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Melhorando a vida
dos emprega'dosUm bilhão de homens

.

contra o «eixo»
CHAMASJAPONESA ENVOLTA EMBASE

Lisbôa, 26 (A. P.) - Foi nomea
da urna comissão para estudar a re

forma dos salários dos empregados
das companhias de transportes pú
blicos de Lisbôa, cujo pedido de au

mento será atendido em vista da al
ta do custo de vida.

'Washington, outubro - (Inter
Americana) - Mais de um bilhão
de homens vivem nas nações em

penhadas na grande aliança con

tra o Eixo, e espalhadas por tactos
os recantos elo globo.
Esse fato foi recentemente acen

tuado pelo Departamento de Infor
macões de Guerra dos Estados Uni
elos: num folheto em que é esbo
r-ado em linhas rápidas o quadro
lio poderio militar e do amhiente
e costumes ele cada uma das nu

cõcs que lutam pela causa ela ll
berdade e da democracia.

O aludido folheto, que foi puhli
cada na data do terceiro aniversá
rio ela invasão ela Polônia, visa, se

gundo suas próprias palavras:
"Proporcionar um melhor conhe

cimento sôbre o que estão fazendo
os nossos amigos e irmãos em ar

mas, o que êles já sofreram e o que
êles são, ajudá-los-á tanto quanto a

nós, não somente agora, mas tam
bém nos dias ele após guerra .

..As Nacões Unidas não poderão
conquistar a vitória apenas resis
tindo aos ataques inimigos. Sabe
mos também que não podemos ven-i,

cer através cio isolacionismo. E sa

bemos igualmente que não pode
mos vencer apenas pensando orgu
lhosamente as nossas feridas.
"A vitória será conquistada - e

preservada depois da guerra
apenas com o fortalecimento das
fôrças armadas elas nações unidas
e o revigoramento elo espírito com

bativo de seus mil milhões de fi
lhos, Não há outro caminho para
a liberdade. Não poderemos trilhar
sosínhos essa estrada. Precisamos
marchar unidos. Devemos salvar os
nosso aliados, se queremos nos sal
var também.
"O povo norteamericano não sub

estima a tarefa que tem sôbre os

ombros. Nem tão pouco perde a

calma por isso. Atualmente, o cam

po de batalha das nações unidas se Washington - Outubro - (In
extende por toelos os continentes ter-Americana) - O "caso Lew Ay
e mares, e na frente interna traba- res" foi um dos episódios mais rui
lha-se infatigavelmente na fabrica- dosas elos últimos tempos nos ar

ção das-armas que esmagarão o iní- raiais do cinema. O conhecido as

migo.
.

tro que tão auspiciosamente es-
"Sabemos todos que não podere- treiou no papel principal de "Nada

mos estar seguros enquanto o ini- de novo na Frente Oriental", dei
migo não estiver definitivamente xou-se imbuir pela propaganda elo
elerrotado. Nosso principal proble- pacifismo e quando os Estaelos Uni
ma é destruir os nazistas, com seus dos entraram na guerra recusou-se
sanguinários e horrendos enforca- a servir, alegando objeções ele con
dores, e os militaristas agressores ciência. Lew Avres se deixava le
japoneses, se não quisermos que var por uma confusão devida à se
êle nos massacrem. melhança aparente entre esta
"Quem quer que destrua essas guerra e as guerras do passado; não

fôrcas do mal dará vida a todos via que agora se trata ele uma luta
nós". ele vida ou de morte entre duas
"Nosso destino está ligado por concepções da vida antagônicas e

um traço comum, que é a Decla- inconciliaveis, e que se o fascismo
raçâo das Nações Unidas, assina- vencesse pela derrota dos par
da em Washington, em lO de ja- tidários da democracia, êle próprio
neiro de 1942. Estamos determina- não teria liberdade de continuar
dos � �encer a atual guerra com seguindo a crença religiosa em no
o pocerio esmagador ele nossas f'ôr- me da qual se recusava a lutar.
ças combinadas - e depois estabe- I O famoso "dr. Kildare" tornou-se
lecermos uma nova éra de liber-; de um momento para outro extre
dade para todos os homens sôbre j mamente impopular. Sua atitude
a terra", l causou a maior estranheza, não só

Houve luta feroz
Moscou, 26 (A. P.) - Na frente

noroeste de Mozclok deram-se com
bates reduzidos apenas a duelos de
artilharia. Um total de 12 peças na
zistas foram silenciaelas pela arti
lharia russa e um posto de obser
vação alemão foi invaelido e des-
truido juntamente com uma ríleí
ra de casamatas. Patrulhas russas

penetraram nas posições inimigas
e houve feroz luta, na qual cerca
de 40 soldados alemães foram mor
tos.

LAURO BAURADr.
Doenças de Senhoras

Vias-urinarias
Tratamento especlalísado

das afecções crônicas do
li parelho genital feminino.

Tratamento moderno de
gonorréa crônica por melo

-

.
.." I de eletricidade. Varizes e

Vista Aéreada Base Japonese de Tananboho, depois do violento ataque a que foi submetida bt'�o.rroides. sem operaç�o.
pelos bombarde.ro . r orte-americanos. Os violentissimos assaltos da aviação da marinhe Estadunidense .

F Isíoterapía - Díaterrnía e

prepararam o desembarque das forças que exterminaram por completo a .guarnição amarela da ilha. Imíra - vermelho.
(Clichê da Inter-Arnericana.) Consulta", - das 10 às 12

e das 15 às 17 horas.
Consultorio - R. Tiradentes

) 4. Tel. 1.663.
Residencia - R. João Pinto

9. Tel. 1.607.

Camisas, Gravatas, Pijam�;
Meias das' melhores, pelos menore�
preços só na CASA MISCELANEA.
- Rua Tralano, 12.

Lew Ayres é hoje soldado
do Exercito Americano

nos Estados Unidos como no mun

do inteiro. Os filmes que êle "es
trelava" foram retirados do cartaz.
Recebeu numerosas cartas ele pro
testes indignados. Foi recolhido a

um campo destinado especialmen
te aos "objetares de conciência".
Mas ali, com bastante tempo para
meditar, êle reconheceu o seu êrro.
8} afinal, em maio último, eleixou o
referido campo, pedindo para ser

incorporaelo ao serviço.

o «barba elétrica» está na India
De um parlo do norte da índia, 26 (A. P.) - O general Anihal Ber

gonzolli, conhecido pela alcunha ele "Barba Elétrica.", que participou
da campanha da Eliopia e na guerra civil da Espanha e que foi captu
rado pelos ingleses na Líbia em 1941, é um dos 52 generais italianos que
se encontram num acampamento de prisioneiros de guerra no norte da
índia.

