
.60 pe�""ita_o$:, ja_ai"ACIMA DAS NOSSAS AMIZADES E, MESMO, DO NOSSO SENTIMENTO DE· UNIÃO FAMILIAR,
MOS O AMOR PELA NOSSA TERRA. NÃO PERMITAMOS, JÁMAIS, QUE UM. "QUINTA,-,COLUNÊLE QUEM FôR, POSSA CONTAMINAR COM O SEU PESSIMISMO O CARATER DO NOSSO POVOe O AS
�IM NÃO SEREMOS INFERIORES AOS NOSSOS ANTEPASSADOS, NEM DAREMOS MOTIVO DE VERGONHA

AOS NOSSOS DESCENDENTES. TENHAMOS CERTEZA NA VITÓRIA, TENHAMOS CONFIANÇA NO
BRASIL". "CORREIO DA MANHÃ".

Bandeira para o
1· Batalhão de
Voluntarios

S, Paulo, 28 - O funcionalismo
<lo D. N. C. fez hoje entrega ao
sr , Jaime Guedes de uma baridci ra
des l inada ao 1° Batalhão de

VOIUl1-1l
á
r ios que se formar em nosso país.

Após lerem feito uso da palavra
vúrios Iuucionários, o sr . Jaime
Fernandes Guedes disse da alta
significação daquela nobre lem
brança do f'uncionalismo do D. ?\.

;: C. Frisou que muito se orgulhava
de ser o portador de tão preciosa
dádi va, que seria oportunamente
entregue ao gener-al Gaspar Du Ira.
Ci Iou o exemplo de alguns países
.iÍl vencidos pelo "eixo", mostran- O
do a necessidade de ficarem os bra
sileiros vigilantes para que a nos-
sa bandeira permaneça sempre ufa-
na e gloriosa, o solo da pátria in
tacto e a nossa honr-a ilibada".

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Para expulsar os
submarinos

Washington, 28 (U, P.) - Os cír
culos autorizudos locais declaram
que as fôrças armadas brasileiras e

norte-nmcr icanus, iniciarão, breve
mente, cncr-gica campanha, a-fim-de
expulsar os suhmarinos do "eixo"
que infestam as rolas enlre os Es
tados Unidos e o Brasi l.

A COLONIA LUSA
Rio, 27 ("Estado") - Os portu

gueses domir-il iudos no Hio, pi-orno
vem hoje ii nni lc, no Liceu Lite
rúrio Português, uma grande as

sembléia, em que serú votada a ruo

ção de irreslrita solidariedade ao

Brasil, na pcssôa do presidente Ge
lúlio Vargas, colocando-se tO(105 it
d isposi ção do gOyernO para a Iut a
,contra o "eixo".

ANO XXVIII

SOLIDARIEDaDE AO BRASIL
Buenos Aires, 28 (R.) - A embaixada do Brasil. C?�

tinua recebendo visitas de destacados chefes e OfICIaIS
do exército e da armada e de importantes elementos do

alto mundo argentino, todos êles desejosos de levar ao

país irmão sua solidariedade an�e os at�ques dos subma
rinos do "eixo" à sua navegaçao costeira, ataques que
não atingem apenas o Brasil, mas tod� � Améric�. .

De toda a parte do país chegam noticias de solidaríe
dade ao Brasil, neste momento grave para o grande
povo brasileiro.

-Natal, base aérea inexpugnavelM. I" 98 (U P) - O J' orna] to, continua a colaborução das j 01'-
a( I I, _ ", .

I 'I'"Yu " destaca o gr-ande valor mil i- ças aéreas e naVHIS irusi eln�s _

e

í

nr do Brasil e afirma que a posi- 110rle-aJ1leri�anas C111 perse�ll1çao
çâo estratégica hrasi lei ra aUlllenla aos subm�l"lnos d,() HCI�h: Sol� o

J. •
'

nport
â

nC'I' '1 mi li tal' pon lo-de-vista po litico e indubita-
ao maxuno a Jl c

, _ .,
• • •

1 1
. -

I B asil de r-ntrar na vel que a decisão brusilcii a I eper-
(a (eC1Sao (O r " "

'I '.'
I It 'I' e a Alcma- ente em cheio nos paises 1 )el11COSgucrra con ra a aJa' , ' ',' I I .

nha O referido jornal assinala da América. A solidaricc ac e :llU- Caspa 1 LOÇÁO MARAVI·
_' '. I t que o Bras i l pode zuaia é especialmente expressiva. r HO"'A !prlnclpa men e ci , �

< A -cs ti J "

tr I', ." aonte " Dacar-Natal Se parece claro que a rgen ma
_

neu I a Izar a I ' '. t 't" sôbre neu d I'
.

eonvertendo Natal em inexpugnavcl deseja lllan er o erJ eno
,

-

Repudio os jorna Istas argentl-
I

' M' adl'ante "Ya" de- tl"alidade, não menos certo e que a

nos a' agressa-o ao Brasl'l)llSe aerea. aIs L , "
.

,.' 1 r 't 11ente.
I "'. "E .

_ e de UllJ momento guerra esta atll1gll1( o, c JJ e aI ,

e ala.

t'
�spela � el'l'a-ação do Bra- cada vez mais, todas as partes elo nio, 28 ("Estado") - A A. B. I.

para ou 1"0 a p1'1111 ,
" recebeu o seguinte telegrama: "O

si! no conflito mundial. En tretan- mundo.
Círculo de La Prensa, de Buenos

U·O-Ido e '-Irme como uma rocha ;;r:��I::��õeO� ��:a:l�� i��,·eit;:I:����i;�riedade à A. B. r., neste 1110mento
em que o nobre povo Irmao reage

d 28 (R) - "A despeito de todas as di�icul�ades r
ao impulso de pa�rióticos sen�imen-Lon r.es, .

