
N. 8664

Mach�do & Cia.

Crian�as sepultadas vivas pelos
.

nazistas
LONDRES, 3 (R.) - DE ACôRno COM AS ÚLTUlAS NOTíCIAS SôBRE O TERROR NAZI STA, OS ALEIlIÃES TÊM FEITO ENORME IlIASSA

cnE ENTRE OS RUSSOS BRANCOS. SEGUNDO AS NOTíCIAS DE GUEnRA RUSSAS, 100 MIL CIVIS FORAM llIORTOS EllI MOGILEV, 20 IlIlL FORAM
llIASSACRADOS EM IllINSC E UlU NÚll'IERO IGUAl... EIU SHKI...OV. EM LUBÃ, OS ALEMÃES REUNIRA ItI UIlI BANDO ,DE CRIANÇAS E AS EN'l'ERnARAIlI
VIVAS, SOB AS VJS'l'AS DOS PAIS, QUE FORAM, EM SEGUIDA, FUZILADOS. EllI LOLCHITZI, QUE'IMARAIlI VIVAS 150 CRIANÇAS, FILHAS DE PAIS

QUE "NÃO IlIERECIA1l1 CONFIANÇA".
------

-

DOENCAS DA PELE
E SIFILlI

Consultas: Das 14 às 1'1 horas.
Rua Vitor Meire!les 18-1" andar.

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Agências e

Representações
C.lx. postal - 37

RUI J080 Pinto - 5

FlORIANÚPOllS

I
------------------------�

'xAustriacos executados· pela « Gestapo »
/ NOVA IORQUE, 3 (A. P.) - A EMISSO RA BRITANICA INJ<'ORIUOU QUE OITO AUSTRíA COS FORAll'! EX}jCUTADOS PELOS NAZISTAS EIlf

GRAZ, ACRESCENT'ANDO QUE AS EXECUÇõ}�S AJ...CANÇAJtAM A llIÉDU DE Ul\'[A, DIARIAIl[ENTE uusnn lUEL\.nos ])E SETEll'IBRO, SOB ACUSA
(.'õES FEITAS DÊSSES CIDAUÃOS NÃO SE CON FORlUAREll'I CO.i1I ,O nOIllíXIO ALEllIÃO NA ÁUS '.rEIA, "'.rRAIÇAO E ATIVIDA])ES COMUNISTAS".

O ' - bl d Iról I Procura-se ainda o IEd d h tseno pro ema o pe ro eo ({és» RitkEnka(kt;r ucan o omens para a mor e

AI h Washington,3 (United) - O se-

na eman a cretár�o ela Guerr_a, sr. Stims�n, re- ESTOCOLMO, 3 (REUTERS) -- INFORMAM
velou aos jornalistas que nao fo-

DE OSLO QU
-

Angora, 3 (R.) - A Alemanha está empregando milhões de tone- ram abandonados os trabalhos eles- ,E HITLER, TEMENDO A INVASAO
tinados a encontrar o capitão Ri- ALIADA NA NORUEGA, DE MOMENTO A MO.ckenhacker, famoso "às" america-

no, que está desaparecido desde o !\1ENTO, REFORÇA OS SEUS EFETIVOS ALI ES-dia 23 de outubro, quando pilotava
um avião. rACIONADOS, QUE ATUALMENTE ASCENDEM A
N. R. - o cap. Rickenbacker

L50.000 HOMENS. SEGUNDO AS MESMAS NOTl-

Espinhas. eczemas, manchas
da pele. parasitoses, furúnculos,

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.

Dr. TOLENTINO
DE CA.RVALHO

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
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Sub-egentes no. princip."
muncípiol do E.lldo.

17r.
w- .... __

Judas de petróleo por mês e vem sendo obrigada a consumir com va

gar as suas reservas, de acôrdo com informações de Ulll viajante que
acaba de chegar de Berlim.

A escassez do petróleo, não obstante os suprimentos da Rumânia
- diz o informante - é um dos motivos principais por que Hitler or

denou a tomada de Estalingrado a todo custo. A redução do potencial
humano alemão é outro. Somente se aquela cidade cair é que o "fueh- fôra o criador elo personagem elas
rer" poderá contar com tropas em número suficiente para poderosa novelas infantis de aviacão "às"

elAS QUISLING E"T' TREINANDO CENTENASmarcha contra Bacú e o seu petróleo tão necessário. E isto Hitler está Drummond e colaborava e�11 várias!, 1 1 � A
disposto a realizar a todo preço, neste inverno, de conformidade com revistas americanas. DE ;GUARDAS, CUJA FUNÇÃO PRINCIPAL CONS-informações fidedignas, colhidas pelo viajante nos círculos militares i

:;;;;;;;.;;;�;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;,;�;;;;;�;;;;;;;:
-

alemães. ConLudo, os círculos russos desta capital estão absolutamcn-

I
TITUIRÁ ,EM LIQUIDAR OS ELEMENTOS PRÓ-te confiantes em que Bacú jamais será tomada. EVITE A DIFTERIA

'iT-,-.l'_��". o �:u ·�;l\'._'O '._ç_o�.�-_,,,,' .:A.LIADOS NO CASO DE UMA INVASÃO. .

Dóze- muito maior de bombas .. -.= �'" ',' �

para os nazistas
tra eS(�Ri;��)él mal

I
Õ-ieao abandon.a a defensiva

Londres,3 (C. P.) - Em discurso pronunciado em uma reunião D�n�;����� T�;�R�S e ruge noite e'dia
do Partido Conservador Unionista Escossês, o ministro do Foreing Glascow, Inglaterra, 3 (Associated Press- _ O ministro do Exte-
Off ice, Anthony Eden, disse destacadamente que a Alemanha recebe uma

_ __ rior, Antony Eden, afirmou que a Grã-Bretanha está abandonando. ago-
dose infinitamenle maior de bombas do que as lançadas pela Luftwaf- Difteria e gripe ra a posição defensiva. A afirmação foi formulada em um discurso pro-
fe na Grã-Bretanha. "E permita-lhe faça essa afirmação. A dose será

nunciado em uma reunião do Partido Conservador Unionista Escossõs .
. " r

.

I Vichi, 3 (U. P.) - Despachos de
repetida durante todo o inverno e se intensificara - a irmou amr a

d Eden declarou que a auorra começa a tomar um novo cara ter e
d d

-

uma agencia alemã procedente e �-

Eden , "A queda do hitlcrismo e a assinatura do trata o e paz nuo
i ndicou que os ínaleses ainda se encontram em toda a parte, têm o do-

f'i I 1
.

I' Sofia reconhecem que se declarou �

darão ii Alemanha a solução de seu problema mar, porque o rit errs-
minio das costas setentrionais da França e podem bombardear e 111e-

.

I AI 1 uma epidemia muiLo séria, de dif-
mo já infiltrou sua terr-ível doutrina na gente joven (a cman la que

leria e gripe, na Bulgária, que foi
precisa ser doutrinada novamente".

obrigada a fechar as escolas por um

período de três semanas.

Teme-se que em toda a Europa
sobrevenham epidemias durante o

inverno, pois os três anos de ra

cionamenlo imposto pela guerra re

duzi ram pcrigosanacníe a resisten

cia física das pessoas, especialmen
te das cr-ianças e tarnbem devido
a haver escassês de quinino c de

outros ll1\3clic:1.mentos indispcnsá-

DR. SAVAS LACERDA

tralhar a Itália, dia e noite.

Rio, 3 (A. N.) - O diretor do Serviço de Fiscalização do Comércio

de Farinha encaminhou ao ministro da Agricultura um requerimento,
assinado por mais de cem firmas de São Paulo, solicitando que lhes

seja assegurado o transporte de farinha sucedaneo, bem corno sua pro

dução, num periodo mais longo que o previsto no convênio assinado

pelo Brasil e a Argentina. Nesse requerimento, Q titular da Agricult�r.a
exarou o seguinte despacho; "Não é pensamento do govêrno modifi

car as normas já estabelecidas para o caso em apreço em ._consequên
ela do convênio que assinou com a Argentina".

