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Lancamento ao mar
do vapor «Pargo»
Rio, 26 (A. N.) - Hoje será

lançado ao mar o vapor "Par
go" o terceiro de uma série de Iseis que a Companhia Nacio
nal de Navegação Costeira está lconstruindo em seus estaleiros.
A solenidade terá cunho bas
tante expressivo, tendo sido a
senhora Alzira Vargas convi
dada para madrinha da nova
unidade encomendada pela In
glaterra ao nosso país.

14 milhões já merre
ram na China

Nova Iorque, 26 (A. P.) -

O professor Atwood Townsend,
da Universidade de Nova Ior
que, calcula que quatorze mi
lhões de pessoas tenham desa
parecido na guerra da China,
desde 1931, quando o Japão
iniciou a conquista da Man
churia. A maioria foi de mor

tos, havendo nove e meio mi
lhões de homens nessa catego-
ria.

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

ANO XXVIII N. 8622I Florianópolis -Quarta feira. 26 de Agosto da 1942 I
°Os .governos da ftrgentina, Uruguai, Chile, Perú,· Paraguai e Boliviá decidiram

\ considerar o Brasil país não-beligerante

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

Çomo demonstração desolidarie-
que reiniciou DEFINITIVAMENTE sua clínica.

dacle na mágua que domina a todos Rua Vítor Meireles, 24 - Fone 1447
os brasileiros, os estudantes cata-

DE MANHÃ: 10 às 12 hs. - À TARDE: 3 às 6 hs.
ríncnses acabam de propor ao Cen- _

tro Acadêmico da Faculdade ele

C
A

lt t h
' ,Direito que todos usem boina p�e-I omo esses, mUI os ou ros avera ..

ta. como luto pelo afund�mento re-
Rio, 26 (C. P.) _ As autoridades policiais .acabam de em

cente dos navios brasileiros na sa-

preender, com êxito, sensacional diligência à rua Anibal Men
nha nazista.

dança, 222, em Ipanema, aristocrático bairro desta capital.Sempre que tiverem de ocupar Guiados por informação transmitida à polícia, os investigadotribuna ou lugar de manifestação
res da Delegacia de Ordem Política e Social efetuaram a prínacional, aqueles moços usarão
são de vários cidadãos alemães, cujos nomes são ainda guardaboina preta, atitude, aliás, já osten-
dos com a mais rigorosa reserva.

tada, pelos estudantes paranaenses, Munidos de poderosíssima estação transmissora radíote
ao usar a gravata preta, de luto.

legráfica, os súditos nazistas estariam, no momento, utílízan-
CASA MISCELANEA, distribui- do-se de seu aparelho para transmitir mensagem cifrada em

dora dos Rádios R. C. A. Victor, língua alemã. A mensagem adiantava que o Brasil se ia decla
Vávulas e Discos. - Rua Traja- nu em situação de beligerância com a. Alemanha e a Itália.
DO, 12.

Não podem parar as hélices
Em entrevista concedida em São Paulo ,o sr. Fernando

Costa declarou: "Os navios brasileiros não podem parar as hé
lices. O presidente Getúlio Vargas tranquilizou a nação com

suas enérgicas palavras. Serão vigiadas as costas do Brasil e

defendidas as rotas atlânticas por onde a nossa produção cír
cula , Esta é a nossa grande luta, de defesa e .de trabalho, luta
pela conservação dos direitos, luta de um povo que não tem

ambições de conquista, mas tão pouco cede às imposições dos
conquistadores" .

Pela Democrccio e pela
Li erdade humana

Rio, 22 (C. P.) - "O Globo", em edição extra, informou:
"Foram chamados ao Itamaratí o ministro da Suica e o em
baixador da Espanha. O ministro Straversini e o embaixador
Fernandez Cuseta, na qualidade de representantes dos ínterês
ses, respectivamente, alemães e italianos, avistaram-se com o
chanceler Osvaldo Aranha. Foi rápida a entrevista. Ambos re
ceberam das mãos do chanceler brasileiro a nota oficial em que'
o nosso país reconhecia o estado de guerra imposto pela Ale
manha e Itália. O povo brasileiro, pela voz de um de seus re

presentantes mais legítimos, comunicava a Roma e a Berlim
que o Brasil saberia enfrentar os perigos nos embates que o

destino lhe reservava. Colocando-se ao lado das nações unidas
que combatem a tirania e a escravidão, tomava lugar na luta
até a vitória final pela democracia, pela liberdade humana,
pelo direito de viver livr�:n:en.te, num mun�o onde não ��j,� Imais lugar para a escravIdao Imposta por HItler e Mussolini .

-

Despediu lodos os empregados
alemães, italianos e japoneses
Rio, (P. C.) - A Companhia dos Grandes Hotéis do Rio

de Janeiro, proprietária do Copacabana Pálace, do Hotel Gló
ria e do Palace Hotel, da avenida Rio Branco, acaba de tornar
decisão, que, logo que se tornou conhecida, produziu em toda
a cidade a melhor impressão: Despediu todos os seus emprega
dos - "garçons"_! ':ma.itres-d'�otel", serventes, etc. - de na-lcionalidade alema, italiana e Japonesa.

