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LONDRES, .29 (A. P.) --- O MINISTRO DO AR:s'IR ARCHIBALD SINCLAIR, REVELOU, EM DISCURSO, QUE A POPULAÇÃO
FRANCESA ABRE PORTAS E JANELAS, DURANTE A NOITE, PARA GUIAR OS AVIÕES DE BOMBARDEIO BRITÂNICOS

AOS ALVOS ITALIANOS E FRANCESES, DEPOIS DE FAZER O SINAL DO "V" COM LANTERNAS.
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DERRUªADOS_ NO MAR �=:P��it:l:e \Combater contra o Brasil!
urandes aVloes alemaes de transporte Baixou o ministro'la Fazenda

\ Toda, gente, de todo mund?, mes-: a,?miração, mostra a sua indigna-
Cairo 29 (R.) -- Os caças britânicos de lonrro alcance atacaram há p�uc.os dias uma circular re: mo os tnristas que _por aqrn pas-! çao contra os máu� brasileiros que
'_ " " _ � _ _

'"
,

dando r I f d t d sarn, numa unanimidade que re- se colocam ao serviço de uma cano
uma íormação de Junkers alemães - ;>2 avioes de transporte, con- comen a�(? dOS C ie es e o as

presenta apenas a expressão da ver- sa inzrata por todos os motivos
, - as repartições de sua pasta a, d d f' '

' I ' ? "duzindo fornecimentos de Creta para as forças de Rommel. Quatro dos adoção do uso exclusivo da vír-
a e, a �Im� que a nossa terra e a, principnlmente pelos mou vos huma-

aeroplanos alemães quadrirnotores tiveram as suas cargas incendiadas e gula para separar a parte inteira q�le dmaJf ,h�er�ade concede, del�-I nos,_ , _

mergulharam no mar enquanto que um quinto com a cauda partida da nova moeda (cruzeiros) da
ti o

_

as eis rumanas, aos homens, Ainda agora um cidadão, hacha-
" '

_
, , 't d

-

1 ( t ') Aqui, pelo trabalho, todos podem' rel, portanto homem de responsa-por uma bomba, tombou também no mar, explodindo, Os caças hritâ- sua pai e, eCl.m� _cen av?s,: conseguir a fartura que anseiam, o bilidade, declarou-se partidárionicos estavam em patrulha quando avistaram os "Junkers" voando em P?r [um". atssoclt�çaol de ldbelas conforto para o inverno da vida, I ferrenho da ideologia nazista que
, ,� apa! en .emell e es 1 an la, em ora, T' , " , ,_

direção a costa norte-africana, Enquanto parte da formação britânica explicaveJ cm que havíamos nós
eri a� genelos_as,_ ceus se�ll nuvens, vem infelicitando a terra, em todos

se erguia para atacar os "Messerschmídts" ele caça que protegiam os d"c pensar'? Respeito a�s dlrelt?s ,alheiOS, mutua. os ,contin�ntes, Disse êle que não
, -

_ Acudi J I' t cornprcensao de direitos e deveres" teria duvidas em lutar contra o"Junkers", outra parte voava em direção aos aeroplanos alemães de ,�u in-nos o v_oca mano, OI' 0- Mesmo agora, quando o país se m- Brasil combater esta terra que lhe
t t

-

'b I "O
,- gráfico. " Continuamos há lon- filei ,

.

1 d d
-

·1
'

, ,,'ranspor e, mais vagarosos, porem, em armar os - prrrneiro a ti
-

d 1
I eu ou ao a o as naçocs que u- proporcionou como mau filho Ii-

, , , gos meses sem no reia e e, e es- t I dos J I b' ,

explodir em chamas tentou subir, de modo a que a tripulação pudesse távamos já inteiramente esqueci- I �m pe o su�r�mo ?,S oens, os, !�- erdade, conforto, �artura, Cansou-
saltar - declarou o tenente Watson, que conduziu o ataque, _ porém dos quando a vírgula do cruzei.

1 ens no BI asil c_on nnuam traba- se, decerto, d� ser livre. , .

"
. -, -

d
lhando e progredindo sem que so- Parece incrivel o fato Alguns 011-não o conseguiu fazer, Pude ver os outros aparelhos que desciam numa 1'0, apesa_r da, ll1eXlst�n�Ia e Iram coação de qualquer espécie. tros isolados [á ocorr�ram sem

'l'd d h "AI' d' I di uma grafia", monetária nos '

-d d 1 I
' ,

50 I a massa e c amas, em os cinco que exp o Iram no mar, as f
' d' 't

nas suas ativi a es ronestas. Na- que, no entanto, os seus protago-
granadas dos canhões dos caças infli o'iram danos em vários outros

re rteSCo�l a l1lcmor�� e espelr âU tmalmentc, como legitima defesa, nistas levassem a sua falta de pa-. '''' - . 'a at'_ en�ao p�a � tO pro�e I dO as autoridades cuidam de cercear
I
triotismo :0,0 ponto '!e af'irnuu que�, a�, .: ese�! o ll1sbryn:en o e

as atividades de espiões a soldo das seriam capazes de lutar contra ;;.I (�u arizaçao r�oca u ar.

fi potencias inimigas e dos maus bra.l própria Pátria Surgiu para espan-
, _<ut',ece JlHlf,l, Pt�r sldlPer uo, sileiros, os famosos, tristemente fa-I to geral agor� êsse homem I'
lIlSIS Ir na a, irma rva e que, int I ist E I"

, ,.,'
b I'

-

f I1IOSOS, qum a-co unis as, stes, nas- Felizmente o caso e UnICO e nUI1-·
sem, v,oca, l� uno, a r,e orma 01'- ciclos aqui, agindo contra os inte- ca terá similar uma vez que mesmoIogrúfica e mocua, pOIS os suces-

resses da Pátria tornam-se réus 10 I t
-

.
' .

sivos atos of'iciais que a impuse-
._' ", ,( os es rangen os que aqUI Vivem, ou

..

'i
-

d 'b f dI'
I11HlS J'('pelente dos cnmes, Trall' a que aqui aportam e se demoram al-

r�m, t'
en

f
o ,el:l ora orça, e e�, Pátria é demonstrar, dentro cla mais I gnns dias clamam ao mund0 H be-

In�o I
em b?tl �<I p_arta � ImIllfar t .1

suprema covardia, falta absoluta, de' leza da t�rra a hospitalidade doel (o ar I riO IS o e as an a- 't' t d d- 'ddi'
'

-

, d' 't d 1 d'
sen ll11en os e Igm a e, povo, a lIberdade plena que temosslas e os esacel os o a ve rIO Por isso mesmo o povo q 1·' 'd'

-

"I d 'dde cada um ([uer em relação à ,'_
. ,ue v U ,a, e que e con I�ao pnnclpa e VI :t

f- I '1 t 1)lISao de elementos estranhos, fl-, dos homens dIgnosgra Ia (as pa avras, quer quan () II cl
.

d "'" I A
- ,

"

I'
�

à acentuação destas,
lOS ,os pa,lses o eIXO, que i qUI lllllguem sente me maçaoc .,