'ão Soviética o país esta unIdo e tos ante a repucüavel agl'essao na-

�ue experImentamos na untl d govêrno" _ declarou o zista. Os j,ornali�tas argentinos qU,eflrme como uma rocha er_n orno o

I integram este Cu'culo querem del-
embaixador russo, sr. M��s�y. . ndo re- xar constat,ada de mo�10 elaro a

O representante sovIetIco fal?u na embalxad::, qua .

_
sua adesão a causa �a. lIberdade da

rebeu um cheque de 10.000 esterlmos, da Federaçao Trabalhls América, leal e deCIdIdamente de

ta Judaica da Palestina, para a Cruz Vermelha Russa.
.,. fendida. pelos colega.s brasilei�os,

A t 1, Mal'sky que "apesar de todos os SaCrIflClOS aos quaIs pedem queIram conslde-
cen UOU OS. f

.

,

"t I t 'df f me talvez seJ'am obrio'adas a so rer aIn- ra-los espll'l ua men e um os ao
que nossas orças so re b. ,. f 1" d 1'1 "

da, não temos a menor dúvida sobre nossa vitorIa ma. s_e_u__e_s_l_l_O_. . _

presidente Vargas
agradece ao dr.
Julio Prestes

Rio, 28 ("Estado") - O Pre
sidente da Republica respondeu'

Cabelos brancos 1 LOÇÃO nestes termos ao telegrama que
MARAVILHOSA ! lhe passara o sr. Julio Prestes

expressando sua solidariedade
Outro brasileiro ante o reconhecimento. pelo Bra-

degenerado! sil, do estado de bel gerancia
Rio, 28 ("Estado") _ Por oca- com a� Alemanha e It alia: "A

sião de serem cumpridas as deter- manifestação de SUd so li dar ie
mirrações do govêrno, que colocou dade ao governo do Brasil neste
os bancos do "eixo" sob o controle momento grave da vida nacional
de interventores brasileiros, a-fim- tem uma significação cívica qUE'
de se proceder ii liquidação, foram me apraz ressaltar ao agradecer
presos no Banco Alemão Transa-

seus votos pela maior união de
tlãntico vários funcionários seus, todos os brasileiros, com, o fimde nacionalidade alemã, e um bra-
sileiro, Henato Costa Quar+in, que de fortalecer a defesa da nossa

se portou de modo hostil e Iranca- soberania. tão brutal e lnJU8-
mente agressivo. I tificadamente agredida".

AVISO ESP�C��liS�!'�� d�e�ça����!�ões
de olhos-ouvides-nariz e garganta, avisa aos seus clientes

que reiniciou DEFINITIVAMENTE sua clínica.
Rua Vítor Meireles, 24 - Fone 1447

DE MANHÃ: 10 às 12 hs. - À TARDE: 3 às 6 hs.

)

DEPURATIVO
��()

LAURO BAURA
Doenças de Senhoras

Vias-urinarias
Tratamento especialisado

das afecções crônicas do
,\parelho genital Iemíníno.

Tratamento moderno de
gonorréa crônica por meio

.
Londres, 28. (�.) - Os círculos r:_avais desta c.apital ma_: de eletricidade. Varizes e

mfes.taram a opimao ?-e 9-ue a produç:;t0. �e submarinos a�ema hemorroides sem operação.c?ntmua grande e ate ha poucas po�sl.bllldades de os nazistas Fisioterapia _ Dlatermía e
vIren: a sof�er escasse� em futuro proxnll_?. 'imfra _ vermelho.Esses CIrculas sal�eJ?-tam que as Na�oes Umd.as depe�dem Consultas _ das 10 às 12em grande parte do eXI�o de suas medidas antl-submarIna?, e das J 5 às 17 horas.com � consequente r�ba.Ixamen�o dos comandantes e das trí- Consultorio _ R. Tiradentespulaçoes dos submersIveIs alemaes. 14. T'el, 1.663.

Residencia - R. João Pinto
9. Tel. 1,607.

FI orlanôpolls Agosto de 1942 I N. 8623

Camisas, Gravatas, Pijames,
Meias das melhores, pelos menores

preços só na CASA MISCELANEA.
_ Rua Trajano, 12.

Defesa passiva,

anti-aérea
. Rio, 28 ("Estadb") - O presi
dente ela República assinou decreto
lei criando em todo o território na
cional o Serviço de Defesa Passiva'
Anti-aérea, integrado por serviços
públicos li serem organizados pelo
aproveitamento e adaptação de ór
gãos federais, estaduais e munici
pais já existcn les, e por serviços
privados que serão constituídos dos
moradores de habitações particula
res ou coletivas, ofici nas, empre
sas, repartições, estabelecimentos
industriais, cotnerciais e outros
quaisquer.
A organização e montagem dêsses

serviços ficam afetos ao Ministério
da Justiça, que expedirá instruções
aos Estados e tomurá todas as pro
videncias necessárias.

de

Ot

Quase rompendoLondres, 28 (H..) - Segundo in
[armações ainda não confi rmadas,
a estação radiotelegrúfica de Mon
te Grande anunciou que a Argenti
na está na lminõncin de romper as
relações diplomáticas com as po
tencias do "eixo".

reiniciará sua clínica
em principios do mês

de setembro.
_.,.,._..--._ - .

o V" de GuerraGeorge"King em
, �

serviço

A Grã Bretanha tem' con s tcnt.e rne rrteve rn serviço" nada menos de 600 navios pa tru
lhando os mares e combatendo o Eixo em todos os oceanos do mundo.
Esse fato foi anunciado por Lord Halifax, embaixador da Grã-Bretanha nos Es
todos Unidos, num discurso em que forneceu novas provas da eficiencia dos .esfor
ços bélicos britânicos..- Alérn dos oW'.J.s;.os de guerr.a em pa trul hamen to, os pilotos
da força aérea naval da Inglaterra cobrira-in milhões de milhas de oceano, nas
suas procuras constantes das atividades inimigas. A fotografia mostra o encou

raçado britânico de 35 000 toneladas, ' 'King George V", visto do tomba·
dilho de um navio porta-aviões. (BRITISH NEWS SERVICE.)

o "JUSP" ('OXTR.\_TOlJ U1\f
ALEIUÃO PARA O SEU ISERVIÇO Produção alemã de submarinos

MAS o TRIBUNAL DE CONTAS
NEGOU O NECESSÁRIO REGISTO
Rio, 28 (C, M,) ,- Na sua sessão de

ante-ontem, por unanimidade, o T'ri
bunal de Contas da União negou regis
tro ao contrato ttrmado entre o Dasp
e o alemão Richard Lewinsohn, para
prestação de serviços. A incumbência
que o Dasp queria dar a esse súdito
do Eixo, segundo se depreende dos
termos do parecer, era relacionada
com a técnica financeira. O contrato
fôra publicado justo no dia do torne
deamento dos navios brasileiros.