'os ES'J'UnANTE8 CATARI·
NEN8ES USARÃO BOINA

PRETA

Familia alemã
quinta-colunista

Campo Grande, 26 (P. C.)
O delegado Edgar Martins, em
feliz diligência, apanhou uma

família alemã quinta-coluna.
O chefe da família, Herman
Hartmann, de 52 anos, se van

gloriava com os seus, dos afun
damentos dos navios nacio
nais. À polícia, no momento �a
prisão, declararam "que n�o
havia importância".Artur LUIZ
Alves ajudou a polícia a pren
der a família alemã.

Cabelos brancos 1 LOÇÃO
MARAVILHOSA 1

Oficiais de Reserva de 1a. e 2a.
classes do Exército

Rio 26 - O ministro da, .

Guerra, em aviso, determmou
que as díretorías de. Armas e

Serviços provídencíem com

urgencía no sentido de ser re

metida ao seu gabinete rela
cão nominal dos oficiais da

reserva, 1 a e de 2a c lasse e do
'Exército da 2a linha, convoca ..

dos para o serviço ,ativo, na

qual figurem tambem a clas
sificação e situação dos refe
ridos oficiais.

����.�!��- !m!!��!llcoE�;�ihi��:�r��! Era simpatizante do «eixo»T'upt , do RlO e Soo I te entrevista o sr. Silvestre .

Paulo, iniciaram patri- I Péricles Góes 'Monteiro, nre- Rio, �6 (C. �.) - Dura:r:t.e I
entre os popu!a::es, salientan-

ótica campanha no seri- sidente do Conselho Nacional as mamfestaçoes que se verírí- do-se da multidão um grupo
tido de a�gariar dona- do Trabalho, salientou a ne-I

caram pela cidade, registou-se exaltado e patriótico, que ten-
tivos para a compra cessidade da mais ampla cola- um incidente, o qual não te-I tou linchar o máu brasileiro,
de dois aviões, que se- boração dos trabalhadores do ve graves consequencias, devi- não consumando seu ato em
rão empregados no pa

-

Brasil no combate ao quinta- do à ação imediata da polícia, virtude da interferência de
trulhamento das costas colunismo. Vindo agora ao en- que interveio na ocasião opor- investigadores de polícia que
brasileiras. Os apare· .l contro dêsse apêlo, os traba- tuna. O médico Inácio Chaves se achavam nas proximidades.
lhos receberão, respecti· lhadores brasileiros acabam de de Moura, do Serviço Nacional Levado ao 7° distrito policial,
vamente os nomes: de organizar a comissão traba- da Lepra, sentado no café si- o facultativo confessou ser

"Araraquara" e "Ara- lhista de /defesa nacional con- tuado à Avenida Rio Branco, adepto do nazismo e ter sido
ras" _ tra a 5a coluna, convidando o esquina da rua da Assembléia, preso em 1937 por atividades
Já foram arrecadados sr. Silvestre Góes Monteiro pa- lia um jornal simpatizante do anti-nacionais. Em consequên-

dezenas de contos nas ra seu presidente e determi- "eixo", no momento em que cia dessa espontânea confissão
primeiras horas de o ri - nando que a presidência de passava um cortejo de protesto o médico foi removido para a

tem." honra caiba ao supremo ma- pelos afundamentos dos na- chefatura de polícia e entregue
Assim, os nomes des- gistrado da Nação. via!' brasileiros. às autoridades da Delegacia

sos duas naves mer- A atitude acintosa do médí- Especial de Segurança Política
cantes, covardemente co causou profunda revolta e Social.

�if:snd��as ,Peei�o:",cor:�� EVITE A DIFTERIA Hitler, padrinho '-p-o-r-p-r-o-cu-ra-ca---o---
rão inseritos nas

asas de mais dois pode
rosos aviões de patru
lhamento, que vigiarão

Vaci.1.e o seu filho con

tra esse terrivel mal
(CRUPE)

Rio, 26 - Informa-se de Aracajú que, prosseguindo em
suas rigorosas Q,iligências, no sentido de capturar súditos do
"eixo" e seus adeptos, cujas atividades são mais do que sus

peitas, as autoridades policiais detiveram mais de vinte indi
víduos, inclusive o italiano Nicola Mandarino e vários ex-che
fes integralistas.

Por outro lado, a população de Aracajú está indignadadiante da notícia, segundo a qual o conhecido integralista LÍ
dio Paixão levou um seu filho à pia batismal, dando-lhe Hitler
como padrinho, representado por um nazista, com a devida
procuração do "fuehrer" .

costas, em

soberania
Informações com o

Dr. ARMINIO TAVARES
as nossas

defeso da
do Brasil.

Prisões na Argentina
Buenos Aires, 26 (Reuters)

- A polícia prendeu, em Avel
laneda, cinco elementos fflía
dos às idéias totalitárias, su

pondo-se que dois deles toma
ram parte na agressão contra
o escritor norte-americano
Waldo Frank.
Não obstante a reserva da

polícia, sabe-se que os detidos
trabalham num jornal de filia
ção totalitária, na qualidade
de membros da administração
do mesmo. Na casa em que se

reuniam, foram encontradas
armas, projetís, pólvora e ma
terial de propaganda contrá
rio às democracias.

Mobilização das mulheres para substituir
os homens em campanhaRio, 26 - o Clube das Vitórias Regias, instituição

que congrega destacados elementos femininos da capi
tal da República, acaba de tomar importantes resolu
ções, em face dos acontecimentos mundiais. Em assem
bléia dessa associação, foi aprovada uma resolução no
sentido de serem mobilizadas todas as mulheres, para, em
qualquer emergência, substituirem os homens chama
dos a defender o país. Será feito relatório de todas as
voluntárias, com esclarecimentos de suas aptidões.

