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Prorrogado o prazo para a 
realização do piesbicíto no 
Brasil

Inaugurado 
dia 10 de no
vem bro  o novo 
arseüa! de guer
ra

Durante o ato inaugural 
do novo artonal de Guerra 
no Rio, toi oferecido ura 
almoço ao ar. Presidente 
da Republica , saudo-o o sr.

Rio (Agencia Nacional) Na cerimoniada instalação 
do congresso dos Conselhos Administrativos dos Estados, 
o sr. Ministro da Justiça pronunciou ura discurso ex
planando os motivos pelos quais o prazo fixado pela 
Constituição Brasileira para a realização do plesbicito 
foi prorrogado, sendo que os motivos sao determina
dos pelo atual estado de guerra do Pais, resultante dal Ministro da Guerra, o qual. 
agressão estrangeira. j em brilhante oração, fez

! rapida sintese das grande» e
-------------------------------------------------------------------------- ' notáveis realizações do go

verno do sr. Presidente 
Getulio Vargas, no afan 
de melhor aparelhar as 
nossas gloriosas forças ar
madas.

O sr. Presidente da Na 
. çâo Brasileira, agradecendo 

A passagem do aniversario do Estado Novo, e m ja homenagem do exercito. 
Lajes, foi comemorada condignamente, entre as so)eni-ina ^ata aniVór8arja j 0 £s

tado Novo, resumiu as suas

010 DE NOVEMBRO
LAJES.

dades destacamos a sessão solene realizada no Institu
to de Educação, com a presença das autoridades civis, principais realizações
militares e eclesiásticas, imprensa, exmas. famílias, alunos;; camp0 economico, social 
e grande assistência.

Usou da palavra com brilhantismo o dr. Promotor 
Publico da Comarca, sobre o Estado Novo e o Presi
dente Getulio Vargas, proferiu bela oração, também 
alusiva a data, a senhorita Maria Ribas.

O côro orfeonico do Instituto abrilhantou a soleni
dade.

Convite

no
e

espiritual, tecendo elogios 
a figura encrgica e de a- 
ção do sr. Gal. Eurico Gas 
par Dutra, e ao exercito 
uacional, agradecendo por 
fim, o apoio que ele sem
pre lhe dispensou e continua 
dando.

Convidam-se as autoridades civis, militares e ecle- 
siasticas para assistirem á festa comemorativa do dia 
lõ de novembro com início ás 9 horas, no Estádio do 
Futebol Clube. A Comissão

P ro g ra m a  Com em orativo do A n ive rsa rio  do 
2 ° Btl. Kdv

Dia 19 .X. 9J3.
la. Pinte:

luirio áa 9,30 horas, no campo do Ginásio Diocesano:
a) Basqueteból entre as equipe» de praças do 2° Btl. Kdv. «doGinásio Dio-

NOVA YO RK — A escritora 
Vicki Baum vai publicar um 
novo livro, intitulado «A arvore 
que chora», no qual é traçada 
a história da seringueira ama
zonense de onde sairam os mi 
Ihões de arvores que hoje for
necem borracha natural indis
pensável ao esforço dc guerra 
das Nações Unidas.

Hipismo
cesano.
1>) Voleibol entre oe oficiais do 2* Btl. Rdv. o Lajes T. Club.

2a. Parte:
Inicio ás 12 horas, na Praça João Pessôn: 
a) Hasteainento da Bandeira Nacional.

3a. Parte;
Inicio ás 11,30 hovas, no campo de futeból:
>i Provas esportivas disputadas entie as Companhias do 2" Btl. Rdv.:

1) Luta de traveseiro; 2; Revesamento x. 100; 8i Jogo Cavulo-Utna- 
leiro; 1) Cais) de guerra;, 
b; Provas Hipicas:

l) Concurso de saltos; 2) Prova dns iirgolinhna; 3) Pm-ede rubra;
Obs: todas provas terão prêmio ao vencedor.

Din 20 .X. 1943.
Grande baile, no Club 14 de Junho.