Dessa forma o pão passará dentro em pouco, em face do convê

nio referido, a ser produzido exclusivamente com farinha de trigo,
sem mistura com 11 de raspa de mandioca.

•••••••••••••••••••••••••
• •
• •
• •
• •
I •
• DE PESSOAS TEM •

: USADO COM BOM RE· :
: SULTADO O POPU· :
• LAR DEPURA TlVO fi
• •
• DO SANGUE •
• MARCA REGISTRADA .,
• •
• •

: A SIFILBS ATACA TODO O ORGANISMO :
• O Flgadc, o Baço, o coração o Estômago, os •
•

Pulmões 8 Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôres •nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Ouería do Ca-
• belo, Anemia, Abortos e faz os individios idiotas. •
• Inofensivo ao organismo. Agradâve! como licôr. •
• O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P. •
I como suxlllar no tratamento da Sífilis e Reu- .,

e.
matlsmo d6VffiALiôsr_lgSmOPINIÕES ••o ELIXIR «914». dada a sua Atesto que apliquei muitas

., base. é ótimo auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «914» obtendo •
A temente da Sífilis princlpalman- sempre os melhores resultados ...
fifi te nos casos em que a via bD- no tratamento da Sífilis. 'tl\'P

• cal é a única possfveL •
• (a) Dr. Benedito Talosa. (a) Dr. Rafael Dartoletii •
O O

••••••••••••••••••••••••

mistura

veis,

DR. JOÃO DE ARAUJOAVISO Especialista em doenças e operações
de olhos-ouvidos-nllriz 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.

o sr. João Neves, futuro embaixadol'
junto ao governo de Lavai

_

Rio, 3 (C. P.) - Já não é de hoje que está assentada a nomeaçao

do sr , João Neves da Fontoura para embaixador do Brasil num dos paí
ses da Europa. Houve mesmo época em que chegou a se noticiar que a

sua escolha já estava feita e que tão pronlo regressasse sua familia, que.
então se achava nos Estados Unidos, seria o ato divulgado. Tempos, po
rém, f'oraut passando, sem que se concretizasse o ingresso do conhecido

tribuno gancho na diplomacia brasileira. Agora, porém, temos elemen

tos seguros para informar que está por pouco a sua nomeação para re

'presentar o Brasil junto ao govêrrio de Vichí. Assevera-se, mesmo, que
ti Ttamarati já solicitou o "Agreement", devendo, por isso, ser tornada

pública a sua nomeação, dentro de breves dias.
--------------------

AV-ISO
Comunica que mudou

seu consultorio para a rua

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

Breve consumiremos pão sem

Aviadora russa con

quista a 1a. vitÓr.ia
Moscou, 3 (R.) - Outra aviado

ra russa, a jovem Lídia Litvlaj, con
quistou a sua primeira vitória aé
rea sôbre os nazistas.
Audaciosamen te, essa aviadora

sustentou renhido combate aéreo

com um avião inimigo, acabando

por abatê-lo.
O avião germânico era um Me

-109" .

---�

Só às autoridades Interessa
rá, de-fato, o que sabes ares

peito da "qll'nta-cohma". (L.
D. N.).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o ESTADO Terça feira, 3 de Novembro de 1942

WASHINGTON,3 (U. P.) _ ... AO REFERIRmSE NO SENADO À PASSAGEM DO

19. ANIVERSÁRIO DA FU NDAÇÃO DA REPúBLICA TURCA, O PRESIDENTE

DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES, SENADOR TOMAZ CONNALV,
DECLAROU ENTRE OUTRAS COUSAS O SEGUINTE: uA TURQUIA CONTINUA

RA SENDO AMIGA DA DEMOCRACiA E DETERA A AGRESSÃO NAZISTA EM

L?IREÇÃO AO ORIENTE PRÓXIMO, COM UM IVIILHÃO DE BAIONETAS".

L\._V_ISO

I

CONSULTAS I
As quartas sextas � sábados,'

fornecimento de Homeopatia - i

Operaçf o espiritual, às quintas-!
feiras. I
Alto Biguassú, com AMARO i

. TOME' DA S1LVA. J

O mausoléu do gene;�;"·Da�J!011 CUlDAüO: m 56 ENO é o !e�itk(io
Filho e do dr. Mauiicio Cardoso

...,

wu;; ......

""":"=��;IO:'...:::.......,.....��JJW'1-�.·�''?�__'t�._�!''''''''=�__�-.:-.,.,.� ...

_�..,.....'''-,...�_;
.• o _ •••�"7'1' .......�...:����",._=-- _

Porto Alegre, 31 (AN) - Logo ..+ + + H+ .. ., .. .. .. .. +. .. .. .. � .. .. .. +.'
---�--

após o f�Jecilllento dos �r�. general, :.••
• • .. • • • • • <:>-•••••++ ++

.•w.�!: «A Imprensa se tornou o pa-o doDaltro FIlho c dr. Mam-ícío Cardo-' ..�. #1fIlitI t
�o, os amí�os e adl�líradores dos

..:.AT 0+:+ esníruc de cada dl-a
Ilustres extintos abr irnm uma suhs- :: �:. p, »

criçâo e concorrência par-a a ere- ·t +:+
Porto Alegre, 31 (A. N.) - A Associação Riograndense de Imprensa,

ção de um mausoléu, como homcna- ·t Aifal"'ata' f.=a- D- 1!.1I"tO ·.·1 diri�i,u UIll �pêlo ao interventor federal, para que lhe f'osse t'oDcedido o

gern póstuma do Rio Grande do ••t !II
r .+. a�X,tllO ,�Ic v_OO :O()n,"�O(), em benefício da construção da "Casa dos Jor-

Sul. Entre os concorrentes, apre- .:. .t. ria listas , Encaminhando o processo ao Departamento Administrativo

sentou-se o sr. Antônio Cari ngi , que +t Situada à rua Tiraden- .t. �� E,stn,do,r: ÓI�giiO opinou fn\'ol'an:,lmente, a,cl:escentando cm seu pa-

foi o vencedor, devendo as respecti- +.. tes n. 17, nesta c op i to l ,

t .t.. J( cei que a unpi cnsa se tornou o pao do espír-ito, de cada dia".

vas obras serem concluidas dentro .:. está habili toda para 0- .t.
de poucos dias, quando serão tras- ..... tender ° mais exigente:

-_

ladados para ali os restos mortais J.. freguês. +:.+
dos inolvidaveis brasileiros. ..f. Garantia, p ron t iddo , es- +t

t mero e bom gosto, for- +.+
Cabelos brancos J I"OÇilO"� d d

..

: mam o tema. e to os +••
l\fAH.AVII,ROSA ! +:." os seus trabalhos,

'

*i..
CHACARA :1: Na Alfaiataria Brito, tudo :::

�:+ é moderno, bom e I .f+
�t garantido. .t.
y l
+t ViSiTEM .t.
+:.. A .ALFAIATARIA BRITO ....t.

? Rua Tiradentes, 17
'

:�
:!: Florianópoli�

_ _ _ .. _ :i:
·:..:..�:..:..:..:..:..:..:..:..:..:�:..:�:..:..:...:...!t+:...:..:...:..:...i..

r
PO� QUE O SR. É

A Empresa «Auto Via.:
cão Coqueiros» tem
o prazer de anunciar
o restabelecimento de
sua linha, por terem
cessado os motivos
que provocaram sua

paraUsacão.
----------------

Negado «habeas-cor-
pus» a favor dos

sabotadores

';,.