Dr. LAURO nAURA
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 • Dlatermía e

irnfra - vermelho.
Consultas - das 10 às 12

e das 15 às 17 horas.
Consultorio - R. Tiradentes

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

9. Tel. 1.607.

40
ANOS

•••Aí COMEÇA
A VIDA

Sim, contanto
que você asse-

gure a plena vi
talidade do seu

coração e das suas
artérias com o uso
de um produto
como IODALB.

Possante emissora
apreendida no Rio

Rio, 26 - A polícia apreen
deu, à rua 27, n. 139, em Ri
cardo de Albuquerque, residên
cia do alemão Abler Becker,
mecânico da Siemens & Shu
ckert, possante emissora.Abler
bem como seu filho Abler Ro
que Becker, seu auxiliar nas

transmissões, foram presos e
conduzidos à polícia central.

CORAÇÃO -

Vida do corpo

IODALB-
Vida do coração

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lembre-se sempre:
Ventre-Livre não é purgante

Ainda o heróico
<l:Parnaiba»

o ESTADO Quarta-feira 26 de Agosto de 1942
!'MW5R*

Rio, 24 - o almirante Hen
rique A. Guilhem baixou aviso,
elo qual fez a necessária comu

nicação ao almirante Mário
Hecksher, diretor geral elo Pes
soal ela Arruada, eleclaranelo
que, tendo em vista as conclu
sões elo inquérrto procedido
para averiguar o torpedeamen
to elo navio brasileiro Parnaíba,
resolveu elogiar o marinheiro
ele la. classe Ulisses ele Albu
querque, que fazia parte da
guarnição do canhão daquele
navio, pelos bons serviços pres
tados, auxiliando também a

salvação dos tripulantes da uni
dade mercante brasileira. O
Purna iba, como se sabe, foi
afundado pelos alemães, nas

proximidades de Trinidad, no

dia 10 de maio do corrente ano.

Fuga de uma
prisioneira francesa
Vichí, 24 (U. P.) - A im

prensa de Paris informou que
Madeleine Larzin, recentemen
te condenada à morte, acusada
por instigação de populares h,
criação de incidentes, conse

guiu evadir-se quando era con

duzida para a prisão. O funcio
nário policial responsável pela
transferência de Madeleine
Larzín foi encarcerado sob
acusação de haver preparado a
evasão.
A fugitiva fora condenada à

morte, porém, posteriormente,
teve sua pena comutada para
prisão perpetua. Até agora ela
) ão ft:>i encontrada, não obs
tante as rigorosas investiga
ções da polícia em todo o país.

MEDIUO
liS1'ITUTO DR OIAONOSTICO

GLINICO
Dr. Dialma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Sulca)
Com prátíea nos hospttaís europeus
Clínica médica em geral, pediatria,
doenças do sistema nervoso, apare-

lho genito-urlnarlo do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o
dr. Manoel de Aoreu camneneeío
Silo Paulo). Espeeialízado em HI
giene e Saúde Pública, pela Univer
sldade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiografia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal

Gabinete de fisioteraoia
Laboratório de microscopia e

análise clln ica
RU8 Fernando Machado,'

Telefone 1.195

FlORrANOPOLI"

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

Quando seu marido estiver sem apetite e se sentir indisposto
ou adoentado, com erapachamento, pêso , dôr e outros desarranjos
do estômago, a lingua suja, mau gôsto na bôca de manhã ou du
rante o dia, pêso, calor e dôr de cabeça, tonturas, nervosismo,
certas coceiras e irritações da pele, mal estar depois de comer,
preguiça e moleza geral, dôres, cólicas e outras perturbações do
ventre, muita sêde e quentura na garganta, andas e vontade de
vomitar, mau hálito, indigestão, arrôtos, gases, diga-lhe que todos
estes sofrimentos são causados por substancias infectadas e fermen
tações tóxicas no estômago e intestinos, e que use Ventre-Livre
sem demora.
Ventre-Livre evita e trata estes sofrimentos porque combate a

prisão de ventre e limpa o estômago e intestinos das substancias
infectadas e fermentações tóxicas que tão grande mal podem cau
sar a todo o organismo.

I

I-----------------------------------------------------

Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade

I
Bx-internu do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estaníàrtc dos
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Cons: Vitor Meireles, 28.-0as 16 às 18 horas.

,=----Res.: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLlS.
Dr. Remigio
CLINlCA -MEDICA

Molestias internas, de
Senhoras' e Crianças em

Geral
CONSULTOr�IO :

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

RESIOENCIA'
A v. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

Attende a chamados
14

.. Diga isto
a

seu Marido

I Dr. ARMINIO TAVARES
OUVIDOS - NARIS - GARGANTA

CONSUl,TÓRIO:
Rua João Pinto. 'l - Fone lJI61

I
RESIDÊNCIA:

Rua Bocaiuva. 11ft - 'Fone l.ft56

I Dr. Antônio· Moniz
de Aragão

MÉDICO .

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

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diariamente das 15 às
1'7 horas.

RESIDÊNCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone n. 751.