A comissão organizadora:
Major Otehen Dutra Frngôso, Cap. Dr. Francisco 

de Carvalho Nobre Filho, 1" Ten. Gerson de Sá Tavares, 1" Ten. Paul. 
Nunes Leal.

Dia 19 do corrente, a 
Sociedade Hipiea Lajeana 
promoverá um grande e 
interesante concurso hipico, 

'no campi» do Lajes F. C. 
I A entrada será franca.

O anúncio tem, sobre o 
cartaz, a vantagem de ir 
procurar o cliente era casa, 
em vez do retê lo no ca
minho.

Padaria Popular
A conhecida Padaria Popular acaba de instalar 

um grande e moderno forno continuo, tipo lrai.côs, 
muito higiênico, revestido com ajulejo branco.

Está assim, d» parabéns o proprietário daqu«- 
la couhecida casa, pois, o mencionado melhoramento 
coloca a Padaria Popular a altura das exigeucias do 
progresso de Lajes.

Anuncia-se na América Latina
13.000 Firmas lanqui. São Bons Clientes.

Nova York, E E . UU — Os Estados Unidos gastarão 100 000 
dólares durante èste ano afim dc estimularem os anunciantes 
norte-americanos e continuar a anunciarem, sempre que seja 
possível, na América Latina duranle a guerra.

Muitos dos jornais, das revis/as e estações de rádio nas 
outras repúblicas americanas dependem, em grande parte, do 
rendimento dos anúncios provenientes dê.te país.

Segundo as cifras sôbre o valor dos anúncios norte-ameri
canos na América do Sul mortra que os fabricantes dos Esta
dos Unidos gastaram 13.500.000 de dólares o ano passado.

Este ano a quantia deverá scr de 16 milhões.
Também se nota que êste despendio na publicidade nas 

repúblicas sul-americanas tem mostrado um continuo incremen
to, pois há dois anos, a quantia gasta para este fim foi oito mi
lhões, e quatro milhões e ano anterior a é-se.

33 o/o dos anúncios de rádio e de jornais na América do 
Sul são provenientes dos Estados Unidos.

Devem existir atualmente 13.000 firmas que estão anunci- 
a do na América do Sul.

O SISTEMA ADOTADO

Muitos dêsles anúncios que aparecem nas publicações e 
no rádio da América do Sul obedecem presentemente ao mesmo 
sistema adotado pelos mesmos anunciantes nêste país.

Uma vez que muitas das empresas industriais não podem 
vender os seus produtos regulares aos seus íonsumidores nes
sas repúblicas, pois, estas fábricas acham-se atualmente ocuna- 
das na produção exclusiva do material bélico para as Nações 
Unidas, anunciam pura e unicamente para manter o seu nome 
perante o público durante êste período.

Estes anúncios, além de lembrarem os nomes dos anunci
antes ao público dos países onde são publicados, servem tam
bém de um ótimo meio para fortalecer os vínculos de solidarie
dade entre éste país e os países cta América do Sul.

São uma excelente fonte de receita para os jornais, as re
vista? e estações de rádio, especialmente neste período instável 
na exportição  normal de produtos comuns, que acarreta tam
bém uma certa baixa geral nos anúncios locais desses produtos.

Constituem também um excelente meio de levar perante os 
olhos do público latino-americano o grande densevolvimento que 
js fábricas dèstes anunciantes têm tido durante êste período de 
guerra na produção enorme de produtos béleos, tais como tan
ques, aeroplanos, etc.

Correio Lageano
vsmia avulsa

No balcão do jornal o na on graxatari i

Rolar.
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Laboratório Análises Clinicas
Direção Técnica: Ur Celio Ramos 

Dr. J. Sombra • Dr Salvio Arruda
Exames completos

de

sangue, urina, fézes, escarro, pús, liquido ce- 
falo-raquiano, líquido gástrico, etc., etc. 

Vacinas autógenas — Exame precoce da gra
videz.

Metabolismo Basal
(funcionamento a sêco)

Rua Marechal Deodoro — (Esquina Praça Joio 
PessCa) — Fone 133

LAJES — Estado de Santa Catarina.

