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Aviação Afim de preen 0 natalício do dr. Carmosino icher os ciaro-»
Afronta a morte e o destino afronta 
Nas vagas mansas do oceano etéreo;
K lá no alto tâo sublime canta 
A sua gloria do poder aéreo.

Sonho passado, porem, já  suplanta 
As maravilhas deete reino térreo; 
Obra sublime que ao mundo encanta 
E que nílo temo ao poder funéreo.

De berço heroico emana sobranceira,
E na mansao da terra Brasileira 
A AVIAÇÃO se fez realidade;

F hoje que o mundo arde em chama, 
És a defesa desta grande Terra 
AVIAÇÃO—És a voz da Mocidade!

em guerra

lim a.

IVANIR MONTENEGRO

Transcorreu dia 30 do mês proximo pasiTado,a data 
natalícia da senhorita lvanir Montenegro, datilografa 

da Prefeitura Municipal de Lajes.

Promovido o dr Manoel 15. 
de Lacerda

O dr. Manoel Barbosa de Lacerda integro o culto 
ju iz  de Direito de Araranguà, foi justa e tnerecida- 
mente promovido para a comarca de Indaial. O ilustre 
Juiz é um dos graudes amigos de Lajes, e uma da3 
figuras mais brilhantes e acatadas da magistratura 
catarinense, pela sua solida cultura juiidiea e pela 
sua reconhecida integridade.

Dividido o Cartorío. de Re
gisto de Imóveis em La-

Por decreto de 20 de setembro proximo passado, 
r Interventor Federal de Santa Catarina o C. de Re
nde lmovcis foi dividido emduas parles, isto é, pnme.ro 
>gundc oficio de registo gerai dc imóveis 

Ao primeiro oficio compete o registo referente ás 
unscrições da séde da comarca e dos destntos de 

Correia Pinto, Índios e Bocaina; ao segundo o das 
u t c r i ç S  do» distritos do Cerrito Çapüo Alto, 

Sltn  Cerro-Negro e Anita Ganbaldi.
" o 'S 's e r v e n tu á r io  opto,, pelo segundo „lido, pota 

oficio ainda nio tinha «do nomeado ser- 
tm ríó  ité  n hora em que escrevemos esta not.c.a.

Rio, (A. N.)—Afim de pre
encher os claros em seus qua
dros, a Marinha aceitará artífices 
civis das especialidades de má
quinas, caldeiras, motores e ele
tricidade, os quais deverão ter 
a idade oe 33 a 35 anos, ser 
brasileiros natos e quites com 
o serviço militar.

Após os exames de habili
tação e saúde, passarão a su
balternos cia Marinha, coei di
reito a acesso até a gíaduação 
de sub-oficial, de acordo com 
a legislação vigente.

Os vencimentos iniciais serão 
de Cr. $770,00.

As inscrições para o concurso 
acham-se abt-rtas desde ontem, 
17 de setembro, pelo prazo de 
30 dias.

MOSCOU- (I A.)— Noti
cias recebidas das diversas 
frentes do batalha dizem 
que o material bélico russo, 
tanto o djjç fabticaçilo na
cional quando o recebido 
dos Estados Unidos c da 
Gra Bretanha, revelou-se 
muito superior ao inimigo 

As forças soviéticas dc 
artilharia dispõem atual 
mente de um potencial de 
fogo três vez.» maior que 
o de I93Ô, enquanto que a 
infantaria teve o seu poder 
aumentado de sete vezes

, 100.000 soi 
dados

Rio.—(D T )— Os jornais 
destacam as declarações do 
general Dutra em Miami. 
do regresso do Brasil, se
gundo a qual. cem mil sol
dados se encontra pre
parados para embarcar para 
o frónt.

Camargo
Defluiu dia 30 do corrente mês, a data natalícia 

do dr. Carmosino Camargo, conceituado clinico em 
L&jes. Os seus amigos lhe ofertaram fino e valioso 
presente e lhe homenagearam num cordial o concorrido 
jantar, no clube 1® de julho, tendo em brilhante ora
ção saudacio o aniverssarianr.e, o dr. Cândido Ramoa, 
falou também pelo clube o sr. Jaime Ramos em feliz 
improviso, o dr. Camargo agradeceu em belo e como
vido discurso.

