
Dentro de duas ou três semanas o Volga estará gelado
ESTOCOLMO,23 (H. T. M.) - PARECE REDUZIDA A IlUPORTÂNCI l DA
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CIAL ALEIUÃ, SEGUNDO A QUAL HAVIA SIDO DEFINI'l'IVAllIEN'l'E nESTRlJID I�rORllIAçAO ANU�CIADA EllI RECENTE C?MUNICAÇAO OFI·

GA E PELA QUAL ESTAVAM SENDO ENCAMINHA DOS OS REFORÇOS REUNIDOS
A A PONTE DE TONEIS DE GASOLINA�' ESTENDIDA PELO VOL·

DUAS OU TRÊS SElllANAS O VOLGA ESTARÁ CO BER'l'0 DE UlI l C UI ln l DE 'G
NA llfARGEM ORI ENTAL DO RIO. ALEll[ DO MAIS, DENTRO DE

EIU III \SS ,i ])E" R'E1FOjR�()S' R �ELO SUFICIEN'rE llIENTE FOR'rE PARA PERMITIR A TRAVESSIA

_______l_,_,_rl._'__ ... ' USSOS CONSIDERA VEIS.
---------�_._- -_.�-

Navios ingleses nos

portos da Turquia
Angorá, 23 (R.) - "N�,vios i n

o'leses se sucedem continuamente

�os portos tUI'COS de Mersin
.

e Is

quendrun" - declara o nlmiraute

Fakru Engin, ministro das Corr-u
nicaçõcs da Turquia, num artigo
escrito para o jornal "Ulus" acres

cE'nlando: "Grande parte da carga,

transportada pelos navio� britâ

nicos é reembarcada em navios C'JS'

teiros e segue para Ismirna e Istam

bul. Contudo, grande proporção é

transportada por via férea, para

(; iversos destinos de portos que

nunca estão vazios". XXVIII N. 8665

Morreu o rei dos
ciganos

Meridian, (Mississipe), 23 (H. T.

M.) - Emil Mitchel, nascido no

Brasil, que foi durante 60 .mos o

rei dos ciganos americanos, foi se ..

pultado ontem, segundo os .mtigos
rituais da sua raça. A rainha Lapa
Mitchell, sua esposa, tcm atualmen

te 70 anos. Em consequência das

condições de guerra, do mundo
atual, o sucessor de Emil Mitchell
não será escolhido até ao fim da

glielTa. Entretanto, foi indicado um

regente para os ciganos america

nos, chamado Jo Frank, natural.de
Ohio.

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA'

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

I Florianópolis - Sexta-feita, 23 de Outubro de 1942

ruam - ��
MOSCOU, 21 (R.) --- EM MENSAGEM, DIRIGIDA PELO RÁDIO AO POVO DE MOSCOU, O PRESIJ)ENTE ROOSE

VELT DECLAROU: "A VOSSA CORAJOSA RESISTÊNCIA NOS DEU TEMPO PARA PRODUZIR AS NOSSAS ARMAS, A-FIM-DE

QUE, NO TEMPO PRóPRIO, NOS SEJA POSSIVEL REUNIRMO-NOS A VóS NO VOSSO TRIUNFO. NÓS, AMERICANOS,
SENTIMOS ORGULHO EM SER VOSSOS ALIADOS". ASSINAM ESSA MENSAGEM, ALÉM DO PRESIDENTE5 A SRA. ROOSE-

VELT, O SR. HARRY HOPKINS E MUITAS OUTRAS PESSôAS.
--------�-----------------------

Esburacada por bombas e granadas
J\loscou, 23 (R.) - Um telegrama da praça forte <lo Volga, publi

cado na imprensa desta capital, anuncia que a usina htdro-eléu-íca de

Estalingrado acha-se como uma peneira, cheia de buracos de granadas
e bombas, mas ainda continua fornecendo energia elétrica à área da
cidade em poder dos russos. Nessa área, os habitantes dormem ainda
em seus prõprtos leitos, cozíuham, lavam roupa nos quintais e lêem

jornais e ainda continuam a circular como sempre pela cidade.
Inúmeras casas nos subúrbios do sul de Estalíngrado estão des

truídas e outras foram evacuadas. Todavia, há ainda algumas casas

habttadas, com crianças brincando, enquanto suas mães arrancam ba
tatas da terra.

'l'ambém há ainda algumas pessoas do povo em Estafingrado. Esta
gente - diz o despacho - não teme por sua segurança nem se apreso
sa em fazer pr-epm-ativos para deixar a cidade. Todos perguntam ape
nas "quanto tempo há de passar ainda antes que os alemães sejam
expulsos? ",

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

que reiniciou DEFINITIVAMENTE sua clínica.

Rua Vítor Meireles, 24 - Fone 1447

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

Aproveitamento de aposentados
Rio, 23 ("Estado") - O Ministério da Viação solicitou ao Chefe

do Govêrno autorização para o aproveitamento temporário de funcio

nários aposentados que se encontrem em condições de prestar servi

ços. tendo em conta a carência de pessoal de que se ressente o Depar
tamento dos Correios e Telégrafos com a convocaãão de reservistas,

Sôbre o assunto o Dasp emitiu parecer que foi aprovado pelo Chefe do
Covêrno. Aquele Departamento opina que o assunto seja apreciado à
vista do que dispõe o Estatuto elo Funcionário no que se refere à re

versão, e que seja o processo encaminhado ao Ministério da Viação
para os devidos fins.

A LUTA EM CARATER DE GUERRILHA
Estocolmo, � (H, T. M.) - A propósito da luta na frente ele

Tuapse, os alemaes dizem o seguinte: "Em vez de recuar para Tuapse,
as fôrças russas conservam-se escondidas nos vales e rochedos, em

prestando à luta ele montanha um caráter de guerrilha. Atráz de cada
terreno evacuado pelos russos, atráz de cada rochedo se esconde um

ninho de metralhadoras, Os russos abrem fogo por assim dizer à

queima-roupa", Ataques frontais contra os russos são quase sempre fa
dados ao fracasso, As tropas germânicas são obrigadas a contornar os

ninhos de resistência do inimigo, mas é preciso primeiro advinhar on

de êles se encontram, Sangrentos combates corpo-a-corpo tornaram-se
um espetáculo cotidiano".