O parecer aprovado, da lavra do sr,
Cunha Melo, conclue declarando que
os súditos do Eixo não teem mais ca

pacidade para contratar com o go
vêrno bra sileiro.

A ofensiva aliada será em 43

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INSTITUTO DR DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Djalma MC2l1mann
Formado pela Universidade de

Genebra (Suíça]
.om prfltlca nos nospítaís europeus
Clíuíca médica em geral, pediatria,
doençae do sistema nervoso, apare-

lho genlto-urlnarlo do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clíníea com o

dr. Manoel de Aoreu Oampanarío
Sil.o Paulo), Especializado em HI
giene e Saúde Pública, pela Uníver
Ildade do RIo de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de fisioteraoia

Laboratório de microscopia e

análise clínica
Rua Fernando Machado,'

Telefone 1.195
= t ORTANOPOlliol

.....�2�&�== o a.'.I.D.O..S.e.x.t.a•.f.e.ir.a..2.8 d.e A�g.O.S.to d.e..I.9.4.2 ��'.T�.�������-;- ;;-

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

I INDICAD()R MEDI(JO

I
Dr. ARMIHIO TAVARES

OUVIDOS - NARIS - GARGANTA
CONSULTÓRIO:

Rua João Pinto. 'I - Fone 1.It61

I
RESIDÊNCIA:

Rua Bocaiuva. lllt - Fone 1.456

manifesto da Franca Combatente,ii

povo brasileiroo presidente do Comité Central curvar ante o inimigo, sente-se 01'-
(la França Combatcnte no Brasil certeza de interpretar os scntirnen- gulhosa de ver hoje alinhar-se o
distribuiu à imprensa a seguinte tos de todos êles, dizendo-vos o Brasil entre aquelas a quem o ge
nota: quanto o nobre gesto do Brasil re- neral De Gaulle fizera prova de
"Amigos do Brasil! No instante polindo o desafio lançado pelas po- confiança ao proclamar.. em 18 de

em que, sob a direção do vosso tencias do � eixo" calou fundamen- junho de 1940: "Nada está perdido.eminente chefe, empenha-se a vos- te no coraçao dos franceses que so- Imensas forças do universo livre
sa querida Pátria na guerra contra fl�em, re.sistem e lutam sob o ta- ainda não se manifestaram, e· elas
a Alemanha e a Itália, para defen- cao do invasor. , IUll1 dia esmagarão o inimigo !".
der a soberania atacada, queremos Nos campos de concentração, nos I Amigos do Brasil, irmãos de ar
exprimir-vos nossa profunda emo- acampamentos de prisioneiros, nos mas de hoje lutaremos convosco,
çâo, emoção de que participam não cubículos, nas aldeias, nas cidades.j lado a lado �té à vitória dos Exér
só todos os francescs rcsidentes no I nos cxerr itus, cm toda a parte I) 1 citos da Liberdade ! Viva o Brasil !
Brasil mas ainda os que se encon- YOSSO gesto fortificou a fé e 'galva- Viva a França! Vivam os Aliados!
trarn na .fr�nça .e quantos !utam nizou as energias. A França com- August Remiu, presidente elo Co
sob o pavilhão tr-icolor e o simbo- batente que tarnbcm não se quis mité Central da França Combateu-
lo da Cruz de Lorena.· Temos a te no Brasil".

.

Companhia Vale do Rio Doce Dr. BEZERRA LEITE I Dr. Z. DE LINS.
A Agência do BANCO do BRASIL S. A_, nesta Ca pí CLI'NJ CA NEVES

a propriedade n: 35 à rua Al- (ai, se acha autorizada até 24 de setembro do corrent Ex-assistente da Clínica
mirante Lamego, composta ano b b

- -

d
- � - -

d C
e ME'DICA Gmecolóztce da Facul-

deum bungalow confortavel ' a rece er su scnçoes e açoes prererenctars a om..._ �

Ie moderno, e um sobrado panhía Vale do Rio Doce, do valor nominal de 1:000$000 dade Nacional de Medi-
cada uma. CONSULTORIO: cioa e do Hospital Psi-

com diversos depósitos na A R T' 'J3
.

d R' d
t t

.

d
s ações serão integralizadas em 5 prestações de ua rajano. d quiátrico o 10 e

par e erre_a, e am _a tur;a 20%, sendo a primeira no ato da Susbscrição e as res Sobrado Janeiro.
c�sa dProprlOlPara .lnds at c:- tantes em prazo não inferior a 18meses.' CONSULTORIO: R. Tra-
çno e qua quer .m us rlal AS' d d

- -

á t } Consultas das 5 horas .

33 D à 5 hA 't t d ocre a e em mcorporaçao est son o contro e jan o '. as 13 s 1 s.
cei a-se propos a e per-, do Governo da União.

I
em deaote.

I RESIDÊNCIA:muta por �u:ra casa

nOJ Flortanópotts. 24 de agôsto 1942 RESIDENCIA:

I Rua Trajano, 55. Attende a chamados
cent�o, ou peoxirno ao _:entro Pelo BANCO DO BRASIL S A -FI

.

