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«O E!ército. é um só bloco, uma forma coesa - e cada soldado saberá cumprir o seu dever, sacrificando-sé at
Brasil. Ace.ltamo� os fatos como nos forem impostos e, em revide, empregaremos todas as nossas forças, em
para repelIr a agressão, com destemor e energia. Nenhum filbo do Brasil faltará ao seu dever nesta bora sombria, que

.. exige a união de todos na defesa das nossas tradições e nossos direitos». - General EURICO DUTRA.
DOENCAS DA PELE

E SIFILlS
Espinhas, eczemas, manchas
da pele, parasitoses, furúnculos,

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.
Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

Consultas: Das 1ft às n horas.
Rua Vitor Meirelles 18-1" andar.
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Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
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Hitler oficiaisrecebe seus

desarmados

N. 8621

Os alemães às voltas com a espionagem DO Reicb
ESTOCOLMO, ·24 (H ..TM) -- ANUNCIA DE BERLIM O "SVENSKA DAGBLADET" QUE: o TRI
BUNAL ESPECIAL DE C'OLÔNIA COND�NOU À MORTE POR DELITO DE ESPIONAGEM, EMIL
SEGERS, DE 38 ANOS DE IDADE, NATURAL DE LILLA. POR OUTRO LADO, o TRIBUNAL DE

BERLIM CONDENOU À MORTE TRÊS "INIMIGOS DO POVO".

C A" I A S IA GRANDEZA DE UM HOMEM
Berna, 24 (R.) - "Churchill novamente acaba de mos

trar sua agflldnde mental e não permitiu que lhe servissem de
obstáculos, os preconceitos de orgulho britânico, impedindo-o
de fazer o que considerava necessário a sua pátria" - escre
ve o "Berner 'I'agwacht" comentando a visita do "premieI'''
britânico a llIoscou.

"As pequenas dúvidas e o respeito aos tradícíonalísmos
são estranhos a Churchíll. Isso mostra a grandesa de um 110-
mem. Se seu predecessor, Chamberlaín, foi ao encontro de
Hitler, para evitar a guerra, Churchíll foi ao encontro de Stalin
para preparar a vitória".

,

SO

Luiz Alves de Lima, barão, conde, rnnr- I 101'; mas ('1'a também 11111 episódio, o der

Istambul. 24 (Reuters) - Grandes reforços de homens e I 'Inês e duque de Caxias, ou Caxias pura rnden-o, <lo drama <le nossa unidade.

matertal estão sendo enviados através da Grécia, ao passo que I e, s!mpleSlliellte, como o iJ�screve a Ri,s. A �.niclade do Br�sil, qU,ase,miracnlosa
ti stão sendo feitos para a remessa de tropas ita- I torra do Bras.l em seus epítomcs, e CU,]a em face da extensão teruitortal onde se

prepara IVOS e ,
.. , vida cobriu a de três reinados, pois ,já afirmou, não deixava de significar, nessa

lianas para a França, segundo asseguranl vtajantes neutros sob D ••João Yl êle era prnça, em Iiome- amptu mnruvilha, o prolongamento da

chegados recentemente da Alemanha. nagem ao pai e avô, exer-ceu tão gr-ande unidade portuguesa. Tinha origens remo-

Êsses viajantes muitos dos quais estiveram en1 BerIím, influência sõbre os rumos da pátria, ao tas e profundas. Recebeu-a O Brasif como

declararam que se sentiram "horrorizados" con1 o estado dos tempo de nossa frn-ruação, que é Impossí- herança preciosa e símultaneamente pe
vel nrio encontrar-lhe e exaltar-lhe a fi- Ruela, pois, se nos tt-azia bem traçado 11111

hospitais alemães, onde muitas vezes na mesma cama se en-
t 1

-

tená destino, poupando-uos o esterco de bus-gura e111 O( as as comemoraçoes cen ena- u �

centram dois feridos juntos. rias havidas e por haver no curso dos 1'(1·10, 110S ajn-esentava, depois da Iude-

Hitler, ao que trtsaram, perlllaneCe constantemente na anos coi-respondentes aos de seu fastígio pendência ,0 encargo de rnautê-Ja.

frente e en1 sua ausência são continuas as disputas entre os no século passado. As revoluções brasileiras desse tempo

dirigentes do Partido Nazista, Além disso, o Fuehrer passou a Forçosa c natural foi, assini, a tendên- eram crises tia emancipação. Possuía ca-
.._.. cia do dr, Clm-íuuo Lage quando, ao íns- da uma seu fnndanlenlb, sua espontaneí-

não receber mais oficiais em seu quartel general, a n1enos que talar-se a comlssüo designada para esta. dade, sua filosofia, Sendo, .porórn, r-egro
OS meSn10S sejam previamente examinados por seus guardas belecer o pi-ogr-nma das festas centenárias nais, Ii-isuvam o perigo da desmembra.

e deixem de lado suas armas. Isso muito admirou os viajantes da i-evotncão de 1 S42, rr-sumíu suas con-

I
ção. que a Jndepedêncía não conhecêra,

qUe sempre pensaran1 que Hitler era grandemente popular en- sideruçõcs em dizer que se trntava ainda O homem enviado a dominá-Ias - Caxias
- de. horn-ar a lneulól·jn ele Caxias. - completava realmente, afastando êsse

tre O pOVO alemão, O q ue, entretanto, na<? acontece con1 seus Xada, é bem cei-to, aconteceu· de gra,l perigu, a obra <la unidade portuguesa, t

lugares tenentes que! arrogantes e n�aus, sao ornaüoe pOl' todos. -ve entre JlÓS, do Norte ao SUl, da Iude-
-

tuntn -en Lo .·��,·_h=c�.' que fazia a unida.
pendência à guerra do Paraguai, desde de 1InU1 segunda. vez, novo NIUIO Alvares
Caxias alferes até ministro, que não re- Pereira, a 111'Cl'eCer na .ilulérica o título
cebesse a 1l1ê1l'C'U dêsse infatigável servi- de Condestüvel. As distâncias (la História
dor - note-se que digo servidor e não

I
avívam-Ihe as Iinhas da figura, possí vol

apenas batalhador, porque o que êle foi � merrte indecisa CHI sua época e hoje re

chauuulo a renltzur, e reuttzou, tinha o fulgente. A guerra do Paraguai não lhe
cunho da ação provtdencíal. Dot'rrrh-Iamos aumentai-Ia por si mesma a g'lól'ia, e con

quase em sua época .br'oqnelados contra tudo lhe remata e sublima a significação
toda e qualquer íncmsão <10 mal, por sa- no próprio campo da unidade nacional.
bermos que 11111 homrm velava, pronto a Por isso, são poucos os pontos subs-
cumprir ou empreen/er o necessário... tancípts da História do Brasil no século
Outro símbolo maor m10 teria o Exér· XIX onde Caxias não aparece, e apareceu'

cito eU) sua Juissã( presel'vadora, a fi. elll toeIos Cllqlwnto existiuo
tulo ,le patrono e ,xemplo.

d
�Ias o !'ato é qle a pessôa <1e Caxias

OS não representa apilaS a fÔl'r:a dentro da
ordeln, senão a póllrja Ol'UP]ll da fôrça,

Dpelo quP essa fÔl'{,1 eXJ)l'hnill de indispen- rsável, abafando .,nas !Jaixões seUl del'i.. e

var de outras o('sfôi'ço de coutê-Ias _

abafando-as ('OIH fenônH'uos de sltperfí�
I

cie, 1)al'a os (]llal havia explicação ou até
,justificação; aafalldo-as Pln razão lne.

nos do que ('1',11 qUf" do que serialll de ..

p(bis, ('lU �elL Jscuvulvhnento arbitrário.
E assilH tenlO' int(')'I)l'Ptada a Clel1Iêucia
de Caxias clnj'acc dos que veJlceu _

unIa elellH::'llcf (]UC' o llÜO era, !Jois re

presenta\'u ",es a atitnde de nm homem
c01l1preensiv(jl'cspC'ltalldo o flludalllento
e a Ol'ige1l1 ,as illsnbnlissões quebradas
contra sua (el'gia, qualqllel' coisa de se

JuelhalltC' a/zelo do ch'urgião quando
cose a fel'i( que f-Ie lH'<Ílll'io fez COllI o

objetivo (l�alvnl' o ))Clciente.
Elinline11S, por hnagiu:\ç�io a guerra

do Parag'lh onde o hlstl'P <le enfJ'entá.
la é acres,llo l)elo de g'anhá-la, e Caxias
pel'nlalle('�a 110 llleSlllO 1)la110. Por fIU(�'�
Porque, :1es da guerra, j.i tinha feito
o snficif,e l)HI'a F:i, e111ból'a não o bas.
tante 1>:\1 o Bt'usil: o �uficiellte para si,
pela 1l1alira ('01110 se ünpllsé1'3 à con

fiallça �ral nas y{ll'ias e duas luissões
intel'na�eselnllenhadas; não o bastante
para o l'usil, pela necessC:Íl'ia inclinação
deste ;fió eS]Jerar o Concurso de quem
prestili'aJlIellte llodel'ia ,lá.lo.
A gl'l'a tIo Paraguai não esta\ra liga.

da ]Jo<:nenlll1Jll lnodo aos 1l10vhllf"11toS
jloIítii em cuja sufocar:go fi autoridade
moralc Caxias, tanto quanto sua espa.
da. 1,;a illfluido com l)repon!leraute "a.