Firma exportadora e importadora do Rio de .Janeiro
com otimas referencias bancarias e comercíaes, dispondo
da melhor organização, está interessada em representações.
Conta propria tambem.

I
Cartas para "O. G."-- Caixa Postal 2592 -Rio de Ja·O afundamento neiro.

do «Camberra»'
Melbourne, 24 (R.) - O

I Quartel General Aliado no Su
doeste do Pacífico distribuiu o

seguinte comunicado: - "Com
profundo pesar, o general Mac-
Arthur anuncia a perda do crc
zador australiano "Camberra ",
afundado na batalha das ilhas
Salomão, enquanto servia sob
as ordens do a Im i r a n t e
Ghorrnley. Grande parte de
seus oficiais e tripulantes fo
ram salvos. O seu heróico ca

pitão, mortalmente ferido, fa
leceu. As tradições navais aus
tralianas não conhecem morte
mais gloriosa do que esta".

Auxilio do Papa aos
japoneses

Chungking, 24 (R.) - O Pa
pa fez donativo de 45.000 dó
lares ao govêrno geral japonês
de Hong-Kong, destinando-se
essa soma aos soldados nipôni
cos feridos, diz o jornal "Nichi
Nichi Sh imbum ".

Vende ..se OU aluga"sea propriedade n: 35 à rua Al
mirante Lamego, composta
deum bungalow confortavel

I
e moderno, e um sobrado

I com diversos depósitos na

parte terrea, e ainda uma

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

muta por outra casa no

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

CASA NOVA, à rua Felipe
Schmidt, 17.

'er 7

-

* * *

* * *

Tenha sempre
em casa Ventre-Livre Crédito Mútuo Predial

Proprietários: J. Moreira & (ia.

27 DE JULHO
Foi entregue a prestamtsta 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 de rs.

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

4 DE SETEMBRO
Mais um formidável sorteio realiza rá a Crédito Mú

tuo Predial, no dia 4 de Setembro (6 r.teíra),
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. I

INDICADOR
Dr. ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS

NARIZ, GARGANTA

r •• tls

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

Consulta mê dlce gratis !

Contribuição apenas
/

1$000

F:specialista; 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 Vítor Meireles. 24.-Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES-médico especialista em

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

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

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

Senhores fabricantes

Dra. Josephin'a Schweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

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

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

CLíNICA, MÉDICA
Moléstias internas !:I e adultos e crianças.

Consultório: Rua Felipe Schmidt n. 38 - 'I'el. l426
Residencia: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 -- 'I'el. ]523

ATENDE CH·AMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

Sociedade Cooperativa de Hespcnscbilídcdes
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina
Rua Tralano 0.° 16 - Séde própria

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Certíücado
n. 1 em 20 de Setembro de 1958.

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

FLORIANOPOLIS
E.\1PRESTA ESPECIALMENTE A AGRiCULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Repre.sentante da Caixa Economíca Federal para a venda

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

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

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

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

Aceita procuração para receber vencimentos em to
das as Repartições Federais. Estaduais e Muntcípaís.

PNEUS

Dr. AUCiUSTO DE PAULA Dj�etO�a��a��SP�:1
Florianopolis

Residência e Consultório: Rua Visconde de Ouro Preto 51
(próximo ao Teatro).

Cirurgia geral e Doenças de Senhoras. .
Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONSULTAS: Dlartamentes às 11.30 e das 16 às 18 horas

Fone 1.644
---_.-------------------------

Dr. SAVAS LACERDA

A «AGENCIA FORD· I . distribuidora dos aFamad()! 8 R A S I L,

-

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

Rua Conselheiro Mafra" 54 •• Telefone, 1665·· Caixa Postal, 117 •• End. Teieg.: «TUFFIAMINII •• Florianópolis

-

Dr. BEZERRA LEITE I Dr. Z. DE LINS

CLíNICA NEVES
, Ex-assistente da CItnica

MEDICA Ginecológica da Facul-
dade Nacional de 'Medi.

II
CONSULTORIO: cína e do Hospital Psi-

Rua Trajano, 33 quiátrico do Rio de
Sobrado Janeiro.

Consultas das 5 horas CONSULTORIO: R. Tra-
jan o 33. Das 13 às 15 hs.

I
em deante.

I RESIDÊNCIA:RESIDENCIA:
Rua Blumenau, 28 Rua Trajano, 55.

--

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Companhia c Alianca �a Baia B

Fundada em ·1870 Séde: BAIASeguros Terrestres e Marítimo(J

Dados relativos ao ano de 1940Capital Realizado Rs. 9.000:GllO$000Reservas, mais de »54.700:000$000
Responsabilidades assumidas, » ;:.929.719:000$000Receita » 28.358:717$970Ativo em 31 de dezembro » 85.964:965$032Sinistros pagos • 7.323:826$800Bens de raiz, (prédios e terrenos)>> 22 354:000$000

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanlo Joséd€ Souza e Dr. Francisco de Sá.I
Agências e sub-agências em todo o território nacional,
Sucursal no Uruguái. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da América, Europa e Àlrica,
.'

Agente em Florianópolis
CAMPOS L O B O & (;a.

RUA FELIPE SCHMiDT N 39

Caiu postal 19- TelelJhone1083-l!.nd. Tet.• ALLlANCAJ

Sub-Agente em Laguncl Tubarão, Itcricn,

IBlumenau e Laqes.
..,.,.,_

I Farmácia ((Esperança»do
farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfumarias.--Artigos de bcrrache.

