-1-1942 (ontem foi do
mingo). (Assinado) Alvaro Rego ,

E, para que chegue ao conhecimen
to de todos, mandou expedir o pre
sente edital, que será afixado no

lugar do costume e publicado na,
forma da lei. Dado e passado nes

ta cidade de Florianópolis aos vin
te sete dias do mês de j�neiro do
ano de mil novecentos e quarenta e

do.is:. Eu, Hygino l:uiz Gonzaga, Es
crrvao, o subscrevi, (Assinado) Al
varo de Abreu Rego, Juiz Substitu
t? da la. Circunscrição, em exerci
CIO do cargo de Juiz de Direito da
P. Vara.
Está conforme .

O Escrivão
Hygino Luiz Gonzaga

o ministro mexicano das Relações Exteriores fez, na Confe

rência de govêrnos americanos, reunida no Rio de Janeiro, uma

referência à Inglaterra, aos seus sacrifícios e penas, em verda

de ao seu martírio no combate que mantém a todas as fórmas

do delírio predatório copiadas à velha pirataria e erigidas ho

je em doutrina política por cer-tas nações.
Essa referência não era talvez de rigor na circunstância,

e foi, por isso mesmo, ainda mais significativa.
Os govêrnos americanos reuniram-se no Rio de Janeiro

com o fim de aplicar o princípio da solidariedade continental

em face da agressão nipônica aos Estados-Unidos, apoiada e

secundada pela Alemanha e a Itália. Formalmente, a Ingla
terra não estava em causa, embora a aplicação do referido

princípio devesse, como de resto aconteceu, beneficiá-la com

_
a concessão da não helig'el'ância, a título de aliada do país

r americano agredido.
Mas o fato é que, no âmago da questão da guerra, o esfôr-

ço inglês constituiu a primeira, e continua a constituir a prin

cipal condição de êxito para a defesa efetiva da América. O

que a Inglaterra sustenta é a mesma concepção democrática, e

portanto americana, da vida. Já lhe devíamos solidariedade

moral, antes de prestá-la política aos Estados-Unidos.

A referência do ministro mexicano das Relações Exterio

res foi assim uma pura manifestação do subconciente vencen

do a rigidez das normas no debate.

O mundo não se conforta hoje senão de uma confiança:
a confiança na vitória inglesa. A índole do inglês é a garantia,
o motivo dessa confiança.

A Grã-Bretanha tem, sem dúvida, a fôrça. Não tem, entre

tanto, a fôrça pela fôrça, e sim como instrumento da paz. Seu

programa de paz está em sua história, no desenvolvimento de

seu poder de expansão. Foi no século XIX que se engrandece-
ram e até se formaram muitos povos independentes. Por coin

cidência, também foi êste o século de maior fastígio inglês, em

que a estrutura do Império Britânico mais se definiu. Debalde

procuraremos o espírito inglês cortando o passo a qualquer
daqueles povos, inclusive quando a unidade de um dele�, o po

vo italiano, era a expectativa do domínio sôbre certas rótas

marítimas com passagem obrigatória pelo Mediterrâneo.

O chamado imperialismo britânico resistiu à ofensiva da

propaganda por meio da qual o apresentavam ao mundo como

voluptuoso de conquistas. Na realidade, êsse imperialismo era

antes um esfôrço de confederação, de reunião e cooperação de

povos de língua inglesa, irmanados por outros pontos de conta

cto, além dêste. Sendo britânico, não molestava a unificação de

nenhum povo diferente, e por vezes a estimulou e ajudou.Sen-
. f.

No dia 3. terça- feira. às 19 horas,

I do forte, erígta-se em ronteíra moral diante da qual se que- 110 prédio da rua Saldanha Marinho

I braría a cupidez de certas emprêsas sem analogia com a sua. n. 'l, esquina da rua Fernando

O inimigo atual do inglês tem pocurado estabelecer a con- Machado, será vendido em leilão, o

vicção de que nunca pretendeu alcançar-lhe o império. Reco- seguinte:
.

nheçamos-Ihe êsse mérito, ou essa prudência. Mas não é seu
1 cama para solteiro. com colchão

novo, 2 camas laqueadas de branco

império, é a fronteira moral o que o inglês defende. E na com colchão e com estrado de ara

fronteira moral estamos nós, os americanos--estava, por conse- me para solteiro, mesa de cabeceira,

guinte, o ministro mexicano das Relações Exteriores quando 2 guardas-roupas de superior madei

não poude sopitar perante a Conferência dos govêrnos ameri-rbaandqeuetimabÚpiaortaCocmh espelho bisauté,
_ ,