Washington, 31 (U, P.) - A Su

prema Côrte deu parecer sobre a

negação do recurso de "habeas

corpus" a favor dos oito sabotado-;
rcs nazistas, desembarcados por

submarinos inimigos, e ratificou a

faculdade do Presidente Roosevelt

para ordenar que êlcs sejam julga
(los por um Conselho de Guerra

como invasores inimigos, embora

que alguns dos acusados sejam ci

dadãos norte-americanos.

70 ANOS DE

FAMA MUNDIAL

IISAL DE FRUCTA"

LAXANTE SUAVE
ANTIÁCIDO EFICAZ:

....,""'ridf< ALCAUN!Z�.;\l7!:

Vende-se ou permuta-se
uma bâa cbácara, com-lO 000

mts, 2 dispondo de agua cor

rente, peço de agua potável
Insta lação elétrica. árvor-es
frutíferas diversas, calesal.
etc. Terreno pl:C1flO. Prcç :
J 2 contos. - Informações 0,"

redação do ESTADO.
15v.-.11

e os outros

NÃO?

Tantos problemas dependendo de sua

resolução, E o senhor não pode tomar inicia
ti va! Mais esse "contra" na sua vida, alem
dos que perturbam a sua alimentação, o

seu bem estar, o seu bom viver .. _ E por

que os outros nunca dão "o contra"?

Porque não desconhecem o regime ENO!

Hó m Ifontes
a t:stores de Um e d!n)u/o d

a dess I versasde to . as '

Os ( . Xlnos _
e o oc'pnsõ noo I.

u-

causo o de e Uninm "'n Ventr )
0-

cabeço, b.�oquecos :' que
rOOr _ Ihosidod' dOres d,eont' e e

J
005 Sob

ln Uo .( mal huOr '0'0 -

que tOlhem
es d J vid stomento

mo tõo, o oÇõo o,
. COiSt;;s

1J::t vlci .)êcesscí" o d,no!)]'
EN o de h .

nos à j.' �s-O - "S °/e, .. O
" ,Orla

tOmod 01 de F Regi
e

o diori ructo�' t:
me

00 lev ,omente eNo
esta onlor 00 de·tr o di

•

90 ' ar
Se

'

lO tOd rOnte bPOro s' o, foz em
GUde ,endo bo 'nq .

0-
o rOdai

IISI;L DE FRueTAli

Agiam contra o Brasil
Hio, 31 (A. N.) - o Juiz Erouidcs de Curvulho, do Tr-ibunal de Se

gll]'�1I1ça, del'criu o pedido dc prisão prcyentiya dos seguintes indivíduos.
de I?-aciÜ�laJidnd('. alcl11ii, aCL�sados de exerceI'cm atividnrlC's prejudiciais
aos Interesses naClOl1('.'S: Barao Teodoro Frederico Schlcgel elemento des

tacado, 0a Gest�po, allligo dc vúrio� generais alell1ii{'.� e c'hefe do grupo
de esp,oes naZIstas; Paulo Babe, l:.r\'Ín Bochar.is, Kari Fleehen, H0lf
Irantmann e Nicola IJclingeaullcn,

Realce a sua beleza com um lindo e 111oderllo vestido cOlnprado na popularissíma

00.'.
Padrões que encantam! Cores firmes'! Firlnes como
Não esqueçalD, Casa Hacedonia-(a casa que mais barato

o amor

vende)
dos homens ! I
8, Rua Traiano, 8

r-
I

í
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Expressão tangivel da solidariedade do
Brasil à Inglaterra

Londres, 31 (A. P.) - Os jornalistas brasileiros que se encontram
na Grã-Bretanha assistiram à cerimônia de entrega de três "Spitfire",
doados pelo povo do Brasil à Royal Air Force. A brilhante cerimônia
teve lugar num grande aeródromo situado nas vizinhanças de Londres,
de onde levantaram vôo, há dois anos, os aviões de combate britânicos
para interceptar a Luftwaffe e ganhar a batalha da Grã-Bretanha.

O oficial britânico que recebeu os aviões declarou que os novos

"Spitfire" eram uma expressão tangível da solidariedade entre brasi
leiros e ingleses.

Os jornalistas vo llaram, em seguida, a Londres, onde mantiveram
uma entrevista de hora e meia, com o rei Haakon, da Noruega, que
lhes falou das condições reinantes no seu país sob a ocupação alemã e

do trabalho de milhares de noruegueses pela sua libertação.
Em resposta a uma pergunta dos [ornalistas, o rei Haakon des

mentiu, sorrindo, que tivesse pisado terra norueguesa, desde que aban
donou o seu país em 19,10.

Os jornalistas brasileiros foram hóspedes de honra no almoço ofe
recido pela Câmara de Comércio brasileira, e tr-avaram conhecimento
com homens de negócios que possuem importantes interesses no

Brasil.
Mais tarde, os jornalistas brasileiros entregaram ao comandante

dos "Boy Scouts" britânicos uma mensagem de saudação dos escoteiros
brasileiros.

Nas últimas horas da tarde, os jornalistas visitaram a Escola Naval
Honl de Greenwich, onde foi servido um banquete em sua homenagem.

Seja

Minutos

Cólicas
das crianças
* Quando seus filhinhos

tiverem cólicas, evite

purganies violentos e noci

vos. Dê-lhes o Leite deMag
nesia de Phillips, de efeito

suave. É 11m laxativo brando

111as eficiente, que neutra

liza os ácidos do estômago,
estimula a digestão e auxilia

a descarga do organismo. O
Lei :edel\lugues ia dePhillip8
é indicado para os dcllcados

órgãos infantis.

Executado o presidenie das
juventudes católicas da Polônia
Londres - Outubro Inter-

Americana) - A KAP, agência po
lonesa da imprensa católica, anun

cia que o jovem Czeslaw Polkows

ki, presidente ela "Juventude Cris
tiana", associação de estudantes
da Polônia, foi fuzilado pela Ges

tapo no campo ele concentração de
Oranicnburg,
Czeslaw Polkowskí tinha repre

sentado a Polônia em vários Con
gressos Internacionais de Juventu-
des Católicas.

"

IHferessa a 8 Ctlfrc 10 IlII111u?l'cs:

Regulador, tônico,
anti-doloroso, A SAUOE
DA MULHER representa
uma serenrte de nor

malidade para a saude
feminina.

Ha adoles<encia, na

Idade adulta, na "idade
crttka", as irregularida·
des no funcionamento do
organismo ecarrêtem para
a mulher uma infinidade
de dores e contratem

poso Ha, porém, as que
se libertam disso: são as

A SAUOE DA
A Agonia
da Isma

A SAUOE DA MULHER
é o remédio que traz no

nome o resumo de suas

virtudes.
que usam

MULHER.
..."
,�.�.r,

Á SÁUDE DÁ �RJLIIEn Aliviada em Poucos
Em poucos minutos a nova receita _

Mendaco - começa a circular no sangue,
aliviando os acessos e os ataques da asmn
ou bronquite. Em pouco tempo é possível
dormir bem, respirando livre e facilmente,
Mendaco alivia-o, mesmo que o mal seja
antigo, porque dissolve e remove o mucus
que obstrúe as vias respiratol'ias, minando
a sua energil1:, arruinando Sua saúde, fa
zendo-o s e n t t i-s e prematuramente velho,
Mendaco tem tido tanto êxito qu'i, se ore-

i rece com a garantia de .dar ao "paciente
I respiração livre e facil rapidamente e COIll

pleto alivio do sotrímento da asma em pou-

I cos dias, Peça Mandaco, hoje mesmo, em
qualquer farmácia, A nossa garauna é a
sua maio,' proteção.

MenA � AA A-cuba com

UQ ,... '" a asnta.