Não há noticias do
grupo turista

Buenos Aires, 24 (Reuter::;)
- Há dez dias que não se tem
notícias do grupo de turistas
que partiu para a Cordilheira
com o intuito de atravessá-la e

chegar à cidade chilena mai"
próxima, Chefia o grupo o dr.
Nores Martinez, Juiz de Gené
ral Roca. Acredita-se que os
turistas foram assaltados em
meio do caminho por violenta
tempestade de neve. Uma tur..

ma de policiai.s seguiu para a
Ccrdilheira :l-l'im-de procnrnr
os desaparel ieIos.

Preso nos Estados Unidos·
alemão de destaque

um

. Desfile dos Reservistas
Amanhã, em homenagem ao "Dia do Soldad�" e �om

t
.

·ç-o do sr comandante da 5" R. M" sera realIza
ou onza a .

.

dd ta capital grandioso desfile de Reservís tns, e to-
o, nes "

. ,., h f t à
das as categorias Tera rrucro as 7 oras, em ren e

séde da 16a Circunscrição Militar.

COSTA REGO

Albank. Nova Iorque, 24 - (Reuters) - Um destacado
alemão inimigo foi preso durante a investigação policial de on
tem, em Binghampton. O seu nome não foi revelado, mas se
sabe que o chefe interino dos "G-Men" identificou-o como ten
do pertencido ao serviço secreto alemão de 1910 a 1914 no
posto de primeiro-tenente, época em que servia junto ao' con
sulado alemão, em Candan. Ao terminar a guerra passada êle
cruzou a fronteira e vivia ilegalmente nos Estados Unidosdesde então.

'

segredos
Estados Unidos ao inimigo

H t· 'I Connecticut 24 (A. P.) - o Júri Federal reco-

1
fi IOI(}, al)l'}J'lla(le d� reyerendo Kurt E. B. lUolzaJm, quen leceu a cupc.' , ,

, . I ' ,

foi oficjal de cavalaria alemã durante a prll�ell'a grall{ e g�er-
ra como conspira{lor, juntamente com maIS quatro al,emaes,
Yi�f1Jldo a entreg'a, (le seg'l'ellos militares (los E:"ltado� UnHlos a,�
"E' ".lUolzahn que é presentemente pastor luterano em FI

1 ll��),
•

)Q(l�:'á (le acfmlo com as proyas colhidas no processo,
fi( e Ia'lI .10 a! }}elc}n (le yinte anos de prisão. Todayia, tendoser COIH enau c " ,

I t
defesa manifestado a intensão {le requerer n01'O JU g'amen o,

a

t'
.,

�I'C01I adia(la até que seja cumprÍ{lo êsse recurso
fi, seu ellça 1 c

leg'nl.

Visavam entregar

Encalhado um
brasileiro

navio Fugitivos nazistas de
tidos na Guanabara

. Formosa, Argentina, 24 (U. Rio, 24 (A .•N.) - A polícia
P.) - O vapor brasileiro "Pa- deteve na Guanabara no mo

r3;guai" ��calh�)U na altura de !mento em que tenta�am fugirVllla Emlha, dIstante setenta de um barco ancorado na baía
quilômetros desta cidade, Foi e procedente dos Estados Uni
l:etirada a carga de 600 tonela- dos, três prisioneiros de o'uerra
das, com intervenção da Alfan- alemães. Cinco foram fu�itivosdega. do "Bidelos" e estão desapare ..

. ? coman?�nte do vapor so- cidos, continuando as pesqui.,llCltOU auxIllos de navios bra- zas para u sua localizaçãosileiros para safar. Sabe-se que
.

o vapor está em situação peri
gosa, sobretudo se o rio baixar
rapidamente. Caspa 1

LHOSA I
LOÇÃO MARAVI.

LAURO DA"URA
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 - Di3termia e

imIra - vermelho.
COllsulta� - das to às 12

·e das 15 às t7 horas.
Consultorio - R. Tiradentes

14. Tel. 1.663.
Residencia - R. João Pinto

9. Tel. 1.607.Velava o cadáver, jogando cartas
R· 24 _ Foi enviado à Justiça, a-fim-de ser distribuido

101, V ras Criminais o inquérito instaurado na delega-
a uma c as a ,

. aCllsado Ge
cia do 240 Distrito Federal, no ,qu�l fIgura, como ,-

ralclo Costa soldado ela AeronalltIca. A

Se�'und� consta dos autos, no dia 3 do mês passado, cerca
d 22 °1 s a parteira Ismenia Freire Alves achava-se na
as ,1Ora '136 da rua IVIambacaba fazendo quarto a uma

ca�a nUITflelro.d naquele dia quando tendo chamado a aten-
cnança a eCl a '.

'
A

t-

d d pelo modo inconvel1lente com que es e se con-
çao o acusa o

d ITl baralho de cartas foi por êle inopinada-
duzia, manuseanou,

'

mente agredida com um ponta�._e_. ' _

Morreu ou foi morta •••

Estocolmo, 24 (H-TM)
Jornais alemães anunciam a
morte da secretária particular
de Goering, Ursula von Ko-
natzki,

.

DEPURATIVO ...

'()$� Camisas, Gravatas, Pifames,
Meias· das melhores, pelos menores
preços só na CASA MISCELANEA.
- Rua Trajano, 12.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BOGOTA, 22 (A. P.) -- EM ENTREVISTA CONCEDlpA AO JORNAL "EL ESPECTADOR", O SR.
ARTURO VALLEJO SANCHEZ, EX-CHEFE DE INVESTIGAÇÕES DO DEPARTAMENTO NA
CIONAL DE POLíCIA, TEVE OCASIÃO DE DIZER QUE "SÃO BEM CONHECIDOS TODOS OS
PLANOS NAZISTAS EM RELA,ÇÃO À COLOMBIA", E QUE ESSES PLANOS SERÃO UM DIA
REVELADOS. REFERIU-SE IGUALMENTE O ENTREVISTADO S ATIVIDADES DA "FALANGE
ESPANHOLA", DIZENDO QUE "INFELIZMENTE A POLíCIA TEVE QUE RESPEITAR OS PRE
VILÉGIOS E AS IMUNIDADES DE MUITAS PESSOAS, PROTEGIDAS PELAS LEIS INTERNA-

CIONAIS, UMA VEZ QUE A ESPANHA É UM PAíS AMIGO".

.....

-s:; ......
-
.. ---

o VENCEDOR � SEU
ndo adquire uma caneta Parkerquo. única que possueVacumahc. _A'd 1 d qualidades

a combinaçao 1 ea e .

para ganhar, sempre. :. sempre,
nas

mais severas compehçoes.
-

IDADE PERIGOSA

�em que muitos jovens se vêem ata
É-

. , C

cados de anemia, e de dorose.�.......
.

preciso fortalecer o or_ganismQ, enrri- Cb-' �quecer o sangue. A EMULSAO DE
SCOTT - a maravilhosa combinação do óleo de fígado de

bacalhau com cálcio e sódio - revitaliza e robus
tece. Emqualquer época, nãohá substitutos para a

EMULSlo DE SCOTT
'7:êrnicQ. da&� Orgulhe..se de possuir Parker-_:--=--=<

•

INDICADOR MEDI(;O mostra
sempre
o niv..l

Milhares de pessoas exigentes manifestaram insistente
mente a sua preferência pela Parker sôbre tôdas as outras
canetas. Estas competições recentes mostram a V.S. que
Parker Vacumatic deve possuir vantagens especiais.
Peça ao seu revendedor uma demonstração destas cara
terísticos "vitoriosas", e depois escolha a sua Vacumatic.

