
A punivão os carr c s e dos cúmplices
}\'[()SCOU, 19 (R.) - U�,[A NOTA DE INSPIRAÇÃO OFICIAL, PUBLICADA PELA UIPRENSA J'tIOSCOVITA, DECLARA, ENTRE OUTRAS COU

SAS, QUE "NÃO HÁ RAZÃO PARA ADIAR A'rÉ O FIM nA GUERRA A PUNIÇÃO DOS MAIORAIS DE HITLER QUE CAInAll'I .NAS MÃOS DAS NAÇÕES
UNIl)AS", E ASSINALA: "O ]}'[UNDO NÃO PõDE RETARDAR A PUNIÇÃO nos MEll'IBROS DA QUADRILHA DE HI1'LER QUE JÁ FORAM APANHA
DOS. É NECESSÁIÜO, 'rA}\'IJlÉM, PUNIR os PRINCIPAIS CU}\'IPLICES no CARRASCO HITLER, CO }\'IO, POR EXE]\'IPLO, MUSSOLINI, ANTONESCU,

HOR'l'HY, QUISLING, NIWITCH E PAVELITCH".

.L

Espinhas. eczemas. manchas
da pele. narasltcses. furúnculos.

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.

Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

IConsultas: Das 1ft às 11 horas.
Rua Vitor Meirelles 18-r andar.

DOENCAS DA PELE
E SIFILlS

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
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Mach�do & (ia.
Agências e

Representações
C.lx. postlll - 37

RUI João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

Sub-agentlt. nOI princip.is
munclples do Eat.do.

t7P.

partida de material para
RIO, 19 ("O ESTADO") - PROCEnENT E DOS ]�srr'Al)OS UNHWf'; nA AIUÉRICA DO NOnT E ACABA UE CHEGAR AO PÕRTO nES'rA CAPI

'rAL, U}\'IA GRANnE l'AR.TmA DE ltIATERIAIJ PA R,A li. CONSTRUÇÃO nA IuonERNA USINA QU1� A CO}\'IPANHIA SInERúRGICA NACIONAL ESTÁ
CONSTRUINUO EM VOL'rA REDONDA. DOS NAVIOS QUE A 'rRANSPOJl'I'AIU..][, ES'l'ÃO SENDO nE SCAR.REGADAS CÊRCA UE DEZ lUIL TONELADAS,
QUE SAO LEVADAS AOS VAGõES DA CENTRAL DO BRASIL, QU]� CONDL'ZIR�\O Tono ÊSSE }\'IA T ERUL AO SEU DESTINO. ENTRE O }\,IATERIAJ�

ORA mn:GADO ENCONTRAIU-SE PAR'i'ES nos FORNQS DE ALT:A TEMPERATURA.

Grande a
•

uSina de

sr , Pierre LavaI, tendo sido, reccnlemente, vitima de um ataque cardia ..

co, perdeu os sentidos no decurso de agitada discussão com autoridades
alemãs de ocupação, encarregadas de assegurar a mão de obra Irn.ncesa

para a indústria germânica.
Diz-se, aliás, acrescentam as informações, que está chegando a, hors

de Laval expiar as suas faltas, correndo o boato de que Doriot, a qual
quer momento e a pedido da "Gestapo", poderáá tomar o seu lugar.

Os círculos autorizados, porém, preferem julgar que o alto cornan

do alemão impedirá essa mudança, pois a ascensão de Doriot poderi:
ter graves repercussões nos círculos militares da Africa do Norte e da

Af'rica Ocidental, o que poderia fornecer, mesmo, perspectivas propícias
para a abertura da segunda frente no Mediterrâneo ou nas costas do

Atlântico .

AVISO Joio DE ARAUJODR.

••._

de
Especialista em doenças e operações

olhos-cuvídos-riceía e garganta, avisa aos seus clientes

que reiniciou DEFINITiVAMENTE sua clínica.

Rua Vítor Meireles, 24 - Fone 1447

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

A outra máscara da «Copeba»
Rio, 19 ("Estado") _ Em edito- O aludido órgão acrescenta que

rial subordinado ao título "Econo- a "Copeba" está mandando para
mia privada e a guerra", um matu- o interior agentes instruidos, com

tino carioca advertiu o povo con- o fim de, "tapeando o povo", en

tra as maquinações da Companhia cher ilegalmente seus cofres.

"Copeba", extinta pelo governo, O povo n.ão lhe de;re dar crédito,
que, não se conformando com fi I conclue o .l.ol'�lal, pOIS ela nem a?
decisão, passou � fl�ncionar noutro menos resh�ull�,. como era de Iei,
ramo: "o de unoveis, como cons-j aos

seus acionistas, o valor dos

truções, incorporações e hipotecas, papéis que lhes vendeu. l� tudo pu
utilizando novos planos e operan-j ra "tapeação", vizando a bolsa do
do em todo o país". povo. .

Linhos irlandeses e ingleses
Caroâs

Sedas estampadas e lisas
Artigos parra banho

Pelos menores preços da praça
na A MODELAR

;

Caso impressionante em Hansa
Um colega de ".Toinvi.lle" narra o I va sub-delegado daquele Distrito,

seguinte: "Ida Heinrich, demente, I foi apurado que Ida havia prometi
na noite de domingo último, em I do aos seus parentes, por ocasiao

Hansa; dirigiu-se à sepultura de sua da enfermidade de sua mãe, que,
mãe Ana Schwertz, sepultada na caso esta falecesse, a dcsentcrrnria,
al1t�-véspera daquele dia, descri- p�r julgar que u111a pessoa 1110r�a
terrou o cadáver e após o arromba- nao deve ser enterrada para nao

mento do caixão o retirou, colocan- produzir mau cheiro.
do-o à maraem da sepultura. I A autoridade policial de Hansa
Avisada a"'autoridade policial, esta, I solicitou o internamento da demen

indo ao local, verificou que Ida, I te".
pelo esforço requerido para prati- -----
cal' todo o ato, havia possivelmente O derrotismo e o pessimismotrabalhando durante toda a noile.
Instaurado o inquérito a respeito são armas da "quinta-coluna".
pclo tenente Antônio Roherto da Sil- (L. D. N.).

ATAQUE DIRETO A MALTA?
Berna, 19 (R.) - O correspondente do "Neue Zuercher Zeitung",

em Berlim escreve que não é coisa, impossivel um ataque direto à forta
leza de Malta. O jornalista friza que essa previsão é baseada na recente

ofensiva do "eixo" àquela ilha, nos ataques à navegação inimiga que
faz a. róta da cidade do Cabo e, finalmente, no regresso do marechal von

Hommel à África do Norte.

Volta Redonda

:!o-se os comerciantes a satisfazer, tudado.
·las quantidades necessárias, os pró-I "A elevação verificada no custo

pr ios fregueses. ela é paga por pre- das utilidades alimentares, que está
:0 cada dia mais elevado. A carne

II preocupando
as próprias esferas go

sumiu-se da mesa de muitos Os Ie- vernamentais, com se viu há pouco

;!;umes escasseiam igualmente. Tudo,

que estão matando o povo à fome
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• DE PESSOAS TEM •

� USADO COM BOM RE- :
: SULTADO O POPU :
• LAR DEPURATIVO •
• •
• DO SANGUE •
• MARCA REGiSTRADA •
• •
• •
• •
• A smus ATACA ·TODO o ORGANISMO •
• U·Flgadc" o Baço, o coração o Estômago, 08 •
A Pulmões a Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôres •v nos 08�O!':, Reutnatlsmo, Ceguelra, Queda do Ca-
" belo, Anemia, Abortos e faz os individios idiotas. e
fi Inofensivo ao organismo. Agradável corno licôr. •
• O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P. •.
t corno e uxtlíar no tratamento da Sífilis e Reu- •
I

matismo daVALiôs:�gSmOPINIÕES •
í8 O ELIXiR «91ft». d'ada a sua Atesto que apliquei muitas •
• base. é étlmo auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «91ft» obtendo fi
& lamento da Sífilis príneinalmen- sempre os melhores resultados a
� te nos casos em que a via' bo- no tratamento da Sífilis. �

� cal é a imir.a Possive�
.

