
o Cáucaso deve ser o túmulo dos invasore !
MOSCOU, 26. (!8P.)-A radio de Moscou declarou que: «temos todas as passilllUdades para assen.tar o
golpe de morte dos aienlães», e exortou os russos ti «converter o Cáucaso no túmulo dos invasores nazis».
---
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I DOENCAS DA PELE II E S5FIUS

Espinhas,
"

manchas Ieczemas,
da pele, nsrasíteses. furúnculos,

Iúlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.

Dr. TOl.ENTINO O
DE c» HVl..,I,HO

Consultas: Das 14 às 11 horas.

I
Rua Vitor Meirelles 18-1' andar.
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Florlenépolis - Segunr' a .. feira, 26 de Outubro de 1Ç42

Plano de economsa

para todo o

alimentar
pais

Rio, 24 (C. P.) - o ministro João! país, resolveu criar o serviço técní
Alberto, visando estabelecer para co da alimentação nacional, ao qual
todo o país .um ?lano de economIa, competirá tomar as medidas téCl1i-1alimentar cientificamente dlnglc1o', cas.'

indíspensaveis para que seja

Ie tendo em conta a necessidade ur- levada a efeito, no setor ela alimen
gente e imperiosa de coordenar,: tacão, a mobilisação econômica ele.
controlar e orientar todas as ati., terminada pelo decreto-lei de 26 de Ivklades concernentes à alimenta·' setembro último. Para chefe desse
ção, e no intuito de assegurar sa.; serviço, o ministro João Alberto Itisfatoriamente o abastecimento às designou o professor Josué, corihe
populações de diversas regiões do ciclo técnico na matéria.

lIZ 6137 S. C. aro ... 3.90$000
PE G137. S. C. fo/luado 5f(J$O(J()

un»

é O que o Sr. tem

agora neste relógio
anti-magnético!

I I

Sr. terá o consêrto do seu

Tissot absolutamente grnt.is,
Veja como são elegantes e mo

dernos os novos e distintos 1U0-

deles Tissot que os bons relo
joeiros estão apresentando. E
note ainda que Tissot é o (mi
co relógio de alta qualidade

módico.

'RODUTO DA SOCIÉTÉ SUISSE POUR l'lNDUSTRIE H�RlOGEREGENEBRA - SUíÇA
OMEGA

TRATAMENTO: - Acreditou-se
durante longo tempo que se tra-

Um destacamento Ultramarino da secção de filmagem da tava de uma doença incuravel.

RAF bateu o recorde em 11,1alt21, sob incessante ataque aéreo, do- Muitos afirmavam mesmo que o

eumentando as provações, triunfos <' cOI'a.g�m da ilha heroica terrível mal se espalharia pelo
R· U d mundo inteiro. Atualmente, 1JO['("m,que foi agraciada com a (George Cross" pelo e i. Jrna as

uma nova terapêutica permite quefotografias tiradas mostra um bombardeiro "Hurricane" destaca-
se lute eficazmente contra o mal.da para a proteção de Malta, preparando-se para a decolagem.

Os defensores da ilha já contam com 1.080 aparelhos inimigos
Consiste na distribuição em gran-

abatidos. (BRITISH NEWS SERVICE).
eles doses das pílulas do doutor

-------- . ---'_. RAF. Os banhos de mar por Imer-
são darão igualmente excelentes
resultados.
TRATAMENTO PREVENTIVO:

A melhor profilaxia consiste em

evitar cuidadosamente o contato
com os "boches" franceses. A cura

por meio da desinfeção é reco

mendada, tambem. Tome nas ho
ras de refeição, especialmente às
14, 16, 18 e 20 horas, o elixir B. B. C.
MÉTODO HOMEOPATICO: - 1!:

interessante constatar que os fran
ceses e outras pessoas contamina
das sofrem de completa anésia, de.
vendo-se por isso refrescar- lhes a

memória, ministrando-lhes extratos
de "Mein Kampf" (toxina segrega
da pelo micróbio). Uma variedade
anódína e macarrônica da enfermi
dade foi observada no litoral do
Mediterraneo. E' o mal "Finito Be
nito". Este repugnante micróbio se

decompõe por si mesmo. Não su

porta nenhuma transplantação,
sendo de notar que o clima africa
no lhe é particularmente funesto.

8657

Dois novos e gigantescos
couraçados I te Howe depois de sua vitoria histórica

contra os franceses, em 10 de junho de

'11714. Noutra cerimônia, também efetua-
da a bordo do "Howe", essa unidade foi
adotada pela cidade de Edinburgo.Londres, 24 (R.) - Dois novos e g í-
Um dos novos couraçados, o "Anson",gantescos couraçados - irmãos do mal-

já teve uma oportunidade para experífadado "Prince of Wales" - foram pos-
'mental' alguns dos seus canhões contra

tos agora a serviço do Almirantado
os alemães. O "Anson" achava-se em ser.

segundo foi oficialmente anunciado.
viço de proteção a um importante com-

São êles o "Anson" e () "Howe", de boio no Atlântico norte quando surgiu
35 mil toneladas, da clase do "King um avião alemão de reconhecimento, que
George V". A construção foi iniciada no

começou a voai' em círculos sobre o
verão de 1937. Têm 745 pés de comprí- couraçado, a grande altura. O "Anson"
mento, 103 de 'largura e 27 pés e 8 pole- disparou cerca de 12 tiros dos seus ca
gadas de calado. São armados cada um nhões de angulo elevado, fazendo com
com 10 canhões de 14 polegadas, 16 de que o aparelho inimigo se afastasse,
5,2� polegadas e 4 "ponpons" múltiplas. A tripulação do novo couraçado brio
Transportam 4 aviões' e seu modelo in- tânico inclue homens de todas as pá_'.
clue novos melhoramentos na defesa tes do mundo _ do Canadá, TeiTa No.
contra ataques aéreos. Os outros dois va, Africa do Sul, índia e Malta _ ho
navios da mesma classe são o "King mens que já serviram nesta guera IlO
George V" e o "Duque of York". O ter- "Ark Royal", "Waspíte ", King George
ceiro, o "Pri.nce of Wales", foi afundado V", destroíers, submarinos, caças mi.
pelos japoneses no mar do sul da China, nas, etc,
no dia 10 de dezembro de 1941. Existe uma amistosa rfvalídade entre
Uma das mais antigas cerímônías da

Arm.ada reallzou-se a bordo do "Howe",
antes que o mesmo saísse para se íncor
porar à frota. Estavam presentes, entre
os oficiais do navio, o tenente vísconde
CUZOI1, descendente direto do famoso
conde em memória do qual o navio foi
batizado e cuja família ainda possue a

espada cravejada de diamantes e a cor

rente de ouro presenteadas ao almtran-

os oficiais canadenses do "Anson" e os do
"Howe ", para a honra de destruir o

"Von Tirpltz", couraçado capi.tanea da
esquadra alemã. O "Anson" acha-se sob
as ordens do capitão Kinahan e a

"Howe" sob as do comandante Woodhou-
.

se, oficial que comandou o cruzador

"Ajax", na batalha do rio da Plata. Arn
bos estiveram juntos como comandan.ta
de cruzadores na estação naval das .ii\I1'
tllbas, antes da guerra.

o Reich controlará parte da França ,não ocupada
Londres, 24 (A. P.) - O "Daily Sketch" . informa, - segundo fontes francesas comba

tentes - que é possivel venha a Alemanha a as sumir o contrôle de grande parte da França não
ocupada, no objetivo de ter sob seu contrôle os trabalhadores franceses que se negam a servir
nas fábricas alemãs. Acrescentou o jornal que uma fonte que recebe informações secretas, mas
autorizadas, da França, duas vezes ao dia, declarou o seguinte: "LavaI está atualmente em Pa
Tis e dentro das próximas 48 horas estará em Berlim. Espera-se que a Alemanha venha a ocupar
toda a zona industrial da França de Vichí, na área situada entre Lião e Limoges, ao norte, até
Saint-Etienne, ao sul. A ocupação é questão de semanas, se não de dias".

AVISO
DR. SAVAS LACERDA
Comunica que mudou

seu consultorio para a rua

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

Agências e
Q 4-
nepresentccoes

Cciu podll - 37
RijO João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

Sub- agllnttil MOI

muneioice do
l7P.

principei.
E�tldo

---=

Nova motesüe
cnnteelosa

Londres, outubro (Interaliac1o).