D ARAUJO OLHOS, OUVIDOS
__l_. -NARIZ, GARGANTA

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CLINIVO

Dr. Ojal�c1 Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra [Suíça]
.om pr&tlca nos hospttats europeu!
CUnlca médica em geral, pediatria,
doença. do sistema nervoso, apare

lho genlto-urlnarlo do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínlea com o
dr. Manoel de Abreu uampanano
SAo Paulo). Especializado em HI
giene e Saúde Pública, pela Uníver
.Idade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clinica

Metabolismo basal

Josephi:.a S(hweidson Lab���:��r�: ����:iEl�a e MANUA.L DO ENGENHEIRO IVende-se ou al�ua-seM E D I C A análise clínica a proprIedade n: 35 a rua AI-
Doenças de senhoras e crianças. • Rua Fernando Macbado,' A Livraria Q) GLOBO, de Porto Alegre, vem de lançar M, mirante Lamego, composta

CONSULTAS: das tO às t2 e das tft às n horas Telefone 1.195 mercado de livros,em belíssima encadernação e em dois volumes. deum bungalow confortavel
Rua F. Schmidl. 39 (sob.) P l O R T A N O P O l I s o "MANUAL r» ENGENHEIRO", obra prática e que se

e mod�rno, e um sobrado

-E-N---(-d'-I--d--I completa pela eleva;ão da matéria de classe que fartamente com diversos depósitos na

Dr. MARIO WENOHAUS - F��u�&�eO �:: expõe. Afóra as ilutrações, cálculos, desenhos, etc., encontra-se, parte terrea, e ainda uma

de Medicina da Universidade do Brasil)

I
ainda, nessa obra, tudo o que' concerne à matemática, física casa propria para instala-

Ex-interno do Serviço de Clinica Médica do Professor Osvaldo Oliveira Dr. ARMIHIO TAVARES resistência de matdais, construções, arquitetura, condiciona� ção de qualquer .industria
médico do Dellartamento de Saúde

.

OUVIDOS _ NARIS _ GARGANTA mento do ar, esgotos � drenagem, construção marítima, urbanismo Aceita-se proposta de per-

CLINICA MÉDICA CONSULTÓRIO: colonização, e diversa outros assuntos de maior interesse par� muta por outra casa no

Rua João Pinto. 'i - Fone 1.1161 a engenharia. De prço acessível e sendo o pagamento feito em cent�o, ou próximo ao centro
Moléstias internas de adultos e crianças. I

RESlDtNCIA: módicas parcelas menais, é de se esperar que tão util obra da cldade.- Informações na

Consultório: RU6 Felipe Schmidt n. 38 - Tel. 1426 Rua Bocaiuva. 11ft - Fone l.ft56 encontre o geral apoicno meio a que se destina. I São represen- CASA. NOVA, à rua Felipe
Resldencla: Rua Visconde de Ouro Preto n, 70 - Tel. 1523 ' ._.....; tantes nesta Praça, OsSrs. Machado & Cia., estabelecido à rua Schm ídt , 17.

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

I I
João Pinto n.> 5, em cjos escritórios o "Manual do Engenheiro" ------------

___ o ----,-----.-----...------ Dr. Antônio Moniz póde ser compulsado pIos interessados.

Dr. AUGUSTO DE PAULA DJ�etoéa��a,:SP�:1 de AragãoFlorianilp'oHs
Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51 MÉDICO Sociedade CooPt'ativa de Responsabilidades

(próximo ao Teatro). Cirurgia e Orlopedia. Limitada-
Cirurgia geral e Doenças de Senhoras. Clínica e Cirurgia do B d (' lat P I A IFisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta. torax. Parlos e doenças an(O e red o opu ar e gríco a

CONsULTAS: Diariamentes às 11.30 e das 16 às 18 horas de senhoras.
Fone 1.644 CONSULTORIO: de Stnta Catarina

Rua Trajano, 33. Rua .TraJal 0.0 16 - Séde própriaDiariamente das 15 às Registrado no Mínistén da Agricultura pelo Oertttícado
Oculisla do Cenlro de Saúde e do Hospital de Caridade

I
H horas.

I'
n. 1 em 201e Setembro de 1938.

Ex-interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dOli RESID1l:NCIA: Endereço telerafico: BANCREPOLAServiçes do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo) AI i AI 6(linica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS, �ef:f��e n. VJm'. 3 CÓdigos usados: 'ASCOTTE ta. e 2a. edição
NARIZ e GARGANTA FLUIANOPOLIS

Cons: Vítor Meireles, 28.-0as 16 às 18 horas.

I�----------IIII!
EMPRESTA ESPECI1.MENTE A AGRICULTORES

Res.: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLIS. Emprestimos - escontcs - Cobranças
_ Dr. Remigío e ordens ie pagamento.

J Tem correspondente em odos os Municípios do Estado
Representante da Caixa E:>Domica Federal para a venda

das Apólices do EstadoJe Pernambuco, com sorteio
semestral.. enMaio e Novembro.

Paga Iodos os coupons daSlPólices Federais e dos Eslados

I
de Sã� Paulo. �ina Gerais e Pernambuco.

Mantem carteira e�peCI�l ara administração de prédios.
Recebe dínheircsm depósito peJasmelhora taxas:
C/C à disposição Irírada livre) 2%
C/C Limitada 6%
C/C A't'iso Prévio 8'}f;lC/C Prazo Fixo 90�Aceita procuração para sceber vencimentos

o
em to

• das 8S Reparticões Fedel'ais�staduals e Municipaili............._�....�

1� em facilidade de escre- 1� em comodidade. O en-
ver. A rigidez da pena da chedor patenteado, a uma só
Parker, "lubrificada" peJa mão. faz da Parker, entre tô-
sutileza do Osmirídio, estcr- das as canetas, a mais fácil
belece um novo padrão em de encher, como provaram as
facilidade de escrever 9 vi- experiências do Laboratório
bratilidade. Deavitt, Chicago, III.
1� em confiança que mere- 1� em beleza. Parker Vacu-

\ ee. O depósito de tinta da Par- matic é de fato a "Jóia das
l\ lr:or, de lelevlsao total, permite Canetas". Nenhuma outra ca�'
� Ver sempre o nivel da tinta. neta iguala a luminosa bele ..

Contém 1;3 mais do que as cc- za de seus cintilantes anéis
netas com saco de borracha. de pérola laminada.

Contrato de Garantia Por Vida
'

__ rv:a:Aj(f:r'lV1l:Al7J'.�(C'! � O «Dipmante Azul> no segurador representa nosso Contrato
por Vide .com o possuidor, garantindo o reparo de qual-quer avana(exceto em caso de perda ou dano intencional)cobrando apenas seis mil réis para embalagem, porte �
S<ogUTO, desde que a caneta venha completa para consêrto,

f'specialistai assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

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

Consultório: Rua Vitor Meire,les. 24.- Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES-médico especialista em

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

C I Pela manhã: às terças, quintas e sabndos, das 10 ás 12
onsu tas horas: à tarde, diariamente. das 15 às 18 horas

Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467
Residência: Rua Presídente Coutinho. 23.

7321 •

A venda em f6das a. b6as ca.as do ramo
.

CanetcuDiamante Azul, 265$ para cima I outras canetas Park_r, desde 60$. - Únicos distribuidores para todo oBrasil e f.,sto Central de Consêrtos: COSTA, PORdLA & CIA., Rua 1.0 de Março, 9 _ 1.0 Rio Caixa Postal 508

Dra.

Dr. SAVAS LACERDA.

Representantes:
MACHADO & Cla.

Dr.BEZERRA LEITE ICLÍNJC�III

MEDICA

I
CONSULTORIO:

Rua Trajano, 33
Sobrado

Consultas das 5 horas

I
em deante.

IRESIDENCIA:
Rua Blumenau, 28

Dr. Z. DE LINS
NEVES

Ex-assistente da Clínica
Ginecológica da Facul
dade Nacional de Medi-

Icina e do Hospital Psi-
quiátrico do Rio de .

Janeiro.
CONSULTORIO: R. Tra
jano 33. Das 13 às 15 hs.

RESIDÊNCIA:
Rua TrajaDO; 35.

CLlNICA -MEDICA
Molestias Internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral
CONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt-Edifl
cio Amélia Neto-vf'one 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA·
Av. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -
,

Attende a chamados
14

AVISO
ANASTACIO KQTZIAS a ..

visa à sua distinta freguesia
e ao público, em geral, que
mudou 8 sua loja de fazen
das e armarinho, para a rua
Felipe Schmidt, no 17 (antiga
Agencia da Companhia Sín
ger).
Florianópolis. 31 Julho 1942

ANASTACIO KOTZIAS
lDV1�----------------------------------��

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

I
,I

�O ESTADOq}

-

.