PREÇOS MODICOS.

Oswaldo Pruner
P I N T O R

Rua Quintino Bocaiuva, 16

Executa, com perfeição, pinturas de casas modestas co

mo de luxo. Pinta placas e abre letreiros.

ESPECIALISTA EM PINTURA DE MOVEIS 
A DUCO
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DR. NOBRE F iLH O
Clinica geral

— Consultas diarias das 14 ás 16 e meia horas — 

chamados a qualquer hora do dia ou da noite. 

Rua Mal. Deodoro
•yr
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Dr. Cesar Ávila
Docente da Faculdade de Me

dicina de Porto Alegre
Alta cirurgia. Tratamento clinico e cirúr

gico da Tuberculose e dos defeitos congênitos 
«  adquiridos.

Hospital de Hamonia.

Estado de Santa Catarina.

O ctavio  C ordova  Ram os
T Tabelião da Comarca de LagesR u a 15 de N o v e m b ro  —  AO LADO DA FARMa CIA APOLO

_______ _ — ■—

Lavra escrituras de Compra e Venda, de Permuta, de Doação, de Lo-
cação de Serviço, etc, etc. _

Procurações. Encaminha requerimentos ás Repartições Publicas Federais, 
Estaduais e Municipal. Prepara quaisquer documentos.

0 cartorio está sempre aberto, tedos os dias uteis, das 8 horas ao meio dia e das
2 horas da tarde ás 6 horas.

I _ .

Correio Lageano
venda avulsa

No balcAo do jornal e na engraxataiia

j Polar.

Dia do Reservista
A comemoração do «Dia do Reservista» será reali- 

«ada nesta cidade, como nns anos anteriores, em 16 de 
Dezembro p.futuro, devendo os interessados observa
rem o seguinte:

I o Os reservistas apresentar-se-&o no quartel do 2° 
Batalhão Rodoviário, conduzindo:

certificado, caderneta militar ou certificado 
de sua situação militar;

um emblema ou braçadeira com as cores nacionais;
2o Os reservistas da Armada e da Aeronáutica se 

apreseutarâc igualrnente no 2o BatalbAo Rodoviário;
3o Os reservistas qoe, por qualquer circunstância, nâo 

possuam o competeute documeuto deverão também apre 
sontar-se;

4° No ano corrente, participarão da comemoração 
os reservistas de la ,  2a e 3a. categorias das classes 
de 18 a 44 anos, isto é, os nascidos entre 1* de Janei
ro de 1899 a 3l de Dezembro de 1925;

õ° As solenidades festivas far-se-Ao apenas no dia 
16 de Dezembro, seudo, entretanto, aceitas, até o dia 30 
desse mês, as apresentações dos que, poi motivo de 
força maior nAo puderem comparecer;

6o Os reservistas residentes em lugares muito afas
tados desta cidade, qne nAo puderem comparecer, en
contrarão nas Agências dos Correios e Telégrafos, for
mulas impresas para fazerem suas comunicações por 
escrito, isenta de taxa.

7o Ficam dispensados de comparecerem pessoalmía 
te os reservistas empregados de repartições e en/idadeà 
que dirijam ou explorem serviços públicos, de tranopor- 
tes, luz, lelefones, correios e telégrafos, flgua e outros 
como tais considerados;

8° Fica suspensa a validade da cardeneta ou do 
certificado, para os fins de exercício de funçAo, cnrcro 
ou emprego pubueo, do reservista que, sendo obrigado 

^ s e  apresentar, deixar de o fazer sem motivo justifi-

! „ 9* reservistas que se n5o apresentarem, incorre-
Íraíi’oona1 da H,19Pensa° acima, na multa de Cr $ 50 00 «a 100,00, prevista em lei; ,W

10° Fara maior brilho das Comemerações insisto «e 
r.o camparmmeulo a* divisaswlemda.L í„ " i f  16
de Dezembro de todos os reservistas qW sr enconitrnrem 
nesta cidade, pois nAo se compreende que nrr T 1 i 
brasileiros se furtem ao cumprimento la P ü lda,ie-

N ão havera  pre. 
d ile çã o  na re
m essa dos con- 
íig e n íe s a o  cam 
po de batalha

. pais.