J' f" I'
exerciam atividades nefastas em para, ser escravo.Como o vaca mla.l'lo o ICIa, � !lrejul1o da nossa terra sem <frande ("Gazeta", de S, Palllo)que tem de ser o "mestre defllll- . b -

tivo", o fato de tatearmos à es·

pera dele importa em p�rmane
cermos em situação transitória,
t1recúPia ou anômala, C0ll10 me

lhor pareça,
Eis o que não se justifica, de

vez que a reforma já vem de a,uos
e não se compreende que ninda
lhe falte a base. A nova gl'afia
está plenall'!en te vitoriosa no

coÍlsenso púhJlco,
Nào está sendo, porém, aplica

da regularmente pela maioria,
porqlla,nto as regras decretadas
comportam desentendimentos e

suscitam divergências, quando o

que se precisa é uniformidade na

escrita ll1edi:lI1te obediência in
legral e definitiva, que só o vo

cabulário pórle facilitar e garan
tir,
Não são poucas as incertezas,

as yacilações, as incompreensões,
gerando confusões e absurdos,
Não podendo a guerra SOl' Invo
cada pelo Minístério da Educa·
ção como fautor de delonga no
assunto de modo a não se Justifi
car tão longo "bID,ck-out" orto·
grMico, cuide-se do dm' publica.
ção aia vocabuhiJ'lo, para que a

sua luz nos liberte de vez do
enervante obscurecimento,
("Piaria de NoticlilS", do Rio),

Linhos irlandeses e ingleses
Caroàs

Sedas estampadas e lisas
Artigos para banho

Pelos menores preços da praça
na A MODELAR

Preparando o (comunicado especial»
Estocolmo, 29 (R.) - Os propagandistas de Berlim es

tão fazendo extravagantes alegações, que deixam a impres
são de que a frente interna alemã está sendo preparada pa,ra
receber um comunicado especial sobre a tomada de Estalin�
grado - ainda que parte da cidade continue em mãos das tro
!)(l.S ru�sas.·

Colossais as baixas alemãs
Moscou, 29 (Assooiated Press) - Uma nota jornalistica

irradiada pela emissora local diz que segunda_dados seguros
os alemães perderam dez milhões de homens na Rússia, entre
mortos, feridos e prisioneiros, acrescentando que os comba
tentes russos destruiram 73 divisões alemãs entre 10 de
maio elo de agosto e que "existem todas as probabilidades
para deter, derrotar e aniquilar os invasores".

AVISO Esp�C��liS���� d�e�ça������ões
de olhos-ouvidos-nariz e garganta, avisa aos Ilieus clientes

que reiniciou DEFINITIVAMENTE sua clínica.
Rua Vítor Meireles. 24 - Fone 1441

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

Só às autol'idades intel'essa
l'á, de-fato, o que sabes a res

peito da "quInta-coluna". (L.
D. N.).

Não procures conhecer o que
se pensa nas esferas oficiais;
são segredos dificeis de guar
daI'. (L. D. N.).

Poloneses os alemãesentre
Moscou, 29 (A, P,) - A rádio local anuncia que alguns

poloneses, do território ocupado da Alemanha e proclama
dos alemães, foram enviados à frente russa para preencher
os claros abertos nas várias divisões hitleristas, Alguns
grupos dêsses soldados poloneses desertaram da oitava di
visão de infantaria ligeira, e, apesar do fogo de metralhadoras,
aberto pelos nazistas, conseguiram chegar até as linhas rus
sas,
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Os
Nervos

Pegando Foqo
Em muitos dias as mulheres amanhecem

tristes, tão nervosas e desanimadas, tão

aborrecidas, inquietas e irrrtadas , que pa
rece que todos os nervos estão pegando
fogo!
Estes sofrimentos intoleraveis dos ner

vos, e outras alterações mais graves da

saude, são causados por perturbações dos

importantes orgãos útero-ovarianos.
'

Para tratar isto, use Regulador Gestei-
'-- ra sem demora.

Regulador Gesteira trata os padecimentos nervosos produsi
dos pelas moles tias do útero, pêso, dôres e cólicas no ventre 11.1durante o periodo menstrual, as pertur bações da menstruação,
debilidada, palidez o tendericia a hemorragia; provocadas pelos I
sofrimentos do útero, fraqueza geral e desanimo. tristezas súbi

tas, palpitações, tonturas, pêso, calor e dores de cabeça, enjóos,
dores nas cadeiras, falta de ânimo para fazer qualquer trabalho,
cansaços e todas as perigosas alterações da saúde causadas

pelas congestões e inflamações de útero.

Regulador Gesteira trata estas congestões e inflamações in

ternas e as complicações provenientes dessas inflamações,

I

Comece hoje mesmo

a usar Regulador Gesteira

CHACARA
Vende-se ou permuta-se

uma bôa chácara, com 10,000
mts, 2 dispondo de agua cor

rente, poço de agua potável.
instalação elétrica, árvores
frutíferas diversas, catesal,
etc., Terreno plano. Prcç-:"
12 contos. -Informações na I
redução do ESTADO. I

15v. - .10

I
Dr. (16rno

Galletti
G. I

IADVOGADO

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

�����--------------

Ve'ndem se
Uma casa e

I

-

um terreno, i

no Arlríú, fronteiros à ca-Ipela local, por 2:000$000•.
Tratar com o ehauííeur

'

do carro n- 1f>22, no pon- IIto dos automóveis, nesta ca

pita! . lo vS-8

O ADVOGADO ACACIO MO·
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro.. n° 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)
Residência: "La Porta Hotél"

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

A Estatística Militar, destinada a I As autoridades responsáveis pela
facilitar a preparação rápida, e tão

I
fiel execução �a� Estatísticas MiIi

perfeita quanto possível, do apare- +ares podem exrgrr, sempre que ho»

Ihamento material das fôrças arma-I ver dúvida quanto à veracidade de
das da Nação, exige que todos os; qualquer informação, que cada in
brasileiros lhe prestem cooperação. I formante prove o 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.).

Antônio :Matos Arêas
Avô e irmãos, de AN'l'ÔNIO MATOS
ARÊAS, vítima do torpedeamento do
"PARNAIBA", convidam aos demais pa

rentes e pessôas de suas relações para assistirem à

Imissa de sexto mês que mandam rezar no dia 31 do
corrente, às sete horas, no altar do Sagrado Coração
de Jesús na Catedral Metropolitana, em sufrágio à sua

alma. Desde já. agradec?m... a todos que comparecerem IIa esse ato de ptedode cr istd.

Otávio Ferrari e Aurea O
Ferrari têm o prazer de
participar a seus parentes
e amigos o nascimento de
seu primogênito Otávio.
Fpolis., 23 -10-942.

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

SUA 'ROPRIASEJA
'"'

\,

l}

J�\
;;_"",c.-;

Ha sofrimentos que sadêlo para suas vitimas.
fazem envelhecer, E as Defenda-se contra esses so

Senhoras, que déles pa- frimentos, que são evitaveis.

de cem, o sabem muito bem, Use A SAUOE DA MULHER.
Taes são as irregularidades Regulador. tónico, anti-dolo
no funcionamento do deli- rosa. o poderoso remedia

cada organismo lerninino. traz no nome o resumo de
como excessos, faltas, pe- suas virtudes A SAUDE DA
riodos dolorosos. que tornam MULHER e uma garantia de
certas fases do mês um pe- saude e bem-estar.