'I
/

.{
.A

SUA '�()'�IA

"

... "i;�".....�;''';'':'.1

A direção não se responsabí

� ,- 'Ilir.a
pelos conceito. emitidoe

,
t na8 artigos UBiDados

� �

DUBlO TESPEBTIlfO

R� e Oficlnu ! Rua
João Pinto JL lJ

TaL 1012 - ex. poatal 1St

.:A.SSINA 'l"'1JRA.3

lb Caplta.h
A_ ._ ...•.••.. __
Semfll!Jtre • • • • • • Ei$OOO
Trlmeetn .••••• 15$00.
)161 •••••••••••• I$0OI

No Iaterlort
AlIe ..••••••••••

Semestre •••••••

TrlmeIItJ:'e ••••••

0tI origtn.ah. mesme Mo pu

b11cadoll, MO seria devolvidofl

:............••....................••
•

•

i SEDAS i• •
• padrões maravilhosos, finíssimo acabamento -

: das melhores fábricas do país, são �
• encontradas nos balcões da -
• •

i asa ANTA BOS& i
• •
" Diariamente recebemos novidades e
• •

: Rua Felipe. Scbmidt, 54-Fone 1514 :
• •
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IJOÃO PINTO DE OLIVEIRA
e SENHORA

participam a seus parentes e
amigos o nascimento de sua

filhinha MARIA-ISABEL.

""r··",.\.
,

)';' .� ).;t� , v

PIANO
Vende-se um piano. BORO,
em ótimas condições. Rua

Esteves Junior. 48.
-

I Farmácia "Esperança»do

farmacêutico NILO LAUS
5 v.-4

Siga a voz da experi- tia contra certos sofrírrren
encia. Faça o que têm tos que periódicamente
feito milhares de Senho- afligem a mulher em
rcs, que devem sua saude todas as fases da vida
normalizada e livre de na puberdade. na idcrde
contratempos ao grande adulta, na idade crítica.
remédio A Saude da A Saude da Mulher
Mulher. Regulador. tóní- é o remédio que traz no

co, anti-doloroso. A Saude nome o resumo de suas
da Mulher é uma garan· virtudes.

.

,'�,,, .Ó ' --\.t ,t,'.':{ "..

-

Companhia c Aliança �a Baia]l

SanguenalCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSF OROS/CALCIO

ETC
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Depauperados,
E.gotado., Anêmico., M�e.
que criam Magrol, Criança,
raquíliclI, receberio I toni-
ficaçio ge,.1 do olg.nÍlmo

com o

Sangue nol
Llc. D.N.S.P. rr 199, da 1921

·1 Fpolis.. 16-8-1942

BAIA
Marítimo9

Fundada em 1870 Séde:
Seguros Terrestres e

Hoje e amanhã será a sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.

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

PREÇOS MÓDICOS
d.U&: !dAU____.. 1

[ftf#
'fM.�..............._ -

-:,••••••••• à' ..

•
• n P$ CI

Salas no centro
I Alugam-se diversas salas,
p/médicos, dentistas ou ado

I vogados, sita R à rua 'I'íra-
dentes. 14 (sob) .

I Vende-se tambem uma oti
� I ma armação envidraçada pi
J li��'�L\s�b�idt19 (CaX;�QD;�:
Ira) l5vs-7

-------I
R. Có=",,�1hA1ro Mafra 4 e 5 (edificío do

1\iJ.ercuuo,
FONE 1.642

Dados relativos ao
Capital Realizado
Reservas, mais de
Responsabilidades assumidas
Receita

'

Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios e terrenos) t

ano de J 940
Rs. 9.000:000$000
t 54 ..700:000$000
,. 3.929.719:000$000
• 28.358:717$970
• 85.964:965$032

7.323:826$800
22 354:000$000

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Epiphanio Joséde Souza e Dr. Francisco de Sá.

Agências e sub-agências em todo o território nacional
Sucursa� n? l}ruguái. Reguladores de avarias nas prin:crpais CIdades da América, Europa e África.

Agente em Florianópolis
CA,MPOS L O 8 O & Cia.

PI-ano Venda-se um piano,
marca <Ronychs» .

Tratar à Praça 15 de No
vembro, n-. 12. 6vs-3

RU'A FELIPE SCHMIDT N 39

Roupas - Pulóveres
Cobertores - Scbretudes- �antufas

Ao. •

AGENCIA fNNER
RUA DEODORO �-33 .

Aluga-se uma sala

Catx« oostat /Q- TdeohonrI083-1!.nd. relo cALL/ANCA ..

Sub-Agente em Laguna, Tubarão. ItajaÍ,

IBlume:aau e Laqes.
-

IGasogenio 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
Já adotados, por comissões oficiais, em varias serviços de

TRANSPORTES
Vendedores autorizados:
C._ R�MOS & ClÃ.Rua Joa� Pmt�. 9 FlorionoPolisFornecemos quaisquer informações, bem como orçamentos.

NOTA: - Dispo.mos de oficina própria, para a montagem dos
Aparelhos, serv1da por mecânico especializado na Fábrica.

grande e confortável para casal
na PENSÃO SUIÇA, à ru�
Esteves Junior, 135. V 54

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

---_-:.
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N"iO CONSEGUE]}! NAZIFI
CAR O ENSINO

Londres, Julho (Interaliado) -

1 Os professores e inspetores das es-

I colas da Holanda, que se recusa

ram a ensinar "de acôrdo com os

I sistemas do Nacional Socialismo",
I foram ameaçados de demissão írne

� díata pelo Comissário Artur Seyss
IInquart.

O Comissário do Reich advertiu,
no seu último decreto para coorde
nação da "Frente Educacional" na
zi-holandesa, que os professores,
cuja influência pode "embaraçar o
feliz desenvolvimento dos assun

tos escolares da Holanda", estão
sujeitos a fuzilamento a qualquer
momento.
A não-cooperação e até mesmo

a rebelião aberta surgem repetida
mente entre os professores holan
deses e seus discípulos, a despeito
da pressão alemã, para nazificar o

sistema educacional holandês.
A Universidade de Delft e ou

tros colégios importantes foram
fechados no meio dos cursos, por
diferentes razões, c centenas de
professores foram demitidos ou

presos sob acusação de "não com

preenderem devidamente" o regi
me nazista.

Os alunos estão proibidos de se

transferirem de uma escola para
outra sem permissão das autorída
des nazistas.

j
I

precisa do ENO

porque a agitação cansa,
a atividade gasta ... ENO
constitui a melhor ajuda
para a "preguiça intestinal".
Mas insista no único e verda
deiro "Sal de Fructa": - ENO 1

E "Solde�
II·

MELHORAL É MELHOR I EXPERIMENTE-O!

�"""""""""""""""""""""''''''''''

Crédito Mútuo PredialIr,I,

"r'I
Proprietários: J. Moreira & (ia.

27 DE JULHO
Foi entregue a ;Jrestamista Waldeme.r L. da Silva,

residente em São Francisco (Santa Catarina),
possuidora da caderneta n. 9.839, o prêmio

que lhes coube em mer cadortas, no valor de rs.

6:250$000
contemplada no sorteio de 18 de Julho de 1942.

TOSSES
nocturnas

Atalham-se promptamente friccio
nando o pescoço e o peito com este
agradavel unguento vaporizante,
Uma applícação de VapoRub á hora
de deitar evita, quasi sempre, um

accesso nocturno.

4 DE SETEMBRO
Mais um formidável sorte io realizará a Crédito Mú

tuo Predial, DO dia 4 de Setembro (õ s.Ietra),
com prêmios no valor de

6:250$000
Não vacile adquira já a sua caderneta na sé de da

Crédito Mútuo Predial à rua Visconde
de Ouro Preto na 13.

30v. alt.-3D

o ADVOGADO ACACIO MO·
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro , n° 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)
Residência: "La Porta Hotél"

apartamento 112.
Caixa-Postal t tü-c-Fone: 1277

I DONATIVO GENEROSO
DE UM PATRIÓTA

ARGENTINO
Londres, agosto (Serviço Che

coslovaco de Informações) - O
grande patriota argentino e amigo
dos Estados Unidos e seus aliados,
o sr. José Iturrat, depositou, num

banco de Buenos Aires, a quantia
de 300.000 pesos, com a ordem ele
que seja clistribuida entre os go.
vernos aliados que estão lutando
contra o "Eixo". Desta quantia,
30.000 pesos (150 contos de réis) se

rão colocados à disposição do go
vêrno Checoslovaco, sediado em

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

Consulta mé dica gratis !