Agencia do Banco Nacional do
Comercio em Lajes

Segundo nos informou o senhor Juâo Capristano 
de Almeida, alto funcionário do Banco Nacional do 
Comercio de Florianopolis, figura do elevada pro
jeção nos meios bancarios de t-anta Catarina, pela 
sua lúcida inteligência, cultura e apurado tino comercial, 
que, atualmente se encontra om nossa terra, dentro 
em muito breve, será instalada em nossa progressista 
Lajes, uma grande e importante Agencia do Binco 
Nacional do Comercio, com pessoal competente, edifício 
amplo e confortável, que é o prédio da antiga casa 
comercial do sr João Cruz Ju/iior, situada á rua 
Correia Pinto.

O mencionado estabelecimento de credito operará 
em todas as modalidades comerciais: depositos, descontos, 
emprestimc.s, passes, cobraças, pagameutos, etc.

O sr. João Capistrano de Almeida será o ge
rente da Agencia a scr instalada.

Enfermas
D. M1NDOCA LOPES

Encontra-se enferma em sua 
residência a exma. sra. d. Min- 
dcca Lopes, digníssima esposa 
do farmacêutico Pericles Lopes.

D. ZÉZÉ ANTUNES 
[ r a m o s

Acha-se enferma no Hospi- 
j tal a exma. sra. d Zézé Antu- J  nes Ramos, digníssima esposa 

do ir. Belisario da S. Kamos.

Cooperativa de Consumo dos Fun

cionários Públicos de Lajes

A Cooperativa de Consumo des Funcionários PubFcos de 
Lajes, que hontem iniciou a venda de mercadorias, não n-cesits 
de salientar-lhe a enorme utilidade a vantagem ao funcionalis
mo, como medida de economia e espirito de união. E’ uma das 
grandes realizações do sr. Pref. Vidal Ramos Junior, que mere
ceu francos e incontictos encomios, como medida de organização 
e proteção aos incansáveis e diligentes servidores públicos.

0  nosso Prefeito foi o criador da Cooperativa e é o seu 
primeiro Presidente.

Associação Rural
A atividade do senhor Vidal Ramos Junior, Presidente da 

Associação Rural, se està fazendo sentir de maneira bentíica em 
beneficio de seus associados.

Ainda nesta semana o Presidente da -Associação, conse
guiu por preço baixo, regular quantidade de sal, que foi distri
buído aos socios, aliviando destaite a carência e q preço eleva
do do referido produto.

Outra medida de real valor e alcance pratico foi o tabela
mento do gado gordo a peso vivo e também o do g-ado magro 
por idade.
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Laboratório Análises Clinicas
Direção T écn ica: Dr Celio Ramos 

Dr. J .  Sombra • Dr Salvio Arruda
Exames completos

de

sangue, urina, fézes. escarro, pús, líquido ce- 
talo-raquiano, líquid*» gástrico, etc., etc. 

Vacinas autógenas — Exame precoce da gra
videz.

Metabolismo Basal
(funcionamento a séco)

Rua Marechal Deodoro — (Esquina Praça Jo&o 
Pessõa) — Fone 133

L A JE S  — Estado de Santa Catarina.

PREÇOS MO Dl COS.

Oswaldo Pruner
P I N T O R

Rua Quintino Bocaiuva, 16

Executa, com perfeição, pinturas de casas modestas co
mo de luxo. Pinta placas e abre letreiros.

ESPECIALISTA EM PINTURA DE MOVEIS 
A DUCO

4444= ' 1 4 Ê 4 4 4 4 4 4 4 4  4 4 4 4  1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 = ' 4^444-4t4<BR. NOBRE FILHO
Clinica geral

— Consultas diarias das 14 ás 16 e meia horas — 

chamados a qualque- hc; do dia ou da noite. 

Rua Mal. Deodoro

14 4 4 4 4 4 4 4 ?  4 4 * 4 4  $ 4 4 4

Ocíavio Cordova Ramos
Io Tabelião da Comarca de Lages

Rua 15 de Novembro -  AO LADO DA FARMâdA APOLO

Lavra escrituras de Compra e Venda, de Permuta, de Doaçao, de Lo
cação de Serviço, etc, etc.