Ou tn >>ro de1943ACant0nament°  em La-ieh’ em 27 de

J. J. Bentos Rodrigues Collare 
__________ ______ ___________CapitSo Ajudante.

Contribua para .  adquirin*,

cls Guerra /vitoria do Brasilj

Rio , (A  N.) —Informa o cor- 
espondente do O Globo, m 

Bahia, que o general Demerval 
Peixoto, comsndante da 6a Rs 
gião, falando á reportagem a- 
:erca da tropa expedicionária 
brasileira de guerra, disse que, 
nesse particular, quando esteve 
no Rio, a chamado do Minlstr» 
da Guerra, recebeu as tnesm« 
ordens que e-dão sendo dada» 
i todos os chefes militares.

Acentuou estar satisfeito pe!o{ 
iato de 6a. Região ser contem- 
olada com a sua quota para o 
:ampo de batalha. E acrescen- 
ou:

«Acredito que esta satisfação 
se estende a todos os patriotas 
dos dois Estados que esta Pe- 
giâo compreende, ou srjam — 
Bahia e Sergipe, não só Paia 
os já convocados, como ainda 
para os que poderiam ser cha
mados».

Quanto ao contingente balr- 
sno, declarou o general Peixo
to que não haverá predilfs*0 
na remessa, pois de todas i» 
corporações sairão elemento» 
para a formação de conjunto 
de forças que partirão para o 
teatro da guerra.

Disse ainda, que o embarque 
das tropas depende apenas dl 
palavra de ordem, acrescentan
do:

«Partjcularmente, acho que 
não devemos deixar passar 
oportunidades.»

PRACOS • 
ANÊMICOS

TOMEM

C i !  ÛlKfii!)
“SILVEIRA“ Gr« no's Tãrieo

O anúncio tem, sobre '*
cartaz, a vantagem de lf 
procurar o cliente em casft 
em vez po retê lo no ca' 
minho.

a-
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Carreio Lageano

CHUNGKING, ( —Do Inter-Allied /u formation 
Service especial para InteraJiado) — O Japão, estando 
agora em guerra defensiva com força3 terrestres, na
vais e aereas das Nações Unidas, há de enfrentar for
ças armadas de oito nacionalidades tdepois da derrota 
da Alemanha.

Durante as últimas semanas se tem reafirmado 
que a terminação da guerra na Europa não se signi
ficará o fim da participação no conflito do Extremo 
Oriente pelas forças das Nações aliadas.

O ministro da Guerra no governo holandês exila
do, Jonkheer van Lidth de Jeude, declarou que «se a 
batalha do Pacífico continuar depois da batalha da 
Europa, estaremos preparados para enviar tantos ho
mens quantos nos for posivel, não somente para a Ba 
tavia, mas também para Tokyo.

Os chineses, que combateram os japoneses sozi
nhos duramun/e dez anos, desde a invasão da Mand- 
ehuria até o ataque nipônico contra Pearl Parbour, já 
declararam a sua intenção de mandar tropas para in
vadir o território metropolitano do Japão.

As tropas chinesas já lutaram contra os japoneses 
fóra do território chinês.

Três exército chineses, compreendendo a Força 
Expediçionária Chinesa, sob o comando do general 
.Joseph W. Stiwell, foram designados para lutar na 
Birmania, a U-ste da estrada de ferro Rangan-Mandalay, 
estendeu lo as suas posições até a fronteira da Birma 
nia-Tai!nndia, num «front» de quinhentas milhas.

Uma divisão chinesa sozinha lutou contra a 55a 
Divislo Motorizada nipônica e os remanescentes da 33a. 
Divisão durante dez dias consecutivos.

Outra divisão chinesa, investindo desde Lashio, ir
rompeu nas posições das tmpas inimigas que sitiavam 
os campos de petroleo de Yennaugyaung, e salvaram 
sete mil soldadc 8, indianos, ingleses e birmaneses.