I DEFTNICAO: - Hitlerismo (for

Ima moderna elo "furor teutonicus")
é uma infecção vulgarmente cha

mada ele Peste Parda, que está

grassando em toda a Europa. Co

meçou na Alemanha, cujos habi
tantes trazem os corpos cobertos
de manchas verde-cinzentas. Os

portadores do germen são chama

dos "boches" ou "frigolins". Eles
se espalharam violentamente sô
bre nosso território. O micróbio é
também conhecido por "nazicoc
cus". É de uma grande virulência.
As pessoas infec.cionadas sofrem

transes que duram horas, e con

vulsões acompanhadas de gritos
roucos. A uma forma francesa do
mal é tambem particular; provoca
uma secreção nauseabunda e con

vulsões batizadas de "Colabora-

ção".

IClínica médico-clrúrglca do
DR. SAULO RAMOS
IilSpeclaU8ta em moléstias de

lItlabOl'II8 - Partos.
ALTA CmURGIA ABDOMINAL:

_,
tômago, vesfcula, útero, ovários,
apêndice, tumores, etc. - CmURGIA
PLASTICA DO PEIUNEO - Hérntu,
bldrocele, varlcocele. Tratamento sem
dor e operação de Remorrol4elil e varl-

I
zes - Fracturas: aparelho. de gêsso,
Opéra D08 Rspltais de Florianópolis.
Praça Pereil'a e Oliveira, 10 -

IFone, 1009 .

Horãrlo: Das 14 às 16 horas, dlarla·
mente.

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.).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Somente hom.e�s p�derão ser contadores ((O homem que nos deu um milhão de fuzís»
R. 26 ono �d IUtIdstRer,o dDa . 'daZtenda'd . ções sô Londres,26 (A. P.) - O primei'ro ministro Chur chill e o primeiro ministro da União Sul-Africana, ma-
IO, - presi en e a

epu-l
epOIS e ecer consi er a 0-

, . . .

blica acaba de aprovar uma exposi- bre a fiscalização do tributo, as pe- rechal Jan Sruuts, acompanhados do secretario do Te souro dos Estados Unidos, sr. Henry Morgenthau Jr. e .

ção de motivos que lhe foi dirigida ricias contabeis e "outras circuns- do embaixador turco, visitaram a zona de Dover. A visi ta foi mantida em segredo até meia hora antes da che-·

pelo ministro da Fazenda. sôbre o tâncias especiali�simas". em que �e gada, quando os altos falantes instalados na cidade con vocaram a população para aplaudir os estadistas visi

concur�o. I:ecentement� criado, na processa o serviço de Imposto. s_?- tanles. Churchill e Smuts presenciaram o desfile dos membros da defesa civil tendo Churchill apresentado-
classe inicial da carreira de conta- bre a renda, conclue a expoSIçao . _ .' " . . .

dores, para provimento de 150 no- de motivos do ministro da Fazenda: Morgenthau Jr., dizendo: "Êste é o homem que nos deu um milhão de fuzis em 1940 . Depois, os visitantes .

vos cargos. "Daí porque submetemos o as- inspecionaram os canhões de grosso calibre postados nas margens do canal da Mancha.

A propósito, já o Ministro havia sunto à deliberação de v. excia. ----------

sugerido ao DASP, em aviso de [u- Cumpre-me propor que seja mantido Tropas de -Assaitolho próximo passado, que só fossem o critério de somente se admitir a

admitidos ao referido concurso can- inscrição de pessoas do sexo mas

didatos do sexo masculino conside- culino, nas provas do concurso a

rando que o serviço afeto aos con- ser aberto para provimento efetivo
tadores, que iriam ser lotados na dos lugares de contador da divisão
Divisão do Imposto de Renda, seria do imposto de renda. V. excia., to
de natureza diferente aos da Conta-', davia, dignar-se-á de resolver como Idoria Geral da República. julgar mais acertado".

Pl'isnD
deVentre
* é um mal que exige

muito mais que um

!Simples purgante. Para um

a li v i o completo, deve-se

atacar diretamente a causa,

restabelecendo a atividade

natural dos intestinos. O

Leite deMagues'a dePhillips
é um laxativo suave mas de

efeito comprovado, ele toni
fica o tubo intestinal sem

produzir cólicas nem babí-

luar o organismo.

Não procures conhecer o que
se pensa nas esferas oi'iciais;
são segredos dificeis de guar
dar.' (L. D. N.). •

Dizimada!
'Moscou, 26 (A. P.) - Uma com

panhia de infantaria alemã, que

conseguira penetrar nas linhas rus

sas, foi totalmente dizimada pelos
setor do

I
defensores russos, num

Cáucaso.

Prova de fraqueza!
Moscou, 26 (A. P.) _ Algumas

linhas alemãs no setor de Mozdok
são defendidas agora por' tropas es

peciais, tais como sapadores e ele

tricistas, o que evidencia a fraque-
.

za da ofensiva nazista naquele se

tor do Cáucaso.

CLUBE RECREATIVO
Assembléia

LlMOENSE
Geral

De ordem do sr. presidente.
ficam convocados os srs. socios
deste clube para a assembléia

geral ordinária a realizar se no

dia 28 (4". feira), às 19 horas,
afim de se proceder à eleição
da nova diretoria.
]ESSÉ FIALHO, 10 secr.

Afastaela a ameaca
Washington, 26 (A. P.) - Foi

afastada a ameaça imediata de in

vasão das ilhas Salomão pelos ja
poneses - declaram os círculos mi
litares.

(iasogenio nos carros de alugue
Pôrto Alegre, 26 (C. P.) - Vêm

trafegando na cidade muitos cami
nhões de carga movidos a gasoge
nio. Cogita-se, agora, adaptar os

dispositivos do gasogenio a uma fro
ta de trinta carros de aluguel e isto
até o fim do mês que vem.

Crédito Mútuo Predial

Proprietários: J. Moreira & (ia.

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

possuidor da caderneta n. 12C13, o prêmio
que lhes coube em mercadorias, no valor de rs.

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

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

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

4 DE NOVEMBRO
Mais um formidável sorteio realizara a Crédito Pt1ú

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

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

Crédito Mútuo Predial à rua Visconde
de Ouro Preto nO 13.

Otávio Ferrari e Aurea O'I�Ferrari têm o prazer de

participar a seus parentes
e amigos o nascimento de

As 'ctueís forças alemãs se�:�;i��g���010��!��' I'Moscou, 26 (A. P.) - Noticia-se que os alemães, no começo deste I
terceiro mês da batalha. de Estalingrado, empregaram as seguintes fôr- �����=�=�-�����=
ças no sitio da grande praça forte: 15 divisões de infantaria, 4 divisões Faleceu May Robson
de tanque. e 3 motorisadas, num total de 250.000 homens aproximada-I Beverly, Hills (Estados Unidos),

mente. Possuem os alemães, concentrados em Estalingrado, mais de 500' 26 (A. �.) .

- May Robson, f.amosa
_ ., . I caractenstIca do teatro e cmema,

tanques, 1.200 canhoes de campanha, 1.000 morteiros e no 111l11lmo entre faleceu no dia 21 com a idade de
700 e 800 aviões.

I
78 ano�.

'

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

Consulta médica gratis !

Contri buícão
, apenas 1$000

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

Exercitando-se

Gibraltar possue sua tropa especial de "comandos". Os ho
mens escolhidos por eficiencia e vigor dentre os varios regimen
tos estacionados na Rocha, executam assaltos de tática de
guerrilha contra a formidavel barreira natural da importante for
taleza britânica. (BRITISH NEWS SERVICE)

melhores taxas :
-----------------------------------------------------------

Cenario de violenta luta
Moscou, 26 (A. P.) - O distrito fabril setentrional de Estaliugrado

continua cenário de violenta luta. Os alemães procuram ocupar as ruas

adjacentes às fábricas mediante violentos ataques isolados, mas fracas
saram diante dos contra-ataque russos. Até agora o ataque mais inten
so foi efetuado por duas divisões de infantaria e 15tl tanques, num setor

cuja extensão é de um e meio quilômetro. Com frequentes ataques os

russos, nos últimos dias, obrigaram os nazistas a passar para a defensi
va em vários bairros, e os defensores, a coberto de trincheiras e barri

cadas, estão construindo casamatas de concreto e aço e convertem em

linhas de defesa as ruinas de edifícios.

Anrversértom
Na data d. ontem registou-·

se o sniv ersario db nosso con

terr ane o sr. Ace lon Sousa, so

cio da grande firma E. Riggen-·
back & Cia., desta praça.