Procurações. Encaminha requerimentos ás Reparações Pubhcas Federaes. 
Estaduaes e Municipal. Prepara quaisquer docununtos.

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

yiões e 110'  'ampeonato
I brasileiro de 

futebol

Dr. César Aviia
Docente da Faculdade de Me

dicina de Porto Alegre
Alta cirurgia. Tratamento clinico e cirúr

gico da Tuberculose e do« defe.tos congênitos 
e adquiridos.

Hospital de fiamenia.

Estado de Santa Catarina.

WASHINGTON—(INTER-AMERICAN A)—Em ar ti ao pu
blicado no orgão oficial da «Army i.,rdecance Asso- 
ciation» o general Arnnld, comanJante em cbeíe das 
forças aéreas norte-amricanas, declarou que futuramente 
serSo construídos bombardeios tais, que comparados 
com eles as atuais fortalezas voadoras parecerão anões.

J Os novos aparelhos poderão atravessar o Atlântico 
com carga de bombas compltta e regressar á America, 
estando armados de canhões de grosso calibre.

«Os canhões serão dirigidos por meio de uma 
mira capaz de compensar quasi que todo o erro possível 
ao fazer fogo contra um alvo aéreo em rápido movi
mento; mira tão revolucionaria como a atual dos 
bombardeios*

As bombas serão de um desenho completamente 
novo.

0  aparelbo estará armado omhões de grosso cali
bre manobrados por ura principio original’

Us caças terão progredido de tal forma que serSo 
praticamente irreconhecíveis quer pelo equipamento »

Referindo-se ao armamento atual dos caças norte- 
americanos disse o general Arnold que os mesmos 
es/ão armados de inúmeras metralhadoras de 8<hnm. 
que pesara unicamente írinta quilos, sâo capazes de 
disparar 1.200 projetis por minuto, com uma velocidade 
superior a 9.000 metros por segundo.

Isío explica porque os bombardeiros têm podido 
cumprir missões distantes sem proteção dos caças e 
resistir eficientemente aos ataques da aviação inimiga, e 
explica, também, porque os caças norte americanos pro
duzem efeitos tão destruidores sobre os aviões adver
sários ou sobre os objetivos de terra,

Quanto ás bombas da aviação diz o general Arnold 
que as do tipo de fragmentação se quebram em 1.000 
ou 1.500 pedações que partem com uma velocidade de 
quasi 5.000 metros por segundo.

Estes íragmentos dentro de um raio de 70 metros, 
atravessam a asa do um aviAo, os pneumáticos ou ò 
rabiador de um avião.

Para dar tempo ao bombardeiro de escapar, si voa 
á baixa altura, e também para que a bomba caia dire
tamente de ponta foi agregado á bomba um paraquedas

1 ossivelinente a maior demonstração da eficada das 
bombas de fragmentaçAo com paraquedas verificou-se 
na batalha da nova Guiné.

Quando os japoneses cruzavam os montes Owen 
Stantley, procurando capturar Port Moresby, foram 
utilizados contra eles todos o« tipos de armas do ataoue 
mas o unico ao qual nao puderam resistir foi o das 
bombas de fragmentação.

CATARINENSES x GOI
ANOS.

Os encontros entre os va
lorosos combinados catari
nenses e goianos, serão era 
Florianópolis, sendo o pri
meiro jogo dia iOda outubro 
e o segundo dia 17 do mes
mo mês.

Certamente os jogos 
serão iraJiados pela esta
ção dc ondas curtas Jo De
partamento de Imprensa e 
Propaganda na onda de 42 
metros.

Excursões aé
reas

O maior numero de ex 
curções aérea feitos em 2= 
horas, foram realizada peli 
Raf. sobre a França Seten 
trional e Canal da Mancha 
os mesmos atingiram o alb 
numero de 2.000 raides.

Audácia, integra 
lista

SUSPENSO UM FUN 
01 ONA RI O POR LEVAR C 
SIGMA NO BRAÇO.

Rio, (D. T.) —O escrituárif 
da Caixa Economica Lé» 
Darinos Pimentel foi sus 
penso por quinze dias poi 
ter comparecido ao serviço 
envergando uma camisa 
com o sigma na manga 
esqueda.

