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I Roma, 25 (U. P.) - Três

formações de aparelhos "Mit

I chell" bombardearam o cruza

i dor italiano "Taranto", de cín
! co mil toneladas, em poder dos
I alemães, na base naval de Spe
I
ezia. Haviam, os germânicos to
.rnado disposições para blo
! quear o porto, caso aquela ba-
se naval caísse.

Entraram em avão contra os alemãe�<
HELSINKI, 24 (U. P.) -- o ALTO COMANDO FINLANDÊS INFORMOU QUE TROPAS FINESAS ENTRARAM �M, AÇAO
CONTRA AS F()RÇAS ALEMÃS, NO NORTE DA FINLÂNDIA. ACRESCENTOU o COMUNICADO QUE AS TROPAS NACIO ..

I' NAIS SE LANÇARAM AO ATAQUE PORQUE AS FÔRÇAS GERMANICAS NÃO SE RETIRARAM DA FINLÂNDIA "DENTRO

DO PLANO ESTABELECiDO".

Quer entrar na

�i0�'!-��'��;�·24 ru. P.) I,- Segando a rádio de Tóquio,
o govêrno fantoche das F'ili

pinas declarou guerra aos Es
tados Unidos e à Grâ-Breta
·1111a. É que o presidente Lanrelljulga iminente a invasão da=
ilhas e quer entrar para a his- i
tória com UIll gesto final de -----------------------------

desafio às potências Jibertado-: Ano.o:X i
ras. 1

florianópolls- Se gunda-feira I 25 de Setembro c- 1)H

Barto lomêu» Ein ação conlra os
alüstas A chacina no sul da Estônia

MOSCOU, 2,,), (U. P.) - Ao contrário do que aconteceu na

Maceió, 24 (E.) - A Supe- l�SlÔlJ ia setentrional, o sul elo país foi cruelmente devastado.
rintendência da Comissão de .vl il haies ele pessoas foram massacradas, milhares de outras
Abastecimento de Alagoas está deportadas para a Alemanha. e aldeias inteiras Irrcendíadas.
realizando eficiente campa- Os cadáveres de 15 mil civís enchiam as fossas auti-tanques
nha contra o movimento altís- de 'I'artu. Agora as autoridades russas e estonianas ordenaram
ta que se vem observando nes- o registro de toda a população, para um expurgo drástico dos
ta capital, advertindo, em rei- e lemen tos germanófilos e agentes nazistas. Enquanto isso, ba
teradas notas à imprensa, que talhões de trabalhadores civís íuiciam a reparação das pontes
não permitirá qualquer explo-, e estradas.
ração nos preços e que intervi- --------------------------
rá mesmo nas transacões dos

artigos não tabelados.

ESTOCOLMO. �4 (U. P.) - Refletindo a onda crescente

de indignação pública, a imprensa apela para o govêrno no

sentido de empregar todos os meios possíveis, afim-de pôr t.êr
mo ao "terror" alemão na Noruega e na Dinamarca, que se

receia alcançará extremos nas últimas fases ela reststência ale

mã. Os jornais expressam hoje o receio de que se esteja apro
xill1and� "a noite de São Bartolomeu" e sugerem que o govôrno
suéco, após consultar o governo norueguês, em Londres, faça
"forte representação" em Berl irn, e acresceu ta: ":VIas, então,
devemos estar inteiramente preparados para enfrentar as con

sequências, mesmo militares, duma resposta negativa. que nos

poderia ser dada, seja pela palavra ou pelos fatos". Seis proe
minentes cidadãos suécos entrevistados pelo "Attontídmtn

gen ", concordaram todos quanto a que o govêrno devia fazer o

apêlo em referência. Urn dêles expressou o seu pesar pelo fato

de não haverem os snécos detido, como refens, os membros ela

Gestapo recentemente salvos do navio-presídio "\Vestphalen",
enquanto que o conhecido escritor militar, coronel Wil1y Klein,
disse que "devia ser exigida a liberdade dos prisioneiros nór

dicos em campos de concentração germânicos, e se essa liber

dade fôsse recusada, a Suécia deveria romner as suas relações
com a Alemanha".

Serão punidos! Caiu Olberg
Moscou.25 (U. P.) - Foi ho- Q. G. do Primeiro Exército,

I je divulgado que as autorída- 24 (U. P.) - Caíu ontem 01-
des soviéticas solicitaram ao berg, a maior cidade alemã até
govêrno finlandês a entrega agora conquistada pelos alia-
dos criminosos de guerra, tan- dos. Os norte-americanos, e11-

to fíneses como de outras na- I tretanto, continuam nas lutas
ciorialídades. Êsses individuos de elímínacão dos focos de re

serão processados, de acôrdo sístêncía {solados, que ainda
com a Declaração de Moscou. restam no interior de Olberg.

General Paquet
Rio, 24 (A. N.) - O presi

dente da República nomeou o

general Eeriato PaC1l12�, mem

bro temporário da comissão
de Promoções do Exército,
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POR QUE se orrisccr
I ,

a "surpresas" se hó
.

uma maneira segura
de fazer bolos

fÔFOS!
�__s MACIOS!

"80l0 S\MPlES �;���1�\�í�tde�101i�1�
",' , f 'ar cremos ,

A. Patrôa» ate ice
d bem,

de CompostO" de cada vez, bate!l .,0 ha de
• 'J ovoS, unl 5 de talll1

Clon� -

1 chícara e rres qu:�tO l' de fennentO'
Penell'e

\\ res e lucia, das e c. 1�,
e à primei

trigo, � cou�la pitada de sal, ad1C�O/� de chícara
em P?' e. a\te;'nadamentc co�nh de baunilha
ra nllstura,

d" e 1 colhcnn a, I'orrada
I

. A. IClOO iormade eue- -onteúdo numa '" p"trÔa».
aloque o L.

C mpostO
«s •

e C
I do com o. 30 n,inutos.

de p.lpe unta
brando durante

Leve ao torno

COMPOSTO

UM PRODUTO DA Swift do Brasil

:i'
I
I

I

Será um bem para a Humanidade
LONDRES, (Via aérea) - Está prestes a, ser construída,

em lugar secréto, na Inglaterra norte-ocidental. a maio- tábrt

ca ou laboratório de penicilina do mundo - declara o "News

Chronicle". Ao que se espera, o monumental laboratório deve

rá estar funcionando, com toda a sua e::_pacidade,. já .em prin�í'lpios do próximo ano, tornando-se, então, a penicilina de tão

fácil aquisição como, por exemplo, a aspirina. Aliás - acres

centa o jornal - segundo informações oficiais, "todos os es

forças estão sendo empregados para aumentar a produção clt>

penicilina, dêsde já, tanto na Grã-Bretanha corno nos Estados

Unidos.

• Imagine a decepção dos seus ..•

e a .a própria ... se o bôlo apa-'
rece mirrado e de mau aspecto e

sabor ... Evite êste «desastre» usan

do o Composto «A PATROA».
De textura finíssima e isento de

umidade.oComposro eá Px'raóx ,

assegura bolos crescidos, macios,
de aparência convidativa e sabor
delicioso!
O Composto «A PATROA:» é

ótimo, também, para frituras leves
e diger-íveis! Experimente êste ex
celeure produto.

Contra-etaque
feroz

J. W. T�

Melborou a

situação
Londres, 24 (U. P.) - Desde Londres, 24 (U. P.) - Na

já melhorou grandemente a frente da fronteira teuto ho-]
situação das fôrças de desem- Iandesa para o sul até

Lune-Ibarque aéro-transportadas alia- vílle, não houve modificações
das no setor de Arnhem, que de maior ímportâneía. Na Ho
estão recebendo agora o apôio landa, os alemães lançaram
dos canhões do Segundo Exér- feroz contra-ataque em ErsuI I

cito. O comandante daquelas ao norte de Eishoven obrígan
fôrças, numa mensagem trans- do os aliados a ligeiro recuo;
mitida pelo rádio, afirmou que mas os seguintes assaltos dos
é elevado o moral dos seus 601- nazistas a sudoeste de Tílb'urg
dados e, que resistirão até a fracassaram por completo.
chegada dos socorros, agora
iminentes. No coração da

Linha GóticaDr. Artur Pereira
e Oliveira Roma, 24 (U. P.) - O quin

to exército ampliou a brecha

Clínica Geral de Adultos no coração da Lírrha Gótica e

Doenças das crianças tomou Cisterna, que fica três
Laboratório de Análise.

I
kms. a sudoeste do desfiladeí-

clínica•.
Consultório: rua Felipe Sch- ro de Futa, bem 'como o mon-

midt. 21 [altos da Casa Pe- te Troiale, 6 kms. diretamen-
roi.o], das IO.3Q CÍB 12 e da.

I
te a oeste do referido passo.

15 à. 18 h.. .

RNid'�",,;,:,:� V.l:�. d. Ou� I E·-�---V-l-·-S-]·-I-a---Fone: 769 [manual! .........

Rio, 24 (A. N.) - O presi
dente Vargas acompanhado do
ministro da Agricultura visitou
o C-entro Nacional de Estudos e

Pesquisas econômicas, Instala
do no km. 47 da rodovia Rio
São Paulo. O presidente' per
correu todas instalações, tendo
almoçado no restaurante exis
tente no local.

I

Amplas cunhas
Londres, 23 (U. P.)

Transmissão da rádio de Ber
Iim revelou que os russos lan
çaram poderosa ofensiva em

Turda, e proximidades de Sze-
"kIe, pontos onde conseguiram
introduzir amplas cunhas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A libertação de Paris
A libertação de Paris é um inteiro que padeceu com Paris não S(' sente preso à França

sucesso que enche de alegria as horas de mais triste prova- pelo sent imeut o. pela inteli-
os corações brasileiros. Colo- ção de tona a sua história. �êncla e pelo coração.
cando o acontecimemito em um Nós, brasileiros, quisemos Paris, hoje liberta, é uma

plano mais amplo, poderemos um bem imenso à França. Des- festa para as nossas almas.
acrescentar que todos os ho- de crianças começamos a ler e

,
Não celebramos apenas o

mens de espírito, em qualquer aprender 1108 Iivros franceses. episódio político e militar na

parte do mundo devem ter sen- Nenhuma literatura, nem mes- sua si�nificac:.ão sôbre o deseu
tido pulsar o coração ao saber mo a portuguesa,

í

nfluenciou vol vimcm.o da luta que rapida
que se aproxima o fim do catí- tanto a nossa cultura como a mentr- se aproxima de seu t êr
veiro de uma nação e de um francesa. Os grandes poetas, mo. Celebramos a libertação
povo que tôdas as nações e to- os grandes escrttores, os gran- de París, COlHO urna coisa nos

dos os povos se habituaram ades romancistas. os grandes sa, Celebramo-la sentimental
venerar, pelo que da França historiadores franceses são ta- mente pelo muito que a espírí
tem vindo para O património mi liares aos naturais deste tualidadc francesa representa I
cultural da humanidade. país. desde 05 seus dezoito para. nós. I
Não constitue deshomra para anos. Raro é o brasileiro que Rl<;['J'On :;\rO�IZ

nenhum país ser esmagado pe
Ja fôrça. A França, mal prepa
rada e internamente desunida,
foi levada à derrota e sofreu
uma dessas licões amargas, que
marcam para sempre na viela
d(' um povo. Mas o colapso da