•
� (a) Dr. Benedíte '

alosa. (a) Dr. Rafael Bartoletii •
€3 O
•• �•••••••e•••••••••••••

Falando sôbre a carestia da vida, enfim, de mais sumário, d� que o em parecer emitido pelo D. A. S. P.,
) "Correio da Manhã" tem as se- organismo humano carece para vi- constitue o magno assunto que re

ruintes expressões: ver, está neste momento em situação clama cuidados imediatos dos ho
"A aquisição de um quilo de man- problemática para seus comprado- mens públicos. Esses cuidados são,

.eiga, rica em vitaminas e que como res. Portanto, acima de quaisquer porém, sobretudo de ordem social e
aI fará parte dos menus organiza- lições de sabedoria alimentar, de ta- policial. É preciso medir exatamen

. 'os pela ciência gastronômica em
.

belas feitas por provectos sabedores t.e as causas desses fenômenos, para
'na rcha, constitue, atualmente, ato da ciência da .nutr içãó, o que sobre- as corrigir, ao mesmo tempo para
!e árdua acessibilidade. Além de leva é um tema de ordem comercial, punir, severamente, os exploradores
restr ita a sua distribuição, negan- que deve ser convenientemente es- deshumanos que estão matando o

o eixo quebrará sem nenhum aviso previu
Hull, 19 (R.) - "O eixo" se despedaçará subitamente, sem nenhum aviso prévio", decla

.ou o sr. Richard Law, secretário parlamentar d o Ministério do Exterior. "Seria tolo - prosse
guiu - aquele que quisesse profetizar o fim da guerra. Mas esta profecia eu me aventuro a ta
zer, com a mais absoluta certeza. Quando vier o colapso do "eixo", não teremos nenhum aviso
prévio. Não há nenhum sinal de advertência para os terremotos e não o haverá também
quando a estrutura do "eixo" começar a fender -se, antes de se desfazer em pedaços l' •

povo de fome; êsse mesmo povo ao

qual se quer infligir o verdadeiro

suplicio de Tântalo, que consiste em

torná-lo instruido de necessidades
substanciais, que êle não póde satis
fazer com seus recursos".

Novo aparelho ale"
mão de mergulho
Moscou, 19 - (U. P.) - Comuni

ca-se que a última novidade, na

!'rente sul, é o aparecimento de no

vo aparelho alemão de mergulho,
imi tação do famoso avião russo

"Stormovik", que tantos estragos
causou ao exército blindado germâ
nico. O novo aparelho é o "Hens
chel-Izâ", bimotor, cuja velocida
de parece ser de uns 700 quilôme
iras por hora. Os alemães estão
usando muito êsses aparelhos, mas
não conseguem me1horar, em nada,
sua crítica posição

��!�êEo�uD!�!:��� Itra esse terrivel mal
(CRUPE)

Informações com o

Dr. ARMINIO TAVARES

Daillier. morreu
Londres, 19 CR.) - O capitão Da il

lier, comandante da aviação francesa em

Dacar foi morto num combate aéreo tra
vado a 11 do corrente. durante um

vôo sobre a Africa Ocidental - anun

ciou a rádio 0e Vichí, ouvida nesta capi
tal.

A notícia acrescentava que o almiran
te Auphan, ministro da Marinha do ga
lJinete Laval, prestando tributo a esse

aviador, elisse: - Daillier tombou nos

ceus africanos na defesa do império c

da unielade da França.
O oficial morto era cavalheiro da Le

gião ele Honra e portador ela Cruz de
G\.\erra.
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LONDRES, OUTUBRO (EUROPEAN CORRESPONDEN'rS) - NA HOLANDA, A CARNE DE GArrO É AGORA CONSIDERADA UJU ACEPIPE. POR CON

SEGUIN'l'E, TEM HAVIDO TANTO ROUBO DE OA ros DOll'[ÉSTICOS, QUE R,ECENrrEMENTE rFRÊS DOS GA'l'UNOS FOHAIU COND}�NADOS A 6 ll'IESEA

DE PRISÃO. rrINHAM JIORTOS OS GATOS ROUBADOS E 'l'INHAll'I VENIHDO A CARNE POR G GULDEN (2 DÓLARES) CADA, OU SEJA CÊRCA DE UM
])ÓLAR A UAÇAO.

.

DECRETO·LEI N. 4.791 - DE " DE OUTUBRO DE 1942

Institue o 'Cruzeiro como unídade monetária brasileira, e dá outras providências

O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o art. 180

da Constituição, decreta:

Ant, l0 - A unidade do sistema monetárlo brasileiro passa a ser o Cruzeiro.

§ 10 - A centésima parte do Cruze iro denornínar-se-á Centavo.

§ 20 - As importâncias em dinheiro, qualquer que seja o seu valor, escrever

se-ão precedidas do símbolo Cr $.
§ 30 - O Cruzeiro corresponderá ao mil réis.

Art. 20 - O meio circulante brasileiro será constituido por moedas metá

Iícas e cédulas.

Art. 30 - As moedas metálicas corresponderão a 1, 2 e 5 cruzeiros, e ala,
20 e 50 centavos e terão as seguintes caractertstícas imutaveis:

a) para o Cruzeiro e seus múltiplos:
Valor Diâmetro

23 mm1 cruzeiro
2 cruzeiros 25 mm

5 cruzeiros 27 mm

Anverso - No centro o mapa do Brasil. Junto à orla, à esquerda, a palavra
"Brasil" sobreposta a duas linhas horizontais e paralelas.

Reverso - No centro o valor, ladeado por dois ramos de louro, e a conste

lação no Cruzeiro do Sul. No enxergo o monograma do gravador, e a estrela Alfa da

Constelação do Cruzeiro do Sul. No campo, à esquerda, a data.

Conroeuo - Serrilhado.

b) para os Centavos:
Valor Diâmetro

17 mm10 centavos

20 centavos 19 mm

50 centavos 21 mm

Anverso - A efigie do Presidente Getúlio Vargas. Na ada a inscrição "Ge

túlio Vargas" seguida de um semi-círculo, uma estrela e a palavra "Brasil".

Reverso - No centro o valor em duas linhas sobrepostas e encimado por uma

estrela. No enxengo a data.

Contorno - Liso.

Parágrafo único - O peso, a composiçao da ltga e as tolerâncias correspon

dentes obedecerão às caractersstícas da tabela anexa e são os únicos elementos

passíveís de alteração.
Art. 40 - É vedada, sob qualquer pretexto, a cunhagem de moedas comemo

nativas.

Art. 50 - Salvo mútuo consentimento entre as partes interessadas, o poder
liheratório das moedas mandadas cunhar por este decreto-lei é o seguinte:

5 cruzeiros até 100 cruzeiros

2 cruzeiros
1 cruzeiro

50 centavos

20 centavos

10 oentavos

Ar t, 60 - As cédulas serão

zeiros.

§ l0 - Todas as cédulas terão o mesmo formato de 70 mm x 140 mm e .os
mesmos desenhos, no corpo principal.

§ 20 - As características das cédulas, segundo o seu valor, são as seguintes:
Valor - Efigie - Motivo - Cor

(Cruzeiro) - (no anverso) - (no reverso) - (do reverso)
10 Getúlio Vargas - Unidade Nacional - Verde.

20 Marechal Deodoro da Fonseca - Proclamação da República - Rosa.

50 Pr-Incesa Isabel - Lei Áurea - Roxo.

100 D. Pedro II - A Cultura Nacional - Castanho,

200 D. Pedro I - Grito do Ipiranga - Oliva.
500 D. João VI - Abertura dos Portos - Azul.

1.000 Pedro Alvares Cabral - Primeira Missa - Laranja.
NOTA - O colorido das cédulas no anverso é uniforme para todos os va

lores: Azul.
Art. 70 - O Ministério da Fazenda providenciará a cunhagem ou aquisição

elas moedas metálicas e a aquisição ou impressão de cédulas na importância e

proporção necessárias ao meio circulam te.

Art. 80 - O Ministro de Estado dos Negócios da Fazenda fixará 'as condi

ções e os prazos dentro dos quais serão trocadas pelo seu valor nominal, sem

desconto, as moedas e cédulas atuais e bem assim os prazos e descontos cres

centes que sofrerão no per-Iodo subsequente até perda definitiva de valor.

Art. 90 - As moedas dos antigos cunhas serão gradualmente desamoedadas.

Art. 10 - A partir da data deste decreto-lei nenhuma moeda ou cédula serã

fabricada pelo Governo ou por ele adquirida, em desacordo com os modelos ora

estabelecidos, excetuadas apenas as partes das encomendas já em via de execução.
Art. l1 - A partir de l° de novembro de 1942 todos os atos e fatos rela

tivos a dinheiro farão referência à nova moeda.