O gesto provocou pro
testos dos companheiros e 
o chefe da seçao lhe reco
mendou que deixasse o ser 
viço, tornando sem efeito 
o ponto.
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Leilão
™ » «* o h * ,  d . co-

Faço . i b i , . o d „ r v . l s ? j r s ar (, ó,7*i.?: “ • "=
prazo di vinte dias virem a contir a a h,», a • 5 com P
cação deste, que no dia quatro de Outubro nrnprimeira. publ1' 
às dez horas, na sala de^udencís  n o p ? , J £ 5* lmo. . v"?douro- 
cidade de Lajes, Estado de Santa CatariL ^Hp^ ^ -  nesta 
Poríeiro dos Auditórios ou quem suas vezes fizer t r í á  a'p°ubli° 
co pregão de venda e arrematação em leilão os bens pínhír -  
dos aos executados João Maria Garcia e sua mulhe? !a  , 1  
executiva cambial que lhes move Luiza Maria dos Santos por 
seu advogado Doutor Celso Ramos Branco, os quais bens são 
05 seguintes:-Uma parte de campos e matos, com a area su-

nUM Mí  a novecentos e seis mil metros quadrados 
(1.906.000ml2) fechada por cercas de madeira e arame, havida 
por compra feita a João Waltrick Sobrinho e sua mulher, por 
escritura publica lavrada nas notas do primeira tabelião desta 
comarca de Lajes, devidamente registrada, contendo sangas, 
banhados, vertentes, pedra ferro, etc, inclusive uma casa cons
truída de madeira limpa, forrada, assoalhada, coberta de taboi- 
nhas, uma porta e duas janelas de frente, com mangueiras, la
vouras, galpões, e mais benfeitorias, situados no distrito de ’ Cer
rito, desta comarca de Lajes confrontando o terreno ao Norte, 
com terras de João Camilo e Alvarino de Sousa Machado, digo 
Alvarino Macbado de Sousa; ao Sul, com terras de Quintino 
Furtado, a Leste, com terras de José Juvenal de Sousa e a O- 
este com terra» de Jo é Marianos dos Anjos e de Arcanjo Anto
nio Duarte, com as servidões admitidas e que foram estabeleci
das pelos ccnfroiitantcs, avaliados por onze mil e seiscentos cru
zeiros (Cr$l 1.600,ÜO), penhorado ao» referidos executados João 
Maria Garcia e su i mulher.

E para que chege ao conhecimento de todos que queiram 
arremedar se passou c presenle, que será publicado e afixado 
de acordo com a lei.

Dado e passado nesta cidade de Lajes, aos treze dias do 
mês de Setembro, do ano de mil novecentos e quarenta e três 
(13/9/1943). Eu, João Gualberto da Silva Filho,
Escrivão do Civel. que o dalilografei, subscrevo e também as
sino.

Dr. Mario Teixeira Carrilho
João Gualberto da Silya Filho -  Escrivão do Civel.

Dr. José AntunesMédico
Cirurgia em geral — Ginecologia — Partos

Atende no Hospital São José de Antonio Prado, aparelhado 

para qualquer intervenção cirúrgica, com serviço moderno de Raios X 

Bistuii eletrico, Raios ul*ra violeta, ondas curtas e ultra curtas.

pela RAF em 15 de setembro de 1940, no momento culminante 
da batalha da Inglaterra.

O gigantesco ataque foi dividido em formações. i í i f\  r j
Um esquadrão das mais poderosas «fortalezas voadoras,», ( ( J  | C f í S c i l U C r i “

escoltadas por caças «Thunderboltr» penetrou profundamenle 
em território alemão o arrazou a fabrica de aviõee de Re- 
gensburg que produzia um terço dos caças diurnos germânicos.

Deste esquadrão, depois de derrubar 140 aparelhos inimigos 
prosseguiu ?té as fja'es do NoMe da África, de onde, reabas
tecidos, regressou á Grã Bretanha bombardeando, no projeto, 
uma fábrica de aviões em Bordeaux.

O segundo esquadrão realizou ternivel excursão contra os 
estabelecimentos industriais de Schweinfurt, a 60 milhas a leste 
de Frankfort sobre o Reno.