Linhos irlandeses e ingleses
(aroàs

Sedas estampadas e lisas
Artigos para banho

Pelos menores preços da praça
na A MODELAR

Os alemães ameaçam as familias dos
checos exilados em Londres

Londres, 26 (A. P.) - A rádio de Vichí anunciou que o secretário
de Estado para à Boêmia, Harl Franz, fez saber o que os parenles pró
ximos dos "agitadores chécos, refugiados em Londres" sofrem nos cam

pos de concentração, Advertiu, ainda, que os chécos nào devem dar ou
vidos às "exortações de insurreição e sabotagem, que atualmente se for
mulam em Londres", afirmando que os chécos terão ainda que pagar
pela 1110rte de Rcinhard Heydrich. "A dívida de sangue - declarou
Harl Franz - pelo assassinato de Hevdrich, sómcnte poderá ser redimida
quando for executado o testamento político de Heydrich" e acrescentou
que os ehécos só têm um dever: "Colocar Iodas suas fôrças humanas
II econômicas em favor dá vitória da Alemanha",
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LONDRES. v. Á. (INBEL) ... A "GESTAPO" MANDOU PRENDER O VIGÁRIO DE LEVAL,
NA REGIÃO INDUSTRIAL DO CENTRO DA BÉLGICA, POR TER PREGADO CONTRA A

OPRESSÃO NAZISTA.

"

.- ....... .- .. _.:,.�...�,
..
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TEATRO Os mortos desconhecidos Ecos eA Cia. Jorací Camargo, que Londres, outubro (European Corres- de "funeral nacional". Era enorme a as-

tem à sua testa o escr i tor e ator 1 pondents) - Em Gand, na Bélgica, um sistência. A cerimônia rel lg iosa foi le-

que lhe empresta o nome, con· engenheiro, outro belga e U111 italiano vada a cabo por padres que na véspera �

tinua a deleitar-nos com seus I foram fuzilados, mas não .foran.1 pUbli.- se tinham recusado a ler missas por "le- Fazem anos hoje,
, ., cados os nomes. O angenhej ro tinha fel- gionários" mortos na frente oriental. A Ordem Terceira de S. Fran- -

espetaculos modernos e distin- to fogo sôbre os agentes da Gestapo que Em Skoplje, na Bulgária, foram con- cisco da Penitência elegeu e em- O jovem LuiaHenrique Dj
tos no palco histórico, mas ob- o prenderam e feriu três eleles grave- denaelos à morte 18 patriotas pelo tribu- possou recentemente sua nova niz, tilho do nosso colega de
soleto, do' 'Alvaro de Carvalho", mente. Todos três tinham feito numero- 'la; militar con n-olado pelos nazis, que Mesa Administrativa para c imprensa sr. José de Diniz;
onde os artistas tremem de frio

' sos a.taque. s. a estradas .ele ferro de. Impor- for-am acusados cIp. pertencerem a "ban- d Ad I ' .

. tãncia müítar. O Jornal nazr, "Pays dos de COl11Ul1.,l.as armados" que coope- trênio 1942-1945. - a exma. sra.. a glcla
quando o vento assobia na te- Réel" está furioso porque, segundo diz, ravam com o general lVlihailovitch do ou- Está assim constituida; mi- Gondin;
lha vã da (. caixa" e, mesmo em os três sabotadores tivel'am uma espécie, 1l'0 laelo ela frJl1teira. nistro, major Alvaro Tolentino -a exma. sra. d. Jocelina_
cena, de vez em quando, invo- de Sousa; vice. dito, cap. João Lenta Teive;
luntariamente, esfregam as ca- A Jgre)-.a centre os nezís Pedro O. Carvalho: secretario, -o menor Gil Guedes da
nelas, uma à outra, sob as fer- g U li Olirnpio Faria da Veiga; sindi- Fonseca;
reteadas das pulgas irreverentes. Londres, outubro (Europeau Correspondents) _ O "Pays Réel" pu- co, João O. N. Ramos; mestre -a sta. Valtrudes Alves;
Mas êles que não se aberre- blica indignado urna noticia de Bruxelas, que diz que um cidadão de de noviços, Giovanni P. Fara -a exma. sra. d. Eroa Schu-

çarn! Que as pulgas teatrais de Liége foi vitima ela sua própria bomba quando se preparava para come-
co; viga rio do culto divino, Leo mann Pereira, esposa do sr. Ad

FI
. , li -

1 ' ter um ato de sabotagem; c que êste homem, que estava prestes a come- S P
.

orianopo IS sao, ta vez, gro- roido Cândido Pires. Definido- . ererra;ter um crime, teve funeral que parecia nacional. ... 'III

riosas descendentes das mesmas É csta a maneira como os padres mostram a sua apreciação dos cri- res: João Inácio Zomer, Ema- a srita. Nilsa Santana, resi-

pulgas que picaram as gambias mes, recusando-se, ao mesmo tempo, a rezarem pelos que se acham com- nuel Pereira de Campos, Alva- dente na cidade da Laguna.
do ínclito João Caetano, quan batendo no oriente.

ro Maxcimiano Mafra , e José
- a srita, A�ba Texeira.

do, por volta de 18,54, aqui re- Luiz Gonaaga de Gouveia.
t ., A '

lti Ih O S AoL FEDERAÇÃO FLORIANOPOLI-presen ou u rma garga a- .

TANA DE ESTUDANTES Somos gratos pela circular
da", de Jaques Arago, com os ,j, .

Conforme ficou deliberado na última de Comunicação, que recebemos.
amadores locais. Depois que foi tabelado o

reunião havida, todos os Estabelecimen- •
• I tos de ensino far-se-iam representar, por A poetisa catarinense -- srÇl.preço do sal, êsse artigo de '

seis membros, para a formação do Con-
1 d Lausimar Laus Gomes acaba dea necessidade esapareceu selho Delber-ativo Ih Federação.

quase por completo do mero o secretário dessa Agremiação estu- publicar seu terceiro livro. Tra-

cada. Hoje, rara é li casa
dantil pede, por nosso intermédio, aos ts-r e de "Confid(-nC'Ías", edi
seguintes encarregados: Roberto Lacer- tada pela Livraria E. O. Zé-comercial que o vende; e ela, pelo Curso Complementar Pré-J'urí-

algumas delas só o tazem dica; Euclides Fernandes, pelo Curso de
lio Valverde - Rio de Janeiro,

aos fregueses "de cadernos". i Humanidades; Tertuliano Borges, pela livro êsse que mereceu da crí-
.

I
Escola Industrial; Dilermando Brito, pela tica carioca os melhores enco-Há rumores de que o ar tigo ,Academia de Comércio; Maria de Lour- mios.está sendo criminosamente .

des Rogério, pelo Instituto Coração de
P h I Lausimar Laus Gomes iá pu-sonegado. ara o tato, c a- Jesus; e Hélio Pereira, pelo Ginásio Ca-

mamos a atenção do ilustre I tarinense - que deligenciem na ultíma- blicou dois livros: "Historia
i ção das listas contendo os seis membros para os meus alunos" e" Nosr , secr etario da Segurança.
. indicados, podendo as mesmas serem en-
. mundo das carinhas miudas",Certas casas estão ven- ,tregues à rua Pe. Miguelinho n. 16, ao

dendo varredura de sal, em :1' lar;" da Catedral, na Portaria. e colabora com certa assiduida-

d
. de no jornalismo carioca.que aparecem, e rms- I As anedotas e piadas aparen- •

tura, as mais diverr as

,.
temente Ingêuuas são grandes Passa hoje o dia da gloriosaporcarias, em flagrante aten Marmas de desagregação mane- arinh a nort e > americana. cen-

tado à sande pública. Para I [adas pela "quinta-coluna". tro de tradições na grande nê-
êsse aspecto da questão se-

1\ (L. D. N.). ção irmã e que se vem cobrin-ria conveniente que o De- do de louros nos mares remotos
partamento da rua Felipe Cabelos brancos' LOÇÃO do Pacífico e nas aguas braviasSchmidt volvesse cs olhos. MARAVILHOSA! do Atlântico, consolidando assim,

cada vez mais, a conquista da
Liberdade e do Direito, supre
mos bens que devem reger a

Humanidade.