'
- apeus com espe-

canos sua eloquente alusao a Inglaterra. lho. escrivaninha envernizada e

Concedamos que na fronteira moral haja em grande par- com estante, 1 escrivaninha com 2

te um interêsse inglês, fundado em razões óbvias de equilíbrio,' Q'av.etas. 1 mesa redonda para sala

um interêsse cujo sacrifício parcial seria a brécha para o sa- d� Jantar, 6 .cadelras•.ll;Iesa de co-

. , ..
_

zmha. prateleira, 1 mobilia laqueada

cnflC.lO total ul�enor. Cumpre, entl'(�tanto, nao esquecer que a para ��pa, .ca.rrinho para criança,
refenda tronteíra resguarda tambem -- e talvez resguarde fogareiro elétrtce, co.ck-tail, louças,

muito mais __ a existência de quase todos os povos, sobretudo vldro.s, fogareiro a alcool.. latas de

daqueles que, havendo-se criado na paz protegidos pelo direi- mantímentes. col�has, cadeiras, trens

t
.

d direi
-

di
-

' de cczínha. 1 Cilindro para massa,

o e pratícan o o íreíto, nao ispoem de vagas de assalto. miudezas, máquina de escrever,

Eis porque a Inglaterra será um vencedor cujá vitória to- etc. elc. 5 v.-2

dos almejam, e vencerá também em nome da América, para a

América. O mundo sabe e compreende que, acima de seu im

pério, ela presserva a civilização e com esta a sorte dos povos

pacíficos. Não é outro o ideal americano e não é senão para

realizar êsse ideal pelo exemplo que a América vive na solida

riedade e leva a solidariedade aos extremos da luta. A atitude

americana é em tése uma atitude perfeitamente inglesa. O mi

nistro mexicano das Relações Exteriores não o disse, mas o

conceito está subentendido.

MOINHO INGLEZ
------------------------�---------------

Para Senhoras:

PENTEADOS
MODERNOS

e serviços de

MANICURE
Qualquer Tipo

Rua Jerônimo Coelho - 23
�'P;;F e i'WEê!II!·_

5v-s4

Aulas Particulares

Lídia Guimarães AI

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

ISv--alt.7

Acácio Moreira
ADVOGADO

Consultas e pareceres
Ações clveís, comerciais

VISCONDE DE OURO
PRETO, 70

Fone 1.277

Assembléia Geral

I

�

Os abaixo, constituindo mais de 20% dos associados

da COOPERATiVA MIXTA DE LATl�INIOS FLORIANO
POLIS, no uso das atribuição que lhes são conferidas pe
lo § 3( do Art.1 7 dos ESTATUTOS da mesma cooperatí
va, convocam os demais cooperativistas para uma 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 Economia Rural
no Estado para acompanhar os trabalhos da Assembléia,
que terão inicio às 9 horas da manhã. Nessa reunião, em

que poderá ser observado o estatuído no Art. 18°, serão

tratados outros assuntos de int- resses vitais para a COO-
PERATIVA e para seus associados. .

Florianópolis, 25 de janeiro de 1942.
Emanuel Fontes, Ivone Gumercindo Vieira, Izattíuo

Francisco Vieira, Rosalino dos Santos, Vitorino Francisco

V�ras, Deodoro Silva, João P. Vll pert, Gustavo Gaspar
NIColau P. Costa, Manoel P. Costa. Jovito Miguel dos San
tos. Zeferino José Ramos. Dorval José Teixeira João Flo
rentino Pacheco, Agostinho Antonio Furtado, LÍdio Pires,
Geraldo Candido Bernardes, Justino Amancio Cordeiro, Ge
raldo Machado, Lucas Correia, Hipólitu Bern-rdíno das Cha

gas, João Francisco, Antonio Duarte,

Atenção
Sementes novas de flôres

e verduras, só na liA Flori
cu;ltura", à rua Felipe Sch·
ml.dt, D. 52, (Edifício "Cru-
zeuol>.) 20vs.-9

Despedidas
Viuva João Lobo Haber

beck e filha, sta. prof. Nair
Lobo Haberbeck, impossibi
litadas de fazerem, pessoal-·
mente, suas despedidas aos

seus-parentes e pessoas ami
gas, por seguirem, dia 27
(terça-feira), para Irnaruí,.
onde fixarão residência feL-

A
'

zern-no por este meio, ofe-
recendo seus préstimos em

suo. novo. residência, naque�
la localidade de nosso Esta..
do.
Fpolis'l 25-1-1942.