Parágrafo único - A partir da data fixada neste artigo e até as datas que
forem fixadas de acordo com o art. 80, o Cruzeiro e o Mil-Réis e os múltiplos
e sub-múlt íplos respectivos serão indistintamente utilizados.

Art. 12 - Revogam-se as disposições em contrário.

Rio de Janeiro, 5 de outubro de 1942, 121° da Independência e 540 da Re

pública.

até 50 oruzeiros

até 25 cruzeiros

até 10 cruzeiros

até 4 cruzeiros

até 2 cruzeiros

do valor de 10, 20, 50, 100, 200, 500 e 1.000 cru-

GETúLIO VARGAS
A. de -Sousa Costa

Tabela a que se refel'e o parágrafo único 'do art. 3° do decreto-Ieí n, 4.791,
de 5 de outubro de 1942

METAL: BRONZE DE ALUMíNIO
Vaiai' Peso Composição Tolerância

No peso Na composição
Cruzelros g Milésimos g Milésimos

5 9.000 900 cobre 0.180 20 cobre

2 8.000 80 alumínio 0.160 10 alumínio

1 7.000 20 zinco 0.140 10 zinco
METAL: CUPRO NIQUEL

VaIai' Peso Composição Tolerância
No peso Na composição

Cruzeiros g Milésimos g Milésimos
0.50 5.000 0.100

0.20 4.000 880 cobre 0.070 10 cobre

"- 0.10 3.000 120 niqueI 0.070 10 niquel

",

Não h�
lO

Ao mais

QUINK.
resíduos de tinta

com Esta tinta da Parker

rôdas as &anetasprotege
Imagine uma tinta que dissolve todos os sedimentos e que,
de fato. limpa a sua caneta, à medida que escreve ... que
evita a evaporação e assegura a imediata fixação do tra

ço ... que seca 31 % mais depressa. Quink da Parker - uma

nova espécie de tinta - consegue todos -estes milagres.
Quink foi criada quando os peritos em consêrtos da Parker
-.erificaram que 2/3 de todos os desarranjos de canetas eram
causados por tintas pegajosas. Para proteger a famosa ca-

nela Vacumatic contra as tintas inferiores, Parker
gastou três anos de pesquisas científicas a-fim-de in
ventar Quink - a tinta perfeita. tanto para canetas

como para penas de aço. Dois típos: Permanente e

Lavável. Várias côres brilhantes.
'

Para conseguir que sua caneta velha escreva como

nova e para proteger uma caneta nova contra tin
tas pegajosas - compre hoje Quink - de preço mó
dico. E para a suprema satisfação no escrever expe
rimente a nova caneta Parker Vacumatic com Quink.

Contrato-de G::lrantla por Vida
O -Dlcmonte Azul.- no segurador representa nosso Contrate

por Vida com o possuidor, garantindo o reparo de qua).
qU9I avaria (exceto em caso de perda ou dano intencionoH.
cobrando apenas seis mil réis para embelecem, porte _

5e9'.:ro, desde que a ·caneta venha completa para consêrto.

Mostra
sempre
• nini

À venda em tôdas as bôas casas do ramo

Can�t"s Diamante Azul, 265$ para cima; outras c;lnetas Parker. desde 60$. - Únicos distribuidores para todo O

Br:,sJ! e Posto Central de Consêrtos: COSTA, PORTelA & CIIII., Rua 1.0 de Março, 9 - ).0 - Rio - Caixa Postal 508

•••••••••••••••@•••••••••••••••••••••
• •

i SEDAS i
• •
• padrões maravilhosos, finíssimo acabamento (I
• •
• das melhores lábrícas do país, sao �

: encontradas nos balcões da .:
• •
• • •
! Ia •
·

�

: Diariamente recebemos novidades :
:

.

Rua Felipe Scbmidt, 54.-Fone 1514 i
••••• �•• �•••••••�•••••••••••••••••e••

MATRIZ FILIAL
BLUMEHAU CASA 4:3 FLORIAHOPOLlS

Rua 15 de Nov .. n. 533
LIVRAR1A E PAPELARI t\ (

Rua João Pinto, 9 A

Artigos para escola e escr-í torio, Livros em branco, Tintas, Artigos para presentes,
Canetas tinteiros, Lapiseiras, Brinquedos etc.

Completo sortimento dos artigos PELIKAN.

REPRESENTACOES
GERENTE: EDMUNDO SilVEIRA JOR.

_______
o .... ,�_________ ___.... � ...._
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: Farmacia Esperança:• .

A SUA FARMACIA •

: Rua Cons. Mofra 4 e 5 - FONE 1.6'-2 :
I_ Éntrega a ecmlcille •
• •

'-__....._---------- •..••••••..•..••••.� .....

�}

:Estào Chf�a ndoL

as novidades
Recentemente adquiridas pela CASA DAU'RA,
para 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 xadrez, tricolines,
murins, algodão, atoalhados, colchas. meias
de todos os tipos, e mais uma infinidade de
outros artigos, recem - chegados, que estamos
vendendo por precos baratissimos.

Comece boje mesmo a economizar,
fazendo as suas compras na

CASA DAURA
ii rua Felipe Schmidt, 19

OI HOMENS PREFEREM

NAo permita que .euI

olhos pareçam cansados
ou congestionados. Faça
UIO diário de Lavolho,
que lhe conserva a beleza
do olhar.

------------------------------------�----------...�_____.

c Alianca �a Baia·
Side: BAIAFundada em 1870

Seguros Terrestres e Moritimoe

Dados relativos ao

Capital Realizado
Reservas. mais de
Responsabilidades assurn idas,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raíz, (prédios e terrenos)

ano

Rs
de 1940

9.000:(.00$000
54.700:000$0(')0

:t929.719.000$OOO
28.358·7171>97ü
es 964:965$032
7.323:826$800

22 354:000$000

Diretores:
Dr. Parnphl!o d'Utra Freire de Carvalho,

de Souza e Dr. Francisco de
Epipharuo JOSé
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 Àfrica.

Agente em florianópoli s

LOBO & (ia.(AMP'OS
FELIPE SCHMIDT NRUA

C4lu po.tal If)- Teleohone1083-End. Tel. •ALLIANCA.

Sub-Agente em Laguna. Tubarão. Itajai,
Blumenau e Laqea.
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J.I N H H DIARIO OFICIAL DO ESTADO, de

15 de setembro de 1942.
MIiNISTÉRIO DA FAZENDA

(Cedido pela Prefeitura) Câmara de Reajustamento Econômlct
•

CONCURSOS DE CREDORES
Edital

O presidente da Câmara de Reajusta-

d t b O d 1942 mento Econômico:

e ou n r e Faz saber a quantos o presente edital
virem ou dele tiverem conhecímenr o que
José Francisco Glavarn, domícütauo em
'I'ijuqutnhas, (mun. de Biguassú), Esta-

h E t
" do de Sam ta Catarina e agricultor em

oras S rela Blguassú, Estado de Santa Catarina, ha--

bilitou-se perante a Câmara de Reajus-
tamento Econõmico a-fim-de gozar dos
favores do decreto-lei n. 1.888, de 15 de
dezembro de 1939. Processo n. 1.167 .

. Instituindo a Câmara de Reajustamen
to Econõmico concurso de credores do
habll itante, é pelo presente assín ado o

prazo de 40 dias para a apresentação de
suas declarações de crédito instruídas
com os respectívos títulos, sob pena de
desobediência prevista no art. 66 do Re
gimento aprovado pelo decreto- lei n.

2.238, de 28 de maio de 1940.
Findo esse prazo, se os interessados

não se houverem manifestado, a Agên
cia remeterã os autos à Câmara. - No
caso contrárto, dentro dos 20 dias que
se seguirem, os interessados poderão exa
miriar na própria Agência as declarações
e falar por escrito sobre as m -smas,
aceitando-as ou impugnando-as funda
mentadamente. - Passados os �I) dias
com alegações ou sem elas, tudo será
remetido à Câmara para a necessãría
apreciação.

.