Contribuição 1$000apenas
_.......

,
I

--3tíullores ranncantes
Firma exportadora e im portadora do Rio de .Ianairo

com otimas referencias bancanas e comer ctaas dispondoda melhor crgaaízação. está interessada em repre'sentações.Conta propna tsmbem.
.

Cartas pari. "'0. G." - Caixa Postal 2592 - Rio de Ja
neiro.

LJVl.H_l1 e;:,.

O sr. Iturrat é um conhecido
bemfeitor, que forneceu grandes
somas para o combate ao câncer e

à tuberculose na Argentina, e que
também auxiliou os democratas es

panhois forçados a refugiar-se na

América Latina. Dr. Clerno G. IGalletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro, 23
1 ° andar (Altos do Café
Bubi). - Fone 1.1168.

AVISO AO POVO CATARIHENSE. .

Auxiliar de escritório
Precisa-se, para os servi

ÇOB de auxiliar de escritório'
de uma moça, com prática
ou conhecimento do mesmo.

Informações nesta Redação.
15 vs--alt.-IO

Alegre-Florianópolisdireta PortoLinha

Empre�a Jaeger & Irmão
Saídas de Florianópolis às terças e sábados
Saídas de Porto Alegre para Florianopolis

às quartas e sábados
Saídas de Araranguá às quartas, Os ;?(�����Ç!O�J��l�GOd�!lasia-.sáoados e domingos damcnte na perícia dos motoristas.

I A"ente em Floriano"olis: MÁRIO MOURA

I
Estes, entretanto, nem sempre pó-

"li" dem manobrar o carro para des-

PRAÇA 11'> DE NOVEMBRO viá-lo do transeunte, que se obsti-

. ������=======:.=====
na em dar passagem. Além desses,

.= existem ainda os pedestres descui-

Cabelos brancos T LOÇÃOMARAVILHOSA I

IIFinalmente
livrei-me de uma Tosse
rebelde e violento"

Um valioso atestado sõbre 05 efeItos
do Xarope Toss

Não hã melhor comprovação da efí
eácía de um medicamento do que as
próprias opiniões dos que já o usaram.
E assim como a declaração acima, do
sr, C. C. M." do Rio, são inúmeros os
atestados sobre a ação poderosa do
Xarope Toss no tratamento das tosses
gripes, resfriados, bronquites e coquelu:che, pOIS o Xarope Toss é composto de
elementos de ação conjunta sôbre 118
vias respiratorias.
O Xarope Toss não contém narcótíc os

nem tem contra-indicação. Pôde ser usa:do com segurança por adultos e crianças.
Com seus elementos perfeitamente do-

_

sados e escrupulosam!,nte manipulados,o.Xarope Toss atua sobre a flora micro
bíana, 'por sua ação antisséptica. Eliminaas toxinas, �om seus eleitos nos íntesti
no� e nos runs. Regula a circulação san
gumea, pela branda ação tônica sôbre
o coração. Age sôbre o mecanismo datosse, como calmante e sedativo e fortalece .as mucosas da traquéia e dOIbrônquios, Seu sabor é agradável.
Combata suas tosses, gripes e resfriados com o Xarope Toss. Adquira hojelI1l?- VIdro e. defenda sua saúde. logo aos

pnmeiros síntomas destas afecções das
VIas respiratorias com a ação seguradeste medicamento eficaz. Vidro: 5$501.

Seia Guarda Livros em sua Casa
Por eorr espondencía, em 12 mezes apenas, V. S. di

plomar.�e-á-g!lrantimos melhoria-sempre há procura de
pessoas competentes. Faça o curso em sua casa e obterá
melhor emprego. v_ S. também poderà nos representar
nessa cidade, ganhando muito dinheiro. Escreva aluda ho

je a C8ix� Postal, 3717-S. Pauio.

�,��----------------�----------------�-------dados, que atravessam as ruas como

se estivessem atravessando o pró
prio quarto de dormir. O resultado
é serem apanhados pelas rodas ali,
pelo menos, pelo para-lama dos veí-
culos.

•

Quem sai ii rua, precisa apren
der a locomover-se, não embaraçar
o transito, nem se expôr a atrope
lamentos. Se é descuidado por per
da de fosfato ou porque sofre de
insonla, convém procurar UIll mé
dico para tratar-se. Dentre os me

lhores medicamentos indicados pa
ra estes casos, cita-se o Tonofosfan
da Casa Bayer. Ao fim de duas ou

três injeções os pacientes sentem-se

renovados, retcmperados, mais es

pertos, - conseguindo andar na

rua sem atropelar nem ser atrope
lados.

ARTIGO� MILITARESe geral

I I
CANOS DE BOTAS

Tod t· AVIAMENTOSos ar 1905 TALABARTES
par, fardas de BANDEIRAS

I
Tiro'e Guerra CAPACETES

• , CALCADOS
exen, policias

I
TECIDOS

e le9ios. FIVELAS
GALÕES

----m-___ PAN'S

LIMITADA

GABARDINES
CANOTILHOS
DISTINTIVOS
BORDADOS
PERNEIRAS
CINTURÕES
BOTÕES
CINTOS
FILELE·
BRINS

ARGUS

{
REUMATISMO GOTOSOACIDO ORICO
DORES LOMBARES

Registradoras
��America"

Modernissimas, nacionais, com Impressão. registrando
999$900. Venda em 12 prestações por 2:950$ a título de

propaganda. . PROCURAMOS DrSTRI�UIDORES CONTA
PROPRIA. GflANDE DESCONTO. CARU & CJA.

Rua Riachuelo, 44 A.-Rio de Janeiro

MERCNTIL
ATAC.lSTAS

Alameda BARÃO DE L_RA. 212 -- sAO PAULO
Caixa PI. 3529

'I'

II

r•• tls'iik

PEUSdos aFamadosdistribuidoraFORD·,«AGENCIA 8 R A S I L,A
a sua preferencia. resolveu reduzir os preços dêss'roduto. dando um desconto compensadorà disposição dos interessados, aguarda com prazer a s'onrosa visita.

.

1665 •• Caixa Postal, 117 •• End.\Teieg.: UFFIAMINlt •• Florianópolis

que a honram com
Assim, inteiramente

servir aosquerendo bem

Conselheiro Mafra" 54 •• Telefone,Rua

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vende-se uo?- terreno pro-
prro para erra-

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, Informações com o Inspetor ADOLFO BOETTCHER, Florianópolis; Rua Felipp schmíõt
em Bom

-

Retiro. 15-15 el«. (Edllícío Amelía Neto),

Visilarã a I!Rússia o
sr. WendellWillkie
Washington, 22 (D. P.) - O ex

candidato à Presidência, sr. Wen

dell Willkie, anunciou que a pedido
do Presidente Roosevelt partirá
brevemente para o Oriente Próximo
e Rússia onde "prestará certos ser

'vicoS ao govêrno", O sr. Willkie
,formulou suas declarações depois
de almoçar com o Prímeiro Magis
trado e disse que durante a sua

;excursão confia poder entrevistar
se com o sr. Stalin.
Declarou entretanto que a sua

viagem não tem caráter oficial, po
rém projeta visitar o Egito e 011-
tros importantes teatros de guerra
dessa região do globo, menos a Chi
na e a índia.
"Acredito, disse, - que tanto

agora como no futuro os Estados
Unidos terão que trabalhar em es

treita colaboração com esses paí
ses e desejo familiarizar-me com

eles e seus dirigentes". E' provável
que o itinerário inclue também o

jran e o Iraque.

;

SALAS
Alugam-se algumas salas

do prédio à rua Victor Mei
reles n' 18. Tratar com João
Matias Gustenhotíen, no mes

mo, das 10 às 12 e das :2
às 5 horas. tüvs.au- 9

Peitoral de Anacahuita
Xarope balsa
mico. de sa

bôr multo
agradavele
de ellelto
seguro
nas tosses,
catharros e

allecções
b r e n e h Icas.

Para evitar infecções, use Gillette!
Barbear-se com navalhas que servem a todo mundo é uma

imprudência imperdoável, pelo risco de perigosas infecções da
pele que assim se pode contrair. Não espere até ser também
atingido, para passar depois ao uso de Gillette - o método hi
giênico por excelência para o barbear diár io. Com Gillette, é
fácil, rápido e econômico fazer a barba diariamente, sem o pe
rigo de infecções. Não hesite! Adquira ainda hoje o novo e

aperfeiçoado aparelho Gillette
Tech e passe a usá-lo com as le
gítimas lâminas Gillette Azul, as
únicas rigorosamente assépticas.