�Vi.=��.

•

o 'CONTRATOSSE'
E' DE EFFEITO SENSACIONAL
.

.._ rebeJdos.� .....
••• o. rd ple� grippea, restriados., ...aquld6ea. _
_CaJ'"Na. �..gulneos, dores 1110 peite e na. �.t �
• .......ez. geral, falta de .ppetite • feb COIfTllATOSSia
•• ro..edl••bsoluto, berelcG. que ta..... Eftlca."_
.. t...e do. tub.rcal.... tomaa4o-e ce.".............. •
CONTRATOSSE Já recebeu naaJ. ele 24000 attestade....
",\T8S. Tenha.. culd.dohNiI _Ix... eagaaac. .......
... tIÓ • CONTRATOSSE. que- é r.... aão teta ..........
.. ....rlnt........ T.,.,h'_ Nt os ._.......

I

Instituto de Educação de Florianópolis
Exames e matricula

De ordem do senhor diretor levo ao conhecimento
dos interessados que estão afixadas na portaria dês te
Educandário, as instruções relativas aos requerimentos
de matrícula, exames de admissão e exornes de 2· época
os quais dever�o. ser cpreserrto.dos nesta secretaria, n�
decorrer do proxrrrio mes de fevereiro, conforme as dato.
especificadas nas instruções.

S

Secretaria do Instituto de Educaçã.o 27 de J·ane'r
de 1942.

,1 o

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

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1 6,.2

(Defronte à casa Hoepcke)
.

------�--------��=-----�
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o ESTADO 30 rle Janeiro de 1942

o governo boliviano rompeu
relações com os países do "eixo",
a cujos representantes diplo
máticos e consulares foram en

tregues passaportes.
•

O preso Roosevelt convidará o

preso Guani, do Uruguai, para
visitar os Estados Unidos em

fevereiro próximo.
•

�

O rádio de Sydney (Austrá
lia) anuncia que 46 navios de
guerra e de transporte japone
ses, que foram surpreendidos no

estreito de Macassarv > foram
metidos a pique.

*

O sr. Winston Churchill, in-
tervindo pessoalmente na dis
cussão da Câmara dos Comuns,
obteve u'a moção de confiança,
por 464 votos contra 1.

·

Aviões britânicos bombardea
ram importante fábrica no norte
de França, e parte da qual
foi destruida po;- explosão.

A RAF bombardeou ontem
com êxito a cidade alemã de
Münster, que é importante cen

tro de ferrovias e canais utili
zados pela indústria de guerra
do Reich. Grandes incêndios e

explosões foram provocados.
Também Roterdão (Holanda)

e Boulogne (França) foram ata
cadas.

Seis aviões ingleses não re

gressaram.

Informam de S. Juan de Porto
Rico que se elevam a 250 as

vítimas do vapor canadense
"Lady Cockrane", torpedeado
por submarino do eixo.

•

Dizem de Batávia que o com

boio japonês, surpreendido no

estreito de Macassar (entre Bor
néo e Celebes), era constituido
de 100 navios de guerra e de

transporte e conduzia, prova
velmente, 150 mil soldados.
Cinquenta dêsses navios, mais

ou menos, continuam ilesos, na

sua róta.
•

�����""""""""""""""""""" .a """"""""""",, � ...

••O.l'A$ ••• IA. AqÃO
WASHINGTON, 29 (1)NITED) .. OS CíRCULOS BEM INFORMADOS DO PAíS, DECLARAM QUE {AS FORÇAS
NORTE-AMERICANAS QUE DESEMBARCARAM NA EUROPA ESTÁO PREPARADAS PARA AÇÃO IMEDIATA.

Baleado no Rio um oficial ULTIMA HOBA�lll�f do exército japonês

SOIRÉE DOS CARECAS
'" Sábado. aia 3i

Apresentação de "Seresteiros do
Luar" em genuina "Escola do Sam
ba».
03 «cabeleiras" estão planejando

o golpe de reabi lit.ação , Dificilmente
hão de conseguir seu intento, pois
os «

carecas>, veteranos, estão firmes
em seus postos e não pretendem ce

der uma partícula siquer, dos tro
féus conquistados sob a gloriosa ban
deira de S. M. Rei Momo.
Nota � Na Relo ioaria moritz, os

srs. sócios poderão reservar mesas

pelo preço de 10$000.

