
RIO, 20 (C. P.) -- INFORMAM DE SÃO PAULO QUE INÚMEROS QUINTA-COLUNISTAS FO
RAM PRESOS NAS RUAS DAQUELA CAPITAL, AO MANIFESTAREM REGOZIJO 'PELO AFUN
DAMENTO DE MAIS CINCO NAVIOS BRASILEIROS. NA RUA DIREITA, A POLíCIA FOI OBR�
GADA A INTERVIR, PARA EVITAR QUE UM CIDADÃO "EIXISTA" FOSSE LI NCHADO PELA
MULTIDÃO, AO DIZER, SORRIDENTE, A UM AMIGO, "FORAM-SE MAIS CINCO DESTA VEZ".
REINA CALMA EM TODA A CIDADE, NÃO HAVENDO DEPREDAÇÕES. À TARDE, REGISTROU
SE NO BANCO DO BRASIL, O QUASE LINCHAMENTO DE UM FUNCIONÁRIO DÊSSE ESTA
BELECIMENTO DE CRÉDITO, QUE SE REGOZIJARA PELO AFUNDAMENTO DOS NAVIOS
BRASILEIROS, DECLARANDO QUE IA, EM SINAL DE CONTENTAMENTO, TOMAR CI NCO
CHOPPS DUPLOSj ASSIM QUE DEIXASSE O SERViÇO. SEUSCOLÊGAS, INDIGNADOS COM
ÊSSE PROCEDIMENTO, CASTIGARAM-NO SEVÉRAMENTE E, EM SEGUIDA, O LEVARAM À
SUPERINTENDÊNCIA DO BANCOJ QUE DETERMINOU A ABERTURA DE INQUÉRITO, PARA
APURAR AS RESPONSABILIDADES DÊSSE QUINTA-COLUNISTA, QUE SERÁ DEMITIDO E

CONVENIENTEMENTE PUNIDO PELO TRIBUNAL DE SEGURANÇA.
�f�lQTALEZA, 20 (Cu P.) _ .. FOI PRESO AQUI VICENTE SOUZA GOlS, QUE REAFIRMOU
SUAS CONViCÇÕES INTEGRALISTAS, E RAIMUNDO ALVES SILVA, QUE LEVANTOU

BRINDE À ALEMANHA, NO BAR "PINTO", COMEMORANDO OS AFUNDAMENTOS�

AS
UM

DOENCAS DA PELE
E SIFILlS

Espinhas, eczemas, manchas
da pele, narasltcses, furúnculos,

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.

Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

Consultas: Das 1ft às 11 horas.
Rua Vitor Meirelles 18-1" andar.
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"Golpes insanos de "besta em agonia"RIO, 20 (D. N. P. A:) -- EM SEU ÚLTIMO ARTIGO, SOB o TíTULO "AGRESSÃO ALEMÃ" -- O
SR. MACEDO SOARES ESCREVE: "A BESTA ALEMÃ" NA SUA ESPANTOSA AGONIA DE FÉ
RA JÁ NÃO RECUA DIANTE DOS CRIMES MAIS COVARDES E I G N Ó B E I S '_'. DEPOIS DE
ACENTUAR QUE SE TRATA, AGORA DA EXTENSÃO DA PIRATARIA NAZISTA AO NOSSO li
TORAL ACRESCENTA: �'O QUE NOS CONSOLOU FOI A ATITUDE CLARA E RESOLUTA DO
NOSSO GOVÊRNO E A SERENA E ENÉRGICA NOTIFICAÇÃO QUE FEZ PRONTAMENTE AO
PAíS TOMANDO A POSiÇÃO DE COMANDO QUE LHE CABE COM TODO o APOIO E SOLI-5

DARIEDADE DA NAÇÃO".
Vibrantes discursos do chanceler Osvaldo

Aranha e do embaixador do Chile
Rio, 20 (Agência Nacional) - Um dos momentos culminantes das

manifestações populares de ante-ontem, nesta capital, foi diante do Pa

Iácio Itamaratí.
o chanceler Osvaldo Aranha chegou à sacada rodeado de altos fun

cionários e chefes de várias missões diplomáticas sul-america�as. Foi

um momento de delirantes aclamações
O chanceler Aranha discursa, referindo-se, de início, às palavras

do presidente Vargas, que acabava de ouvir. Palavras a um tempo de

serenidade, energia e civismo sem par. Indica que as reafirmações dos

sentimentos da pátria e solidariedade humana, bem como o amor à jus
tica e à liberdade e os acontecimentos atuais levaram o povo brasileiro
a �se exprimir. Mostra como nossa atitude anterior ponderada represen

lava, apenas, um esfôrço de bôa vontade e persuasão, na esperança de

uue os povos chefiados por criaturas bárbaras e transviadas reconheces

sem e reconsiderassem seus transviamentos e brutalidades. Agora, po

rém, já não nos podemos iludir mais, tão rleshumanos os últimos atos.

Impõe-se uma reação à altura de tais processos e métodos.

Assegura o ministro aos brasileiros que será oposta aos agresso

res uma reação que servirá de exemplo t:\smagador aos novos agresso-

res bárbaros.
E diz: "Podeis voltar aos vossos lares certos de que o presidente da

República, reunindo em seu derredor, nesta hora, seus ministros e to

das as demais autoridades brasileiras, militares, civis e o povo do Bra

::,iJ, no mais largo e profundo sentido da união nacional, há-d� dar ao

1\OSSO país essa paz que tanto ambicionamos, fundada no respeito e so

lidariedade dos povos, e que, não longe estão os dias em que os agresso

res de hoje hão de morder, não só o pó da derrota, mas o do arrepen-

dimento, pela brutalidade de seus atos".
,

Usou da palavra, a seguir, o embaixador chileno, Gabriel Videla,
que disse:

"Povo do Brasil !
Lamento profundamente não vos poder falar na vossa formos� ]�n-

gua, o português, (falava em espanhol), para poder expressar m�ls 1l1-

timamente ao povo brasileiro, ao seu gnvêrno e ao exmo. sr. presidente
da República, Getúlio Vargas, os sentimentos de profundo pesar e e_m�
cão do Chile, autenticamente solidário com o Brasil e com os brasi lei

;'os, neste transe doloroso".

a' mulher brasileira 'reclama justiça!
Rio 20 (D. N. P. A,) - No momento em que a multidão es

tava re�nida na frente do Teatro Municipal, pr�movend? ma

nifestações de desagravo contr� as ag�esso�s r:azlsta�, apos um

discurso inflamado da senhonta Mana RIta, que disse q�e, u

mulher brasileira reclamava iustiça, chegou o �hefe ?e POlICIa,
sendo recebido com aclamaçoes e palmas., Submdo as eS,cada
rias do Municipal, falou para o povo, pedmdo 9-u� �antIvesse
calma, porque o govêrno estava, tomando pn�:Id�ncIas,. Re�o
nheceu - disse - que o povo tmha as s_uas razoes pala PIO
mover as manifestações, mas que confiasse na açao do go-
vêrno,

Campanha de aviação nacionalA
.