I
I
Tubos e peças para ventilação

e esgoto .. Tubos Brasilít
r.:-��,__:���:'�'· . .}'·"c-., -? '?,��p�"f"�;��W:��'-'_"'" '_',,- ..r-"'·"·"�;'�;J:liG�Ç-)

INDUSTRIA BRASILEIRA·

OS TUBOS BRASILiT de cimento e amianto, fabri
cados especialmente para água, esgoto e ventilações,
substituindo com vantagens os tubos de ferro ou de co
bre até então empregados para condutores de água de
telhados e tubos de queda para esgoto e outros fins.

A sua cilJocação é mais rápida e menos dispen-
diosa. ..

Depositário nesta praça «A IHSTALADORA DE nõ,
RIAHOPOllS».

Verifique o artigo e preço, sem compromisso.
Rua Trajano n. 11 - Fone 1674.

DESPERTE A BallS
DO SEU FíGADO

E Saltará da Cama
Disposto para Tudo

Bombas sobre
nazistas

Nova Iorque, 31 (I. ll.) - Explo
diu uma bomba durante um

"meetiug" na casa de um tal Letes

son, em Liége, diretor do "La Le

gia", jo rnal controlado pelos na

zistas.

INSTI'l'UTO DE APOSENTADORIA E PENSõES DOS
EMPREGADOS EM '.rRANSPOR'l'ES E CARGAS

DELEGACIA DE SANTA CATARINA
AVISO

Aos condutores profissionais de veículos em geral, bem assim aos que teem
a seu serviço essa espécie de empregados, comunicamos que, em comum acôrdo
com esta Delegacia, tanto as Prefetturas Municipais como a Inspetoria de Veículos
e Trânsito Público (esta por inlJermédio das Delegacias Regionais de Polícia, D,,
legadas de Polícta e Postos ele Fiscalização de 'I'r-ân slto ) , exercerão rigorosa fis
calização nas Carteiras de Recibos de Contr-ibuições dos associados dêste Instituto,
fiscalização, aliás, prevista no decreto-Ieí 2.235, de 27-5-40.

Aos infratores serâo impostas multas em acõrdo com o Regulamento de Trân
sito, ficando claro que nenhum empregador poderá adm ittr a seu serviço empre
gado que não esteja quite com o pagamento das contrtbuíções mensais.

Esta Delegacia, no expediente das 12 às 18 horas, exceto aos sábados que é
das 9 às 12 horas, está ao ínten-o d ispôr dos que pretenderem regularizar sua si
tuação ou submeterem à sua apreciação qualquer dúvida, porventura, subsistente
a respeito da obrigatoriedade ele f íliaçâo a êste.

No interior do Estado, os interessados deverão procurar as Agências do Ban
co Indústria e Comércio de Santa Catarina S. A" ou seus representantes auto
rizados, sendo que em São Bento, Canoinhas e Porto União os serviços estão a
cargo das Agências do-Banco Nacional do Comércio.

Ftortanõpotts, 27 de outubro de 1942.
Laudelínn Solon Gallotti, Delegado Regional

Seu Hgado deve produzir diariamente um litro
de bilis. Se a bilis não corre iivrernente, os ali
mentos não são digeridos e apodrecem. Os gases
incham o estômago. Sobrevém a prisão de ventre.

Você sente-se abatido e como que envenenado.
Tudo é amargo e I vida é um martírio.

Urna simples evacuação não tocará a caus•.

Neste caso,' as Pílulas Cárter são extraordi
aariamenre eficazes. Fazem correr êsse litro de
bilis e você sente-se disposto para tudo. Sio
suaves c, contudo, especialmente indicadas para
fazer a bilis correr livremente. Peça as Pílulas
Carter. Não aceite outro produto. Preço: 3$000.

....... ,

os

Crédito Mútuo Predla I

Proprietários: J. Moreira & o,

22 DE AGOSTO
Foi entregue ao ;>restamists 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 de Agosto de 1942 ..

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

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

apenas 1$000

4 DE NOVEMBRO
Mais um turtnldavet sorteio realizará a Crédito Mú

tuo Predial. no dia 4 de Novembro (6deira),
com prêmios no valor de

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

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

.Consulta médica gratis !

a. mm ...

Contribuição
Os milagres da ciência'
Londres, 31 (V. A.) - Segundo des

pachos do Cairo, um cirurgião militar

extraiu do peito do ãrtilheiro anti-tanque
Louis Radlmeyer, num hospital de san

gue ela frente de El Alernein, domingo
passado, uma granada anti-tanque intei

ra, de 8 polegadas de com.primento e 2

polegadas de calibre, O ferido apresenta
visivel melhora.

João Teodoro Laus e

exma. sra., Maria O.
Laus, participam a seus

parentes e amigos o con

trato de casamento de
seu filho Agostinho
Laus, com a senhorita.
Maria do Rosário Vi
ei ra

Viuva Maria Alice Viei
ra comunica a seus paren
tes e amigos o noivado de
sua filha Maria do �osá·
rio com o sr. Agostinho
Laus.
t:IOIiXIOOIJIQDQOOOOOC DClDCI;JOJQoccoooor,.OCOOOCJCJO

Maria do Rosario e agos·
tinhoApresentam-se noivos,

Doou um palacete ii
.·rquidiocese paulista
s. Paulo, 31 (A. N.) - D. Leonor de

Barros Camargo, veneranda senhora pau

lista, cujo nome está ligado a inúmeros

empreenelimentos de caráter filantrópi
co, acaba ele doar à arquidiocese ele São

Paulo o seu luxuoso palácio residencial,
cujo valor foi orçado em 700 contes,

Ao tentar esquivar-se às determi
nações dos órgãos de Estatística Mi

litar, uma pessoa revela o que é:
Inimigo do Brasil. E para os inimi
gos do Brasil, a lei é inflexível.
(D. E. M.).

._ _, , __ ._ .

Feitico contra o
feiticeiro •.•

Nova Iorque, 31 (L B.) - Os re

xistas (valões fascistas) descobri
ram que um dos departamentos
que pensavam estar trabalhando

para êles, estava de fato executan

do um trabalho de espionagem den
tro das organizações do partido. Já
foi publicada advertência no órgão
rexista Le Pays Réel.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CASA MISCELANEA. distribui- Prestigia o Govêrno e as
\ dora dos Rádios R. C. A. Victor, classes armadas, - ou serás

Vávulas e Discos. - Rua Traia- um "quinta. colunista". (L.
no. 12. j D. N.).

4 o ESTADO

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

Companhia c Aliança �a Baia»
Fundadi! em 1810 Séde: BAIA

Seguros Terrestres e r�arítimo(J

Dados relativos ao ano de 1940
Capital Realizado Rs. 9.000:GJO$OOO
Reservas, mais de • 54.700:000$000
Responsabilidades assumidas, :1.929.719:000$000
Recei ta 28.358.'717$970
Ativo em 31 de dezembro 85.964:965$032
Sinistros pagos 7.323:826$800
Bens de raiz, (prédios e terrenos). 22 354:000$000

I

Diretores:
Dr. Pamphllo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanio José

de Souza e Dr. Francisco de Sá.

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

cipais cidades da América, Europa e África,

Agente em Florianópolis

CAMPOS L O B O & Cis.
RUA fEL IPE SCHMIDT N 39

Catx« oostat l{t- Ttleohoi'<.tl083-End. Tel.•ALLlANCAt

Sub-Acente em Laguna, Tubarão, Itajaí,

I.Blumenau e Laqea.