I Vida Social
Fazem anos hoje:
A prendada senhorita Maria

de Lourdes Rosa;
- o jovem Moacir Solon da

Silveira;
- o abalizado clínico nesta

capital sr. dr. João de Araujo;
- o menor Fernandino, filho

do sr. Florisbelo Silva, proprie
tário da afreguezada alfaiataria
"O Único',.
Casamentos:
Realizam-se hoje, às 17 e 17.30

horas, os atos religioso (na Cate
dral Metropolitana) e civíl (na
residência da noiva, à rua Duarte
Schutel, 126) do enlace matri
monial da prendada senhorita iLucí Garcia com o sr. Heitor'
Melo� profissional-alfaiate.
Paraninfarão os atos civil e

religioso: Por parte do noivo, o

sr. Liberato Carioni e sta. Líbia
Carioni; sr. Jorge Rosa e exma.

sra. Por parte da noiva, sr.

Rodolfo Hickel e exma , sra. e

sr . João Hortêncio da Rosa e

sra. Rosalina Pereira :da Costa.

Clubes:
Domingo proximo o Cantista

R. F. Clube oferecerá a seus

inúmeros associados um saráu
dansante carnavalesco, subor
dinado ao título de "Soirée"
das Ventarolas". Essa noitada
alegre, que terá início às 18

horas, promete grande sucesso,
dados os preparativos ja em

franco progresso. Essa noitada
será abrilhantada pelo afinado
jazz do sr. Adolfo Aires.
Viajantes:
Seguiu para Curitiba a pren

dada senhorita Paula da Luz
Mohr, filha da exma. viuva Etel
vina da Luz Mohr. Em sua

companhia seguiu a senhorita
Iracema da Luz e Silva, filha
do nosso prezado conterrâneo
sr. João Maria Ferreira da Silva.

x

Rio, (lUeridional, P. C.) - Pocallsando o caso (lo japonês,
que foi baleado por um policial e que, mais tarde, verificou-se
em processo tratar-se de um oficial do exército nipônico, um
vespertíuo puhlica uma entrevísta do jurisconsulto 'I'argIno
Ribeiro, o qual, tecendo comentários favoráveis ao polícíal Al
varo de Campos Góis, também acadêmico de Direito, conclue
pela certeza de que, se Iôr feito um pedido de indulto ao presi
dente da Repúbltca, o sr. Getúlio Vargas não se negarâ a ele
íerí-lo, dispensando o refertdo acadêmico da pena, que lhe foi
imposta, de seis anos de prisão, exatamente, por ter ferido um

estrangeíro, que hem poderta ser um espião japonês e flue se
rebelara contra a ordem de prisão que lhe fôra dada, afim -Ie
prestar esclarecimento sobre o conteúdo de uma maleta que
por êle era conduzida, acorrentada ao bolso.

o material da LATI
será requisitado
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I
Orzantzi ção de escrltas-c-Ins-
peções períódícas.V t' rifíce çãoEcos e Notícias de balanços (e atestado) A.S

I sístêncla contábil em geral.
Procure a Organização Co

---_....--- �
m erotar Catarinense.

Rio, 30 - Divulga-se nesta
capital que o ministro da Ae
ronáutica vai nomear uma co

missão para examinar as pos
sibilidades de requisitar o ma
terial da LATI, de acôrdo com
o recente decreto do govêrno
sobre requisição de material aé
reo. Segundo essa lei, a indeni
zação é fixada pelo próprio ti
tular. Encontram-se atualmen
te em nosso território 5 aviões
daquela empresa italiana.

Segundo comun�ca o Departa- , (para ocurso fundamental), res
menta de Educação encontra-se

/ pectivamente.aberta a inscrição às vagas re-. •

servadas ao Estado no Ginásio Foi criado em curso comple
Catarinense e nos Colégios equi-/

mentar anexo ao G. E. "Flo
parados, até o dia 8 de março riano Peixoto», da cidade de
p. vindoiro e l

' de fevereiro Itaiaí.