Garante se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MÓDICOS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edificío do

Mercado,
FONE 1.642

AVISO AO POVO CATARINENSE

S. Paulo 23, - Com os re

sultados dos jogos aqui reali
zados, os primeiros lugares no

quadro' do campeonato são

ocupados por: L' Palestra (2);
2° São Paulo (4); 3:Corinthians
(5)

o ADVOGADO ACACIO MO-
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Decdóro s n? 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)

Residência: "La Porta Hotél"
apartamento 112.

Caixa-Postal l10-Fone: 1277I

ção <lo consul Castteman que, em

qualqur-r purtc <lo Brasil, só poderá
concorrer para o estreitamento, ca

da vez maior, das rclacõe s de amí
zadc entre o seu c o nosso país.

elerno G. IGallettisob a direção clínica do médico Dr. DJALMA MOELLMAHH
Construção moderna e coutortavet, situada em aprazível chácara, com

esplendlda vista fl ira o mar, excelente local para. cura e repouso; á
gua fria 'l quente

Aparelhamento completo e moderníssimo para trata
mento médico cirilrgico e ginecológico.

Ralos X. Ultra·violeta-Inf(a-v(lrmelhos-Ondas-curtas· Eleirlc'dade
médica -Exame . endoscóptcos . Laboratório para os exames de elucida-
ção de. diagnósticos. .

Apartamentos de
_
luxo com banheiro, 40$000 diário; A.pa�tamentosde L classe 25$000 diarlo; Quartos de Il. classe, 15$00U dlarío: Salas

reservadas 'l()$UOO dlãrIo; Acompanhantes,sem refetções. E$OOO diário:
Secção de 'Maternidade--- Partos com permanência de 10 dias em Apar
tamento de I. classe, inclusive sala de operações: com parteira da cli
ente ilOO$OOO e com parteira da Casa de Saude 350$000.
Para estadas prolongadas preçosacombínar. O doente pode ter médico
particular ,

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

Auxiliar de escritório
Precisa-se, para os servi

ços de auxiliar de escritório'
de uma moça; com prática
ou conhecimento do mesmo.
Informações nesta Redação.

15 vs--alt.-IOFLORI1\NOPLIS
Largo São Sebastíão Telefone 1153

Vende se uma casa de
.

-

secos e molha ...

dos, bem afreguesada, ótimo
ponto, sita à rua Luiz Del
fino n- 37.Produtos CATEDRAL

svs= tá venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Mofra, 4 e 5 - FONE 1.6,.2 Comprai na CP. SA MISCELÁNEA é saber economizar'

.

Representantes:
MACHADO & Cia.

--��------------------------------�-------

Seja Guarda Livros em sua Casa
Por correspundencía, em 12 mezes apenas, V. S. di

plomar-se-á-garantimos melhoria-sempre há procura de
pessoas competentes, Faça o curso em sua casa e obterá
melhor emprego. V. S. tambem poderà nos representar
nessa cidade, ganhando muito dinheiro. Escreva alnda ho
je a Caixa Postal, 3717-8. Paulo.

Por preço de ocasiãoVendem se: dormitario (Rio
Negrinho), 1 . camiseiro, 2
camas para criança, 1 sala
de jantar, Tratar a Avenida
Rio Branco 156

SALAS
Alugam-se algumas salas

do prédio à rua Victor Me l.
reles n' 18. Tratar com João
Matias Gustenhoffen, no me s
mo, das 10 às 12 e das '2à 5 b "'�flS. . lOVSnalt- a

Registradoras ��America"
Modernlsslmas, nacionais, com impressão, registrando

999$900. Venda em 12 prestações por 2:950$ a título de
propaganda, PROCURAMOS DISTRIBUIDORES CONTA
PROPRIA. GRANDE DESCONTO. CARÚ & CIA.

Rua Ríachuelo, ·44 A.-Rio de Janêiro···
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o ESTADO 26 de Agosto de 194�

• • ITinha na lapela a figura de Mussolini Companhia Vale do Rio Doce
Vida Social E DESPREZAVA o BRASIL' I A Agência d_o BANCO do BRASIL S. A., nesta Capi

• tal, se acha autor ízada até 2:1 de setembro do corrente

S. Paulo, (P.C.). - O que que se achavam presentes,

reagi-,
ano , .a receber subscrições de ações pre.ler en cla is da Com

ocorreu no Instituto Profissional ram energicamente, tentando panhia Vale do RiO Doce, do valor nominal de 1:000$000.
.anrversãrtom dFeminino é impressionante e las- castigá-la fisicamente, o que não ca a uma.
Defluíu, ontem o dia na- timável. Quando a bandeira bra- se efetivou, devido à fuga da As ações serão integralizadas em 5 presta çõ es de

talício do nosso estimado sileira se achava hasteada a" meio jovem fascista, perseguida pelas 20°'0, sendo a primeira no ato da Susbscrição e as res
conterraneo é colega de

í

rn- páu, em sinal de luto, naquele colegas indignadas. tantes em prazo não inferior a 18 meses.
prensa, jorn. Martinho Cu- A " C\' dad'

-

tá 1 t Iestabelecimento, uma das alunas, A ocorrencia, embora grave, So e e em mcorporaçao es SO) o COU 1'0 e
lado Junior, destacado fun- d G d U'-cujos sentimentos de simpatia no julgamento das suas pro- O overno ama0.
cionário dos Correios e Te- FI

