
-'- Dizem estar-se tramando nova alta no preço da carne verde - a péssima carne verde servida a
Florianópolis. O POVO, porém, tem certeza de que o eXUlO. sr. dr. Interventor Federal impedirá se

concretize mais ·êste golpe contra a economia popular.

EVITE A. DIFTERIA
Vocí ae o seu filho con

tra esse terrível mal
(CRUPE)

Informações com o

Dr. ARMINIO TAVARES

\

I· De D,��,�!�L:a Rc���� da -IRepública reinicíou defini- •

I
tivamente a sua clínica, das

Il4.às 16 horas .•.Consulto-

�.,..rio à Praça Pereira de Oli-
veira n? 10'

�H. 8655

CASA MISCELANEA, distribui
dora dos Rádios R. C. A. Victor..
Vávulas e Discos. - Rua Traja
no, 12.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORESPrestigia o Govêrno e as

classes armadas, - ou serás
um "quinta - colunista". (L. ID. N.). XXVIII
����������������----���=�=_,--=-�-�.�����--����--���--�--�--��--�����--------�-=�----��-===-----

Florianópolis - Segunda-feira, 12 de Outubro de 1942

Londres, 12 (R) - Um des- ficam os ataques. Os dados rus- Já se sabe hai muito tempo que! sómente há pouco tempo entrou exército anglo-norte-americano
pacho do sr. RonaM Matthews, sos relativos às baixas sofridas pe- Hitler começou a convocar a c1as-1 em ação. I composto .d� contingent�s fres-

correspondente do "Daily Herald" los nazistas en;tre meados de maio se dos jovens de 18 anos, desde E 1943
,. .

t cos, magnificamente equipados e
. . I di

m o exercito nazis a, '

I' d
,. d t

A

em Moscou, publicado por êsse e meados de agosto, são espanto- Janeiro deste ano. sso quer izer d t t t r d tota izan o um mmnno e res

jornal, qualifica a batalha de Es- sos _ 1.250.000, inclusive 480 que alcançou os limites das suas �?m Ptr as em mor?s o a':h�n o milhões de homens no ocidente. É

talingrado de "Tumulo da Alema-, mil mortos. O total das divisões reservas em homens. É igualmen- \
ja _pedo menos ,mlt.elO

011

aOt
a

nessa base de cálculos que os pe-
. R'

. mais o que na u nna guerra, e- . , AInha". 460S alemães estão esgo- i destruídas sobe a 73. Quarenta e te sabido que a ussra tem, na ritos neutros esperam ver a e-

tando os seus recursos em po-
I
uma outras tiveram baixas numa frente central, um exército de

I
rá .de combater essas forças rus- \ manha derrotada em fins de

tendal humano além do que justi-' proporção de 40 a 50%. cinco milhões de homens, que sa<; intactas e ainda contra um 1943.

O dia do general ••••••••••••••••••8

••••.••••••••••
0••••••••••••••$••••Cooperação do Brasil na cam-Pulaski -

panha anti-submarinaWashington, 12 (R.) - O prcsi-]
dente Roosevelt resolveu que "i)
dia do general Pulaski" fosse cele
brado ontem, recomendando qU.E;
toda a nação comemorasse ·�SS:l

data.
A proclamação dizia, textualmen

te: "O auxilio dado pelo general
Pulaskí e outros estrangeiros à
nossa luta pela independência ó

sempre lembrado por nós, ameri
canos, 1110r'11ente este ano, em ra

zão da associação. de outros gover
nos e povos na nossa luta atual.
Os compatriotas do general Pulaski
estão hoje entre os nossos aliados
no conflito global de que sairão
livres ou escravos milhões de. sêres
humanos em todos os continentes".
Como se sabe, o general Pulaski

era um condc polonês, que desem
.

penhou importante papel na guerra
da 'independência dos Estados Uni
dos.

tem o prazer de participar
às exmas. Senhotas e Se

nhoritas que a sua repre-

sentante se encontra nesta Cidade, à ·sua disposição,
afim de ministrar conselhos sobre "soins de beau té"

e
't

mnquillage" científico, durante alguns dias, na

CASA MACEDONIA_

Reserve, pois, desde já, a sua hora.
Consultas: das 10 às 12 e das 14 às 16.30 horas.

...............................ee .

BANCO DO BRASIL DIA DAS AMÉRICAS

A PRóXIMA ESTRÉIA DE
JORACí CAMARGO

Seguiu ontem para Porto Alegre
o SI'. Helliot, secretário da Cia. de
Comédias Jorací Camargo, tendo
nos vindo, antes, dar o seu abraço
de despedidas.
Por essa ocasião, informou-nos

5_ s. de que deixou perfeitamente
combinada a próxima apresenta
ção daquela notavel "troupe" em

Florianópolis, no dia 20 (terça
feira). Assim é que ela estreiará,
aqui, na referida data, levando à
cena a grande sátira em 3 atos "O
Sábio", da autoria de Jorací Camar
go, que nela tambem toma parte
como ator.
A noticia é, sem dúvida, das mais

gratas para o público catarinense,
-que, raras, bem raras vezes, mes

mo, é visitado por uma companhia
teatral de mérito. A de que nos ocu

pamos é elenco de evidente proje
ção na ribalta nacional, contando
ainda com a originalidade de fa
zer parte dela um nome como
Jorací Camargo, que encarna a

dupla função de escritor e interpre
te, e Aimée, a atriz inteligente, in-
.sinuante e simpática.

Segundo fomos informados os
..espetáculos terão início às 20 ho
ras e os bilhetes serão aos seguin
tes preços: camarotes 30$000 ca
deiras 6$000, balcões 5$000, 'estu
dantes no balcão 3$000 e gerais

• 2$000.

Transcorre hoj€ o aníversâr ío do
Banco do Brasil, instituido por car

ta régia de D. João VI a 12 de outu
bro de 1808.

O Banco do Brasil, que comemora,
nesta data, portanto, 134 anos de

existência, foi o primeiro e único es

tabelecimento de crédito ao qual, en

tão, se confer-iu o díretto de emitir
papel-moéda,
É oportuno recordar-se que o esta

belecimento . foi, naquela época, ini
ciado com o capital de 1.200 contos
d€ réis.
Vinte anos mais tarde, porém, era

fundado, no Rio, o Banco Comerdal,
que em 1851, era incorporado àque
le. Em 1853, os bancos do Pará, Per
nambuco, Baía e Maranhão uniram
se, sob o nome de Banco do Brasil.
Outros bancos, no decorrer dos anos,
foram surgindo, fundindo-se logo após
ao Banco do Brasil.
Em 1893, o chamado Banco dos Es

tados Unidos do Brasil, fundado 'em

1890, incorporou-se, também, àquele
estabelecimento de crédito, com o no
me de Banco da República. A sua li
quidação foi feita em 1905, em virtu
de das grandes emissões que fizera.
E de novo, depois da liquidação do
Banco da República, por decreto n.•
1.4055, de 30 d€ dezembro de 1905,
fui criado o 30 Banco do Br-asil,
É hoje diretor da grande ínstítul

ção financeira o ilustre patrício sr.
dr. Marques dos Reis, a quem "O Es
tado" formula sinceros parabans, pe
la aurea data, extensivos ao sr. An
tônio Dias dos Santos Júnior e de
mais funclonár-íos da agêncía desta
Capital.

A data de hoje rp"F:.-:te-se de signi
ficado altamente €xpl'essivo.
Relembrando o feito I:lorio,o ,.

Colombo, descobridor do Novo ·Mun
do, o Continente da Paz e da Frater
nidade; relembrando, também, o espí
rito de sacrifício e perseverança do
famoso navegador genovês, toda a

América aquilata, hoje, o valor da
união como eficaz meio de opôr bar
reiras ao invasor nazi-fascista e à
proliferação do "quínta-colunísmo",
nefanda criação dos sequazes de
Adolf Hitler. E isso foi, sem dúvida,
o resultado das conferencias inter
americanas, em que o espírito de so

lidariedade, pregado, em vão, por
Vitor Hugo na Europa, sobrepairou,
altaneiro, ladeando as flãmulas das
nações dêste Continente, unidas para
a presservacão do H€misfério.
Democráticas em suas formas de

govêrno, fraternais em seus meios de
ação, as Américas acham-se, agora,
em luta aberta contra os totalítarís
mos agressores, certas de que só as
sim conseguirão salvaguardar o pa
trimônio valioso de seus ancestrais e

permitir contínua a tremular em nos
so Continente a bandeir-a sagrada da
Solidariedade.