Inteligente. correto e labori-·
aso, o 81 iver sa: iante é uma

das mais dist int. s figuras dos.

círculos ccmerciais, não EÓ pela
retidão da sua vida > profissio
nal como, tambem, pelo conhe

cimento, que soube obter, da

economia catr rinense. As suas·

maneiras corretas e sua rnodes

tia, contribuiram, tarnbem, pa
ra íazer dele urna das perso
na lidades mais es timadas, entre'

l

Prafessor fascislizanle
Rio, 26 (C. P.) - Informam de Santos que o professor do colégio

"Tarquínio Silva", daquela cidade, Francisco Domênico, de origem ita
liana, vinha. trabalhando o espirito de seus alunos, com' as doutrinas
fascistas, vaticinando a vitória do Eixo. Essas atitudes foram, porém, re
pelidas pelos alunos e professores do mesmo estabelecimento, sendo o

caso entregue à polícia, que abriu rigoroso inquérito.
Agora, apurada a responsabilidade do acusado, foi êle preso e con

duzido à capital paulista, onde aguardará o resultado do processo a

que deverá responder, perante o Tt-íbunal de Segurança Nacional.

I nós.

Fez anos ontem o sr. cap. An

tonio de Lara Ribas, brioso of i

cial de nossa Força Pública e·

que atualmentte ocupa o cargo·
de delegado da Ordem Política·
e Social.

Fazem aDOS JloJe I
O jovem Hercílio Luz Colaço,

filho do sr. Joe Colaço;
-a prof. sta , Leonor de Bar-·

ros;
-a sta. Rute Albuquerque;
-o sr. Arno Bs uer;
-o sr. Dario Ouriques , ati-

vo gerente do Caté "Bom Dia";'
-o jovem Suarez 'I'eixeirat :

- o menor Renato-Luis, filho
do sr. Norberto Si'va;
- o sr. Alcion Pires Gomes;'
--o :sr. Elesbão Leandro da.

Silva, comerciante;
-a sta. Julia Medeiros, tilha

do sr, João Medeiros.
- o sr. Venceslau Botelho

Abreu, funcionário do LA.P.C;.
- a srita. Alba Teixeira Braga;.
- a srita Almerinda Farias •.

residente no E .treito,

13 dias de bombardeio

Noivados:
Com a prendada senhorita Lea

nor Xavier de Sousa contratou.

casamento o sr. Osvaldo Pau

lo Clímaco , funcionário público'
estadual.

Casamentos:
Realizou-se, sabadoúltimo, na.

residencia dos pais do noivo, o

enlace matrimonial da prendada'
senhorita Betinha Jaques com o·

sr. Joél Lange, funcionário da,

Casa Hoepcke.
Paraninfaram o ato o sr..

dr. Aderbal R. Silva e exma,

exma. esposa;
sr. João Alcantara da Cunha e ..

exma. esposa.

ViaJantes I
Para 'Passo Fundo, no Estado>

do Rio Grande do Sul, seguiu'
hoje o joven Carlos Alberto da.

Luz Silva, filho do sr. João.
Maria Ferreira da Silva.

Washington, 26 (A. P.) - O constante bombardeio
a que está submetida há 13 dias a grande frota que os

japoneses reuniram a sudoéste do Pacífico, deu tempo
às fôrças norte-americanas para melhorar suas posições
nas ilhas Salomão.

Tabelamento de medicamentos
Rio, 26 (C. P.) - Informam do Recife que, por ini

ciativa do interventor Agamenon Magalhães, acaba de
ser instalada naquela capital a comissão de tabelamento
de 'medicamentos e produtos farmacêuticos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Companhia c AIJant'�. Ia· VU 8aia»
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• •
• •

! SEDAS i
• •
• padrões maravilhosos, finíssimo acabamento _
"dI·: as me hores fábricas do país, são ::
" encontradas nos balcões da ,.

I SANTA. BD i
·

�

: Diáriamente recebemos novidades :
i Rua Felipe Scbmidt. 54-Fone 1514 !
.8••••....�••••••••••••••••••••••••••

MATRIZ
BLUMENAU

Rua 15 de Nov. n. 533
CASA43

LIVRAR1A E PAPELARIA

FILIAL
FLORIANOPOLlS

Rua João Pinto, 9 A

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

Completo sortimento dos artigos PELIKAN.

REPRESENTACOES
GERENTE: EDMUNDO SILVEIRA JOR.

•

Fundada em 1870 Séde: BAIA
Seguros Terrestres e Mmitimos

Dados relativos ao ano

Capital Realizado Rs
Reservas, mais de
Responsabilidades assumidas,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, (prédios e terrenos)

de '940
9.000:000$000

54.700:000$060
,\(929.7 i Ü.000$000

28.;�58·717$970
/:I5.g64:965�032
7.3�3 826�800
22354:000$000

Diretores:
Dr, Pamphilo d'Utr a Freire de Carvaiho. Epipharuo José

de Souza e Dr. Francisco de Sá.

Agências e sub-agências em tud« o terrltór io nacional.
Sucursal no Ur ugu â]. Reguladort's lle avarias nas prin

cipais cidades da América, Europa e Àlr ica,

Agente em Florianópolis

L O B O Bt Cia.

Cats» oostat 19- 7fl(!f)hofUI083-Ená. Tel. .. ALUANÇAlt

Sub-Açente em Lagullo, Tubarão, Itajaí,
Blumenau e Lccres. I:������--�·�_·�·_·_�������-�=-��==�·I

CASA MISCELANEA, distribui- Prestigia o Govêruo e as
'.:tIora dos Rádios R. C. A. Victor, classes firmadas, - ou serás
Vávulas e Discos. - Rua Traja- um "quinta. colunista". (L.
JUO. 12. ! D. N.).

Não compre novas I
Aproveite suas antigas máquinas REGISTRADORAS

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

,

A MECANOGRAFA
está fczen do êsse serviço, para o quê se acha

tecnicamente aparelhada.
já

Preços módicos!

RUA JOÃO PINTO, 19 FONE -1499

I S a nu uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONlcas:

ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSF OROS.CALCIO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálidol, Depauperado.,
E.got.dol, Anêmico., Mãe.
que crlem M,grOI, Criança.
raquíticlI, receb.,ão I toni-
ficação gel.1 do org.nitmo

com o

Sangue nol
Llc. D.N.S.P. rr 199, da 1921
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Muito b8111, sr. João Alberto!
RIO, 24 (C. P.) --- o MINISTRO JOÃO ALBERTO ENVIOU À IMPRENSA, POR INTERMÉDIO DA AGÊNCIA NACIO-

NAL, A SEGUINTE NOTA: "CONTINUAN DO A RETRAÇÃO DOS INVERNISTAS, APESAR DAS PROVIDÊNCIAS TOMADAS
PELA PORTARIA NúMERO UM DESTA COORDENAÇÃO, COMUNICO AOS INTERESSADOS QUE, SE NO FIM DA PRó
XIMA SEMANA, OS MERCADOS INTERNOS NÃO ESTIVEREM CONVENIENTEMENTE ABASTECIDOS DE CARNE, PARA
SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES DAS POPULAÇõES BRASILEIRAS, SUSPENDEREI A ,MATANÇA DE GADO PARA EXPOR..

TAÇÃO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DÊSTE ANO E JANEIRO DE 1943".

Moscou, 26 (A. P.) - Um destacamento de guerrilheiros, auxilian
do a ação das tropas regulares, fez explodir uma ponte na região de

Mozdok, na ocasião em que passava um trem alemão carregado de fôrças
que sc dirigiam para a frente. Num dos vagões, segundo notícia recebi

E SUA GRANDE COMPANHIA da e confirmada no comunicado irradiado pela emissora russa, viajava
DE COMEDIAS sob os auspicios um general nazista acompan�lad� de vúrios. oficiais. Todo� �ll�rrer:un.
d S

.

N' I d T t Outro destacamento de guerr-ilheiros descarr ilou um trem 1l11J111g0 com
o ervrço ocronc e ea ro,

do Ministerio de Educação e' tropas, matando igualmente um considerável número de soldados.

Saude, com a representação da
engraçadíssima Comédia:

Do comando de defesa do Alasva, 26 A. P.) - Os pilotos americanos
já se estão preparando para acrescentar novas cargas de bombas ao .rní
lhão de libras de explosivos [á atirado contra Kiska. Desde meados de
junho, quando se iniciou o ataque aéreo contra essa ilha do grupo das
Aleutas, ocupada pelos japoneses, o ritmo do ataque - à bomba metra
lhadora e torpedo aéreo - tem aumentado constantemente, até que ago
ra já é comum descarregar-se cerca de doze toneladas de bomba') ,

por
dia, ali.