�--�-�-�-�����������==�

Terça feita, 3 de�Novembro de· 1942
',:"'IO ",...,_IIJU_J-.·uililir..wl1l··fiii·!!ili711jl-••

·

••1II0J!ri.8.1.'•.rá11.·Il1.�:tIliM"_.iliíllõi�"iIli!UIlll..llili.IIlliIJ.·.•.•t;P;

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

•

: SEDAS :'
•

•

: padrões maravilhosos, finíssimo acahamento :
: das melhores fábricas do país, são .,

• encontradas nos balcões da :
i Casa SANTA ROSA !
• i
: Diáriamente recebemos novidades :
! Rua Felipe SCbmidt, 54-Fone 1514 :
•.•••••...••••••••••••••••••••••••••:

MATRIZ
BLUMEHAU

Rua 15 de Nov. n. 533
CASA43

'LIVRARIA E PAPELARIA

FILIAL
FLORIANOPOLlS

Rua João Pinto, 9 A

Artigos para escola e escritorio, Livros em branco, Tintas, Artigos para presentes,
Canetas tinteiros, Lapiseiras, Brinquedos etc.

Completo sortimento dos artigos PELIKAN.

REPRESENTACOES
GERENTE: EDMUNDO SILVEIRA JOR.

--------------------------------------------- 1 .

I
Aproveite suas antigos máquinas REGISTRADORAS

I

e de SOMAR, adaptando-as à nova moeda·
.

CRUZEIRO

Sanguonal
C O N T.E M

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA.·
TO. FOSFOROS,CALCIO

ETC.

TONICO DO CElEBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. o.p.up".do.,
E'4)ot.do., Anêmico., Mi••
que cri.m Magro., C,ilnç••
..quític.. , ,ec.b.tio • toni-
fic.çio ,.,.1 do olg.nhmo

S8 nuüê n DI
Llc. D.N.S.P. n' 199, da 1921

compre novas!Não

,o. ,

A MECANOGRAFA
fazen do êsse serviço, poro o quê se acha

tecnicamente aparelhada.
Preços módicos!

RUA JOÃO PINTO, 19 FONE -1499

Cúspa t LOÇÃO .MAltAV1.
LHOSA I

EDITAL DE PRIl\IElRA PRAÇA COM o
PRAZO DE 20 DIAS

o Doutor Osmundo Wanderley da Nó
brega, Juiz de Direito da 16• 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 uverem
que, no dia quatro de novembro próximo
vindouro (quarta-feira), às 14 horas, ii
frente do edifício do Palácio da Justlga,
à Praça Pereira Oliveira, o porteiro dos
auditórios deste Juizo trará a públlco
pregão de venda e arrematação à quem
mais dér t! maior lanço oferecer sôbre a
respectiva avaliação de doze contos de
réis (12:000$000), o seguinte: N. 1 - Ur.
terreno situado no distr-ito do Saco dos
Limões deste Município, com a área de
quatro mil quinhentos e cíncoenta me
trcs quadrados (4.550m2), fazendo frente
à estrada pública e fundos ao mar; con

frontando, pelo norte, com propriedade
de João Vicente Víeh-a e pelo sul, com di,
ta de quem de direito, mais quatro casas
construídas de tijolos, e estuque; cober
tas de telhas, forradas, assoalhadas, en
vídraçadas uma delas, todas com diver
sos compartimentos, edificadas no terre
no acima, avaliadas por doze contos d.
réis (12:000$000). Esses imoveis foram
penhorados ao espólio de José Martins de
qual é também representante a vtüva
elo de cujus Leontina Martins na ação
executiva hipotecária· que lhe 'move Ma.
noel Galdino Vieira. E, para que chegue
ao conhecimento de todos, mandou expe
dlr o presente edital que será afixado no
lugar do costume e publicado pela I!ll.
prensa na forma da lei. Dado e passado
nesta cidade de- Florianópolis, .

aos deze
dias do mês de outubro do ano de mil
novecentos e quarenta e dois. Eu HygillO
Luiz Gonzaga, Escrivão, o subsc'revl. Se.
los a final. (Ass.) Osmundo Wanderley
da Nóbrega, Juiz de Direito da la, Vara.
Esta conforme. O Escrívão Hyglno Luiz
Gonzaga. .

.

•Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A falta de êxito de muitos homens, tanto nos

negócios como na vida social é, muitas vezes,
uma consequência de sua má apresentação:
o desleixo no barbear impressiona desfavora

velmente, chegando a desmerecer a capacidade
profissional e a dedicação ao trabalho. No en

tanto, quando se usa Gillette, fazer a barba
diariamente torna-se tão fácil que constitue

um verdadeiro prazer! Adquira ainda hoje °

novo aparelho Gillette Tech e passe a barbear
se todos os dias por este processo higiênico,
prático e econômico!

o NOVO
APARELHO GILLETTE TECH
• Dotado de eficientes aperf"l;'
çoamentos nos pontos essencieie
ao con iôr ro do barbear, Gillett"
Tech é o aparelho tecnícament"
perfeito: Use sempre Gillette
Tech com as insuperáveis lãrni
nas Gillette Azu I, legitima..

.0 CASque acontece no continente europeu
tão terrlvel que a imaginacão

se nega a acreditar»
(Requisitado) um mosteiro
Nova Iorque, 31 (L B.) - Segundo informações recebidas de fontes

seguras o Mosteiro dos Beneditinos, St. Andries, perto de Brugge, foi
"requisitado" pelos nazistas.

Durante a Semana Santa. ordenaram ao reverendo padre Dom Neve,
se retirasse do mosteiro dentro de oito dias. A população da região veio
imediatamente ajudar os frades, auxiltando-os a arrumar seus bens em

caminhões e veículos de toda espécie, emprestados por vizinhos amáveis.

Graças ao espírito empreendedor dos frades, da comunidade e outrns

organizações, já evcontraram novos alojamentos no mesmo distrito, de
onde prosseguirão nas suas atividades na medida que permitirem as cir

cunstâncias.
A abadia de St. Andries é conhecida por suas publicações Iitúrtricus,

entre outras de seu missal, e por seu trabalho missionário 110 Congo
Belga e China.

Noticia-se que três outras ahadlas belgas, foram tratadas da mesma

maneira.

Vende-se uma, à rua Esteves

Londres, 31 (A. P.) - O Primeiro-Ministro Winston Churchill, eru Júnior n. 187. Possue 12 com

uma declaração, lida pelo Arcebispo de Canterbury, em uma reunião dI' partimentos.
protesto contra o tratamento que os nazistas-alemâes dão aos [udcus, Tratar à rua Esteves Júnior

afirma que "Quando terminar esta luta mundial com a entronização ln. 183,

dos direitos humanos, terminarão as perseguições raciais".' 6.vs.-2.

Continuando, acrescenta a, declaração de Churchill: "As crueldades
sistemáticas a que tem sido submetidos os homens, mulheres e crianças
israelitas constituem um dos capítulos mais terriveis da história e dei
xam uma mancha indelevel sobre os que as teem perpetrado".

De sua parte, na mesma reunião, o general Wladislaw Sikorski,
Chefe do Governo Polonês no exílio, declarou que dezenas de milhares

ele poloneses têm sido exterminados e outros "levados para o leste, em

condições espantosas, tratados pior que o gado".
O Arcebispo de Cantcrbnry, depois de ler a declaração elo Primeiro

Ministro e ele ouvir as do general Sikorski, fez uma exortação ao pú
blico concitando-o a fazer frente ao horror imperante na Europa a

VITRINA
Vende-se uma VITRINA com

28 vidros, sem uso, envernizada,
medindo 1,80 de altura por 1,98
de comprimento. Tratar à rua

João Pinto, 34, com o sr, José
Duarte, ,proprietario da C asa

de móveis e colchões.
3 vs.-alt.-2.

essa "erupção do Mal C0l110 nunca o Mundo vira há muitos séculos". Não procures eonheeer o que
Declarou ainda o Chefe da Igreja Inglesa, que o que atualmente acon-' se pensa nas esferas oficiais;
tece no Continente europeu "é tão horr-ível que a imaginação se nega a' são segredos dificeis de guaro
acreditar" e afirmou que há motivos de sobra para temer que 11111a dar. (L. D. N.).
grande proporção de judeus "de dois anos para. cima", estão sendo

deportados da França C0111 elestino "ao hor-rível "'"'helto" ela Polônia NOVO CURSO DE EUERGANCfA DE
.