Faz pouco tempo o sub secretário da Guerra doa 
Rstados Unidas, sr. Robert P. Parttersou, quando em 
viagem pela Austrália, declarou que «nao precisamos 
esperar muito tempo até os proximos bombardeios ao 
Japão.

Hítíer apavorado com o fan
tasma de Moscou

(Exclusividade tio C. E. C .)
Nva York — 0  êxito completo da conferencia do 

Moscou, anunciado pelo presidente Roosuvelt leve a ! 
propriedade de apavorar Ilitler e os seus auxiliares, n| 
ponto do reduzi-los a um completo mutismo.

Si examinarmos o panorama estratégico das ope-! 
rações e aventarmos as possíveis questões debatidas na! 
conterencia de Moscou, deveremos reconhecer como 
justas as razões do abatimento de «Herr* Hitler.

Ora, quando a Ruseia lutava desordenadamente 
contra as hostes nazistas e estas estavam quasi pode
mos dizer, livres nos seus movimentes otn outros seto
res, as tropas alem&s recuavam numa série interminá
vel de retiradas estratégicas.

Pois bem, com a siocronisação dos esforços russos

Dr. José Antunes
M éd ico

Cirurgia em geral — Ginecologia — Partos

Atende no Hospital São José de Antonio Prado, aparelhado 

para qualquer intervenção cirúrgica, com serviço moderno de Raios X 
l Bisturi eletrico, Raios ultra violeta, ondas curtas e ultra curtas.

0 aliados preconisados por Churchill, o que poderemos 
esperar, sinão a hecatombe rápida e catastrófica dos 
exercitos nazistas?

Daí justifica-se o terror provocado nas esferas na
zistas pelas primeiras declarações aliadas sobre os re
sultados da conferencia de Moscou.

FRACOS •  
ANÊMICOS

TOMEM

tia tniiiMi
“SILVEIRA“ 

Grand« Tônico

Foram requisitados cs josfadoref 
oara a seleção carioca

Rio, (A. N . )— Em ultima deliberação a direção 
técnica da seleção carioca convocou os seguintes joga
dores para formar o scratch: poleiros: Jnraudir, Gijo, 
Batatais e Lourinho; zagueiros: Domingos, Norival, Mun- 
linbo. Augusto e Laranjeira; 7nédios: Biguá, Yicen- 
tini, Bolinha, Ivan, Danilo, Helio, Hui, Jnime, Castan- 
heira e Afonsinho; extremos-direita: Pedro A morim, 
-\dilson e Djalina; meias-direita: Zizinho, Admir e Ma- 
néco: c.enters: Pirilo, César, João Pinto e Isaías; meias- 
asquerda: Perácio Tino, Nestor e Leló; < x^emo* esquerda: 
Vêvê, Carreiro e Murilinha.

Ü primeiro exercício de conjunto será efetuado no 
dia 9, tio estádio de São Januário,

A m aníaaça de 
fêm eas bovinas

O Interventor Federal no 
Estado assinou o decreto 
u° 224, estabelecendo que 
as xarqueadas só poderão 
abater no máximo vinto 
por cento de fêmeas bovi
nas, sobre o total do bovi
nos abatidos na safra, e 
multa de 500 cruzeiros, 
por animal, ao abatedor 
que infringir esta disposi
ção.

Pyãl
dÇo ]«rra:

dÇo
cxjo

Semences e Mudas de H orta liças

O sr. Josè Schweitzer.tem sempre á venda, em sua casa 

de residência á Avenida Laguna, n° 40, sementes e mudas garanti

das de rêpôlho, alface, beterraba, cenora, etc. Possue também mu

d a s  e sementes boas de lindas e vistosas flõres.

h 2jL Û

Dr. Celso Ramos Branco
ADVOGADO

Resilencia e Escritório: Rua Correia Pinto, 6G 
LAGES.