Linhos irlandeses e ingleses
Caroàs

Sedas estampadas e lisas

Artigos para banho
Pelos menores preços da praça

na A MODELAR

Onde a luta é mais encarnícada
,

Estocolmo, 23 (H. T. M.) - As últimas informações chegadas a

esta cidade revelam que a luta prossegue com encarniçamento na zona

industrial de Estalingrado, notadamente em torno da usina "Barrica

da Vermelha". Essa usina não é o mais poderoso centro de resistência

dos russos em Estalíngrado e sim a "Outubro Vermelho", maior do

que a outra acima citada e do que a "Dzierzink" que produziu 55 mil

tratores por ano, praticamente destruida em consequência dos bom

bardeios, '

Comissão Internacio
nal de Mulheres Nazismo sob a capa do clero!

Buenos Aires, 23 (R.) - Anuncia-se que a comissão de

investigações das atividades anti-argentinas vai publicar, esta

semana, um relatório sobre a propaganda realizada pelos na

zistas argentinos, sob o manto de certas congregações religio
sas, principalmente por clérigos alemães pertencentes à "Con

gregação 'da Palavra Divina". Essa congregação exercia ativi

dades principalmente no território das Missões, onde existe

grande número de residentes alemães.
O relatório acentua que a igreja evangélica alemã local

tambem constitue um foco de atividades nazistas.

Rio, 23 ("Estado") - No pró
"imo l1lCS seguirá para os Estados

Unidos, a-fim-de participar dos tra

balhos da Comissão Interamericann
+e Mulheres, a SI'a. d. Ana Amélia

rle Queiroz Carneiro de Mendonça,
representante permanente do nosso

país nesse departamento da União
Panamcrica I ta.

Os problemas de matemêtlca
cfeverão ser dados em ucruzeiros. .

Rio, 23 ("Estado") -- O secretário geral de Educação e

Cultura da Prefeitura determinou que a partir de 10 de novem

bro do corrente ano todos os exercícios e problemas de mate

mática relativos a dinheiro deverão ser dados em cruzeiro e

seus sub-múltiplos ou moedas divisionárias, em centavos. Nos

exercícios de aula e provas de promoção do corrente ano será
observada a nova unidade monetaría, dando-se entre parente
sis, para maior compreensão dos alunos, sua equivalência em

mil réis.

Camisas, Gravatas, Pijames.
vicias das melhores, pelos menores

ireços só na CASA MISCELANEA
- Rua Trajano, 12.

Um feito da «cavalaria aquática»
Moscou, 23 (H. T. M,) - Uma lancha-torpedeira russa acaba ele

sustentar, no Báltico, um combate ele uma hora contra 23 unidades se

melhantes do "eixo", segundo informa a emissora desta capital; a qual
acrescenta: "Quando se viu cercado, o capitão que comandava a lancha

deu ordem à tripulação para que preparasse facões e revólveres, para o

caso de abordagem, Em seguida, tentou' uma última saída, lançando
seu barco a toda velocidade entre duas lanchas inimigas, conseguindo
assim escapar, envolto numa nuvem de fumaça artificial. Esse episódio
ilustra a expressão de "cavalaria aquática", empregada na Rússia, com
referencia às lanchas rapidas da esquadra".Novos navios para a

Marinha Brasileira

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO Sexta feira, 23 de Outubro de 1942

3 atos de JORACY CAMARGO
Elenco: AIMÉE, Luisa Nazareth, Flora Moy, Jurocy

@) de Oliveira, Cecy Braga. Helma Gloria, JORACY CAMAR-
____________ . . . __ .. _ GO, Modesto de Souza, Ramos Junior, Mario Lago, Luiz
Um fUme sobre Cataldo, Osvaldo Lousada e Arthur Costa.

IUTiTUTO DE DIAGNOSTICO a erva.m�te Diretor - Professor RAMOS JUNIOR
_

CLlAICO Curitiba, 22 (A. N.) _ O Departamen- PREÇOS - Camarotes 30$000; Poltronas 6$000; Balcoes

Dr. DJ'almd M02l1mann to Cinematografico Paranaense enviou Numerados 5$000; Estudantes 3$000 (balcões sem n úrne-
um técnico para o município de São lIra- ro); gerais 2$000.

Formado pela Universidade de teus, neste Estado, a-rim-de orgaruzar As localidades »Ór
'" chom à venda na "AgenciaGenebra (Sulca) um filme educativo, no qual será foca- la _e. o" I )om prática nos hospitais euroLleu� lizado todo o ciclo da "eva-mate, desde a Glor in (Praça 5

Clínlce médIca em geral, pedlatría, colheita 'até o momento de ser consumi-
••••5.e•••••••••••••••••••••••••••••••@••••••••••••••

doença! do sistema nervoso, apare. da, expondo os interessantes processos de
lho- genlto-urínaeío do homem I beneficiamento e de industrialização. O

e da mulher

I
filme dentro em breve será lançado nos

Assistente Técnico cinemas do país e faz parte de uma sé-

Dr. Paulo Tavares ��7ez:eveladOl"a elas nossas fontes ele ri-

Curso de Radlologta Clínlca com o 1-==·===========dr. Manoal de Aureu uam nanarto . -�

São Paulo). Espeeialtzado em HI- I
glene e Saúde PÚbllcll. pela UnIver- :
I!dade do Rio de J,!nelro. IGabinete de Raio X

Electrocardiografia clínica

IMetabolismo basal
Sondagem Duodenal

Gabinete de fls!oteracia
Laboratório de microscopia e

análise clín lca
Rlla I<'ernando Mact:ndo, a

Telefone 1.195

Dr ARAUJO-oLHos, OUVIDOS
__

e
__.__ NARIZ, GARGANTA

Especialista. assistente do Professor
do Rio de Janeiro.

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

Consultório: Rua Vitor Meireles. 24.- Fone

Dr. MADEIRA NEVES - médico especialista em

DOENÇAS DOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática no 1110 de Janeiro

Consultes Pela manhã: às terç!ls .. Quintas e sabndos. das 10 ás 12
.

horas: à tarde. diariamente. das 15 às 18 horas
Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fono: 1467

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

OLHOS

Josephii1a S(hweidson
MEDICA

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

Bua F. Schmidt. 39 (sob.)
�C:-·

Dra.

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

Ex-tnterne do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico no De()artamento de Saúde

CLíNICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: Rua. Felipe Schn idt n. 38 - Tel. 1426
Residencta: Rua Visconde d e Ouro Preto n, 70 Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORlANOPOLIS.
--------------_.----------- ------- ---------------

Dr AUGUSTO DE PAULA DJ�etola?i���s��:1• Plorlanopohs
Residência e Consultór í.i: Rua Visconde de Ouro Preto 51

(próximo ao Teatro).
Cirurgí a gers! e Doenças de seuhorae.