Sábado, foi representada. a

comedia "Tudo por você", de
Mario Lago e José Wanderley,
Domingo, à tarde, repetiu- se a

"Mania de Grandeza", e, á noi
te, "Deus lhe pague!". Ontem,
foi outra grande comédia do sr.

Jorací Camargo' "0 Burro"; em

3 atos. Para hoje se anuncia
"O neto de Deus", do mesmo

comediógrafo.

AVISO
DR. SAVAS LACERDA
/ Comunica que
seu consultorio para a rua

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

mudou

Cabelos brancos' LOÇÃO
MARAVILHOSA!
-

Nasceu com o «V» da
da Vitória na testa
Ponta Grossa (Pelo Correio)

Uma interessante menina nasceu

em nossa, cidade com o "V" da vi
tória na testa. E isso aconteceu jus
tamente no dia seguinte ao que o

Br-asil, revidando a afronta sofrida,
declarou guerra aos déspotas do
"eixo" .

A menina chama-se Maria Zilda e

é filha do sr. Guálter Henrique dos
Santos e de sua sra. dona Alzira. G.

Santos, residentes à rua Comenda-
dor Miro n.. 124. "

O caso é curioso - Maria Zilda ao

nascer trouxe consigo o símbolo dt,
vitória das nações que se batem pelo
império da lei e d .;, justiça. �,�o
indicios infalíveis da própria natu

reza,anunciam!a ! que a vitória chc

gará, afinal. (
Yi5l4&C2&&

Dr. (I&rno G. IGalletti
ADVOGADO

Praça 15 de NovemlJro, 23
10 andar (AlIos do Café
Bubi). - Fone ).IIS8.
-

o rei Cristiano
Estoc,)lmo, 26. - O rei Crj!)tiano

da Din'lmarca que há dia�. sofrera
urna qneda. do "cavalo em que pas
seava pelos a.rredores de Copenha
gue, ;'Lha-se atacado de pnelllllonirt.
O rei f:nnta atuAlmente 72 �Tl'\S.

Notícias ,lvid�-SOCial
............."".,_

Foi pelos ares unja central elétrica
Londres, outubro (European Correspondents) - Deu-se enorme ex,

plosão na Central Elétrica da estrada de ferro de Thamhavn e foi tal a
destruição, que o jornal "Dagens Nyheter" é da opinião que se trata
de crime cometido por peritos.

Esta estrnda de ferro dá sairla ii pirite de ferro, que vai para a Ale
manha, e, em lugar da tração elétrica, é preciso agora usar velhas loco
motivfls que dão vencimento apenaS a uma fraçiío do tráfego.

.

..

o sr. Luiz de Arruda Carva
lho, residente à rua Rui Bar
bosa n" 38, Florianópolis, encar

rega-se da corretagem de apó
lices, como tambem da venda
de predios; e quem os tiver
para vender poderá procurá-lo,
dando local e preço. Costuma
cobrar a módica comissão de 2%
do vendedor.

Em recente concurso de datllügrnfln, 1)1'0-
movido pelo D. A. S. P., em São Paulo, II

preferência de 445 candillatos (num tutu I
de 866), exigiu máqulnas ROYAL! Para
êsse concurso foram usadas 76 máquiuas
ROYAL e mais 70 outras de diversas mar

cas, das quais 22, não íoram utlllsudns pe
los candidatos! Isto quer dizer muitol
Quer dizer que os prõpríos datllõgratos
confiam e aclamam, mais uma 1'CZ, a má
quina ROYAL, pelos seus característicos de
eficiência, como

A Máquina-de-escrever N: 1 do mundo!

Os srs. Jacinto Laureano
de An drade, Leopoldo Dias de
Lima, Wenceslau Augusto da
Cunha, Ponciano RauJino dos
Santos, Manoel Ponciano da
Silva, Vitor Antonio Teixeira f'

Manoel Basílio Nunes, propr ie
ta rios de engenhos de açúcar e

álcool, estão sendo convidados
para, até 10 de "novembro en

trante comparecerem à Alfan-
-dega desta capital, atim de satisfa

I zerem seus débitos para com o
, Instituto do Açúcar e do Alcool.

O derrotismo e o pessimismo
sã,o armas da "quint.a-coluna".
(L. D. N.).

Solicite demonstrn<;ões, l,rOSl,eclos e condi<:õ .. s

MACHADO & elA.
, .II

ali. Joao I'into, IS - FLORIAN(}POLíS

Agradecimentos:
Da srita. Jone Maria da Cos

ta, professsora normalista, re

cebemos gentil cartão de agra
decimentos por havermos noti
ciado seu aniversario.

.

Falecímentos s

Em sua residencia, à rua Bo
caiuva, faleceu, ontem, a exrna,

sra. d. Maria Rosa de Campos.
Seu sepultamento efetuou-se
hoje, às 9 horas, no Cerni
terio Público;
- Sábado último, no" Hospi

tal de Caridade, taleceu o sr,

Carlos Reiniceh, conhecido irr

dustriaJ.

«Ua,ué» e «Vuia.bá?>
Lisboa, 26. - Já se encontram

dr regresso ao Brasil" os vapores
"Bagé " e "Cuiabá", que trouxe
ram diplomatas do "eixo" e levam
<!gora brasileiros para o Rio de Ja
nciro ,

Ao tentar esquivar-se à� determi
nações dos órgãos de Estatística Mi
litar, uma pessoa revela o que é:
inimigo do Brasil. E para os inimi
gos do Brasil, a lei é inflexivel.
(D. E, M.).

Os italianos que se
achavam na Bélgica
Londres, V. A. (lNBEL) - Todos

os italianos áptos ao serviço militar
o n'sdcl1les ná Bélgica ocupada fo
ram convocados p",ra a Itália, :el1·
dn que regresaJ' ao seu pais.

. FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

�nbo CrelsltaQ
''SILVEIRA''

Grand. T6nico

r
�, rtl-
-

I
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i SEDAS:
• •
• padrões maravilhosos, finíssimo acabamento e
•dI·: as me hores fábricas do país, são :
• encontradas nos balcões da �
• •

; as ANTA BOSA :
·

�

: Diáriamente recebemos novidades !
i Rua Felipe Scbmidt, 54-Fone 1514 !
••••••••••••••••••••••0••••••••••••••
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compre novas I

COllpanhia Haía DII Aliança
Fundad� em 1870 Séde: BAIA

Seguros Terrestres e Merítimoe

Dados relativos ao ano de 1940
Capital Realizado Rs. 9.000:0ll0$OOO
Reservas, mais de � 54.700:000$000
Responsabilidades assumidas, » ;1.929.719:000$000
Receita • 28.358:717$970
Ativo em 31 de dezembro li �5 964:965$032
Sinistros pagos _

»7 3�3:826$800
Bens de raiz, (prédios e terrenos) � 22354,000$000

I

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

de Souza e Dr. Francisco de Sã.

Agências e sub-agências em todo ó território nacional. \

Sucursal no Uruguãi. Reguladores de avarias nas prin
cipais cidades da América, Europa e África.

5

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

r..1ATRIZ
BlUMENAU

Rua 15 de Nov. n. 533
c 43

FILIAL
FlORIAHOPOllS

Rua J060 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: EDMUNCO SILVEIRA JOR.

Agente Iam Flcrinnópoli a LIVRAR1A E P..l\PELARIA

CAMPOS L O B O & (ia.
RUA FELIPE SCHMIDl N 39

Caiu postal 19- Tele/)hont1083-EruJ. Tá, cALUANC.1.

Sub-Agente em Laguna, Tubarão, Itcioi,

IBlumenau e Laqes.
=:="

---------------------------------------��-==---

Não
CASA MISCELANEA, distribui- I Prestígía o Govêrno e as

dora dos Rádios R. C. A. Victor, classes armadas, - ou serás
I

Vávulall e Discos. - Rua Traja- um "quinta - colunista". (L.
no,12. 'D. N.).

EDITAI, DE PRI�IEIRA PRAÇA COM O
}'RAZO DE 20 DIAS

O Doutor Osmundo Wanderley da Nó
brega, Juiz de Direito da la. Vara <la
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
frente do edifício do Palácio da Justiça,
11 Praça Pereira Oliveira, o porteiro dos
auditórios deste Juizo trará a público
pregão de venda e arrematação à quem
mais dér e maior lanço orerecer sôbre a

respecttva avaliação de doze contos de
réis (12:000$000), o seguinte: N. 1 - UI
terreno situado no distrito do Saco dos
Limões deste Município, com a área de

quatro mil quinhentos e cincoenta me
ues quadrados (4.550m2), fazendo frente
à estrada pública e fundos ao mar; con

ri-ornando, pelo norte, com propriedade
de João Vicente Vieira e pelo sul, com di
ta de quem de direito, mais quatro casas
construidas de tijolos, e estuque, cober
tas de telhas, forradas, assoalhadas, en

vidraçadas uma delas, todas com dIver
sos compartimentos, edificadas no terre
no acima, avaliadas por doze contos de
réis (12:000$000). Esses imoveis foram
penhorados ao espótio de José Martins do
qual é também representante a viúva
do de cujus Leontina Martins, na ação
executiva hipotecária que lhe move Ma
noel Gald ino 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 im
prensa na forma da lei. Dado e passado
nesta cidade de Florianópolis, aos doze
dias do mês de outubro do ano de mi!
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 la. Vara.
Está conforme. O Escr ívão Hygino Luiz
Gonzaga.

Não tenhas dúvida em de
nunciar um "quinta-coluna",
por mais que pareça teu ami
go; não merece tua estima um

traidor da Pátria. (L. D. �.)_.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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2 o ESTADO TerçaIelra, 27 de Outubro de 1942

CONCURSO PARA DENTISTA DO HOS
PITAL MILITAR

É nesta data, aberto pelo prazo de 60
dis o concurso de títulos para ctrur
giO�s dentistas contratados, a-fim-de ser
virem neste Hospital, devendo 5s interes
sados apresentar os seguintes documen
tes:
a) - Diploma passado por uma Faaul·

dade de Odontologia oficial ou oríctaüzu
da pelo Govêrno Federal e certídãe de
seu registo no Departamento Nacional
de Saúde.
b) - Certidão de nascimento em ori·

g inal, provando ter no máxime 35 anos
de idade.
c) - Certificado de alistamento ou de

reservista, com o registo de que seu poso
suidor se acha

.
em dia com as obriga.

ções concernentes ao Serviço Militar.
d) - Cópia de ata de Inspeção de

saúde.
e) - Atestado de conduta civil, firma

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

zado e no gôzo do seus díreítos civis e

políticos.
g) - Carteira de identidade.
h) - Atestado de vacina.
i) - Residir há mais de seis meses

nesta cidade.
Todos os documentos acima, com ex

ceção dos referidos nas alíneas c e d, de
vem ter as firmas reconhecidas por ta
belião.
Para maiores esclarecimentos, deverão

os interessados dirigir-se ao Hospital Mi·
litar, das 8 às 12 horas.
Hospital Militar de F'Iorfanõpolís, 25

,ie setembro de 1942.

Josephina Schweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmldl. 39 (sob.)

DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prática DO Rio de Janeiro

Consult 5
Pela manhã: às terças. quintas e sabndos. das 10 ás 12

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

Residência: Rua Presidente Coutinho, 23.

Dr. MARIO WENDHAUSEN' - �����:ra��o �:��
de Medicina da Universidade do Brasil)

Ex·lnterno do Serviço de Clfnica Médica do Professor Osvaldo Oliveira
médico do De�arlamento de Saúde

CLINICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultórto: Rua Felipe Schmldt n. 38 - Tel. 1426
Residencia: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 Tel. 1523

ATENDE CHAMADOS A NOITE. - FLORIANOPOLIS.

Dra.

Dr. AUCiUSTO DE PAULA D��eIO�a:i�a��SP�:1
Florianópolis

Residência e Cousultór!«: Rua Visconde de Ouro Preto 51
(próximo ao Teatro),

Cirurgh geral e Doenças de Senhoras.
.

Fisioterapia: Diatermia, lnlra-vermelho e Ultra- Violeta.
CONsULTAS: Díaríamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone 1.644

D,. SAVAS LACERDA
Oculista do Centro de Sdúdà e do Hospital de Carid.ade

Ex-Interno do Serviço do Professor Leónidas Ferreira e ex-estagiário dos
Serviçes do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Clin.ica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 12 S'6

Resídencta: Conselheiro Mafra, 77�FLOf\JANÚPOLIS.

I 40 . -"-::�='. __ _

---"-----,-- ._- --'--

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.

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
VLihlCO

Dr. O;alm<t Moellmann .1Formado pela Uníversldade de !
Genebra (Sulça) I

om prátíea DOS hospttaís europeU8!CUnlca médica em geral, pediatria, '

I
doença. do sistema nervoso, apare-

'

lho geníto-urínarlo do homem I
e da mulher i

Assistente Técnico IDr. Paulo Tavares !
Curso de Radiologia Clínica com (;:
dr. Manoo) de AOl'eu Campanarío
Silo Paulo). Espeeíaltzado em Hi
giene e Saúde Pública, pela UnIver-
.Idade do Rio de Jllnelro. !