. ." , MEDICINA �IIUT ..\R PARA MÉDICOS
Oriental, onde tem lllorrielo ja r\lilhares ele Judeus". I. C�S

I 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 inscr ições para novo Curso
de Emergência de Medicina Militar para
Médicos Civis, que lenham de 35 a 55
anos ele idade. O Cnrso em questão, se·
rá iniciado vinte dias após a publícação
dêste.
Hospital Militar em Florianópolis, 29

de setembro de 1942.

Importadora Avô - Rádios
S. PAULO-RUA PRATES, 43-CX. 4063
Sintoniza as 2 Américas, Asia e Europa
5 válvulas, 530$; 7 válvulas 593$. Peça.
catálogo enviando 400 réis em sêlos, Sociedade Cooperativa de Responsabilidades

Limitada

•••••••••••.;� •••••••••••�•••••••••••• Banco de Crédito PopUlar e Agrícola
• •

: REIN I OH S./1 : de Santa Catarina
Rua Ireleno n,O 16 ._ Séde próprIa

0_. Comércio e Indústfia de Madeiras (em crgan.izê(ão) ., Reglstrado no Ministério da Agricultura pelo Certificada
• n. 1 em 20 de Setembro de 1958.

• Ações ao portador no valor de 500$000 -Ccpítol de 850:000$000' Endereço telegráfico: BANCREPOLA
• a realizar como segue: • CÓdigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição
• I E�PRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES

•
20% no ato da subscrição 'a Emprestimos - Descontos - Cobranças
lJO% dentro de 30 días •

• 25% dentro de 3 mêses • e ordens ded paga�fentof'
• 15% com os próprios lucres da sociedade. • Tem correspondente em to os os Munlc pios do Estado

.

Representante da Caixa Economica. Federal para 8 venda

I Os lnter e ssados na oorr prn de ações desta Sociedade, que visa não SÓ! das Apólices do Eetado de Pernambuco, com sorteio
evitar que sej 1 retirad i d esta Capital, como tarnbem ernplíir um dos mnis v semestral, em Maio e Novembro.

• antigos e conceítuad '8 e_ te belecímentos lndus trlsfs do gE'De,'O, cem capacidade "Paga todos os ceunnns das apólices Federais e dos Estados

• pára cerca df� 200 op-rnr ios, poderão procurar 08 íncorp- radores DO escrí- i de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

• torio da f,-lbrica à rua João Pinto 44, ou n03 endereços acguiutes: • Mantem carteira especial para administração de prédios.

• H .'tor B'ltten"ourt Rua :Pelipa Schlmidr, 34-SaTa 5. • Recebe dinheiro em depósito peJas
• e \I -(Edifício Be rnhausen] 'I'eletones ns. 1634 e 1159. •

melhores taxas:

• S'd 'N tt' A C/C à disposição (retirada livre) 2%
I Del oce I-Idem, idem. . � C/C Limitada 3%

• E II AV'lla Rua Vitor Me,ireles n 2:� • c/c Aviso Prévio 4%
• • U. -Telef0ne n. 1678. fi C/C Prazo Fixo 5%
• .

• • Aceita procuração pare receber vencimentos em to.

••••••• 4ft••••••••••••••••••••••••••••• 1as 8S Reparti9õee Federais, Est8dlla�_�u�iciP8i6. _
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Processos da Idade Média I

I
Moscou, 3 (R.) - A agência "Tass" informa, cm te�egrama. de Es-I

talingrado, que "os alemães lançaram 100 mulheres e crianças a frente I

de suas tropas, num assalto a uma fábrica. O comandante russo, para IIsalvar a qualquer preço os l�risioneiros, avançou_ rap.i�ame.nte: abrindo

fogo de flanco sôbre o inirnigo . Parte dos alemaes f OI aniquilada, en-Iquanto os restantes dispersaram. As mulheres e crianças foram salvas

(' recolhidas a um abrigo".

Vida Esportiva
As anedotas e piadas aparen

temente Ingênuas são grandes
armas de desagregnção mane

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

CASA DE SAúDE "SÃO'
SEBASTIÃO"

P!\RANAENSES X CATARINENSES
Domingo

ú

l.thmo, enCOIn'tr-aranl-se no

Estádio "Adolfo Konder" os tradlclonaís
..dversártos em prél íos ele repercussao
naclonal: Pau-anacnees x Ca.tarmen ses ..

O r-esultado um tanto extraoooinárlO,
foi de 4x3, fa'vorável ao selecionado ca-

tar inense.
.. .

Escusamo-nos de tecer comentár tos
técnicos em tonno da partida. Queremos,
lentretanto destacar- o valor moral da
vitória. V�nceu o conjunto mais harmo
nioso e mais discretamente convicto da
vitória. Por isso mesmo, a vitória Hba-rri
ga-verde" foi bonita, entusiasmada e pal
pítan te. Até o último momento os nossos

puptlos jogaram com ardor e plena coriü
anca na vitória... dentro do gramado,
apezar dos agouros e do "triunfo" que o

adversário premeditadamen10e pensara
obter.

-I'Além elo moais, o resultado dêsse pre I?
veio convencer a muita gente que a VI

tória, no esporüe ou fóra dele, apenas
cabe aos discretos e aos que, va íorosos,
têm confiança em si próprios ... É que
só se consegue a vitória depois de luta
obstinada em que as armas sao o valor,
a confian'ça e, multas vezes, tambern, a

resignação.
Os esportistas catar lnenses sempre

confiar-am discretamente, no seu valor e,
em deLerl'ninaclas ch-cunstânc ias, soube
ram e sabem ser resignados.
Aí está o motivo por que ainda per

manecem classificados para mais uma ro

dada cio campeonato brasileiro de futebó!.
Vencidos ou vencedores, os rapazes ca

t aririenses se baterão, sempre, CQln lnal�
fé, mairs ardor e mai,s confiança em SI

mesmo�. Paulo Fernando

Os Diretores doa Casa de Saúde "São

Sebastião" têm o prazer de comun icar

à sua distinta clientela, aos seus ami

gos e a quem interessar possa, que con

vidaram o sr. dr. Edgard Pinto de Sou

sa, par-a- exercer o cargo de Cir-urg iâo na

Casa de Saúde "São Sebastião".

O dr. Edgard Pinto de Sousa foi du

rante 7 anos, respectivamente, assistem

te das Clínicas Cirlll'gicas dos Professo

res B.enedito Montenegro, Alípio Corrêa

Neto e Edmundo Vasconcelos, aos quais
deve sua orien tação científica.
Foi assisten te da Clí'l1·ica Par.tlcular do

Livr-e-Docente da Cadeira de Clínica 01'

toped ia da Faculdade de Medicina de

São Paulo, Professor Orlando Pímto de

Sousa.
É o referido pl'ofissional, cu-urg íão con

sumado, pratícando a alta cirurgia,

pr-incbpalrnente da glândula t.iroide, das

vias biliares, estomago e in tesLinos, dei·

gado
-

e grosso, vjas udnárias. ginecolo
·�ia e ortopeclia.