ó r Rua Blumenau. 28 14da cldade.- Informaçoes na A o D' S
. . o nan P? IS

Gl'} __ ��������������������"::?CASA NOVA, à rua Felipe nt las dos autos Jr. Jose Pedro ������������:-.:-.-.�.������������

SCh��::� ::SÉ DE SOUSA MenS;�;; do embaixador bC;intãd�íco I

Os
Nervos

Pegando Fogo
ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS

NARIZ, GARGANTA----------------
Dr.

I Dr. Antônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às
H horas.

ltESIDÊNCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone o. 751.

Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I PeJa manhã, das 10 às 12
on�u tas: A' tarde. das 3 às 6

.Consultório: Rua Vitor Meireles, 24_- Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em

I

Em muitos dias as mulheres amanhecem
tristes, tão nervosas e desanimadas, tão
aborrecidas. inquietas e irritadas que pa
rece que todos os nervos estão pegando
fogo!
Estes sofrimentos intoleraveis dos ner

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

l---------'ra sem demora.
Regulador Gesteira trata os padecimentos nervosos produzi

dos pelas mofestias do útero, pêso, dôres e cólicas no ventre
durante o período menstrual, as perturbações da menstruação,
debilidade, palidez e tendencia a hemorragia, provocadas pelos
sofrimentos do útero, fraqueza geral e desanimo. tristezas súbi
tas, palpitações, tonturas, pêso, calor e dôres de cabeça, enjôos,
dôres nas cadeiras, falta de ânimo para fazer qualquer trabalho,

I
cansaços e todas as perigosas alterações da saúde causadas pelas
congestões e inflamações do útero.
Regulador Gesteira trata estas congestões e inflamações in

ternas e as complicações provenientes dessas inflamações.

Comece hoje mesmo Ia usar Regulador Gesteira
----------

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento!" Longa Prática no Rio de Janeiro

C It Pela manhã: às terças. Quintas e sabndos. das 10 ás 12
onsu as horas: à tarde. diariamente. das 15 às 18 horas

Consultórto: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fo no: 1467
Residência: Rua Presidente Coutinho, 2:3.

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

Geral
CONSUl TOf�lO :

Rua Felipe Schmidl-Edifl
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12 e 14 as 17 noras.

RESIOENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186

- PllOne: 1392 -

Josephina Schweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.

Dr. MARIO WENDHAUSEN - ������a��o �:I�
de Medicina da Universidade do Brasil)

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

CLíNICA MÉDICA

Charles Laughton

Moléstias internas de adultos e crianças.
Consultório: Rua Felipe Schmidt n. 38 - TeJ. 1426

Residencia: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 - Tel. 1523
ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS .

Nova York, 27 (Reuters)-
O famoso ator cinema to-

I
gráfico Charles Laughton,
conhecido intéprete do "Cor
cunda de Norte Dame", te
rá o papel principal do fil-
me "Mister Wookey", cujo
enredo é tecido em torno
das ações heróicas de um

barqueiro do Tamisa, que
conduz seu barco a Dun-.
querque, afim de auxiliar
na evacuação das forças
expedicianarias britânicas.

Cabelos brancos t
MARAVILHOSA 1

LOÇÃO

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

o Dr. AÜCiUSTO DE PAULA DJ�etOta:i�a��sp�:1Florianopolis
Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51

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

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

Fone 1,644

Exposição
Agro,.Pecuária

ao
--'- -------------------------

· Dr. SAVAS LACERDA

Julio de Castilhos (Rio Gran
de do Sul), 29 - A Associação
Rural desta localidade gaúcha
inaugurará, dia ·13 de novembro
próximo, a 9" Espesição Agro
Pecuária a Premio e Feira.
E' grande a expectativa dos

criadores gauchos e de outros
'pontos do país, a respeito dês se
magno certame, que já se tor
nou clássico na vida econômica
nacional.

Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade
Ex-interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dOli
ServiçBs 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-FLORlANOPOLlS,

-------------------------�

Representantes:
MACHADO & Cia_

A AGENCIA FORD Qvisã aos srs. proprietarios de automoveis e caminhões, que acaba de contratar com a firma depositaria dos afamados e eficientes aparelhos.
GASOGENIO LIGHT

a exclusividade desse produto, fabricação inteiramente nacional, para todo o Estado de Santa Catarina_ Este aparelho, aprovado pela. comissão de técnicos
encarregados pe\o 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 «TUFFIAMINlI

Vende-se ou aluoa-se

II

Farmácia «Esperança)do
farmacêutico NILO LAUS

e,
EHEOIHA MAFRA DE SOUSA

o embaixador da Inglatei-rn no Rio de Jauetro dirigiu ao povo bra
síletro a seguinte mensagem:"Os povos britânicos acolhem coui a maior
satisfação a grande Nação Brastletra s nas fileil'as das Nações Unidas,
na sua cruzada contra as fôrças que pretendem Impôr- a sua liberda
de de fé e de pensamento. Por ocasião da Conter-êncía do Rio de Ja
neiro, o Brasil, com a atitude que assumiu, adverttu claramente que
não toleraria que a sua honra fôsse insultada poi- quem quer que seja,
de modo que não me causou surpresa a sua resolução, neste momento,
de manter o seu grande nome pela fôrça das armas. Desejo enviar
as minhas mais calorosas e sinceras congratulações ao povo brasileiro
e, como há 25 anos, dar-lhe as boas-vindas, novamente, como compa
nherro de armas. Sob a esclarecida direção (10 seu Presidente e seus
conselheiros, não tenho dúvida de que a associação do Brasil com as
Nações Unidas apressará a nossa vitória comum, a única que pode as
segurar paz justa e duradoura em um mundo de homens livres",

participam aos pureri
tes e pessoas de suas

relações o nascimento
de sua filha

MARIA APARECIDA
Fplis., 19 - 8 - 942

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
.An �--

3vs·2

AVISO AO POVO CATARINENSE
R. Conselheiro Mafra 4 e 5

Mercado,
FONE 1.642

(edíficío do

Alegre -Florianópolisdirete Portolinha

Empresa Jaeger & Irmão
Saídas de Florianópolis às terças e sábados
Saídas de Porto�.Alegre para Florianopolis