Para o fim de serem apresentai as de
clarações ou impugnações, a Agên,'ia do
Banco do Brasil em Florianópol " Es·
tado de Santa Catarina, prestarã os es
clarecimentos que lhe furem solk .tados,
facultando aos interessados o exame (\0
extrato dos autos de habilitação. - l!:,
para conhecimento d'e todos, vão, a se
guir, transcritas, na forma do Re;lmen
to da Câmara, as disposições do mesmo
Regimento a saber:
Art. 49 - O crédito que não constar

do extrato depositado na Agêncía do
Banco do Brasil será havido como ex
tlnto se o Interessado não o declar- r
dentro do prazo fixado pelo edita 00

Art. 65 - Toda e qualquer fraude
praticada pelo devedor, credor, ou ter
ceiro tendente a alcançar- os favores ...a
lei, ou a obstar a sua fiel execu; .10, su
jeita o agente às penas do crime previs
to no art. 20, n. 10, do decreto-lei 1. 869,
de 18 de novembro de 1938, cujo preces
so e julgamento competem ao 'l'l'lbunal
de Segurança Nacional.
O prazo de 40 dias, no presente esta

belecido, será contado da data da sua pu
blicação no órgão oficial.
E, para que chegue ao conhecimento

dos interessados, é passado o presente
edital que serã publicado no ór� ão ofi
cial do Estado de Santa Catarina e re
produzido no jornal da sede do inuntcí

................................0.................... pio de Florianópolis, se houver.
Rio de Janeiro, 28 de agosto d e 1942.
Eu, Henrique de L. Rocque 11 melda,

Chefe da Secção de Protocolo, E) oedlen
te e Arquivo, redigi. E eu, Per ícles Ma
dureira de Pinho, Secretãrl.o Geral, subs
crevi.
Sér�lo Ulrlch de Oliveira, Pre-sidente

da Câmara de Reajustamento Econômico.

ITerça -

Estréia-às
feira, 20

20

Joracy Camargo apresentando

IRMANDADE BENEFICENTE DE
N. S. DO ROSÁRIO E SÃO

BENEDITO

Festa de N. S. do Rosário
De ordem da Mesa Administrativa

desta Irmandade, convido a todos os
1IOSSOS Irmãos e demais fiéis, para
assistirem às festividades em louvor
de nossa padroeira, Nossa Senhora
elo Rosário, a realizarem-se na sua

Igreja, e que constarão do seguin
te:
Dias 16 a 24 do corrente, nove

nas às 19,30 horas.
Dia 25, domingo, às 6,30 horas,

missa com Comunhão Geral; às 9
horas, Missa Solene; às 19 1/2 ho
ras, novena. de encerramento.
A Mesa Administrativa desde já

agradece a todos os que compa: l
cerem a estes átos da nossa Relt
gião.
Consistório, em Florianópolis, 16

de outubro de 1942.
Manoel Alves Garcia

10 secretário

•

r

AIMEE
E SUA GRANDE COMPANHIA
DE COMEDIAS sob os auspicios
do Serviço Nacional de Teatro,
do Ministerio de Educação e

Saude, com a representação da

engraçadíssima Ccrnêdíc :

EDITAI,
Extravio de conhecimento a ordem
o "Loide Brasileiro" (Patrimônio Na

cional) avisa a quem interessar possa
que. a "Fábrica de Rendas e Bordados
HOEPCKE S. A.", êstabelecida nesta ca
pital à rua Felipe Schmidt n. 139, comu
nicou terem sido extraviados os conhe-"
cimentos a "ORDEM" ns. 50 e 55, do POt·
to de Santos para Florianópolis, do va
por "MURTINHO", entrado no dia 28 de
setembro último, sendo embarcadores os
SI'S, Bre ithaupt & Cia. e a ela pertencen
tes.

O prirneír-o conhectmento (n. 50) é re
lativo a FRBH-I09/10-2 exs. fio algo
dão para tecer, 211 ks. e o segundo a J
B-10-1 ex. alfinetes de metal, com 62
ks. Se nenhuma reclamação for apresen
tada dentro do prazo do § 10 do art. 90,
do Decreto n. 19.473, de 10-12-1930, mo
dificado pelo de n. 19.754, de 18-3-1931,
será a carga entregue ao notificante in
dependente de conhecimentos.
Florianópolis, outubro de 1942.
Loide Brasileiro (Patrimônio Nacío-

nal) .

Irê S. Ulysséa & Irmão
Representan tes

o ADVOGADO ACACIO 140-
BEIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro. nO 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)
Residência: uLa Porta Hotél"

apartamento 112.
Caixa-Postal I lO-Fone: 1277

Cabelos brancos 1
MABAVILIIO�� J

LOÇÃO
- __------.l

o SA.E310
3 atos de JORACY CAMARGO

Elenco: AIMÉE, Luisa Nazareth, Flora May, Juracy
de Oliveira, Cecy Braga, Helma Gloria, JORACY CAMAR
GO, Modesto de Souza, Ramos Junior, Mario Lago, Luiz

Cataldo, Osvaldo Louscrdo e Arthur Costa.
Diretor - Professor RAMOS JUNIOR

i PREÇOS -- Camarotes 30$000; Poltronas 6$000; Balcões
\ Numerados 5$000; Estudantes 3$000 (balcões sem núme

ro); gerais 2$000.
As localidades já se acham à venda na "Agencia

Gloria" (Praça l5)

I

I
I

I

Onde o «eixo» espera a 28. frente
Londres, 17 (U. P.) - A pre- que de maiores proporções. Ou

sença do marechal sul-africano tras informações reiteraram que
Jan Christian Smuts, em Lon- é igualmente iminente um ata
ires, empresta alguma veracida- que contra Dacar. Entre outras
de à grande corrente de infor- coisas, a D. N. B_ informou o se

mações que propagam as rádio- guinte: "O Departamento Inter
emíssoras do Eixo, evidentemen- nacional de Informações faz sa

te com o propósito de preparar ber que os britânicos estão rea

)S povos dominados para a in- lizando preparativos para efetu
/asão do continente europeu pe- ar um desembarque de grandes
los aliados. A rádio de Berlim e proporções na costa da Norman
.iutras estações controladas pe- dia. Com efeito, realizaram de
los nazistas anunciaram, hoje, ; sembarques em pequena escala,
que os britânicos escolheram' desde I:!· de setembro próximo
iparentemente a Normandia in- passado, e se observou um au

rlusive a península de Cherbur- mento nos vôos de reconheci
�o, que faz uma saliente na cos- mento brítánícos sobre esta zo

.a noroeste da França, como o na ".

.ugar onde levarão a cabo o ata-

REUMATISMO GOTOSO
ACIDO ORICO

DORES lOMBARES

DE SAÚDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIAO

sob a direção clínica do médico Dr. DJALMA MOELLMANH

CASA

'oratruçã» u:tld, ma fi contortavet. "lluada em aprazível obãcara, com

-ispl-ndlda \'h"ttl. p Ira o mar, exc lente local para cura e repouso; A
zua fria � qu-nte

AparelhillUento completo e moderníssimo para trata
manta médico cirurgico e ginecológico.

Ralos X- Uttravloleta- Int a-ve rmelbos Oudas-eurtas- Eletrleldade
médica -Exame- endoECÓp'COS Vi b rrttórlo para os exames de elucida
cão de díagnóstlcr s.

Apartsmrn'os de luxo com banheiro, 40$000 díãrto: Apartamentos
-le I. classe, 25$000 diárlo; Quartos de Il, classe, 15$000 diário; Salas:
-eserva+as. ]f $Uf O diário; Acompanbsntes.sem refeições, {;$OOU dlarío
Secção de Maternidadê--- Partos com permanência de 10 dias em Apar
tamento de l. classe, ícc'uaive s� la de operações: com parteira da cli
ente JCO$OOO e com parteira da Casa de Saude 350$000.
'ara estad ... s prolongadas preços acomblnar. O doente pod ter médico
partícu'ar .

FLORIaNÚPLIS
Largo Silo Sebastião

.

Telefone 1153

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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J GRAÇAS iMINHA "LLmf l'
,

EiJiZ:;E�í�! I
E.ALfÍ.1 DESSA ECONOMIA,
6ARANTE INTEIRA ASSEPSIA.'

o PORTEIRO COMO ESPIÃO

Sendo o processo mais economlco de fazer a barba,
Gillette é também o mais prático, pela rapidez, facili
dade, confôi to e higiene que oferece. Uma só lâmina
Gillette Azul faz a barba tantas vezes - sempre com

suavidade e perfeição - que o seu custo torna-se insigni
ficante. Se deseja economizar, sem prejuizo de sua bôa
aparência, barbeie-se em casa diariamente com Gillette,
Comece hoje a aproveitar estas vantagens que só Gillette
proporciona! Adquira um

aparelho Gillette Tech e

G ••llette·exija sempre as lâminas
Gillette Azul legítimas,
de insuperável qualidade. C. Postal1797 - Rio de Feneiro

................