Fisioterapia: Dlate rn ia, íuíru-vermelho e Ultra-Violeta.
CONSULTAS: Díar íameutes à? 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone 1.644

Dr. SAVAS LACERDA
Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade

Ex-interno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreíra e ex-estagiário dos
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (8. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUV;DOS�

NARIZ e GARGAt�TA
Rua Felipe Schrnldt, 8, altos da Livraria Xxvler, Fone 125
Residencla: Conselheiro Mafra, 77-FLORIANOPOLIS 6
--------------_ ..._------

Dr. ARMIHIO TAVARES
OUVIDOS - NARiS - GARGANTA

CONSUl,TÓRIO:
Rua João Pinto. 'I - Fone UI61

I RESIDÊNCIA:

.

Rua Bocaiuva. 11� - Fone l.lt56
-

I Dr. Antônio M::1
de Aragão

VIIIL

I
MÉDICO

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

de senhoras.

CONSULTORIO:
Rua Trajano. 33.

Diariamente das 15 às
1'f horas.

HESID�NCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone n. 761.

--,---------_._-

Dr. Rerrdgio
CLlNICA -MEDICA
Molestlas Internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt=-Ediíi- ;
cio Amélia Neto--Fone 1592

I9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
Av Hercllio Luz, 186

Consultas dHS 5
- Phone: 1392 -

I
em deante.

Attende a chamados RESIDENCIA:
Rua Blurnenau.

...
j
••
1

_� I_· �-.� ���

bOias

28

1447 DOEN(AS DA PELE
E IIFILlS

TEATRO ALVARO DE CARVALHO

antes ela guerra os químicos alemães
obtinham açucar ela madeira. Cogita-se
agora de fazer o mesmo nos Estados

Unidos, onele o wisky, o gim e o rum

estão sendo r_apidamente convertidos em

usinas especiais, em álcool para fins mi

litares. Justamente é álcool que se pre
tende exu-an: do arucar de madeira, que
tem sido sempre despresado. Os fabr i
cantes de papel cogitam de montar usi

nas para isso. Após varias pesquisas, os

técnicos chegaram à conclusão de que o

açúcar ele madeira desperdiçado anual

mente nos Estados Unidos e no Canadá

produzn-ia o mínimo ele 70 milhões de

galões de álcool.

As

PILUlAS DE BRISTOL
actuam de aocõr
do com as leis na

turaes, limpando
o estomago sem o

violentar.

Agências e

Represen tacões
C.!xe post.1 - 37

RUI João Pinto - 5

FLORiANÓPOLIS

(Cedido pela Prefeitura)

Hoje, 23 de outubl'O, às 20 boras
Joraçy Camargo apresentando

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

Saude, corri a representação da
engraçadíssima Comédia:

MARIA
CACHUCHA

A Estatística Militar destinada a' As autoridades responsáveis peja
facilitar a preparação 'rápida, e tão I· fiel execução �a� Estatísticas Mili

perfeita quanto possivel� do apare-I lares �o?em exrgrr, �empre !lue hon

lhamento material das forças arma- ver dúvida quanto a veracidade de

das da Nação, exige que todos os qualquer informação, que cada in

brasileiros lhe prestem cooperação. formante prove m que declarou. A

Subtrair-lhe apôio é trabalhar con- má-fé constitue crime contra a se

tra o Brasil em guerra. (D. E. M.). gurança nacional. (D. E. M.).

CARTAZES DO DIA
��cr.:aocooooDaXX:lOOC��['�uoooocoooooconoaooClCXXXXX)OIJICIDIlQI'P;·oooooooc·aaco:xaoa

HOJE 4a ..feira HOJE .

OOOOCOOOQIIJItXX,JCXJQ�OD:� DDOCJ(lOOI': oooooica::xl OODOOOOO cccooooccooocce-OCOOOOOOOOlXXlOOO�

-O- -O-

CINE REX Il\'1PERI AL
FONE 158? - FONE 1581 -

A's 7 horas
I

A's 7 1/2 horas

Que espere' o céo ! O velho conselheiro
Com Robert Montgomery e

Evelyn Keyes

2- Atualidades �B.K O.
Pathá News (Jornal).
Preços: 1$500 e 1$100
Livre de Censura

Com John Archer, Carol Hughes
e Guy Kibce

Viajando para a zona da Iu- 1 Campanha da laranja
tura indústria do papel DFB. Complemento Nacional (DF.E.)

3 fi voz do mundo

Preços: 2$500 f 2$000
Livre de Censura

George Brent, Brenda Marshall e George Tobias
em AO SUl. DE SUEZ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ADVOGADO ACACIO MO-
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro lO nv 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)

Residência: "La Porta Hotêl"
apartamento 112.

Caixa-Poslall10-Fone: 1277

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 inflexivel.
(D. R M.).

Comprai na CP SA MISCE
LÁNEA é saber economizar'

I Banco de Crédito Popular e Auricola de
I Santa Catarina.
I Distribuicão de Dividendos
I o BANCO DE CREDITO POPULAR E AGRICOLA DE
.

SANTA CATARINA avisa a seus acionistas que está pagando
em sua sêde, 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.

NOVO CURSO DE EMERG2NCfA DE
MEDICINA MILITAR PARA MÉDICOS

CIViS
De acôrdo com a ordem. do sr. Coronel

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

de setembro de 1942.

GRATIFICA-SE
Pede-i e a quem achou uma

argola C0m :.l chaves gran
des e 2 pequenas, entregá-Ia
nesta redação, que será gra
tificada.
646 5.v.-5

ALUGA SE um salão
,."

no prédio
n. 2 à rua Visconde de Ouro
Preto. Tratar no Mercado Pú
blico. n. 32.

6.v.- 5

Máquina de escrever
Vende-se urna máquina de

e screver, Remlngton, portá
til. Tratar à rua Joinville 52

7 v-6

Clínica médico-cirúrgica do
DR. SAULO RAMOS
Especialista em mol6stlas de

senhoras - Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: es

tõmago, vesícula, útero, ovários,
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
PLASTICA DO PER1NEO - Hérnias,
hldrocele, varlcocele. Tratamento sem
dor e operação de Hemorroldes e varl·
zes - Fracturas: aparelhos de gêsso,
Opéra nOI!! Hspltals de Florianópolis.
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

IFone, 1009
Horário: Das 14 às 16 horas, dlaria·

mente.