Reuniu-se, dia 18, à noite, na sede da Associação Comercial de Flo-
rian óp lis, uma comissão composta de vários comerciantes desta praça,
com a p resen ça dos srs. presidentes da Associação Comercial e União
dos Varejistas de Florianópolis, sob cujo patrocinio se processará o

movimento de coleta no meio do comércio local para a compra de um

ou mais aviões que deverão ser doados à Campanha de Aviação Nacio
nal, conforme noticiamos em tern p o,

A Comissão executiva da idéia levantada pelo sr. Jacques Schweid
son, é constitui da pelos srs.: Américo de Campos Souto, Severo Simões,
Manoel Galdiuo Vieira, Roberto Oliveira. Rogério da Costa Pereira e

.Jacques Schweidson, e iniciará seus trabalhos quinta-feira, dia 20 do
corrente.

Está, pois, organizada a Comissão, encarregada da coleta de fun
dos para a aquisição de um ou mais aparêlhos de treinamento para a

Campanha Nacional de Aviação. Campanha louvável sob todos os as

pectos, mormente nesta epo ca em que, agredido traiçoeiramente por
"desconhecedores" convencionais dos direitos humanos e das nações, o

Brasil precisa de asas; asas para sua defesa, asas para movimentar suas

riquezas, de país livre e fecundo.
Comerciante: Atende ao brado de teu coração patriota e leve à Co

missão o teu óbulo, por modesto que seja, para o bem do Brasil e felí
cidade das gerações vindoiras!

Os agressores não ficaram impunes
A Interventoria Federal, por intermédio do Departa

mento Estoduo.lde Imprensa e Propaganda, forneceu-nos
a seguinte nota: "O Governo do Estado tem por bem justificada a exaltação popular em face das inominaveis e

repetidos atentados que os submarinos do «eixo» pratica-

Em toda a AmeFrlea a ,enom.·naFvel aaressão
aram contra os nossos indefesos navios e contra a dignidade
nacional; e sente igual emoção ante irreparaveis perdas

sofrl·da pelo Brasl·l fOI· profIJ·ga.da de vidas e de propriedadés brasileiras. Mas apela, ainda
� para a serena conciência de todos, no sentido de evita�

Washington, 20 (United) --I mais,
nos meios autorizados, perturbações de ordem, confiando nas enérgicas provi

Causou profunda indignação que muitos outros náufragos dências que o sr. Presidente da República fará adotar,
em todos os círculos nacionais poderão ser salvos durante as para que não fiquem impúnes os agresssores e para que
a notícia divulgada pelo gover- próximas horas. seja desagravada a honra nacional.
no, anunciando O inominável a- Washington, 20 (United) - O Governo conta com que o patriotismo do povo
tentado dos submarinos do "ei- Causou surpresa e pesar a notí- prestigie a ação das autoridades e agu arde calmamente
xo" contra cinco navios brasi- cia do novo atentado traiçoeiro as mais seguras medidas de salvaguarda dos interesses
leiros, ao largo da costa da dos submarinos do "eixo" eon- brasileiros, que serão tomadas",

'

Baia. As últimas informações tra os navios brasileiros, que
divulgadas assinalam que em faziam serviço de cabotagem ao
diversos pontos do litoral da longo da costa do Brasil. Os
Baía e de Sergipe já chegaram círculos políticos e a imprensa
numerosas lanchas e baleeiras, referem-se em termos enérgicos
conduzindo grande número de a êsse novo crime das potências
náufragos dos navios afunda- do "eixo" que atinge não só o
dos pelos corsários das potên- Brasil mas todos' os demais pai
cias do eixo" . Acredita-se, ade- ses da América.

Austr'ália está preparada

Sob a premencia da gU,erra as indústrias de arma

mentos deram um passo gigantesco para a frente. A in
dústria de aviões da Comunidade acha se agora numa

base de produção em massa, com um desenvolvimento
em larga escala dos recursos naturais do país, que for
necem as materias primas necessarias à manufatura de
aviões.

Na fotografia: Um "Wirraway" de adestramento,
capaz de ser usado €omo bombardeiro de mergulho, um
-dos muitos tipos ora produzidos em massa na Austrália.
(BRITISH NEWS SERVICE Especial para O Estado)

Asas da
•

vIngança
Havana, 20 (A. P.) - O cap. Juan Rios Montenegro, famoso aviador

cubano, que presentemente serve na RAF, no. comando de transporte,telegrafou do Canadá à Associated Press, dizendo que se oferecera ao
presidente Batista para bombardear a Alemanha, em vingança J)li't.,
afundamento de navios cubanos por submarinos do Rixo,

'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Muitas mulheres sofrem de moléstias que fazem da vida um ver
dadeiro inferno.
Uma Calamidade!
Em certas doenças, até o Genio da Mulher pode fica alterado

e ela, de alegre e bem disposta que era, passa a ser triste, abor
recida. desanimada, sem vontade nenhuma de trabalhar e zan

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

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

Regul�dor Gesteira é o tratamento indicado.

REGULADOR GESTEIRA é o Remédio de Confiança para

tratar intlamação do Útero, o Catarro do Útero causado pela
inflamação, Debilidade, Palidez e Perturbações nervosas provocadas
pelo mau luncionamento dos orgãos Útero-ovarianos, a Pouca
Menstruação, as Dôres e Cólicas do Utero e Ovarias, as

Menstruações Exageradas, e Muito Fortes ou Muito Demoradas,
a,s Dôres da Menstruação e as irritações causadas pelo pêso do
Utero congestionado.

Até O Genio I
UDIa Calamidade!

I
I
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INDICi\DOR MEDI(jO
Dr. ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS

NARIZ, GARGANTA
Especialista; assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro. I

C I Peja manhã, das 10 às 12
onsu tas: A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24.- Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperfeíçoamento e Longa Prátíoa no Rio de Janeiro

Consulta. pelahO��?h:\::d!�r8�sri:����� �a:ar�d::·l�a�O��sáS 12

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

Dra. Josephina S(hweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às li horas

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

O... MARIO WENDHAUSEN - �����:ra��o . A:��
de Medicina da Universidade do Brasil)

Ex-interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do Departamento de Saúde

CLINICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: RUIi Felipe Schmidt n. 38 - Tel. 1426
Residencia: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 -- Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

Dr. AÜCiUSTO DE PAULA Dl�eto�a����:s�9:lFlorlanopoHs
Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51

(próximo ao Teatro).
Cirurgia geral e Doenças de Senhoras.

Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONsULTAS: Díartamentes às 11.30 e das 16 às 18 horas

Fone 1.644

, I

iii

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

o. SAVAS LACERDA
Oculista do Centro de Sdúde e do Hospital de Caridade

Ex-interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e. ex-estagiário dos
Serviçes do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Cons: Vitor Meireles, 28.-0as 16 às 18 horas.
Res.' Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLlS.

I·
II

1

I

-

Dr. BEZERRA LEITE I Dr. Z. DE LINS
.

NEVESCLÍNIC-4\. Ex-assistente da Clínlca
MEDICA Ginecológica da Facul-

CONSULTORIO:
dade Nacional de Medi-

II
cína e do Hospital Psi-

Rua Trajano, 33 quiátrico do Rio de
Sobrado Janeiro. .

Consultas das 5 horas CONSULTORIO: R. Tra-

I
em deante.

I
[ano 33. Das 13 às 15 hs.

RESIDENCIA: RESIDÊNCIA:
Rua Blumenau, 28 Rua Trajano, es.

--
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IN81'ITUTO DR DIAGNOSTICO.
CLINICO

Dr. Djalma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Sulca)
Com prâtlca nos hospítars europeus
CUntcs médica em geral, pediatria,
doença. do 81stema nervoso, s't>are-

Ibo geníto-urínarlo do homem
e da mulber

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manocl de Anreu campaoarloSilo Paulo). Especializado em HI
giene e Saúde Pública, pela Uníver
.Idade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Oabinete de fisloteraola

, Laboratório de microscopia e

análise clínica
Ros Fernando Mscbado,'

Telefone 1.195

flORTANOPOLIS

Auxiliar de escritório
c Precisa-se, para os servi
ços de auxiliar ds escritório'
de uma moça, com prática
ou conbecimento do mesmo.

Informações Desta Redação.
15 vs.,-alt.-10

-------...
-
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I Dr. ARMIHIO TAVARES
OUVIDOS - NARIS - GARGANTA

CONSULTÓRIO:
Rua João Pinto. 'l - Fone 1,1161

I RESIDÊNCIA:
Rua Bocaluva, 11ft - Fone 1.1t56

I Ôr. Antônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das IS às
l' horas.

HESIDÊ:NCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone n. 751.

á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Mofra, 4 e 5 - FONE 1:6ft2

(Defronte à casa Hoapcke)

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

Geral
CONSULTORia: IRua Felipe Schmidt-Edifl-

cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIOENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

Attende a chamados
14

a saude com ENO! Tenha
sempre à mão o saboroso
ENO para evitar enxaquecas,
distúrbios estomacais, etc.
Em tres tamanhos, ao alcance
de todos.
Não sendo em vidros, não é
"Sal de Fructa".

o PANGERMANISMO E O
BRASIL

o Exército Brasileiro, por suas

figuras as mais em evidencia, está
nesta hora prestando um grande ser

viço: é o de orientar a sua opinião
pública sôbre as reais intenções elos
alemães ao iniciarem esta guerra.
Já há dias o general Góes Montei

ro, em brilhante improviso, disse o

que convinha dizer a respeito da
causa das elemocracias, quando falou
ao sr. Embaixador Inglês. A Ingla
terra mantendo-se firme na defesa
elos princípios de vida humana sob
os quais vive há séculos, elespertou a

conciência universal e se constituiu
no nucleo ele cristalização de uma re

sistência que elo elomínio material

passou rapidamente ao domínio mo

raL Hoje, estejam ou não eliretamen
te batendo-se contra os alemães, com

as armas forjadas nas usínas de guer
ra, todo o mundo conciente e livre a

está combatendo no terreno espiri
tual, tamanho é o horror que pro
duz a simples ieléia de uma vitória

que faria a Humanidade retr-ogradar
ele séculos.
Mais recentemente, o general Va

lentim Ben icio, falanelo no Sul, fez
ver que os perigos que nesta hora

pairam sôbre o nosso país não são

simplesmente os resultantes das idéias
delirantes de um paranoico que con

seguiu fanatizar um povo, mas vêm
de longe, desde quando o Estaelo
Maior Alemão começou a confeccio
nar os seus planos ele um domínio

gerrnân ico do mundo.
Essa é uma afirmação útil de ser

divulgada o mais amplamente possi
vel. Na vei-dade, seria um erro pensar
que acabado Hitler, tudo estaria aca

bado e o mundo voltaria a viver em

paz. Antes de Hitler houve Guilher
me lI. Antes deste houve BiS'marck.
Num adrníravet estudo ela psicologia
do povo alemão feito por um inglês
que viveu muitos anos entre nós, o
sr. Hamblock "Gel'111any rampan.t",
bastas provas são reunidas para mos

trar que Hitler é uma simples ex

pressão ele uma psicologia coletiva.

Qualquer exame que se faça elas COI1-

díçoes de vida interna nessa Alema
nha arrogante ele hoje, mostra logo
que o fanatismo por Hitler, elevado
à categor-ia de um Deus, a quem as

virgens sacrificam sua virgindade,
as mulheres a sua honra tal como

a entende o mundo cristão, os ado
lescentes a sua ansia de saber, os ho
mens a sua viela - só seria possível
num povo fascinado pela violência.
Porque o estribilho ele todas as can

ções e de todos os discursos e lições
ele propaganda da ideologia nasz ísta é
o lueS1110 culto à raça gerrnãnica, ao

seu dever de conquistar o dominio
supremo do mundo, à capacidade de
vencer todos os povos pela violência,
pela fôrça bruta, pela destruição.
Hitler aparece nesse linguajar como

"o salvador da Alemanha" a quem
toelos devem obediência cega. Mas se

não rõra Hitler seria outro qualquer,
pois o que ele- pregou não lhe brotou
do cerebro por milagre ou inspiração
divina. Foi simplesmente a expres
são ele uma mentalidade coletiva, de
que ele se fez o porta-voz.
Quando o general Benicio afirma

aos seus patricios que desde 1895 os

planos ora em execução para domi
nio do mundo estavam sendo traça
dos pelo Estado Maior Alemão, fá-lo
como técnico. Na verdade, tão longe
quanto pode ir o exame que um leigo
faça elos documentos históricos que
registram as aspirações alemãs, essa

afirmação se confirma. Não se assis
te a um assalto improvisado. O que
o mundo contempla e do que se de
fendem os povos é de um plano len
ta e seguramente elaborado, não pe
lo fanatismo eventual de uma gera
ção em torno de um idolo passagei
ro, mas por orgãos técnicos e com

petentes na satisfação de um sonho
coletivo.
Nem sempre os Brasileiros compre

endem as coisas assim. A aelvertência
do general Benicio é de todo o ponto
oportuna e necessária.