Crédito Mútuo Predial

Proprietários: J. Moreira & Cia.

22 DE AGOSTO
Foi entregue ao ;:>restamista Líberato Francisco Duarte

possuidor da caderneta n. 12013, o prêmio
que lhes coube em mercadorias, no valor de rs.

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

4 DE NOVEMBRO
Mais um formidável sorteio realizará a Crédito �'ú

tuo Predial, DO dia 4 de Novembro (6 r.íeíra),
com prêmios no valor de

6:250$000
Não vacile adquira já a sua caderneta na séde da

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

-- -- ...

Con!ulta mi dica gratis !

Contribuição apenas 1$000
...............................................�

I APaOVADOS PE\.O O�H·S·.· lO. "' 508 oa i85_

Realce a sua beleza com um lindo e moderno vestido comprado na popularissima

Padrões que encantam! Cores firmes ! Firmes como o amor

Não esqueçam, Casa Macedonia-(a casa que mais barato vende)
dos homens !!
8, Rua Trajano, 8

CAG
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IEcos e Notíciasl
CLUBE DOZE-Domingo próximo, grandiosa soirée, �as 21 ás 23 horas

A solidariedade das Nações Unidas
A LUTA DE DOMINGO

Pela primeira vez na história de

asseguram longo perl·odo de paznosso esporte, Santa Catarina vê-
se contemplada com um prélio de

.

Campeonato Brasileiro, em sua prlJ- Londres, (B. N. S., para "O Es- o representante pessoal do presi- Russia. Com sua aliança com a Grã
pria "cancha". tado") - A imprensa de Londres dente Roosevelt, o Império Britâni- Bretanha e os Estados Unidos, a
Reconheceram, sem dúvida, os di- observa que uma das partes mais co, os Estados Unidos e a União Russia visa manter perfeitamenterigentes do futeból nacional, a 11(;- importantes do discurso, pronun- Soviética estabeleceram umao e protegidas as suas fronteiras oci

cessidade dessa medida, em vista ciado por Churchill, na Câmara camaradagem hastante sólidas para dentais, ao mesmo tempo que prodas brilhantes atuavões dos con- dos Comuns, foi aquela em que derrotar Hitler e reparar os seus curará explorar os imensos recur
[untos locais.

. acentuou que os dirigentes das três crimes. sos da Sibéria, com o fim � asse-
Naturahuente a turma barr lgn- maiores potências ocidentais ha- A propósito, comenta-se, em gurar à sua, população um alto ni- Em 1899, na cidade de Bruns-verde, nnciosa por se .def_rontar com viam entrado em acordo sobre a Londres, que o principal objetivo vel de vida.

a paranaense, saberá Jl�lpOr, com! maneira pela qual a Alemanha de- visado pela Russia, quando for Os interesses comuns das três chivig, na Alemanha, na data
l�nl(!ade, '1 coragem, _

a fibra e a ve ser tratada após a guerra, assim feita a paz, é que fique perfeita- grandes potências, assim como da de hoje, falecia o dr. Hermann
j('CI1lC� de uue dispõem para a como sobre a estratégia que deve mente assegurado, pelo menos pelo China, com as quais se encontram Blumenau, fundador da coloniaconsolidação da a�me:ln.da v1101'1:I. ser seguida durante a guerra. espaço de cem anos, que não haverá em perfeito acôrdo, assegurarão que traz o seu nome, em Sta.Esse l'll1batc. esta sendo aguarda- Segundo as próprias palavras de a mínima possibilidade de uma para o mundo senão a paz definitiva,do cem entusiasmo sem precedeu- Churchill, depois do seu encontro ameaça da Alemanha visando inter- pelo menos um longo periodo de Catarina.
tes , com Stalin, ao qual esteve presente romper o progresso pacífico da paz.

.------------------------------

H E M O R R O I D A SI
Cura radical sem operação, sem dor e sem repouso.
Trotamento de molestias do ES'I'OMAGO, FIGADO,

I NTESTINOS e ANO RETAES.
D R. BIS C A R D I

Médico do Hosp. S. João B. da Lagoa do R. de Jcnv., de
passagem por esta cidade -- consulta à rua Vitor

Meirelles n= 28, das 9 às 11 e das 2 às q. horas.
MAIS DE NOVE ANOS DE PRATICA NA ESPECIALIDADE

Crlonccs raptadas
Londres, outubro (Do Centro Polonês de Informa

ções, para Interaliado) - Uma amostra do que se está
passando na cidade de Cracóvia, na Polônia ocupada, po
de constatar-se pelos anuncios que aparecem no jornal
"Goniec Krakowski", no qual numerosas mães pedem
informações sobre os filhos desaparecidos, quase todos

crianças entre nove e treze anos. Ao que consta, os ale
mães estão agora raptando crianças dessa lidade.

d·
HOJE a. eira

OOOCXJCJOQrx:DDOQDCUOOtW:lQOCX)iX).OoaoQooa lItlDtDXIl CXXXXlOOO'l.OlIOOIXXJQCIuClIDIIlD.:JCXJOOCOOO"XXOXJOO� :JOOOOOOOClJOOCOOCOO��oaooooooOQQC(.CDQ

dia do Comercio

Vida Esportiva

ZÉZÉ PROCóPIO
Rio, 30 ("Estado") - O s. C.

Palmeira, bem como o São Paulo F.
C., estão empenhados em conseguir
o concurso do grande médio Zézé
Procópio, atualmente no Rio.
Zézé Procópio exige a quantia de

I

í2 :000$000, isto é, Cr $ 72,00, pelo
prazo de 2 anos.

DELEGAÇÃO DO PARANÁ
A Delegação paranaense, que jo

gará aqui domingo, sairá, hoje, pela
madrugada, de Curitiba. Até ontem,
segundo informou a emissora para
naense, a representação paranacnse
ainda não estava, em definitivo, (!.�
calada.

AMÉRICA X BRITÃNIA
Domingo, próximo, num encontro

inter-estadunl, de "boa vizinhança",
medirão forças o América; de .loin
vile e o Britânia, de Curitiba, no

campo do América. O '(team" de
.Toinvile já abateu, há meses atraz,
o conjunto paranaense, por 8x1.

IRÁ A S. PAULO
Rio, 30 ("Estado") - Seguirá na

próxima semana pura S. Paulo, ;)

"Botafogo F. C.". Os dirigentes do
clube carioca pretendem estender
essa excursão até ao sul do país.

o CAMPEÃO
Porto Alegre, 30 ("Estado") _.

Pela 3R vez consecutiva o Internn
cíonal F. C. de Porto Alegre, sa

f!r0u-se csmpr-ão estadual. Para se

avaliar o valor do novo campeão
basta o Ir-izar que a Federação Gau
cha o designou para representar cs

te Estado no certame máximo rio
futeM! nacional,

CAMPEONATO BRASILEIRO
Além da partida Paraná x Santa

Catarina, haverá, domingo próximo,
o encontro entre os mineras e flu-
minenses.