G/LLFTTE DA- MESMO GOITO
E TODA GENTE SENSATA

-:.;

DfVE CUIDAR MAIS DO ROITO
,

Q(jE DO LAÇO DA GRAVATA!

Gillette
Caixa Posta! 1797 - Rio de Janeiro

Fotografia, Cinematografia, lóticaNão podemos permanecer indíferentes
I Para fotografia:

SANTIAGO DO CHILE, 22 (U. P.) .. O JORNAL "DIÁRIO ILUSTRA- Maquinas fotograficas paro. proflssiono is e paro. atelier,
DO" PUBLICOU EDITORIAL EM QUE DECLARA· "NAO PODEMOS PER em 13x38 e 18x24, - Chassis - Multiplicadores - Inter-

.

.• '
• mediarias - Tripés paro. profissionais e para atelier

MANECER INDIFERENTES NESTA HORA DE ANGúSTIA EM QUE VIVE
- Ioal?erias - Ampliadores verticais - Prens?s manuais
e eletrlcas - Cavaletes - Retocadores - Reloglo p/prensas

O BRASIL A CRUELDADE DESTA GUERRA EXTENDEU·SE AS SUAS COS· e p/ampliadores - Cortadores liso e farpado - Esmal-

TAS SEM Q"UE HOUVESSE MOTIVO".
tadeiras eletricas - etc. etc,

Para cinematografía:ACRESCENTOU QUÊ O ATAQUE FOI UM ABSOLUTO DESRESPEITO
AS NORMAS DO DIREITO INTERNACIONAL, PAIRANDO AGORA A IN·

Produtos CATEDRAL

Gravador de som em filme de cinema (Recorder)
Con tador c/2 sprokets (Sincroniser)
Enroladeiras - coladeiras - etc. etc.

Para ótica:
Maquino. de lapidar - Maquina de facetar - MaquJna
de furar - Espelho para cima do balcão - etc. etc.

MARCA REGISTRADA «CEPHO»
Industria Brasileira

Peçam informações e preços a:

J. CUNHA OLIVEIRA & CIA. LTDA,
Rua da Assembléa n° 69

Rio de JaneiroSul América Capitalização S. A.
A mais importante' Companhia de Capitalização da América do Sul

o sorteio de amortizações reallsados em 31 de Julho de 1942 determinou o reem

bolso antecipado dos títulos em vigor correspondentes às seguintes combinações á vendo na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Mofra, 4 e 5 - FONE 1:6,.2AKV DUV NDR UNL YKZ RHQ •••••••••••• g••••••••••••
· .., .

: FILHA! MAE! AVO I :• •
• Todas devem usar a •
• •

: Wws:m·J!jilât3 :• (OU REGULADOR VIEIRA� •
• A MULHER EVITARÁ DORES •

o snr. ERICO STRECKER, cemererene, portador do título N· 325.944,: Alivia as Cólicas Uterinas :que Fez jus a essa amcrtização antecipada, por estar em dia com o paga· • Emprega-se com vantagernpa- •
mento das mensalidades do mesmo título. •

ra combater as irregularidades
c: das funções periódicas das se- •

• , �@ tl nhoras. É c�lmante e regulador •
• AVO}, ""'�' dessas íunções. •
• �/.�;"� FLUXO-SEDATINA, pela sua •
• _..,.-� -�'H-"��� comprovada eficácia, é muito re- •-

"w ') , ceitada. Deve ser, usada com• _�\:� confiança. •
• • 1>' �\� 7- FLUXO-SEDATINA encontra-se •
• 8"", F H ,)MÃE em toda parte. •
•••••••••••••••••••••••••

Todos os títulos em vigor, portadores de uma das combinações supra, serão imediata
mente amortizados pelo capital garantido a que têm direito,

na Séde Social, Rio de Janeiro, ou com o Inspetor ADOLFO BOETTCHER, Florianópo
Iís, Rua Felipe Schmidt (Edifício Amélia Neto).

Com a combínação DUV, além de muitos outros portadores espalhados por todo o

asoõoõ',ooo
Procurai conhecer os detalhes destas vantagens dos títulos da SUL AMERICA CAPI

TALIZAÇÃO S. A, como meio de economia segura, prática e interessante.

'O próximo sorteio de arnortizução será realizado no dia 31 de A�osto de
1942, às 14 horas.

CASO ... I O
A AGENCIA FORD -ávisa aOS srs propri�tarios de automoveis e caminhões, que acaba de contratar com o. firma depositaria dos afamados e eficientes aparelhos.'.

GASOGENIO LIGHT
1

. Idade desse produto, fabricação inteiramente nacional, para todo o Estado de Santa Catarina, Este aparelho, aprovado pela comissão de técnicosa exc USlVl d B '1 d bit . -

f"
,

d f '1
_

C
.

encarregados pelo Governo, já é conhecido �mf to
o _o 1'0.91 C,OtmoA e a dSO

u a p{eclsdao'de lclc::nCl? e e

?-dcl dmaneJo. omlh o mdaxlmo prazer ministra-se aos

snrs. interessados toda e qualquer ln crmaçao a respei o. guar em a C ego. a a pr rmerro parb a estes apare os, entro de breves dias.
Rua Conselheiro Mafra N· 54 Telefone, 1.665 Telegrama "TUFFIAMIN»

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Nesta hora grave para
a segurança e a existên
cia soberana do Brasil,
devemos, todos, reunir os

nossos valores e as nossas

fôrças em sua defesa.
Os maiores inimigos

não são os que, em alto
mar ou dentro, mesmo,
das nossas costas atacam
os indefesos e pacíficos
barcos mercantes. Mas,
justamente, aqueles que,
obrigados, vivam o Brasil,
mas em cujos corações
deshumanos ainda palpi
tam velhos sentimentos
de ódio, de superioridade'
racial e de sêde de con

quistas territoriais.
Um povo que assumiu

perante o seu Fuehrer o

compromisso de lutar fa
naticamente em pról da
conquista do mundo, é um
povo que se póde valer de
todos os meios capazes de
facilitar a empreitada. Por
isso mesmo, um povo pe-

, rigoso e vandálico.
Sem se lembrarem de

Napoleão e Cesar, Hitler,
Mussolini e aquele outro
que agora domina a mór
parte das ilhas do Pací
fico, se lançaram contra
dezenas de países cujos
povos viviam uma vida de
progresso e de civilização.
Ambição louca essa de

pretender subjugar povos
pela fôrça das armas.

Não há, na história, um
exemplo capaz de mostrar
que um povo, vencendo a

outro, continuasse seu
dominador. É que um po
vo, depois de formar a sua
nacionalidade e de escre

.

ver a sua história com o

próprio sangue, não se
mescla nem se submete.
A língua·, a tradição, as

tendências e os sentimen-

EM IEFESA DO BRASIL

o ESTADO 24 de Agosto de 1942
..................................................................................................BI 1m � a.mEam �..�..����.�� il3.. �

«Encostá-los à parede e fuzilá-los!»: Não pOdia ser de outra fórmaO!
Rio,24 (D. S. P.) - Falando ao "Diário da Noite", a propôsíto de

I '
..

A
.

' •

um quinta-coluna funcionário do Banco do Brasil, o sr. Marques dos Sábado, .22 de agosto dr- 19�2" o governo b)'asIl�u'o, dcm�lIs-Reís, declarou que sua medída constituia também uma homenagem . tnm�]o a JH1,]allÇ� d� nosso Jlatl'lotIsI�IO, rpsol�'e,u, acetrar- a behg(:-aos bancários do estabelecimento que dírígc, onde os funcionários re- runcra que lhe f'ôra imposta p�los paises totalLtarI?I', com os ?ons-
pudiam a tirania e os atos dêsse caricato "Napoleão de operetas", acres- Ü�lltcs ,to�'"edcamcll�os de m�vlOs sob I�oss.a ,bandell'a, dos quais o:"
centando que os bancái-íos sentem, hoje, não apenas indignação, mas CI11CO

ú lt.imos ocorr-idos em nguus tr-rr-ítor-íats nossas, a poucas IlH-

revolta e nojo diante dos requíntes de perversidade dos pu-atas do lhas d:l c_?sta."eixo". Permanecer indiferente diante dêsses crimes seria impossível Nao c de 01l.tem, mas de ]on�a data, lIIes�no antes da 1)l'Csc111e
e a atitude que assumimos é simples ímperatívo da nossa dignidade e guerra, que abl'lII�os os ?Ihos �lIallt.<' 110 perigo que representa."ada honra da nossa Pátria. para o mundo a ídeologta naZI-fascista, que, de começo, a II1Ulta