Atende chamados para as comarcas de S. Joaquim, Curl 
tibanos, Bom Retiro e Rio do Sul.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 



4« PAGINA
CORREIO LA GE ANO

t

W A S H IN G T O N  - (Inler-Americaua) - A marinha dos Estados 
Unidos é atualmente a maior força aéreo naval do mundo, figu
rando com 14.072 navios, 613 deles unidades de combate, e 
18.269 aviões.

A expansão experimentada pela marinha norte-americana, 
em consequência do programa de construções navais o aéreas 
iniciada em 1942, não tem precedentes na história.

Presentemente os Estados Unidos podem substituir as 
suas perdas navais com muito maior rapidez que qualquer ou
tro país, embora a sua frota de superfície desloque um total de 
quasi 5.C00.G00 de toneladas.

Graças a tão gigantesca força realieam as forças navais 
norte-americanas operações anfíbias em larga escala no Pacifi
co, Atlântico e Mediterrâneo e, também protegem eficazmente 
longas linhas de suprimentos através milhares de milhas de oce
ano, Para se ter uma idéia mais clara do vulto do programa 
de construção ora andamento basta dizer que o numero de na
vios concluídos em junho do corrente ano é quasi igual ao de 
unidades completadas nos dezoitos primeiros meses do progra
ma. Quanto á produção de aviões os numeros indicam ter e- 
la quadruplicado de l u de Janeiro de 1942 a I o de julho Je 
1943, sendo que agora a parte principal do programa aéreo diz 
respeito aos aviões de bombardeio.

Guarda de Vigilantes No
turnos

Atendendo á necessidade que se impõe de uma maior e 
melhor vigiiancia durante a noite, afim de reprimir tanto quan
to possível a continuação de furtos que tem havido nos últimos 
tempos, a Associação Comercial dc Lajes pretende instituir a 
«Guarda de Vigilantes Noturnos» nos moldes da Guarda que 
neste genero existe na Capital do Estado.

Esta corporação será por lei, subordinada á Secretaria de 
Segurança Publica, administrada por uma Diretoria e subvencio
nada pelas contribuições dos assinantes particulares e do comer
cio. Essa* contribuições são:

Particulares . . . Ci$ 3,00 por mes 
Comerciantes . . .  Ci$ 10,00 » »

Assim, para se verificar se obtem ou não verba bastante 
para manPr essa Guarda, pede-se a todos os particulares e co
merciantes que desejarem inscrever-se como assinantes, se diri-! 
girem ao Sr. Mario Grant onde, em livro especial se tomará no 
ta de seus nomes, endereços e contribuição mensal.

A todos que concordarem com o grande alcance desta 
medida, pede-se o obséquio de advogarem a ideia junto de 
seus amigos, pois que da maior ou menor quantidade de assi
nantes dependerá ou não a formação de tão util Guarda que 
além da vigiiancia citada poderá em casos especiaes prestar ser ! 
viços aos assinantes, quer seja para chamar medido ou outros'- 
casos de soccno urgente,

Futuramcnle e conforme os resultados apurados sobre o 
mentante dessas contribuições se dará eonhecimento ao publico' 
do andamento deste vital interesse para toda a população

Dr. J. Costa Nelto
Alta Cirurgia. Ginecologia. Partos. Cirurgia de. Crianças. 

Radiologia Clinica ( Raios X )
Operações de Estomago. Intestino. Apendicite, hgado e Vi- 

as-Bilianf, Bodo (Papo). Hérnias, Varizes e Hemc, ro.das R,ns. 
Próstata e Bexiga. Utero, Ovano e Seios. I  umores em Utral. Li- 
njrgia dos Ossos e Articulações. Cirurgia dos Defeitos Congênitos e

Adquiridos. _

Iraíanientc Medica e Clnirsicfl da Tuberculose
Pulm onar

CONSULTO RIO: 15 de NoveuibrVãl. (Edií. da Telefônica) Das 3-6 
No HOSPITAL das 8-10