Cabelos brancos' LOÇÃO
MARAVILHOSA. I

Negociantes detidos
S. PauFo, 12 - Pelo delegado Ti

noco Cabral, da Ordem Econômica
foram detidos 10 comerciantes qU�
infringiram a tabela de preços dos
gêneros alimentícios de primeira
necessidade •

dos tetos das' casas
Mosco�,. 12 (A, .p,) -::- O rádio daqui divulgou a seguintenota descrittva da situação de Estalingrado: "As tropas rus

sas. converteram as casas de madeira, na parte externa. de Es
talmgrado, em pontos defensivos contra a investida alemã, e

lutan; contra os invasores dos tétos de toscas habitações. Os Ialemaes parecen;t ter chegado às cercanias da cidade pelo la
d? noroeste. Assim, a, ba,talha se trava nas próprias portas da
Cl�ade e em s�us subúrbios. Dentro da cidade, onde os ale-
maes cons.e!?Ulram vantagens iniciais, procuram os russos I

...

agora fortificar as poucas defesas que resistem aos violentos I!:::::==L=A==B=O==R==A=T==O==R=I=O=S'---R-A-U-L-t-E-I-T-E--S-.-A-.--..4
bombardeios de Estalingrado. •

As �(Samarltanas» .da Cr�z Vermelha (local) Iniciam, amanhã, no comércio, nma coleta, afim de se
realizar, no próximo Dia de Natal, a «Refeição dos Pobres». .A iniciativa merece todo o apoio•

�
.

•

Lufando

S. João do Porto Rico, 12 (R.) - O coronel K-nox, secre
tário da Marinha dos Estados Unidos declarou: "Os Estados
Unidos passaram definitivamente à ofensiva no Pacífico". O
coronel Knox, que ora visita Porto Rico, afirmou que os alia
dos estavam "recebendo excelente cooperação, sob todos os

pontos de vista", do Brasil que, acentuou, auxiliava o comba- '

te aos submarinos até ao máximo de sua capacidade. As ba
ses aéreas em Recife, Natal e Belém, estavam excelentemente
equipadas.

Tinha as luzes acesas Ioda a noite
Rio, 12 (C_ P.) - Informam da capital baiana, que a po..

Iícia prendeu o integralista Domingos Borges Santos, por des
respeitar as instruções da Comissão encarregada do escureci..
menta da cidade. Em sua residência, cujas luzes permanece
ram acesas toda noite, a polícia apreendeu farto material de
propaganda "eixista". Da mesma procedência, nos chega.
também, a informação de que a superintendência da Ordem
Política e Social determinou fossem cortados os telefones de
todos os súditos do Eixo ali residentes, pensando-se exten..
der tal medida às cidades do interior.

I
f

Vida do coração

40

ANOS

•••Aí COMEÇA
A VIDA

Sim, contanto

que você asse-

gure a plena vi
talidade do seu

eereçêo e das suas

artérias com o uso

de um produto
como IODALB.

CORAÇÃO
Vida. do corpo

IODALB-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MEDICO desfechar golpe!E' hora de o
Moscou, 10 (R.) - "Milhões de

I
acreditam na superioridade da co-

vidas poderão ser poupadas, se as ligação anti-hitlerista. Alguns in

Nações Unidas desfecharem agora correm no êrro de julgar que o tem

o golpe decisivo sôbre a Alemanha po trabalha a nosso favor e perde
hitlerista" - declarou a emissora ram magníficas oportunidades de
desta capital. "Atualmente é abso- prestar um serviço histórico à hu
luta a superioridade de fôrças por manidade sofredora, o que é verda
parte da coligação anti-h itler'ista .

I deiramente imperdoável. Para des
Tudo depende de se utilizar essa su- truir o hitlerismo é preciso Ian

perioridade. Sabemos que existem çar contra êle o peso do poderio das
pessoas que, por êsse ou aquele mo- Nações Unidas, todas as esplêndidas
tivo, não têm interêsse em que a reservas dos estados democráticos
guerra acabe rapidamente ou não nossos aliados".

INSTiTUTO DE DiAGNOSTICO
CLiNICO

Dr. Djalma Moellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Sulca)
Com prétlca nos hospitais europeu.
Cl1nlca médica em geral, pediatrIa,
doençae do sistema nervoso, apare-

lho geníto-urínarlo do homen
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o

dr. Manoel de Aoreu Oampanarlo
SAo Paulo). Especializado em Hl
giene e Saúde Pública. pela Uníver
Ildade do Rio de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardíograíia clinica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de flsioteraola

Laboratório de microscopia e
- análise c1inlca

Rua Fernando Macbado,'
Telefone 1.195

D ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS
__l_. NARIZ, GARGANTA

Especialista; assistente do Professor Sànson
do Rio de Janeiro.

C I Pela manhã, das 10 às '2
onsu tas: A' tarde, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24.- Fone 1447

Dr. 'MADEIRA NEVES-médico especialista em

SEJA SUA PROPRIADOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

Consultas Pela manh.ã: às terç�s•. quintas e sabndos. das 10 ás 12
horas: a tarde. diariamente. das 15 às 18 horas

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

Josephina Schweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)
--------------------

Dr. MARIO WENDHAUSEN - ��g���:d�o A:�
de Medicina da Universidade do Brasil)

IEx-inlerno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do Deparlamento de Saúde

CLINICA MÉDICA
I

Dra.

PlORIANOPOllS

Dr. ARMINIO TAVARES
OUVIDOS - NABIS - GARGANTA

CONSULTÓRIO:
Rua João Pinlo, i - Fone 1.�61

RESlDtNCIA:
Rua Bocaiuva. 11� - Fone 1.�56

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

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

Ha sofrimentos que
fazem envelhecer.

_

E as

Senhoras, que dêles pa
decem. o sabem muito bem.

Taes são as irregularidades
no funcionamento do deli

cado organismo feminino,
como excessos. faltas, pe
riodos dolorosos. que tornam

certas fases do mês um pe-

sadêlo para suas vitimas.
Defenda-se contra esses so

frimentos, que são evitaveis.

Use A SAUDE DA MULHER.

Regulador, tônico, anti-dolo
roso, o poderoso remedia
traz no nome a resumo de

suas virtudes. A SAUDE DA
MULHER e uma garantia de

saude e bem-estai.

Dr. Antônio Moniz Ide A'rsgão
MÉDICO ICirurgia e Ortopedia.

Clínica e Cirurgia do
torax. Partos e doenças

de senhoras.
CONSULTORIO:
Rua Trajano. 33.

Diariamente das 15 às

R1iJIIf���i�A.Almirante Alvim. 36
Telefone D. 751.

IDr. Aü(iUSTO DE PAULA DJ�eIOéa��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: Diariamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone 1.644

Á SÁUDE DÁ �íULHERDr. SAVAS LACERDA
Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade

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

NARIZ e GARGANTA
Rua Felipe Schmidt, 8, altos da Livraria Xavier. Fone 12591Residencia: Conselh.eiro Mafra. 77-FLORIANOPOLIS.

.,'

Os jornaleiros paulistas terão uniformes
S. Paulo, 10 - O sr. Trasíbulo Pinheiro

de Albuquerque, juiz de Menores da ca

pital, compreendendo o alcance das .me

didas de assistência social que se vêm
observando no Rio de Janeiro, onde a

sra . .Darcí Vargas tem prodigalizado am

paro aos vendedores de jornais, está es

tudando com carinho o problema da

uniformizado dos pequenos jornaleiros

I
paulistanos, a-fim-de evitar que aqueles
garotos, que apregoam as notícias das
folhas diárias, andem maltrapilhos pelas
ruas da cidade.

Disposto a resolver o problema, o sr.

Trasibulo de Albuquerque está 'empregan-
do todo sos esforços e � melhor boa von-

tade para que ainda este ano 'possam os

vendedores de jornais receber uniformes,
estando já em entendimento com várias;
personalidades do comércio e da indús
tria de São Paulo, para que cooperem:
pelo êxito dessa Iouvavel campanha, De
pleno acõrdo com essa .obra meritória. O>

industrial sr. Pedro Monteiro Pereira dlf
.

Queiroz, acaba de hipotecar a sua solida
riedade, comparecendo áquele Juizado.
a-fim-de entregar pessoalmente 150 cor

tes de fazendas, para uniformes, dos pe-
quenos jornaleiros de S. Paulo. A entre

ga dos 150 cortes foi feita ontem, <às 15.3G'
horas, em mãos do sr. Trasíbulo Pinhe�
de Albuquerque.

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

Geral
CONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt-Edlfl
cio Amélia Neto--Fone 1692
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
Av. Herclllo Luz, 186
- Phone: 1392 -

AUende achamados
14

I
-

Dr. BEZERRA LEITE O r. 4. -DE LINS

CLíNIC� NEVES
Ex -asslstente da Cllnlea

MEDICA Ginecológica da Facul-

CONSULTÓRIO:
dade Nacional de Medt-

I
cina e do Hospital Psi-

Rua Trajano. 83 qu iátrico do Rio de
Sobrado Janeiro.

Consultas das 5 horas
CONSULTORrO: R. Tra-

I
em deaote. jan o 33. Das 13 às 15 hs.

RESIDÊNCIA: RESIDÊNCIA:
Rua Blumenau, 28 Rua Trajano; se.