O dr. Edgard Pinto de SOWlIl , ....

tor da recente mO>l1ografia "Novos Mé

todos cle Amputaç::ío". em colaboração
com o Professor Eelmundo Vasconce,os

a qual causou verdade.iro sucesso nos

meios científicos do país. Além desta

obra, publicou mais os seguintes tl'aba

lhos de reconhecido valor; HClsto elo

Pancl'eas"; "Patologia e \.l·atamento cio

rúrgico das afecções articulares"; "Bases

atuais sobre a patogenia"; "Classificação
ENCONTROS AlIHSTOSOS

2 tratamento das hiclroceles"; "Patologia
No Rio: Sáo Paulo 1 x Flumi'nen.se 3.

e tratamento cirúrgico das veias varico-
Em São Paulo: Col'intians 5 x Bota-

fogo 4. sas eta 111JeUlbro inferior"; "Enterite re·

Em Santos: Palmeiras 1 x Santos 1. gional (molestia de Crohn) "; "Conceito

:_ Para amanhá, em São Paulo, está atual sobre a patoJ,ogia e o tratamento

anunciado o embate entre as equipes cio das 'h:ernias i.ngui';aes (técnica cle Ed

Palmeiras e do Botafogo. mund Anc1rws) "; "Contribuição ao es-

Publicarems, amanhã, uma reporta- tudo da úlcel'a péptica post-operatória";
gem especial sôbre o jogo entre Para- "Afecções cirúl'gicas e cirúrgia cios vasos

naenses e Catarinenses, C01TI pormenores sanguíneos'"; "Tl'atalnento cirúrgico das

tpcnicos. I afecções arteriaes"; "Diverticulos do

duodeno"; "Hel'nias por escorreganlento
do grosso inteostino"; "Pseudomixoma pe
ritoneal de orig'em apenc1icular".

O dr. Ec1gard Pinto de Sousa poderá
ser procm'ado elas 9 às 12 horas da ma

nhã, na Ca,sa ele Saúde "São Sebastião".

e das 3 às G horas da tarcle, à rna Fer

na'ndo Machado, 6, anelar térreo. (Con
sultório do dr. M,oellmann).
Florianópolis, outubl'o de 1942.

O CAMPEONATO NOS ESTADOS
Em Niterói: lIIineiros 3 x Fluminen

Se.!! 1.
_ Deveriam bater-se domingo último,

em clisputa cio título de campeão de

1942 do futebol brasileiro, cearenses e

amazonenses. Os anlazonenses, porénl,
desistiram, proporcionado àqueles uma

vitória sem luta.

A Estatística Militar, d'estinada a

facilitar a preparação rápida, e tão
perfeita quanto possivel, do apare
lhamento material das fôrças arma
das da Nação, exige que todos os

brasileiros lhe prestem cooperação.
Su btrair-Ihe apôio é trabalhar con
tra o Brasil em guerra. (D. E. M.).

UM LIVRO
DE VALOR,

. tliJr�il -==UI GRATIS! =
-

Peço-nos, hoje, o exemplar =
do "Meu livro de Receitas". =:
Contem inúmeras receitas =
faceis e deliciosas, feitas

-

com a incomparavel
-
�

MAIZEHA DURYEA
À MA/lENA BRASIL S. A.

34 CAIXA POSTAL, f-S. PAULO • o

Peço enviar·me, gratis, o "Mev Livro de Receita."
Nome , .. , _ .. _ _ ..

Rua
_ .•__ .. _. •__ • _

Cidade _ _._ _ .. __.. __ ._ _.

____ Estado _._.__._. _

As taxas sobre vil1hos e derivados
Rio, 3 (c. M.) - O diretor das Rendas Internas, em circular ex

pedida aos chefes das repartições subordinadas, recomendou a fiel ob
servância das Instruções baixadas para a execução do decreto-lei n.

4.695, de 16 de setembro último, que dispõe sôbre a arrecadação das ta
xas instituidas pela lei n. 549, de 20 de outubro de 1937, modificada
pelos decretos-leis n. 826, de outubro de 1938 e n. 4.327, de 22 de maio
de 1942, incidentes sôbre vinhos e derivados, de qualquer procedência.

A arrecadação das taxas será efetuada por vel'ha lançada pelos
fabricantes nas guias de aquisição das respectivas estampilhas do im

posto de consumo. A referida arrecadação, a realizar-se a partir de
ontem, deverá ser efetuada na razão da quantidade de litros corres

pondente, na taxação do imposto de consumo ao valor total das estam

pilhas solicitadas, em cada guia, para a selagem do produto, As fra

çõ�s de litro pão serão consideradas para a cobrança da taxa.

IRMANDADE DA DIVINA
PROVIDÊNCIA

No dia ele hoje, há cem anos, um

piedoso sacerdote, o Padre Eduardo

Míchelis, fundava uma Ordem religio
sa, que teria, corno lema, as palavras
seguin.tes: "Deus Provídebjt" (Deu.
providenciará) - Era a Congrega
çâo elas Irmãs da Divina Providên

cia, que -tantos benefícios proporcio
nariam à Humanidade.
Espalhar-am-se pela Europa, encar

regando-se dos serv íços nos hospitais
e casas de saúde, bem como da edu

cação. E a ;; de abril de 1895 chega
ram as pr imeiras ír-mãs a Florianó

polis, r-umando logo, em nümeco de

6, para a cidade do 'I'ubarão, onde,
sob as ordens do saudoso prelado
monsenhor Francisco Topp, 111lCla

rarn-se nos trabalhos de educação e

assistência. Em 1897, o Hospital de

Caridaele as acolheu. E em 1898, fun
daram o Colégio "Coração de Jesús",
instituição que, sobremaneira, honra
o nosso Estado.

Eis, em síntese, o trabalho dedica

do dessas servas de Deus, que tudo

têm feit.o em pról da doutrina cris

tã - dos princípios outr-ossim tão

Incompreendidos ele: amai-vos uns aos

outros ...

"O secretário da Gtúer,ra norte-ameri
cano, sr. Stlmson, declarou aos jornalis
tas que não roraan a-bandonados os tra

balhos destinados a encontrar o "às"

"yarikee Rickenbacker", desapa: ecído
desde 23 de outubro último" - re.zou
um despacho procedente de Wa'sh'ing>
ton ...
E quem era Rickenbacker ? - pergunta

rá o leitor a si mesmo, desconhecendo.
êsse nome tão famoso nos anaís da avia-

As tropas do marechal Ti- cão norte-americana. As creanças, po-

mochenco estão exercendo tre rérn bem o conhecem. ,oi êle o crea

elor' daquele quase,mltOlógico "às"
menda pressão con tra os solda- Drummond, que de ha multo vem ,:n-

. . , chendo as páginas dos suplementos m-
dos naziatas , que j a se afastam fantís e fOl'necendo assutmos para fIlmes

d f ts I d V' em série. Inbeligente, propenso para as
a or a eza o Olga.. I coisas cla aviação, êle muit.o cedo >n.gt:es-
Considera-se verdadeiramente sou na arma aérea, servindo como píto

. _ . to militar e depois, como piloto comer
Infernal a açao dos aviadores cia!. EI'a amigo da criançada. Lembl>aya
rusS9S contra as tropas alemãs. i se, por certo, que fôra criança tambel!'.