França, por mais doloroso e

prolongado, só poderia ser etê
mero. A França, abatida num

dia. imediatamente .ressurgiu,
na fibra dos patriotas, que 01'

gamÍzal'am a resistência, no

pstoicisll1o admirável daqueles
que, mesmo sob o guante da

ocupação estrangeira, jámais
contemporizaram com os inva

sores, e ainda na palavra e na

voz de seus intelectuais, que
puderam atravessar as fronte i
ras para prosseguir na luta,
cá fóra, mostrando que o espí
rito francês é invencível e in

domável.
A. campanha pela libertação

da Franca continua, mas a re

conquista de París é, de si
mesmo, tão importante e tão
expressiva, que com ela se po
de, em verdade, celebrar o que
já agora se torna apenas uma

questão de mais ou menos al

guns dias, Para tôdas as cria
turas de sentimento, de sensi
bilidade, de cultura, París foi

sempre um símbolo da supre
macia do espírito sóbre as rea·

!idades brutais da vida. París
não nos lembra nUln.ca a fórça
material que fala pela boca
dos tanks e das máquinas de

guerra, mas o seu nome se as

socia, indissoluvelmente a tu
elo que representa inteligência,
beleza, arte, manifestações de

espirit1.lalidade criadora. Paris
é simbolicamente o gênio cons

trutivo da Fra'l1ça eterna. Pa

ris, antes de tudo, nos recorda
os seus museus, as suas uni

versidades, os seus edifícios
secularmente históricos, as

maravilhas de uma cidade que
exerce, através dos anos, o pa
triarcado da fascinação, a súa
imprensa independente. os es

critores franceses tornados es

critores universais. París é a

sublimação do encanto e da
alegria de viver. Sua grandeza,
porém, se torna ainda maior
quando sabemos que as idéias
mais generosas e os mais be
los ideais humanos, têm saido
iie lá, para se irradiarem pOi.·
todos os quadrantes da terra.
Era de doer o coração, sa

'ber-se que a 'mais espiritual
das cidades da Europa SOfrial1há mais de quatro anos um ca-.tiveiro ignominioso. Lembro
me daquela expansão pungen
te de Zweig, quando Paris se

envolvia nas trevas de que ho
je emerge: "Quase IIllunca um

fato me atingiu, abalou, deses
perou tanto como o dessa ci
dade, que como nenhuma ou

tra tinha o dom de fazer feliz
a quem dela se aproximava,
ter sido ultrajada pelia violên
cia brutal". Cessara a alacrida
de parisiense. Tudo agora, à Imargem do Sena, era desola
ção e desespero. Foi o mundo

I
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SODA CAUSTICA

��n�1f
GRANULADA - CRISTALI
ZADA - MAXI MA PUREZA

----_ � ...

���U�.
MAIS BRILHO COM
MENOS TRABALHO!

* *

Concurso para Escriturário contratado

A VENDA NAS PRINCIPAIS CASAS 00 RAMO

Sub-Agente:
FELIPE JORGE

Edmcio La Porta - Florianepolis

Representante Geral para o Sul:

LUIZ DE FREITAS SANTOS
Caixa Postal, 330 - Curitiba

COMPREM PElO REEMBÔlSO POSTAL
��� .� 1'k"ff&i.êIiiiiA

"P}JRFF�CTA
A Maravilha da té<ni<a suíça moderna

Igual ao modêlo dino e leve como

uma Eol ha)}.

Caixa folhada, fundo aço
inoxidavel - Ancora 15 rubís Cr$ 420,00

Caixa cromada, fundo aço
inoxidavel - Ancore 15 rubís Cr$ 300,00

J

rl'(Jlllpll'1os l' múxirua de 2!l inc.uu-
ImI r.�L , ' I plelos.

O B<I'IlCU do Brasil, S. A. faz lJU- Os candidatos cstuaão suicitos
hlico que. dr- 10 a :111 de setembro ao pagalllento d(' uma taxa dei in s
p. !1I1�lro. t'stara" abt'I'I<I�, ('111 �ua criç'lIo. que se fixa em dez cruzei
A,{cncltl dcslu ridade, as 1l1SCl"J.ÇOt's I'OS, e dr-vrrúo aprcsen ln r (/s ,;<,.
pura (l ClN1C.1IJ'Sf) acuua, a l'ealJze�l'- guinlcs dOClIllWlllos;
se em d ias. horus l' lo.cal que serao li I __ Jl1'O\"<1 de naturulizuçâo, no
oportunamente allllnc!<H,los. ('asu de 11,"\0 se' tr-aí ar .lc brus ileiro

O concurxo constará de prova nulo :
escrita (hrs seuuintcs matérias: b)' _. p ro vn de quitação CDm o

1. - Português servico militar (certificado de rc-

�. - �l'itll1éti�a .

, '. ]'('s\'isla) ou de isenção dêlc, ddi-.1. (,:?I�t�l{�]Jdade bnncátia �litin!'lll('nll' ...
ou, :�i.llda, ca,rtei_ra_ d,el�. --I i,ll�crs ldcnl idade í'or-necida pelo Mínísté-

!�. -Ingle.�., rio dD, Guerr-a, da Marinha ou da
�. -AleIr�<Io (f'ncultutivn) Acrunúuticn ; e
I. - T�a('ll!Ogr<Ir.J:l , '. c) - dois rctrutos recentes, ta-
R. - Estcuogrnfia (I uculí al iva I manho:l x J I irados de Ircntc c

�a prova de _Dactilografia, se Ia-] sem chupeu.
' .

Cu!t:u�a ao candidato a �scolha da] Por ocasião da inscrição os can

maql1ll1,a, (�cntre as :.e�L1lntes_ 111<11'- didulus prcencheráo impresso de
cas : (,ontlin�ntal, Smith, L nder- modêlo apropríudo, que, devida
wood e Rellllngl(�n. ..

mente numerado. servirá para Iden-
!-s provas de I�s�('nogl'�fla c ,�It'- lificur o portador nas chamadas

mao seruo .de ea:'af('l' Iacultativo para as provas, qualificação (sr
c,, assim. riao ,s�l'ao computadas no coutrntudo ) ou outras qunisque»,cálculo da media ge'l'a1, mas C011- de caráter eventual.
cor�eràn para. melhorar a classif i- A remuneração contratual men
caçao do candidato cm caso de em- sal dos Escriturários contratados
pate, desde que nelas lenha sido admitidos e fixada em Cl"� 800,00.
aprovado. O .1ia,nco reservar-se-á o direito
As provas de Português e Ar-ii- d(' aproveitar em qualquer dos seus

mética, cuja duração serú ele duas departamentos 'Os candidatos apr()
(2) horas. terão caráter eliminat<'J- yadns e a estes, quando admitidos,
l'Ío l' <;erão nproyados sómente os to vedado pleitea,]" remoção a:ntes de'
e:wdidatos que obli\'('rem sessrllta tra'lls(,o!Tido () pl'azo de 2 (dois)
pontos Oll mais em cada lima. anos de exercício efetivo.
A inspeção de saúde, também de A ilnscrição do ea.ndida1to ímpli-

caráter eliminatório, será procedi- cilrú no pleno conhecimento dessas
ela após a l'ealização do co,n�Ul'S(l, I disposições.
po,!' médico de confiança do Banco, Os contratos s.erão celebrados
e a, ela se subm€terão apenas os nos tônnos do decr,eto-lei ,no 4.068,
c3Jndidatos habilitados nas provas ele 29 de .ia.neiro de 1942, pelo ])1'31-
inte1ectuais. zo d(' 2 (dois) anos, podendo ser

Não serão aceitas inscrições de renovados.
ca.ndidatos do sexo feminino. Florianópolis, 31 de a,gôsto de
As inscrições deverã'Ü ser solici- 1944.

tadas pessoalmente, das 10 às 12 e Pelo Banco do Brasil, S. A. -
das 14 às 15 hora.�, e serão deferi- Florianópolis - José Pedro Gil -
das aos candidatos que, à data do Gerente.
encer,ramento das mesmas, contem João José Cupertino Medeiros -

a idade entre a mÍtnima de 18 anos Contador.

DE PESSOAS TÊM

USADO COM BOM RE-

SULTADO O POPU.

LAR DEPURATIVO

DO SANGUE

I I IS ATACA TODO O ORGANISMO
O Fígado. o B8ÇCJ, o ooração o Estômago. 08

PUlmões 8 Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dô�e8
nos OS80S, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
belo, anemia, e abortos
Inofensivo ao organismo. Agradável como )ícÔr.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P.
como auxiliar no tratamento da SUilis e Reu.
matismo da mesma origem. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «91�». dada a sua Atesto que apliquei muitas

base. é ótimo auxiliar do tra- vezes o EUXm «9111. obt8Ddo
lameato da Síflli.s priDciJJalmeD- sempre os melhores resultadOI
te DOI casos em que a via bo- DO triCtameDta da Sfmis.
cal é a única possfveJ.

Ca) Dr. Benedito Talosa. Ca) Dr. Rafael &artolem

Caixa cromada, fundo aço
inoxidavel - Ancora J5 l'U-

bis, para senhora Cr$ 320,00
Caixa folhada, fundo aço
inoxidavel - Ancora 15 ru-

bís. para senhora Cr$ 410,00

IMPORTANTE -- Cada relógiO leva certificado de garantia.
•

Faço hoje seu pedido pelo reembôlso postal ou contra cheque.,

CASA MASETTI
A Casa dos Bons Relógios - (Fundada em 1890)

Rua Seminário, 131 - S. Paulo.

Fixe bem este nome quando predsar de móveis:

FABRICA DE MÓVEIS "BRASIL"
Ésta lDodelar Orgânização de móveis e tapeçaria.
está aparelbadâ para mobiliar seu lar com pouco
dinheiro. Peça 'por carta UD1 catálogo. Despacha-'
mos e eniradatnos gratuitamente para o interior.

$. BZÇAK
NOVO PROPRIETARIO - NOVA ORGANIZAÇAo

Avenida Celso (jarcia, 174 - Fone: 2,8635 - SÃO PAULO

CréditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira &- Cia.

A mais preferida" é inegável.
2 sor'teios meDsais 4 e 18

PRÊMIO MAIOR CR S 6.250,00

Muitas bonificações e médico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Con,corra hoje ao grande
Concurso da Vitória

FO TOl

A T E � ç. Ã O 1 Todos os que acertarem a data exata entrarão
em concurso, tendo, porém, prioridade na distribuição dos prê
mios os que remeterem seus palpites com maior antecedência.

. 1

i",

I
i
1

, 1
.

f
'.