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Aaricol.
de Santa Catarina

------------------------�------------------....

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• • Rua Tralano n.O 16 - Séde prõprla
• • Registrado no Ministério da Agricultura pele Ct"rtlffcad�

S E S
n. 1 em 20 de S.etembro de 1�.

• DA. Endereço telegráfiCO: BANCREPOLA
•. • ClnIigos usados: MASCOTTE ta. I 28. Idiçlo

:
.

: EMPRESTA ESP:tI�����:��SAGRICULTORES
_ .•• padrões maravilhosos, finíssimo' _ acabamento ee Emprestimods - Ddescontos - ctobrançaae or ena e pagamen o.

• das melhores Iábrícas do país, sãe • Tem correspondente em todos os Munlcfplo8 do Estad&'

'. • Representante da Caixa Economlcs Federal para a vende'-

t d bal
-

d
- da. Apólices do Estado de Pernambuco. com sorteio

� encon ra as nos coes a e semestral, em Maio e Novembro.

_:• Das, SANIA BOSA _:e PMIP todos os cOUDOns das all_6licls Federais e dos Estad.:
de Sio Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

8ntem carteira especial para administração de prédio•• -

• Recebe dinheiro em depósito pelas
• •• melhores taxas:

. Diáriamente recebemos novidades c/c à dispo.içllo (r�tlrada livre) 2%
• • C/C Limitada 6%
• • C/C A'fiso Prévio 8%

: Bua Felipe S-cbmidt, 54-fone 1514 : Ace�{� p::::�a:��opara receber venCiment::/o em 10-

••••••••••••••••••••••••••e.......... 188 as Repartições Federais, Estaduais e Municipais.

,.-J
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] PELO TERRORISMO E BRUTALIDADE
As informações chegadas aqui

descrevem o aspecto de luto que brutalmente o sentimento do
oferece a cidade de Trondheim, direito, e são uma volta à bar.
e revelam que a policia alemã baria depois de tentativas secu

controla os documentos dos ha- lares para estabelecer a cultura
bitantes e patrulha as ruas, na humanidade".
armada de metralhadoras de O "Dagens Nyheter" diz que
mão. Nas aldeias isoladas reinam "é impossivel, não só para um

as mesmas medidas. sueco, mas para qualquer euro-

"As represa lias na Noruega - peu, compreender que uma pes
escreve o "Svenka Dagbladet" soa que não faz nada de mal
num editorial - comovem-nos possa ser executada pelas faltas
profundamente, pois. deshonram alheias".

Estocolmo, 10 (Da AFI para
a Reuters) - O carater das exe

cuções alemãs na Noruega pa
rece hoje ser mais claro: puro
terrorismo e brutalidade. Ao

anunciar, pela primeira vez,

quinze execuções, a radio de
Oslo disse que "o conselho de

guerra se reumra hoje". Por
tanto, as execuções da véspera
foram realizadas sem o menor

�processo.

dia
·��XCXiUaDtXuc:x:c:a:Jl3 ��t1IOnDQS3IDOOXXJIDOLl"""""""'YW'W')�� 4UOtII'3IDODDl2lDDlXDJQD���omotOaaa�

-o- --o- -4--

CINE REX IMPERIAL CINE ODEON
- FONE 1581 - FONE 1591 - FONE 1602 -

A's 4.:10 e 7 horas A's 7 horasA's 7 horas
ULTIMA EXIBIÇÃO

Vasnl do barulho
Com John Garfield, Ida Lupino

e Edward G. Robinson
I - Cine Jor. Brasileiro 2/106

DFB.
2 - Cabulando a aula

Desenho colorido
3 - Noticias do dia

Atualidades
Preços: 3$000, 2 toco e 1$000

Imp. até 14 anos

A ruria branca o lobo do mar
Com Ray Milland, Patricia
Morison e Akim Tamiroff

Com Carole Lombard e Robert
Montgomery

;:,1\ cachoeira de üruruuunua
'Complemento Nacional (D.F.B.)

Conto dos Ursos travessos
(Desenho)

Pre ços: 2$000 e 1$50i-.
Livre: de Censura

Brasil Atualidades
VaI. 2x2

Complemento Nacional (D.F.B.)
'-

Preços 2$000 e 1$500
Livre de Censura

. Só às autoridades interessa- í Camisas, Gravatas, Piiames,
"rã, de-fato, o que sabes ares- : Meias das melhores, pelos menores

peito da "quinta-coluna". (L. I, preços só na CASA MJSCELANEA.
D. N.). - Rua Trajano, 12. .

.

Gratifica-se

Em recente concurso de datilografia, pro
movido pelo D. A. S. P., em São Paulo, a

preferência de 445 candidatos (num total
de 866), exigiu máquinas ROYAL! Para
êsse concurso foram usadas 76 máquinas
ROYAL e mais 70 outras de diversas mar

cas, das (luais 22, não foram utllisadas pe
los candidatos I Isto quer dizer muito!
Quer dizer que os próprios datilógrafos
confiam e aclamam, mais uma vez, a má
qulna ROYAL, pelos seus enracterístrcos de
eficiência, como

A Maquina-de-escrever N.· 1 do mundo!

ISolicite demonstrnções, prospectos e condições

MACHADO & elA.
Rua Jono Pinto, II - FLORIA.NóPOLIS

Dr. LAURO D.AUHA

Agências e

Representações

Machado & (ii .Doenças de Senhoras
Vias-urinarias

.

(.Ix. poIt. I - 37
Ru. Joio Pinlo - 5

FLORIANÓPOLIS
Sub-.sent.. nOI princip.11
muncípiol do Estado.

17P.
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4 o ESTADO

CLUBE DOZE-Sábado, grandioso baile promovido pelo Gremio Marajoára
em

.

homenagem à Semana da Asa, sob I) patrocinio do 8. C. Calarinense

I
1

1
j
!
,

I
I

I
1
I

mostra

sempre
o nivel

AbastecImento a uma

só mão da Parker

O mais fácil e o mais
clamado de todos.

AUXILIANDO A DEFESA DO
CONTINENTE

A defesa do Continente America
no f'ére-se hoje nos pontos mais
distante do nosso hemisfério. Nas
ilhas Salomão, na China, no Egito,
na França, na Rússia, - em todos
os Continentes - batem-se os ho
mens da Democracia para garantir a

liberdade dos povos civilizados. O
inimigo, no entanto, não se encontra
apenas nessas frentes distantes; en
contramô-Io diariamente no curso

de nossa vida civil, dentro do nos

so próprio Continente, dentro de
nosso próprio País, dentro de nos

sa cidade e mesmo dentro de nos

sa própria casa: o desperdício! Es
te inimigo comum age em surdina
executando um trabalho de sapa rui
noso aos destinos de uma Nação em

guerra, que, além de um máximo
de esfôrço por parte de cada cida
dão, requer, sob a forma mais impe
riosa, a maior economia possível,
para que sobrem os materiais estra
tégicos necessários à fabricação de
armamentos e munições. Prolongar
a duração de qualquer objeto, ma

quinário ou coisa de que nos servi
mos, contribuir para esta mesma

finalidade. A Economia é neste mo

mento uma das mais elevadas for
mas de Patriotismo; o Desperdicio,
voluntário ou involuntário, o maior
inimigo dos interêsses nacionais. A
propósito, lembrem-se os que ainda
dispõe de veiculos - taxis, cami
nhões ou veículos oficiais - que a

a duração de seus carros poderá ser

prolongada por meio de uma lubri
ficação cuidadosa, a espaços regula-

Ires,
para o que Texaco Motor Oil

Clínica médico-cirúrgica do e Marfak - os dois lubrificantes

DR. SAULO RAllIOS
. por excelência - e seus distribui-

Especialista em moléstias de dores, muito contribuirão.
senhoras - Partos.

ALTA CIRURGIA ABD01UINAL: es

tômago, vesfcula, útero, ovários,
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
PLÁSTICA DO PERtNEO - Hérnias,
hldrocele, varicocele. Tratamento sem

dor e operação de Hemonroldes e vart-

I
zes - Fracturas: aparelhos de gêsso.
Opéra nOIl Rspitais de Florianópolis.
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

IFone, 1009
HorArlo: Das 14 às 16 horas, diaria

mente.

o VENCEDOR É SEU
- Uma caneta de que a gente se

orqulhc - a Parker. A exibição de
condições superiores é que .impõe

Parker Jtllgada a Primeira
entre 28 modêles das mafs importan,.
tes canetas - em facilidade de escrever,
eficiência, comodidade e beleza ..•
Com esta combinação única de qualidades, Parker Va
cumatic conquistou inúmeras vezes os votos das pes
soas exigentes. Recentemente, estudantes e homens de
negócio se pronunciaram em fervor da Vacumatic, que
ficou 78 a 184 % acima da segunda colocada. Peça
ao seu revendedor uma demonstração da caneta clas
sificada em primeiro luçcr nestes importcntes pontos: .