MAURíCIO DE MEDEIROS

Comece hoje mesmo a usar Regulador Gesteira

Produtos CATEDRAL'III:•
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Representantes:
MACHADO & ela.

AVISO .AO POVO CATARINENSE
Linhe direta Porto Alegre·-Florianópolis

Empresa Jaeger & Irmão f!"-� '"

Saídas de Florianópolis às terças e sábados
Saídas de Porto Alegre para Florianopolis

às quartas e sábados
Saidas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos

I Aqente em Florianopolis: MARIO MOURA

IPRAÇA U'i DE NOVEMBRO

•••••••••••••••••••••••••
• •

: 1�11 .. :I·j�1 :
• •
• DE PESSOAS TEM •
• •

: USADO COM BOM RE· :
• SULTADO O POPU· •

: LAR DEPURA TlVO :• DO SANGUE •
• MARCA REGISTRADA' •

: 1?l1IIt:41:&#1P':! :• A SIFIU·S ATACA TODO O ORGANISMO •
• U Fígadc, o Baço, o coração o Estômago, os •
• Pulmões a Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôres •
• nos OS80S, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca- •
• belo, Anemia, Abortos e faz os individios idiotas. •
• Inofensivo 80 organismo. Agradável como licôr. •O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. s. P.
• como auxiliar no tratamento da Sífilis e Reu- •
• matísmo da mesma origem. _ •
• VALIOSAS OPINIOES •
• O ELIXIR «91ft». dada a sua Atesto que apliquei muitas •base. é ótimo auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «91ft» obtendo• tamento da Sifilis nríneínalmen- sempre os melhores resultados •
• te nos casos em que a via bo- no tratamento da Sífilis. odl

•
cal é a única passiveI. ...Ca) Dr. Benedito Talosa. (a) Dr. Rafael Bartolem

• •
••••••••••••••••••••••••

Sindicato dos Empregados no Comércio
de Florianópolis

Assembléia Geral Estraordinária
Convoco,D pelo presente, os associados deste Sindi

cato de Classe, para reunião de Assembléia Geral que
será realizada no dia 22 do corrente, às 19 horas, na
séde Social, à rua Conselheiro Mafra no 3S-Sobrado
a-fim-de s e elegerem os vogais e suplentes que deve
rão � er apresentados como candidatos à Comissão do
Salário Mínimo do Estado, de conformidade com a lei.

Florianópolis, J 7 de agosto de 1942.
Gustavo Zimmer - Presidente

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa. Catarina
Rua Ireleno n.O 16 - SMe própria

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

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

. FLORJANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos -- Cobranças

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

das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
semestral, em Maio e Novembro.

Paga todos os coupons das ap6l1ces Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem carteira especial para administração de prédios.
Recebê dinheiro em depósito pelas

melhores taxas :
C/C à disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 6%
C/C AYiso Prévio 8�
C/C Prazo Fixo 9%

Aceita procuração para receber vencimentos em to ..

das a8 Repartições Federais. Estaduais e MUDiclpaie;.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CASO c
A AGENCIA FORD avisa aos srs. proprietarios de automoveis e caminhões, que acaba de contratar com a firma depositaria dos afamados e eficientes aparelhos.

GASQ'GENIO LIGHT
a exclusividade desse produto, fabricação inteiramente nacional, para todo o Estado de Santa Catarina. Este aparelho, aprovado pela comissão de técnicos
encarregados pelo Governo, já é conhecido em todo o Brasil como de absoluta precisão, eficiencia e de facil manejo. Com o maximo prazer ministra-se aos

snrs. interessados toda e qualquer informação a respeito. Aguardem a chegada da primeira partida destes aparelhos, dentro de breves dias.
Rua Conselheiro Mafra N· 54 Telefone, 1.665 Telegrama «TUFFIAMI�J)

Teriam torpedeado
o «WichUa»

Terriveis carnificinas
ameacam a Holanda

Baía JtCompanhia c Alianca �aSydney, 19 (Reuters) - O
cruzador norte-americano "Wi
chita" que os japoneses ale
gam ter afundado na batalha
das ilhas de Salomão, teve um

dos flancos "gravemente rom

pido", por um torpedo ínímí
go, segundo um relato publica
do em Tóquio, baseado no que
disse um piloto nipônico.

"O fogo anti-aéreo norte
americano foi intenso - disse
também o awiador inimigo -

entretanto, voando tão baixo,
que o bombardeiro atacante
ficou quase ao mesmo nível
da ponte de comando do na

vio visado, este foi torpedea
do certeiramente".

Londres, 17 (A. P.) - Os locuto
res nazistas continuam �,faz�r
ameaças de execuçao de varres re

féns na Holanda, a menos que os

sabotadores das ferro,:ias . d,a Ho�
landa sejam entre�ues � polícia, ate
meia-noite de hoie. Cl!culos Iiga
dos ao "'ovêrno holandês no ex il'io
temem que terriveis carnif�cinas
estejam a ameaçar a população da
Holanda. À medida que se aproxi
ma o fim do prazo dado pelos ale
mães, a tensão am:l1enta na Holan-

. _;;'';:'', ,ov-e os alemaes, como anun-

1 ciaram, detêm sob custódia 1.600
reféns. Os alemães anunciaram que
quatro terroristas foram presos
qllando tentavam dinamitar uma

estacão de, rádio controlada pelos
aleniães. A rádio controlada pelos
alemães não especifica o número
de reféns que pagarão com a vida,
caso não se apresente as autorida
des os sabotadores. Acredita-se,
porém, em Londres, que esse n,ú
mero possa ser aumentado, em VIS-

ta de atos de sabotagem mais re

centes. Um porta-vóz do' govêrno
holandês no exílio declarou com

oruulho : "Pelo menos sabemos que
o povo holandês. não baixou � �a
heca diante do Invasor". A rádio
crnisora de Oslo informa que uma

quadrilha de sabotadores, "dirigi
da por um homem de nacionali
dade britânica", foi presa em Go
Ieborg, depois de penetrar em ar

mazens e depósitos, conduzindo
explosivos. Entrementes, o govêr
no norueguês no exilio declara não
saber ainda qual a punição, se al
guma houve, infligida a aproxima
damente novecentos homens, mu

lheres e crianças, presos em Oslo,
no (lia 3 de agosto, por trazerem
flores comemorativas do aniversá
rio do rei Haakon. De acôrdo com

notícias de Estocolmo, as autori
dades alemãs e a gente de Quisling
consideram o fato como perigosa
demonstracão e forcaram as lojas

Ide flores a cerrar suas portas du
rante aquele dia.
Telegramas britâni.cos ela fron

teira italiana dizem que os f'ascis
las, depois de arrazar a pequena
aldeia jugosláva de Ravnik, espa
lharam cartazes ameaçando ele
morte todas as pessoas das aldeias
viz.inhas que deem abrigo a hahi
'(antes sem lar de Ravnik. "Como a

população masculina foi em sua
maioria fuzilada imediatamente ou

deportada para a Itália", os "habi
tantes sem lar" são mulheres, cri
ancas c homens de idade avança
da".