-A'

r 1.0 -FONTOL distriouirá 108 prê
mios num total de 50 mil cruzei

ros, sendo o 1.0 de 20 mil cr�lil:ei
ros, o 2.0 de 10 mil cruzeiros, o

3.0 de 5 mil cruzeiros, 5 prêmios
de mi! cruzeiros e. ainda mais,
100 prêmios de 100 cruzeiros,

2.0-Qualquer pessôa poderá can

didatar-se ao concurso, concorren
do quantas vezes quizer. Para isto,
basta acompanhar cada palpite de
um erivólucro vazio de FONTOL,
indicando o n0111e e a residência.

�.o -Os candidatos poderão reme.

ter os seus votos para qualquer
jornal ou estação de rádio que es

tiver noticiando o concurso.

1 2
:Vida Social i
� .
"
_..eeo•.,

o ESTADO Esportivo
fUTEBOL

•••••••• No Rio
Vasco 6 e Bom Sucesso (sába.

do). - Domingo: Flamengo 2 a

Canto do Rio 1; Fluminense I e

Botafogo I; América 3 e Madurei.
ra 1; Bangú 4 e São Cristóvão 3.

*

A�IVERSARI08
Transcorreu. dia 22, o aniversá

rio natalício da exrno . Sra. d. So
raia Doux Boabai. digna espôsa
do sr, Jacó Boabaide e figura ben
quista na sociedade local por seus

dotas de espirita e coração. Em São Paulo
São Paulo 6 e SPR 1 (sábado}. -

I
Hoje transcorre o aniversário da Domingo. Corinthians 4 e Poztu

src:. viuvo Mario de Lurdes Cal-
I guesa de Esportes 2; Ipiranga 3 e

dena Caneparo:__ I Comercial 2.
•

I' A gracioso srita. Edy Maria A.
E S tbrêu vê passar hoje o seu dia m an OS

natalício. Jabaquara 6 e Portuguesa San-

i
--

I
tísta 1.

�.

Decorre hoje o o.n iver-scir-ío nata. .

lício do competente e laborioso Em Belo HorIzonte
proÍessor Manoel Luiz da Silva. América 2 e Atlético O.
que há muito se dedica 00 ma-

..

gistério particular

anos

Em porto Alegre
Cruzeiro 4 e Internucial 2.

O jovem Osni Costa faz
hoje.

Campeonato
Maranhão 5 e Piauí O; R. G. do

Norte 5 e Paraiba 3; Minas Geraíli
4 e Espirito Santo 2.

*

Cheaou ao Rio de Janeiro o pre
sident� da Federação Chilena da

Futeból, afim de obter a adesão
do Brasil ao campeonato sul ame

ricano de futeból a ser realizado.
em principias de 1945, em Santia"

go.

Complet� hoje 6 anos o

Carlos Martins Cardoso.
menino

j Faz cmos hoje a menina Léo.

1
filha do sr-, João Silvo, funcioná·
rio da 1. O. E.

Transcorre hoje o aniversário da
srita. Ilda Silva, funcionária lia
Cio. Telefônica.

--------�--"----Festeja hoje seu natalícia a srita.
" Maria d s Lurdes Costa.

As anedotas e plada8 aparen
.

temente ingênuas são grandet
armas de desagregação mane

Jadas pela "quinta-coluna"'.

HablUtações:
Estão-se habilitando para casar'

file o sr. Paulo Opuska e srita. Ady
,

GaHuff'

4.0 - Sórnen te serão válidos os vo

tos que chegarem até 24 horas
antes do comunicado oficial do

Q. G: Aliado, noticiando a entra
da das forças aliadas em Berlim.

5.0 - Os prêrúios serão distribuí
dos entre os concurrentes que ti
verem acertado a data exata e,
na falta dêstes, aos que mais se

aproximarem, sendo entregues
mediante prova de identidade.

��"J!J!!!: P E. F E IT OI

���) f \� V�
��' Produto científico pa;o embelezar os seios

Hormo Viv<MI n." 1 para 08 eeios pequenos ou flccídos
Hormo Vivos n.. 2 para os seios grandes. vclumcsce
Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta confiança.

l ......... _ PIoácmcIpoIIs .... Fa,...aci•• Mod"'/fIA.
i lt.auliveka e dA "' - Em Blumenau: Fuma,,;••

Diabo disse: Não!» , «Cine [or- tônia, onde operc;m com êxito.

nal Brasileiro" e «Fax Airolan
'.

News". Aumenta a tensão entre as au·

toridades húngaras e os represen
tantes diplomáticos alemães em

Budapeste.IMPERIAL - às 19.30 horas:
«Veneno», e «Cernperiba das
Vitamine», Tropas russas teriam já atraves"

sado a fronteira húngara.
*i:iêSera-;n-·«i·iíro·-

......· ...........,

do Brasil
100, 24 (A. N.) ._- Prosse

guiram no salão nobre do mi
nistério (la Fazenda, os enten
dimentos com os delegados da
UNRRA, q ue se encontram em sançon.

nosso país, verificando as pos
sibilidades da economia nacio
nal no abastecimento às re

giões f'lageladas pela guerra.
O objetivo da reunião de on

tem era estudar as nossas pos-
.sibilidades de fornecimento do Em Brest fizeram. se 36.380 pri-

sioneiros alemães.
excesso da nossa produção de
couros e peles, quer em maté
ria prima, quer em produtos
manufaturados. O assunto foí
mtnucíosameute estudado, es-

pecialmente na parte reteren-
S' di

...

I d ..
,. , .'

I
o me ío.rrte o resu ta o poslbvote a indústr ia de calçados, SeID- de um plebiscito é que o rei da

do que. paJ'a o prosseguimento Grécia regressara ao país.
elas investigações a respeito, *

foi designada uma sub-comís- O graI. Gaspar Dutra che!101.1
são. Em nova reunião, será es-

ontem (domingo) à Itália, para
inspecionar os soldados brasileiros.tudada a situação da farinha OS quais -disse êle- lutarão ao la-

(le mandioca e das forragens. do dos seus aliados até a vitória.
! final.

Contacto, embora tênue. já foi
conseguido entre o 2' Exército Bri
tânico e as tropas inglesas cerca
das na Holanda, perto de Arnhem.•

t�

6.0··-:H hora após " comunicada
oficial da entrada duJ Aliados em

Berlim. será fixado o dia e hora
em que se procederá publicarnen
te a distribuição dos prêmios, no
auditório da Rádio Cultura.

Um produto do' Instituto Medicàm�"tQ' .Fontoura S. A.
Standard Propagando

Na sua primeira semana de lu.
ta os Brasileiros capturaram meia
dúzia de povoações e avançaram
16 krns.

Checos de origem
judaica
Londr'es, 25 (BNS) - Con

forme notícias divulgadas em

Londres pela Agência Polone
sa PAT, o salemães massacra

ram em Cawiecim, na Polônia,
7.000 cidadão.'? checoslovacos
de origem judaica, que foram

transportados dos campos de
concentracão de Terezin, na

Checoslováquía.

o g'ral, De Gaulle chegou o. Be-

O grande industrial francês «Ré
nault", fabricante dos automóveili
que têm seu nome. está sendo pro
cessado como colaboracionista.

*

*

I A famosa Linha Gótica nos A-
peninos foi rompida na sua maior

; extensão·

1 Os alemães' tomaram como re

i féns diversos altos funcionários
, Hnlar,deses.

*
Na cidade de Suomussalmi tra-

va-se forte luta entre finlandeses

'I e alemães.

1 *
Os aliados penetraram em terl"i-

t ó r Ic alernõo f e estão I i, �a r ele ao

sul de Reichswald.

i
'I

i,
(

� .

I

\
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DA(AO
Onde se bebe mais café?

A Se[l:lnlta da Anuário Estatistico du Café, que a('aba di' S(,I' edila·

da pelo D. X C,. traz interessantes d,M!OS coligidos pelo Instituto Bru
�ileir(\ de (;(,Dgrafia e Estal ist ica, ao qual está filiado () ÚI'"ÜI) l'IIl1ll)t't('ll
te daquela autarquia.

O mercado brasileiro í: o segundo do mundo, só iu ícrior ao norte

amer-icano, elevando-o o nosso consumo anual a cinco milhôes uc S:1l':IS

- () que d:'l a média "per capitn
"

de CE'I'('a de sete quilos, Pelas estat!s
í

icus que agora se tornam conhecidas e que se rcf'ercru ao consumo

"per capita", cm l!Hl L' 19-+2, nas diferenles unidades da Fedcl'a,',j(l,
verif'ica-se que () Distrito Federal está em primeiro IllgalJ', () CUllSI11110

médio foi de kgs. 14, 166 em 1942 e de 12,619 em 1941, São Paulo vem

logo depois, com 13,109 ('111 1942 c 11,227 em 11)41. Segue-se () Espirih
Saulo: 11,592 em 1942 e 10,000 cm 1941. O Estado do Rio t., o quarto ('0-

locado: 8,407 em 1942 e S,20H em 1941. Minas está em quinto logar: 9,408
em 1942 e 8.000 em 1941. Seguem-se pela ordem dcct-esccnte, Par-ana,
P�N'Ú, Amazonas. Hio Grande do Sul, Pernamhuco, Bahia. Santu Cata

rina, Goiú», Ceara. Puraiha, Sl'l'giJlC', Alagôas. �lal() (;I'OSS(), \''I'l'. Hit)
(;rande do Norte, Maranhão l' Piauí. "'() Piaui o consumo ".per cnpi

í

a
"

flli de kgs. 1.44.5 em 11:).12 e 1,379 em Hl41.
Por ai se verifica que, enquanto o carioca é. JlO Brasil, (jll('ill rua i«

Iiehe café, () piauiense é quem menos consome a deliciosa infusão, SÉGURANÇA • ECONOMIA • DURABTL1DADE

As Telas"PAG.E�"isentas de farpas,
protegem toda espécie de criação

Tipos especiars para:

MANGUEIRÔES • GADOS • AVIÁRIOS. GAUNHEIROS
CAVALOS • PARQUl<:S • HORTAS • JA.RDIN�
RESIDÊNCIA� • MUROS DIVISÓRIOS e ontros fins.

� ..

Máquina para Olaria
bom estado, para a fabricação
2 000 tijolos por hora e 500

x.

telhas francesas.
Snr. Rosario, Rua Safira, 467
SÃO PAULO,

Compra-se, em
de 1..000 Q

Propostas para
Solidtem informes aos únicos [uhricanres :

I
..

"PAGE" Ltda.
Agência Geral Transporte de Cargas Praça da Sé, 371 - 2� andar - Sala 204

Caixa Postal 241 - Tel, 2-3080 - Teleg. "Ceroapage" - São Paulo
Comunico aos snrs. comerciantes e derna-s interessados

que o transporte de cargas con'inu9_ sendo feito, semanalmente,
e com regularidade. para: TUBARAO, BRAÇO DO NOl(TE.
ORLEANS, URUSSANGA. CRESCIUMA, BRUSQUE, BLU
MENAU, jOINVILE, LAJES. CURITIBANOS, CAMPOS
NOVOS e jOAÇABA.

---------------------------------------------------------*
U.J.8,

diretas a CURITIBAviagensAceitam-se
ALEGRE.

e PORTO

GUILHERME GONÇALVES D'AVILA
Rua Alvaro. de Carvalho. 2

End. Telg. cDAVILA» Telefone 1.677

GRATIS! pe�a este livro

I D�';��:��' GA��
I E REMÉDIOS

.