1.!!. em fgcHidar:'9 de escre
ver. A rigidez da pena da
Parker, "lub rifl cc dcr" pela
sutileza do Osmirídio, estcr
belece um novo pcrdrô o em

tocilidcde de escrever e vi
br::tilidcde.

1.!!. em comodidade. O en

chedor patenteado, a uma só
mão, jaz de Parker, entre tô
das as canetas, a mais fácil
de encher, como provaram as

exper;ências do Laboratório
Deavitt, Chicago, III.

��O••• CHB1IH3tm••�G.o••• e����
• •
· �
• •
� .
� .
G DE PESSOAS TEM •
• •
� USADO COM BOM RE· •

: SULTADO O POPU :
ii LAR DEPURATIVü "
· �
e DO SANGUE $
• MARGA REGISTRADA •
• •
• •

: A SIFIUS &lTACA TeDO o ORGANISMO :
• U Ftgadr., o Baço, (I coração (I E,,!ôma�o, 0'" •Pulmões a Pé!e. Produz Dôres de Cs beca , Dôre s
G nos Osso>', Reumatismo, Cl'gueifli, Q::e!a do Ca- •
� belo, Auernte. c\.bnrloF; e f·-1Z 05 indívtdios lriiotas. fi
�. lnofrnF:ivn a o org e ntsmo. Ag raná ve! CO!1lO lic ôr. •
� O EUXm 91.:1 está fiprl,vado pelo D. N. S. P. e
� com.o I:Hl;ilil1f no t�t1tHmento da Sífilis e !leu- •
f}

mausrnn

("\JAeLIOS'AgSmOPINIÕES •
f) O ELIXIR <d114». dada a sua Ateslo que apliquei muitas ii)
" base. é õtímc euxíltsr do Ira- vezes o ELIXIR «91ft» obt�r.::lo •
A lamento da Sífilis nríncínalmen- sempre os melhores resultados S':�._� te nos casos em que a via ho- no tratamenta da SííiIis. W

" cal é ii única passível, e
e (a.) Dr. Benedito Talosa. (aI Dr. Rafael Bartcletíí •
O O·

...•••••.•••..•Q.�.�•••.

7322

l.:!. em confiança que mere- i� em beleze, Parker Vacu-
ee, O depósito de tinta da Par- mct!c é de lato a "Jóia das

ker. de televisõo totcl. permite Canetas". Nenhuma outra ca-

ver sempre o uivei da tinta. neta iguala a luminosa bele-
Contém 1/3 mais do que as C'CI- za de seus cintilanles anéis
netas com saco de b orrccho. de pérola laminada

Contrato de Garantia Por Vida

O «Diamante Azul. no segurador repr<"senta nosso Contrato
por Vida cem o possu.dor, garantindo o reparo de qual
quer avaria (exceto em caso de perda ou dano intencional),
cobrando apenas seis mil réis para embalagem, porte e

s�guro, desde que a caneta venha completa para consêrto.

Bungalow
Aluga-se um, recentemen

te construido, bsm no cen
tro da cid 'Ide. rntorma
ções na ·Ca�8 Boa Vista',
à rua Cons. Marra,! 26-A.

15v - 6

o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
elA. WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca reglsr.)

recommeuda-ge para roupa fina e roupa cornmum.

.I

* Enjôo>, vômitos eaz.ia
são perturbações que

ge ralmen te acompanham a

gravidez. Mas é facll preve
nir e evitar esses transtornG.

quandose conhece a suacan
sa: o excesso de acidez no

esrômago, Para combater a

acidez, tome Leite de Mali'
nesia de Phillips, que alcali
niza o estômago e tGnifica
todG OI aparelho digeati....

À venda em f6da. a. b6as casas do ramo

Canetas Diamante Azul, 265$ poro cima; outras conetos Park_r, desde 60$. - Únicos distribuidores para todo o

Brasil e Posto Central de Consêrtos: COSTA, PORTÉLA & CIA., Rua 1.. de Março, 9 - 1.0 - Rio - Caixo Postal 508

�,"'..""."'.""'-,
...................

Por pré�o de ocasião
Vendem-se: dormitorio (Rio

Negrinho), 1 camiseiro, 2
camas para criança, 1 sala
de jantar, Tratar a Aveuíãa
Rio Branco 156

Não tenhas dúvida em de
nunciar um "quinta.coluna'\
por mais que pareça teu amí
go; não merece tua estima um
traidor da Pátria. (L. D. N.).

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;���zmm�;;�;;;;;z;;�;;;;;;;;;;����::::::::::�����---_·-

I DOENCAS DA PELE
.

E SIFILIS
. Espinhas, eczemas, manchas

da pele, parasitoses. furúnculos,
úlceras.

Tratamento das afecções do
couro cabeludo.

Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

Consultas: Das 1 � às 17 horas.
Rua Vitor Meirelles 18-1' andar.

t.

Dr. G.elerno
Galletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro, 23
10 andar (Altos do Café
Subi). - Fone 1.1t68.

Representantes:
MACHADO & Cia.

��&Ã� .�/�C(A,
• •

[ 1"pCC1AUOAI)(

-

Aluganl-se
1 predlo 'de construção

recente para Iamílís de tra
amento, com instalação para
criado 6 g r ge, à Avenida
Mauro Ramos, n- 156.
-Duas boas satas para con

sultório, à rua João Pinto
n° 5 (ao lado do Banco do
Comércío). Informações: Te
lefone I 658 e 1.500 ou rua

.João Pinto n. 5- térreo.

NOVO CURSO DE ÉMERG�NCIA DE
MEDICINA MIUTAR PARA Mll:DICOS

CIVíS
De acôrdo com a ordem do sr. Coronel

Chefe do Serviço de Saúde da 5" Região
Militar, estão abertas, no H. M. de Flo
rianópolis, as ínscrtções para novo Curso
de Emergência de Medicina Militar para
Médicos Civis, que tenham de 35 a 55
anos de idade. O Curso em questão, se
rá iniciado vinte dias após a publicação
dêste.
Hospital Militar em Florianópolis, 29

de setembro de 1942.

\

,
I

\
1
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Este aluno hobí-

I,._i... :�0: ,I�__

'" �/9';,.��·.
_comerciais, pCi� _

j. �. o;;;" rOltJl!) 1;'.,1/, -_ .,ügu0S pratico, "i V'v'direito comer- -2- �

ciol, correspon-
','

i
r

•...:;,'..iJ..-

����i���me::�� 4

...1:.::iv�ro:::;s"";e:"s""p:;.:.e..::;ci..;.o""'lis�dOS que �if.�ít�n�dispensam o professor por ser de uma Icci!í-
dode jornais visto. t� vere/ode seja dita: sou professor ha mais de
20 anos, mas nunca vi isto, é vardodeirornanta formidavel! 'Peça
prospe!o, com toda confiança, ao Prof. Jean Brando, R. Costa Jr.
n.O 194, Caixo í 376. S. Paulo. Escola devidamente registrada
por quem de direito sob n.O 548 em 1918; habilitou já uma gera
ção de alunos e todos estão trabalhando. Junte envelope selado
com seu endereço bem claro. Os preços sôo modicas e em pe
quenas orestcçôes. Não perderá nem tempo nem dinheiro! Se
habilitará em 4 a 6 mezes, tendo direito, \

no fim do curso, a
um Cedi ficado de cornpetencio com o qual, de conformidade
com a lei bem claro, poderá comprovar o suo alto habilitarão.
�J "i� II """'N&&&��

litou-se em es

criluração mero

centil, calculas

Crédito Mútuo Predial

lições VaU�sas
Pata a Vida .. _

f'lhos certas ltçoes
. nossos 1

. ueComo ensmar a
. modo tenam q

.
• ue de outro - ta devHhosao, q �

render a cus
.ap xperiênclas.amargas e

1 it.an
Um artigo de pa.? 25
te interêsse ... Pago •

Para assinaturas dirigir-se unicamente OG! agentes abaixo I

Agentes em Florianópolis; PEDRO XAVIER & elA. - Rua Felipe Schmidt, 8
Repre.entante Geral no Brasil: FERNANDO ClIINAGLIA - Ruo do Ro.lirio, 55," - Z.O andar - Rio

Proprietários: J. Moreira & (ia.

22 DE AGOSTO
Foi entregue ao pr estamísta Ltberato Francisco Duarte

possuidor da caderneta n.12C13, o prêmio
que lhes coube em mercadorias, no valor de, rs.

6:250$000
contemplado no sorteio de 18 ,ie Agosto de 1942.

Deve-se notar que o mesmo prestamista já foi
premiado há anos atraz, com o prêmio maior,

sendo que !l sorte já bateu-lhe á
porta, duas vezes

18 DE OUTUBRO
Mais um formidável sorteio reallza rá a Crédito Mú

tuo Predial, no dia 5 de Outubro (6i.feira),
'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 n° 13.