Fundada em 1870 Séde: BAIA
Seguros Terrestres e Marítimo9

Uberle ..se
dêsle martírio!

"'-

DORES nos RINS? Dados relativos ao

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

ano de 1940
Rs. 9.000:000$000
» 54.700:000$000
,. R.929.719:000$000
» 28.358:717$970
» 85.964:965$032
» 7 .323:826$800
» 22 354:000$000

• Verifique estes sintô- não eliminado que está
mas: dôres nas costas, dô- envenenando seu orga
res reumáticas nos músculos nismo. Para isto, tome'
e juntas, urina turva, escal- Pílulas de Foster e ajude
dante, escassa; pés inchados, a vencer os seus males.
olhos empapuçados. Eles Pílulas de
podem ,indicar uricernia. r o i! T 'DRE um sinal de alarme. E .,.Ií".I
o excesso de ácido úrico Para os rins e a bexiga

Preferidas porque são:
• Diuréticas e balsâmicas - para pielites, uretrites e cistites.

desinfetam e ativam os rins, .. Fáceis de tomar.

• Combatem o ácido úri- Insista nas legítimas Pílula;
co e manifestações. de Foster (invólucro ver-

• Indicadas também rnelho).
Aprondo pela D,N,S, sob n.o 114 em '5-�-H2

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

I 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
L O B O & Cia.CAMPOS-------------------------------------------------.....--

Gasogenio 5U L LY .

A Carvão Vegetal
Adataveis a CAMINHÕES - ONIBUS - AUTOMOVEIS
e a qualquer MOTOR à EXPLOSÃO, com Economia

de 75% sobre a gasolina.
PRODUTO DA MAIS ANTIGA FABRICA

DO BRASIL "

Brasileiros que escaparam de
morrer nas Caraibas

RUA FELIPE SCHMIDT N 39

Catx« oostal /(J-TeleohoIU1083-l!nd.Tel. cALL/ANCA)

Sub-Agente em Laguna, Tubarão, Itcricri,

IBlumenau e Laqes.

fr· s: J',.� ��
• 1;.... "ra"f ,

Rio, 19 (R. M.) - Viajando
num vapor que deu entrada
no porto na manhã de ontem,
regressaram a esta capital, pro
cedentes dos Estados Unidos e
do Recife, respectivamente,
cinco sobreviventes do "Gon
çalves Dias" e um do "Cairú",
navios brasileiros torpedeados
pelos alemães no mar das
Caraibas, nos dias 24 de maio
e 8 de abril.

Os primeiros são o imediato
Manuel Duarte, o 10 piloto AI
gecy Monte Sousa, o 20 radio
telegrafista Murilo Ferreira da
Silva, o carvoeiro Joaquim Jo
sé de Santana e o foguista Pro
cópio Ramos de Oliveira.

Os dois primeiros embarca
ram em Pensacola e os restan
tes no porto de Nova Orleans.

O maquinista brasileiro, que
pertencia à equipagem do
"Cairú", é o 20 maquinista
Raimundo Nonato das Neves,
que embarcou no Recife.

Salas no centro
Alugam-se diversas salas,

p/médícos, dentistas ou ad
vogados, aítas à rua Tira
dentes, 14 (sob),
Vende-se também uma oti

ma armação. envidraçada pi
escritorio. Tratar à Rua Fe
lippe Schmídt, 19 (Casa Dau
ra) 15vs - 4

comissões oficiais, em varias serviços de
TRANSPORTES

Vendedores autorizados:
C. RAMOS & CIA.

Rua João Pinto, 9 Florionopolis
Fornecemos quaisquer informações, bem como orçamentos.

Já adotados, por (J 1.eIdw-r uae cadtU':.::te 9
LE.VE.A SAUDE
PARA O SEU LAPI

'fJIUJti1& (JJ&/. falf4U1 /aHdJIdu

SALSAfAflfllLHA
c46fllSTOL

SAnGUe Limpo
�ILWOS SADIOS!

NOTA: - Dispomos de oficina própria, para a montagem dos
Aparelhos, servida por mecânico especializado na Fábrica.

Vende se
um terreno pro-

prio para cria
ção e lavoura, com 10 mi
lhões de campo e mato, en
cerrando cerca de 250 cabe
ças de gado e 8 oU 10. ca
sinhas, extremando com a
cidade de Bom Retiro. Infor
mações com Manoel Boell,
em Bom Retiro. 15-15

GRIPPE cún�fobr�
PILULAS de BPlISTOL

19Q�ptdptU/
ENFERMEIRA

� grippe segue frequentemente os
• !lsfriados. Corte estes prompta
mente, friccionando o peito e o

pescoço, ao deitar-se, com Vick
VapoRub. Descongestiona o peito,
facilita a respiração, acalma a tosse.

aiiQuanto Goering está
zangado•••

MOSCOU, 17 (A. P.)- Um
despacho de Genebra para a

agencia Tass diz que o mare

chal do Reich, Goering , está se

riamente aprensivo com a POSSI
bilidade da criação de um «se

gundo front" aliado na Europa,
determinou aos seu agentes nos

países, ocupados que intensifi
quem a luta � impiedosamente
contra todas às tentativas de
revolta.
Acrescenta a agencia russa que

Goering tem coníerenciado'[sobre
esse assunto repetidamente com

altas autoridades do Reich. Diz
a agencia Tass que foram" cha
mados com urgencia para rece

ber instruções de Goeringos "le·
aders" nazistas da Noruega,
Bélgeca e Holanda, os srs. Vi
dknn Quisl ing, Leon Deg re1le e

Anton Mussert, respectivamente

Ameacas alemãs
Z u r iqu e, 19 (R.) - O

"Frankfurter Zeitung" , co
mentando os ataques em 'mas
sa da "R. A. F.", à Alemanha,
diz:

"Quando o grosso da força
aérea alemã não se tornar
mais necessários na frente ori
ental, coisas incríveis aconte
cerão aos ingleses. Então os
britânicos compreenderão me
lhor o que a "Luftwaffe" real
mente é.
Numerosos e gigantescos in

cêndios crestarão as ilhas bri
tânicas. Os ataques aéreos de
1940 parecerão brincadeira de
criança, quando comparados a
estes" .