Dores
ápós as refeições

gases e outros males

do estômago sãomui-

tas vezes causados por exces

ao de aoidcz do estômago.
LeitedeMagnesia dePhi!lips
é remedio para esses sofri

mentos. Neutralizando os

ácidos, ele alivia as dores,
normaliza a digestão e

torna posaivel uma saúde

perfeita.

•

Vendem-se �:\�C:r81'8nu�
no Aririú, Ironteiros à ca

pela local, por 2:000$000.
Tratar cim o chaulfeur
do c -rro n- 1,,):!2, no p-n
lo dos automóveis, nesta c I

pitRI. to vs-4

Máquina de escrever I
Vende- e urna máquina de -

e, crever, Remington, portá i
til, Tratar à rua Joln vllle 62

7 v-3
O. Pálido. Depluperado.,
E'1I01.dol, Anêmico., Mãe.
que criem M.gro.. Criançl!
r.quíticll, receberão • toni·

ficação ger.1 do organhmo
com o

58 nuue Doi
Llc. D.N.S.P. n' 199, da 1921

", Vasa, precisa-se Dr. LAURO HAURA
D Londres, outubro (European Cor,eseja-se alugar boa casa, Doenças de Senhoras- respondents) _ Quanto mais adevendo ser grande e ter 4 V"

. .
..

dormitorios e bem assim ou
Ias-urinarias

., B�llgana cai soh o domínio de

tras dependenclas. Deve ter . Tratam€�to es�e?lahsado, ��!Ier, 1112,is copia os métodos

d ...pendencias à parte, pare
nas afecçoes. Cr?Dl�8� do nazis. O jornal de Sofia

empregados. Deseja-se com I aparelho genltal Iemiuíno. "Zora" descreve os deveres que

jardim e bom quintal. E' ne- Tratamento. moderno de os porteiros têm agora de cumprir.
cessãr lo s er na Praia. de Fó gonorréa. �rôDlca por meio "Todos os porteiros são agentes de

ra, ou Rua Esteves Junior. de elet�lcldade. Vartzes e policia e, por conseguinte, devem

A casa àeve achar-se em boas, he�o.rrOldes. Bem �peraç�o. cumprir os deveres que a estes per

condlções. Pede-se deíx-r .

Flsíoterapla - Diatermla e tencem. Têm de conhecer sempre

e��as Intotmacõe , com o "O ímtra - vermelho. os inquilinos de cada apartamen-

ESTADO,. dizendo qual o Consull�,;j - das 10 às 12 to e as suas ocupações. Têm de des-

aluguel e das 15 as 17 bafas. cobrir que visitas recebem e o fim
.

----.-.. -,- .. - .. - Consultorio - R. Tiradentes dessas visitas. Devem ter cuidado
14. Tel. 1.663. especial nos hotéis.
Residencia - R .•João Pinto

9. Tel. 1.607.

S a n� ueDal
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA·
TO,

.

FOSF OROS,CALCIO
ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS

I
I

•

Casa Compra-se uma. até
vinte e cinco contos

25:000$000.) Tratar com Adria-

A
no Gonzaga Schaefer, à rua

A9On '8a Felipe Schmidt, 104.
5.vs.- 3Comprai na Ci' �A Ml:;CE

LÁNEA é saber economizar'

I AI b
uga se

08 casa. com
QUISLING CADA VEZ COM MAIS

d J
,. banhelro dE'

MEDO a sma lagua quente e fria. à rua
Londres, outubro (European Cor-

I 'lmirante Lamego. 82. Tra-
responclents) - Vitdkun .Quisli?g, Aliviada em Poucos Minutos lar níl «C1188 Porto», à
que sente que não tem mais a VIda Em poucos minutos a nova receita. _

rua F. Schrnidt, 36:
segura na Noruega, aumentou

deI
M!,�daco - começa a circular no sangue, 5v-4aliviando os acessos e os ataques da asma

novo a sua guarda pessoal com ou brouquíte. Em pouco tempo é possível
. dormir bem, respirando livre e facilmente

',.,
mais algumas centenas de homens, Me!,daco allvia-o, mesmo que o mal sej� Dde maneira à sua casa poder ser I antigo, p�I:qÚe dissolve e. rem�ve. o ,mucus r Cf �.' r I� o Gque obstrúe as VIas respiratoríns mmando • 0;.' I I •

vigiada de dia e de noite. Alguns a sua energia, arrulnando sua �aÚde, la-
•

zendo-o s e n t
í

rvs a prematuramsnn, velho. G II .membros da sua guarda f'oram

de-I
MendaC'O tem tido ,tanto êxito qUl:.se,ofe- � .ett,

mitidos porque sezundo diz o rece. coI_Il a garantia de dar ao "paciente, 'b resprraçao livra e mcil rapIdamente e com- ADVOGADO"Svenska Dagladet" --;- não têm pleto .alivio do sofrimento da asma em pou-
•. . . •

.,
cos días. Peça Mendaco, hoje mesmo em Praça 15 de Novembro 23aparencia suficientemente gerrnarn- qualquer farmácIa. A nossa garantia 'é a '

ca, por não terem o cabelo louro". sua maior proteção. 1 ° andar (Altos do Café
.

óLEO LUBRIFICANTE EM VEZ' Menda eo A-�a!:,::.m Bubi). - Fone Vi68.

CHACARA Vende se
uma chácara

-

saudave l e a-

prazf vel, cem 2i3 metros

Ide frente per 330 de fun
dos, sobre 8 estrada geral
proxluia 60 Balnearío da
Ponta do Leal. Inlorms ções
na gerencía do "Estudo."

I () VEi. - 8

-

Cão
Compra-se um, com 2 á 3

meses de idade. Tratar à
rua Felipe Schmidt, 52, 04

por tornerrto número 5.
vs.-5

As anedotas e pladas aparen
temente Ingênuas são grnndes
armas de desagregação mane

jadas pela "quinta-coluna".
(L. D. N.).

Venrle-s e ou permuta-se
uma bâa cháoara, com 10,000
ruts,2 dlspoudo de agua cor

rente, puço de agua potave l.
instalação elétrica, árvores
Irutilevas diversas. catesal,
etc. Terreno plano.c-Intor
mações na redação do ES
TADO. Negocio de ocasião:

Vende-se uma Jimoustna
de aluguel, chapa nO 1.511.
Preço: 6:500$000.
Tratar com o proprietario,
Victor Esplndo la, Ca- a Ele
trica- Rua João Pinto 15

Londres, outubro (European Cor
respondents) - Tem havido na

Alemanha muitos caSOS de envene-

B I namento 'em massa devido aos

unga ow operários tirarem óleo e graxa lu-

Aluga-se um, recentetnen- brificant: das máquinas e usar�m ALUGA SE um salão
te construido, bem no cen t o material em lugar de manteiga I

,. no' prédio
tro da cidade. Informa- par� co�inharel11 os seus alimentos,

ln. 2 à rua Visconde de Ouro
ÇÕE'S na -Casa Boa Vista». deVido a grande falta de gorduras Preto, Tratar no Mercado PÚ
A rua Cnns. Mafra,í 26-A. animais e vegetais na, Alemanha. lbliCO. n, 32.

16v-9 fEN· i,ê?c.osocl'tudckuze)dbê, 6.v.-3

15v. 2.

DE MANTEIGA

vF-l 3

Farmácia «Esperança»
do

Farmacêutico NILO LAUS

Hoje e amanhã será � :U!! p:,z�iIi;rid�
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.

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

PREÇOS, MODICOS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5

Mercado,
FONE 1.642

\

(edífício do

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. ARAUJO--· OLHOS, OUVIDOS
-NARIZ, GARGANTA--.....;;�--

E: specialista, assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

r I Peia manhã, das 10 às 12
\..on�u ta!! A' tarde, das 3 às 5

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24.- Fone 1447

OLHOS
MADEIRA NEVES -- médico especialista em

DOENÇAS DOS
Curso de Ane-Icícos mente e Longa Prática no mo de Janeiro

Consult 9
Pela manhã: às terças, quintas e sahnüos, das 10 ás 12

êI horas: à tarde, diariamente, das 15 às 13 horas
Cousuuór.c. Rua Joü» Piuto n. 7, sobrado - Fono: 1467

Residência: Rua Presídeute Coutinho, 23.

Josephi:lã 5(hweidson
MEDICA.

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

Rua f. Schmidt. 39 (sob.)