às quartas e sábados
Saídas de Araranguá às quartas,

sáoados e domingos
Aqeote em FlorlaooPolis: MARIO MOURA

PRAÇA lr.. DE NOVEMBRO

Caspa 1 LOÇÃO MARAVI'I Comprar na Cf. SA MISCE
LHOSA! LÂNEA é saber economizar'
----_._-------_...-._------------

Seja Guarda Livros em sua Casa
Por correspondencía, em 12 mezes apena�. V. S, di-

plomar-8e-á-g!\rantimos melhoria-sempre há procura de

I
pessoas competentes. Faça o curso em sua casa e obterá
melhor emprego. V. S, támbem poderà nos representar·
nessa cidade, ganhando muito dinheiro. Escreva aInda ho·
'e a Caix!l Postal, 3717·S. 'Paujo.I
.' .. , OCASO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Os originais, mftlmO Rio pu
blícadoa, oAo eerio dfm)lYidoe

Através do fumo dos incêndios =�n�[iJli�lt1f11��[fl��IIJ�Iililrili!!�Ii(fJrtlliJiJ{flllli1l1llililfir§lll[t]�
o sol parece gigantesco pingo desangne II ... Para casacos e 11
Mosc?�, 27 (U. P.) -,- Despa- solar que se assemelha a gi- 121 ltI

chos �mlltares traçam um qua- gantesca gota de sangue. 00

as vestl·dos, u' It·.ma !XI

d_ro VlyO da luta no sul da Rús- Acrescentam os despachos ca D!D

s�a. DIzem que, em consequên- que o campo de batalha está � 121
cia das constantes explosões juncado de cadáveres de nazis- li1 d 121
das granadas. de artilharia e tas semi-desnudos. A batalha � pa ronagem, rt1
dos

. l�nç�-mmas, as estepes de vida ou de morte é porfia- 121 III
merídíonaís se �cham em cha- da e difícil; porém nem o fogo 121 VI·SI·tem a CASA 'SANTA ROSA lÃ]
mas

.,Enormes línguas de fogo das estepes ne� os ferozes ata- lAl
&XI

se pr.opagam atraves do vale, ques dos alemaes diminuem a lXI i2i
ampliando o incendio. As nu- resistência russa. 19J "._ F I S h·

·

d 54 111
vens de fumaça negra são tão Um indício revelador do l2I a rua e pe c Imi t, [§j
c?mpactas que escurecem o enorme número de baixas, nes- IIJ t2i
flrmamento. O vento, sopran- ta e em outras batalhas da zo- CiliJIXJiÃ1!Cl::'IX'II:x1l'XUAliÃ.iI'XiIXlXlIÃlIXl !ÃJ IXlOO::IA.1:x:!\X! IÃIlXIlX1lXl.A.1
do forte, ainda mais contribue na de Kotelnikovo é a noticia IXImoof!t CQlXIlXJt!t:U:!f:lOOlXl�r:�IXI(ihXlI9jIXlOO::IXIXH!'lQliIlilf§I���IIJ!liiillYJlX1lX1lX1:'i\l
para a obra de devastação pelo de que, em um só' encontro, a

fogo. Nada mais � visível além divisão italiana "Celére" per
das chamas, a nao ser o dis(!'_) deu de sete a oito mil homens.

A direção não IDe resporuJabl·
?,

I
li za pelo8 conceit08 emitidos

�
llO8 artigos uaiDadoa

�

PIANO
Vende-se um plano. BORD,
em ótimas condições. Rua

Esteves Junior. 48.
....-----

S a nu uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANADA
TO, FOSF OROS,CALCIO

ETC.
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
o. Pálido.. Depauperados,
E.lJotado., Anêmico., Mã ••
que criem Magrol, Criança.
r.quílicu, receberão a toni·
ficação gllal do organÍlmo

-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• •
• •

: S E 'DAS:• •
• •
• padrões maravilhosos, finíssimo acabamento -

: das melhores fábricas do país, sao ;:
" encontradas nos balcões da -
• •

i Casa SANTA ROSA I• •
• Diariamente recebemos novidades •
• •

: Rua Felipe Scbmidt, 54-Fonej514 :
• •

I········�····························o coracão da mulher
QUANDO TOMARB.ERGE

brasileira

AU Rio� 27 ("Estado") - A si-

PIAU"r." tuação dos que escaparam à
'J1

.

furia assassina dos submarí-

f�"-
nos do "eixo" contra os nossos

""" _.' ,.....-== indefesos navios mercantes e

"l )�'� ::-- das famílias dos desaparecidos
�� �<: em consequencia do ínqualítí-

.

� � cavel atentado, impressionou
-;� ;;;71 � sobremodo as senhoras brasí-

./ leiras, sempre pressurosas em
minorar a sorte dos infortuna
dos. E mais uma vez, a mulher
brasileira empenha-se numa
obra de benemerência, que se

concretizará, sob o patrocinio
da esposa do ministro da Guer
ra, com a cooperação das se

nhoras dos generais do Exérci
to atualmente nesta capital,
inclusive os membros do Supre
mo Tribunal Militar, na reali
zação de um chá, no salão do
"Automóvel Clube do Brasil",
às 17 horas do próximo sábado,
dia 29.

Crédito Mútuo Predla I
Proprietários: J. Moreira & (ia.

27 DE JULHO
Foi entregue a ;>I'estamista Waldemar L. da SIlva.

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

que lhes coube em mercadorias, no valor d e rs.