Gabinete de Raio X
'

Etectrocardiografia clínica
Metabolismo basal

Sondagem Duodenal
Gabinete de lialoteraeia

Laboratório de microscopra e

análise cllnica
Rua Fernalldo Maehedo, 8

Telefone 1.195

__ rr

Sociedade Cooperativa de Hesponscbilldcdes
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola
de Santa Catarina
Rua Trajano n,o 16 - Sl\de própria

Registrado no Ministério da Agrtcultura pelo Certlficadc
n. 1 em 20 de Setembro de 1958.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
CÓdigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS
E�1PRESTÂ ESPECIALMENTE A AGRiCULTORES
Ernprestímos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento
Tem correspondente em todos 08 Muntctpíos do Fstado
Representante da Ce íxa Economlca Federal para li vendr

das Apólices do Estado de Perotlmhu{"o, com sorteio
sernestral, em MHio e Novembro.

Pag·s todos os ceuaens das apólices Federais e dos Estado!
de São Paulo. Minas Gerais o Pernambuco.

Mantem carteira especla l para administração de pr édios
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas:
C/C à disposição (retirada livre) 2%
C/C Límítada Sl,t,
C/C A VISO Prévio 8'\ti
C/C Prazo Fixo 9%

Aceita procurncão para receber venctmentos em to ..

18s as Re!'iHticõf'@ Feder s!s. E8tadu8ts e Munl('lpal�:_

:S-OVO CURSO DE EMERG11JNC1A DE
MEDICINA MILITAR PARA MÉDICOS

CIViS
De acôrdo com a ordem do sr. Coronel

Chefe do Serviço de Saúde da 5& RegiãoMilitar, estão abertas, no H. M. de FIo.
rIanópol ls, as inscriçOes para nove Curso
de Emergência de Medicina Militar paraMédicos Civis, que tenham de 35 a 55
:1110,8 .d� idad�. O Çurso em questão, se.
,.� In íciado vmte días após a publlcaçãoleste.
Hospital Militar em Florianópolis 28le setembro de 1942.

'

raspa f LOÇÃO MARAVI.
I,ROSA r

Vendem-se Umll CIiSI:l e

um terreno,
10 Aririú, fronteiros à ca-
.ela Inca I , por 2:000$000.
Tratar com o chsulleur
io Cifro n- 1522, no pon

.

o do s eutomóveís, nesta C>l

pitRI. to 'Vs-8

A Tinturaria «Guarany»
Pede à sua 'distinta freguesia

não entregar seus ternos a peso
soas que não apresentarem cer

tificados fornecidos por ela,
comprobatórios de sua qualida
de de funcionários da mesma.

666 lSvs.'__ 3

I Dr. ARMINIO TAVARES
OUVIDOS - NARIS - GARGANTA

CONSULTÓRIO:
Rua João Pinto. 'l - Fone 1.ft61

I
RESlntNCIA:

Rua Bocaiuva. 11% • Fone 1.456

I Dr. Antônio Moniz
de Aragão

MÉDICO
Cirurgia e Ortopedia.
CHnica e' Cirurgia do
terax. Partos 8 doenças

de senhoras.

CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33.

Diartamente das 15 as
U horas.

H.ESlD1tNCIA:
Almirante Alvim, 36
Telefone n. 751. I FlORrANOPOl!�

Farmácia ((Esperança) I
farmacê(ltj:� NILO LAUS ,

Informações com o

Dr. ARMINIO TAVARES

Comunicação
A familia Otávio Schiefler co

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

Bente Gonçalves, 16.

I
�. Remigio

Dr. BEZERRA LEITE

CLtNI Ci,\
�lEDICA

CONSULTORIO:
Rua Trajano, 33

Sobrado

Consultas das 5 horas
em deante.

RE8IDENCIA:
Rua Blumenau, 28

Hoje é àmBnhã será a sua preferida
DrOgdS nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.

Pe,fumõri.:s.--Artigcs de borrrlchd.
Garante se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MOD!COS

Sn,- 5

CLlNICA -MEDICA
Molestlas internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral
CONSULTORJO :

Rua Felipe Schmidl-Edifi
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
Av, Hercillo Luz, 186
- Pnone: 1392 -

Athmde a chamados
14 I

R. Conselheiro Mafra 4 e 5
Mercado,

FONE 1.642

(edifício do

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Bicos bastantes· para morrerem à fome
ESTOCOLMO, OUTUBRO (EUROPEAN CORRESPONDENTS)-CHEGOUÀ

SUÉCIA UMA CRIANÇA FINLANDESA COM CÊRCA DE QUATRO CONTOS, EM
DINHEIRO SUECO, COSIDOS À CAMISA, E UM BILH ETE EM QUE A FAMlllA
DIZIA QUE TINHA DINHEI RO À FARTA, MAS NADA QUE COMERa

Vida Esportiva'
•••••••••••0•••••••0 .,.0•••••••00•••••••

Os padres holandeses contra os nazis
nATINOS x-;RASn,EIROS lEITRO BtVIRO DE CARVILHO Londr�s� outubro (European Correspondents) - Da mesma forma

Domingo último rea lizou-se em São (Cedido pela Prefeitura) que os cat.ol.l�os, os �acerc�ot�s protestantes d� Holanda,. tanto luteranos
P I o anunciado encontro: Plat.ínos x como calvinistas, estao resistindo aos opressor es. Um traidor de Utrecht,
B:�s�leiroE. Esse embate terminou com a BOJOs 27 de outubro' a"s 20 boras ,J�n de Hans, publi�a. na imprensa nazi um "�viso" aos sacerdotes para

vitória dos Brasileiros pelo "score:de, ,
nao �p�larem as atividades se�retas dos patriotas. Jan de Ha�s d�cIara

4 x 1. que mlll�m'es ,fe sacerdotes tem de<!lcado. todas, as suas energias a, ca�l-
A equipe brasileira estava constitui da Joracy Cemerno apresentando sa. dos. AlIados. ' e que, sempre que e p<?ssl�el, !em ofere?�?o resl�ten?la

unicamente de elementos do futebol pau- � ativa as autoridades de ocupaçao alemãs. Incitam C!S. fiéis nas igrejas
rezam publicamente pela "ramha deposta" e a família real e pregam
esperanças pelo rápido retôrno da democracia".

O "Misthoorri", edição holandesa do "Stuermer", chama à Cristan
dade "o grande estórvo que impede o desenvolvimento de uma cultura
verdadeiramente nazi-alemã". Acrescenta o jornal que "Hitler póde
muito bem dispensar a cooperação da Cristandade na reconstrução da
nova Europa. A raça germftnica será crande e poderosa muito depois
de ter cessado de existir a Cristandade", " :;!� I'

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

lista, justamente o quadro que represen

tará a "terra da garoa" no Campeonato
Brasileiro. O máu tempo reinante limitou

a assistência.
Os quadros entraram em campo assim

formados:
'".lASILEIROS: - Oberdan; Agostinho

�ione; Jango, Brandão e Dino; Je

r-ôn imó, Servillio, Leônidas (depois Val

demar), Lima e Pardal.