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 pelai!
leis do País. (D. E. M.).

Estrangeiros detidos no Chile
Valparaiso, 30 (AP) - Noticia-se, extra-oficialmente, que a polícia,

empenhada em serviços de antiespionagem, deteve 4 ou 5 estrangeiros,
presumindo-se que se trate de alemães ou italianos. Foram convidadas a
prestar declarnçõesTO pessoas, inclusive o gerente de uma emprêsa de
navegação. Anuncia-se igualmente que estão sendo procurados dois ale
mães e que foi encontrada uma rádio-transmissora clandestina instalada
em uma casa comercial italiana, neste porto.

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSõES DOS
EMPREGADOS EIU TRANSPORTES E CARGAS

DEI,EGACIA DE SAN'l'A CA'l'ARIKA
A V I S o

Aos condu tones profissionais ele veículos em geral, bem assim aos que teem
a seu serviço essa espécie de empregados, comunicamos que, em C0111U111 acôrdo
C0111 esta Delegacia, tanto as Prefeituras Municipais como a Inspetoria ele Veículos
e Trãnsito Público (esta por in ter-méd ío elas Delegacias Regionais ele Polícia, De
legacias de Polícia e Postos ele Fiscalização de Trânsito), exercerão r-igorosa fis
calização nas Carteiras ele Recibos ele ContribuiçOes elos associados elêste Instítuto,
fiscalização, aliás, prevista no decreto-Ieí 2.235, de 21-5-40.

Aos Infr-atores serão impostas multas em acôrdo com o Regulamento ele Trân
sito. ficanelo claro que nenhum empregaelor poelerá aelmitir a seu serviço ernpre
gado que não esteja quite com o pagamento das contribuições mensais,

Esta Delegacia, no expediente elas 12 às 18 horas, exceto aos siíbaàos que é
elas 9 às 12 horas, está ao inteiro dispôr dos que pretenderem regularizar sua si
tuação ou submeterem à sua apreciação qualquer dúvida, porventura, subsistente
a respeito da obrigatoriedaele ele filiação a êste.

No íntertor elo Estado, os in teressados deverão procurar as Agências elo Ban
co Indústr-ia e Comércio ele Santa Catarina S. A" ou seus representantes auto
rízados, sendo que em São Dento, Canoinhas e Porto União os serviços estão a

cargo das Agências elo Banco Nacional do Comércio,
Florianópolis, 27 ele outubro ele 1942,

Laudelino Solou Ganott!, Delegado Regional

em comemoração ao

Cartazes do
Programas .festivos

-o-

CINE REX
-- FONE 1587 -

A's 2 horas
Colossal Matir.ée

Zona
.

Nordestina DFB.
2·" VOZ do mundo
Ditosas harmonias
Desenho colorido

40 sul de suez
Preços: 2$5 )0 e 2$00')

Livre de Censura

A's 71/2 horas

Capitão Tborsou
V�toria, il capital do Espirito

Santo • Nacional DFB.

2 . Joe Richman e sua or
questra-Musical

3 A voz do mundo
.

Atualidádc$
,

Londres, outubro (Do Centro Polonês de Informações para Inlera
liado) - Haparigas polonesas de 15 a 18 anos de idade, são internadas
cm campos especiais organizados por "cientistas raciais" alemães. Nes
ses campos, as raparigas são submetidas a tratamento tão deshumano,
que se torna impossivel chegar a imaginar a horrivel perversidade e

degeneração dêsses tratamentos, que podem ser julgados como dos maio
res crimes contra a civilização. No entanto, a caractertstica falsidade
bárbaras façanhas, dá a êsses "tratamentos" o rótulo· cientifico de "es
tlldos raciais".

-o-
.

IMPERIAL
FONE 1581 -

A's 5 e7 1/2 horas

.....o-

CINE ODEON
- FONE 1602 -
A's 5 e 71/2 horas .

Garoto das Arablas

Tubos e peças para ventilação
-

,
e esgoto, Tubos Brasilit IINDUSTRIA BAASILEIRA

OS TUBOS BRASlliT de cimento e amianto, fabri
cados especialmente para água, esgoto e ventilações,
substituindo com vantagens os tubos de ferro ou de co

bre atê então empregados para condutores de água de
telhados e tu bos de queda para esgoto e outros fins.

A sua colocação é mais rápida e menos dispen
diosa.

Depositário nesta praça fiA INSTALADORA DE FLO·
RIAHOPOLlS» •

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

DIA DO EMPREGADO NO
COM�RCIO

Passa hoje o dia da nobre c

labor-iosa classe .los emprega
dos no comércio.' Para muitos,
nada mais significa do que ()

despegar de outra folhinha da
cartonagem do calendário. Para
êlcs, corncrciúr ios, representa,
porém, mais um ano vencido,
mais uma etapa alcançada na
eterna maratona do pão-de-ca
da-dia ...

O comerciário é, em geral,
um sonhador. Encaminhado no

comércio, aspira, porém, quuse
sempre, a novos rumos para
sua vida, ainda que lhe venha
a calhar a clássica sociedade
nos negócios do padrão. Eis por
que os comerciários de hoje
são, em sua maioria, jovens.
Poucos, mui poucos, são os

que persistem nessa classe. Em
geral, abandonam-na cêdo, com

diploma de contador ou com

atestado de concurso, seguindo
estradas novas, onde seu espi
ri tIO moço e sonhador há de en
contrar novas ilusões, novas
lutas ...
Trabalhando, porem, sem es

merecer,' com o melhor de seu

esforço e de seu patriotismo,
estão servindo à causa do Bra
sil, reforçando-lhe as possibili
dades econômicas.
Aos comerciários de Santa

Catarina, "O Estado" apresen
ta, jubiloso, seus cumprimentos,
pela data -Ie hoje.

•

No dia de hoje e no ano de
1878 nasceu o inolvidavel poeta
e prosador brasileiro Luiz Gui
marães Filho, o saudoso "Gui
ma" das rodas boêmias cariocas.

.

•

Acaba de ser entregue às Li
vrarias do Rio mais um livro
do conhecido escritor brasileiro,
dr. Augusto Accioly Carneiro,
que escreveu, há tempos e com

grande sucesso, a obra científi
ca eOs Penitenciarics", e "Ima
gens e Poesias". ..A Historia
da República" é o título do
novo livro do conhecido crimina
lista.

Ao sul de suez
Com George Brent e 1- A serícultura no Estado
Brenda Marshall de S. Paulo -DFB.

Zona nordestina 2 Atualidades RKO.
Nacional DFB. Pathé News Jornal

Preços: 2$000 1$5"0 e 1$0001 Preços 1$500 e 1$100
Imp. até 10 anos Livre de Censura

..........................� .

J. Eugênio Müller Filho e Osmar José Müller

ADVOGADOS
RUA DO ROSARlp, 116, - RIO DE JANEiRO.

Fôro em geral rroceseos em todos os Minietvrlo«. Lega
Iizr çâu de j .. zldas, e gua s minerais e quédas

dágua. Natu raltzaçõ es.