Peritos em artilharia aéreo trabalham febrilmente a-fim-de carre

gar os aviões com o maior número possível de bombas e munições para
as metralhadoras. Segundou um cômputo minucioso sôbre o gasto de mu

nições, já foi atingido o total de um milhão de libras em bombas -

Dr. Clerno G.l
cifra

;'
se

";'
seja superada im'd",'"n:"."

Nas oficinas
Galletti Tlpografos do ESTADO

Praça ts�������bro, 23
. precisa-se

10 ::Ci�� �A�::e 1tsa�fé de tipógrafos (compositores), para na-

Fet,���!" �� ;;-�� u:' a!!�a
balhar das 7 1/2 às lP/2 bo�as. ·I���::::::::::::::::::::==�::::::::::�:::::�:::::�

!���1:�1�!���;i:!iJ:S�� Na calada da nOite ... Envenenado o filho de Darlan 1
ter sido atacado um dêsses estabe- Moscou,26 (A. P.) - Os alemães,

I'
tas atiraram-se ao assalto. Os rus-

na calada da noite e depois de um sos reagiram imediatamente, e,
'

lecimentos frequentado de prefe- pequeno preparo de artilharia e fO-, após renhida luta, fizeram um mo- Nova Iorque, 26 (A. P.) - No momento em que o almirante Jean
rência por soldados alemães. Igual- go de morteiros, desfecharam um

I
vímento envolvente que resultou Darlan, chefe das fôrças armadas da França, se encontra realizandomente foi imposto pelas autorida- violento ataque contra as posicões na separacão da infantaria das for uma exoursâo a's possessões francesas da. África do Norte, o rádio do Eixodes alemãs O "toque de recolher",

-

I -

-

ti d 18 h
russas a sudoeste de um grande es- I mações de tanques. Reacendendo-

difunde informações no sentido de que- o filho de Darlan, jovem oficiala par Ir as oras, para todos tabelecimento fabril de Estalingra- 1 se a luta, conseguiram os russos
os estabelecimentos e a partir das do, convertido pelos defensores I destruir os tanques, salvando-se da Marinha de Guerra, foi envenenado. A rádio de Berlim cita um

das_ 23,30 horas, para toda a popu- numa barricada monstro. O ataque apenas dois, que conseguiram es- telegrama de Roma, baseado por sua vez em outro telegrama enviado de
Iação. foi feito por fortíssimo contingen- r' capar

à destruição. O inimigo, for- Túnis para, -n Mesagero ", dizendo que o filho de Darlan caíra repenti-Não foi revelada a natureza do te de infantaria apoiado por tan- cado pelo desfalque das máquinas .

ataque co t f
- namente doente, com sintomas de paralisia, mas o primeiro exame me-n ra a casa requentada ques em grande número. Chegados que protegiam a arremetida, bateupor soldados alemães. às imediações da fábrica, os nazis- j em retirada. dico revelou que foi envenenado.

R�,� (p��as!!,!i�tonazista e um ale��t d��u�!a��,!!�aco I
há coisas verdadeiramente curio- 1 berdacle e ela democracia no mun- lhedoras da América e, até, no pró
sas. Esta, por exemplo: Dia 23, foi (' elo - Rui Barbosa, Evidentemen- pr!o país que lhe serviu de berço,
um audacioso e desfibrado filho

\ te,
uma contrafação elo Iegíttmo renega a sua pátria e a sua gente,

destas plagas que, renegando tudo l Rui Barbosa... para optar pela escravidão íncon
- sangue, carater, sentimento, re- i Hoje, até parece de propósito, I clicional; e o segundo, oprimido e

Iígíão e até a sua própria dignicla- nos chega a notícia de que um perseguido pelo nazismo sem alma,
de humana - confessou-se osten- I

alemão-judeu - Fritz Líebmann

-I quer empregar
todas as suas ener

sivamente, partidário do regime po- apresentou-se ao Quartel General gias, no restabelecimento da líber
lítico alemão e fervoroso "fan" da sa, Região Militar e, ali, ofere- dade, do respeito e da solidariedade
dêsse outro monstro, que precipi- ceu os seus serviços de guerra ao I universais

- aspiração máxima ela
tou o mundo num oceano de san- Exército Brasileiro, para combater humanidade. Até parece mesmo de
gue e aflições: Hitler. E, o parado- aE hostes da prepotência nazista. , propósito ... Duas atitudes tão IJa
xo é de tal ordem, que êsse indí- Entre um e outro há, como se' radoxaís, que refletem bem o esta,
víduo foi batizado com o nome de vê, grande diferença, O primeiro, I elo de espírito do mundo nesta 110-
um dos maiores paladinos da li- mal satisfeito da liberdade e bem- 1'8. de tantas angustias ...

Senhoras brasileiras condecoradas
pela Polonia

�

Rio, 26 (c. P.) - Na legação da

Polônia, foram condecoradas, hoje,
as senhoras Ernesto Fontes, Fer
nando Melo Viana e Jorge de Sousa,
as duas primeíras com a "Cruz do
Mérito" e a terceira com a ordem
da "Polônia Restituta". Essas damas
41a alta sociedade brasileira foram

distinguidas pelá govêrno daquele
país, por terem prestado relevan
tes serviços à Polônia, por ocasião
da invasão das hordas nazistas, tra
balhando desveladamente no comi
té de socorros da Cruz Vermelha.

o BIJRRO
3 atos de Joracy Camargo

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

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

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

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

Gloria" (Praça 15)
.....................................................

libras em bombas
Camisas, Gravatas, Piiames,

Meias das melhores, pelos menores

preços só na CASA MISCELANEA.
- Rua Trajano, 12.

Um milhão de

Arquivado o "regimento volante"
Rio, 26 (C. P.) - No memorial

em que o sr. Sadí Vale Machado
propôs ao govêrno a criação de um

r-egimento de cavalaria volante e,
ao mesmo tempo, se candidatou a
ser seu organizador e comandan
te, o Chefe do Govêrno proferiu o

seguinte despacho: "Arquive-se".

li 4i lltANDO A
fAC' CUL\NARlA •••tAREFA

do dona de
,. o que to

. de
Eis um ",r .

_ um "'Iro
cleve posSUir finamentecosa nte e

.

'toS atroe . apetitosas.recel receItaS nihJSHOdO, com de-noS o coupo I

Mon viermos seU
poro en

G R Aii 5 . .

e)(emp\CH

À MA!IEN,4, BRASIL 5 A.
CAIXA POSTAL, f; 5 PAULO 4 o

Peço enviar-me, gratis. o "Meu Livro de Receitas'·
Nome .. ' .. ' ' , .. ' _' _, , ,r _

Rua, .. ", .. , _ __ , .. ,_ , , ..

Cidade .. _ " ,. '" "" .. t;tado ,.

Estão cheanudoL

as novidades
Recentemente adquiridas pela CASA DAURA,
para a sua grande venda extraordinaria, de
Fim de Ano.
SEDAS ESTAMPADAS - os mais belos e mo-

dernos desenhos. '

TECIDOS DE ALGODÃO - o que há de mais
moderno.

SEDAS LISAS - resistentes e baratas.
Cretones, opalas, voil, fustões e linhos estam

pados, linho e seda lisa e xadrez, tricolines,
murins, algodão, atoalhados, colchas, meias
de todos os tipos, e mais uma infinidade de
-outros artigos, recem - chegados, que estamos

vendendo por precos baratíssimos.

Vomece boje mesmo a economizar,
fazendo as suas compras na

CASA DAURA
à rua Felipe Schmidt, 19
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TRaBALHO
ESCRAVO

Custa a crer que um pais como
a França e um povo como o f'ran
cês estejam sendo tratados como

Ios fatos ocorridos desde o arruis
tício o teem demonstrado. I�, se
admira que os alemães, mesmo jUl-1gando-se vitoriosos, ousassem humi
lhar uma raça heróica, a cujos exem-lplos e a cuja cultura tanto deve a

civilização universal, espanta exis
tam franceses que colaborem nessa
humilhação e a agravem. Mas uma
e outra coisa são reais, justificando
o ódio pelos processos dos ínvaso- I
res e o clesprêzo infinito pelos que jCOI11 eles trabalham. IO mundo inteiro sentiu profunda'
revolta quando se noticiou há anos 1que num país europeu havia sido
instituido o regime do trabalho es
cravo, Protestou·se contra isto em
nome do direito das gentes e com
fundamento nos principios cristãos.
Os protestos foram ouvidos em Ber
lim, em Paris, em toda parte, como Ia significar que nenhuma das grano
des nações do orbe admitiria que Ialguém se atirasse, � prática de unia I
lao reVOltall. te política sem merecer Io anátema elos ·que não perderam
a fé cm dias melhores. IA notícia antiga, entretanto, era
inveridica, embora a sua falta ele I
fundamento. só mais tarde e à I lIZ ldos acontecimentos, fosse conheci-I
da. E afinal, se tal não aconteceu 1
Aquela época, os alemães hoje o es
tão fazendo nas regiões ocupadas
e C0111 uma circunstância altanien
te agravante: forçam milhares de Ihomens dos países temporariamen
te dominados ao trabalho nas in
dústr-í as, e êsse trabalho se desti
na a consolidar o poder do Reich
para que seja permanente a dorni
nação. Isto quer dizer que os po
loneses, os belgas, o checos, os Iholandeses e os dinamarqueses são j
obr-igados a produzir armas afim
de que a Alemanha possa vencer
a guerra e manter as suas pátr'ias
sob a mais negra. escravidão.