. E era para elas que escrevia suas hís-
. I torletas vensando sobre a conquista do ar,

Inaugurando o novo penado' educando a mocidade do mundo no reg-

d
-

I ' perto à Justiça e à Libel'dade, encrüena
e sessoes no Par amento, o J:'re·: elas nos sentimentos nobres de seus he-

sidente Inonu, da. Turquia �n�em; rÓ��I��dO cer-ta vez à mocidade, disse o

pronunciou rmpor tantissrmo pi-eslden te Vargas que "só o amor ÇOnS-

di d I d
. ,trói para o futuro". E nada mais oert;o.iscurso urante O qua a mi, l1:sse amor que Ríckenbacker ded ícou ,IS

tiu que o seu país está em pe
- cr-Ianças do mundo, foi-lhe p:lel1<;lmente

. cor-r-esporid ido por elas, na aceitação pie-
figo de ser atacado. na de suas nobres teorias ... Sua s his

torietas ilustradas fízeram éco nos cora-

Sobe a 133 o número de �ôes juvenis e enchel':am_as cabecinhas
. mimosas de sonhos e Ilusões ...

navios japoneses postos fora de' o "às" Dr-ummond, valoroso cavaleí-
• 1'0 do ar "gentleman" e audaz, deixou

combate pelos submarinos norte- de ser UI;" símbolo para se tornar real í-
•

O Pacífico dos dade em cada jovem que seguiu a car-
amencanos, n

'I'eira de seu mestre, cortando os ares com

quais 86 foram a pique. I o ruído de suas mâqujnas ... Sirn. 11:1e
I foi o educador da !noCLdad!! norte-ame
, rícana, cama, também, dos demais IX!',

ses onde seus heróis el1contraram acql\li,
da ...
Combatente ela la Grflnde O,leIT<] &1411-

dia], pelejando pela Liberdade e pel.o Pi
reito não se poude furtar ao des/2'.lo de
lutar' nesta, pelos mesmos idi2oais. Sj.la
Pátria estava em perigo e a Civilização
ameacada. Restava-lhe some<n'te a luta,
justificando o S);l1 coil.ceitó de l\:r<:stre
que quel' ser o primeiro a dar o exem

plo.
Percorreu todos os al'es; viu toclas as

terras. .. E a 23 de outubro. numa

iarde fresca ele outono, como um novo

'. Icaro, êle al<;'Ou vôo ...
E nunca mais foi visto... Como o

j)l'Of.eta Elias. desapar'eceu na amplidão
nUtm carro de fogo ...
Hoje. todas as crianças do munclo Q

pranteiam. ftle bem m€l·eceu. Deu-lhes'
o sonho a ilusão, que neste mundo ma

l'er.ialJst�, vale paI'a elas, n1ais que to
dos os tesouros ela 1Jerra ...

DR. SERTORIUS

ÚLTIMA. HORA
Sete navios de guerra japo

neses foram atingidos por impa
ctos diretos durante a batalha

'I naval de 26 de outubro, infor
ma o Boletim do Departamen
to da Marinha dos E.E. U.U.

•

I O 8' Exército britânico con-

tinua a sua metodica ofensiva
contra as posições ocupadas pe
las tropas do gral. Von Rommel
na Atrica do Norte.

•

Vida SOci�11
VULTOS & FATOS

O úLTIMO VôO

fiNADOS
Iniciada no dia 1', a visitação

aos cemitérios existentes nesta

capital continuou durante o dia
de ontem. MlIhares de pessoas,
sobraçando flores e coroas, mo

vimentaram-se e caminharam de
todos os pontos da cidade em

direção às Necropoles, dedican
do-se à memória daqueles que, Iem vida, feram seus parent.es,
seus amigos. IO agu&ceiro, que desabou so- I
bre a cidade às ú:Lmas horas'
da tarde de ontem, prejudicou,
em parte, as homenagens que
deveriam ser prestadas à memó
ria dos mortos. Tambem os oni
bus, que trafegaram, em núme·
ro reduzido, nào proporcionaram
3 população o conforto e a ta-:
cilidade de transporte dos anos;
anteriores. IEntretanto, mais do que em:

, I

lualquer outra epoca, os nossos

olhos, em lagrimas confortado-I
ras, se voltaram, carinhosamen-l
te, para os tumulos dos que
tombaram em defesa do Direi
to, da Justiça e da Liberdade
humanos, Estej3m êles nesse

grande tumu!o, que s1\o os Ocea·,
nos, ou em quaisquer outros
tumulos ignarados, o nosso sen

-imentb de gratidão não esmo

recerá. Ao con trário, venerare

nos mais as suas memorias no

jia em que os sacrifícios per
.nitirem aos homens de bôa von

tade viver e morrer em paz!..

C('Olpra' na Cf �-A .MISCE
.ÁNE;\' é saher economizar

DESDE QUE KOLYNOS foi desco

berto, ha trinta annos pas

sados, innumeros dentifricios
têm tentado imitar suas supe

riOl'es qualidades, mas nenhum
foi bem succedido.
Kolynos limpa os dentes me

lhor e sem causar damno

restaurando rapidamente o bri
lho e brancura naturaes.

Não acceite substitutos-insista no

melhor creme dental- Kolynos I

HEMORROIDAS
Cura kadical sem operação, sem dor e sem repouso.
Tratamento de molestias do ESTOMAGO, FIGADO,

INTESTINOS e ANO RETAES.

D R. BIS C A R D 1
,VIédico do Hosp. S. João B. da Lagoa do R. de Jano .• de
passagem por esta cidade - consulta à rua Vitor

Meirelles n° 28, das 9 às 11 e das 2 às 5 horas.
.VIAIS DE NOVE ANOS DE PRATICA NA ESPECIALIDADE

'ôro em g{Jral
117}ção

-----------

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

r. EugênioMüller; ilho e Of car Jcsé MüUe ..

ADVOGADOS
RUA DO ROSARIO. 116, - RIO DE JANEIRO.

Agradecimento e Missa
João Machado Pacheco

Viuva. filhos e netos profundimeilte compungidos
com o golpe que acabam de sofrer pelo falecimen
to de seu esposo. pai e avô JOIO MACHADO
PACHECO -- expressam sentimentos de profunda
gratidão a todos que cODlortaram e testemunharam

eu pesar enviando coroas, flores, telegramas, cartss e cartões. Apro
;eUam o ensejo para externar seus sinceros agradecimentos a quantos
.Jrestaram seus serviços. Convidam. ainda. para assistirem à missa de
l' dia, que sera celebrada a li do corrente, às 8 horas, na Igrela Ma
lriz de São José. Per êsse ato de piedade Cristã antecipadamente agra
decem.

AOlversárlou:
Fez anos ontem a srita Odete

B. Coelho, -alu-a da Esçola Pro
tis, i ·nd Fem n·na.

Fazem .008 1l0Je.
Vê passar hoje seu lo aoiver

sano a garotinha Ana-Maria,
ftlha do sr. Romeu Moreira.

;

írüce'6{1s (m todos Os MinÍl·t, rios. Lega
t'e j .. zidilS, f.gu!:Is miDPfi.ds e quédas

dágUB. Naturblizllções.
�••••••••••••••�•••••••••••••••••o .

Detlue. hoje a data natalícia'
do nosso prezado cC'nterraneo
sr. dr. Acácio Moreira Filho.
ilustre causídico no tôro de
Joinville.

Vê passar hoje sua data na.,

téVícia o sr. Carlos Leisner·, do
; lto comércio catarinense e mem

bco do corpo dirigente da f.rrra

Cerlo�, Hoepcke Industria e Co
mércio S. A.

Faz anos hoje o n09SO preza
do conterraneo sr. Eimundo
Simone, figura mui estimada
em nosso meio.

Falecimentos:
Ao anoitecer de ontem, lale

ceu. nesta capital, em sua resi
dencia, à rua Tenente Silveira,
la veneranda sra. d. Adelia Lobo
Haberbeck, viuva do nosso sau·

doso conterraneo sr. João Mar·
tins Haberbeck.
A extinta deixa os seguintes

tinos: Osvaldo Lobo Haberl::ecJ.::,
comercia,nte; sra. Sibila Lobo
Haberbeck e sra. Telesília Hs
berbeck B_mdeira, esposa do sr.

Custódio Ferreira Bandeira.
O enterrámento de seu cadá-

ver efetIJar.se-á hoje. àB 16-
horas, no Cemiterio Público.
.,a!iclmentos:
Pelo advento de seu filho Mar

co - Aurelio está em festas o

lar do sr. Feris Boabai-d. pro
prif tario da conhecida" Casa do'
Califa".

o derrotismo e o pessimismo
'!ão armas da "quint.a-coluna".
(L. )l. N�).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