'�' :�·;GA.SOS,IL LTDa� "\':':"
,R:AUGUST!;S7 �TONE'4-0986'� S.PAULO..

,
.. ;�' � I,

" ':"�" :,
_

.u ....

,,-' ,� ., _-

Aceitamos representações eJU geral, espe-
ciafmerrte de máquinas, ferramentas, ele .

DEPARTAMENTOG DE '''Ul'AÇÃO

�.,"",
ENVIE UM CRUZEIRO EM SElOS PARA O PORTE POSTAr

UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS LTOA
c.POHAI.T-I .JABOTICAeAl. ElT,S.PAUlQ

I

'I

I

Av. Lins de Vasconcelos, 565 .... SÃO PAULO

..

.

Estudando por correspondência no seu próprio lar, formando-se para
GUARDA-LIVROS •• 0 CONTADOR .. - 'AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E

BACHAREL EM CIÊNCIAS COMERCIAIS.

A Pomada Man Zan lhf: dará o alivio desejado,
combatendo as dôres e os pruridos, desconges
tionando as dilatações. Graças ás substancias
de real efeito antisêptíco-bactericida que entram

em. sua fórmula, a Pomada Man Zan previne as

infecções e o aparecimento de outros males ain
da mais graves, decorrentes das hemorroides,
A venda em todas as Farmacias em bisnagas
com cânula especial para facilitar a aplicação.

(Um produto.De Witt)MENSALIDADE: Cr.$ 60,00
I� =- E �

. POMADAMAN ZAN.
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Os novos e já conhecidos de Almeida, médico da, Asslstêocia Municipal do Rio de Janeiro, prosse
medicamentos de grande su- i-,'llindo sua» investiguçôcs a respeito da especialidade grnito-ul"inária,
cesso 'no combate da Malar-ia. vem cmprcgundo, pela primeir-a vt-z , injeções loco-regionais de peuici-
Sczo}'illa. enl gotas - 'j'ablf:'- l i n a na inl imidade d<lS glàndulas prost;'ilieas l' \'l'siculas semi na is. Ox

:;UlllarÍ<l, pastilhas. - Os mais prinn-h-os CUSt)S CIIl qur- () rvl'cr.i do LlClIltati\o usou (\ lllC'die<lllll'llt\l, ():;

enérgicos remédios no comba-I pacientes eram portadores rlc p rnst.uu-ves iculit es cronicas. rebeldes o

te ela Malár-ia sezões, ímpalu- processo clúss ico d(' tratamento l' também uo r-mprêgo da snlf'anilamidu,
disrno e tôdas as febres inter- :\a prósl al a. as mjeçôes são Jt-il.as pt-I» tél:llic,l tle sua autoria. e D<lS vc

míteutes. Tra.tamento cornple- si culns st-mi nais () ageJlte unt ib iut ico l' introduzido )leio ]JI'O('('SSO tr'W1S

to. Beneficia os órgãos afeta- ti i f'crcuciu! com uma modif'ivuçáo que perrn i te repelir as di l'el'SU1'1 doses
dos: Baço I' 'fIg'ado sem produ- de pcuici linu , sem ser ueccssúríu nova intervenção. Convem assinalas
ztr intoxicação. que 'os resultarlos estão sendo coroados de pleno êx i to, de modo que es

Sanaopll - O grande remé- 1:'1 aberto. assim. novo campo de açiío da pcnici'lina, na terapêutica uro

dio dos amarelos. Combate a lúgie,r. Na manhã de hoje, o dr. Cír';"is de Almeida. auxiliado pelo cirur

opilação caracterizada pela gi;iO Ar-naldo :\Iore1ra, realizou com () JUaLS bri lhante sucesso, mais uma

presença dr anquilóstomos e de ,SWIS <!('l1loDsLI'açiil's cientificas, npcru ndo um pacit'nlc nortndor da

verminose no intestino, os qUPlI' mal.
quais prod IIze ll1 anemi'a, caque-

__�._c.__.•.,.�_-�.__.��_�_"..,._,,-. ___. _w_-_- ._uo_u••"'_-_- _
_

_.._ _ _""_uo_.u__ •
_ u_- ._ u••._,__"- ""._uo-_ -

_ uo· •..11

xia, perturbações intestinais, COMPANIDA "AUANÇA DA BAtA" 1palidez, inehações e gostos
perveltidos. Produz sangue no- Fundada' em 1870 - Séde: B A I A
vo e vigoroso, dando ânimo INCENDIOS E rrRANSPORTE�
,para o trabalho e alegria na
, . Gaplt&1 • ,e&en'U ..... ' ....................•..... , Cri 71.11118.18',:10',, vida. cu".. do k1aDço de tlU: �t ])risíio de "entre - Não use Respoq8liblUdad-eJl..... Cr$ �.999.477.IiOO,5l!

.�
mais purgantes. Trate-se com Recelta...... .. ., , CrI 70.681.048.20

'I'a IJleIllxo, pequenas pastilh as
Ativo. .. Cr$ 100.961.917;70
Sinistros pagos n<n Oltlmo. 10 IlnOl ..•...••. CrI 6.(.986.967,20

que benefieiam o estômago, Ül- Responsabllldade5.. .. . Cr$ 76.7S6.40UI06,20

�
testino e fígado. Bens de raiz (prédlOl! " �rrenos) Cri 23.742.657.44
Nas F'armácias e Drogarias DIRETORES: - Dr. Pamfilo d'Ultra Freire dO' CarTalho, Dr. i'ranclsco

da Capital e interior do Esta- de Sã e Anisio Ma880M"a.

I
Agências e SUb-agl!ncIB1! em todo o território naclon41. - SUcurtlel no

do. UruguàL Reguladores de Bvarlas nllJi prtnc�pals cidades da .un6riea, EUTQptI
Para as demais informações e Mrlca.

de pedidos, preços e condições AGENTE EM FLORIANóPOLIS '

de vendas com desconto à vis- C AMP O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Schmtdt, n. 3.

�Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr_ "ALIANÇA"ta e a prazo, escrever para SUB.AGENru<::: mM T.MHTNA. 1'TTBARÃO, T'T'A,TAf, RLTT'-f�.Caixa Postal, 185, Florianópo- • NAU. BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL .

_______________________ liso

---.;
I

:Cidades em
, • I

serle I«Iabricadas»
lJÜndres,23 (B. N. S.) -

LO-\SidênCias planejadas. Ao mes-

jas e mercados de fab-ricação mo tempo, a experiência obti-

'I'prévia acham-se incluídas no da, desde o lançamento da pri
projeto das "vilas" provisórias jmeira casa do tipo "Portal",
a serem construidas no após- permitiu que os técnicos aper-]

,. . feiçoassem e introduzissem no-Í
guerra. Os técnicos salientam vos desenhos aos rnodêlos orí-
q�e as donas de casa q�le �a- ginaís. Espera-se que seja Lon
bítarem as novas habitações dres a primeira área escolhi
do "Plano Portal" deve ser da para a construção de tais
poupado o tr�b�lho. de p�f'cor- casas, já tendo sido demarca
rer grandes distâncias afim de dos amplos terrenos para esse
fazer as suas compras, motivo fim. Logo que se completarem
pelo qual o Mindstério da Ali- os novos aperfeiçoamentos in-

. mentação cogita presentemen- troduzídos nas casas do tipote de lojas de fabricação pré- "Portal" não haverá demora!
via exemplo das próprias re- para a sua instalação. I

I
I

I
•

ti: CARMO GRAZIOSI & elA. lTOA. Ú
_ I

A;;;d·;�·i;;;·�t;·;··i;ri;;·; I
Armando Fritske, espôsn e filho (ausentes) desejam agradecer Ipublicamente os eeforços e a dedicação. empregados pelos eminentes

..clínicos dr. Sette Gusmão) que a assintiu desde o comêço da enfermí' l
-do.de], dr. Roldão Consoni e dr. Newton d'Avi!a para salvar sua ínes- Iquécivel filha e irmã Hilda Friteke, bem como a todos os que lhes
apresentaram pêsam?s, er;viaram flores para o esquife e, acompanha- I'ram os restos rnortots ate sua morada eterna Out.roasím. convidorn

I'(1 todos os parentes e pessoas de sua", relações para assistirem à mis
sa de sétimo dia, que será rezada a 26 do ccrren te, às 7,30 horas. na

igreja do Menino Deus, ficando desde já gratos aos qUe cornpo.recav ]
rem Q êste piedoso ato. I

----I
I'Y/TEmuitas Den'adura 1

Perdeu-se, ontem. no trajeto da í
Praça 15 ii rua Duarte Schutel. u·1
ma dentadura em acabamento'l(consêrto). Gratifica-se à pessoa
que, tendo-a achado, tiver a gen-

'

tileza de a depositar na gerência Ido "Estado",
___-.rw-......,..,......_...............-.................-_..,....�

I
RAMOS

ARTIGOS PARA SORVETERIAS,
CONFEITARIAS E BARES PLANO ...

•.• sobre o cuidado
de

•

necessano aos

transmissão e direcão
"

Scrvetinas • livros de Receitas de Sorvetes

• Pazinhas e Palitos

Termómetros • Coco e Frutas
•

mecanismos

EIS outros r�OJltOS essenciais que o automobilista. deve
observar, afim de que poupe as peças (agora dificeis de

substituir) e prolongue ao máximo a vida de seu carro)
principalmente' no que diz respeito aos mecanismos de trans
missão e direção:

• Mande esvaziar, lavar e reencher a transnussão e o

dijer_e�(��L�:-c;.�� 8:9_oo q�J�:ijj;�!�li!!_o-;;i���.-·_-
• yeri(iq_ue j'C �$t�q_. �e!!!..!!:�ifica�5 as ju_n_Et!:5 !�ni7-'�rsais�
• NJo viaje con, embreagem que esteja "patinando".

_1;![�?:�� �;;0.1�t�I!!;�-_"i.!�e�C!_iy�� d!5;'��-
- ---- -. --- ---

• Verifique se o mecanismo de direção está bem lubrificado,
�l!.'!�i��!!d��·tC!i1&!y !_'!_dJ!;�[:_0_� e_���;íJd�jj_j�!'0di!_�;;;_i�i(,�

Em tudo isto, o Revendedor Essa
poderá ser-lhe util, e oferecer-lhe
lambem o valioso auxilio de Essolube
e lubrificantes adequados para o

chassis de seu carro.

STANDARD OIL COMPANY Of BRAZll

I
I,

I

Copinhos de massa ,. Utensílios e Accessórios
SOLICITEM liSTA DE PREÇOS Â

UA CAN AREIRA 928 - FONE 4-0532· S. PAULO

"'f!!�.!t!��
Fcrroupilha, de Porto Alegre; e Radio Clube de Pernambuco, de Recifa.

,;

RESFRIADOS
.sti"
''-7( ,�Ao primeiro espirro-al-

, ;1;" gemas destas gotas DaS
../Í narinas. Esta medicação

'='1.... especial estimula a Na-

V
tureza a repelir o resfria

IC" do antes que êle comece.