Depois de se referir à atitude enérgíca e decidida do presidente gente enganou com o l1l�nhoso e.stl'ibilh? ,de que a doutrina "n�oVargas, disse que os traidores sabem que o govêrno e o IloVO estão era produto de expor,taçao": j\SSIlI1 se. dizta ... lUas a ll1�rcadol'lainteiramente dispostos a alijá-los. Frisou sua opinião de que todo o era contrabandeada, furando as fl'onten'as, (�OS out�'o� pa!sps_ e cs-
súdito eíxísta é atualmente UIll espião de seu país. Aludiu, em seguida, palhando-se por toda parte, graças ao,espírtto de lI�lltaçao, é:, ])1:1.'-aos brasileiros que se colocam ao lado do "eixo", salientando que se �UlÇ�,mental ,�las �l�ssas e, sobretudo, a bastarda estírpe dos quis-
trata de verdadeira degradação, de traição infame e miserável. Acres- lmgs e d_Os ,lavaIs ',. . A

centou, finalmente, que: "Para estes, a ação deve sers umariíssima e .
Por a,1 alem pI:oh�e:ou COlll?Sa messe de ca!!lls,as. de "cores v�-Inclemente: - Encostá-los à parede e fuzilá-los". nas, vestídas por InduHluos alímcntadores de místicas mccam

zadas em gestos teatrais e grotescos, E, quando estes foram mul
tidão, julgaram-se força e ompunhnram armas, às claras ou clan
destinamente, as quais, neste illtimo caso, eram introduzidas, num
e noutro pais, por empresas de navegnção Iegalmente organizadas,
e distribuídas entre colonos e adeptos e, até, escondidas em conven
tos de ordens r-elígtosas. A historia do nazt-Iascismo prova-o com
fatos concludentes.

Então, como diziamos, abrimos os olhos e não descansámos
,jêlll1ais no afã de levantar a opinião pública contra o perigo que
semelhante situação representava para o nosso país, que deseja
mos ver livre, honrado no conceito das nações que repudiam os

regimes de f'or-ca porque sabem valorizar o homem como unidade
moral, ao contrário daquelas que o dr-gradruu à função <1c autô
mato fanático ou [oguetr- írrcsponsavel.

O totu lttui-lxmo constttu íu-se , aos poucos, rrr-mr-ndn amcaca
para o mUIII]Oj c, afinal, quando sc lhe asou ocasião, Invcsttu con
tra as nacõcs amantes da paz e talou as que mais perto sc achavam

da sua Iacinorosa sêde de sangue, I!JI'a o bando de "gangstcrs" as
sociados para saltearem o que 11 civilização havia amealhado ntra
vés de longos séculos ...

Nossa pútrta, que tinha UIll lugar de i-elevo dentre as nações
modernas, não podia consídcrnr-sc a salvo ante a barbaríe nazi
fasci-nípôníca. De fáto, os insultos i'i nossa soboranla, que vinham
desde a espionagem surrateíra e a organização de milícias politi
cas dentro do nosso território, culminou com a destruição de l1U
merosos barcos da nossa marinha mercante, que stngravam os
mares em faina confiante e pacífica.
Era de mais! A nação, em peso, vibrou de indignação. Só os po

vos desvirilizados suportam, sem protesto, tais ultrajes. Foi mug
nífíca a reação do povo brasileiro.

Então, o Govêrno Nacional apanhou a luva atirada a seus pés
pelos criminosos de Berlim e Roma (e... de Tóquio), declarando,
para com êles, o estado de beligerância.

Não podia ser doutra fórma. Viva o Brasil!

Use Kolynos e tenha o bello
81' sorriso da epoca!

VERDADEIRAS·

PASTILHAS

o uru c o remedio eficaz
para evitar e tratar

CATARROS, a GRIPE,
as DÔRES DE GARGANTA

Em Santana do Livramento foram surpreendidos numerosos
súditos do "eixo", quando tentavam ganhar o territorio uruguaio,sendo imediatamente internados.

tos políticos e religiosos
dum povo constituem fôr
ças invencíveis. Conquis
ta-se um exército no cam
po de batalha, mas se não
destroi um povo 110 âm
bito das suas fronteiras.
Há o exemplo da Franca
heróica, a França de
Rousseau, Diderot e Mon
tesquieu. Nem mesmo os

tanques e os aviões do
exército nazista de ocupa
ção desalentam o povo.
Os fuzilamentos, também,
de nada servem, porque a

França já demonstrou,
com a vitória da Revolu
ção, que só se consegue a
liberdade à custa de san
gue.

O povo brasileiro está
vigilante e todo cidadão é
uma sentinela avançada.
A gravidade da situação

e a presença de submari
nos inimigos nas nossas
águas territoriais, impõem
a cada brasileiro o dever
inabalável de conservar,
íntegro, o patrimônio mo
ral e material, para assim
legá-lo aos pósteros.
Vistas fixas no inimigo

interno deve ser a preo
cupação máxima na ca

serna, no trabalho e na
rua. E para os que preten
derem violar o solo sagra
elo da Pátria, temos as ar
mas e o apôio do Povo e
elo Exército.

O solelado brasileiro já
mais voltou do campo de
batalha sem se ilibar. E
nenhum dos crimes prati
cados contra a Sua sobe
rania ficaram impunes.
Saberemos vencer, por

qUE' temos um ideal. Mas,
um ideal de fé, de patri
otismo e de liberdade!

Percival Flores

IVida Social I
Fazem anos lIoJe:
O sr. dr. Joaquim

Pinto;
o sr. Rodolfo M. Vieira;
o sr. Jacó Tavares;
a sra. Francisca B. GaI

vão, esposa do dr. Claribal
te GaIvão;
• a sra_ Etelvina Antunes
da Costa;
a prendada senhorita Car

mem Melo, filha do nosso

confrade Osvaldo Mélo;
a menor Lia Teresinha

Capela;
a srita. Leonie O. Santos;
a srita, Maria de Lurdes

Sena;
o ar, Odilon Vieira;
a sra. Onelia Cunha Pra

zeres, esposa do sr. Frcm
cisco Prazeres;

o jovem Hamilton Pra

Guedes I

zeres;
o jovem Antônio

dros Paladino.
CASAMENTOS:

Consorciar-se-ão amanhã, no vi
zinho distrito elo Estreito, municí
pio ele São José, às 16 horas, o sr,

Eurico ele Sousa com a gentil e

graciosa senhorita Maria elo Carmo
F'araco, filha elo nosso distinto con

terrâneo sr. Miguel Nocetti Faraco.
Paraninfarão o ato civíl, por par

te elo noivo, o SI', Aricomeeles Espi
rielião da Silva e d, Isaura Silva e,
por parte ela noiva, o sr. Floriano
da Silva e d. Maria Moreto Vieira,

No tempo de Mona Lisa as pes
sôas receiavam sorrír porque

poucas tinham bons dentes, Mas
quem usa Kolynos tem orgulho de
sorrir porque pode apresentar
dentes claros e brilhantes, que são a
mais preciosa dadiva da natureza.

Kolynos limpa os dentes melhor
e sem causal' damno-restauran
do rapidamente o brilho e bran
cura naturaes dos dentes.

CAXIAS

A ponte de Waterloo
Cine Jor. Bras. 2x96
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ULTIMA HORA
o govêrno uruguaio, em decreto especial, considôou o Bras1';'(país "não beligerante", para que, assim, possa fazer jús às mes

mas vantagens concedidas aos Estados Unidos.
Ontem, à tarde, o presidente Baldornir reuniu o ministério

uruguaio em sua residência, provavelmente para tomar atitude
mais enérgica, em face da declaração de guerra do Brasil à
Alemanha e Itália.

Chile e Perú, ao receberem a nota oficial brasileira, sobre
a atual situação, declararam considerar o Brasil como país
"não beligerante".

O governo uruguaio reforçou as guarnições das suas fron
teiras com o Brasil, afim de evitar que penetrem no pais súdi
tos do "eixo" que estão querendo escapar à ação das autorida
des brasileiras.

Ao largo do litoral uruguaio, foram avistados 2 subma
rinos do "eixo".