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

4 DE SETEMBRO
Mais um íortutuável sorteio re alizará fi Crértito Mú

tuo Predial. DO dia 4 de Seternbr» (6 ..Ielra),
com prêmios no valor de

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

Crédito Mútuo Predial à rua Visconde
de Ouro Preto n° 13.

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

Consulta

Conlribuicão apenas 1 $000
San gOu e n o I ����,,-�.�,����--

,.,Cle DNSP "

199,� Portugal não receia o eixo 1

.................... -
'.a•••••••• III.....

• .,... oC·.__

vende se ,urna machína
-

oe costura de
mão mares Vestaetuba nova

sem uso. por 270$ Tratar com
o chauffeur do Carro DO 1522

Eis como banir
o entupimento dos �) �

-

RESFRIADQS ....)da CABEÇA � ':'

�� >'l �
�.(- -? Nari� entupido fá-la sentirJ:J se desditada? Para rápido
alívio pingue umas quantas gotas
de Vick Va-tro-nol em cada narina.
Ao espalhar-se o Va-tro-nol rapida
mente pelos condutos nasais V.S.
sente como suas membranas incha
das se contraiem. A irritação desa
parece, a estorvante mucosidade
desprende-se. Nuns segundos, V.S.
respira facilmente de novo.

NORMA SHEARER CASOU·SE

Sindicato dos Empregados no Comércio
de Florianópolis

Assembleia Geral Estraordinãria
2a. Convocacão

C
..

onvoco, pelo presente, os associados deste Sindi
cato de Classe, para reunião de Assembleia Geral queserá re!ll�zada DO d!" 29 do corrente, às 20 horas, na

sé�e Social, à rua Consel�tiro Mafra U' 35-S()br8d�
a:flm-de se elegerem os vogais e suplentes que cléve.
rao. s.er �p:esentados Gomo candidatos à Comissão do
Salárlo Míním o do Estado, de conformidade com a lei

Florianópolis, 27 de agosto 1942.
.

Gustavo Zimmer- Presidente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dia 7 de Setembro o Clube 12 de Agosto promoverá grandioso baile, comemorando a passagem do Dia da Palria
------------------- -

I Vida Social �Q�}��������:����;�:t���r�����:RA��1 Eco�
dizado de mulheres, naquela ferrovia, afim de habilitá
las para a condução de trens e outros trabalhos de
oficinas, em substituição aos homens, quando necessario Já ontem, atingia a cifra de

for. Esses r cursos serão abertos no Rio, em S. Paulo e
3.151 :009$200 a subscrição aber

Belo Horizonte. ta pela exma. sra. Osvaldo Ara
_____________________________

' nha em favor das famílias das
vítimas dos torpedeamentos ger
mânicos em aguas brasileiras.

•

I I

Fazem anos hoje.
A prendada senhorita A

lice Cunha, filha do sr.

Euclides Jorge da Cunha,
funcionaria do Tribunal de
Apelação;

o sr. Henrique Ferrari J'u-'
nior, comerciante;
a sra. Zuleima Goeldner.

destacado elemento do ma

gistério catarinense;
o sr. Arlindo Oliveira.

Habilitações:
Estão-se habilitando para ca

sar o sr. Ernani Duarte Faria
e srita. Osvaldina Santos.

'

Nascimentos:
Pelo advento de seu filhi

nho Léo-Carlos, acha·se em

festas o lar do sr. João Mo.r
ques Guimarães, escritura
rio da Capitania dos Portos,
e de sua esposa, sra. Olím
pio Faria Gu irncn-des.

Maria-Aparecida é o no

me da interessante garoti
nha que veio alegrar o lar
do sr. Jorge José de Sousa
e de sua esposa, sra. Ene
dina Mafra de Sousa.

Viajantes:
Para Curitiba, em visita

à sua familia, seguiu quar
ta-feira última a sr. João
Maria Ferreira da Silva,
funcionaria, aposentado, dos
Correios e Telégrafos.

I

Um membro da tripulação��de uma Corveta

PILULAS DE
BRISTOL,
que asseguram uma
suave e perfeita lim
peza do estomago e

intestinos, é o mes
mo que renovar es
tes orgãos, e isto
importa em um opti
mo funccionamento.

AgôsloDe ordem do sr. Presidente comunico aos IHA. sócios
que já estão sendo expedidos os con-vites para o baile do
dia 7 de Setembro, em comemoração 80 Dia da Pátria.

•

Participo, outrossim, que a Diretoria re so lve u ven

der mesas para o referido baile, cujo produto reverterá
em beneficio das vítimas de DOSSOS navios torpedeados,
campanha essa encetada pela Exma. Sra. Osvaldo Ara
nha. Os interessados poderão adquirir suas mesas, na
séde do Clube, a partir do dia 29, daÊl 19 às 21 horas.

Traje: Smoking ou branco .

ORLANDO FILOMENO, Secretário.O maior Landri Sales, diretor ----

geral dos Correios e Telegrafas, IAgradece d e eral Justdirigiu circular aos funcionários n O ao g n o
dizendo ser imprescindivel que I Rio, 28 (E.) - O ministro Osvaldo Aranha enviou
redo?re a vigilância, _

mantendo-a ao general argentino Austin de Justo o seguinte telegracontinuada no intuito _d,e . con-Ima: "Queira o meu eminente e nobre amigo receber afe-servar em pleno equilíbrio os . .

elementos que constituem o me- I t�oso abraço pelo se.u .0ferecImento, que enche de grati-
canismo das comunicações tele- dao a todos os brasileiros, e estou certo do orgulho dos
graficas e postais, de vital im- argentinos por verem que os exemplos de San Martin e
portancia no momento, para Mitre não foram vãos".
cooperar com todas as forças
destinadas a manter íntegra a

nossa nacionalidade.

e Notícias Doze

os infinitos sonhos que lhe po
voaram o espírito.
Seu enterro se efetuará hoje

às 11 horas.