PLATINOS: - Herrera: Grita e Regha
nescki; Figliola, Spineli e Santamaria; Be

ressi (depois Patetti), Gonzalez, Viladô

nica, Juan Carlos e Chevarrieta.

A renda foi 51:078$000.
Juiz: Jorge Lima (Joréca).

CAi\IPEONATO BRASILEIRO

Em Recife

Pernambuco 4 x Paraíba 1.

,Em Fortaleza

Ceará 6 x Maranhão 3.

:MUDOU A CAMISA ..•

Osvaldo, o éonhecido zagueiro brasi:
leiro que defendia as côres do Vasco, as

sinou contrato com. o Corinthians.

TREINOU A NOSSA SELEÇÃO
Sob a direção do sr. Celso Ramos, trei

nou, domingo último, a seleção catarinen

se que enfrentará a do Paraná no dia

10 (Domingo).
,

A equipe "A", formada por Adolfinho;
Pateco e Yêyê; Loló, Procópio e Béck;
Filipinho, Tião, Zaboti, Bráulio e Saul

Ol lvefra venceu a equipe "B:' pelo "score"

de 9 x 2.

bCAMPEONAT; ARGENTINO
Boca Junior 4 x Atlanta 1

Lamir 3 x Estudiante 2

River Plate 3 x Platense 2

Huracan 2 x Inclependiente O

OId Boy 1 x Ferrocaril 1

San Lorenzo 2 x Chacarrita Junior O

Bansfield 2 x Ginasio y Esgrima 1.

REl\'IO

Realizou-se domingo último, na Lagoa 'IRodrigo de Freitas, o Campeonato Me

tropolitano de Remo, saindo vencedor o

C. R. Flamengo e em segundo lugar o

C. R. Vasco da Gama.

1l0MENAGEM AO FLAMENGO
A rádio Tupí, do Rio, homenageando

o clube campeão do ano em curso, Ela

mengq, pôs um novo prefixo à sua rese-

nha esportiva, que reza o seguinte:
'

"Flamengo, Flamengo, tua glória é lutar

Flamengo, Flamengo, campeão de terra

[e mar".

Cuidado com
essa t088el

O

-Peitoral de Anacahuita
allvla-a Imme
dia lamente. A
ve,nda, agora.
tambem em vi
dros pequenos.

o EST�DO =Terca-telra, 21 de Outubro de 1942 3
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CINE REX IMPERIAL
- FONE 1581 -

- FONE 1587 -

A's 7 1/2 horas A's 7 1/2 horas,

AIMÉ
���
.

E SUA GRANDE COMPANHIA
DE COMEDIAS sob os auspicias
r do Serviço Nacional de Teatro,
���'do Ministerio de Educação e

Saude. com a representação da
anojada Comédia:

ft morte do arcebispo de' Varsovia
Rio, (Via aerea) - Noticias sacerdote e patriota, foi rezada

recebidas da Polônia relatam a em Londres uma missa de "Re
morte do Arcebispo de Varsóvia, quíem "

na Igreja Polonêsa, com
Mansenhor Gal, falecido após numerosa assistência, na qual
curta enfermidade. O finado sobresaía o General Sikorski, re
prelado prestou relevantes

ser-,
presentantes do Governo da Po

viços à Pátria e à Igreja. Duran- lônia e das autoridades brítání
te trinta anos, êle foi professor caso

e, ultimamente, reitor do Semi- --------------,

nárío Metropolitano de Varsó-

Agentes e corretoresvia. Êle preparou a nova gera-
ção de poloneses num espírito
de patriotismo. Em 1919, foi no
meado Bispo das Forças Arma
das da Polonia, iniciando a fun

dação da organização da cape
tania militar, que êle formou �
cujo alto nível revelou-se na es

olêndida atitude dos capelães
militares polonêses, durante a

campanha de 1920. Quando se

retirou do exército, foi nomeado
oelo Vaticano arcebispo titular,
dedicando-se, completamente,
lOS trabalhos pastorais de Ar
quídíocese de Varsovia. Em se

tembro de 1939, corajosamente
oartilhou a sorte dos crentes da
Capital e depois, prosseguiu, com
zrande dignidade, o cumprimen
to de seus arduos deveres, numa
atmosfera de grande opressão
moral e de constantes persegui
;ões dos invasores germânicos.
Em reverencia à memoria dêste

o NETO DE DEUS
3 atos de Joracy�Comargo

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

eataldo, Osvaldo Louso.do e Arthur Coato ,

Diretor - Professor RAMOS JUNIOR
PREÇOS Camarotes 30$000; Poltronas 6$000; Balcões
Numerados 5$000; Estudantes 3$000 (balcões sem núme

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

Gloria" (Praça 15)
•••••8••••••••••••es••••••�•••••••••••••••••••••••••• 4v-l

Precisa-se lIe Agentes e Cor
retores. Bôas (omissões. Tratar
à rua Vitor Meireles, 18. (1'
andar, sala n' 1), com ANTONIO
MATOS. Florianóp�lis.

o Ban�o do Brasil agradece
Dos srs. Antônio Dias dos Santos Junior e José Gil, respecti

vamente, gerente e contador da sucursal do Banco do Brasil, nes
ta capital, recebemos a seguinte carta: - "Snr. Diretor d'O ES
TADO ." Com a presente, vimos agradecer a V. Sa., como proprie
tario e diretor d'O Estado, conceituado orgão da Imprensa dêste
Estado, a notícia dada no dia 12 do corrente, sobre o 134u ano de
existência do BANCO DO BRASIL. E'-nos grato também vermos

o registro da referida data e, com satisfação, apresentamos as

nossas mui cordiais saudações".

Clínica médíco-círürgtea do I�!!�Chl�!Y�mOm�!�O!
senhoras - Partos.

ALTA CIRURGIA ABDOMINAL:

611-1
tõmago, vesicula, útero, ovários,
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
PLASTICA DO PEltíNEO - Hérnias,
hldrocele, varicocele. Tratamento sem

dor e operação de Hemorroides e varl-
. zes - Fracturas: aparelhos de gêsso.
; Opéra nos Hspitals de FlorlanópollB.

Praça Pereira e Oliveira,

�O
-

Fone, 1009
Horãr-ío: Das 14 às 16 horas, díarfa-

, mente.

Faz-se a Knut-Hamsunboicote
Londres, outubro (European Correspondents) - Knut Hamsun, um

dos poucos escritores noruegueses proeminentes que apoiam os nazis,
recebe pelo correio duzias dos seus livros, que os nouregueses se recu
sam a ter nas suas bibliotecas, SÓ BO mês de maio, êle recebeu dezenas,
de milhares dêsscs livros. As estantes, donde se tiraram os livros de
Hamsun, são não só as particulares, mas, tambem, as das escolas e bi
bliotecas. O correio da povoação onde vive Hamsun teve de mandar
vir mais empregados para fazer o serviço. Todos os dias pela manhã o

jardim de Hamsun está cheio de livros, pois muita gente vai de propó
sito até onde êle mora e atira com os livros por cima do muro do jar-Idim.