Virgínia Gayda, em artigo, cipios de ju140, regressou a seu
não esconde o receio de que os posto, por via aérea.
aliados lancem operações dos '"

"comandos" contra a Tunísia. O governo canadense fretou
>I< 8 vapores para levar trigo ao

O Conde Sforza tem recebido povo grego, que se acha na
em Buenos Aires muitas visi-I maior penuria.
tas. Ontem, foi alvo de grande �

*

homenagem, na Associação dos

I
O Co��té Patr,iótico Inglês de

Italianos Livres, Montevidéu enviou a Londres
«> 5.000 libras esterlinas, para a

Dois bombardeiros "Wellin- compra de um «Spitfire», que
gton", durante o dia, atacaram será doado à R,A.F _ com o no

Emden, e suas bombas reben- me de "Espíri to do Uruguai".
taram entre os edificios do dis-

*

A Grã-Bretanha criou 3a fren-
te no Oriente Media, a qual
compreende o Irã e o Iraque.
Seu comandante é o gral. Wilson.

*

Poderoso comboio de tropas
e armamentos «yankees» chegou
sem novidades a um porto da
Grã-Bretanha.

'*
A B. B- C. anunciou, ontem,

o júbilo reinante na Grã-Bre.
tanha pela entrada do Brasil
na Guerra, ao lado das Nações
Unidas; Foi transmitida, tam
bem, a mensagem radiofônica
do embaixador Muniz de Ara
gão ao povo brasileiro, a pro
pósito do mamentoso sucesso.

*

trito portuario.
*

A famigerada agencia "Tran
socean" disse ontem que oBra
si] não tinha razã<J para declan r
guerra à Alemanha, pois os a
iundamentos ocorridos na costa
brasi'leir a foram efetuados por
submarinos «desconhecidos».

*

O povo argentino aguarda
ansioso a resposta do seu gover
no à nota brasileira comuni
cando o «estado de beligeran
cia». Esta resposta será dad a
hoje.

•

GCDbbels, em entrevista com
periodistas turcos, declarou que
a Alemanha reconhece não po
der vencer a Russia no resto
deste ver ão, e que será I'eali
zada nova campanha de inver
no.

*
As tropas alemãs que paSsa-

ram a curva mais saliente de
Don acham se em situação críti
ca.

O gral. Von Liszt escre
veu uma carta a Hitler,
discordando da maneira co
mo está sendo feita a guer
ra na frente léste e opon
do-se a nova campanha de
inverno, na Russia.

Na Belgica, foram mortos
7 guardas do corpo de as.

salto alemão e 9 ficaram
feridos quando uma bomba
explodiu no quartel em que
estavam alojados.

C t d d
·

I HASTEAMENTO DA BANDEIRA

ar c.:lzes o . 1a j
De acordo com o disposto pelo

_ (.A decreto-lei n. 4.545, foi solene-
_UOUJOOUO"""""_�""""""",_D'lI'O"'-n'MWWWWXW?-�"""" """"""""""""""""OtXICJOOCXJ_'>ODOaOOO mente hasteada no sábado, às

HOJE . 2a.·'elra HOJE 8 horas, a bandeira nacional, na
-"""""""''''''''''''''''��'''''''"'''''''--''''''''''''''''''''''''''''''�'''''''''''''''--- ..._-'''''''''''''''�'''''''''''''''.._.._ Faculdade de Direito, havendo

CINE ODEON CINE REX IMPFRIAL todos os pr.ofessore� .e alunos
,_ "FONE 1602 - - FONE 158? - FONE 158? _

cantado o hmo brasll:Iro, edis-. cursado o sr. des. GIl Costa e
A's 6,30 horas A's 5,30 e 7,30 horas A's 7,30 horas diversos alunos, sendo calida-

mente aplaudidos. O mesmo se
verificou às 16 horas, quando o

pavilhão f9i arriado.Com Robert Taylor e Vivien
Leigh

Almen-

o LUFA-LUFA DA CIDADE
Em toda parte se encontram motivos

para alegrias e tristezas, Felizes os que
se conformam com a própria situação,
seja na rora ou na ciclade. IIá pessôas,
entretanto, que nunca estão satisfeitas e

quet'eUl Smlllll'e estal' onde llão estão.
Se na cidade, desejam estar na ro,a; se

na l:o,a, querem estar na cidaele. Não ele
venl. esquecer, os que vivenl no interior,
as vantageús e facilidades que usufruem
nos meios tranquilos.
Nas cidades movimentadas dispende-se

mais energia nervosa. Os ruidos, os pe·
rigos das ruas, o lufa·lufa esgotam e irri
tam, sobretudo as pessôas que irabalhail1,
sem clescanç'o nem método,
Para combater as depressões nervosas,

a perda de fosfato, a falta de disposição
para o trabalho físico e mental, reco

menda·se um medicamento fosfórico,
Dentre os mais aconSelhados destaca-se
o T.onofosfan da Casa Bayer, que vem

sendo largamente empregado em adultos
e em crianças com os melhores resulta
dos,

Você me pertenceCom Barbara Stanwick e

Henry Fonda
O ensino militar no Brasil
Complemento Nacional (D,F.B.)
Galeria de arte (Des. CaI.)
Noticias do dia 36 x 13

(Jornal da Guer�a)
Preços: '2$500 e 1$500
Livre: de Censura

Tocantes solenidades
encerrarão, aplanhã, a
, 'Semana de Caxias", que
com tanto brilhantismo
se vem realizando em

todo o país, a partir de
18 de agosto último.
Amanhã, data de nas

cimento de Luiz Alves de
Lima, o futuro Duque de
Caxias, a espada primeva
do glorioso Exército na

cional, de há muito foi
assinalado, na cronoloqia
social do Brasil, como o

"Dia do Soldado".
Em Caxias, com efeito,

estão sintetizadas, todos
as qualidades nobres do
soldado do Brasil, quer
na guerra, quer na paz;
trabalhando incessante
para a manutenção da
ordem OlI para, a defesa
dos interesses de nossa

pátria.
Agora, em que vítima

de torpes agressões nazi
fascistas, o Brasil aceita
o repto e lança-se à gle1er
ra, o nome de Caxias
vale ser lembrado, como

o símbolo de nossas tra
dições militares, apaná
gio da honra brasileira,

Complemento Nacional (D.F,B.)
A VOZ do mundo Jor. da Guerra

Preços: 1$500 e 1$100
Imp. até 14 anos

._11_-

At
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É MAIS QUE· UM
NOME, É UM
SIMBOLOJ
�

PODEROSO AUXI
LIAR NO TRATA

MENTO DA

Lord Halifax, embaixa dor
inglês em Washington, que se

achava em Londres desde prm-

IEcos e Notícias I
o gal. Newton Cavalcanti,

novo comandante da S'" Região
Militar, e guarnições dos Esta·
dos do Paraná e Santa Cata
rina, embarcou às 20 horas do
dia 22, na �<gare» O, Pedro II
(Rio), para Curitiba, a-fim,de
assumir o seu posto. Viajaram
em sua companhia o seu aiu
dante de ordens, cap. Osny
Caldeira e membros do seu Es
tado Maior.

#

Homenageando o glorioso Exér
cito 'nacional pelo "Dia do Sol
dado", o "Estado", não circulará
amanhã.

Na pasta da Guerra foi as

sinado decreto nomeando 0dcoro
nel Coriolano de Andrade co
mandante da Escola Prepara to
ria de Cadetes de Porto Alegre.

Negocio' de ocasíão:
Vende-se uma Jimousina

de aluguel, chapa no 1.511.
Tratar com o proprietario,
Victor Espindola, Casa Ele
trica- Rua João Pinto 14

5vs-l

Caxias e os Escolares
No Grupo Escolar Dias Ve

lho, anexo ao Instituto de Edu
cação, abre· se hoje às 17 horas
uma exposição de trabalhos dos
alunos de todos os Grupos des
ta capital, trabalhos êsses exclu
sivamente realizados em torno
da figura excelsa do Duque de
CaxÍas. A exposição ficará aber
ta até amanhã, e, para visitá-la,
dignou-se vir convidar-nos o sr.

prof. dr. Elpidio Bélrbosa, chefe Ido Ensino catarinense.

Lembra-se
daquela noite?Com Barbara Stanwick e Fnd

Mac Murray
Cinearte N' 'I

Complemento Nacional (D.F.B.)
Tros astros e uma estr ela

(Short musicado)

Preço único: 1$500
Livre de Censura

Médica EspiritaOra. Lourdes Galhárdo Rua Es
tacio de Sá, 142-10• ando Telef.
22-1092- Rio de Janeiro.

Rosário Perdeu-se
. um, com de-

pósitv. Pede 8e o favor de
quem D E'DControu entregá-lo
Desta redação, que "erá gra
tHicado. 5v-2

Cabelos brancos t LOÇÃO
MARAVILHOSA %
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