- ,..---------------------,-

Consulte médica gratis !

Contríbuíção apenas 1$000

PRrDIO Alug�·se o

L prédio à
rua Joinvile, nO 60. para Iamí
lia de tratamento; tem ótimas

instalações sanítárías, garage
e C9.S11, à parte, para empre

gada. Tratar co� o proprie�
I tarlo, sr. Mgule! Leal, a

rua Tenente Silveira, 37,

I 30 V.-s

V duma chácara
en e-se saudavel e 11-

prazlvel, com 23 metros
de frente por 330 de íun-

I, dos, sobre a estrnda. geral
proxlma 80 Bnlneario da

\ Ponta do Leal. Informações
i na gereneia do" 'Estado."

\
lo Vs.-71

I Caspa t LOÇÃO MARAVI·

I
LHOSA!

Linhos irlandeses e ingleses
Caroàs

7

Sedas estampadas e lisas
Artigos para banho

Pelos menores preços da praça
na A MODELAR I

,

I

<?;ue Sua��o �'(o"t� :lf®�o/
o

IV d Uma casa e
I en em-se um terreno,
I no Aririú, fronteiros à ca

I pela local, por 2:000$000.
i Tratar com o euauíteur

t,do carro n- isaz, no pon
to dos automóveis, nesta ca

, pltal .
10 viil-2

I�-----------------------
I AI boa casa com

: uoa-se todo o coator
! to, à rua Conselheiro Ma

I tra, 150. Informações Da mes
i mil. Sv-2

INegocio de ocasião:
I Vende-se uma Iímouslna
de aluguel. chapa no 1.511.

i Preço: 6:500$000.
I Tratar com o prcprietarto, I

i Victor E'lpindola, Casa Ele-!
. trica- Rua João Pinto 15;

...�..me�DB�ma ZR maaR �1 vs·ll í
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o ESTADO - Segunda-feira. 12 de Outubro de 1942
U

.

Os que ficam à retaguarda pódern
auxiliar os que lutam na linha de frente,
mediante cooperaçao com as autoridades
e produção eficiente e economica. TEXACO
está contribuindo com o melhor dos seus

esforços hão só para reduzir ao mínimo
os inconvenientes da e s c a s s e z d e .•�r!'.
p e t ré I e o como para assegurar às
fábricas e oficinas os mesmos pr-o
dutos de alta classe.

CASA43
LIVRARlA E PAPELARIA

Artigos para escola e escritorio, Livros em branco, Tintas, Artigos
Canetas tinteiros, Lapiseiras, Brinquedos etc.
Completo sortimento dos artigos PELIKAN.

.

. REPRESENTACOES
GERENTE: EDMUNDO SILVEIRA JOR.

IRRITA OS OLHOS
• Algumas gotas diârias de
Lavolho protegerão seus olhos
contra os efeitos do fumo,
da poeira, da luz excessiva e

do esforço visual exa�erado,

MATRIZ
BLUMENAU

Rua 15 de Nov. n. 533

A I' tít
II -

d d t EDITAL da Câmara de Reajus-Ins 1 ulçao a pena e mor e tamento Econômico publicado no

para os traidores da Patría DI��IOdeOF!��!��� �!T�g�2. de I
.

Rio,3 ("Estado") _ Anun- dades anti-nacionais, sem que
MINISTÉRIO DA FAZENDA sob a direção clínica do médico Dr. DJAlMA MOELlMAHH

Câmara de Reajustamento Econômico Clã d (
da-se, autorizadamente, uma os juizes e tribunais militares CONCURSOS DE CREDORES I

0013 ru,C o mo ema li CvO orta veio suusda em ap: azlvel chácara, com

apreciável alteração das leis se viessem desviados das fun-
E d i tal I espl-ndroa vísta p ira O mar, exc.Iente JOC<i1 para cur a e repouso' A-

_ , '

o pre�idel:te_ da Câmara de Reajusta- gua Irfa s quente
'

que regulam o funcionamento çoes específicas que possuem
mento Econômtco: í

d T·b 1 d S
' - .Faz saber a quantos o presente ed ítal : A Ih t 1 t derní

O ri una e egurança Na- dentro da orgaruzaçao das for- virem ou dele tiverem conhecimento .que I pare amen o comp e o e mo ermSSlmo para trata

cional, com o objetivo de esten- cas armadas • Jo�e Fr-ancisco Glavam, elomici�iado em. i mento médico círüruíce e ginecológico
<1

�,TIJuqumhas, (mun. ele Biguassú) , Esta-
.

o f - X U·t
.

I I f h O
"

er a competência dêsse órgão Para os delitos previstos elo de �anta Catarina e agricultor em '

1\8 O,, -, ra VI? eta- n I:j.-Vtl· OI,el, 08 .uas-eurtas- Ele ríctdade

a certas espécies de crimes que, I
'

d f'
' BI�uassu, Estado de Santa Catarina, ha- médica -EK'1me' endoscóp CJ8 Lsbor. tório para os I·X ime.i de elucida-

quer nas eIS que e mem os blllto:l-se pera:, te. a Câmara de Reajus- ção de drag cóstlcos,
de -acôrdo com o artigo 173 da críme co t

. d
tarnen to Econômico a-fim-de gozar dos A··' d I b h 1-

"

• I S n ra a segurança o favores do elecreto-Iei n, 1.888 de 15 de partem- n os � uxo com an e, o, 40$000 d!4.rlo, A pa- tun-ntc s

Constituição, teriam que ser Estado e das instituições quer dezembro de 1939. Processo r(, 1.167, de L classe, 25$000 diário; Quartos de 11. classe, 15$COU diar ío: S .ta;:·

julgados por tríbunaís milita- 110 Código M'l't·
,

, InsLituindo a Câmara de Reajustamen- reservadas, 11 $tl' O diã-Io: Acompanhantes '('m ·refe:qJe� "$OO,� diarl'o'
I I 1 ar, a pena mais to Econômico concurso de credores do � -

d M 'd d 'p, '...' ..u

res Teria a modificação em· 'd t D· õrd habilitante, é pelo presente assinado o
�ecçao e aterm à e--- an os com permõner_cla oe 10 dias em Apar-

" 1 grave e a e mo:- e, e acor o prazo ele 40 dias para a apresentação de tamento df< 1 classe, inc usrve sr la de r p-raçoes: com parteira da clí-

projeto o alcance de manter na com o decreto-lei n. 431 de 18 suas declarações de crédito instruidas ente 000$000 e com parteira da Casa de Saúde 350$000

competência d.o Tribu�al de Se-, de maio de 1938, está su'jeito à â���b��i�I��faec;����sgtl�gs'ar�b6l��a :e� Para estsd 18 prolongadas preços acombínar. O doente' pod ter mé Ile o

gurança os Crimes cUJo proces- pena de morte quem tentar sub- gímento aprovado
.
pelo decreto-lei n. particular, .

.

. '10"
' i , , , _

2.238, de 28 de maio de 1940. I FLORlhNÚ;'LIS
so e JU gamento a,te agora lhe meter o terrttórío da Naçao, ou _F1lldo esse pl'aZO, s� os interessa<!os. Largo Silo S ebastlão Telefone 1153

pertencem amplíando-lhes a' parte dele à soberania de Es- n!,o se 110uyeiem man!fest;_auo, a Agên- 1
.

, ,,_

' I' ,

era remetei:a. os autos aCamara. - No
.

definição com algumas das no- tado, estrangeiro e quem pra-
caso contrano, dentro dos 20 dias que ---------------....:--------------

vas f' lzíd I
I, l�

- , , se. seguirem, os interessados poderão exa- ,

Ig�ras penas eXIgI as pe a tíca c evastaçao, saque, mcen- mmar na própria Agência as declarações i!defesa interna do país, I dio depredação ou quaisquer
e f�lard por escrI�o sobre as mesmas,

, aceítan o-as ou impugnando-as funda-

Hoje a preparação da guer- atos destinados a suscitar ter- menuadame':lte. - Passados os 20 dias II
,

,

,com alegações ou sem elas tudo serã

Ta, ou seja, da vitória e da der- ror com o tim de atentar con- reme�id� à Câmara para � necessãria I

rota, é feita remotamente, no tra a seg�ra�ça do Esta�o, Os ap�;�::Ç�ofim. de serem apresentadas de-Itempo e no espaço, A espiona-
I atos da quinta-coluna en- clarações ou Impugnações, a Agência do