·iA-TRG-NOL
ALVARO

• -�--...=.---�
----�----------------------------------------

Chegaram Aplicaç�o nova da. P��icili��
IUO. 22 (A. D:.l - o cirurgrao c uruloglsta patrrcio doutor (JOVl:':-

,I

CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18Móveis
Comprar, vender ou alugar

só na

ft SERVIDORA I

[a maior organização no

gênero nesta cQ.pital!
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

FARMACIA, ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

I.. Cruuelheiro Mafra, • e 5 - FONE 1.&42
EntreI. a domicíB.

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

�\�tsouQi� Rua João Pinto, D. 25
� �c�: (Em frente !O Tes!uro do.Estado)

"�I
� "

.,�

� florlanopolls
-, - --- Telefone 1448nNRTOnO PRTOLOGICnS SANTA' CATARINA

I
Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza

Farm. L. da CosIa Avila
Exames Anátomo.pato,J6gicoa.
Diagnóstico preco.ce do gravidez,
Sôro -diagnósticofi
Hematologia
Coprologia.

Bacteriologia
Autovacinas,
Ultramicroscopia.
Química sanguínea.
Análises de urina.

Serviço de transfusão de sangue. Vacinação anti'diftérica
(CRUPE) com próva de Schiock.

Análises químicas de: Farinhas. bebidas, café, mel, águas potá.veis e para usos industriais (fecularias, cervejarias'.

'5&

- - �--
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1U11'1 FI"anca
Os 1f�ncedores do concurso

l\L[j_I�'asso]
do mês de Julbo

}Jl'"Z & Cia, Ur!<l., t'slú Jmlaldo a

OI conquis+ar II) primeiro l)n�'J1li() sô-Ihn: () cOlllel'ci'unte que, eJl1bora
apl'L's'en,Lun!lo uru ano virneuto geral
de JOO mi] CI"uzl',jru.\, Slí'Illl'JJ.le \'l'I1-

B (-Sdeli 2()'i dos prüuulillS l)j.aJo]J", eidh, am� O
() Sr, "\il'1'is Jl!OS,lil'oLHe an.ímado : Coru t � n�Q. MarUri\ê"tl' caso, IClln!e o .sr, que Camílo Ccnstanzo nasceu nolod'D ,o Illt'S {'stnrpi reille,[e'ndD ]laJ':1 seio de urn o. família oe fIdalgosa lIJ<ltriz 'da Ii r'm a ])ianl(la LOjwZ &. da Ca!ábria, Dej.o is de ter s e rv ido(�j,a, Ll d n. () uucu ,CUI!Hll-yolu, Pode

no exército em Oste ride (Bélgica),Iicar ('(rltl Ide _que esll' mí l <:ru- entrou para o Companhia de la.1"�(l,r{)o'� l'C"llcrnaruu a�)� �'iells e{�l r(\� s ús , em I-.Jápoles, Aos seus constan-

/' p�,m,
Il'C,

t, !ag�)ra,
por

d,lan!.l" 1.·",]'('J I
tes e prolongados pedidos acederc'rn.ainda J)]iHS 'Força para ,�lllll,("n I ar as
afinal os superiores, mandando-oVelll(!als ,do o)eo, d'() sabâo 'c dr,) S'a-
para as missões da China, Mas,ponaceo Lelíz.ia,
ficou retido em Macáu, e recebeu

20 :\11L CHl1ZE!HOS PAH.A O FIM o;dem de pl�sseguir ao Jopão',,�eDA lWDADA

110'
porém, 101 expulso e, no e:;.n,llo1),1 \'iagl'llI rcaliz ada ao ,in,tcriol' es�reveu Iivros con�ra aos Io lscs

dl' Sã" Puul.» :1 ]'(llJUf,tatgelll 1�l)lldl' s�:tas lar:onesas, Ahnc:J, "teve oca=colher :.1 melhor das unprcssoes H sac o de ,�oltor .00 Jc.pêío Percor
II'espeilr� do eul nzhasruo rci n.ml c I

rendo ,varl_a� cldad,:� e
í

lhrrs da,nos lllí't:)., C'.rlllll'reIalS F.do gnlnrle q:;-,ele l,:"per.?, conftrmou, os", CTlSCOI1Cli1'SIJ mensal "Dialop", Cunhe- toas c.'ta,ro!lzad�s, na fe,. "ando
Ced'IJlI'e, «ín ex traorv] lnár.i a "'(,l' i I :1- preso perto de f

í

rondo o unper,;,
çalu dos pr'o.du!üs .Lc-IÍzia e GWlIJa- der conde,:,-ou::, à fogueira, Levodo
haru, aJkIC' ald i,s,ta,� le var.cjistus se para 'Lo.lrír o rez aes holandeses
s'Ül1leJ11 duplaunent« es�i.mll.]adt)� ingletes e jap?neses alí presentes,
pr-Ia finlIa Diatnda Lopez &. CU1, ,,:m s�rr:2Õ:o sobr� o texto eva�geLlrlu.. fi vista 'us p rêruiox mensais. l ico : Noo te rnc.is os que pocrern
que scrâo ('(;,nrferiflns alé dezclll- rno to.r o corpo 1"No rriero das cha
br.o, Iqllluu,f)n então se ,r,ealiza,rá O mas, ficou imóvel, como se não
concurso f,Ílnal. Desta vez, aos vr-n- sentisse o fogo, Morreu em 1622,
cederes do "rande Concurso final, com 50 anos de idade, Com êie
serão Il){fer,ecl,dos IPrômios no valor sofreram o martírio dois catequis
de '15 tl1lÍ'1 crnzchros, pa,ra I) .p r i- tas?o Companhia de lesús e: 2
moiro .clussil'icado, dois de m il rrierurios de 12 e 7 anos respectiva
cruzeir-os lPa'ra () 20 e 30 cluxs id i ca- mente.
dos IC ,mali,s 50!} ICruz,eÍ<ros p a,I' a '() ,-..•....�"'wI"......• __...."""_...• ....•...�".��-.._,.._""-w......•"'-_,,-............- ............""._,,-....r.....

Ú!ltJi'lDIO' !olJ'gar, d,entro daiS Jl)('�IIJaS

Ac(}nldic:õ,es 'obs,ervit'flas D!O'S ,e,onel1l'-
sos tllH'ln'sa iL,>,

e

«Dialov»
santo do dia

AS DU.\S CID \DES '\PRESE�T,\l{A)l os MAIS ALT os COEFICIENTES DE VE�j)AS DOS CONHECIDOSI'RODUTOS LETiZL\ E Gl',\N,\RAHA - DlA�DA LO l'EZ & (T\, LTDA, FAZ ENTI?EG,\ DE 1.500 CRUZEIW)S AOS SRS, .L\CiNTO :-mRIS E :\'E:\'um 1'AL.\S, l'RIMEmo:, ('OU}C.AVUS E RESiDE:\'TES RESPECTl;V.A;\JENTE E;\I FIL\X('A E iVlIRASSOL - CRESCE, EM TODO O L\TERfOR DE SAo 1',\FLO, o MOVIl\'IEN-TO DE VENfH8 DOS PRODt-TOS LETiZU. E GUANABAIU,

A direita. vemos o Sr, Jacinto Neris, acreditado comer ciante na cidade de F'rança quando recebia das mãosdo representane da firma Dianda Lopez & Cia. Ltda. a rm po rtu ncia de mil cruzeIrOS que lhe coube de prêmiono concurso dos revedendorss "Dialop" no mês de ju lho, A esquerda, o Sr, Nemer Palas, grande varejistaem Mirasso l, segundo colocado, no momento e m que recebia a importância de 500 cruzeiros,

tanfalite
,'l.j)(;,l}taond'o lJara Ulll gnuH!e mapa preendid'o eum ,(, J�réJl1j() (jIlP esluu

1 ent:-�, is!ad�I" qlle jú Ihav!,a ,reco.lnl(iI) Estad,u de SaL! Paulu, 'no \fui.d rt'cehendo. Moru lao longe', , ,do a ('al'<tpJl'a ,ar� 'dllas eed'Ulkl:s dese vü\m assilna'],ald,Ors, ülllll'IJ l1lllIlla l{ejJlie:1llllos gUie o (",}Incurso dos I ::;1)0 'lTllZt:'il't)s, \'e<nc!u Ill<Uj,Í«) os pro!ClIrla'elslralégic<], lloldos os lUcrca- rcvc,ndedn's l)iaklJl nào Illedia dJS-I(Ii:�ltli.'i j)kdúlp,'l!1Ial� 'iH!lJí Clll F'ranca AINDA ESTA EM TEMPO DE SE�Ios do,� 'produ!os Di'alop llo inte- tàn("ial� -- ml'doJa VL'I1\!as, e que (}, (' CIU HiJwiràu jJrc,to siio l1ltllrito's I)S CANDJDATAREM AO CONCl-nSOa'io'r, j() S:r. Al1lrLlrt) Dia,nela, chefe j)r["lIlÍoo que Hrab<l\'a Ile J'('ceber I cO'1l111ebi,dol'<'S e lodlos ê],e's arpres�l,l- DO MRS DE ,AG6STO(la {"inlJa Dia.nda Lopez & Cia, lhe l.,avia si,clü cl()'J]lfe!'idu lIlui[lo jus-
f
laJll UIIlJ VIO,IUIlW dc vl'uldas laprecw- () I('OJ1iCUlns-o If'elalivo ao Imes IdeLid-<t,; 1\'O,J.ltJlll-S'C e ,disse p,al!'a li re- lament.e, pe'la ,alta j)erccnl,agem de vcl, de SO'l'[,e que Inão 'Ullill1)entava a aO'ôslo ainda 'nilo ,flf),j ,c;I1('erralt!o,lPortlcr: ,ytíJl.cla daq'ueles produtos ,sôb,!'e o I cer!'eza de Sol'!' 'o primeiro duósifi-, "'Co'n,sitd,erarn(i,o a's difj,eul!d,td,rs de- Aqluí estãO' a.s duas cld'adcs 1I110Villle!WO Igeral do 'seu ,e.sl,ahele-