. ,

I' 2 A d
A

t 1 4?
lê f pelas nações do "eixo" eram já tagonistas, não teve maiores orrano po IS, 'I e agos o 9 -

egra os. conhecidos de suas colegas, pois consequencias, no momento, além Pelo BANCO DO BRASIL S. A.-Florianópolis
Fazem anos hoje: I que ela propria fazia praça disso, de alguns socos e puxões de Ant= Dias dos Santos Jr. José Pedro Gil
O sr. Genésio Miranda ostentando na lapela uma efigie cabelos, sofridos pela "quinta- Gerente Contador

Lins, digno gerente do Ban-II
de �ussolini e outros símbolos colunista". Entretanto, mornen- "' ..._·.......u,

C b
-

d
co Indústria e Comércio; suspeitos, olhando para a ban- tos depois, era o fato levado ao

I
om ola o o vapor

os jovens Paulo e Sílvio, deira, declarara: "P'ra quê essa conhecimento da diretoria do E e Notícias
«Porto Seguro»

filhos do sr. João Meireles

I por�ari� a!. se o�, brasileiros já Instituto, que o tomou em cên- COS Cidade do Salvador, 2G (J.)
Junior; estao liquidados P sideração, promovendo a expulsão

- A bordo do navio "Pôrto Se-
o sr. José BonHacio Sch- Diante de tão lamentavel con- da aluna que dera causa ao guro", da Cia. de Navegação

midt; ! fissão
de desprezo pela dignidade incidente, de acordo com o que Baíana, chegaram nesta cida-

.

d
'

b f
A

1" d
. Daqui, foi passado ao de os náufragos do "Itagiba"o sr. Luiz Adolfo Born; e nosso sIm"olo. supremo., a"s ora so icita o, unanimemente,

presidente Getúlio Vargas o e do "Arara".

cio���i!O�� A:.se��o P���s, fun.! cp
alegas da quinta-colunista", pelo corpo

rdisceoptedRaeSoCOla.
seguinte telegrama: Iristi- O navio veio escoltado pelo

a exma. sra. d. Genésio)
li tuto Histórico Geográfico cruzador "Rio Grande do Sul"

Teixeira, esposa, do 'nosso

eças �enUlnas
. Santa Catarina nesta horale por vários aviões da F. A. B.

d grave para Nação vem tra-

tnPoorresszTaaeiA�elcfiâ�n:'dtee:g�a�.�i:on��i:e;� �,'.
.

zero a �ossa Excel�ncia sua

I Negocio de ocasíão·sol idor-íedode e ahrmar sua . .•
confiança na' ação de Vos- Vende-se uma Iímouslna

_ , - sa Excelência, na bravura de aluguel, ena pa no
. 1.51.1.

com OS cOnCeSSlOnarlOS: de nossas fôrças armadas T:atar co� O pro prtetartu,
e na coesão de todos os V�ctor E"PlDdol�, Ca�a Ele-

Tuffi Amin & Irmão brasileiros. Respeitosas scru- tnca- Rua Joao Pmto 14

(ons. Mafra, 54-Caixa postal 171-Fone 5166 dações. Henrique Fontes, 5vS-2

presidente. «José Lupercio
Lopes, lo Vice - presidente.
Osvaldo Rodriguem Cabral,
.20 vice-presidente.« Carlos
da Costa Pereira, I o secre

tário« Alvaro Tolentino de
Sousa, 2° secretário. ('Silvi
no Elvidio Carneiro da
Cunha, Tesoureiro e .Gil
Costa, orador.

:f.

O titular da pasta da
Guerra assinou o seguinte
aviso: "E' autorizado o alis
tamento voluntario de re

servistas de 2.0 e 3.0' cate
gorias para preenchimento

na data de clo.ros no efetivo das uni
em con . dades, de preferencia nas

de nova organização".

Eslacão de rádio
numa geladeira

Baía, 26 (J.). - Entre as es

tações clandestinas de rádio,
apreendidas aqui, uma é de alta
potencia e, segundo informações
do proprio sr. Lafayette Pondá,
secretario do Interior, roi des
coberta dentro àuma geladeira.

•

"" --

Apresentacão de
Generais

Rio, 26- Os generais Ma
nuel Rabelo, Raimundo Barbo
sa e Almerio de Moura, minis
tros do Supremo Tribunal Mi
litar, apresentaram' se hoje ao

ministro da Guerra oferecendo
seus serviços em face da situa
ção que o Brasil atravessa.
Teve idêntico gesto o general

reformado Franco Ferreira.
- Rua Trajano. 12.
preços só na CASA MISCELANEA.

Falecimentos:
Faleceu no dia, 24 na ca

pital paulista, o jornalista
e educador professor Alvaro
Guerra.
O venerando extinto, que

dedicou toda a sua vida ao

serviço da instrução, apro
veitan'do as horas de repou
so, para dar à imprensa e

literatura páginas que mui
tos recordarão com sauda
de, era natural de Piraí,
Estado do Rio de Janeiro.
Velho e devotado cultor

do vernáculo, são das mais
apreciaveis as suas contri
buições para o estudo e co

nhecimento da nossa lingua,
em seus múltiplos aspectos.
Alvaro Guerra, a 6 de se

tembro proximo, completa
ria 74 anos de idade. Des
tes, 57 foram consagrados
às letras, ao magisterio e

ao jornalismo.