Comunicação Vende se
uma chácara

-

saudável e a

prazível, com 23 metros
de frente por 330 de fun
dos, sobre a estrada geral
proxima ao Bulneario da
Ponta do Leal. Informações
na gerencia do "Estudo."

lova.- 10

A familia Otávio Schiefler co-

munica a seus parentes e peso
soas de suas relações a mudan
ça de sua residencia para a rua

Bente Gonçalves, 16.
Svs.-4

I

Cão
Compra-se um, com 2 a 3

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

partamento número 5.
vs.-7

V dUma casa e
eu eUI-se um terreno,

no Arlríú, fronteiros à ca

pela local, por 2:600$000.
Tratar com o chauííeur
do carro no 1522, no pon
to dos automóveis. nesta ca

pital. 10 vs-6

Caspa J LOÇÃO MARAVI.
LHOSA I

Casa Compra-se uma, atê
vinte e cinco contos

25:000$000.) Tratar com Adria
no Gonzaga Schaefer , à rua

Felipe Schrnidt, 104.
5.vs.-5 I

Dr. Cluoo, G.lGalletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro. 23
10 andar (Altos do Café
Bubi). - Fone 1...68.

CHA·CARA
Vende-se ou permuta-se

uma bãa chácara, com 10.000
mts, 2 dispondo de agua cor

rente, poço de agua potavel.
insta lação elétrica, árvores
frutíferas diversas, caíesal,
etc. Terreno plano.c-Infor
mações na redação do ES
TADO.

G. .� __

Só às autoridades Interessa
rá, de-fato, o que sabes 8 res

peito da "quinta-coluna". (L.
D. N.).15v.-.I0
._--_ ..__.._------.--_._-_.

I Farmácia «Esperança)) Ido

Ifarmacêutico NILO LAUS

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

Perfumarias.--Artigos de borrachd.
Garante se a exata observâ.ncia no receituário médico

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

Mercado,
FONE 1.642

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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! SEDAS:• •
• •
• padrões maravilhosos, finíssimo acabamento -
: das melhores fábricas do país, são :
: encontradas nos balcões da :
! Casa SANTA BOSA :XlIX) ......

• •

: Diariamente recebemos novidades :
: Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514 :
• •
....................._•...............

CD�panhia Arfi uanca Baia ))
Fundad?j em 1870 Séde: BAIA

Seguros Terrestres e Marítimo"

MATRIZ
BLUMEHAU

Rua 15 de Nov. n. '533
CASA43

LIVRARiA E PAPELARI A.

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.

REPRESENTACOE�
GERENTE: EDMUNDO SILVEIRA JOR.

Dados relativos ao ano de 1940
Capital Realizado Rs. 9.000;000�OOO
Reservas, mais de :. 54.700:000$000
Responsabilidades assumidas, ;·!.929.7 i 9:000$000
Receita 28.358.'717$970
Ativo em 31 de dezembro 85.964:965�032
Sinistros pagos 7.323:826$8GO
Bens de raiz. (prédios e terrenos) t 22 354:000$000

I

Diretores:
Dr. Psmphllo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanio J;;se

de Souza e Dr. Francisco de Sá.

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

cipais cidades da América, Europa e Àfrica.

Agente em Florkmópolis

CAMPOS L O B O & (ia.

S a nu uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSF OROS,CALeIO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS

RUA FELIPE. SCIiMIDT N 39

Catx« oostai 19-- TdeohoM1083-l!.nd. Tel. c ALLlANÇA't

Sub-Agente em Laguna, Tubarão. Itajaí,

IBlumenau e Laqea. CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
SÃO SEBASTIÃO

sob a direção clínica do médico Dr. DJALMA MOELLMAHt�

O. Pálido.. Dep.uper.dos,
ESCJotedol, Anêmico., Mãe.
que cri.m M.grol. Crianças
raquílicas, r.ccberão I toni-
ficação ger.I do org.nhmo

com o

Sangue nol
Llc. D.N.S.P. n' 199, da 1921

.................. -
'

•......... �......

Os órgãos da Estatística Militar
têm apôio legal, quando intimam
o produtor e o vendedor a mostrar
o que possuem em seus estabeleci
mentos. (D. E. M.).

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 (JS
nossos Irmãos e demais fiéis, para
asslstirem às festividades em louvor
de nossa padroeira, Nossa Senhora
do 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 compare
cerem a estes átos da nossa Heh
gião.
Consistório, em Florianópolis, 16

de outubro de 1942.
Manoel Alves Garcia

10 secretário

CASA MISCELANEA, distribui- Prestigia o Govêrno e as
dora dos Rádios R. C. A. Victor, classes armadas, - ou serás
Vávulas e Discos. - Rua Traja- um "quinta - colunista". (L.
no, 12. ,D. N.).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CLUDE DOZE-Domingo próximo, grandiosa soirée, das 21 às 23 horas
" , ,-

Por European Correspondents, Kuestrin, sede de guarnição mi-

para "O ESTADO). Iitar, onde no passado F'rede-
O comandante dos exércitos rico-a-Grande esteve prísíoneí

alemães no Cáucaso e no Volga, ro por ordens do pai. Von Bock
o Marechal Fedor von Bock, 0- é filho .de um oficial que se dís
cupa hoje uma situação especial tinguíu na guerra de 1870-71, e

entre os comandantes do exér- desde a sua infância foi prepa
cito alemão. E não só o mais rado para uma carreira militar.
conhecido de todos os generais Para êle não havia outra carreí
alemães mas é também a encar- ra senão a do exército. É precí
nação da máquina de guerra so não esquecer isto para se

alemã. Além disso, no momento compreender a SUa atitude nos
atual acham-se centralizadas momentos críticos da sua car

em sua volta numerosas corren- reíra. Cresceu na academia mi
tes rfolíticas. :.itar. Aos 18 anos de idade foi
O marechal Fedor von Bock enviado para o Regimento N. 5