Vende·se on alnga·se
a propriedade rr' 35 à rua Al
mirante Lamego, composta
deum bungalow confortavel
e moderno, e um sobrado
com diversos depósitos na

parte terrea, e ainda uma

casa propria para instala
ção de qualquer .industria
Aceita-se proposta de per

muta por outra casa no

centro, ou próximo ao centro
da cidade.- Informações na

CASA NOVA, à rua Felipe
Schmidt, 17.

o ADVOGADO ACACIO MO-
REIRA comunica aos seus a

migas e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro lO nO 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)
Residência: "La Porta Hotêl"

apartamento 112.
Caixa-Poslalll0-Fone: 1277

No fim de um ano, euen
itO somarão esses dias de do
res roubados aos afazeres e

ás 'alegrias da vida?
Afaste de si os �de<i·

mentos periódicos, A SAUDE
DA MULHER - regulador, tôo
nico, anti,doloroso - é o reme

dto que lhe restituira á tran

quilidade. Êle tem no nome!

o resl!_mo <!� sues v!!!��es.:.

Dôr dedente?A aproxima�ão do perio
do mensal é, para as senho
ras que não têm boa saude,
um tormento e um pesadelo.
A Simples lembran�a dos so

frimentos que se avizinham
perturba-lhes a tranquilida
.de e as põe em sobressalto.�

AVISO Comprai na C.ft. SA MISCE
LÁNEA é saber economizar'

ANASTAClO KOTZIAS a
visa à sua distinta freguesia
e ao público, em geral, que
mudou 11 sua loja de fazen
das e armarinho, para a rua

Felipe Schmidt, nO 17 (antiga
Agencia da Companhla Sin
ger),
Florianópolis. 31 Julho 1942

ANASTACIO KOTZlAS
l5v12

, _.
'

•..............;.Dr. (I.rno G. IGalletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro, 23
10 andar (Altos do Café
Bubi). - Fone 1.1168.

vende se
uma machína

-

de costura de
mão. marca Vestasínha nova
sem uso. por 270$ Tratar com
o chauffeur do Carro. n». 1522

A SAUDE DA MULHER

.aASI�r•• tls
PNEUSdistribuidora dos aFlmadcs 8 R A S I L,FORD·,«AGENCII\

que a honram com a sua preferencia, resolveu reduzir os preços dêsse produto. dando um desconto compensador.
Assim, inteiramente à disposição dos interessados, aguarda com prazer a sua honrosa visita.

servir aosquerendO bem

Caixa Postal, 117 •• End. Teleg.: «TUFFIAMIN- •• FlorianópolisRua Conselheiro Mafra� 54 •• Telefone, 1665

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



f

H

IIII

II I

I I

I
,
I

'II

II'

o ESTADO :20 o e Agosto d� '94�

f�Q
�do-����TD

Tocante e patríetlca manifestação
na Colônia «Santa Teresa»

�.--"
Eleva-se a 23 o número de navios de guerra ja

poneses afundados nas águas aleutianas.

I Vida Social I

Digna dos maiores elogios foi, mostrando os perigos do quinta-co
sem duvida, a manifestação de pro- lunismo, como fonte de enfraqueci
testo contra o bárbaro afundamen to men to das energias nacionais, num
de indefesos navios hrasileiros reu- momento em que todos devem ser
Iizada, expontaneamente, pelos' congregados na defesa do Brasil.
doentes internados na Colônia San- Terminou dizendo de sua confian
ta Teresa. ça em que os brasileiros unidos em

Após haverem obtido o mais f'ran- torno aos seus governantes a todos
co apoio do Diretor da Colônia. vencerão, garantindo a continuaçãoDr. Tolentino ele Carvalho, dirtgi- eterna da independência e da li
rum-se os internados, na sua totali- bcrdade de sua terra.
dado, em companhia dos funcioná-
rios sadios, para a praça de espór- Findo esse discurso, entrecorta
tes, precedidos pela sua banda de do por vezes de calorosos aplau
música e sob vivo entusiasmo cí- SOS, fez uso da palavra o dr. 1'0-
vico. lentino de Carvalho, que encerran-

Sôbre o motivo da reunião fala- do a reunião, mostrou, em frases
ram, sucessivamente, os doentes revestidas do mais vibrante civismo
A. P. Guimarães e Hcrcilio Machado e devoção à causa nacional a ativi- reste presidente da Caixa Beneficien: dade sóbria mas eficiente de todas
te dos Internados, os quais nos as autoridades do país, no grave
mais ásperos termos expressaram momento presente, e aconselhou os I
sua reprovação pelos atentados na- internados a se conservarem em

zlstas e seu entusiasmo pela causa completa calma. Inacional, sendo ambos muito aplau- A seguir, iodos os presentes cano,
didos. Posteriormente fez uso da taram o hino nacional, findo o
palavra o dr. Madeira Neves, cujo que, em passeata e sob as mais ca
discurso foi caratcrisado pelo mais lorosas exteriorisações de anirnosi
ccrrado ataque aos inimigos que dade patriótica, percorreram as
ora covardemente, nos agridem.. avenidas do Leprosário.

Ordem de recolhimento de oficiais A ponte de Wate��ooCom Robert Taylor e Vivien
.

e praças do Exército
Rio, 20 (D. N. P. A.) - o ministro da Guerra, general Eurico Gas-

par Dutra, baixou, em data de 18, o seguinte aviso: "As diretorias de Ar- C I t N' I (D F B )omp emen O aciona .. , Complemento Nacional (D.F.B.)mas e Serviços providenciem para que se recolham às respectivas 'unida
des, com urgência, os oficiais e praças que por motivo de férias ou dis
pensa de serviço se achem delas afastados, bem como aqueles que por
motivo de transferência, classificação ou conclusão de cursos se achem
adidos às mesmas diretorias, devendo ser desligados e mandados seguir
410 SeU delltino na prtmeíra oportunida4e"�

Explosão de civismo do povo catarinense
contra as nações do «Eixo»

Ontem, sob os aplausos gerais, grande massa popular per
correu as ruas da cidade, substituindo as denominações alemãs
ou italianas de estabelecimentos comerciais ou logradouros públi
cos. A Livraria "CentraI", do sr. Alberto Entres, teve sua

denominação mudada para" Baependi" , recordando os tristes
acontecimentos de sábado e domingo. A Casa" Veneza", à rua

Conselheiro Mafra, sofreu, também, alteração em seu nome.
Passou a ser Casa "V", augurando a vitória do direito e da
civilização, bens humanos que os nazi-nipo-fascistas conven
cionalmente desconhecem ...