, � .

Clínica médico-cirtírgica do
DR. SAULO RAMOS
Especialista em moléstias de

senhoras - Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: 1lII'

tômago, vesícula, útero, ovários,
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
PLAS'rICA DO PEIttNEO - Hérnias,
hldrocele, vartcoeele, Trat.amento sem
dor e operação de Hemorroldes e vario

I
zes - Fracturas: aparelhos de gêS80.
Opéra nos Hspltais de FlorlanópoUs.
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

IFone, 1009

I HorArlo: Da� 14 às 16 horas, díarta-

1 mente.

o c, Diario Oficial". de ontem

publicou o "Estatuto dos Fun
cionanos Públicos Civis dos
Municipios do Estado de San
ta C. tarina".

•

Crimes contra

Vigorará, a partir do dia l'
de Novembro p. vindouro. nova

tabela de preços de gêneros de
primeira necessidade.
A tabela, que foi publicada,

ontem. pelo "Diário Oficial".
consigna os preços em cruzeiros

••

Dentro em rouco vai ser pro
mulgado decreto pelo qual os

continuos e serventes das repar
tições públicas estaduais terão
os seus vencimentos aumentado,
a partir de l ' do mês tluente,

•

O Tesouro Estadual está pa
gando aos funcionários .públicos
desde· hoje, pela manhã,

•

Como nos anos anteriores, a

Sociedade de Amadores de Or
quideas de Santa Catarina, com
séde nesta capital, realizará es

te ano, na segunda quinzena de
novembro proximo, a sua grano
de exposição anual, que preme
te revestir-se de grande br iíhan
tísmo, dado o aumento consi
deravel de amadores, os quais,
decerto, não àeixarão de compa
recer ao certame.

•

a civilização

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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APóS 50 ANOS DE LABOR
Há POUC{1S dias, noticiámos

haver um grupo de moços ad

quirido a antiga e grande Fá
brica de Móveis "Reinisch";
desta capital, cujo velho pro
prietário, o sr. Carlos Reinisch,
de nacionalidade austriaca, fa
leceu no dia 17 do corrente, de

pois de ter, durante 50 anos,

trabalhado para dar ao seu esta
belecimento industrial a reputa
ção que hoje desfruta.
Esse incansável trabalhador,

cujas grandes e fortes mãos se

calejaram no labor honrado,
pouco antes de falecer deixou
aos seus operários uma carta,
com a qual lhes apresentava "a,
gente nova e dotada de iniciati
va" que iria continuai' a obra

por êle começada há meio sé

culo, e em cuja grandeza todos
os seus "companheiros e auxi
Iiares" cooperaram com toda

dedicação; e terminava por lhes

pedir que os servissem "COI11 a

mesma bondade e lealdade", pa
ra o progresso industrial do
Brasil.
E' um documento simples,

mas honroso, próprio de um

homem que viveu para o traba
lho e soube grangear, para
o estabelecimento que fundiu-a,
�. mais alta reputação.

7t iM

Não deu resulta o a efesa com fDma�a
LONDRES) 30 (Ag P.) -- UM PILOTO BRITÂNICO, Q UE TOMOU PARTE· NO
RECENTE ATAQUE A GENOVA, NOS FINS DA SEMANA PASSADA, DIZ QUE
A DEFESA ITALIANA, NAQUELA CiDADE, TENTOU OCULTAR A LOCALIDA
DE COM NUVENS DE FUMAÇA, SENDO QUE, ENTRETANTO, ESTA FOI LE
VADA PELO VENTO, EM NADA PREJUDICANDO, PORTANTO, A AÇAO DA

RA F.

Como Borodino selou o destino de Napoleão,
Estalingrado selou o destino de Hitler

Londres, (B. N. S., para "O Es- de 1812 - continua êle - tinha a enviou 58 para léste, afim de se

lado") O correspondente do superioridade numérica de 3 para apoderar do Volga e o restante

"Daily Express", de Londres, em- 1, em homens e em artilharia. Mas, atravessou o Don, ao sul, afim de
Moscou, Paul Holt, em mensagem quando chegou ao campo ele hata-. atacar Kuban e o Cáucaso.
escrita no dia no aniversário da lha de Borodin», suas forças já ('s-' Segundo a opinião dos entendi
batalha de Borodino, fez interessan- lavam reduzidas a menos de um dos, Von Bock não dispõe, atual
te comparação entre aquela ba-/

terço. Em junho dr 1942, Von Bcck mente, de mais de 30 divisões para
talha e a atual batalha de Estalin- dispunha de 85 'l. 90 divisões, cerca '-o assalto direto contra Estalingra
grado. de 45 das quais ele tanques, para! do. SU2,s perdas de tanques têm sido,
"Boroelino - escreve êle - não executar a tarefa de que estava in- particularmente, elevadas. Mais ele

constituiu uma vitória definitiva: cumbido, ele se apoderar ela, linha 1.500 desses engenhos bélicos jazem
para nenhum dos adversários. As II do Volga e do Cáucaso oriental. inutilizados nâ faixa de terra que
perdas russas foram maiores, mas Atualmente - continua Holt se estende entre o Don e o Volga.
em Borodino foram lançadas as os exércitos de Von Bock estão "Dêst c modo - continúa Holt -

sementes da quéda de Napoleão. II atravessando uma etapa semell)an-I
as sementes (h queda de Hitler fo-

Quando Napoleão iniciou a in- tc à do exército napolcônico cm ram lançadas em Estalingrado. É o

vasão ela Russia, em 4 de junho Borodino. De suas 90 divisóes, êl e l seu Borodino".

PILULAS DE

BRISTOL,

IVida Social

Taça oferecida pelos-
-

funêion�-
rios do Tescuro do Estado

-

Os funcionários do Tesoure
do Estado, num gesto digno,
ofereceram ao Vitoria F. C.,
dos Coqueiros, uma linda taça
que será disputada no primeirc
jogo daquela novel entidade des
oor tiva, a 15 de novembro pró
ximo.

EVITE A. DIFTERIA
VacL"le o seu filho con

tra esse terrivel mal
(CRUPE)

Informações com o

Dr. ARMINIO TAVARES

F&f.em anos koJe I

O sr. Florisbelo Silva. pro-
prietario da conceituada
Alfaiataria "O Unico";

- a exma. sra. d. Zilma
Pinto da Luz Nazareno.
esposa do sr. Alfredo No.ao
reno, funcionário público
federal;
a a exma.sra. d , Córa Cor
rêa;
a exma. sra. d. Zilma

Fernandes Seára, esposa do
sr. dr. César Seára, Euncio
nano do Ministerio : da A
gricultura;

a sta. Marieta Albu
querque;

o sr. dr. Osvaldo da
Silva Saback;

o sr. Almiro Faraco:
- o sr. Gerson Gornes :

- o sr. José Rodr íques Fer-
nandes Junior.
- o jovem Inerí C. Silva;
- o jovem Jací Regis, es-

tudante.'

:{ablUtações:
Estão se habilitando para

casar o Sir. Romulo Freitas
iorn a srta. Angelo F'rancis
�a dos Santos.