ten1 62 anos de idade mas não de Infantaria da Guarda, como

parece ser tão velho. É magro tenente. Em 1912, quando tinha
e apenas de estatura mediana. 32 anos, foi promovido a capí
Tem um rosto ascético, ossudo tão, seguindo para o Quartel
e de faces encovadas, uma boca General. No começo da guerra
de lábios delgados, orelhas como. de 1914 era oficial do Estado
pridas, cabelo grisalho penteado Maior adido aOS guardas de
da testa para trás. E nesse ros- Plessenberg, regimento que ob
to há também um par de olhos iervava rigidamente as tradi
azues frios e bem abertos, com ,ões prussianas antigas. Em 1916
uma expressão de desafio e des- foi promovido a major e envia
prézo, que parecem constante- lo para o Quartel General do
mente dizer: "De que me acu- Grupo de Exércitos do Príncipe
sam? Digam depressa! Eu .nego ímperial Alemão. Foi êle o en
tudo". zarregado de dirigir as opera-
Aqueles olhos contam a hís- iões ligadas com o ataque a

tória de Bock, Não apenas a sua Verdun, a batalha mais san

história pessoal. É a história de grenta da primeira guerra mun
um corpo de oficiais que, em Iial. Naquela ocasião, pela prí-
1918, perderam o rumo, os seus .neira vez, tornou-se evidente o

princípios e a sua fé, homens .alento e a crueldade que são
que, não obstante, se agarram à mas características. Dias segui
sua posição no Estado e servem Ios atirou novas divisões para o

chefes que não adoram nem nferno do forte Douaumont e

mesmo respeitam, e que, com Vaux, convencido como estava
uma especie de frenesi profissio- .íe que os ataques em massa e

.nal, fazem a guerra pelo amor ) sacrifício ilimitado de vidas
da guerra. Quem quiser compre- humanas tinham por fôrça de
ender por que razão os orícíaís trazer a vitória no final de con

prussianos de 1914 vieram a ser tas. Da mesma maneira, em No
os sacerdotes de um culto de vembro de 1941 atirou divisões
destruição tem apenas a estu- ieguidas contra os baluartes de
dar a história da vida de von aço de Moscou, e agora está ati
Bock. I rando divisões em massa contra
Fedor von Bock não é certa-, as fortificações de Stalingrado ...

mente um nazi como Rommel. É provável que nenhum outro
Também não é um militar ama- general alemão tenha causado a

dor, filho da fortuna, como
I
morte a tantos dos seus compa

Goering. É o produto típico da triotas como este fanático frio
casta militar prussiana. Nasceu e sem escrúpulos.
em 1880 na cidade pr,ussiana de Em Verdun foi-lhe negada a

vitória. O que ganhou naquela quando Hitler subiu ao P0c181,
ocasião foi, porém, uma amíza- era tenente general.
de íntima com o Príncipe Impe-I Von Bock não é um ,>;encral
rial alemão, amizade que tem' de Hitler. É um dos que afirmam
perdurada até ao presente. Mes·-I que o exército tem de contínuar
mo durante esta guerra, o Ma-I a ser no Terceiro Reich c que
rechal dos exércitos de Hitler sempre foi durante a repúhüca,
tem passado os seus dias de li- um Estado dentro do Estado.
cença como convidado do Prín- Tinha a mania de faze].' brindes
cípe Imperial em Cecilienhcf, à morte, pelo que era con'recírío
próximo de Potsdam. por: Bock, herói da morte.
Esta amizade explica talvez

um cios incidentes mais curíosos Enquanto outros generais às

da sua vida. Quando o Impera- vezes se viram obrigados a pedi!"
dor Guilherme em 1918 se viu a demissão em virtude de i.nci·

obrigado a abdicar, von Bock foi dentes, von Bock, embebido no

c 11 a m a d o anonimamente ao serviço do exército, permanecia
Quartel General Impertal. UI, impávidamente no seu pôsto. E

von Bock pediu o extermínio dos assim, na campanha da Polônia

revolucionários vermelhos, mas
comandou o grupo de exércitos

o Imperador abdicou. Von Bock do Norte, e na campanha ela

não seguiu o Imperador e foi, França o grupo de exércitos B.

pelo contt árío, servir a. repúbli- Promovido a marechal, e depois
ca, ou antes, o único chefe ou

de atacada a Rússia, foi-lhe da

senhor que sempre te Ire, O exér- do O comando do grupo de cxér

cito. citas do Centro na frente ortcn-

Tendo-lhe sido reconhecido o tal, que atacava Moscou, e de

talento e a capacidade de que pois foi transferido para c 1:0-

sempre deu provas, teve rápida mando dos exércitos que ataca

promoção. No entanto, pertencia vam o Cáucaso e avançam sóbre

à clique, que servindo a repúblí- o Volga. Chefe supremo de exer

ca, tinha por fim trabalhar a- citas enormes, está agora no seu

penas para supremacia do exér- elemento, que é atirar dívisões

cito, tendo sido encarregado por
em massa para o inferno que é

von Skeet, em 1942, de organí _
a frente russa.

zar o ilegal "Exército Negro". Certos círculos alemães ccnsi
Quando êste foi descoberto e deram von Bock como o homem
dissolvido, von Bock pe t· ,'.

-

'(�("ell que um dia terá de enfrentar
na sombra e a sua carreira no Hitler ou tomar conta dos negó
exército não sofreu interrupção. ! cios do Estado depois da queda
Depois disso a política na Ale-

I
dêste. É, porém, muito provável

manha atravessou urna rase que ambos percam a competição
mais tranquila, e von Bock se- e a vitória pertença a um tercei
guiu a rotina normal 1.ti\ qur , 1'0.

COQPERl'iTIVA MIXTA DE LATICINlOS DE FLORIANÓPOLIS
Assembléia Geral Extraordinária

A-fim de serem tratados diversos assuntos de Interesse urgente,
de acordo com o que dispõe a Regulamento para a Fiscalização das So
ciedades Cccperativas DO artigo 'f. e seus parágrafos, do Capitula li,
baixado com c Decreto n. 6.930, de 19 de Março de 19ftl, ficam, de
ordem da üíretorta de Economia e Assistência ao Cooperativismo. os
senhores associados da Cooperativa Mixta de Laticínios de Florianópolis,
cenvccedes para ii Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se em data
de 25 do corrente mês. làs 10 horas da manhã. na rua Conselheiro Mafra
fti B. sobrado.

Ordem do dia: 1) Situação geral da Cooperativil: 2) Prestação de
contas; 3) Dissolução da Sociedade,

Florianópolis. 22 de Outubro de 19!j2.
Orlando João da Silva Medeiros

Economista Rural

"wc

Crédito Mútuo Predial
-------------------

Proprietários: J. Moreira & (ia,

22 DE AGOSTO
Foi entregue ao ;Jrps�a.mí8tli L'berato Francisco Duarte

posaut.tor d!:l caderneta ll. 12C1H, o prêmio
que lhes coube ern mer cadorfus, no valor d e rs.