. Neste caso, então, a situação
francesa é a pior. Os nazistas que
rem 150.000 operários, especializa
dos, para o cativeiro. Em troca de
'llma cooperação assim compulsória
dão inicialmente à França algun�
poucos milhares de prisioneiros
'Invalidados nos seus bárbaros cam:
pos de concentraçào e todavia dei
-xam implícita uma promessa me
lhor: a fie apertarem mais o guari
te com que a subjugam. E, se assim
os hunos pediram, melhor teem
querido fazer os quislings que com
eles colaboram tão servilmente,
porque juntam às ameaças dos
usurpadores as suas próprias amea
ças!

Os que exigem o envio das ca
ravanas de cativos são alemães. Os
que concordam em enviá-Ias e, pa
ra fazê-lo, anunciam a disposição
de não medirem violências, são
franceses - isto é: nasceram na

IFrança ...
Corno o mundo se tornaria irre

conhecível, se o totalitarismo trilln-If'asse pelas armas para fazer da na
ção gaulesa o que ela não quer
.ser !

"
',-

Comprai na CP SA MISCE
. tl.ÁNEA é saber economizar'

Senle dôres nos
RINS E N�S COSIAS1
• Rcum.tismlls. Jôm ".s ju"t.u,
p(, illC;'.dos, olhos tmp"puf"áos
tão alguns dos sintomas de uri
cernia, excesso de ácido úrico
não eliminado que envenena o

Ial1gue. Para esta doença, to
me Pílulas de Foster que: lhe
devolvem a saúde.

Pilulas d. I'OSTER
Para OI llins c • Bexip.
Preferi... porque tio,

• Diuréticas t b.llsimicas.
• Desintetam e ati''''. OI riu.
• Féce.s de tomar.
• ln&cadas pua wic.miu, mMt...

cistites.

RIMEJRO LUGAR
85% Na. Frente da Segunda Colocada

·OVAMENTEO
Contrato de
Garantia
por Vida

com o Diamante
No: maior competição do mundo para a escolha da melhor
caneta, recentemente realizada pela organização de investiga
ções C. c. Chcrpelle, de Chicago, Ill.. ParkerVacumatic conquistou
esmagadora preferência entre 28 modêlos das quatro mais co

nhecidas marcas de ccmetcr.

Há, pelo menos, quatro bôas razões por que Parker ganhou fa
cilmente esta e muitas outras competições independentes. Peça
ao seu revendedor para mostrar-lhe as caraterÍsticas moder
nas e exclusivas que tornaram a Parker Vacumatic a primeira,
nestes importantes qualidades e depois escolha a. sua caneta
entre a grande variedade de estilos e côres, em todos os preços.mosrrc

sempre
o nive l 1'! em comodidade. O enchedor pa

tenteado, a uma só mão, Ioz da Parker
entre todas as canetas, a mais fácil de
enchsr.como provaram as experiências
co Laboratório Deavitt, Chicago, Ill,
1'! em beleza. Parker Vacumatic é
de fato a "Jóia das Canetas". Nenhu
mo outra caneta conseguirá igualax
a luminosa beleza de seus cintilan
tes anéis feitos de pérola laminada.

1'! em f�!d!:da::le de escrever. A ri
cidcz da pena da Porker, ouro de 14K,
"lubriíicodcr" pela sutileza do Osmi
ridio. esLrbelece um novo padrão em

íocilidcde de escrever e vibratilidade.

1� em confionçiJ qu� merece. O depó
sito de Unta da Pcrker, de televisão to
tol.mostro o nivel e indico: quando deve
ser r9abast�cida. 1/3 mais de tinta do
que as canetas antiquad.as com saco .

r
�u,:1l (C iasa:« ']jjj(Ç�

+ C�"trato da G"ranila por Vida

O "Dknncmte pa.:ul" no Segurador repre
scn:c nosso Conlrcto por Vida com o

possuidor. ÇJ.CI:antiado Co reparo de qualquer
cr�'c;'�a (.; xceto t;'�l caso de perda ou dano
ht�r.c;_or't.1.1), cobrcmdo cpecos seis mil réis
:P';:;-'.J: elnbalcgeID, porte e seguro, desde que
ct ccnetc venha complete para o consêrto. o mais !iada presllte do mM.dl

Para aniversários. comemorações. formaturas, sur
preenda os entes queridos com a soberba combi
nação Parker: a caneta Vacumatic de "Dkrmonte
Azul" e a lapiseiraWritefin. num belo �.tojo de jóia.
Oferecido em variados tamanhos, "ôre. • eatilo•.

A' venda em tôdau as bôas casas do ramo 732�

Canetas Diamante Azul, 230$ para cima; outras canetas Pe rke r, desde 60$
Únicos distribuidores poro todo o Brasil e Pesto Centra! de Ccnsêrtos:

COSTA, PORTÉLA & elA. - Rua 1.' d� Mo'çc," . 1.· _. Rio - Caixa Postal SOl!

Farmácia (Esperança) Ido IIFarmacêutico . NILO LAUS

QUEM LÊ MUITO

�� di;LAVOLHO
I A leitura prolongada irrita,

muitas vezes, a vista. Lavolho,
inofensivo, delicado e refrescan
te, descongestiona os olhos.
E' de inteira confiança.

o': ••

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

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

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

Mercado,
FONE 1.642

'Não ha necessidade. mi
nha Senhora, de cada mês

ter séle dias de sua vida sub

traídos ás suas atividades e

ás suas alegrias. Si a Senho
·ra sóíre, deve-o á sua impre
vidência. Use A Soude dq,
Mulher. Regulado!, tônico.
anti-doloroso, A Seude da

Mulher lhe fará recuperar
anos de vída.
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Covardia
qualquer dia destes o Reich des

moronará, muito mais rápido e bru
talmente do que a Alemanha do,
Kaiser. Quando se der pela derro

cada, só haverá ruínas fumegantes
a indicarem o ponto em que o gru
po de bandoleiros se fez justiça
pelas próprias mãos.
A ação hedionda do nazismo con

tra o mundo foi expressão retum

bante da sua recôndita covardia. E
essa covardia (conclue o "Correio
'da Manhã"), essa covardia, que fez
mergulhar a Humanidade em dias

negros, será o fautor mais saliente
na terminação dos dias de Hitler e

seus asseclas.
"Ah! si eu tivesse sabido ..."-Si tivesse
sabido precaver-se contra essas dôres reu

maticas que o atormentam noite e dia, que
não o deixam descansar e o põe à merçê
da mais leve variação dó tempo ... v. S.
nrov a velmente sofre de rins debilitados.
E cxtraordinaria a atividade dos rins.

&UIU!\'!ll II &

sa alimentação ou no nosso regímen de vida.
Irnpômos aos nossos rins um trabalho ex

cessivo do qual não tardam a se r�seDtirr
e que se manifesta amiúde pela inf lama
ção dos rins Gil por desorocns urinarias.
Combata 03 disturb.os renais desde o

principio, tornando as Pilulas de \i'l/iLt ..