Dr.

Dra.

Dr.

�=-----�-_._-----------------

MARIO W'ENDHAUSEN - ������:d�o �:�
de Medicina da Universidade do Brasil) _

Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo ülíveíra
médico do Departamento de Saúde

CLIN1CA MÉDiCA
Moléstias internas de adultos e crianças. /

Consultório: Rua Felipe Schtr Idt n. 38 - TeJ. 1425
Residenctu: Rua Visconde de Ouro Preto D. 70 Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

Df. AUúU STO DE PAUlA Dj�eto�a:i�il��SP�:l
Flúrianopolis

Residêncis e Coosultóriu: Rua Visconde de Ouro Preto 51
(próximo ao Teatro).

Cirurgia geral e Doenças de .s eohorns.
Fisioterapia: Diater n Is. infra- vermelho e Ultra- Violeta.
CO�SULTAS: Diaríarneutes às 11.30 e das 15 às 18 heras

Fone 1.644
..,-_....--�------_._----------------��

� Dr. SAVA,S LACERDA
Oculista do Centro de Saúde e do Hosnítal de Caridade

Ex-interno do Serviço do Professor Leónidas Ferreira e ex-estacíéríe dOli
Serviços do dr. Gabriel de Andrarle (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Pauío)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Rua Pelipe Schmidt, R, attos da Livraria Xvvie r. Fone 1259Resídencla: Consclheiru Mt.fra, f7-FLORJAi\OPOL1;'.

Ex-interno do

Dr. ARMINIO TAVARES
OUVIDOS - NAIUS - GARGANTA

CONSULTÓRIO:
Rua João Pinto, 1 - Fone J.fj6i

RESlOONCH\:
Rua Beceluva. Hf:l . Fone U56

I Dr. Antônio Moniz
de ·Aragão

MÉDICO
Cirurgia e Ortopedia.
Clínica e Cirurgia do
terax. Partos e doenças

de senhoras.

CONSUbTORIO:
Rua· Trajano, 33.

Diariamente das 15 as
1'1 horas.

�tESIDttNcrA:
AIl,l1itaillSt Alvim, 36
Teléfone n. 751.
r· 1 ..I

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

Geral
.

CONSULTOI(IO :

Rua Felipe Schmidt-i-Edttt
cio Amélia Neto=-Fone I 59:!!
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
A v. Hercllío Luz, 185
- Phone: 1392 -

Attende a chamados
14 -

Simon,

Prisioneiros No
fu�do do TvIar!

Leia no novo número de Seleções:
O pesadêlo dos minutos que um

conhecido escritor passou num

tanque submerso, e como conse

guiu escapar. E mais:

Adolfo Hitler - o novo deus
da Alemanha! Como os nazís
estão procurando substituir o cris
tianismo por uma religião sinté

tica, que tem por Deus a Hitler,
o ditador da Alemanha. Pág.37.
Reféns em mãos dos Nazis I
Um médico refugiado descreve os

horrores a que escapou, e como

se deu a execução em massa de
117 inocentes. Pág. 20.

Como ensinar a nossos fi
lhos certas lições valiosas para a

vida, que de outro modo teriam
de aprender à custa de duras e

amargas experiências. Pág. 25.

Experimentemos tudo ao

menos uma vez! O saboroso
.

segrêdo de como se pode enr i

quecer o espírito e revestir a vi
da quotidiana de um estimulante
interêsse. Pág. 1.

Como um velho de 70 anos
conduziu a salvamento um grupo
de crianças na França invadida.
Condensação de um romance en

ternecedor com referência à guer
ra atual. Pág. 77.

Não deixe de ler êstes e outros

artigos notáveis no número de

SETEMBRO de SELEÇÕES
Acaba de sair
Custa só 2$

J.W.T.

1181'1'fUTü Df. mA6�OSTICO
CLI�W9

Dr. D;a!ma Meellmann
Formado pela Universidade de

Genebra (Sulca)
om prática nos hospltals europeu-

Clíníca médíoa em geral, pedíarrts,

I
doenças do sistema nervoso, apare

lho gentto-urtnerto do homea
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clínica com o

dr. Manoel de Aoreu Campaolirio
São Paulo). Especializado em Hi
giene e Saúce PÚbUCll, pela Univer
sidade do RIo de Janeiro.

Gabinete de Raio X
Electrocardiograíia clínica

Metabolismo basal
Sondagem Duodenal
Gabinete de Iistoterauia

Laboratório de rrncroscopra e

análise clínica
Roa Fernando MaclHldo, e

Telefone 1.195

Londres, outubro (European Corres
ponc!ents) - Os nazis iniciaram uma no

va "campanha de persuassão" para tenta

rem pôr termo ao aumento de sabota-

I gem na Europa. Esta campanha é leva
da a cabo pelos métodos seguintes: Per-

"O futuro da Europa depende do resul

tado da batalha que está tendo lugar
neste momento, não chegou ainda ao

seu tei-mo, e n50 se pode tolerar que

agentes ele sabotagem tratem de influen
ciar o resultado".

fez também publicar um apêlo aos "In

corrigíveis". Fala dos "loucos" que de

ríõíta pintam nas paredes e montras das

lojas insultos "incrivelmente vís" a Hi

tler e ao Terceiro Reich, e peelindo a

retirada das tropas alemães. Grevenrna

cher impôs à cidade uma multa ele ....

270.000 marcos.

Representante Geral no Brasil:

FERNANDO CHINAGLlA
Rua do Rosário. 55-A - 2." andor - Rio

CONCURSO PARA DENTISTA DO HOS
PITAL MILITAR

É nesta data, aberto pelo prazo de 60
dis, o concurso

_

de títulqs para círur
g íões dentistas contratados, a-Iím-de ser
virem neste Hospital, devendo OS ínteres
sados apresentar os seguintes documen
tQS:
a) - Diploma passado por uma Facul

daele de Odontologia oficial ou oficializa
da pelo Govêrno Federal e cer-tidão de
seu registo no Departamento Nacional
de Saúde.
b) - Certidão de nascimento em ort

gInal, provando ter no máxima 35 anos
de idaele.
c) - Certificado de alistamento ou de

reservista, com o registo de que seu poso
suidor se acha em dia com as obriga"
çôes concennentes ao Serviço Militar.
d) - Cópia de ata de inspeç!l.o da

saúde.
e) - Atestado de conduta civil, fírma

elo por autorielade competente e folha
corrida.
f) - Ser brasileiro nato ou naturalí

zado e no gôzo do seus direitos cívís e

políticos.
.

g) - Carteira de identidade.
h) - Atestado de vacina.
i) - Resi.clir há mais de seis meses

nesta cidade.
Todos os documentos acima, com ex

ceção dos referidos nas alíneas c e d, de
vem ter as firmas reconhecidas l'lor ta
belião.
Para maiores esclarecimentos, deverão

os interessados dirigir-se ao Hospital MI·
litar, das 8 às 12 horas.
Hospital Militar de F'lor.íanópolfs, 25

de setembro de 1942.

EDI'I'AL DE PRIMEIRA PRAÇA COII-I O
PRAZO DE 20 DIAS

O Doutor Osmundo Wanderley da Nó
brega, Juiz ele Direito da la. Vara da
Comarca de Florianópolis, Estado de
Santa Catarina, na forma da lei, etc.
Faz saber aos que o presente edital de

primeira praça com o prazo de vinte dias
virem, ou dele conhecimento tiverem
.que, no dia quatro de novembro próximo
vindouro (quarta-feira), às 14 horas, "
frente elo edifício do Palácio da Justiça.
à Praça Pereira Oliveira, o porteiro dos
aud itór ios deste Juizo trará a público
pregão ele venda e arrematação à quem
mais dér e maior lanço oferecer sôbre "

respectiva avaliação de doze contos ele
réis (12:000$000), o seguinte: N. 1 - Um
terreno situado no distrito do Saco elos
Limões deste Município, com a área ele
quatro mil quinhentos e cincoenta me
tros quaelraelos (4.550m2), fazendo frente
à estrada pública e funelos ao mar; con
rron tando, pelo norte, com propriedade
(le João Vicente Vieira e pelo sul, com di
ta de quem de elireito, mais quatro casas
construídas ele tijolos, e estuque, cober
tas ele telhas, forradas, assoalhadas, en

vidraçadas uma delas, todas com diver
sos compartimentos, edificadas no terre
no acima, avaliaelas por doze contos de
réis (12:000$0.00). Esses imoveis foram
penhorados ao espólio de José Martins do
qual é também representante a viúva
elo de cujus Leontina Martins, na ação
executiva hipotecária que. lhe move Ma
noel Ga ldtno Vieira. E, para que chegue
ao conhecimento de todos, mandou expe
elir o presente edital que será afixado no
lugar do costume e publicado pela im
prensa na forma da lei. Daelo e passado
nesta cidaele de Florianópolis, aos doze
dias do mês de outubro elo ano ele mil
novecentos e quarenta e elois. Eu, Hygino
Luiz Gonzaga, Escrivão, o subscrevi. Se
los a final. (Ass.) Osmundo Wanderley
da Nóbrega, Juiz de Direito ela la. Vara.
Está conforme. O Escrivão Hygino Luiz
Gonzaga.