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

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito ·Popular e Agrícola
de Santa Catarina

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

Rua Irslano 0.0 16 - Sêde própria
Registrado no Ministério da Agricultura pelo Cerüílcado

n. 1 em 20 de Setembro de 1938,
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS
EYlPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos -- Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
Tem correspondente em todos os Muníclplos do Estado
iiepresentllote da Caixa Ecouomlca Federai para 8 venda

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

Paga todos os ceunens das apólices Federais e dos Estados
de São Paulo. Mina.s Gerais e Pernambuco.

Mantém carteira especial para administração de prédios
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas:
C/C à disposlçãG (retirada livre) 2%
C/C Limitada 61k
C/C A 'fiso Prévio 8'..fJ
C/C PflUO Fixo 9%

Aceita procuraçl1o pua reeeber vencimentos em to
ias as Repartições Federais. Estaduais e Municipsi6.

4 DE NOVEMBRO
Mais um formidável sorteio re aliza r á a Crédito Mú

tuo Predial, no dh 4 de Novembro (6'l.feira),
com prêmios no valor de

6:250$000
Não vacile adquira já a sua cs derneta na sé de da

Crédito Mútuo Predial à rua Visconde
de "Ouro Preto n° 13..
"3...

Consulta médica gratis '!

Conlribuicão
, 1$000apenas

.e; ftma
N.!.I.') I _

Reféns em Mãos
dos Nazis!

Leia no novo número de SELE

ÇÕES: OS horrores a que escapou
um refugiado - entre outros, a

execução em massa de 117 inocen
tes. E mais:

Adolfo Hitler - o novo deus
• da Alemanha! Como os nazís
estão procurando substituir o

Cristianismo por uma religião
sintética, que tem por Deus ao

ditador Hitler. Pág. 37.

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.

Prisioneiros no fundo do
mar! Um conhecido escritor des
creve o pesadêlo dos minutos que

passou num tanque submerso, e

como conseguiu escapar. Pág. 69.

Experimentemos tudo �o
menos uma vezl O saboroso
segrêdo de como se pode enri

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

Como um velho de 70 anos

conduziu a salvamento um grupo
de crianças na França invadida.
Condensaçãs de um romance

enternecedor com referência l

guerra atual. Pág. 77,

Não deixe de ler êstes e outros

artigos notáveis no número de

SETEMBRO de SELEÇÕES
Acaba de sair F;:;::;::::�L
Custa só 2$

J.W.T.

Rep"esentante Ge:/"at no Brasil :

FERNANDO CRINAGLIA
B:ua do Rosário, 55-A - 2.° andar - Ri.

EDITAL DE PRIMEIRA PRAÇA COl\1 O
PRAZO DE 20 DIAS

O Doutor Osmundo Wanderley da Nó
brega, Juiz de Direito da P. 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, à
frente do eclifício do Palácio da Justiça,
à Praça Pereir-a Oliveira, o porteiro dos
auelitórios eleste Juizo trará a público
pregão ele venda e arrematação à quem
mais dér e maior lanço oferecer sôbre a

respectiva avaliação de doze contos de
réis (12:000$000), o seguinte: N. 1 - UI
ter-rena situaelo no distrito do Saco dos
Limôes deste Município, com a área ele
quatr-o mil quinhentos e cincoenta me

tros quaelrados (4.550m2), fazendo frente
à estrada pública e fundos ao mar; con

frontanelo, pelo norte, com propriedade
de João Vicente Vieira e pelo sul, com eli
ta ele quem ele elireito, mais quatro casas
construidas de tijolos, e estuque, cober
tas de telhas, forraelas, assoalhadas, eu

vídraçadas uma delas, todas com diver
sos compartimentos, edificadas no terre
no acima, avaliadas por doze contos de
réis (12:000$000). Esses imoveis foram
penhorados ao espólio ele José Mar-tins cio
qual é também representante a viúva
elo de cujus Leontina Martins, na ação
executiva hipotecária que lhe move Ma
noel Oaldmo Vieira. E, para que chegue
ao conhecimento de toelos, mandou expe
elir o presente eclital que será afixaelo no

lugar elo costume e publicado pela im
prensa na forma da lei. Dado e passado
nesta cidade de Florianópolis, aos doze
elias elo mês de outubro elo ano de mi!
novecentos e quarenta e dois. Eu, Hygino
Luiz Gonzaga, Escrivão, o subscrevi. Se
Ios a final. (Ass.) Osmundo Wanderley
ela Nóbrega, Juiz de Direito da la. Vara.
Está conforme. O Escr-ivão Hygfno Luiz
Gonzaga.

o derrotismo e o pessimismo
são armas da "quinta-coluna".
(L. D. N.).
CONCURSO PARA DENTISTA DO HOS

PITAL MILITAR
É nesta data, aberto pelo prazo de 60

elis, o concurso de títulos para círur
giões dentistas contratados, a-fim-de ser
virem neste Hospital, devendo os interes
sados apresentar os seguintes documen
tQI:
a) - Diploma passado por uma F'acul

elade de Odontolog ía oficial ou oficializa
ela pelo Govêrno Fecleral e certtdãe de
seu registo no Departamento Nacíonal
ele Saúde.
b) - Certidão de nascimento em ort

ginal, provando ter no máxime 35 anoI
de idade.
c) - .Certificado de alistamento ou de

reservista, com O registo de que seu poso
s�ndor se acha em dia com as obriga
çoes concennentes ao Serviço Militar.

<;}) - Cópia de ata de Inspeção de
saude.
e) - Atestado de conduta civil, firma

do por autoridade competente e folha
corrida.
f) - Ser brasileiro nato ou naturali

zado e no gôzo do seus direitos civis e
políticos.
g) - Carteira de identidaue.
h) - Atestado de vacina.
i) - Residir há mais de seis meses

nesta cidacle.
Todos os documentos acima, com ex

cerão dos referidos nas alíneas c e d, de

��]fão�r aê firmas reconhecidas �or ta·

Para malares esclarecimentos, deverAo
�s interessados dirigir-se ao Hospital Mi
!ttar, das 8 às 12 horas.
Hospital Militar de Florial\6polls, 20

de �ete!)lbro de 19'12.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO 23 óe Outubro de 1942