I

cada,
cül11'li'llkaç(}c� en,l,re S, P'<1ulo et.Ille I) Sr. terá de Yls,i,talr: M.il'assol,1 citlll€nÍlO naquele IneS, Expli r a.mn.s, então, d'e que mod-o mea'C il'.clos '(lislall1tes, a, ifirr.ma Dian-,<1 374 kJlI's, d<l Calpi,l:.vl paluJI,tana,

a fi,rma DÍ':,llnrd:a jJOtp:l'Z &. eia. LIda., da ,Lopez &. ,eia" ]_,t'lla" pror'l'ogou 'o(. Franca a 458 k])Js, :'\esta última, VEl\'J)E.\1 POHtQl'E VALE�I c.lassifkava os eonrO!Teutes: eu- ]ll'aZIi d,e enc.crrannento alé 'o fim(Ievr'rá ll;'ocura:r IJ Sr, Jaeitnto Ne- AJi,ús, aldialJ1,!oll " S.r, ;'Iie'ti�er Pa- Ire llll} ,oO'JlIerc.ia,nte Ique tem um de Iselemb.I'o quando 'cetl1rtenns delois e ,na pr,imci:ra, o Sr. l\'e:mer Pa- Jas, ,tenho .�a,lis.radio ('m Jidar co:111 JJlo\"Ímrnlro gera! d.e vendas .d.e (j00 l'reVlllHletl,or'L\� dos pl'o:duloLS Diarloj)jus, r,espectivallllente \'it:mecdn1"es de os pl'ort,u1c�s })i.a,I,(>v, ,\iào 'sú a fir- mil cNlzei.rus l' lllll ,(J(J.tro, que nào trrã"o ,0po'l'tu,nirda.cle ,lh, mIais lima'Hill prf'Illio ,de .mi1 t"liuzeipu,s e de ma l'. muit,l) hem U'rga;n,izada no va'i além 'lI-e �()f) mil, cs'!e últilllo vez '(,{)'ll('.ur'l'erem .aos 1.500 e.l'llzt'i-1500 ('l'LUzei.r.lls" Llu nO,SStl (,OIl'l',UI'SLI Sl,lllsls!ema de H:\lId<lls CO'i1lo 'ut> Pl�l)- poderú ser lambl''ll1 pr0ll1ialüo; o rr)s de p,rê'll1ios m,enshis,de l'<ev(,'Ildedu.]'('s relativo ao llll\S -d-ulbo,s ILeellll ,uma grall1ld,e acel'laç�o que illl'f);()'l'tava IIÜO 'er,a ,a receilade ,Julho, ll�J'r Jl�'ntc cios COnS'll'Illuf.!)/1'r('8. �nn I lolal da fipllla, IIlas sim a, pl'reenta-A �lirstftncia InãJlJ fazia pre\'er ve I(} Sr.? - 'e apontiJlI para lJ vo-
gC'lll JlIÚS cllevalda 1(I'e vend,a:s c1üsUllla vÜlge'lll fác<il 'e nos Itl\]lIllr,mrIO'S IUlIle ,de 'latas ellllpilltadas - tll/clo produlu,s Dialop ,sôlire aquele m-o- Os tecidos adquiridos na Lode C()lJW l'evendedo.res ,'dys ol�>()s, i.sSiU ai r!,eS:1lpall'ec(' ('OH] incrível,r,l- vimento. Cm ('IlUl,e,rC"Íralnle qlle re<1- J'a das Casemiras, na rua Cons,sabões e s,apunúccos

_

Leüzla (' {Tua-I pidez e ,preci,so esiar ,Sl'mpre I�P- l,izüu, no 'llIês, ven,das 1110, \'alrOll' de

11,a,bll.'J'a, el1,l lugares tao rellll,Jtlls, pu,: novnln.üo u meu l'SIO{{Ul', qlll' l1ao

1100 J.l,Ji.!, ('!'uzt'1i.r.tls, sentlo 70 mil Mafra, 8-A, têm como garantiatdes'Sol'Jll 'Ü'fel'ee,E'.r UIll ('.()cflClenlc tk é peqü,en'C). " E c,l),nduindo:
cruzeiros ,de llrod'utns Di,ancla Lo- a qualidade e a durabilidade,velnlda,s tão e-Levardo fi ponto de cou-

- Os prrodlltos da .firma ])ianda
_<l.IllJÍslatrem os pI'l,mciras lu&ares nu- Lupez &. ,Cia. Lida., vencem ]iOI'que Ima C'ol11rpeti-çàJo ra que haY:lllm CO!l- valem!

. ICIOrN'irln nü].lmres de valre,ll.s1as, '11:1.0 Antes Ide a·egr,(';;,sar.tl1()S, jú o c's- I

fiÓ dü E.slt:.vdo de São Pa,u!o �OTllO ta,b('l,ecün.e,n�o �e!1lel' Palas, UllIl
de Mi.nals Ge'ra,j,s, Pm'ana, Santa dos .InaiL� l:l('II'Ied,Ha,()Ios ("OilJ)e.r'cJanles
Calarin,a ,e IlUo (;l'a-ncll' do Sl�J., d'e :.\Hrassol, recebia a visita de

- Bnlrcg!l]'e-lhl's ,os dO'l'S preml'OIs, j,númL'l'(}S Cluriüs,os, 'lJUt' se ei),ng'l'a
l)nOI�\Segll i,n 'O Sr. Alrl,ul'o Dllaln:�a e lul-avall1l 'com o ,fel i zar,dlo, ,pda im-:Os cmll\)l'imeut'O.s d,e nossa fJnna jJ'OlrtânC'Í'a 1'ecebi,t1a. () fotógrafo

Ipelos 'J1,11<Ig.nífic.os rt'�llaltadÜls �ll'�n- lia,tel,l a .cr]ulIpra, ManlJ]!) .deu lJl�l1 muçwd-os cum a YNhla (lOS nossos pi 0- chodlJO aCII)!]'o(larndo a ef(IHl ]. ormo-ll'ulns, 53, u, ('barrete lcv,aulooll lima

1ll1V,C1111de pó e a !los'sa despedida ('ncert':vIA AGHAJ)A\'EL S('l{PH,ESA rOl! um 1'01.u pat'a II Sr. Nell1er 1'a-,"')4 ,horas ,de lrem. um pcrcl!l',s<o la's:
de-"ull'mc'Jvc1 e já vis!umbn-\YHtllloS, Adeus e lllll nO\'1) SIH'l'.s�,() no i!llO longe, o ealllpalnáil'io de :.vlJ1ys- ('(meurso do !lIl'S de .\g(J,�'IIJ' I,.,.oI ,llllW ei-dade C,lm a qual SlIll- I,

, .

II' fi l]Ollle () ,S'l). JA(,'Il",cl'U :"l'�.i),IS', !)l'l,'l),A:'L Ipaltiz-a,IlHls so :('1Il ,t;':lVlt'" (,e: <: '_ _, n., . . "'

�l}110rO, O Lo,llJg�'ill0 que nlls_ d( om CA, 'L\j;IBK\;[ Sl,O ESPER-\YA O!
�)ll'l1,h[! va, llIm üi,ç!mlão que 'n:w sen- pl-nnnO .D.E ;\11L eH ('ZEIHOS
;lia muilo 'ol'r1-!ulho ,cm ser pnm\) c]o A j'ipma l)j,antla Lopez & Ci'lI,
il\Iarrcchal Grazi.alln,i" CJJ('arregu.u- LIda, Idec,i,darlllt'lJle nüu (Jsta\'u IHe
r;L' OI' i1l0S cünduzi,!' ale a poria do dil1.r!t) 1t1es'Pesas jlara ('.llllll)J'ir COUI
:reJiw!rldll �,ellJ'(�!, P,ala,s, "l':1'({edl)!' ü .prtJll](.�,tjd,t): A ('j:liHIL' til' Fra�lca,
t('11l 2" Il\gar do eonourso J)1:!l01i l' ('e!lllro de uIHa' jJJ'ÚSPCJ'�l zona dl'
�llN: iria rl'cl'l)(';l", tlen�r() "Ie p.oUC(),S cri!l(:Üo de gaüo no i,nlcrior dL' Sào
lllliJJ11l1'os, a sur']Jr('z<� de 'UIl!U !1ola Pa'l;lo, l'stá sit'llada ao lexln'llJ() de
.t{le 50{) cruzei,!'os rec('tll-�a]«la d.o :.\Jiorass'o.J, cru.asi na fronleiriJ com
iBan,co ,d�) Rnus.iJ. O "taxJ" de :,\11- :.\lillilS (;('rais, Dl' UIll JUgill' !Iara 'o
a'asso!, uma p.1tnresca chall'rele qll�' out!'o, II Illensa'gC'i!'u dos prvIllios
�I égua 1:-�(;l'ml}Sa arraL�ta\'" ('011. tL"I',ia que ,hiJl]<ir \'úrj"ls kanspo!"les:anui! a sOIIJJ)I'a Il;ClTi a, J e Vilnl a \'a ]I lI- a,tI 1,0 Illt'l\'l' I, Il'l',Ill. jard i IJ (, i I'a L' 1l1:J is
'\'l'n,s dL' IIJO, enqu.n,n'l'll ::\jalwlo, ,,0 ti que L'Ill"(,n!rass(� Ilwl'i! call1i,n]lO,
Yl,lho ilal,ia,Ilo, a e5Ll,1l111Ia'va em 1- Cus,tOl) 'lI.lna noite d(' \'iagell1 e mais
l!llhlYsamcn,tll', () fológruf'o: pl'o('l)rou algllillus ho)'as Id,o di" a chegwd,l 'u
justificn,li\,il: Fra'!1oca, aljJús 11111:1 ('s('al" 1'111 Hi-

- Hú 'j Illlcses quC' não chove Pi})' bL'iJ'ãlJ Pr-et,O, ondL', ])'0'1' s.inal. ü
�1'(J'lIí:

, ,_
consulllO ,dos produ,lüs Dialoj) aün-

No I[lercurso, Obs.el"Va'Jlll),� tr� lO ge l1Í.veis ,bastanle L,I'l'\',LdllJ,';,
lnércio in,knslI de :MIl'asso1, i'\cgu- ])esl.a \'t'z. II'alava-sL' de confiaI'
(',iantes dL' lSê{.:os L' ,1lHJlhados, :d<l- um p),l'lIli,o de IlIi] ('PllZl-il'os iliO SI'.
('a'dislas e \'arl'ji'slas, llsItenlantlo ,Iaci,nln Aeris, aC)'l'dilmlo (' be'n
,grandrs estoques de pI'oc!tlIl.os Dw- quis.40 negociante 0111 Fra'llea, §J1la
hJij). COl1l'enllall1'is '() falo c o '110SS-O gi,nallllls 'elH"o:n<\rú-Jo ]Jrl}('l<Í"a'll�I{) li
compa,nhl'iro ,d,L' n<l'gem corro])o- casa ([ue mailJ!' estoque de últ'o Ll'
rOll: tízi,1 :l])l"'('s{'llla!'is<e, Logo, [J1ll'l'III, (J

t sú 'I) que se veude por aqllí: 1'C'pOl't(,l' y.j1.I-se oiJrigadn a l'ol'c()J'J"er
óleo Letizia <C Guanabara!.. a ,UIll lJ'H!f]SCIlI1,!.(' ,pt'la simples Ta-

E nâo havia ,ex,a'gero na 3d'l'ma- zún de ([lle I()d<ls <IS ('ilSas til' venda
di�(): Irmãos 1\fardegan &.,Clt!., 11'- <I vilrt'jo, ,('111 Fil',anca, !)SIL'nlilymn
,j'lIã,)s ":\la.l'akli &. Ci a,. , COlllJr'ill<IYlHl1, JI!'o,duLos Djal(�p l'lll gr:Jlltll' ClUil,n-1�l,lrav{'s �!L> ,sn:lS prat.eleir<ls aban,!)- lidade. E Iquand,o, !};)]' filll, o ('n.
Jaldas, a prefcl'l-nlcja da �(>l)llll'a«,'il'l ('(J;I1,tra.JIIOS,

foi

slIl-prPl"jH.lidl) (IUl'

OI'dI' :.\lira'isoJ ,prC](I.'i conheCl'do<; pro- Sr, N('ris Ill'(),S eonfL's,süU:
({ul'os de IIlC'sa e eozlllha, ..