, ,
I t d d

Banco do Brasll em Flonanopohs Es-

gem CIVIl, as indicações destí-: ram, e um mo o geral, nessa tado d€ Santa Catarina, pr-estará �s es

nadas à luta marítima a íntri ..' definição, As leis militares enu- cflarecl Imdentos que lhe fonern solicitaelos,
" . ,

acu tan 'O aos Interessados o exame do

ga levada a efeito com o objeti-! meram, todavia, com maior de- extrato dos .autos de habilitação. - E,

d d' 'd'
- I talhe r S f' ls suscetí

para conhecímento el€ todos, vão a se-

vo e IVI Ir a populaçao e ,a iguras penais susce 1- gurr, tr�!1scritas, na forma do R�gimen--l--------------------·_---------
Por essa forma· Impedir que no

i veis da punição capital a que Rto da Câmar-a, as disposições do mesmo

I, .,
'eglmento a saber:

momento necessário ela p·rodu-' fIcam praticamente expostos Art. 49 - O cr�(lito que não constar

tdA' I todos I
" do extrato depositado na Agência do

za O O seu esforço, todos êS-1 aque es naCIonaIS ou es- �anco do Brasil serã havielo como ex-

tes e outros expedientes com- trangeiros, militares ou civis td,nto. se o inter�ssau'o não o declarar

, ,_ I d '
'

' entlO do prazo fixaelo pelo edital. i

preendIdos na desIgnaçao ge-I que
e qualquel modo aUXI- Ar:t.?5 - Toda e qualqu€r fraude·

ral de "quinta-colunismo" são liem o inimi?o ou com êle te- �;i�_�c���d�;{� �e:l��':çarcr�or�vg�s t��
atos de traição ainda que pra-' nham entendImento. �e�, ou a obsta� a sua fiel execução, su-

, I
Jelua o agen te as penas do crime pl-evis-

Ílcados fora das zonas de ope- AI b
to no art. 2°, n. 10, do decreto-lei n. 869,

l'
-

d ,- uga se
oa casa, com de 18 ele novembro de 1938, cujo proces-

açoes e guelra ou nao tendo ,.
blnheiro de

so e julgamento �ompetem ao Tribunal

com estas um nexo aparente
. de Segurança NaclOnal.

,

' agua quente e fria, à rua o prazo d� 40 dias, no presente esta-

O proJeto em apreço teria Almirante 1 "mego 8'> Tra bb�·leci�o, ser� c,?ntael? .da data da sua pu-
•• • .' t)!o .'� �,.j. .. Hoaçao no orgao ofIclal.

pOIS, preCISamente, o obJetIvo tar n'l «Casa Portol) à E, para que chegue ao conhecimento

de atender a êsse aspecto sob rua F. Schmidt, 36' �ârtali1���es:e��osill;blf�;J�d�o °ór�e;e�i�
o qual se apresentam as ativi- 5v-2

clal elo. Estado de Santa Catarina e re

P!-odUZldo no jornal da sede do {nunicí-
piO .de Florianópolis, se houver.
RiO de Janeiro, 28 de agosto de 1942,
Eu. Henrique de L Rocque Almeida

Chefe c:a i?ecção de. Protocolo, Expedien:
te e.AI qUlVO, redIgi. E eu, Pericles Ma,
durell-a de Pinho, Secretário Geral subs-
creVI.

'

Sérgio UIl'ich de Oliveira Presidente
da Câmara de Reajustamento' Econômico.

o ADVOGADO ACACIO MO-
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudQu
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 I lO-Fone: 1277

FILIAL
FLORIANOPOLlS

Rua João Pinto, 9 A

para presentes,

CASA UE SAÚDE E MATERNIDADE

SÃO SEBASTIÃO

--,

Estão cllegando
as novidades

Recentemente adquiridas pela CASA DAURA,
p�1!'a a sua grande venda extraordinaria, de
FIm de Ano.
SEDAS ESTAMPADAS - os.mais belos e mo

dernos desenhos,
TECIDOS DE ALGODÃO - o que há de mais
moderno. /

SEDAS LISAS - resistentes e baratas.
Cretones, opalas, voil, fustões e linhos estam

pados, linho e seda lisa e xadr�z, tricolines,
murins, algodão, atoalhados, colchas. meias
de todos os tipos, e mais uma infinidade de
outros artigos, r�cem - chegados, que estamos
vendendo por precos baratissimos.

Comece boje mesmo a economizar,
fazendo as suas compras na

CASA DAURA
à rua Felipe Schmid�, 19

1,--_-_-1
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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rFarmácia �(Esperança),
do

farmacêutico NILO LAUS

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

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

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

Mercado,
FONE 1.642

Campanha do Canhão para a Marinha,
Foram traduzidos nos seguintes termos os agra

decimentos do ilustre almirante Henrique Aristides
Guilhen, pelos resultados da "Campanha do Canhão"
da Marinha. promovida na vizinha cidade de Itojoí:

Rio de Janeiro, 24 de setembro de 1942.
lImo. Sr. Osvaldo Maurício Dutra.
Itajaí - Santa Catarina.

Tenho a satisfação de acusar o recebimento da patriótica mensa
gem datada de 16 de setembro corrente, que, com os Srs. Aníbal Cesar
e Cesar Anibal Pereira, teve V. S. a bondade de enviar-me a propósito
da "campanha do canhão" para a Marinha, realizada nessa cidade e
bem assim o do chéque n. 184005 contra o Banco Indústria e Comér�io
de Santa Catarina, na importância de 53:330$90Õ (cincoenta e três con
tos trezentos e trinta mil e novecentos réis), produto da mesma.

A leitura da mensagem e a do termo de encerramento da campanha
bem como o manuseio dos respectivos comprovantes, falam bem alt�
da consciência CÍvico-patriótica da população dessa cidade, que valoro
samente e de modo decidido se integra no movimento de união de pen- r
sarnento e de esforços, de espírito de devotamento à pátria e de con
fiança na vitória, que anima a todos os brasileiros nesta hora grave da
vida nacional.

Congratulo-me sensibilizado com os dignos promotores da idéia
ora esplendidamente transformada em realidade, e com as autoridades:
o comércio e o povo de Itajaí pela cooperação valiosa que trazem 'à
Marinha para que melhor seja assegurada a defesa da nação no mar.

A contribuição enviada, unida a donativos outros que nos chegam
de diversas partes do país, concorrerá de modo eficaz para que sejam
forjadas novas armas com que defenderemos o Brasil, revidando com
entusiasmo patriótico e sem medir sacrifícios à agressão insólita dos
nossos inimigos.

Em nome da Marinha de Guerra e no meu próprio, agradeço viva
mente essa manifestação de solidariedade e apreço da população labo
riosa e progressiva de Itajaí, afirmando que hoje como sempre a Ma
rinha Brasileira saberá conservar-se digna da confiança e das simpa
tias da nação, honrando as tradições de valor, patriotismo e devota
mento que herdamos de nossos antepassados.

Pedindo transmitir aos demais signatários da mensagem e a todo
o povo de Itajaí a segurança da nossa gratidão, valho-me do ensejo
para, com os meus cumprimentos, apresentar-lhe os protestos de minha
distinta consideração.

Ass. HENRIQUE A. GUILHEM, Ministro da Marinha

Companhia c Allanca Baía»
Fundado em 1870

Seguros Terrestres e

BAIASéde:
Marítimos

Dados relativos ao
Capital Realizado
Reservas. mais de
Responsabilidades assumidas,
Receita
AUV9 em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz. [prédíos e terrenos)

ano de 1940
'

Rs. 9.000:WO$OOO
II 54.100:000$000
II 3.929.119:000$000
• 28.358:111$970
II 85.964:965$032
II 7.323:826$800
II 22 354:000$00()

,

Dr. Pampbllo d'Utra
de Souza

. Diretores:
Preire de Carvalho. Eplphanlo JOSé
e Dr. Prancisco de Sá.
-----�

Agências e sub-agências em todo o território nacional.
Sucursal no Uruguái. Reguladores de avariãs nas prin

cipais cidades da América. Europa e Àfrica.

Agente em florianópolia

CAMPOS L O 8 O & Cil.
RUA fELIPE SCHMIDT N 39

C4�. post., '9- TtluhonIl083-�nd.1tl. .AUIANCA ..