CARTAZES DO DIA

Conquistadores da
Broadway

Os nazis
II II

assassmam uma criança
Nova Iorque, V. A. (INBEL) - Foi noticiada a mor

te de Paul Romain, de sete anos, filho do sr. e sra.

Her-,man Romain Vandervorst, de Schaerbeek, nerto de Bru- Com George Brent e
Com Lana Turner.xelas. O menino estava brincando na ponte da via férrea, I Brenda Marshall George Murphy e Joan Blondell

perto de casa, sem saber da ordem baixada pelos naZis-Itas, proibindo que a população civil atravessasse a ponte. Zona Nordestina DFB. 1- A Cultura do arroz DFB.
Uma sentinela gritou, mas o menino não ouviu, ou não 2 No pais do mel

Preços 3$000 e 2$000 Desenho colorido
quis obedecer. O soldado então alvejou a criança, matan-. Preços 2$000 e 1$500
do-a. Ouvindo o tiro, o povo correu em direção à ponte I Imp. até 10 anos Livre de Censura

•

e ficou durante algum tempo contemplando o menino,' Oheci it Q do o naí Finalmente' Sa. Feira - REX- filme que nasce do
q�e.todos con ecram �l1Ul o. uan O O par apareceu, l?er�; •••• grito: "SUBMARINO À VISTA"
mitiram que fosse ate a ponte e transportasse o filho CAPITÃO THORSON com Wallace Beerry Virgínia Grey e

para o cemitério. "

' I Chester Morria-
'

Ao sul de Suez

Padrões que encantam! Cores iirmes ! Firmes como o amor

liÍ Não esqueçam; Casa f+facedonia-(a casa que nluis barato vende)
dos homens !!
8, Rua Trajano, 8
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o ESTADO 27 de Outubro de 1942

Nathan Baran - o presidente Roo- construção desse tolal está sendo
sevelt revelou que o govêrno, de empregado na fabricação 'dos que
acôrdo com a experiência obtida, estão deixando as fábricas.
está reduzindo o volume ele pro- Essas declarações do chefe de es

dução de "tanks" e aviões, para po- tudo norte-americano foram feitas
der aumentar a fôrça e a eficiên- em sua habi tual entrevista coletiva
cia dos que são fabricados. à imprensa, lendo Roosevelt daelo a

Acrescentou o presidente que a conhecer que certamente não sabe

produção de "Ianks" está abaixo se se alcançará durante o presente
da méta de 45,000 unidades, cons-I' ano a quantidade de 60.000 aviões,
tantes no programa para 1942, mas incluida no programa, mas nas uni-

COSTUMES E TRAJES
DE LÃ E DE LINHO Comunicação

A Agencia Renner, {rua
Deodoro, n. 3S} avisa à

distinta freguesia
só poderá receber

pedidos da T \AJES,
COSTUMES e SAPATOS

sua

que

para as fé3tas de Natal

e

20

Ano Novo. até o dia

de Novembro

Religiosas condenadas pelos nazis
Nova Iorque _ outubro _. (inter-americana) _ O

Centro Polonês de Informação, desta cidade, anuncia

que as religiosas da região de Vilna, na Polônia, foram
enviadas para a Alemanha, depois de condenadas a tra
balhos forçados. As Irmãs Nazarenas e as da Imaculada
Conceição encontram-se entre as deportadas.

No distrito de Poznan foi instalado um campo de

concentração para religiosas, e todos os Conventos da Po
lônia _ acrescenta o Centro Polonês _ foram fechados.

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

peito da "qu;nta-coluna". (L.
oD. N.).

Não procures conhecer o que
se pensa nas esferas ofíeíals ;
são segredos dificeis de guaro
dar. (L. D. N.).

inglesa deA produção
--

aVIOeS
Londres, 2G A. P.) - O ministro da Produção, sr. Oliver Littlcton,

declarou em discurso que 3, produção atual da Grã-Bretanha em aviõcs
é quatro vezes maior do que a do primeiro trimestre de 1940, com o que
se superou a produção do Eixo. O ministro ela Produção acrescentou,
porém, que a Grã-Bretanha não pode esperar aumento ainda maior de
sua produção por meio de um acréscimo de mão de obra nas indústrias
de guerra e que os limites de produção serão atingidos sómente por meio
de emprego intensivo da mão de obra e maquinárta disponíveis no país.

maior fôrça e poder ofensivo e mais
dilatado raio de ação.
Não disse porém, Roosevelt quais

os totais produzidos, quer em

"Ianks" ou aviões, pois, sem dúvida,
isso é segredo militar.
Afirmou que as constantes medi

f'icaçõcs introduzidas na produção
dos elementos bélicos são ditadas

pela exper-iência ohtirla nos campos
de batalha.

.- Â

e IJtJm pt/rll VOCE
NUNCA é cêdo demais para

usar Kolynos. As crianças,
especialmente, precisam da pro
tecção superior que só Kolynos
lhes pode dar.
Porque Kolynos não só con

serva o brilho dos seus dentes
e a saúde de suas delicadas
gengivas, mas tambem pro
tege-as contra muitas infec
ções perigosas que tém origem
na bocca.
E facil habituar as crianças

ao uso de Kolynos, porque ellas
adoram seu agradavel e refres
eante sabôr.
."

Em Junho dêstc ano, a guerra cs
lava custando ii Inglaterra .. , .....

18.000.000 de dúln�es por dia.

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

Em 1939, um milhão de assalar!n
(los semanais pagnram, na Ingla
Ierra, 10.000.000 de dólares de im
posto sobre a renda. Em 1!H1, o
número' subiu a 5.500.000 operár-ios,
pagando o montante de 500.0000(1)
de dólares de imposto.

Usando aleGol«motor
Rio, 26 (C. P.) - Pessôa reccm

chegada do Recife informou que
no ..Estado de Pernambuco há gran
de consumo de álcool-motor no trá
fego de carros movidos a trarão me
cânica.
Os carros de praça recebem de

200 a 300 litros semanais o que lhe
permite atender todo o serviço da
cidade, notando-se que o preço é de
1$600 por litro.