Mais do que quaesquer elogios que pos
samos Fazer às Pílulas dê Witt, valerá
uma exper iencia pessoal.
São n0�SOS melhores propagandistas os

que já as tenham tomado. Pergunte seus

amigos que as tenham tornado. Se "'"v. S.

quizer sentir alivio nas suas dôrcs e mo

lestias, aconselhamos-lhe a começar hoje
mesmo seu tratamento. Vá à farmácia
e compre um vidro de

I

Quando se começa a perder a

confiança em si' próprio, quando.
os êxitos passam a ser substituídos

pelos insucessos, quando se con

preende que o cálculos estão fa

lhando, o nervosismo elimina o

ap lornb dos arrogantes e insolen

tes, acovarda-os e fá-los ter medo
da própria sombra.
Essa é' a situação psicológica de

Hitler, no momento atual. Sente
êle faltar-lhe o chão sob os pés.
Todos os seus planos se esboroam,
cedendo o passo à comprovação.
plena da sua imprestabilidade. A

ação cuidadosamente traçada para
ser levada a efeito dentro de tal

espaço de tempo, sob pena de esgo
tar-se a capacidade bélica, encontra
se por completo desarticulada. A
sua convicção desapareceu e a cer

teza da derrocada lhe machuca o

espírito, não lhe dando paciência
sequer' para o preparo da retirada.
Tudo o inquieta. Não divisa onde
melhor se defender. Ignora onde
lhe será desferido o golpe definiti
vo e não sabe qual a natureza do
ataque que sofrerá para a sua que
da elefinitiva. A sua imaginação
trabalha febrilmente, corno a ela fe
ra acuada. Já em naela crê quanto
aos seus cálculos, porque já veri
ficou que êles não deram certo. E,
por isso, a simples folha que cai I)

enche ele susto. Amedronta-o o ven

to que sopra.
Um insignificante combate aéreo

perto ele Dacar, entre um piloto de
Vichí e outros das fôrças democrá
ticas, fez o hitlerismo pôr a boca
no mundo e berrar aos quatro ven-

tos que a possessão francesa esta- O ADVOGADO ACACIO r40.va sendo atacada por poderosas BEIRA comunica aos seus a-
tropas, investindo por mar, por migos e clientes que mudouterra e pelo ar. O nervosismo hor-

o seu escritório. para a ruarivel em que vive agitou descem- «Deodóro s n" 23.passadamente a turma dos gangs-
)ters pardos, que não poude conter (das 9 às 12 e das 2 às 5

Residência: "La Porta Hot êl"seu terror.

�:�:,'::!:�::�:�::���;;:�:��� ca;xa�:::::I���'_"_;�:;' 1277 IA Russia não pediu o julgamento de Hess
plesmente �e �edo, alucinaelo pe- As ane�ot�s e piadas aparen-l Londres, 24 (Associated Press) _ Decla rando na Câmara dos Comuns que a Rússia nãolas consequenctas da guerra. qu� I te.mente mg'enu,a.s �a� grandes! pediu por enquanto julgamento de Rudolph Hess, o ministro Eden acrescen�o;l: "Hess tem sidodesencadeou, apavorado pela mcer- armas de desagregação mane-

tr t d o p isioneiro de guerra Não se produziu nem se produzirá em nenhum mo-t t 1 f'
•

dI"
.

ta-coluna" I 1 a a asempre com r .eza em que se encon ra c o im JR as pe a qum a-co una o'
•

1 dif'i
-

par trata'-lo como enviado ou outorgar-lhe previlégios diplomáti-que o aguarela. 1 (Lo Do N.). ; menta qua.quer mo I lc�çao a, a

I cos ou quaIsquer outros.
r

.. •
'

-� • • .. • • .. • � +. .. • .. • + .. • �"
•
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R bílid d CONCURSO PARA DENTISTA DO Hos.....�..� +•••� � �..�..� ." Sociedade CooperatIva de esponsa lia es. PITAI, I\IlLITAR�. ••• ! ...
• •

d ., É nesta data, aberto pelo prazo de 68': � : ! LimIta a dis, o concurso de títulos p.ara cirnr-••+

AT N··, AO +.+ I
.

.

,..

A
..

I
gi6es dentistas coptrat.ados, a-flm�e ser-

�i.� _. +i·l Banco de Credito PopUlar e guco a �i���l ��;��e��a�!)l��\��:����s O�O'�;�:�
,+.. .JIJ ••• .

(.
a) _ Diploma passado por uma FacuI-••• .+. d II.:. S �.n t:ã . �t a. f' mia dnde de OdOl:!tologia oficial ou of.ic!aliza-i �

AI.e:
·

t
II

B "I
• C � �

.

IW �I' SLlf ela pelo Governo Federal e certlda� deI·:·
.

-I � I � � ri �
-

r� o .:� -.

Zl�u d�e(fJ�to no Departamento NaCIOnal

.+. IUlii li ii i .+. Rua Traiano 0.0 16 -- SBde própria b) _ Certielão de nascimento em ori-! % : Registrado no Ministério da AgricultufIl pelo CE'rtlficad\'J. ginal, provando ter no máxime 35 anQ&••• Situada à rua Tiraden- +.+ O d S t
-

19"8 I de idade.f� tes n. 17, nesta capita!', " :+ n.l em 2 e etern'lfo áe .u. c) _ Certificado de alistamento ou de1+,.· . ••• Endereço teleg. ra' fl'co·. BANCREPOLA � reservista, com o regi�to de que seu I?os-:+ está habilitada para0-:+ I suicior se acha em dIa com as obnga-�:.. tender o mais exigente +:. Códigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição . ções concennentes ao Serviço Militar.

�:., +.+ FLOH,1ANOPOLlS 1 sag�e,- Cópia de ata de inspeç:l.o de

+,. freguês. .+. E'':PRES'''J ' ESPF.Clt.L�'IENlTE A AGRICULTORES e) - Atestado de conduta civil, firma,.I: Garantia, prontidã.o, es- : _.t. ('\ _ .. LV. � do por autoridade competente e folha

�:." mero e bom gosto, for- +:. Emprestimos _- Descontos _. Cobranças CO�)id':: Ser brasileiro nato ou naturali-�... mam O tema de todos .... e ordens de pae:amento zad? e

110. gõzo
do seus direitos civis ttr :+ '

.. � polItICOS .
.+.+ os seus trabalhos. ••• Tem correBJlondente em todos os Municípios do Fstado g) - Carteira de identidade.f+.· :+ h) _ Atestado de vacina.�t� +t· Representante da GBixa Economicll Federai para 11 v.enda i) -. Residir há mais de seis mes_

�••: Na Alfaiataria Brito, tudo .... dSíl Apólices do Estado de l--'ernhmbuco, com sorteIO ne�t�dg�d��e'documentos acima, com eJt-.... é moderno, bom e .+. semestral, em Mnio e Novembró. ceção dos referidos nas alíneas c e d, de-��� ..t. fag'i todos os coupons das apólices Federais e dos Estados ��lrão�er as firmas reconhecidas !lor ta.-

'%'i garantido. �
d SN P 1 M' s G r.:ll.·s e Pern"mbuco Para maiores esclarecimentos, deverãO'�. +:+ e ao aI! O. Ilna e 1& 1.& •

•

os interessados dirigir-se ao Hospital Ali-l.,i
VIS'ITEM :+ Mantem carteÍra especiai para admillistrlicão de prédios. litar, .das 8 às 12 horas.�.,. ••• 1 Hospital Militar de FloriaFlópolis, 2ii.�� A ALFAIATARIA BRITO '.+. .Recebe dinhei.ro em depósito pe as de setembro de 1942.

�%I t C/C à disp08i\�&.o (retirada livre) 2%�:.. Rua T,'radentes 17 .:. c/c Limitada 6%
�t" , �:. C/C AViso Prévio 816
�:� Florianópolis +:+ C/C Prazo Fixo 9%�.,. +.+ Aceita procufsçQo para receber vencimentos em.... •....:....... � ,. ,. � :+ • •. �.. • � � � � ,. .. • �, .I R tJ õ F d I E t d t Muni ipotc::(.�."".:.�.�.-....� + + � + � +: ,.88 as soar C es e era s. :JS a ua.8 e c ".

o Mucus da
Asma Dissolvido
Rapidamente
Os ataques desesperadores e viO];)Qt03 da

asma e bronquite envenenam o organismo, !
minam a energia, arruínam a saúde e dr-
hilitam o coração. Em 3 minutos, f\.'l�ncla':-Q,
nova Iórrnula médica, comoca a cncular
no sangue, dominando rupidumcnte oe ata
quos. Desde o primeiro dia corneca a (k�f:ti
parecer a diliculdade orn respirar o \'olL!
o sono reparado!', Tudo o q ue se fu7. ae

cessa-lo é tornar 2 pastilhas de Me"dv(�
ás refeições e ricará completamente Iivre
da asma ali hrunquiíe. A ação é u;::in
rupidu mesmo que se trate cio casos I'pbejM
eles e antigos, Ment;!:.co tem tí.:o tilnto
êxito que se oferece com a garanüa de
dar ao paciente respiração livre e filei! ra

pidarnente e completo s livio 00 sorrlm=n:»
da asma em poucos dias, Peça :-"1Eficla..:o,
hoje mesmo, em qualquer fllrmúeia. A nossa

garantia: é a sua maior proteção.
a. ft '!lKl! � � A � Ac"ba wm

&Q...,&aU��V (l GSHIf.J.