As «fortalezas voadora» desta formação abateram 147 apa
relhos do Eixo.

Us « Thurnderbclts » que escoltaram até o território ger
mânico derrubaram outros 20 aparelhos de caça alemães, en
quanto que os «Spitfires » da RAF. que acompanharam as «for
talezas voadoras » em seu vôo de regresso, abateram 13 avtões 
nazistas.

Em Regensbiirg as bombas que arrazaram a fábrica de 
aviões destruiram iguaimente numerosos aviões cm terra, os 
quais não figuram no balanço oficial desta jornada, sem duvida, 
a mais tragica até hoje vivida pela aviação alemã.

Almanaque d’to -1944
(Trigésimo Segundo Ano) 
Hcebemos um exemplar 

deste popularíssimo e inte
ressante anuatio, conside
rado com justa razão o 
rei dos almanaques.

Fio XII intimado a apoiar o 
partido íacístaeaAíemanha

Nova York, (R, B )— Na advertência dirigida ao 
Vaticano, ao papa Pio XII a adotar atitude favorável á 
Alemanha e ao novo governo de Mussolini, sob pena 
de uso da força, a emissora de Berlim acusa a Santa 
Sé de «pregar o pacifismo e defundir sentimentos anti-
â. lc mães t .

Essa advertência foi nos seguintes termos:
«O Vaticano é advertido de que, se não adotar a 

titude mais favoravel á Alemanha e ao governo fascista
italiano, a resposta será a força.

O Vaticano prega o pacifismo e sentimentos ant.-

aleíT1Esses centros de sabotagem e traição serão elimt-

Dad0Deve o Vaticano íomar cuidado « não nos forçar 
recorrer a medidas radicais*.

O alistamento militar na Argentina
Buenos Aires, (R B.)— Seguido uma estatística o- 

ficial agora divulgada o numero de cidadãos argenti
nos nas fileiras do exercito nacional, inclusive reserva, 
atinge 3.523.014. Nesta capital os conscritos alcança
ram o total do 604.474.

A população do país está calculada em 14 mi
lhões de habitantes, deveudo se realizar em breve o 
seu recenseamento geral em cumprimento ao disposi
tivo da Constituição.

O Preceito do Dia
Vulgarmente são tidas ce

rno tipo de robustez e beleza 
crianças muito gordas, que, 
ás vezes, apresentam ainda 
dobras de gorduras e «pul
seiras > nos antebraços e 
nas coxas.

Puro engano.
Também nas crianças, o 

exesso de gordura (obesi
dade) significa doença que 
está exigindo tratamento 
urgente.

BNES.

O Sr. josè Schweitzer tem sempre á venda, em iua car» 

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

das de repolho, alface, beterraba, ccnora, etc. Possue tambera mu

das o sementes boas de lindas e vistosas flõres.

WASHINGTON— ^othidfpHos 
SÓ dia de Ruerr? ^ a recente incursão sebrt os
dos Estados Umdos em un>■- dMcrita como 0»

ios ocupados da Ju r o p a e  onc^ # hUtòria , 
raid aéreo a luz d ( aniversario
«  um.  W tt pNos .«tadore, d. Oitava
meiro bombardt ^ase no Inglaterra.
Aérea Norte-Ame c des5e dia tenham custado aos
nbora os .  propocçío de perda
americanos S9 . Hjller f0i superior a 5 contra a um. 

e l lK o r rrMordCde UtnVó dia era de 185 aviões derrubaaos

Semen íes e M u d a s  de Hortaliças

. Celso Ramos BrancoADVOGADO
« Wí, A.. » -  ■

ResiJehcia e Eacritorio; Rua Correia Pinto, 69
L A G E S .

Atende chamados para as comarcas de S. foaquim, Cwrf- 
tibanos, Bom Retiro e Rio do Sul.
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Ordem Internado 
uai

LONDKES,— (IutpralüuloJ— Danaofi abaixo alguma- 
conclusões a que chegou a Ccnferência Católica realizada 
em Londres, atlm de estudar os problemas de recons
trução do mundo no após-guerra:

A Igreja Católica uao recomenda uma forma par
ticular de organização para a comunidade internacio
nal, do mesmo modo que não recomenda um modelo 
exclusivo de constituição. Em si mesma, esta não é 
uma doutrina política, senão moral. A Igreja pôde ad
mitir qualquer torma de vida internacional, como ad
mite qualquer forma de regimen político, contanto que 
este siga os princípios fundamentais da ótica católica.