A's 7,30 horas

COIll Vera Zorina, Richard
Greene e Peter Lorre

Atualidades N' 10
Complemento Nacional (D.F.B.)
A VOZ do mundo Jor. da Guerra

Paramount

Preços: 2$000 e 1$500
Imp. até 18 anos

Clube

*

Comboios
secretário

de

Caixa Telegráfica Beneficiente de Santa-- -

Catarina -.Asse�lbléia Geral
De ordem do sr. Presidente, convoco os srs. Consócios

para a Assembléia Geral que se realizará a 31 do corrente, às
10 horas, no local do costume, para eleição de cinco membros
do Conselho Adrninisarr tivo , de acôrdo com o artigo 28 dos
Estatutos desta Associação.

Florianópolis, 27 de agosto de 1942,
JOSE PEREIRA GOMES

'úLTIMA HORA
Washington, 28 (U. P.)
Julga-se, nos círculos

bem informados de Washin
gton, que o sistema de com

boio será ampliado agora,
até as aguas do Brasil.

merciante em .nossa praça sr ,

Luiz Oro fino, natural da Itália.
Preenchidas todas as formali
dades legais aquele comerciante
acaba de receber seu título de Cinco mil judeus foram deti-
cidadania brasileira. dos na França e enviados para

• a Alemanha em vagões usados
O Mini steri o da Agricultura na condução de gado.

esclarece que estão isentas de *

selo as cartas dos agricultores Continua a, batalha aero-naval
contendo consultas ou pedidos nas águas das ilhas de Salomão.
de publicações no Serviço: de
Informações Agricola, destinadas
à distribuição gratuita e endere
çadas aos orgãos dos Ministerios
instalados nesta capital ou no

interior; As solicitações, porem,
de máquinas, sementes reprodu
tores, transportes gratuitos etc.
estão sujeitos aos selos de 3$000
e mais o de Educação (200 réis)*

Encontra-se em S. Paulo
o professor William Berrien,
diretor-assistente -de Huma
nidades da Fundação Rocke
feller, de Nova Iorque.
S. s., que pela quinta vez

visita o nosso país, é anti
go e sincero amigo do Brasil
e aqui conta largo círculo
de relações nos meios cul
turais. Membro do Conselho
Americano das Sociedades
Eruditas, o prof. William
Berrien tem publicado no

taveis trabalhos sobre a Hn
gua portuguesa, quE! domi
na perfei tamen te, e por
cuja difusão nos Estados
Unidos muito tem feito.

O sr. Oscar Passos foi ontem
exonerado do cargo de gover
nador do Acre, e nomeado di
retor do Banco de Crédito da
Borracha.

*

o sr. Arcebispo Metropolita
no, acompanhado de alguns ro

meiros, parte, hoje, por terra,
para tomar parte no 4° Con
gresso Eucarístico Nacional, que
se vai realizar em S. Paulo.

:to

Até o fim do corrente mês,
isto é, até 2"-feira proxima, a

Coletoria Estadual procederá à
cobrança do imposto de indús
trias e profissões,

.,.

Clarno
Galletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro, 23
1 ° andar (Altos do Café
Bubi). - Fone I.ft68.

fi RAF bombardeou a cidade
de Cassel , na Alemanha. Per
deu 30 aviões.

'"

Tanto as forças aliadas como
as do "eixo", no Egito, estão
recebendo constantes reforços.
ESfera-se, para breve, tremendo
choque.

*

O jornal" La Hora", de Bue
nos Aires, escrevendo sobre a
atitude brasileira, diz:" O Brasil
ocupa o primeiro posto na so

lidariedade sul-americana".
*

O gral. Zuckhov roi nomeado
vice- comissario da guerra para
a defesa da Russia.

Fa���t:�:�t���em, ao anoitecer, Recusam-se a trabalhar com os inimigos
em quarto reservado do Hos- Rio, 27 (D. N.) - Na fábrica de funcionário em apreço, de que a di

pital de Caridade, o jovem Hé- tecidos "Corcovado", à rua Barão retoria da fábrica seria imediata

lia Regis. de Mesquita, trabalham súditos ei- mente notificada do fato e logo pro-

Adoecera há cerca de um mês xistas, alguns elos quais rlesempe- videnciaria para que se efetivasse

e meio. Hepatalgias renitentes nhando posições de destaque e o patriótico desejo dos operários
davam à sua mocidade uma maneio. Arrogantes e dedicados ao nacionais, suspendendo, desde 10-

palidez mórbida. Muito miopes, nazismo, não podiam deixar ele

I
go, os poucos eixístas que estão

os seus olhos, por detrás de atrair as antipatias dos 110880S pa- ainda em função.
id d d

- trícíos, sobretudo, quando, em ato Ao que se sabe, entre outros,grossos VI ros gra ua os, nao

deixavam de faiscar com inte- público, foram declarados inimigos trabalham naquele estabelecimento

ligencia e curiosidades. de estu- e agressores elo Brasil. Tal circuns- fabril os seguintes alemães, além
dioso. De-repente, o abateu uma tância originou um movimento elos elo italiano Antônio Gulino, quírni-
Pneumonia dupla, que, corroen- operários, em número ele quase co: Artur Bernhardt Sanhardt, su

mil, os quais, reunidos no pátio in- perintendente; Roberto Axmann.ds-Jhe dia a dia as forças, aca-

bou por levá-lo à sepultura.
. terno ela fábrica, pediram aos di- mestre eletricista; e Karl Oswald

Órfão de pai, era, com pouco retores a imediata retirada daque- Hans Lohse, mestre de acabarnen-

mais de vinte anos, o arrimo de les indesejáveis, to de lã.

sua mãe. Dedicara-se ao [orna- Aclamada pelos presentes, uma

lismo e às letras com um entu- comissão de brasileiros foi à gerên
siasmo que raiava na ernbr ia- cia, anele, num espírito ele díscipli
guez. Nos últimos tempos, escre- na e respeito, expôs ao gerente, sr.