Não descansam um só momento. Quer es
t"j a dorrnir do ou acordado, trabalhando
ou repousando, seus rins estão cumprin
do sua tarefa de eliminar do sangue as

substancias nocivas e tóxicas, que pro
«uze.n o desgasto constante dos tecidos.
l�eaL;.;arn esse trabalho giga.ntesco sem pe
dir-rics contas, silenciosamente, sem que
o notemos siquer. Exatamente por serem

servidores nossos tão obedientes, come-

ternos muitas vezes pequenos excessos,
, ' .

S':f!1 comprcenner as p03SiveIS consequen-
cias que possam ter para nossos rins.
Frequentemente cometemos abusos na nos-

o vidro grande de Pi/u/as De Witt, contendo. duas vezes � meia a

quantidade do tamanho pequeno, custa proporcIona/mente muíro menos.

Quem sonegar informações à Es
tatística Militar, trabalha em pról
de país inimigo. E, nesse caso"

tO· i será julgado, militarmente, com•
I inimigo do Brasil (D. E. M.).

o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
erA. WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca regist)

r_ecommellda-se para roapa fina € roupa comInam,.

)�&Ã��/�C(,."
• •

[s ?�IAUOAD(

--------------------..... ......__.......... .... .........._'UM�4HIr.IA dr i!ll.nr--�...._1.

".
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por que
senhora

De acôrdo com a ordem do sr. Coronel
Chefe do Serviço de Saúde da 56 Região

AVISO DA. JOA-O DE ARAUJOMilitar, estão abertas, no H. M. de Flo-
rianópolis, as ínscr íções para novo Curso
de Emergência de Medicina Militar para Especialista em doenças e operaçõesMédicos Civis, que tenham de 35 a 55
anos de idade. O Curso em questão se. de olhos-ouvidas-nariz e garganta, avisa aos seus clientes
��st�.iciado vinte dias após a pUblicação

que reiniciou DEFINITIVAMENTE sua clínica .

de���:�oMJ��Hi.m Florianópolis, 25

I
Rua Vítor Meireles, 24 - Fone 1447

Caspa f LOÇÃO MARA.VI.
1
__D_E_M_A_N_H_Ã_!_1_0_à_s_12_h_s_.__À_T_A_R_D_E_:_3_à_9_6_h_s.�

LHOSA. ! i ....._"'r
Vendem-se �:I\�:r�ano� I

no Aririú, fronteiros à ca- i
pela local, por 2:000$000. i

Tratar com o chauíteur
do carro n- 1522, no pon- ;

to dos automóveís, nesta ca- !

pital. 10 vS-7

•••••••••••••••••••••••••••••••�e••••
•

•

· :
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• Sociedade Anônima ..
• Companhia Nacional para Favorecer a Enonomia .,
.. Aut!lrizada e Fiscalizada pelo Governo Federal Capital (Realizado) •
• 3.000:000$000 . •
.tA Séde Social: Rua da Alfândega 41 - Esq, Quitanda-Rio de

•.,. Janeiro Sucursal: Rra 15 de Novembro-Esq. Da R. Anchieta
• (Edif. Sulacap) São Paulo •
• FORAM AMORTIZADOS PELO

•

SORTEIO DE 30 DE SETEMBRO DE I9lj2 •

: 1"05 TITULOS POR 1.490 CONTOS : I

• 81
" com as seguintes combinações: • !

: OXE XUJ RPK UiC LEM GIS :
I

• •
• /J. mortizados com 1 CO contos •
• •
• 1-Snr. ALBERTO QUATRINI BIANCHI-

Casino Atlantico CaP. Federal V
• Snr. LEOPOLDO GEYER & ClA., proprietárics da •
CD Casa Masso n , Rua dos Andradas, 1.459 - Porto •
• Alegre R. G. doSul •
• Snr , FERNANDO SCALZILLI, comerciante, Rua Si- •
• queira Campos, 810 - Porto Alegre R. G. do Sul

•
• Arn ortrzado s com 50 contos fi
• •
• Snrs. LENCK & MATTES. industriais, Est. Velba •
• -Novo Hmburgo R. G. do Sul •
• Amortizados com 25 contos •
• Snr. ALCIDES MOTTA, negociante - Joazeiro Baía •
• Snra. ZULMIRA OLIVFIRA, pi sua neta Veda Bar·

radas - Belmonte Baía •• 2 - Snr. CEL. FRANCISCO FONTES DA SILVA •
• LIMA, grande agricultor Itabuna Baía "
• Snr. PROFESSOR ALFREDO BALENA, Av. Afonso �
• Pena, 1.512 - Belo Horizonte Minas Gerais •
" Snr. RUBEM MOREIRA, funcionaria federal-

•Rosário R. G. do Sul• Snr. JOSE' RODRIGUES, comerciante, Rua Mal. •
• Barbacena, 548 S. PAULO •
• Snr , JOÃO ALVES, motorista - Indiana - Regente •
• Feijó s. PAULO •
• 3 - Sm3. IRMÃOS CORAZZA, industriais em mo-

•
iIHt, veis, Rua Mal. Deodoro, 108 - São Bernardo S. PAULO

•.. Snra. MARIA BITTENCOURT PORTO, Rua D.
• Veridiana, 152 S. PAULO •
• Snr. JOSE' CANDIDO DOS REIS, coletor estadual- •
• Limeira S. PAULO

• Snr. JOÃO BATISTA PEIRÃO, prático da Barra .-de Santos, Av. Epitacio Pessoa, 159 - Santos... S. PAULO• s. rnortizados com 10 contos: •
• 83 títulos no valor de 830 contos •
• •
• Amortizados com 5 contos (Premio Unico) •
• 7 títulos no valor de 30 contos •
• •
• Até Setembro p/passado jà foram amortizados 105.580 contos de réis. •
• Solicitai a relação completa dos títulos amortizados, na Séde Social ou aos

•Inspetores e Agentes da

: Sul América Capitalização !
• o próximo sorteio de amortização será realizado em 31 de Outubro de •1942 às 14 horas.• I) Este titulo faz parte de uma Roda. - 2) Este titulo faa parte de uma Ro- •
• da; este portador já teve mais 3 titulos amortizados pelos sorteios de 2136, 8139 e •.

1• 4140. - 3) Este titulo faz parte de uma Roda. •
· .'
••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I
A 'Estatística Militar, destinada a' As autorfdades responsáveis pela

facilitar a preparação rápida, e tão fiel execução das Estatísticas Mili
perf-eita .quanto possiveI, do apare- +ares podem exigir, sempre que hon
Ihamento material das fôrças arma- ver dúvida quanto à veracidade de
das da Nação, exige que todos os qualquer informação, que cada in
brasileiros lhe prestem cooperação. formante prove o que declarou. A
Subtrair-'lhe apôio é trabalhar con- má-fé constitue crime contra a se
Ira o Brasíl em guerra. (D. E. M.). gurança nacional. (D. E. M.).

NOVO CURSO DR JlJMERG�NCIA D1II
MEDICINA MILITAR PARA MlllDICoé

CIViS

..

Banco de Vrédito Popular e l1gricola de
Santa Catarina.

Distribuicão de Dividendos
° 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 I.'
semestre do corrente, à razão de !()% ao ano (7' DiVIDENDO).

Florianópolis, 17 de Outubro de 1942.
O Conselho Diretor.
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A visinha vive satisfeita ...
Amanhece cantando como pa
tativa .. Arruma a casa com

alegria... Despacha os filhos

para a escola com presteza ...
E ainda tem tempo para ba
ter bons bolos e preparar bons

pratos para satisfação dos seus

filhos queridos e do marido ...

E por que a senhora cá

sempre "o contra" em tuc....;?
Porque lhe f21 ta ene:::',
força, gosto para o trabalho
e disposição para os prazeres

da vida. Gostaria de deixar
de ser "senhora do contra"?

Siga um conselho valioso r

Experimente o regime ENO!