O poder e as fontes naturais da riqueza, que ago
ra são infinitamente mais eficientes e numerosas, devi
do ao atual progresso técnico, levam em alguns caso- 
as grandes nações a servia-se desses meio* para su 
bstituir a lei pela força bruta. Quase todos os atos di 
agressão durante os últimos anos foram ataques Be o 
provocação, de grandes nações contra nações menores 
A  ambição daquelas e seu desejo de aumentar o sei. 
poder foi a verdadeira causa da presente guerra.

Debaixo dessas circunstâncias, é nosso dever emait 
importante tarefa, restaurar o princípio de igualdade 
ucs Estados, como a baso natural e indispensável dt 
vida internacional. Isto não signfica que os paises de
vam variar, um do outro, em poder, em população e 
em grau de progresso e de civilização. Mas como to
dos os homens, sem exceção alguma, são iguais, no 
sentido de que todos têm uma alma imortal, assim 
também cada Estado deve ter o mesmo grau de respei
to por str uma comunidade cujas raizes são as leis na
turais. 0  Papa Pio X ÍI já  teve oportunidade de firmar 
que o princípio de igualdade entre cs Estados, baseada 
cm princípios morais, «nâo permitirá violações ria li 
berdade, da integridade e segurança das outras nações».

A vida da comunidade internacional deverá ciesen- 
volver-se ao longo de linhas orgânicas, paralelas à res-

Dt. j. Costa Netto
Alta C iru rgia . Ginecologia, h irto s. Ci n u # »  At Crianças. 

Kadibîouïa Cluiira ( l í a i o s X )
t
*

I
»
*

Ci- 
e

»
I
ï
*

Operações do Estomago. intestino Apendicite. Figado © Vi* 
as-Biliares. Bodo (Papo). Hérnias, Varizes e Hemorroidas. Rins. 
Próstata e Bexiga. Utero, Ovário e 5eios. Tumores em Ucral. 
rurgia dos Ossos e Articulações. Cirurgia dos Defeitos v ongenitoa

Adquiridos._______

Tratamento Medico e Cirúrgico da Tuberculose
Pulmonar

da Telefônica) Das 3-6C0N SU LT0R10: 15 de Novembro 21. (Edif. 
No HOSPITAL das 8-10 

Residência CORREIA PINTO 3. FONE 
Lajts

195
Sta. Catarina
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tauração gradual da confiança, dotada de um
brio econômico 
ções.

e de cooperação fraternal entre
equin
as na-

Mussolini, que tinha o pulso de cçn,
Que era bom orador, homem valente, 
Quebrou o EIXO, com desembaraço, 
Assombrando o paiz do SOL NASOEUTE.

Sem poder descalçar—o vil palhaço — 
A bota italiana, facilmente,
Deixou o Adolfo levantando o braço, 
Fugiu de Roma, sorrateiramente !

E , com a camisa preta que vestiu, 
Simbolisando o lato que espalhou,
O covarde facismo, então, caiu !

i/üs sobre suas cinzas desprezadas, 
Lamentando a doutrina que pregou,
O Plinio verte . . . lagrimas salgadas / . . .

Em  fr e n te  a o  H o te l R o s s i
Rua 15 de Novembro

A MAIS BARATEiRA
Lages

Ofensiva na direção de Tokyo
MELBOURNE,--(Do Aiistralian News Service para l/iieialia-f 

do)—A ofensiva cias forças aliadas no Pacífico Sudoeste indica 
a direção que há de seguir a maior parte da guerra contra o 
Japão durante os’ últimos meses deste ano.

O Império recém-c Jiiquistado pelo Japão está sendo atacado 
em cheio.

As rotas de ataque levam de uma ilht-chave a outra, atr3- 
Iravés dos mares, até que as forças combinadas cias Naçõ-s 
Unidas possam ferir dc perto o coração dc terriíorio metropo
litano japonês.