NOVO CURSO UE 'EMERG�NCIA DE
MEDICINA MILITAR PARA MÉDICOS

CIViS
De acôrdo com a ordem do sr. Coronel

Chefe do Serviço de Saúde da 5a Região
Militar, estão abertas, no H. M. de Flo
rianópolis, as inscrições para novo Curso
ele 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 Florianópolls, 28

ele setembro de 1942.

I FIL ORIANOPOll1;:

Dr. BEZERRA LEITE

CLÍNICA
,

�IEDICA
CONSULTORIO:

Rua Trajano, 33
sobrado

Consultas das 5
em deante.
RESIDENCIA:

Rua Blumenau.

horas

28

suas são, ameaças e terror. Na Grécia es

tão senelo circulados panfletos com o tex

to de um apêlo ao povo grego, publica
elo no jornal "Elephteron Vima". l1:st.e jor
nal é agora editaelo pelos lacaios de GO€b

bels; o apêlo foi redigido em Berlim.
Exorta os gregos a deix'Ul'em-se elas suas

"ilusões patológicas" e cessarem a sua

resistência às autoridades de ocupação.

O Gaulaiter de Luxemburgo,

CrédIto Mútuo Predial
---- ---------- ------ -

Proprietários: J. Moreira & (ia.

22 DE AGOSTO
Foi entregue 110 ;:>restf'mista Liberuto Francisco Duarte

p(l�!'luidor tlti caderneta u. 12CI��, o prêmio
que !hes coube em mercadorias, no valor de rs.

6:250$000
contem piado no sorteio de 18 de Agosto .de 1942.

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

sendo que fi sorte jfl. bateu-lhe á
porta, duas vezes

19 'OE OUTUBRO
Mais um Io rm iuáve l SOltt'ÍO r e atizu rá a Crédito Mú

tuo Predial. DO dia 19 de Outubro (6a.'feirB),
com prêmios no valor de

6:250$000
Não vaclle adquira já fi sua ea der-neta na sé.íe da

Crédito Mútuo Predial à rua Visconde
de Ouro Preto u" 13.

Contribuição apenas 1$000

APROVADOS PiLO O·tfofi·P· s oe N9 !)68 DE i9�O

Sociedade .Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrí(ola
de Santa Catarina
RUi! Trajano n.O 16 - SMe própria

Regletrad« no Ministério da Agrtcultura pelo Certlltcado
D. 1 em 20 de Setembro de 1958.

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

FLORIANOPOLIS
E�PRESTA ESPECIALMENTE A AGRiCULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento

I
Tem correspondente em todos os Munlclpios do Estado
Representante da Caixa Económica Federal pum a vends

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

Paga tndes os euunens 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:
C/C à. disposição (retirada livre) 2%
C/C Limitada 6�
C/C .Aviso Prévio 8tb
C/C Prazo Fixo 9%

A celta procuração para receber vencimentos em to
ias as Repartições Federals. Estaduais e MUDiclp81�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ecos e Notícias

I Banco de Crédito Popular e Agricola de
Santa Catarina.

Distribuicão de Dividendos
o BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRICOLA DE

SANTA CATARINA avisa a seus .}Icionistas que está pagando
em sua séde, à rua Trajano 16, os dividendos relativos ao l '

semestre do corrente, à razão de 10% ao ano (7' DIVIDENDO).
Florianópolis, 17 de Outubro de 1942.

O Conselho Diretor.

o caso de Dacar é um ardil
Londres, 18 (A. P.) - Já há várias semanas os alemães co'

meçaram a alimentar a sugestão de que os aliados atacariam Dacar .

Essa notícia, entretanto, estava sendo interpretada nesta capital co
mo um "ardil de propaganda", destinado a obter de Vichí novas

concessões na África, para os alemães.
merciario;
-a menor Nair-Teresinha,

fi-I Curlea Melropollelan:alha do sr. Lindolfo Sousa, fun- II
cionário da I. O. E.; .' .. SOLENES EXÉQUIAS NA CATEDRAL
-o sr. Osmar Cunha, funclO-j O Govêrno Arquidiocesano ele Florianópolis em intenção ao eterno

nário do Banco do Brasil; j descanso da alma ele
'

-o menor Hamilton Gevaerd. ] SUA EMINENCIA, O CARDEAL DOM SEBASTIÃO LEME DA SIL-

-a exma. sra, d Ondina VEIRA CINTRA, Arcebispo Metropolitano do Rio de Janeiro, falecido
.

no Palácio São Joaquim, a 17 do corrente, fará celebrar, na Catedral do
Pinto da Luz, esposa do sr. Arcebispado, solene requiem e exéquias, convidando a assisti-las, às 91
tte. Arlindo Pinto da Luz; horas do próximo dia 20, terça-feira, as Meretíssimas Autoridades Civis e I
_. o sr. Nilo Nocetti: Militares, as Associações e Educandários Católicos bem com aos fiéis em

-a sta. Rute Gomes; geral. '

-a menina Dalva Bernardes, Outrossim, recomenda que se façam preces por alma de Sua Emi-
nência, em todo o Arcebispado, a-fim-de que Deus dê o eterno descanso

filha do sr. tte. José Bernardes ao grande cardeal brasileiro que a Ele consagrou sua vida e seu coração
Junior, oficial do Exército Na- de homem de Deus e de patriota.
cional. Florianópolis, 18 de outubro de 1942.

De ordem de Sua Excia. Hevma.
(Ass.) Monsenhor Harry Bauer, Vigário-geral

Está anunciada para amanhã,
às 20 hs, no teatro "Alvaro de
Carvalho, a grande estréia da

A Agencia Nacional infor- Cia de Comédias dirigida pelo
-rnou não ser verídica a ne- eminentissirno autor e ator Jo
tícia da morte, em aciden rací Camargo. que apresentará
te de �viação,. do interve�-I

Aimée e su� �eleta "troupe" na

tor RUI Co.rneí ro, da Po ro í- grande comedia "O Sabia", no

bo, propalado por emis- va para esta capital.
soros brasileiras. O ociden- O fato reveste-se de auspicio
te em questão ocorreu nas sa importancia, motivo jjor que
proximidades de João Pes- bem se justifica a espectativa
soa (Paraíba), nele perecen reinante em torno da próxima
do, apenas, o capitão Plí- representação, que, com toda a

nio Coriolano, ajudante do certeza, agradará ao exigente
15°. R. r. e o sargento Vál público florianópolitano.
ter Fernandes, piloto do re- Sucessivamente, em limitado
ferido aparelho, que perten número de récitas irão sendo
cio ao iéro-Clube local. apresentadas outras peças de

• Jorací Camargo.
No dia de - hoje e há um

ano, falecia. no Rio, o nosso Cabelos brancos' LOÇAO
distinto conterraneo sr. ge- lfARAVII.lIOSA f
neral Nestor Sezafredo dos
Passos, que, no governo úLTIMA HORAdo sr, Washington Luiz, 0- Toda a imprensa chilena co-
cupou com dignidade a pos-. menta cordialmente o novo cori
ta da Guerra.

* vite pelo preso Roosevelt ao pre-
sidente Rios, para visitar os

EE. Unidos.

.