VlaJante$.
Acha-se

sr. José
la Cio.

nesta capital o

Trevison, inspetor
Brasil de Seguros

«Ontem fui condenado à morte ,ie amanhã vou morrer" .. »

Nova, Iorque, Outubro (Do Centro ragem e fé, e os verdugos nunca I
Polonês de Informações para Inter- conseguiram arrancar-me uma pa-!
aliado) - Transcrevemos abaixo, lavra, ele confissão que pudesse pôr Ina íntegra, o texto de uma, carta em perigo os meus valentes cama

que foi escrita numa prisão alemã raelas. A única coisa que me entris-!situada _na P<;>lônia ocupada e que I tece é terem-me negado a, presença

Iconseguru milagrosamente chegar de um sacerdote an tes de morr-er.

ao seu destino. "Chegou o momento de vos dizer, -_------
"Queridos Pais: adeus. Não lamenteis a minha mor-I Sao boatos da
"Cheguei finalmente ao fim dos te, vivei com esperança e fé em •

meus sofrimentos - ontem fui con- Deus e na Polônia. Abraçai por I concurrencla ...
denudo à morte e amanhã eu e mais mim Maria ç Francisco e dizei-lhe

-I Rio 30 (A. N.) _ Tendo o Insti-
uma duzia ele companheiros have- que eu sei que quando chegar o

I ,

mos de morrer. momento do ajuste f'i n a.l de contas tuto de Reseguros do Brasil tido
"Não sabemos ainda qual é. a ma- êle saberá vingar as torturas que conhecirnento, de que alguns agcn-

neira que escolheram para nos ma- sofri e a minha morte, tcs de seguros espalham boatos in-
tar, mas seja qúal fôr, em nada se, "Adeus, meus queridos Pais: Deus
poderá comparar com as torturas vós dê a felicidade de vêr em breve fundados sobre a situação dos se-

que lenho sofrido nos últimos seis a nossa querida Pátria restaurada gurados em rida, nas Companhias
meses e dezenove dias. Peço-vos I e podeis ler a certeza de que 11101'- italianas "Assicuraz ioni " c "Adriu
perdão pela dor que vos causo, e rerei gritando: VIVA A POLô- tica.", atualmente administradas pe
tenho a certeza de que serei per- NIA!"
doado, porque tudo é cm proveito .

lo governo, através desse Instituto,
(lo futuro ela nossa Polônia.

. Os órgãos da Estatistica Militar vem êsse órgão confirmar a afirma-

"Desejo - como pedido derra- têm apóio legal, quando intimam Uva de que continuarão em vigor c

rlciro, que os seis hectares de terra o produtor e o vendedor a mostrar . .

que me pertencem sejam divididos o que possuem em seus estabeleci- lI1�egrallllente garantidos os seguros

da seguinte maneira: que dois se- mentos. (D. E. M.). j existentes.

[arn vendidos e o dinheiro da ven-
- ---------------

��g:���a;�;rec1��el:st\��Ill(�e d;a��-ln� Induslrlllia d� I!!roo_ fnl·urotas poloneses). Dou elois hectares
V li ii

a, Maria e um a Francisco, mas este
tem que fazer o seguinte: quero que Rio, 30 (A. N.) - As jazidas de energia elétrica COl1] cÇjll1bustivel
espalhe Ulll pouco da terra onele eu bauxita. ele Poços de Caldas, conteu- para o consumo previsto,

.

for sepultado sobre a terra da pro- do mais de cinco milhões de tonela- Rodovalho já assume nova feição,
príerlade que lhe lego, pois deste das de minério e pertencente à C0111 a construção de mais de trezen
modo morro C0111 a consolação de Companhia Brasileira de Alumínio, tas casas d(: operários, técnicos, la
que os meus restos irão um dia rc- começarão a ser exploradas dentr-o boratórtos e oficlnas de laminação.
pousar no sólo da minha querida de quatro ou cinco meses . A cidade, dentro e111 pouco, eon

terra natal. A usina será instalada na Iocali- tará, com água, luz esgotos, hospi-
"Não me causa pena morrer por- dade próxima de Rodovalho, visto tais, mater-nidade, escolas, campos

que sofri todos os martirios com co- não existir em Poços de Caldas I d,'sportivos, cinema, etc.

É MAIS Q.UE UM
NOME, E UM
ilIMBOLOI

Jerais;
- Procedente da Capital

Federal encontra-se. entre
:1ÓS o sr. dr. Anisio Dutra,
.u ncíoncn-ío do Ministerio do
I'robo lho, que se faz aeom

;Janhar de sua exma. fa
nilia.

'Iubess ,�,._-

Do C. R. Limoense, do �i�.
. rito de Saco dos Limões, r�{l�,
lemos circular comunicando �
�:elçao e posse de sua nova
:)iretoria, que está assim cone

tituida; Presidente de Honra 1

litor Mar tins: Presidente, Aaso
nipo M. Cardoso; vice- dito,
Manuel G. Santos; I: -seore terie;
Iessê Fialho' 2' dito, "Lourival
Srlveira; l.' tesoureiro, Joaquim
Matos;

-

2' dito, Jad Cunha.
Comissão Fiscal: João Rodrigues,
:"uiz Custódio Vieira e Donato
Lino de ]esús. Comissão" de Sin
licancia: Placidino Machado,
Haroldo Feijó e Eduardo Tei
xeira.

AVISO

.G••••••••••_e••••••••••A•• �•••�.���.
·

�
-

.

: EINI �CM I :
: Comércio e Indústria de Madeiras (em organização) :
• Ações ao portador no valor de 500$000 -Capital de 850:000$000

'

,
• a realizar como segue: •

•• 20% no ato da subscrição .1ltO% dentro de 30 dias
• 25% dentro de 3 mêses •
• 15% com os próprios lucros da sociedade. •

I .

Os interp;6pados na compra de ações desta Sociedade, que visa não só •
eVItar que seJ \ retirad) desta Capil�l, Gomo tambem emplidr um do!! IDai5 fi

• antigos e conceit1Jl1d)8 e�t8belecimentos iodustriais do gPDero, cI·m capacidade •
• para cerca dA 200 op<>rarios, poderão procurar 08 incorpr radores DO escri- I
• torio da fdbrica à ru'l João PInto 44, ou nos endereços seguintes: •
• Heitor B.ettencourt Rua :Felipa Schimid', 34-SaTa 5. •
• -(Edifício Bernh'lllSl:D) Telefones os. 1631 e 1159. I
• Sidnei Nocetti-Idem, idem. •
• E G AVI·la Rua Vitor M,eireles n, 2:� •
• •• --Telef(lne n. 1678. •
• •

•
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

A Empresa "Auto
#iacãoCoqueiros" avi·
sa que foi obrigaCla

I
a paralisar seus auto
õnibus por falta da
gasolina.