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

�nho CrcosotadB
"SILVEIRA"

Grande T6nic:o

Apresentacão do
Almirru1tado

Rio, 26. - à Almirantado,
após uma reunião, resolveu
apresentar- se inçprpora
00 ministro da Marinha
afim de se coloccr à sud
disposição e hipotecar com

pleta e irrestrita solidarieda-
de.

'

Espião nazista
Rio, 26 (C. P.) - De São

Salvador chegam agora novos
detalhes sôbre a prisão do ale
mão Hans Paul Rautenberg.
O chefe nazista era alto fun
cionário da firma alemã Doms
cke & Companhia,recentemen
te dissolvida e foi preso em
sua residência. Em seu poder
foram encontrados vários ob
jetos e documentos comprome
tedores, entre os quais os se

guintes: uma pistola Mauser.
com 2 cartucheiras, um pu
nhal, dois binóculos, sendo um
de grande alcance; um livro
sôbre as esquadras de diversos
países do mundo, especialmen
te do Brasil, livros, retratos de
Hitler, flâmulas, mapas geo
gráficos, grande quantidade
de cartuchos e copioso arquivo
com correspondência e outros
documentos, além de um fil
me ainda sem revelar e duas

. carteiras do partido nazista.
Em uma dessas carteiras, Rau
tenberg é apontado como se
cretário do partido nazista da
Baía. Como todos os documen
tos eram escritos em alemão,
a polícia mandou traduzi-los
para melhor apreciar a ação
do espião nazista. Uma nota
curiosa: Rautenberg é casado
com mulher baíana que, en
tretanto, quase não fala a nos
sa língua.

Cozinheira
Precisa-se cozínheíra do

trival fino e variado Exigem
�e

. retêmcias e que durma.
no aluguel. Praça Getulio
Vargas, 19 5vs·2

I
I

Só
Lã os precos baixam;

aqui, sobem •••

Aracajú, 26 -A comissão
de tabelamento dos Gêne
ros de Primeira Necessidade
publicou nova tabela de
preços, os quais vigorarão
por oito dias. A nova tabela
reduz os preços de vários
gêneros cbusivo rnarrte ele
vados.

A incorporação
Patrimonio

de- navios ao
Nacional

Rio, 25 Incorporando ao patrimonio nacional
navios de nacionalidade alemã ou italiana o Presidente
da República assinou o seguinte decreto-lei:

"Art. lo - Ficam rescindidos os contratos de compra
e venda de navios de nacionalidade alemã ou italiana,
firmados entre o governo brasileiro ou o Loide brasi
leiros e pessoas de direito público ou privadoalemãs .ou

italianas, e incorporados os mesmos navios ao pcrtr irno
nio nacional, extintas as obrigações e os compromissos
assumidos pelo Estado ou por aquela -erripreso ern virtu
de dos referidos contratos.

Art. 20 - Este decreto lei entrará em vigor
de sua publicação, revogadas as disposições
trário.

�,------,

Sob as erdeas de
alemães, não!

Rio, 26 (D. S'. P.) - Os ope
rários da Companhia Hansea
tica, estabelecida à rua José
Higino, paralisaram os servi
COS, recusando-se a servir sob
as ordens de alemães.

ÚLTIMA HORAO duque de Kent, irmão mais
moço de S.M. o rei Jorge VI,
perdeu ontem a vida, quando
um hidro-avião "Sunderland"
caíu ao sólo, .no norte da Es
cossia.

italiano deu as informacões! o ministro *da Guerra de- ��1�ISLHbJ;�CfS T LOÇÃO
, clarou, em aviso n. 2184,de

O juiz Arí Franco, presidente do Tribunal do Juri, em sen- 22 do corrente, que o reser- pretendida compra de um

sacional entrevista do "Diário da Noite", do Rio, identificou vista convocado para o ser- proprio nacional.
Nicola Mandarino, o italiano preso em Aracajú, como fornece- viço ativo, declarado arrimo

dor de informações aos submarinos eixistas que torpedearam de familia na conformidade O sr. Nelson Rockieller, cor'

os navios brasileiros. Vendo o nome, o juiz Arí lembrou-se que da lei (comprovação de o.r- denador dos Negócios Iriterarne
O mesmo figurava na crônica policial do Rio. Em seguida, ve- rimo), deve ser considerado ricanos, chegará ao Rio no

rifícou que Mandarino fôra condenado, há tempos, a 24 anos de í.nco rporo çfio adiada, pa- próximo dia L: de setembro, em

ele prisão, visto cometer um homicídio, tendo fugido da Casa ra os efeitos do decreto-lei visita ao Brasil a convite do nos

de Correção do Rio. O juiz telegrafou àquela capital, pedindo n , 4.237, de 8 de abril tran· so governo.
a extradição de Mandarino. I

sato.
:t-

Em recente despacho, o sr.

Ministro do Trabalho esclareceu
que não existe, na legislação
vigente, nenhum dispositivo que
regule o pagamento de taxas
ou salarios em dôbr o para' o
trabalho noturno da estiva. O

*

o Grande batalha aero-naval se
acha travada entre americanos
e japoneses. ao redor das ilhas
Salomão. Seis navios e 23 aviões
japoneses já foram postos fora
de combate.