E não parou aí a revolta popular. Alemães e italianos fo
ram obrigados a dar vivas ao Brasil, ao presidente Vargas e ao
interventor Nerêu Ramos. Todas as casas alemãs tiveram sua

denominação mudada pelo povo, entre aplausos da multidão.
Uma comissão de estudantes, acompanhada de grande massa
de povo, percorreu as casas alemãs, italianas e pertencentes a

ex-integralistas, exigindo alumínio para a
"

Campanha da Asa".
Grande quantidade de alumínio foi assim arrecadada.

Num gesto louvável, altamente patriorico, os chauffeurs de
praça e particulares organizaram passeata pelas ruas da cidade,
com seus carros, empunhando bandeiras nacionais, tendo a

precedê-los um carro com a bandeira da União dos Chauffeurs e
o Pavilhão Nacional.' Nesse carro seguia a Diretoria da União
Beneficente dos Chauffeurs.

À tarde, grande massa de povo percorreu as ruas da
cidade, precedidos pelo glorioso Pavilhão Nacional. empunhado
por alunas do Colégio" Coração de Jesús" e Instituto de Edu
cação. Todas as classes sociais se « congregaram �m torno de
nossa bandeira, profligando a agressão de que foi vítima o

Brasil. Deante do Palacio os manifestantes estacaram, ouvindo,
emocionados, a leitura de um telegrama do sr. interventor fede
ral dr. Nerêu Ramos, a respeito da conduta do povo catarinense
em face dos últimos acontecimentos. Logo após, tendo à frente
o sr. interventor federal interino, dr. Altamiro Guimarães e exma.

sra., além de outras altas autoridades, foi . efetuado desfile por
varias ruas da cidade, ao som do Hino Nacional e de ardorosas
demonstrações de fé e orgulho patrioticos. Finalmente, da sacada
do Palácio do Governo, usaram da palavra o sr. dr. Ivo d'Aquino,
secretári.o do Interior e Justiça, e dr. Wanderley Junior, que
pronunciaram notaveis orações, condenando os atos selvagens
dos novos hunos e confiantes na vitória do Direito e da Justiça.

40
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ANOS
•••Aí COMEÇA

A VIDA

Sim, contanto
que você asse-

gure a plena vi":
talidade do seu

coração e das suas

artérias com o uso
de um produto
'c o m o I O D A L B •

CORAÇÃO
Vida do corpo

IODALB-
Vida do coração

LABORATORIOS RAUL LEITE S. A.

IULTIMA HORA
o desembarque na França

A B.B.C. informou que as operações de ontem,
de desembarque aliado nas costas francesas,' fqram le
vadas a efeito com pleno êxito. Foram operações de
•

'Comandos", preliminares à "segunda frente". Além de
baterias de 6 canhões, depósitos e bateri'as anti-aéreas do
inimigo foram destruidos. Os equipamentos para desem
barcar "tanks" estiveram em ação. Os "Comandos" ti
veram o apoio da Marinha. Foi enviada à França uma

mensagem, declarando que ainda não se tratava de

I invasão do continente europeu, para evitar manifesta

\ ções de rebeldia do povo francês e, consequentemente,
represálias nazistas. Aviões "caças" e bombardeiros for
maram em cobertura, protegendo os atacantes. O de
sembarque ocorreu em 3 localidades. A luta foi violenta
e terminou à tarde, com o reembarque das forças alia
das. Foram destruidos 82 aparelhos ncraiàt c.s. Outros 100
foram avariados ou, talvez, destruidos. Os aliados per
deram 9S aviões.

Segundo consta em Londres já foram afundados,
nas costas brasileiras, S submarinos do "eixo", por aviões
e esquadra do Brasil e de Norte América. Adeantou o

despacho que no A t Iân t.ico Sul navega um corsário na

zista, bem armado.

o Pó de Arroz, o Rouge e o Baton de Coty
possuem uma esplêndida variedade de cores

que, magnificamente, se harmo
nisam entre si. D� mais encanto
ao seu rosto, aprimorando o seu

"maquillage" com estas tres notas
de beleza que' se completam:
Pó de Arroz, Rouge
e Baton de Coty.

Protesto do Departamento
Administrativo do Estado

Pôrto Alegre, 20 (D. N.) - Na
sessão de 18, do Departamento Ad
ministrativo do Estado, o sr. Moi
sés Velinho, tratando dos torpe
deamentos de navios mercantes
brasileiros, propôs fôsse enviado
ao presidente da República o se

guinte telegrama, o que foi aproo
vado por unanimidade:
"Presidente Getúlio Vargas

Rio - Pela unanimidade de seus

membros, o Departamento Admi
nistrativo do Rio Grande do Sul
vem perante vossa excelência ma

nifestar seus sentimentos de pro
funda revolta pelo criminoso aten
tado com que a sanha totalitária
acaba de ferir frontalmente a nos
sa soberania. Já vinhamos sofren
elo em nossos bens e nossas vidas
pelo crime de hayermos honrado,
c1entro de uma formula de paz,
nossos compromissos continentais.
Agora a agressividade dos inimigos
da civilização requintou com o tor
peeleamento de numerosas unida
des brasileiras ele cabotagem nas
nossas próprias águas territoriais.
Juntando o seu protesto à onela de
indignação pública que se eleva de
todos os quadrantes da nacionali
dade, o Departamento Administra
tivo do Rio Grande do Sul ante
cipa ao eminente mandatário da
nossa conciência cívica sua inteira
solidarjedade às medidas que fo
rem tomadas para desagravo ela
dignidade nacional.
Respeitosas saudações. (ass.)

Acioli Peixoto, Moisés Velinho, AI·
berto Pasquali, Camilo Teixeira
Mérelo, Gastão Englert, Carlos
Eurico Gomes, Eurico Rodrigues",

AnlversárlOG:
Transcorre hoje o dia na

talício do nosso prezado e

ilustrado colega, jorn. Jáu
Guedes,

Velho propugnador dos
ideais democráticos, notável
orador, possuindo nobres
qualidades de caráter o

distinto aniversariante' se
fez estimado, o que se pa
tenteará na data de hoje
pelas inúmeras provas de
carinho e amizade que há
de receber. às quais junta
mos, sinceramente. as nos
sas.

Fazem anos
O sr. cel.

co d'Avila;
a menina Norrno-Mco-Ic ,

filha do sr. Narbal Vilela'
o jovem Nilo Velozo, filh�

do sr. Agapito Velozo;
o sr.' João' Gonzaga, fun

cionário federar.

hoje z

Rômulo Pache-

Viajantes:
Vindo de Icaraí, onde se

dirigia a agencia do Ban
co do Brasil, chegou on
tem a esta capital o sr.
Antonino Meira.