70 ANOS

DE FAMA MUNDIAL

o QUE É

REGIME ENO.°
I" provem

Quantas mo_eS�las 2 t: é
d 'ntoxicocao Interna.
" I '.

m quan--

. de quanao e

PreCISO . t: os de-
I· O" 0< Il1tes in ,

do Imp' -

.

o Com
bstruir o organlsm... Iso 'de um a

o uso contmuo "5 I de
t suave com o ? '

xan e" f:NO normalizara
Fructa _ Ó regime ENO
tais funçoes'do diariamenteENO tomO d'- I. ievantar. o

deItar e 00 . _

00
� bôa disposlçao,

bom hJm�r,
r:são de ventre

eviton�o CI p I

cão interna.
e a mtOxICO,

C U I O A D O ...
EXIJA O LEGíTIMO "SAL DE FRUCTA"

fUJA DAS IMITAÇÕES

:1 TAMANCARIA MODERNA I
A INSTALADORA de FLORIANOPOLlS, anexou ao seu

estabelecimento uma secção de tamancos, e que há de
mais moderno.

E' hoje o calçado da móda, e recomendado para
época de verão, uso de praias e mesmo para uso diário.

Não compre seu calçado sem primeiro visitar a

TAMANCARiA MODERNA à rua Trajano n. 11 - anexo à
Instaladora.

Vendas a varejo e por atacado. Aceitam-se pedidos
do interior.
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Não se pode permiti� seja o povo explorado!
"QUANno o ESTADO INTERVÉ!U PAJ{, A ])AR �tO POVO �:ON])�Ç?ES NECESSARIA�1-PARA A GUERRA JlIOBIJJIZANDO AS FÔRÇAS VJV,\.S DA NAÇAO E ESSE POVO RECEBE

CO�I ESrrOICISIUO AS RESTRIÇÕES INnIVID Ul�IS _}j SA,CRIFíCIOS llUPOSTOS �ELA
\CRUEZA DA LUTA ÊSSE lUESJlIO ESTA])O NAO PoDE PERillITIR SEJA O POVO EXPLO

RAnO EU BENEFíCIO DE POUCOS QUE Só VÊElU E Só ACREIHTAIU NOS AEUS �IESQUI
NHOS INTERESSES PAFRTICULARES. UlU ESTAno QUE NÃO ESTIVESSE A'I.'ENTO A TAL

SITUAÇÃO SERIA UM ESTADO INOPERANTE E CRUUNOSO, PORQUE '['·ERL\. lUENTIDO
À SUA PRóPRIA FINAJ_,IDADE". - (Do Boletim do DASP).

Fábrica alemã tI"- avi.es gravemente avariiijCia

I

I,

rj;

Iii

t

Londres,,24 (Reuters) - A po- I O presidente Vargas tem recon-
sição do Brasil, como líder da A- na realização do primeiro vôo do duzido o país à prosperidade, vaga.
mérica Latina, é analisada pelo mais pesado que o ar. rosa, mais firmemente. Hoje, a ex
"Observar". "Os pilotos brasileiros possuem pansão da indústria brasileira de.
"O Brasil acha-se orgulhoso, e

I

grande experiência de vôo comer- ve ser posta à prova.
com justiça, de ter sido a primeira' cial, e serão de enorme utilidade, O Brasil tem pela frente gran
República da América do Sul a en-

I
na manutenção do afluxo constan- des tarefas, essenciais para o estôr

trar na guerra", declara o artícu-l te de suprimentos de matérias prí- ço de guerra, e para a reconstru- O derrotismo e o pessimismolista, acrescentando: - "A julgar mas aos Estados Unidos, por via ção futura da Europa, desordenada são armas da "quinta-coluna".pelos modernos padrões europeus, aérea. pelo Eixo". (L. D. N.).o Brasil poderia, perdoavelmente ] -,-----------�--------
�

_

�!��:i.;:;�p;:�;:.�:,��\::IA comovente atuação da jovem inglesa na guerra
demonstrando de há muito o seu I Nova Iorque, outubro, Por Marion marinha, camiseta branca, um ho
desejo, primeiro, de apoiar a causa : SIater, Outubro (Do British Infor- né e distintivo da G. T. C. (Gírls'
aliada, e depois, de intervir

.:
I mation Service, para Interaliado). Training Corps),

mente no conflito. ,Cerca de cinquenta mil jovens Para cada, corpo de cento e vín-
A progressão brasileira para a, entre as idades de 16 e 18 anos es- te moças há nove oficiais cuidadosa

guerra foi natural, e apenas par-I tão alistadas na, National Associa- mente escolhidos e treinados paracialmente devido à necessidade de
I
tion of Girls' Training Corps, que essas delicadas tarefas e que se en

cumprir as obrigações decorrentes. as submete a um treinamento por carregam da disciplina e do bemdas decisões das conferências pano
I
um período de oito meses. Esse estar das jovens. A idade médiaamericanas, sôbre a defesa do He- treinamento propõe-se a prepará-las desses instrutores oscila em tornomisfério. para eventual aproveitamento nos dos trinta anos e, na sua maior par-

Os brasileiros acham-se estreita- I serviços de enfermagem na defesa te, trabalham durante o dia. nas fá
mente ligados às tradições da cul- I civil ou no Exérci,to �e�ritorial, • I bricas de munições, nos escritórios
tura e civilização européias. Desde

.

De cada aluna e exigido um

.mI-,
e nas escolas, desempenhando os

as suas primeiras marchas na dire- rumo de quatro horas de trema- seus deveres para com o G. T, C. à
ção do oéste, têm volvido os olhos mento semanal, no qual se incluem tarde e nos fins de semanas.
nostalgicamente para a vida euro- exercícios de extinção de incendios, Essa importante organização Ie
péia, que os atraia e os estimula- ginástica e outras instruções de na- minina britânica foi planejada nu

va".. �ureza práti�. Alem_disso, essas
I ma conferência à qual, comparece-Falando sobre a contribuição do Jo�ens adquirem noçoes elementa- i rarn cerca de setecentos represenBrasil às Nações Unidas, �crescen- i res de mecâ��ca, a, p�r de um trei-, tantes dos comit,és educacionais,ta: - "Nenhum outro pais latino-, namento prático, assim como tarn- das escolas e colégios, e o recruta

americano pode gabar-se de possuir I bém um curso elementar de econo.: mento foi totalmente realizado por
um exército mais bem adestrado ou mia doméstica, organízaçâo COo, meio de notícias publicadas na
mais numeroso do que o brasileiro. I mercial, preparo que as habilita

�M::����ted�ua���s�e c����i���! �:,r�i::e;��i�er qualquer atividade

O governo d-e·· V·leh'l ·Ir·la para a Ilr·lel.!e'::';:;!�;;:o�:�':.';:�a���;�? I la C;��:I�:a d�:V�' :e��:' ap�;m!���
_

II
. _'Os brasileiros possuem em seu

I
instrução, além de contribuir com LONDRES,24 (A. P.) _ CORRESPOND ÊNCIA DE BERNA ALUDE A POSSIBILIDA�E:meio alguns dos melhores pilotos

I

quatro "cents" semanalmente para DE DARLAN TER IDO A DACAR SONDAR A PROBABILIDADE DA llIUDANÇA DO GOVER
do mundo, e têm imenso orgulho' o fundo da associação. Também se! NO DE VICHÍ PARA A ÁFRICA OCIDENTAL FRANCESA, OU A EVENTU:_\.LInADE DE RE
do seu grande Santos Dumont, que,' encarregam de seu próprio enxoval.] VOLTA DOS OPERÁRIOS OU A RECEIADA OCUPAÇÃO DA FRANÇA NAO OCUPADA PE-
de fato, precedeu os irmãos Wright, que é constituido de uma blusa de LOS ALEMÃES.

Um dos mais importantes centros de produção de guerra atacados durante o" raid" em mas.
sa realizado pela RAF, contra Bremen, no dia 25 de junho dêste ano, foi a fábrica Focke _

Wulf, Nessa fábrica o mais recente aparelho alemão, o FW 190, é manufaturado e montado.
A fotografia apresenta'[uma secção da tábrica após o "raid" da RAF, mostrando a máquina
parcialmente destruida, enquanto que o resto da construção foi severamente danificada pelo togo,

(BRITISH NEWSSERVICE)

, ,

ri�l, I!f a m�fI[a' i In�

. ;tlli
_ protela �:,{::;;;;'."'F'
seus dentes no

A Tinturaria «Ciuarany·
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imprensa. Logo de início o entusias
mo foi tão grande fom tão grande
afluxo de jovens, que foram neces

sários mais 180 oficiais suplemen
tares além dos 120 previstos pelo
plano. As jovens compareciam ale-
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gremente e aos grupos, declarando
às autoridades encarregadas do
alistamen to: "Queremos ser treina
das para as tarefas de guerra, pois
desejamos saber o que fazer duran
te o tempo de guerra.".
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