Washington,26 (A. P.) - O dirc- Fatos da VI-da na Inglaterra101' da secção de abastecimentos de
viveres do escritório de assuntos
internacionais, sr. James Lee Crcn, Nova Iorque, Outubro (Do Brí .. BAF, ultimamente, foí feito numa
declarou que os Estados Unidos en- tich Inf'ormatiori Services para ln- escala sem precedentes. Nos maio
trai-am em ncórrlo com o Perú, para teraliado) . ires reídcs alemães sobre a Ingla
ajudar êsse pais no fomento da pro- Afim de ludibriar os bOlllbarclei-1 terra, foram lançadas UIII:lS ,-l00 to
dução de gêneros alimentícios. ros udversúrios, a Inglaterra dís- neladas de bombas. No ataque a Co
Acrescentou o sr. Cron que êsse é o persou sua vasta produção atravcs jlônia, :JS Reais Forças Aéreus des
terceiro ncórrlo no gênero assinado' de todo o PD,íS. Peças para tanques.] pejaram 3.000 lonela,das de bombas,
com países amer-icanos, os anterio- por exemplo, são construi das PIl1 inclusive 1.000.000 de incendiar-ias.
res tendo sido com o Brasil e Costa 6.000 pequenas oficinas e depoi. 'udo no espaço de noventa minu
Bica. Disse, ainda, que estão em an- reunidas. As pedreiras subterrúncn- tos.
damento as negociações para enten-,

tem sido convertidas em fábricas
dimentos com outras repúblicas, • Grandes comboios, levando auxi-
para a ultimação de acordos seme- O racionamento de roupas rcsul- 'io inglês para a Russiu, pelas 1'01:15
lhantes. I tau num aumento de 300.000 tour lo Ártico, têm arr-ostado e vencido

ladas de embarcações por ano, r ,)S perigos das tempestades, ice-
Neve nas estepes liberou uns 750.000 operár-ios qur hergs, submarinos, aviões e des-
Moscou, 2(j (A. P.) - A emissora passaram a trabalhar na indústrir tróicres.

bélica ou entraram para as força'local anuncia (IUe a neve começou armadas.
a cair nas estepes ao redor de Esta-

A Inglaterra 1;111 coletado

enor"I-- --Imes quantidades de pedaços de me- SUELI. participa a
lal. Foram acumuladas 200.000 to-
neladas de grades � o suficiente

seus parentes e amigos de
para a construção de 12250 tanques seus pais, EH e Amir Sa- Imédios. As coletas de casa em casa, I turnino de Britto, o nasci-
em edifícios destruidos por ataques mento de seu irmãozinhoaéreos e outras fontes, em total. I ALMIRforneceram um milhão de ·tonela,das

[
.

(le metal - o bastante para a eol1S- I Fpolis., 21-10 942
trução de 1.000 destroiers.

IO bombardeiro 'da Alemanha pela I

A Marinha Inglesa não só tem m

l'ligiclo severos castigos às for-ças
inimigas, corno em Taranto e Matu
pâ, mais já afundou 5.250.()OO ['on(:
ladas de navios mercantes cix istu-

,

O 'Comando de Bombardeio d:
R. A. F. tem martelado em todo-:
os pontos-chaves da Europa con
truluda pelo Eixo. Afóra os colos
sais reides sobre Colônia, Brcmei
e Essen (onde estão localizadas as
Iúbricas Krupp) , a RAF borubar
rícou Berlim, Milão, as fábr-icas
Skoda na Checoslováquia, as Re ..

nault nas imediações de' Paris,
Hamburgo, Rostock, Lubeck, Auç;s
burgo e centenas de outros centros
de produção vital e pontos de
transporte.

Todos os· homens e todas as mu
lheres estão treinadas para fazer
alguma coisa útil durante os reides
aéreos ou no caso duma invasão
Cerca de um milhão e quinhentas
mil pessoas estão empenhadas nos
trabalhos da defesa civil e mais de
4.500.000 na Guarda de Fogo. Nada
menos de dois milhões de homens
estão engajados na "Home Guard"
recebendo intenso treino militar.
nas suas horas d� folga.

Em 1941 a, Inglaterra mandou pa ..

ra os campos de luta no estrangeiro
9.871 aviões, mais do quadruplo.
portanto do que importou, .bem co ..

mo 3.000 tanques que representam
quinze vezes o número desses en ..

gcnhos importados.
Todas as "remessas de munições

inglesas para a Russia, foram feitas
na base da Lei de Eruprestímo e Ar
rendamento inglesa. Até o fim de
mês passado, praticamente toda [1
ajuda prometida pela Inglaterra foi
dada. A ajuda compreende tanques
canhões anti-aéreos, munição, cqui ..

parnento de rádio, ferramentas, su ..

primentos médicos, viveres e ma
terias primas de vital necessidade
na guerra.

As economias de guerra do povo
inglês vão em bom caminho. Mais
de $15.000.000.000 já foram levan ..

lados - uma média de $318 por ca.

beça. Em 1941, as economias na
cionais cobriram mais de mil ter ..

ço das despesas do governo.

FRACOS.
AN�MI(OS

TOMEM

flnhe Crelsltaia
"SILVEIRA"

Gr.nd. Tónico

Aumento da produção de
g§neros alimenticios no Pe ú

Otávio Ferrari e Aurea O
Ferrari têm o prazer de
participar a seus parentes

I e amigos o nascimento de
seu primogênito Otávio,

I Fpolis .• 23 -10-942. I
Comprai na CI' SA MISCE

LÁNEA é sxhe r economizar

4vs.-4

Jingrado e que mais ao norte os ale
mães apressam os preparativos para
o ÍI1Yerl1o,

É MAIS QPE UM
NOitE, E UM
81MBOLOI
�

PODEROSO AUXI
LIAR NO TRATA

MENTO DA

DR. ARAUJO
Especialista em. doenças e operações

olhos-ouvidos-nllriz e gargaIlta, avisa aos seus clientes
que reiniciou DEFINITIVAMENTE sua clínica.

Rua Vítor Meireles, 24 - Fone 1447
DE MANHA: 10 às 12 hs. - À TARDE: 3 às 6 hs.

AVISO
de

---

'JOÃO DE

Havio - cisterna construido em

Portugal
Lisbôa, 26 (A. P.) - Passou sa

tisfatoriamente, suas primeiras pro
vas, em alto mar, o "São-Braz", pri
melro navio-cistcrnu construido em

Portugal. O navio estará pronto
para a primeira viagem transajlân
tíca dentro de um mês.

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

PARA ALIVIAR
OS ZUMBIDOS
E A DIFICUL
DADE DE
OUVIR

Se V. S. sofre de aturdimento
catarral e zumbidos nos ouvidos,
compre na farmácia um frasco de
PARMINT e tome-o de acôrdo com

as instruções da sua bula. Parmint
alivia prontamente os aborrecidos
zumbidos dos ouvidos. As narinas
obstruidas despejam o catarro, a

respiração se torna mais facil e

cessa o desprendimento elo muco

nasal na garganta. Parmint é agra
davel ao paladar. As pessoas que
sofrem de aturdimento catarral,
farão bem, provando êste remédio.

A quadrilha Kunze

Nova Iorque, 26 (A. P.) - O Jurí
Federal pronunciou o antigo chefe
da Liga Alemã nos Estados Unidos,
Gerhurd Wilhelm Kunze, e mais
vinte e três lideres dessa organiza
ção, como culpados de conspiração
e ele infração da Lei de Serviço Mi-

, litar.
A pena corr-espondente será, no

mhimo, de 10.000 dólares, devendo
a respectiva sentença ser pronun
ciada amanhã.

'1 ClUBE RECREATIVO lIMOEHSE
I Assembléia Geral
i De ordem do sr. presidente,

I
ficam convocados os srs socios
deste clube para a assemcléia

I
geral ordinária a realizar .. se no

dia 28 (4a feira). às 19 horas,
lafim de se proceder à eleição
I da nova diretoria.
']ESSÉ FIAl.!HO, 10 �ecr.
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