� Acredite (} Sr.: ni'lIl L'Sp('I'a\'aO Sr, Nt'lllcr PalJas figura Ill'SSl' l'('(,(,»l'r l-s,[e ]Jn\llIio, ()nandn J'e('(''Tbl. ])l' il,llo l' b,lix'o, dO'lllrinando 'as bi 'o fo'lIwt,o jluslrado, anunciando
'portas all' o() cimo, .�lI-perPllllhmll- fi ('onClll�5'(), illlagilwi quI' ll111ila
:-;(' Ialils L' mais latas 1).1<1,10[).. gc',nfe ,estar,i,1 na llli,nlJa \'arJl'guarda

A n()ssa ('hegiNla eOI1'Slll'UI llllHl para que lIle fossl' 'dado Il primei<'Tllndl' �lIJ'}lrl'sa: 1"0 lug;;'l'. ,Em I'lido e<!'SIO, ("l',J1tslIl!,ei,.,

IIú ;dias venho proCllrll'lllh� ou- (J,� mcus bolões L' l"esol\'i fazfr ,tinia'vir os programa's L0tízi[1 c (;11;111:1- lenlaliva,.,
hnra lias Hitdi() TUJlí l' HeeoJ'(J pa- Uma 'Ienlalinl da \jlW! lIiio sc
nl Sab('T (](I reSlull.a,do dn ('üllCnrso HlTl'])l'11l1011,.,
�lJas çOllfL'S;SO ao Sr, ter fieado .'iur- -- P,or CCT!t;, r,eplicllll \) JlOSSO-_

Rio, 25 (A, N,) - Revela�se
que, no momento, estão sendo
exploradas, no Brasil) quatro
centas minas de tantalite, nas
quais são empregados oito mil
operários ,e oeDJtenas d!= enge
nheiros, O trabalho é o mais
penoso possivel, bastando dizer
que, para a extração de uma
ton.elada de tanta1tte, é neces
sário selecionar irês mil tone
iadas dars ma.rtérias minerais,
que a envoJyem, A tantalite é
preciosa para a meta1urgia e

eletricidade, mas, no momen
to, está sendo empregada, pre
ferencialmente, na cirurgia de
guerra.

gera! e pela' sensação de "ve,
!1üce", Os primeiros sintomas
são em geral as torturantes
dôres nas costas, Os rins estão
então sobrecarregados e infla·
nlado$ - e como consequencia
vos assaltan1 estas terriveis
dôres nas costas. As Pilulas
De Witt vão ler à séde de
todos os vossos males - aos

Rins. A sua açâo é indicada e

segura em todos os casos de:

o tormento das Dôres na nocivos e os eliminam do or-

Cintura, do Reumatismo, da ganismo, sob. forma de urina,
sensaçãq> de "envelhecimento", As Pilulas De Witt para os
das dores nas juntas, é de\'ido Rins e a Bexiga são fabricadas
exclusivamente ao funciona, para o fim especial de ajudar
menta anormal dos rins, os rins doentes, De modo bran-
É Importante COnservar os do mas seguro, elas tonificam
rins' �m nerfeito estado de fun- os rins de tal maneira que estes
cion,une�to e COiClbgter ime- possam executar o trabalho
diatam�nt" quaesquer sinto- que a Natureza lhes confiou,
mas de ,,'teraçi:to do mesmo, Os toxicos acumulados são filo
Todo adiamento é perigoso, trados .. eliminados do orga-
()s rins c;;eculam o trabalho nismo e nQvamente podereis
importalltissill1o de reter por desfrutar saúde e gozar" víd;i.
:filtração as substancias noei ,as Alterada a S8 údc dos Rins de
.ao organismo. Dia e noite se vido a causas COlTIO abalos, res.

produzem elementos como aci- [,iamentos, manifestações se.

do mico, bactérias vivas e mor- cundarias da gripe ou outras
tas, celulas dive.s,," bem COmo doenças, surgem embaraços ao
outros produtos que acarreta· seu furocionamento e eles não
['iam rapidamente a vossa mor- ma's conseguem eliminar todos
te si lhes fosse perm;tido per- os toxico•. Estes toxicos e pnn· OÓRES NA CINTURAmanecer no vosso organismo, cipalmente o acido urico. se

REUMATISMÇ) LUM-Cada articulação dos membros, acumulam nos musculos e nas
_

cada mOVllnento resplratoflo juntas e são respcnsaveis pelas BAGO DORES NAS
ou batimento cardiaco, mais dôres mtensas do reumatism_o, COSTAS E J UNTASa�nda, cada pensamento e emo' pelo lumbago, pela prostraçao

d q' aesquerçao concorrem para

a�
OU e u

produção desses toxicos.

PA �IRREGULARIDADESQuando sãos, os rins RA Os 'URINARIASflltram esses elementos

B EX IGA
R IN S E A

PilulasDf- ITTI�.

o vidro I1rande de Pilu/as De Witt, contendo duas vezes e mGia a quan
tidade do tamanho pequeno, custa proporcionalmente muito menos.

.,.
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Bronchite
Friccione este poderoso unguento no

pescoço e peito. Actua como uma

cataplasma, e ao mesmo tempo des,
prende vapores medicinaes, que V.s.
respira durante horas. Solta o catar.
rho, allivia a congestão, e toma

mais fácil a respiração.

Nov(rm�õd11o··�-·_'-·---1
de bicicleta
Londres, 23 (E. N. S.)

Novas "super-bicicletas" proje
tadas por técnicos e clesenhis-Itas de aviões britânlcos sento Iíabricadas logo que a índús-]
tría reinicie as suas atividades
normais. Os novos tipos, que
incorporam os ultimes aper
feiçoamentos da construcãc
aeronáutica inglesa, relativa
mente às suas linhas essen

ciais, são descritos como se

tra-Itando de máquinas "macias,
velozes l' de peso-pena". Pesam
] 5 libras ao invés das :20 libras
de peso de uma bicicleta co

mum. As bicicletas inglesas
para o após-guerra estarão
protegidas contra os furtos p01
meio de um cadeiado secreto
incorporado �o próprio con

junto. As bombas de pneurná
ticos serão guardadas oculta
mente no próprio quadro, no

interior de um tubo corrugado
e soldado. Um desses modêlos
já prestes a ser fabricado é fei
to de metais à prova de f'erru
gem, de modo a tornar fácil a
limpeza da máquina por inter
médio de uma simples man

gueira. Além disso, a caixa

protetora da corrente será fei
ta de matéria plástica transpa
rente igual à empregada nas

torres de metralhadoras dos
bombardeiros. o que deixará
visível o nivel de óleo. Um dos

proeminentes técnicos britãní
cos responsáveis pelo projeto
desses tipos revolucioüárlos de
bicicletas é o sr. Svdnev Camm,
inventor do famoso "Hurríca
ne" da R. A. F.

VARIZES
EM SENHORAS

E HEMORRÓIDaS EM GERIIl
Novo Tratamento sem Operação
Após longos estudos foi descoberto UID

medicamento vegetal para o tratarnen
to com ótimos resultados 11(' varizes,
que prejudicam (I. circulaçào vonosa,

Esta medicação, na dose de três colhe
res das de chá ao dia, em água açuca
rada, restitue às pernas o seu estado
normal e a belesa estética. Em idêntica
dose debela os males causados pelos
mamilos hemoidários internos e externos,
inclusive os que sangram. Não. encon

trarldo nas farmâcias ou drogarias, peça
diretamente ao depositárío: ex. POSTAL
1874 (um·oito-sete·qoatro) • São Paulo.

HEMO-VIRTUS (Líquido)

.1· Ouro para Dentistas
22 Quilates (Justo Título)

I

I
Envelope de ·3 e 5 gramas

Gr. Cr$ 31,00

Pedido ao

DEPOSITO DENTARIO
MASETTI

RUA SEMINARIO, 131 .• 135
RUA MARCONI. 44 S. PAULO

.

que envÚuó lista de preços.

40s sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consultório para a Rua Bue
nos Ail1es, 220 - 1 � andar,
Rio de Janeiro, onde passa a

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente
nome, idade, endereço e en

oelope selado para ares

posta.

A General Electric está for.
nccendo toda a sorte de·

materiat de rádío-ccrnuníea
çãu às Nações Unidas, Esse
esrõrço, que está reduzindo a

produção para uso particular,
permitirá que, após a guerra.
a General Electric o sirva
ainda metnor com melhores
e mais aperfeiçoados rádio
receptores.

PARA DAR VIDA AO SEU RÁDIO

No complicado organismo de uma estação rádio-tr�nsmissora,
a. válvula pode ser comparada a um coração. Orgão vital,

dela. dependem a intensidade. o alcance e a pureza de som

que chega ao seu rádio-receptor.
Fabricando estações de "broadcastíng" e receptores de rádio,

desde que êsse invento nasceu, acrescentando-lhemelhoramentos

que tornaram possível a sua evolução, a General Electric deu

o melhor de seus esforços para lhe proporcionar agradáveis
\

entretenimentos: música. noticias e diversão, em sua própria
casa e a qualquer hora.

Através da aparelhagem de rádio General Electríc, a inter

pretação artística e a riqueza de som dos instrumentos musi

cais chegam à sua casa com o máximo de fidelidade.

GENERALfj ELECTRIC
LIDER DA INDÚSTRIA DA ELETRICIDADE

8(111

THE LO�pON & LANOASIDRE INSURAN'CE

I
Os tecidos da Loja das Ca-

SEGUROS
THE LONDON ASSURANCE semiras distinguem-se pela orí-

. COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL-. ginal padronagem e pelos pre-
. COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"

I
ços excepcionais. Visite-a sem

Representante: L• .u.MEIDA compromisso, na rua Cons.
Rua Vidal Ramos, 1.

.

Mafra,8-A.
--------.-----------------

Londres, 23 (B. N. S.)
FiLmes a serem exibidos em

plena luz somr constituem par
te dos planos britânicos de
após-guerra, afím de desenvol
ver a utílízação do cinema pa
ra fíns educacionais, escreve o
"News Chrontcle" desta capi
tal.
Os cíêntístas ingl:eses já de

senvolveram um processo cha
mado de "projeção conttrolada
à luz do dia" com o qual, por
meio de télas translucidas e

espelhos, os filmes poderão ser
exibidos nas salas de aulas,
sem precisar de um aposento
escuro. Isto eliminará o uso de
salas apropriadas e de largas
dimensões. A ausência da €s.... -

curídão. trará a vantagem de
uma melhor ventilação ao mes
mo tempo que perrniltirá aos

I
alunos a redação de notas €'
aos professores a manutenção

____________________•• .. .... da dísciplína na aula.

Vioema à loz
solar

I Grande Concurso SAPONácEO RADlUM
Via. de Produtos Químicos Fábrica Delem

Utilíssimos e valiosos premros, desde i jôgo de copos de vidros, modelo CPetrôpolis»,
.

no valor de 500 cruzeiros, até 1 sala de jantar, modelo «Arizona", toda de imbúia e

cedro, no valor de 8.000 cruzeiros, além de 5.500 outros prêmios menores.