IVida Social
f ������oÇ��m������!;S�t���:J�'�'��:������
Afonso Ribeiro de Sena, do Tribu- ta dos autos a-fim-de proferir voto,
nal de Mato Grosso, acionaram o o que fez, recebendo os embargos,
Estado para anular os atos emana- para restabelecer a sentença de
dos do interventor federal que os primeira instância. Foi a primeira
colocaram em disponibilidade, a- aplicação dada à lei constitucional
fim-ele voltarem à atividade e re- n. 8_
ceberem os atrasados. O juiz julgou

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

a ação improcedente e o Tribunal AVISOdo �stado, em gráu de apelação,
confirmou a sentenca. Vieram os
autores com recurso extraordíná- DR SAVAS LACERDArio para o Supremo Tribunal, onde •

a Primeíra Turma deu provimen- Comunica que
-

mudou I
to, para �'ef0!ln�r a sentença de seu consultoria para a rua

I
prrmerra ínstãncía e pagar aos au- F Ii

.

tores os vencimentos do carzo. 80-
e i pe Schmldt 8, Altos do

brevieram os embargos, que "'foram I Livraria Xavier. /julgados pelo Tribunal Pleno. Co- Consultas-Das 16 às 18 hs

Na usina «Outubro Vermelho» '��.�����-�������

Estocolmo,23 (H. T. M.) - O grosso das forcas defensoras russas Naulragou O MIRRM8Restá concentrado na usina "Outubro Vermelho< Ali se encontram J.I N
imensas quantidades de artilharia, metralhadoras e morteiros. A jul
gar pela cadência do fogo que mantêm sobre as linhas atacantes os

russos contam igualmente com enormes quantidades de munições:

Fazem anos lloJes
O sr. almte. relormado Lucas

Boiteux, apreciado historiador

patricia;
-a menina Zilma Medeiros;
-o jovem Celso Moreira, filho
do sr. dr. Edmundo -Moreira ,

conceituado causídico;
-o sr. tte. Osmar Romão da

Silva, ajudante - de.- ordens da
Interventoria Federal e figura
de marcante relevo nas letras

catarinenses;
-o menino Diógenes, filho

do sr. Elesbão Silva;
- o sr. José Fernandes Ne

ves, acatado comerciante;
- a exma. sr a, d. Arací Rupp

Bulcão Viana, esposa do nosso

prezado conterrâneo sr. dr. Os
valdo Bulcão Viana;
- a sta, Estér de Sousa, fi

lha do nosso venerando conter

raneo sr. Francisco de Paula e

Souza, hábil tipógrafo;
- a prendada senhorita prof.

Maria - Lucí , filha do sr. Eval

do Schaefer;

N'llcimentos:
Pelo advento de seu garotinho

Almir acha-se em festas o lar
do sr. sargento Amir, Saturnino
de Britto e de sua esposa, sra.

EH Britto

Falecimentos:
Na cidade de Laguna, onde

residia, faleceu a exrna, sra. d.
Alda Candemil Duarte, esposa
do sr. Ido Severino Duarte, do
alto comércio daquela cidade.

Viajantes:
Procedente do Rio, aonde fôra

concluir o curso de 'cartógrafo,
chegou a esta capital o nosso

jovem conterraneo José Bayão
funcionário público estadual.

Habilftações:
- Estão-se habilitando para

casar: o sr. Valdemiro Ghizoni
e a sta. Catarina Juçá Coelho;
o sr. Oscar Gonzaga e a sta.

Marina Bittencourt; o sr. Alta
miro Henrique Simas e a sta.

Olga Cândida Dias e o sr. Val
ter dos Santos e a ata. Sem!
Padilha ..

Espetáculos gratuitos para os

pobres de São Paulo
S. Paulo, 23 (E.) - No cumpri

menta de seu programa relativo à
realização de espetáculos gratuitos
para os pobres da cidade, a AS3is
tenda Técnica de Festejos Popula
res, do Departamento Estadual de
Imprensa e Propaganda, promoveu
ontem às 20 horas e meia, no Circo
Seyssel, no largo da Pólvora, urn

espetáculo popular.

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 pelas
leis do País. (D. E. M.).

Jardineiro
Rio, 23 ("Estado") - O procu

rador Leite e Oítícica apresentou
ao ministro Barros Barreto classi
ficação de delito no processo ins
taurado contra João Nierel, de na

cionalidade alemã, residente em

Ribeirão Preto, acusado de fazer

propaganda a favor do "eixo", ape
sar-de ser jardineiro municipal. Na
busca que a polícia fez em sua re

sidência, encontrou uma pistola de
fabricação alemã com a respectiva
carga. O procurador deu o reu co

mo incurso nas penas do art. 30"
inciso ;8 do decreto-lei 431,

já

Não compre novas-I I '

Aproveite suas antigas máquinas REGISTRADORAS
e de SOMAR, adaptando-as à nova moeda

CRUZEIRO

,

A MEC'ANOGRAFA
fazendo êsse serviço, para o quê se acha

tecnicamente aparelhada.

.Preços módicos!

RUA JOÃO PINTO, 19 fONE -1499

Tecidos brasileiros
para a Africa do Sul
Cidade do Cabo, 23 (R.) - Re

vela-se nesta capital que grande

'1 carregamento de tecidos de seda
manufaturados no' Brasil se encon
tra a caminho da África do -Sul. !

Brevemente, os tecidos brasileiros �
serão entregues à venda, aliviando _�������������__consideravelmente a aguda escassez

dessa mercadoria nos mercados da Bombas em Gênova
África do Sul. I Londres, 23 (Urgente). - A

Não tenhas dúvida em de- luz do luar, os grandes bom
nuneiar um "quinta-coluna", bardeiros da RAF atacaram, es

por mais que pareça ter ami-. ta noite, a cidade italiana de

go; não merece tua esti�l' um
Gênova, Nenhum aparelho se

traidor da Pátria. (L. D.: d�. I
perdeu.

está

PARA ATURDIMENTO E ZUM

BIDOS DOS OUVIDOS

Rio, 23 (C. M.) - Foi confirma
da, por unanimidade de votos dos
ministros do Supremo Tribunal Mi

litar, a condenação do 10 tenente
intendente elo Exército Almerindo
Fernandes Cardoso, como incurso

O vapor argentino "Mira- mar e os pareeis de que aquele
mar", que noticiámos haver en- ponto está semeado.

-�...