Caspa 1 LOÇÃO MARAVI.
LHOSA I

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

�nho Creasotadl
"SILVEIRA"

Gr.nd. T6nico

�------------------------------��

PÓ DE ARROZ,
ROUGE E BATON

Fala o sr, Batista 1 DrLuzardo •

Rio, 20 (D. N. P. A.) - Telegrama
procedente de Buenos Aires infor-'
ma �ue após conferenciar com o
p residente Baldomir, bem como o
chanceler Alberto Guani, o embai
xador Batista Luzar d o declarou'
"Espero que todos os países das A�
mencas tomem idênticas medidas
que o Brasil venha a adotar cum

prindo, assim, os deveres de �olidariedade em que se empenharam na
Conferência dos Chanceleres".

LAURO O.AURA

A nota mais tocante
das manifestacões
Rio, 20 (C. P.) - Maritimos rea

Iizaram dia 18, à tarde, impressio
nante manifestação de desagravo as
vítimas do afundamento dos vapores
brasileiros. Empunhado bandeiras
do Brasil, os marítimos desfilaram
nas ruas da cidade dirigindo-se até
o palácio Guanabara, onde foram
r�cebido� pelo chefe interino do ga
hinete mtlítar da presidência da Re
pública. Como pormenor impressio
nante, verificava-se que puxavam os
manifestantes sobreviventes do A
rabutan", Cairú, Tamandaré e O
linda.
Aldebran Beltrão, depois de con

denar, em rápidas palavras, os atos
de selvagena de que os navios bra
sileiros vinham sendo vítimas sali
entou a solidariedade dos marítimos
em torno do presidente Getúlio Var
gas, afirmando que o Brasil podiacontar sempre, em todas as horas,
com a coragem, devotamento e pa
triotismo dos homens do mar. A me
nina Ana Maria, filha do comandan
te João Soares da Silva, do "Bae
pendí", entre lágrimas, fez entrega
ao comandante Otávio Medeiros de
uma bandeira brasileira, como ho
menagem de sua família ao presiden-
te da República. .

VENDEM-SE
MOTORES DEUTZ a óleo
crú, usados, par a camínhõss
ônibus ou fixos. '3 de 110 CR �
valos 2 de 90 cavalos LATA
tndustrta Metalúrgica Ltda.
Rua Itapura de Miranda

3-1 SÃO PAULO
'

Fone 3 7041.
Camisas, Gravatas, Piiames,

Meias das melhores, pelos menores

preços só na CASA MISCELANEA,
- nua Tralano, 12.

Doenças de Senhoras
Vias-urinarias

Tratamento especialisado
das afecções crônicas do
aparelho genital feminino.
'Tratamento moderno de

gonorréa crônica por meio
de eletricidade. Varizes e

hemorroides sem operação.
Fisioterapia - Diatermia e

imfra - vermelho.
Conaultas - das 10 às 12

e das J 5 às 17 horas.
Consulto rio - R. Tiradentes

14. Te!. 1663.
Residencia - R. João Pinto

9. Tel. 1.607.

Paginas sonoras 53

Expurgo em massa
Juiz de Fóra, 20 (D. N. P. A.) -

A polícia já prendeu acima de 100
simpatizantes do nazismo, alguns
de elevada posição social.

Cabelos brancos 1 LOÇÃO
MARAVILHOSA 1

Afundado o submarino alemão que
torpedeou OS·navios brasileiros!

Rio, 20 - (Agência Nacional) I to das armas das Nacões Unidas. É I zira Vargas do Amaral Peixoto e do
_ Às primeiras horas da manha I indescritivel a vibração popular por I interventor fluminense. Usou da pa
de ontem, chegou a Aracaiú um

I
este memorável acontecimento. O lavra, inicialmente, o academico

avião americano, sob o comando interventor Maynard Gomes foi vi- Paes Leme, que reafirmou os propô
do oficial Thomas Calland, tendo a vamente aplaudido pela grande mUl-[ sitos do povo em se manter calmo
sua tripulação visitado o interven- tidão que aclamou os nomes do Bra- e confiante na ação do governo. O
tor Maynard Gomes e o convidado sil e do presidente Getúlio Vargas. ministro Marcondes Filho, respon
para sobrevoar a zona onde possi- O interventor apelou para o povo dendo, começou por declarar que o

velmente se verificara os bárbaros a- 110 sentido de que confie na ação chefe da nação já se encontrava re

tentados às nossas unidades mercan- enérgica das autoridades do país, colhido aos seus aposentos e que
teso Instantes depois o referido of'i- mantendo-se em sua tradicional ati- não podia, como era seu desejo, co

cial da valorosa aviação naval da tude de apoio ao chefe da Nação, mungar mais uma vez com o povo
grande nação americana teve conhe- sem perturbar a ordem". da sua terra. Falou, depois, o in
cimento de haver o capitão-tenente Rio, 20 (C. P.) - Depois das 22 terventor Amaral Peixoto, que, em

Jack Lacey, comandante de um apa- horas, quando terminou o comicio meio do seu discurso, comunicou
relho norte-americano, bombardea- monstro nas escadarias do Teatro ao povo que o governo acabava de
do um submarino alemão a 50 mi- Municipal, o povo foi mais uma vez receber uma comunicacão do inter
lhas distante do litoral. O interven- como já o havia feito à tarde, até vento r Maynar d Gomes; informando
tor Maynard Gomes, acompanhado

I
o Palácio Guanabara, a cuja porta que um avião norte-americano afun

dos tripulantes do avião visitante, já os esperava o capitão Manoel dara um submarino do "eixo", a

proferiu na sacada do Palácio do Garcia de Sousa, oficial de dia, que cinquenta milhas distante do litoral.
Governo, após ter regressado do

10-1
estava acompanhado do ministro) O povo delirou com essa noticia, na

�al da. covarde agressão, veemente Marcondes Filho, do ceI. Benjamim l certeza de que esse seja o submarino
ImproVISO, anunciando o grande fei- Vargas, de da. Darci Vargas, da. AI- que haja afundado os nossos navios.

Cartazes do dia
A's 7,30 horashorasA's 7,30A's 5 7 horas

Servidores da lei
Com William Henry

Continuação do seriado:
A volta do cavaleiro

seütaríe
Com Robert Levingstone

e

o criminoso
Leigh

Com Ralph Richardson
Dianna Wynyard'

e

2x96Cine Jor. Bras.

A voz do mundo Cidade de Salvador N° 3
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Imp, até 10 anos
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