Fpolis, 30-x·1942.
Ao tentar esquivar-se às determi

ilações dos órg'ãos de Estatística Mi
;itar, uma pessoa revela o que é:
:nimigo do Brasil. E para os inimi
"'os do Brasil, a lei é inflejl:ivel •
(D. E. M.),

.1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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! SEDAS:
: padrões maravilhosos, finíssimo acabamento :
i das melhores fábricas do país, são :
: encontradas nos balcões da :
; as ANTA ROSA !
·

�

: Díáriamente recebemos novidades !
: Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514 :
••••••••••�e••••••••••••••••••••••••:

Baia-Companhia « Aliança

compre novas I

5

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

cipais cidades da América, Europa e Àlrica, MATRIZ
BlUMENAU

Rua 15 de Mov. n. 533
CASA43

LIVRARlA E PAPELARIA

FILIAL
FLORIANOPOLlS

Rua João Pinto, 9 A

Artigos pa.ra escola e eacr i to r io;: Livros em branco, Tintas. Artigos para presentes.
Canetas tinteiros, Lapiseiras, Brinquedos etc.

Completo sortimento dos artigos, PELIKAN.

REPRESENTACOES
GERENTE: EDMUNDO SILVEIRA JOR.

Agente em Florianópolis

CAMPOS L O B O & (ia.

Fundada em 1810 Side: BAIA
Seguros Terrestres e Moritimoe

, Dados relativos ao

Capital Realizado
Reservas, mais de

Responsabilidades assumidas,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios e terrenos) �

ano de 1940
Rs, 9.000:000$000
» 54.700:000.$000
• ;1.929.719:000$000

28.358:717$970
85 964:965$032
7, 323;826�800

22 354:000$000

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanto José

de Souza e Dr. Francisco rle S3.

-------- ------------- ---- ,---------___;--

S a nu UBDul
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO. VANAOA
TO, FOSFOROS,CALClO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálidol, O.pauPIf.dol,
E,got.dol, Anêmicos, Mi••
que criem Mlgrol, C,iança.
requític... ,acebario • toni-
fic.çio gl,,1 do olg.niomo

com o

Sa n UU e n o I
Llc, D.N,S.P. n: 199. de 1921

�"""_""I"""""

I
Aproveite suas antigas máquinas REGISTRADORAS

e de SOMAR, adoptando-as à nova moeda
CRUZEIRO

I

Caspa t LOÇÃO MARA.vi
LHOSA 1

EDITAL DE PRIMEIRA PRAÇA COM O
PRAZO DE 20 DIAS

o Doutor Osmundo Wanderley da Nó
brega, Juiz de Direito da 1&, Vara da
Comarca de Florianópolis, Estado de
Santa Catarina, na forma da lei, etc.
Faz saber aos que o presente editai 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
fren te do edifício do Palácío da Justiça,
à Praça Pereira Oliveira, o porteiro dos
auditórios deste Juizo trarã a públieo
pregão de venda e arrematação à quem
mais dér e maior lanço ofereeer sôbre a

respectiva avaliação de doze contos de
réis (12:000$000), o seguinte: N. 1 - UI.'
terr-eno situado no distrito do Saco dos
Limões deste Município, com a ârea de
quatro mil quinhentos e clncoenta me
lros quadrados (4.55.om2), fazendo frente
à estrada pública e fundos ao mar; con

frontando, pelo norte, com propriedade
de João Vicente Vieira e pelo sul, com di
ta ele quem de direito, mais quatro casas
construídas de tijolos, e estuque, cober
tas de telhas, forradas, assoalhadas, en

vidraçadas uma delas, todas com díver
sos compartimentos, edificadas no terre
no acima, avaliadas por doze contos de
réis (12:000$000), Esses imoveis foram
penhorados ao espólio de José Martins do
qual é também representante a viúva
do 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
dir o presente edital que será afixado no

lugar do costume e publicado pela imo
prensa na forma da lei. Dado e passado
nesta cidade de Florianópolis, aos doze
dias do mês de outubro do ano de mil
novecentos e quarenta e dois. Eu, Hyglno
Luiz Gonzaga, Escrivão, o subscrevi. Se
los a final. (Ass.) Osmundo Wanderley
da Nóbrega, Juiz de Direito da lB. Vara.
Está conforme, O Escrivão Hygino Llllz
Gonzaga.

.

Não tenhas dúvida em de
nunciar um "quinta-coluna",
por mais que pareça teu aml
g'o; não merece tua estima um

traidor da Pátria. (L. D. �.1. ,

RUA FELIPE SCHMiDl N 3H

Cais« postal 19-- Teleohone J083-l!.mt. Tei. & ALUANCAli

Sub�Agente em Laguna, Tubarão, ltajaí,

IBlumenau e Izrqea.
-_.�=====�. Não-_._�-----

CASA MISCELANEA, distribui- Prestigia o Govêrno e as

dera dos Rádios R. C. A. Victor. classes armadns, - ou serás IVávulas e Discos. - Rua Traia- um "quinta - colunista". (L.'
DO, 12. 'D. N.).

,

MECANOGRAFA
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-selrée-: e domingo, -aauaee
Nazaretb Filho e seu flajolé.

Preço 10$000.

LIRA TENIS CLUBE-Sábado, grande
«sbows»: Banito Vargas, cantor argentino,

RELOJOARIA MORITl
A fábrica .Outubro

Vermelho.

Estocolmo, 29 (R.) - Os cor

respondentes estrangeiros em

Berlim, foram informados de
que apenas dois dos 26 dístrítos
ainda estavam em mãos dos sol
dados russos, ao mesmo tempo Ique se acrescentava que nova
cunha tinha sido introduzida na

fábrica "Outubro Vermelho". A
situação dos defensores russos
foi então descrita pelo porta-voz
alemão como "desesperada".
Entretanto, o correspondente

do "Stockolm Tidningen" em

Berlim não participa dêsse pon
to-de-vista e salienta que os de
fensores da parte remanescente
da fábrica "Outubro Verme
lho" são ainda muito poderosos
e que extensa área ferroviaria
no sul da aludida fábrica ainda
está com os russos.

Dr. LAURO D.AURA
Doenças de Senhoras·

Vias-urinarias
Tratamento especíalísado

das afecções crônicas do
a parelho genital feminino.

Tratamento moderno de
gr.norréa crônica por meio
de eletricidade. Varizes e

bemorroides sem operação.
Fisioterapia • Distermia e

Imíra - vermelbo.
Consultas - das 10 às 12

e nas J 5 às 17 horas.
Consultorío - R. Tiradentes

14. Tel. 1.663.
Residencia . R. João Pinto

9. Tel. 1.607.

Her6i dO Pacifico
condecorado

Num ponto do Pacífico,29 (A. P.)
- () almirante Chester Nimi!z, co

mandante-chefe das Fôrças Navais
do Pacífico, condecorou com a
..EsI rêla de Ouro", o comandante
'V. Charles Kirkpatrick", que, com

o submarino sob seu comando, afun
dou dois "destroyers" japoneses.
Por essa ocasião o comandante

l.::irkpatrick disse, em sua oração
de agradecimento:
- "A caça foi boa. Encontramos

dez navios japoneses e afundamos
110\'(', dos quais dois eram "des
tro:, t.l'S" .