Sub-Aqente em Laguna, Tubarão, Itajai,

IBlumenau e LaQ'8a.
--- 1

o tormento das Dôres na

Cintura, do Reumatismo, da
sensação de "envelhecimento",
das dôr es nas juntas, é devido
exclusivamente ao funciona
mento anormal dos rins.
É importante conservar os

rins em perfeito estado de fun
cíonamenro e combater ime
diatamente quaesquer sinto-

. mas de alteração do mesmo,

Todo adiamento é perigoso,
Os rins executam o trabalho
importantissimo de reter por
filtração as substancias nocivas
ao organismo, Dia e noite se

produzem elementos como aci
do ur ico, bactérias vivas e mor

tas, celulas diversas bem como

outros produtos que acarreta
riam rapidamente a vossa mor

te si lhes fosse permitido per
manecer no vosso organismo,
Cada articulação dos membros,
cada movimento respiratorio
ou batimento cardiaco, mais
ainda, cada pensamento e erno-

nocivos e os eliminam do or

ganismo, sob forma de urina.
As Pilulas De Witt para os

Rins e a Bexiga são fabricadas
para o fim especial de ajudar
os rins doentes, De modo bran
do mas seguro, elas tonificam
os rins de tal maneira que estes

possam executar o trabalho
que a Natureza lhes confiou.
Os toxicos acumulados são fil
trados e eliminados do orga
nismo e novamente podereis
desfrutar saúde e gozar ti vida.
Alterada a saúde dos Rins de
vido a causas como abalos, res

E iamentos, manifestações se

cundarias da gripe ou outras

doenças, surgem embaraços &0

seu funcionamento e eles não
mais conseguem eliminar todos
os toxicos. Estes toxicos e prin
cipalmente o acido urico, se

acumulam nos musculos e nas

juntas e são responsaveis pelas
dôres intensas do reumatismo,
pelo lumbago, pela prostração

geral e p.Ta sensação de "ve
lhice". Os pr imciros sintomas
são em geral 8S torturantes
dôres nas costas. 03 rins estão.
então sobrecarregados e infla
mados -- e com·� consequenca
vos assaltam estas te. r ivei s.
dôres nas costas, As Pil ul rs
De Witt vão ter à séde de
todos os vossos males - aos

l�ins. A sua ação é indicada e

segura em todos os casos de:

OÔRES NA CINTUR,A -

REUMATISMO - LUM
BAGO OÔRES NAS
COSiAS E JUNTAS

ou de quaesquer
IRREGULARIDADES

URINARIAS

ção concorrem para a

produção desses toxicos,
Quando sãos. os rins
filtram esses elementos PARA Os

BEX RINS E AIGA

Pilulas DE-WITT
o vidro grande de Pilulee De Witt, contendo duas vezes e meia a quan
tidade do tamanho pequeno, custa proporcionalmente muito menos,

Auxiliadora Predial S. A.
Distribuição de Setembro dê 1942

Aprovado pelo Sr. Fiscal Federal em Porto Alegre
PLANO "Ali Distribuição:

Contrato 59 - Herrnann John. _ Blumenau, parte, 4 :000$000 Antiguidade
Com juros de acordo com o Decr .-Lei ne 4,171

1071 -John L. Freshel; Blumenau, saldo, 3 :000$000 preferencia
1072 -John L. Freshel,

.. 30 :000$000 13035
1073 -John L. Freshel, U partel:OOO$OOO 13035

Rescisõees regulamentares de acordo com ° Decr .-Lei nO 4.171
1030/1162. 69/4170, 299/4183, 81/4178, 232/4192, 323/4154.
680/4190, 681/4191, 664/4174, 1148/4132, 751/4137,
1165/4135, 78/4150, 1111/4142, 855/4223. 590/4076.
635/4213

391\

16:308$000

"8"
. Distribuição:PLANO

antiguidade
sorteio preff

Contrato n° s.eoosceo
500$000

15:000$009
10:000$000
1:000$000
2:000$000

15;000$000
]0:000$000
5:000$000
15:000$000
3:500$000
6:500$000
17:500$000

9:716$400

Serie I preU.
D 9.138,9

, II

9,137,5
" 9.130
". '8,917.9
II
8.898

serie II preff.
D III •

4002-Walter Voss, Blumenau, parte.
4108-Dr. H. W. TeggeselJ, Lages, saldo
4204-Contrato de emprestimo,
41S9-0tto Schwarz Joinville
4387-0tto Parucker Sob. parte
4289-C. Zipperc::r Sob. S. Bento, saldo,
4076-Altredo Koehler, Blumenau,
4058-Ralf Baumgarten, Rio do Sul,
4542- Soe. Benef. Vitoria, P. União.
4140-Herm. Hinkeldey, Blumenau,
4388-B. & A. Parucker, Joinville, parte
S090-Arnoldo Haertel, Blumenau, parte.
5710-Emi1 Rossmarck, Blumenau, parte,

Rescisões regulamentares:
5769, 5770, • 5510

•

•

•

Total distribuido até 8 89�·500$OOOboje neste Estado: • J. 8 597 prestamistas.'

Sociedade Comercial Livonius Ltda "' Correspondentes

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Ferido o governador"

N geral de MadagáscarEcos e otícías Estocolmo,11 (R.) - Despachos
de Vichí para o jornal sueco "AI
lheanda" revelam que o general
Annet, governador-geral de Mada
gáscar, foi ferido recentemen,te, du

Por determinação do Ministério
I rante. um:;t inspeção que fez as tro-

da Guerra a 5a Região Militar em pas ue Vichi .

<.' .'
• l Segundo se adianta, o generalboletim, acaba de designar o Iar- I Annet foi ferido por uma bala de

maceutico civil, reservista de 2a metralhadora, quando o seu auto

categoria, sr. Raulino Horn Ferro
I
movel foi perfurado por uma ra-
I' d

par�, no posto de tenente-far�11a-1 ja Xciianta-se que não houve nenhu
ceutico da Reserva, prestar serviços ma morte, não obstante o general
no Hospital Militar, de Curitiba. I se encontrasse em companhia de

'1.' vários oficiais.

8 O ESTADO -Segunda-feira, 12 de Outubro de 1942
..� �..aa��"MM���.'�������

IVida Social
ANIVERSÁRIOS:

Fez anos ontem o nosso pre
zado e ilustrado conterrâneo sr.

dr. Osvaldo Cabral, membro da
Academia Catarinense de Le

tras, do Instituto Histórico e

Geografico de Santa Catarina
e diretor da Assistência Muni

cipal.

Fazem anos hoje.:
O sr. des. apos. Américo da.

Silveira Nunes, que por seu es

pírito culto e generoso cora

ção, conta, entre nós, muitos
amigos e admiradores;

- a galante menina Iára
Melo Lentz, filha do sr. Osval
do Lentz e netinha do nosso

prezado colaborador e colega.
jorn. Osvaldo Melo;

- o sr. dr. Oslim Costa;
- o jovem José' Francisco

Tolentino;
-a sta. Ligia Bauer.

NOIVADOS:
Com a gentil srita. Alcina

Silva, contratou casamento o

sr. João Carlos Ramos, aca

dêmico de Direito.

ENFERl\iOS:
Encontra-se enfermo o sr.

Osmar Lamarque, gráfico de
nossas oficinas.

BODAS DE PRATA:
Festejou, ontem, suas "Bo

das de Prata" o distinto casal
sr. Eurico Soares de Oliveira e'
sua exma. esposa, sra. d. Hero
nia Soares de Oliveira.

A Floricultura pede ao

seus amaveis fregueses que as

encomendas de coroas e pal
mas para o Dia de Finados
sejam feitas J até 25 do cor

rente. Corôas, de 10$ até 50$;
palmas de 5$ até 15$.

15 v.--4
MINISTÉRIO DA AERONAUTICA

QUINTA ZONA AÉREA
EDITAL

De ordem do sr. 'I'eriente Coronel Avía
dor, Comandante da Base Aérea de FIo·

rianópoHs, previno aos candidatos ins
critos e abaixo mencionados, que deve
rão comparecer a esta Base, nos dias 14,
15, 16 e 17 do corrente, a-fim-de serem

submetidos a exame de seleção para
matrícula na Escola de Especialistas de
Aeronáutica:

*

I
:;....

.. Os homens podem divergir
quanto ao "tipo de beleza"... mas,

qualquer que seja seu "tipo", num
ponto todos estão de acordo: a

mulher deve ter uma pele perfeita.
Cuide, pois, de sua cu tis, de forma

simples e racional, removendo dia
riamente os resíduos cutâneos e da

maquilhagem, com o Sabonete
Gessy. Feito de preciosos óleos da
flora brasileira, perfumado com fi
nas essências naturais, Gessy limpa

A propaganda alemã prepara terreno para
justificar o malogro das forcas nazistas

Washington, 12 (R.) - Apesar
da solene promessa do "fuehrer"
em seu último discurso, há agora
indícios muitos sérios de que os

alemães desistiram de conquistar a
cidade de Estalíngrado, pois a pro-José Henrique de Paiva paganda alemã prepara terreno pa-Oscar Ramos HHdebran
ra apresentar uma desculpa hon-

Os candidatos supra referidos, deverão rosa pelo fracasso dos seus gene-'viajar na condução de 6,3Ó hs. que lar- rais, como o fez um porta-voz do
ga do Mercad� PÚ?lico, J_UUl1idos de do- exército germânico ao declarar que,
cu�e�tos de íderitidade ígualmente de uma vez que já foram atingidos "os
lapls-tmta e borracha. objetivos estratégicos" torna-se ne-

Base Aérea de Florianópolis, em 10 de cessário O assalto das 'fôrças de in-
outubro de 1942. fantaria.
Milton da. Silva Sarmento, Prímelro

I De fato, Moscou informa que, nasTenente AViador, Encarregado do Pes- últimas 24 horas, os nazistas não
soal, avançaram uma só polegada na cí-

dade, enquanto Timochenco, avan

çando já para além do Don, conti
nua a ameaçar o flanco esquerdo
alemão.
No Cáucaso, igualmente os rus

sos, depois de terem sido obrigados
a efetuar um pequeno recuo, estão
contendo o avanço germânico.
Na área de Novorossisque, as

fôrças russas continuam na ofensi
va ,tendo retomado já diversas po
sições do inimigo.