NOVA MARCA

Inoglukus'
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Êste não é da
Quinta·Coluna

Junto às tropas norte-ame
ricanas em um pôrto da Irlân
da do Norte, 29 (United) - O

primeiro soldado norte-ameri
cano a pisar em solo britânico
foi o soldado de primeira clas
se Milburn Henke, de Sutchin
son, no estado de Minesota,
cujo pai nasc_eu na Alemanha. I
Henke foi escolhido pelo gene- I
ral Russell para que fosse I)

Iprimeiro a descer no pôrto.
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Cartazes do dia
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CINE ODEON CINE REX IMPERIAL

- FONE 1602 - - fONE 1587 -o- - FONE 1587: -

A's 7,30 horas A's 7,30 horos

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

A's 7,30 horas:

A vida tem dois Secreta Galanteador
t

.

No Palco
aspec os Apresentação do Prof. Kardo

com John Garfleld e Brenda Raschld Ali Khan e da

Marfhall maravilhosa Selma em núme-
ros de Mistérios, Ciência

e Arte,Complemento nacional D.F.B
Conquistando o Colorado

(avent. reais)

I
Preços: 2$000 t$500 e 1 $000

Imp. até 14 anos

Mania de divórcio
com Joan Blondell e Dick

Powell

Complemento nacional D.F.B.

Complemento nacional D.F.B.

A voz do mundo
Notícias do dia (jornal)

Quando, ontem, pela manhã, levantava vôo, no

aeroporto de Santos Dumont, caíu ao mar o avião "Po
tez", da Aeronáutica Civíl Argentina e no qual viajava
o· chanceler Guinazu e demais membros da delegação
argentina, que regressavam a Buenos Aires.

O aparelho era guiado, no momento, pelo dr. Sa
muel Bosch, diretor na Aeronáutica Civíl Argentina.

Todos os passageiros sairam com leves ferimentos,
excepto o dr. Guinazu, que saíu ileso.

Ao decolar, o avião percorreu' o co rn.pnirnertto do
campo sem conseguir ganhar altura, por excesso de car

ga, e acabou mergulhando nas águas da Guanabara,
tendo sido socorridos imedintamente os seus ocupantes.

Os feridos foram pensados no Hospital do Pronto
Socorro. O dr. GuiÍiazu foi à embaixada argentina.
donde se comunicou pela radiotelefonia com Buenos
Aires e, em seguida, se recolheu ao Hotel Glória, onde
foi visitado pelo sr. dr. Osvaldo Aranha.

*
* *

Na próxima segunda-feira partirá para os Estados
Unidos o sr. dr. Artur Costa, ministro da Fazenda.

Dois submarinos japoneses apro
ximaram-se da ilha de Midway,
mas foram repelidos pelas ba
terias da costa norte- americanas.
Aparentemente, um submarinoMoscou anuncia que suas for- foi alcançado por uma granada.ças avançam sobre Esmolensco •

e Viasma. f O governo do Uruguai baixou
•

severos decretos para impedirO assalto japonês contra as as atividades dos agentes do
forças do gral. Mac Arthur, na «eixo».
ilha de Luçon (Filipinas), foi •

repelido pela artilharia ianque, Incluindo o Brasil, já 18 pai-
com grandes perdas para os ses americanos cortaram relações
assaltantes. com os países do «eixo".

Estreará hoje em Nova Iorque
a bailarina brasileira Eros Vo
lusia, que tomará parte em a

nova versão da película "Rio
Rita".

A embaixada equatoriana à
Conferência do Rio de Janeiro
declarou que seu país romperá
relações com o "eixo" dentro de
48 horas.

Preços: 3$000 e 2$000

Foram detidos nos Estados
Unidos vários agentes do estado
maior alemão, por estarem pro
curando vender brilhantes rou

bados durante a invasão alemã
da Bélgica e Holanda. O dinhei
ro apurado seria empregado a

pagar a propaganda nazista em
toda a América.

•

O secretário da marinha, sr.

Knox, declarou que a frota do
Atlântico continua a caça aos

submarinos alemães, tendo des
truido bom número deles.

�

Foram presos pela polícia flu
minense, quando faziam propa
ganda do comunismo, os indi
viduas Natalino Rodrigues, Jo
sé Ferreira Pais, Barreto Lins,
Humberto Silva e Euzebio Tor
res Braga.
Natalino Rodrigues já havia

sido preso anteriormente pelas
policias de Santos e S. Paulo.

..

O Departamento da Guerra
norte-americano anuncia que o

general Douglas Mac Arthur
acusou os japoneses de estarem
maltratando os prisioneiros nas

Filipinas.
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Lavando-se com o sabão

"I II I I D
de WETZEL & CIA.-JOINVILLE

tempo e dinheiro
•

ecorromrza-se

(Marca regislrada ')�eJ.� .�'I?C(A,
• •
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