Mário Coutinho, o desejo dos seus
vera sobre a guerra, que ora

calcina o mundo, com denodo colégas ele verem alemães e italia
nos fora da fábrica. Recebidos com

e arrebatamento; mas, os seus

derradeiros trabalhos foram, em compreensão e boa-vontade, foram
ar tigos, mais os operárias cientificados, peloverdade, alguns

apologéticos que críticos, sobre
certas personalidades _

do nosso

mundo intelectual (Altino Flores,
Ivo d'Aquino e Henrique Fon
tes), os quais sonhava continuar
e, por fim, enfeixar em volume,
para o qual até já havia esco- A veneranda sr a, Labibi Mas
lhido título:" Galeria do Pre- sad, esposa do sr. Haikal Mas
sente". Deviam tambem entrar sad, taleceu ontem, nesta capi
aí Barreiros Filho, Mâncio da tal. O enterro será etetuado
Costa, Carlos da Costa Pereira, hoje, às 16 horas, no Cemitério
Osvaldo Cabral, Maura de Sena Público.
Pereira, Tito Carvalho, Ota- ' .------

viana Ramos... C taSabemo-lo bem, porque foi pelo I arESTADO que deu a lume os

três "ensaios" inICIaIS, e êle nos ........."..,"""""""'_"""""""'''''"''"'""-...._,.,.,�ooooanoo'''''''' ''''''''''''''''''''''''''''''oonoooooOOUUiJOOU'ICJiJlJOUOO

confidenciara, então, o seu doi- HOJE 6a.-feira HOJE

�:i��a.proieto de [ovem bele- ..........

CIN�REX
"""""""' ....

[ CIN�DEONml- IMP�IÃL�O Destino, porém, não quis _ FONE 1581 -

.- ·FONE 1602 - FONE 1581 _

que fôsse assim. Ironicamente
lhe contou os dias e levou-o para
o túmulo, quando tudo havia
êle que esperar da mais jubilo
sa das mocidades.

Se é verdade que, mesmo

com a morte, nem tudo do que
constitue a existencia moral do
individuo se perde para sempre.
neste instante, quando a cabeça
dêsse moço repoisa no derradei
ro sono, devem estar a esvoa

çar-lhe, invisivelmente, sobre a

fronte os belos pensamentos e

"O comboio chegou a salvo ao seu destino" Por tráz dessa
frase familiar e modesta, existem longas horas de �ânsia e de
nervosismo entre a escolta do comboio e as corvetas- de patru
lhamento britânicas, pequenos barcos que são verdad eira terror

para o inimigo. Os tripulantes que manejam as corvetas são tão
resolutos quanto os seus navios que aterrorisam tanto os sub
marinos, como os aeroplanos alemães.

A fotografia mostra um dos tripulantes fazendo sinais por
meio de um projetor. (BRITISH NEWS SERVICE')

Num gesto dignificante,
que bem caracteriza o es

pírito patriotico de nosso

povo. os funcionários da Pe
nitenciária de nosso Estado
resolveram doar um dia de
vencimento à Nação, para
auxiliar à compra de um

aVIa0 para a nossa Ja glo
riosa F.A.B. Acompanha
ram-no neste belo gesto to
dos os detentos dcquele
presidio.

Dr. G.Por especial deíerencia do
Governo mexicano recebemos
diretamente ontem "México em

estado de guerra", do general
dr. Avila Camacho, presidente
da grande naçãohispano-ameri
cana, e alguns números de
"Noticias de México", publica
ção periódica informativa:
"México em e stado de guer

ra" dá-nos o brilhante discurso
do presidente Camacho, comu

nicando à Câmara, ao Senado
e ao Povo a existencia do esta

do-de-guerra entre o seu país e

o "eixo", constituindo notável
página para a história das A
méricas.
Somos gratos pela gentileza

dos dignos dirigentes da grande
nação amiga.
Pela portaria 4,539, datada
de 10 de janeiro de 1941,

o então ministro dos Negócios
do Interior e Justiça assinou a

naturalização do acatado co-

zes do dia
7,30A's horas A's 7,30 horas

*

Sedutora aventureira Dois homens e Piratas
uma mulher

Com Dolores Del Rio, WaIlace
Beerry e Joh, Howard
Atualidades N' 35

Complemento Nacional (D,F.B.)
Rumo ao norte (short natural)
Preços: 2$000, 1$500 e 1$000

Livre de Censura

Exijam o Sabão.

"V188111

de estrada
Com Hoppalong Cassidy

Atualhlades N' 26
Complemento Nacional (D.F.B.)
WiIlian TeU (short natural)
Atualidades Pathé News

Preços: 1$500 e 1$100
Imp. até 10 anos

I
"Fortalezas voadoras" bom

bardearam Roterdão (Holanda),
atingindo os estaleiros e 2 na
vios que se achavam no porto.

*

O governo de Vichí está orga
nizando unidades militares es

peciais. formadas com a juven
tude fascista, para se opôr a

qualquer tentativa de invasão
aliada. Essas forças são provi
das de armamento alemão e

instruidas por oficiais alemães.
..

PECI ID DE"
DE WETZEL 8, CIA.--JOINVILLE (Marca

-

registrada)
o IDEAL PARA CaSINHA, LAVANDERIA E Lt\VADE[RA

É MAIS QPE UM
NOME, E UM
SIMBOLOI
-

PODEROSO AUXI-
LIAR NO TRATA

MENTO DA

Alugam-seCasa à rua Fernando Ma
chado, n° 3 (ao lado casa
8elo Horizonte);
Duas boas salas para con
suttórlo, à rua João Pinto
n° 5 (ao lado do Banco do
Comércio). Informações: Te
lefone 1.658 e 1.500 ou rua
-loão Pinto n. 5- térreo.

i:"l"',----------....- .....� ....,----_--- -_---__---------.-......

Médica EspiritaDra. Lourdes Galhárdo Rua Es.
tacio de Sá, 142-1°. ando Telef.
22-1092- Rio de Janeiro.
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