As lutas m»s Salomão e na área da 'Nova Guiné, qce são 
o prelúdio da tomada de Rabaul, base nipomeis na i!>ta «e ’ 
Nova Bretanha Já marciiam as primeiras etapas da ca .ipsuua 
aliada no Pacífico Sudoeste.

Uma segunda linha de tçSo está sendo percorrida dia
riamente peles bombardeiros pesados dos Estados Unidos.

È  o caminho que vai para o Nordeste e que entra pro- 
fundamente nas índias Holandesas.

Esse caminho se extende até a ilha de Timor, que já so- 
SOfreU inúnieros ataques, as Celebres, Borneo e as Filipinas, —  
todas em poder das forças invasoras nipônxas. *

Nas últimas semana», a aviação nert.'-america tem t b id o !  
êxdo espetacular em nids contra as posições japonesas ro es
treito de iWacassar, a duas mil milhas de suas bases.

Há ainda um?, rota que será percorrida pelas íorv?s terres-! 
it a, ati^ve-. de Rangoon e Singapura, Sun atra, J3va e China.

Um império de ilha está em jogo. *
Império que equivale à terça parte do t  rritorio norte ame- 

íricano, com a metade de sua puputaçáo.
U êxito da? ofensivas se medmá parcialmente 

! necessária para vencer.
Depois de destruírem o mito de invencibilidade do Eixo, 

l na Afr.ca e Europa, as forças aliadas esiSo provando que 
I Jerflo derrotar do mesmo modo os fac istas do Oriente.

o n i d
em Fouces Minutos

c ú poacti mlnutoc n non receito — Ta andaço — comer» a circular no cangue, 4 ar-tí j ok acef-sos e os auquee du asam 
uü f ir. pouco ismpo é possfve!V.' r .r kenu resplraodo lirre e IacUmer<te. mg.iiFtco npenio que o mai seja» » „"V Turque diraolve o removo o rnuciM ç1: * jl.»:n'e ab Vins respiratória«, roLnaado » “uh energia, «rru'nsodo sut aeôdo. fa- -ojv-o swntlr-»e prematurunieDte velho. Mentiero l«,u tido Unto èxllo que se ote- t'-c.' cor- i fca>tiUia do dar so puoiente r..,'s ivre e fncli rapidamente e cotu- ít.tj' í titvJo ao sofrimento da asma em poo- ,é “. •' • Feç* Mendaco, hoje rseetro. em qu*: ,uer I&nuAcia. A nossa garaufla 6 a

i
A&mba coma ocn*a.

- ••a tr.̂ ior

M  &  n
to~

pe o tempo

po -

O anúncio tem, sobre o catai, 
a vantagem de ir procuror o 
cliente em casa, em vez de 
rstê lo no caminho.

BONUS JiE GUERRA 
Concorra para a vitoria cl.- 
Brasil, adquirindo Bônus dr 
Guerra.

A K G E L — (I.A.) - Mais

dt» meio milhão do homens,'
ao que se calcula, partiei- 

. I
pam das operações de ata-1

1 qoc á Italia.

O Xarope To«« exerce açl •eptlca quando u rtaa raapéraiória« eetAo afetada* pelo« laeomodos proTecíeot«« • iceaaof d« towe prov̂  eado« peia* broaquitM agada crõnlaa <hi umàtica. O Xorop« l ow age t»ea#> poMnente as frtpo. na asa« e ra coque- kKhe. Na compoatçAo êo Xarope Taei •«Uo ancxHad»« cientiUcomente o« ee- abeeido« elraeaio« fuaeo, «griio. fr£»- déJla e lo bei la Da chmm rettUloáoe aa frlpe. na coqueluche e m esrea. Aoe pc-uneiros dlsturlito» de um restrtade, e Xarope Tom age «obre o« brônquio» Jjao p-íwue «t̂ dteamentoe aarcóuco» ror «eu «abar e pureza de compoalc*» • Xaropa Tom é agraéivel de toma» rode «et dado ate mewe a criancinha« de um ano de Utade. Nèo tom contr» kodkraçòe* EaoeriQjente o Xarope Toai ho)e meecao Bm iodos sm (onxtácüM.
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