"-il�r;-;=\r:;:;rr;;;;---J;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;� calhado nas rocas do Cabo de O "Miramar" pertencia à "Em

RECORTE

I
Santa Marta Grande, tendo so-

i presa de Navegacion de Buenos

E N
fr ido grande rombo na quilha e' Aires" e conduzia para o Moi-

ESTE AV ISO toS e otícías aehando-se com a casa das má i nho d.e Joinville 400 toneladas

quinas invadida pelas aguas, aca- i de trigo a granel, carga essa

I
� -""_"I bou fendendo-se ao meio s scço- que totaln:ent,e se perd:u.

ANTIGO PREPARADO INGLÊS As uto dade p t
brando ontem irremediavelmente. _ ..

a n .......s .or uanas, po-
Tendo o procurador da Repú- liciais, e alfandegárias da Laguna

I
blica Fa bio de Andrada, sido O sinistro ocorreu a 5(;0 mts., estiveram presentes no lugar do
convocado para o serviço da mais ou menos, da praia. Toda a sinistro, havendo o sr. Oscar

Se 'T Sei -I .

. Aeronáutica, o presidente da tripulação se salvou. Dez mern- Abraham, administrador da
v • • 011 1ece a guma pessoa que SO� , 1 •

•
•

fra de congestão catarral ou aturdimen-,' Repuohca no_meou. O _procurador bras dela por ém, só o conse- M � s a de R e n das Federais,
to, recorte este aviso e leve-lh'o. adjunto Mar io Acio lli para su- guiram com grande dificuldade, designado u m funcicnario
o catarro, o aflurdimento e a dificul- bstituí-lo. tendo sido necessario enviar em para permanecer na praia. afim

dade de ouvir são provocados por uma I • seu socorro uma lancha, a qual de recolher os salvados e dar
enfermidade constitucional. Por essa ra- Como medida decorrente do houve de lutar com a furia do outras providencias.
zão, dedi.co.u-se muito tel�po ao estudo estado de guer ra não será do- c

.. _

de um tônico suave e eficaz para com- I '
_

'
. _

bater os males causados pela afecção ca-I ra avante, expedida qualquer
D I d d d f Itarral. E êsse remédio, cuja f6rmuJ.a está correspondencia endereçada ao ec ara o in igno o' o leia ato

plenamente vitoriosa e tem proporciona- exterior do país que não trou-
do alívio a muitos sofredores, é conheci- xer indi

-

do
do sob o nome de PARMINT e está à . a. ca çao

.

nome e re

venda em todas as farmácias e drogarias.
sidencia do respectivo remetente

Logo nas primeiras doses, Parmint ali- Avia a cabeça, a congestão e o aturdimen- Tinturaria «(iuarany»
to catarrais, enquanto o ouvido se resta- Pede à sua distinta freguesia
beleoe. prontamente. A perda de olfato e não entregar seus ternos a pes-
a descida do catarro para a garganta são I

_

outros sintomas da afecção cat�rral que
I s?�s que nao ap�esentarem cer

se combate com Parrnínt. 'tlflcado.s fornecidos por ela,
Sendo muitos os males do ouvido pro- comprobatórios de sua qualida

vocados diretamente pelo catarro, pOde-/ de de funcionários da mesma.
se evitá-lo com Parmint. 666 l5vs.-l,

Londres, 23 (R) - O ministro da Aeronáutica, "sir" Ar
chibald Sinclair, revelou na Câmara dos Comuns que nada me

nos de 6.704 edifícios de Malta foram destruidos ou danificados
em consequência de ataques aéreos realizados pela aviação do
eixo.
Até 19 de outubro o inimigo realizou 1.660 ataques aéreos a

Malta, durante os quais perdeu 1.069 aparelhos. Pereceram em

A Floricultura pede ao consequência dos ataques 1.386 habitantes da ilha.
seus amaveis fregueses que as

encomendas de coroas 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.--9

É UMA DOENÇA
.MUITO PEIUG_0SA
PARA A FAMILlA
E PilA A RAÇA

nas penas do art. 166, combinado
com o art. 43 do Código Pena1. Pre
liminarmente, o Tribunal declarou
o réu, desde logo, indigno de oficia
lato, nos termos do decreto-lei n.

3.038, de 10 ele fevereiro do corren
te ano, unanimemente, sendo esta
a primeira decisão dessa Côrte de
Justiça ou de qualquer outro tri
bunal do país, em virtude da qual
perde um oficial do Exército o di
reito ao uso da farda. Funcionaram
nesse processo os ministros Cardo
so de Castro e Vaz de Melo, como
revisor e relator, respectivamente.
O procurador Valdemiro Gomes

Ferreira fez veemente acusação.

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

I SUELI. participa a

seus parentes e amigos de
seus pais, EH e Amir Sa-

I turnino de Britto, o nasci
mento de seu irmãozinho

I ALMIR.

II Fpolis., 21-10-942

I 4vs.-l I------------

Destruições elll Malta

Ameacas nipônicas

---------------_._"

O emprego da virgula na grafia
das importancias em «cruzeiro»
Rio, 23 ("Estado") - O ministro

da Fazenda baixou a seguinte cir
cular: "O ministro de Estado dos
Negócios da Fazenda, considerando
que a virgula ou 'o ponto podem
ser empregados em um número
para separar a parte inteira da
parte decimal, e tendo em vista �

conveniência de um procedimento
uniforme no modo de grafar as ím
portâncias em cruzeiro, declara aos

srs. chefes de todas as repartições
subordinadas a êste Ministério, que
fica adotado o uso exclusivo da
vírgula para separar a parte intei
ra (cruzeiros) da parte decima I
(centavos), a saber: Cr. $ 21.750,70;
Cr. $ 875,25; Cr. $ 12,10; etc.

Nova Iorque, 23 (A_ P_) - A Rã
dio de Tóquio, que continua trans
mitindo ameaças de "pesados cas

tigos" contra os aviadores ameri
canos, deu, agora, os nomes de

quatro aviadores que, segundo o

locutor nipônico, foram "captura-

I
los", após o bombardeio contra o

Japão pela esquadrilha do general
Doolittle". Esses quatro aviadores,
aprisionados pelo inimigo, seriam:
JS tenentes 'William Farrow e Dean
Hollmark, o cabo Jacobz Deshazer
= o sargento-mecânico Harold
Spats.
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•••Aí COMEÇA
A VIDA EVITE A. DIFTERIA

VacL1.e o seu filho
tra esse terrivel

(CRUPE)
Informações com o

Dr. ARMINIO TAVARES

con

mal
Sim, contanto

que você asse-

gure CI plena vi
talidade do seu

coração e das suas

artérias com o uso

de um produto
como IODAlB.
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Vide: do corpo

IODALB-
Vida do coração
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