Niterói, 18 C. M.) - Estiveram
no palácio do Ingá em companhia

'1
do capitão de fragata Paulo Mar-

Clínica médico-cirúrgica do tins Meira dois joalheiros de uma

DR. SAULO RAIUOS firma estabelecida no Rio e em Pe-
Especlall8ta em moléstias de trópolis, que fizeram a en trega, ao

senhoras - Partos. .

t tAl P' t 1
AIJTA CIltURGIA ABDOMINAL: es-

111 erven .01' mara eixo o, . e

tômago, vesícula, útero, ovários, uma joia com varres diamantes,
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA para. ser posta em leilão, cujo re-
P],AS'l'ICA DO PERINEO - Hérnias, sultado reverterá intearalmente em
lüdrocele, varlcocele. Tratamento sem �

dor e operação de Hemorroides e vario heneficio ela construção do r;aça I

I
zes - Fracturas: aparelhos de gêsso. submarinos "Niterói". Os própr-ios
Opéra nos Hspitals de Florianópolis. doadores fizeram a primeira oferta,Praça Pereira e Oliveira, 10 -

I! Fone, 1009 na importância de dez contos de

� Horãrlo: Das 14 às 16 baras, díarfa- réis.

I mente.
------------

_1'"'''''''''''''........,='''...,.p�

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

EM BELO HORIZONTE
O Fluminense derrotou o Améri

ca (de Minas Gerais) pelo elevado
'score" de 5xO.
Consignaram os tentos: Adilson,

'\pinelli, Carreiro e Maracaí (2).

estréia de
Camargo

Jorad

Vichí fez um emprestimo de 6
bilhões de francos, ao pr e zo de
50 anos, e destinado à re cons

trução dos danos causados pela
guerra.

•

Foi lançado ao mar um gran
te e novo porta-aviões norte
americano.

Deu-se um terremoto nas

ilhas portuguesas dos Açores. A

população, alarmada, passou a

noite nas ruas e nos arredores
da cidade, em campo aberto.

•

Desde 4" feira, quando co

meçou a nova ofensiva alemã
sobre Estalingrado, os alemães
perderam já 154 tanques.

�

Novo e grande comboio nor-

te-americano chegou à Grã-
Bretanha.

Vida Esportiva
FLAMENGO x PALMEIRAS

Rio 19 ("Estado") - O Ser-] Healiz?u-sc, ontem, em São Paulo,
•

'
.• [ O anunciado encontro entre o Fia-

ViÇO de Defesa Passiva Antl-' mcngo, do Hio, e o Palmeiras (ex-
Aérea convocou todos os volun- Palestru) , campeão local. Saiu ven

tarios já diplomados quer com cedor o Flamengo, por 2x1.

o curso de bombeiro quer com M�rcou os POI:tOS d? Elamengo,
. '.. . Vevê e do Palmeiras, Viladônica.

o curso de serviço de vigilancia O Flamengo jogou assim organi-
e alerta, para os exercicios que zado : Juranclir;· Domingos e Nilton;
se realizarão nesta capital 2. Bíguá, Volante e Jaime; Vevê, Sar

partir do 'dia 22 do corrente. liI?-ha, .Pirilo, Zizinho e Valido (de-
JOlS Sa).
O Palrucirus entrou em campo as

.im formado: Obcrdan ; Junqueira
� Beglione; Zczé Procópio, Og e

Del Nero; Cláudio, Valdemar e Vi
.adônica ; Lima, Chevarrieta (de
pois Pipi).
A renda foi de 110 :000$000.

Vida Social
............._--

Foi transferido, por neces

sidade do serviço, o tenente
coronel Eduardo de Carvalho
Chaves do I o

para o 24°
Batalhão de Caçadores,

Os elementos colhidos pela Esta
tística Militar são absolutamente
secretos, e servem sómente a fins
militares. Negar-se a fornecê-los ou

mentir no ministrá-los constitue
crime rigorosamente punido p-elas
leis do País. (D. E. M.).

Para o caca-subma
rino «Vitoria»

94 poderosos bombardeiros
ingleses "Lancashire" atacaram
as usinas francesas de Le Creu
-ot , à luz do dia. Apenas 1

aparelbo não regressou Nes
sa usina se fabricavam canhões
e tanques para os alemães. Vi
chí deu noticia desse bombar
leio, dizend o que40 frar.ceses
f »ram mortos e 80 feridos. Dois
alemães foram tambem feridos.

Fazem anos Iwjt'll
O sr. Cantidio Morais, co·

ENFRENTARÁ O ATLÉTICO
O Fluminense enfrentará, ama

.ihâ, à noite, o Atlético, de Minas
'-;'erais, sendo o jogo irradiado pela
vá dio Tupi, do Rio.

CAMPEONATO BRASILEIRO
No Recife encontraram-se os com

binados da Paraíba e de Alagoas,
vencendo o combinado Paraibano,
por 4xO.

Promoção do comandante do
Oitavo Exército

Londres, 19 - (H.) - Foi

anun-Iciada a promoção do general Mont
gomery, comandante do oitavo
exército, ao posto de tenente-gene
ral, que já ocupava em comissão.
O novo tenente-general, que tem 51
anos, esteve no Egito e na Palesti
na, antes de ser iniciada a guerra.

É UMA DOENÇA
MUITO PERIGOSA
PARA A .FAMÍLIA
E PARA A RAÇA

•

Cartazes do (lia
'�'OCIOOOQOO��COOCICXX!!j�DaXXX7lOCDoooc::Ixx:iloacooa::;cCJaJOCrOCJ"Y"G'XJOôC or;caxx:ro'XI.Xl:JaaO�C'XlOIOCIlltY"CIClOOCXlOOnaoDCXXkXXlOO

HOJE 2a. Feira HOJE

�cIN€-�EX�'I7MnopiR·i��r�I�F�oDEO�I PONE 1587 - - FONE 158'1 -

I
- FONE 1602 -

A's 5 e 7 l/� horas A's 7 12 hóras A's 7 1/2 horas

o filho dos deuses
Com Tyronne Power e

Linda Darnell

1· Filme Jorn. n- 120 DFB.
2- Equilibrlo Mental
3- Fox Airplan News

Preços 2$000 e 1$500
Livre de Censura

Uma mulher original
Com Fredric March e

Jo&n Crawford

I Cine Jern. Bras. 2/100
2 Noticias do dia

Preços: 3$000 2$000 e 1$000
Irnp. até 1-1- aROS

lUARAVI·

Ele, ela e eu
Com George Murphy

e Lucille Ball

l-Cine Jor. Bras. 2/112

Preços: 2$000 e 1$500
Livre de Censura

---- ..,--

A Floricultura pede ao

seus amaveis fregueses que as

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

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

15 v.--6

Defesa Passiva Anté-Aérea
no Rio

Caspa t LOÇÃO
I,ROSA!

]L\RAVI·

As famílias
mas do

das viii·
«Eixo» Calor em B. Aires

Informa o Comité do auxílio
às famílias das vítimas dos aten

tados do "Eixo:
"As familias dos soldados,

marítimos e passageiros sacrifi
cados no afundamnnto dos na

vios nacionais deverão enviar
um de seus membros. ou pes
soa devidamente autorizada, à
Secretaria do Comité, atim de

prestar esclarecimentos.
O Comité pedirá a apresen

tação de comprovantes das decla
rações.
A Secretaria funcionará das

14 às 16 horas, exceto aos sa

bados, no andar terreo do Mi
nisterio das Relações Exteriores,
Avenida Marechal F'loriano, 196

(entrada pelo portão do lado

direito), Rio.

B. Aires, 19 - Sabado e do
mingo, a temperatura subiu
muito nesta capital. Ontem o

Termometro marcou 28' graus.

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

Sorteio de aviões
Foram os seguintes os núme

ros premiados no sorteio de

aviões, realizados, ontem, no

"Clube 12", pelo "Clube Aero
modelista Catarinense":
Stucker Americano n 41, Waco
n. 73, Ryan azul n. 14 Defiant
Brit. 55, Aeronca Hidro n. 47,
Piper Cul n. 89. Ryan caqui n

25, Cruz Vermelha 58, Aeronca
2.10 art. n 7, Wega transporte
95�
Informam-nos que o sorteio

do avião a gascl ina será opor
tunamente comunicado.

A Estatística Militar, destinada a

facilitar a preparação rápida, e tão

perfeita quanto possível, do apare
lhamento material das fôrças arma

das da Nação, exige que todos os

brasileiros lhe prestem cooperação.
Subtrair-lhe apóio é trabalhar con

ira o Brasil' em guerra. (D. E. M.).
('nspa 7

LHOSA I
LOÇÃO

40

ANOS

J

•••Ai COMEÇA
A VIDA

)o�'
Sim, contanto

que você esse-

gure a plena vi
talidade do' seu

coração e das suas

artérias com o uso

de um produto
como IODALB.

CORAÇÃO -

Vida do corpo

IODAlS-
Vida do coraçco

LABORATORIOS RAUL LEITE S.A.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