*

A RAF realizou violento bom-
bardeio contra Francforte e

Wiesbaden, Perdeu 16 aparelhos.
*

*
Vitor Dumas, o "navegador

solitario" argentino, chegou à
Cidade do Cabo.

A exma. sra. Osvaldo Aranha,
apiedando-se das familias dos
marítimos e soldados vitimados
à traição pelos submarinos do
"eixo", abriu em favor delas
uma subscrição pública que,
ontem. já alcançava a soma de
1.915:812$000.

RECORTE ! DIA DO SOLDADO
I·

. Com grande brilhantismo rea

lizaram-se, ontem, as comemo

rações do "Dia do Soldado".

I Pela manhã, às 8 horas, rea

lizou-se o desfile dos Reservis
tas, promovido com autorização
do sr. comandante da 5.a R.M.,
nele tomando parte mais 2.500
deles. Às 9.30 horas, teve

lugar a Missa Campal, man

dada rezar por s. excia. revma.

o Arcebispo Metropolitano, em

ação de graças pelo restabele
cimento do preso Getúlio Vargas.
Logo após, houve o compro
misso militar dos novos cons

critos do 14.0 B.C. e Força
Policial do Estado. Às 14 ho
ras, no quartel do 14.0 B.C.,
foi, solenemente, inaugurado o

busto do Duque de Caxias, ofer
ta do sr. interventor federal. dia

ESTE AVISO "Fortalezas voadoras" ame-

ricanas bombardearam Lião
(França);

At�TIGO PREPARADO INGL€S
Houve 23 mortos e muitos

feridos no terremoto ocorrido no

sul do Perú.
PARA ATURDIMENTO E ZUM

BIDOS DOS OUVIDOS
assunto está, no entanto, en- *

tregue ao exame da Comissão A Comissão de Metalurgia
de Consolidação das Leis de no dia 24, esteve reunida, no

Proteção ao Trabalho e Previ- Rio, sob a presidencia do

almi-j
A R A F bombardeou a Gr e

dencia Social. rante Alberto da Cunha Pinto, cia central e ilhas italianas do
para deliberar sobre a concor- Mar Egêu

Pelo presidente da Repú- rencia pública para exploração
blica foi assinado decreto ·lei do casco do vapor "Orion" ,

abrindo, pelo Ministerio da naufragado na ilha dos Macu
Fazenda, o crêdi to especial cos, Estado de Santa Catarina
de 300 :000$, para restituição I Não se apresentou nenhum con

ao Banco do Brasil de· igual 'I corrente à exploração do referi
importancia despendida na do casco.

Se V. S. conhece alguma pessôa que so

fra de congestão catarral ou a turd imen
to, recorte este aviso e Iove-Ilr'o.

O catarro, o aturdimento e a dirícul
dade de ouvir são provocados por uma

enfermidade constitucional. POI' essa ra

zão, dedicou-se muito tempo ao estudo
de um tônico suave e eficaz para com

bater os males causados pela afecção ca

tarral. E êsse remédio, cuja fórmula está
plenamente vitoriosa e tem proporciona
do alívio a muitos sofredores; é conheci
do sob o nome cle PARMINT e está à
vencia em todas as farmácias e drogarias.
Logo nas primeiras doses, Parmínt ali

via .a cabeça, a congestão e o aturdimen
to catarrais, enquanto o ouvido se resta
belece prontamente. A perda de olfato e

a descida do catarro para a garganta são
outros sintomas da afecção catarral que
se combate com Parmint.
.Sendo muitos os males do ouvido pro

vocados diretamente pelo catarro, pode
se evitá-lo com Parmint.

.

Em Wachington reuniu-se
ontem a Comissão Mixta de
Defesa Brasil-Estados Unidos.
O general Marshall declarou:
"A nossa vitoria é tão inevi ta-

• vel como o nascimento do sol',

Cartazes do
Dr. SAULO RAMOS
reínícíoré sua clínica
em principios do mês

de setembro.

Com Mischa Auer
2.0 Continuação do seriado,
A volta do cavaleiro

solitario
Com Robert Levingstons

RONDONIA
Complemento Nacional ED.F.B.)

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

horas7,30 A's 7,30 horasA's A's 5 e 7 horas
A lingua portuguesa nas escolas

da Argentina
Buenos Aires, 26 (U. P.) -

O deputado Raul Damonte Ta
borda, teve a satisfação de ver

aprovado pela comissão de
instrução pública da Câmara
de Deputados, o seu projeto
incluindo o ensino da língua
portuguesa entre as matérias
do curso secundário na Argen
tina.

Você me pertenceLembra-se
daquela noite 1
Com Barbara Stanwick e Fred

Mac Murray
Cinearte N' 'l

Complemento Nacional (D.F.B.)
Preços: 1$500 e 1$000
Livre de Censura

o turbulento
Barbara Stanwick
Henry Fonda

Com e
É UMA DOENÇA
M.UITO PERIGOSA
PARA A FAM.ÍLIA
E PARA A RAÇA o ensino militar no Brasil

Complemento Nacional (D.F.B.)
Galeria de arte (Des. cal.)

Preços: 2$500 e 1 $500
Livre: de Censura

o Sabão

"'I p.aB I I
De WETZEL & CIA.-JOINVILLE

TORNAA ROUPA

Marca registrada
BRANQUISSIMA
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