Residência CORREIA P INTO  3. F C E E 195 .
Lajes Sta' Catarma

$4.
A

&
ï

$
*§
ë

*
H

£ *
-a-:c>S«>a<»âo>Sc:«:oS !c3»o^*cc®coSBciSoj«cj«o'9 ' o $ o o g }% > 3 o ^ K 00® 0 <£00( 0 -■

Farmacia Carvalho
Em fren te ao  H ote l R o ss í

Rua 15 de Novembro

A MAIS DARATE1BA

L .
Lages

*s

s 0 lucus da 
Dissolvido 

Rapidamente
Cs ataqueo desosporadores e violentos da

-«ti.-? e bronquite envenenam o organismo, 
Li'i:tun a energia, arruinam a saúde e de- 
bijl.aiu o coração. Em ii minutos, Mendaco 
nov. fórmula módica, começa a circular 
no Rnnjjw», dominando rapidamente os ata- 
MmvS. Desde o primeiro dia começa n desa- 
j^íceer a dificuldade em respirar e volta
0 • ono reparador. Tudo o que Be faz ne- 
ci> .i.To é to nar 2 pastilhas dr* Mendaco 
as refeições e ficará completamente livre 
da asma ou bronquite. A açào é muito 
r.-p da mesmo que se trate de casos rebpl- 
U’ c antigos. Mendaco tem tido tanto
1 xito que se oferece com a garaotfa de
dar ao , • renpiraçfio livre c r-cll ra
pidamente e completo alivio do sofrimento 
da asnm cm poum.s dias. Peça Mendaco, 
hoje mesmo, em qualquer farmácia. A nossa 
garantia é a sua maior proteçõo.

M e m S a C ® ' :

Preceito do dia
Todo aquele que, sem se 

haver afastado dos seus há 
bitus normais, passa a en
gordar e a sentir pertuaba- 
ç >es, deve procurar imedia 
tamente o especialista em 
doenços da nutrição.

S. N. E. S •

Acaba com aumm.

Agora também a Crf  10,00

O anúncio tem, sobre o 

cirfaz, a vantagem de ir 

procurar o cliente em casa, 

em vez po retê-lo no ca
minho.

INC
NOVA Y O R K  — (Intor - Americana) — O «NEW  

YORK TIMES», referindo-se à dramatica reviravolta 
italiana, assinala que a mesma deu margem á primeira 
nota conjunta dos srs. Roosevelt, Churchill e Stalin, 
fato quo a história valorizará em toda sua plenitude.

Ponto principal da declaração é aquele que se 
refere á política de guerra conjuDta, cujo alcance exce
de os limites do caso italiano.

O governo russo se uuiu legalmente ao? da Gra- 
Bretanba e dos Estados Uuidos para autenticar o «com
promisso do governo italiano de se submeter á vonta
de do povo italiano depois dos nazistas terem sido 
expulsos da Italia, comprometendo se fambém a nada 
fazer que possa prejudicar o absoluto e inalienável di
reito do povo de, pelos processos constitucional, deci
dir sobre a forma de governo democrático que even
tualmente terá». .

Acrescenta o jornal que esse formal reconhecimento 
do direito obsoluto e inalienável dos povos libertados 
escolherem sua própria forma de governo democrático 
equivale a um ponto cardeal da «Carta do Atlântico» 
que será sempre conveniente reforça á medida que a 
hora da vitoria se aproxima.

líiftíA**: f

Dê-lhe* des
de pequenos, 
para  que os
seus dentes 
cresçam lindos 
e sãos, e cuando 
Erandes lho 
agradecerão. 
L im p a , re 
fresca a dá 
esplendor.

X A R O P E

-

rOVOA »  COM8ATCZ A 
ross* I eesrsiAoos

CLUBE 15 DE N O TE M -! 
BItO DE CAPÃO A L T O '  

ReaLza—se dia 15 do corren-J""
te mês. no Clube 15 de No-i 
vembre, em Capão Alto, o Ira | Olimo 
dicional bailr ■ ' v̂ "mo
va Direloria.

Jazz especialmentedicional baile de onsse da nr> : - •............. ...........
^ 1 contratado ritmará as darças.
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