I Ernesto Xavier de Sou
sa e Genelícia Xavier de
Sousa participam a seus

parentes e amigos o noi-

I
vado de sua filha Leonor I

com o sr, Osvaldo Paulo
Clímaco.

II

Fpolis .• 25·10-1942.

CXX.cxJCOOCJDD.:lDCXXXI:XJDoDCXXXlOOOoooooaoo

I OSVALDO E LEOHOR

IApresentam -se noivos,
Fpolis, 25-10-1942.

3.vs.-3

'*

OUTUBRO DE 1492

elegante. SelJsacionais
Mesas à venda na

OUTUBRO DE 1942

a América a descobriu a tempo. Imagine os

heróis das Américas: Bolivar, Washington,
Caxias, San Martin e todos os outros ... que
teriam respondido eles? Que responde o se

nhor? Acredita?
Não! Se conhece a verdade a respeito

da formidavel força, dos inesgotaveis recur
sos da solidariedade das Américas. Não! Se
sabe o que as fábricas, as minas, as fazendas,
os governos, os homens e as mulheres das
Américas estão fazendo para enfrentar esta
ameaça.

O papel que representam neste tremen

do drama os Estados Unidos, entre as nações
do continente, e a Ford Motor Company en
tre as organizações manufaturciras dos Es
tados Unidos, é, indubitavelmente, de suma

importância. Mas, nada lhe deve sugerir que
não é vital a ajuda de cada indivíduo, de ca

da país, desde O Labrador até a Patagônia.
Ama o senhor a Liberdade? Então tra

balhe para ela! Responda à ameaça enquanto

-

ELE A DESCOBRIU!.-.. Guardemo-tal
Háquatrocentose cincoenta anos,neste

mesmo mês deOutubro, ogrito de "Terra!..."
do vigia da frota de Colombo, marcou uma

éra nova na história do mundo ... uma éra
em que pela primeira vez se estabeleceu o di
reito de cada homem viver a sua própria
vida em liberdade.

Hoje, esse direito está sendo desafiado.
Por isso mesmo, nós da América - berço,
símbolo e bastião da liberdade - estamos sen

tindo a grave ameaça que nos vem dos dois
oceanos. Uma ameaça que está sendo feita,
diretamente, a cada um de nós.

As suas manifestações já se fizeram sen

tir em nossos litorais. Mas, o perigo funda
mental é mais sutil. Deste lado dos mares,
desconhecidos, dissimulados ou inconcientes
- vivendo entre n

ó

s - diariamente pro
clamam que o poder do inimigo é grande
demais para ser contido com êxito. •

Com esta lenda conquistaram uma

grande ;tarte da Europa e da Oceania. Mas

ainda é tempo para isso. Acelere a produção
de tudo que a guerra exige e que o senhor
possa fornecer. Aceite sem queixas os sacri
ficios que lhe forem solicitados, Prepare-se
para qualquer emergência,

A Ford Motor Company, mediante a

sua rede de distribuidores no Novo Mundo,
está fazendo todos os esforços para atender
às necessidades do transporte. Em Detroit,
suas extensas fábricas, suas quilométricas ins
talações industriais e suas legiões de especia
listas trabalham 24 horas por dia para su

prir as Nações Unidas com apetrechos de
guerra.

Mas a Ford não poderá cumprir inte
gralmente o seu dever, se todos os seus cli
entes, distribuidores e empregados, em todo
Continente, não se unirem para trabalhar -

agora - pela família, lar, patria e liberdade,
em defesa do que Colombo descobriu pre
cisamente neste mês de Outubro, há quatro
séculos e meio.

FORD MOTOR COMP�A.NY, EXPORTS, INC..._
--- .. ��_._-_._-_ .. �--- --.__....._

'.'--' .Ó:
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"QUEM AMA A LIBERDADE TRABALHARÁ POR
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J

o que confessam os

p,�:�:�;�!�:���:���:!�t� O Dia da Marinha Americana Quer fazer êsle concurso 1
que apenas restam de 30 a 33 sol- Washington, 29 R.) - Em carta pr-lo, o sr. Roosevelt terminou: "To- A 10 de novembro p. futuro, co-

[
vencimentos de Cr. $2.700,00, ..... ,

dados nas companhias da 35a divi- ao secretário da Marinha, coronel nos têm a mais profunda fé na ca- meçar âo a ser recebidas inscrições "2.300.00, $1.900,00, $1.500,00, e .. _ .Knox relativa ao "Dia da Mari- pacidade de nossa marinha de var- para o concurso de "técnico de ad-. $1.300,00.são de infantaria alemã, arrazada l nha",' que se comemorou a 27, o rer dos mares os nossos inimigos, ll!inistração do DASP, na Delega-] INF_9RMAÇõES: Os interessad.ospelos russos. O grosso dos efetivos I presidente Roosevelt declarou que juntamente com o exército, o COI'- era daquele Departamento, a rua poderão obtê-Ias naquela Delegacia,foi morto ou ferido nas lutas €111 j as forç�s navais dos Estados Uni- po de fuzileiros navais e o serviço Felipe Schmidt, n. 5. pessoalmente ou por carta.
Estalingrado. dos estao combatendo em todos os da guarda costeira, e preservar o INSCRIÇÕES: Serão feitas nesta

cantos do mundo, "afim de dar a lugar de honra da America na co-I Delegacia, a rua Felipe Schmidt 5.
P -.. vitória à causa aliada". munidade das nações". diariamente, exceto aos sábados, derogrluem OS russos Saudando a. marinha, "iuntamen- 9 às 11 horas. Encerrar-se-ão emMoscou, 29 (R.) - As tropas rus-: te com 130 milhões de outros pa- A Tinturaria «(iuarany)) :U de dezembro de 1942.
sas ganharam terreno e consolida-' trióticos cidadãos americanos", o DAS PROVAS: Serão rcalizad.isPede à sua distinta freguesiaram suas posições ao noroeste de presidente Roosevelt escreveu: "Es- rxclusivamente no Distrito Federal, DR SAVAS LACEADAE r

.

,,-., tau profundamente orgulhoso dos não entregar seus ternos a pes- na 13 quinzena de fevereiro de ..
•_sta ll1gra�o - anuncia a CLlSSOr,l feitos da marinha nesta guerra e a SOI:tS que não apresentarem cer- 1943. Constarão de duas provas es- Comunica que mudoudesta capital, que acrescent 1 que par do formidavel papel que está ti ficados fornecidos por ela, critas; s�nd� uma �eral e nutra de seu consuI torio paro o ruoc-m diversos setores foram feitos desempenhando na preservação da comprobatórios de sua qua lida- cspecializução, e inclue uma tese" F I' S h id t 8 AI dprisioneiros e conquistada, abundan- liberdade e da decencia humana". :()�11 . defesa. �ral, contend? estudo I ? I pe, c mI. ' tos o

� _-.
-

t ' de .
. Falando em nome do povo da de de funcionários da mesma. inédito, original do candidato. LIvrarIa Xovíer. .

e presa e �ucrla, "'-_ Amérte«, assim como em seu pro- 666 l5ys.-6 VAGAS; Existem v�gnl'i com os Co:nsulta.I...-Das 16 às 18 h"
\
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