O mesmo acontece em Briansque
e Rzev. Nesta última cidade já es
tão sendo travados- combates de
ruas.

Os comentadores americanos con
sideram assim aliviada, de um mo- I
mo geral, a situação russa nas

principais frentes.

Edmar Medeiros
Francisco Antônio Blumenberg
Oswaldo Fernandes
Walter Bernardini

Caio Aleneartno de Gusmão

JOÃOAVISO DR. ..........................
Especialista em doenças e operações

olhos-ouvidos-nariz e garganta, avisa aos seus clientes
que reiniciou DEFINITIVAMENTE sua clínica.

Rua Vítor Meireles. 24 - Fone 1447
DE MANHA: 10 às 12 hs. - À TARDE: 3 às 6 hs.

As multas dos agentes fiscais

de

-Río, 12 (C. P.) - Foi sugerido
ao govêrno que as importâncias
correspondentes às multas escrítu
radas em favor dos agentes fiscais
revertessem em benefício das des-

pesas de guerra, justificando-se a

sugestão com a alegação de que es

sa medida nenhum prejuizo acarre

taria àqueles funcionários, em vis
ta dos vencimentos que percebem.
Ouvido a respeito, o DASP deu pa
recer, aprovado pelo chefe do go-

DE ARAUJO

.

vêrno, assim se manifestou: "A su

gestão em apreço, nesta hora em

quo toda a nação está empenhada
no esforço de guerra, revela, sem

duvida, espirito de patriotismo. O
DASP, entretanto, não poderá ma

nifestar-se sobre a viabilidade da
medida, por constituir assunto que

escapa à sua alçada". E opinou no

sentido 'de que seja ouvido, a res

peito, o ministro da Fazenda.

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

comunica aos seus colegas e cli·
entes que reabriu seu

Laboratorlo de
Análises Clinicas

ua Vítor Meireles, 26
..........................

Pr6ximo discurso do
presidente Roosevelt
Washington, 12 (R.) -- O pre

sidente Roosevelt, em sua entrevia
ta coletiva à imprensa, anunciou,
que falará ii nação, na próxima
terça-feira, dia -13, às 20 horas.
Acrescentou o chefe do executivo
que a sua oração se prolongará
por 30 minutos, sem declinar, en

tretanto, os assuntos que tratará.

A Base Aérea de Florianópolis
fez, sábado último, à tarde, exerci
cios de tiro real, da Defesa Anti
Aérea.

Homenagem à
amprensa Brasileira
o 2° Congresso de Bras i

lidade, a ter lugar ern mea-

O govêrno brasileiro reatou re- dos de novembro próximo,
lações diplomáticas com o govêrno prestará significativa ho

checo, já tendo providenciado fi menagem à Imprensa Bra

nomeação de um embaixador junto sileiro, na pessoa do digno
àquele govêrno. presiden te da Associação

.. I
..

I B Brasileira de Imprensa, dr.As relações uip omàticas (O 1':1-

sil com a Checoslováquia haviam Herbert Mo ses

sido suspensas em 1939. A Comissão Organizadora.
Foi designado o ex-ministro

Joa-I
dêsse Conclave c'ivico

..
é pre

quim de Sousa Leal para repre- sidida pelo sr, dr. Oton Silvn
sentar

..
o Brasil e, por parte da Che- e_S_,_o_u_s_a_. _

coslováquia, o ";Wladimir Nosek.1 BRASILEIRA INDIGNA!

Esteve no Palácio do Catete Olj
São Panlo, 12 ("O Estado") -

Uma estação emissora daqui dirigiu,
Padre Riou, Superior dos Jesuítas, ontem uma "carta aberta "a uma

no Brasil, que colocou à disposi-I das lo'cutoras da famigerada rádio

ção do govêrno todos os préstimos Berlim, de nacionalidade brasileira,
de nome Ondina Faber.morais e materiais da Ordem que C

.

Ondina, que nasceu em ampinasrepresenta. e lá concluiu o Curso Normal, e a

dirigente dos célebres prograr,na�
da rádio alemã, em que o Brasil e

aviltado e ameaçado. É ela, ainda.
que organiza "sketches" sobre o

nosso país, onde tacha seus irmãos'
brasileiros de símios dominados pe-,
los .Estados Unidos e de selvagens".
A carta da referida emissora ter-'

mina dizendo que o Brasil não per
deu Ondina, mas essa, por seus atos

Acaba de aparecer o número 18 exerandos, é que havia perdido, de-·
do "Boletim Comercial",· órgão de' finitivamente, o Brasil.

defesa das classes produtoras em

nosso Estado. Somos gratos à of'er-

/

*

Do Instituto de Aposentadoria e

Pensões dos Empregados em Trans
portes e Cargas recebemos o nú
mero 18, da apreciavel revista
"Iapet", util publicação desse Ins
tituto de previdencia. Gratos.

*

AVISO
ta de um exemplar.

*

Entre os oficiais do exército re
centemente promovidos, contam-se
os capitães Alcêu Macedo Linhares
e Orlando Gomes Ramagem, respec
tivamente ajudante-de-ordens e ofi
cial-de-gabinete do Ministro da
Guerra e nossos distintos conterra-

DR. SAVAS LACERDA,
Comunica que mudou

seu consultorio para a rua

Felipe Schmidt 8, Altos da
Livraria Xavier.
Consultas-Das 16 às 18 hs.

VELHA INDúSTRIA BARRIGA-
VERDE QUE SE DESENVOLVE

neos.

Foi empossado no cargo de De
legado Especial, neste Estado, do
Conselho Nacional de Engenharia
e Arquitetura, o sr. dr. Haroldo
P. Pederneiras.

Fomos informados de que uma

das maiores e a mais antigas fábri-
cas de móveis desta Capital, e que
possue completo aparelhamento>
para exploração de outros produtos
da madeira, foi vendida a um grupo
de jovens comerciantes de nossa'

I capital, que irão constituir uma So
ciedade Anônima.
Esta Sociedade, que girará com'

apreciavel capital, desenvolverá a

indústria de artefatos de madeiras r
oleos vegetais e complementos para
as indústrias textis do nosso Estado;
já contando com grande número de
interessados.
Louvavel gesto o dêsses moços r

que deve ser apoiado pelos nossos

capitalistas, a-fim-de evitar que 0"

estabelecimento venha a cair em

mãos de industriais doutras praças;

João Otaviano Ramos e Adelia
Ramos participam o noivado
de seu filh-o JOÃO CARLOS
com a srita. ALCINA SILVA

Viuva Alcina Silva comunica
o noivado de sua filha ALCINA
com n sr. JOAOCARLOS RAMOS

ALCINA e JOIO CARLOS
apresentam-se noivos
FIIoUs.. 8 -IO 19%2

Cão
3 vs.-I

Compro,-se um, com 2 a 3
meses de idade. Tratar à.
rua Felipe Schmidt, 52, 0.4

par tomento número 5.
vs.-z

Ivo e Dolina Merizi par
ticipam a seus parentes e

amigos o nascimento de
seu primogenito Eleio
S. José, 11-10-942

Falec.u O «pai da
esquadra.

Londres, 12 (R.) - Faleceu ene

Hampton Bishop, em Heresford, O>

almirante .Albert Baldwin Wen

kings, cognomínado "pai da esqua-

/'

3 v.-I

A BANDEIRA BRASILEIRA COM A
INICIAL DO "FUEHRER"

Rio 12' ("O Estado") - Um ves

perti�o local divulga o caso dum sê
lo alemão, tendo- sobre a estampa
picotada a Bandeira Brasileira, con
tendo, ao invés da esféra celéste,
bem no centro do losango amarelo,
uma letra "F" (de "fuehrer").
Trata-se de atrevida propaganda Oalemã contra o Brasil, este territó-

rio imenso e rico, que por quase um

século acolheu, soridente, os louros
filhos da Germânia, permitindo-lhes
trabalhassem e enriquecessem, sem

os incomodar; e a que, máus hós
pedes, trairam sempre, como agora
ficou demonstrado.

dra".
O extinto, quase centenário, in.,

gressou na marinha britânica em'

1859, reformando-se em 1907, quan
do foi-promovido a almirante.

predlo do
Italiano

Circulo

Rio, 10 (R.) - o interventor fede
ral no Estado do Rio, assinou decre
to desapropriando, por utilidade pú
blica, o prédio n. 151, da rua Alber

to Braune, em Nova Friburgo, per
tencente à sociedade "Circulo Ita-

-.' .,

, .
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MKRAVILHOSA 1 liano Uni ti" .
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