2U envôlucros (papel prateado) do SAPONÁCEO RADIUM ou 20 tampinhas do mesmo

SAPONACEO (em pó) dão direito a um "coupon" riumerado para o sorteio a realizar-se a

5 DE DEZEMBRO DE' 1944, ÁS 14 HORAS
na Séde da Companhia

Os ccoupons», para serem trocados por «envólucros· ou "tampinhas"
,até o dia 20 de novembro, encontram·se com o sr.

Virgílio ..José Garcia
Rua Tiradentes, 3S

l

I

ii
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MOSCOU, 25 (U. P.) .- AS AUTORIDAllES SOVIÉTICAS NA RUlVIlNIA E BUtGARIA, DANDO EXECUÇÃO ÀS DISPOSI

ÇÕES DA '·DECLARAÇÃO DE MOSCOU", SôBRE OS DEIJNQUENTES DE GUERRA� .CONTINUAM DETENDO AS PESSOAS'

QUE SERÃO PROCESSADAS. ENTRE OS DETIDOS, }-'IGÚRAM ALEMÃES, HONGAROS,. ITALIANOS, RUMENOS E BúL

GAROS, ALTOS IfUNCIONÁRIOS DA POLICIA DE SEGURANÇA RUMENA, CRErES DA ANTIGA GUARDA DE FERRO E

DE ORGANIZAÇõES FASCISTAS BúLGARAS, VÁRIOS CONSELHEIROS DA RE(;ÊNCIA DA BULGÁRIA, MINISTROS, CHE-
FES DE POLíCIA E, ADIDOS DIPLOMÁTICOS GERMÂNICOS .

.

'(

I

A.guardem _
as novas instalações de

A EXPOSIÇAOjl na rua Felipe Scbmidl, 54
(antigo varejo da Casa Santa Rosa)

Os noruegueses e
a Suécia
Nova Iorque, 25 (N. S.) - Em

consequência do discurso, pro
nunciado pelo Snr. Moeller,
Ministro do Interior, da Sué
cia, sôbre o fechamento das
fronteiras da Suécia aos cri
minosos de guerra, o Snr. Ter
je Wold, Ministro da Justiça
da Noruega, declarou, em Lon-

���s:a "���� :�:e�c����a�� Quanto pOdem os fazendel·ros.' '. I'.povo norueguês tem sofrido
muito, e tem sido exposto às RIO� 24 (A. N.) - Devido à retração dos invernista.s: pau... ,

atívídades terrorístícas e vío- listas e mineiros, visando promover nova alta do preço da car-·

O cometa Iações da justiça, cometidas ne, em detrimento da economia popular, foi utilizada, p8.l'a ..

Rio, 25 (A. N.) I
- O Obser- pelos nazistas, criminosos de atender o abastecimento de São Paulo, também atingido pelas.

8ra51-1-,França
vatórío Nacional informou a guerra e traidores; mas o nos- referidas manobras altistas, grande parte do stoque destinad&
um vespertino local que até o so povo tem recebido valiosa ao Distrito Federal, evitando-se, dessa forma, que R capital

Ri'
momento não recebeu nenhu- assistência e ânímo na sua lu- bandeirante ficasse desprovida daquele alimento. Em eonse-

'10, 25 (A. N.) - Segundo ma comunícação sôbre desêo- ta, no fato de a democracia da q êneí dê d f;l •

um vespertino local, acabam be
ue C1a esse es a que nas reservas meneíouadas, o Serviço

de ser restabelecídas as comu- rla: do cometa que ter�. sido S�écia, �r mant�do os 'pr�ci- de Abastecimento vê-se forçudo a suprimir mais um dia de dis

nícações telegráficas diretas f�alimd.o pelo Observatório de p�os �SICOS da leI e �a J_us.tIça, trfbuíção de carne à população earíoea, a qual somente será

entre o Brasil e a França. En-
Harwaro.. e estar dando proteçao a Iíber- atendida às terças-feiras, quintas-feiras e sábados, a partir de."

tretanto, O Telégrafo só será A partir de 139 cruzeiros,
dade pessoal e segur�nça, o que hoje, A presente medida será suspensa logo que as requisições

ocupado para assuntos de in- vendemos cortes de casemiras representa papel Importan�e de gado, ora em execução, restabeleçam o funcionamento nor.. ·

terêsse militar, de acôrdo com em a nossa Loja, na rua Cons.
na h�ra:I?-ça "cultural dos pai- mal de todos estabeleeímentos abatedores atualmente parali....

o__:a�_to_c_om_an_._do aliado. Mafra, 8-A. s_e_s_n_ordi__co_s_" s_a_d_o_s,_ou_t_.r_ab_a_l_h_R_n_d_o_,_co_ID__in_t_e_rm_it_ê_·n_c_ia. --"-_

Florianõpolis. 2 S de Setembro de 1944

Densa fumaça envolve Iallio
:JIOSCOC 24 (D. P.) - Grandes colunas ele fumaça envol

vern o porto de 'I'all iu, antiga Reval, estarem em chamas os

navios alemães surtos no porto da capital estoniana, sendo vá

rios de guerra, transportes e barcos de munições. Poucas foram
as unidades inimigas que conseguiram escapar ao bombardeio
em mergulho dos "Stormoviks" russos. Dentre os priaioneiros
alemães, feitos em TaUin, sncoucram-ee numerosos pertencen
tes a uma divisão que chegara há pouco de Berlim. Contam

eles que sua principal ocupação na capital do Reich consistia
e111 remover o entulho causado pelos bombardeios anglo-ame
ricanos.

dalNOS céus de
Mindanáu

A duração
guerra
Do posto do comando supre

mo na França, 24 (U. P.) - O

general 'Eisenhower conversou
ontem com os jornalistas aqui
acreditados. Declarou o gene
ralíssimo que "a situação da
Alemanha atualmente é deses
peradora" re que "a duração da
guerra na Europa depende de
dois pontos fundamentais: do
tempo em que as alemães, pos
sam resistir às poderosas inves
tidas dos aliados pelo oéste e

léste, e do tempo em que a Ges
tapo possa conservar o domí
mo do Rleich".

Pacífico Sudoeste, 24 (U. P.)
- O comunicado oficial de
Mac Art.hur diz que a aviação
norte-americana domina com

pletamente os céus da ilha de
Mindanau nas Filipinas.

uIOlllnl:[llttIJII;J!1
:í JülS QUK 1JJ(
liO:o, j UJI
11 •• 01.01
---

PODDOSO .A:UD-
Ioü& :NO TRATÁ

»BNTO D....

g
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, .: ::i' S , I' I L I S
Camisas, Gravatas, Piiamea
,Meiasda8 melhores, pelos me

neree preços sô na CASA MIS'
CILANEA - Rua Tra;aDO. 12

••lida nio viu

I
------------ --1.

Não se tralará
de truque 1 Um projétil norte-americano

\VASHINGTON, (Via aérea) - O Departamento da Guer
ra anuncia que novo projétil incendiário, perfurante de chapas
blindadas e invemtado pela art.ilharia do exército elos Estados

Unidos, está sendo utilizado pelos aviadores norte-americanos,
em tôdas as frentes de batalha. 'I'rata-se de uma resposta ao

cmprêgc, pelos alemães, das chapas blindadas protetoras €m

seus aviões e tanques . .À nova bala, que está, agora. sendo pro
duzida em massa, foi fornecida em grande quantidades às fôr

ças aéreas na Europa e mo sudoeste do Pacífico.

Londres, 24 (U. P.) - 111-
tensíüca-so a atividade das
emissoras claudestínas alemãs.
Uma estação, que se apresen
ta C:Oi110 "rádio do povo ale
mão ", ouvida em Londres,
afirmou que nova frente esta
va sendo aberta na Alemanha.
Era a frente dos combatente!':
ativos pela paz e contra I-litler.
O princípal objetivo dêsse mo

vimento era impedir a guerra
em solo alemão e, assim, ape
lava para os oficiais e solda
dos no sentido de que voltas
sem à pátria para expurgá-la
dos chefes nazistas e crimino
sos de guerra. Resta saber se

não se trata dum truque dos
próprios nazistas, visando pro
vocar os elementos .desconten
teso

PARA ALIVIAR Onda de terror
OS ZUMBIDOS
E A DIFICUL
DADE DE
OUVIR

Londres, 25 (BNS) - Pare
ce que os invasores nazistas
tencionavam aproveitar-se do
breve espaço de tempo que lhes
resta, at€ a derrota final, para.
matar mais patriotas . checos.
tentando quebrar, assim, a re-

Se V. S. sofre ele aturdimento sistência do povo, que, duran
catarral e zumbidos nos ouvidos, te os cinco anos de ocupação,
compre na farmácia um frasco de Inão puderam intimidar. "r.

..PARNJ:INT e torne-o de acôrdo com Conforme as notícias recebi
JS instruções da sua bula. Parmint das pelo Govêrno Checoslova-

Londres, 23 (U. P.) - A .alívía prontamente os aborrecidos co em Londres, recentemente,
emissora clandestina "Deuts- zumbidos dos ouvidos. As narinas as sentenças de morte de pa
che Volksender", arauto do obstruidas despejam o catarro, a triotas checos não são mais
"movimento nacional de paz", respiração se torna mais facil e publicadas. Muitos dêles fo-·
disse numa transmissão que cessa o desprendimento do muco ram executados pelos simples
o novo front.e, que está em de- nasal na garganta, Parmint é' agra- fato de terem adotado em seus

senvolvimento no ocidente da

!davel
ao paladar. As pessoas que receptores, antes de ondas Ion

Alemanha, será "uma frente sotrern de aturdimento catarral, gas, um aparêlho especial que
de combatentes ativos para farão bem, provando êste remédio. lh6j permitia ouvir também.
uma paz contra. Adolfo

Hi-I
as emissões em ondas curtas,

tler". A referida difusora diri-
C

.I irradiadas pela BBC, ou pela
gi� .u�n apêlo a�os soldados e alu Paernu rádio de Moscou, em língua
ofICIaIS, no sentido de evícarem Moscou, 24 (U. P.) _ O ma- nacional. Pois desde 1942 DS

os "horrores da guerra e eli- rechal Stalin em ordem do dia alemães proibiram a audição
m�n�rem os líderes uazístas, ontem, infor�ou que as tro� das estações estrangeiras nos

CrImll1OSOS da guerra". pas russas da frente de Lenin- terrítóríos ocupados. O núme

grado capturaram Paernu ím- ro de patriotas checos executa

portante porto no golfo de Ri- dos parece ser, ultimamente,
ga. muito superior ao anunciada

pelos alemães.

Os tecidos da Loja das Ca-
sem iras distinguem-se pela ori
ginal padronagem e pelos pre
ços excepcionais. Vísite-a sem.

compromisso, na rua Cons•.
Mafra,8-A.

Ensino livre
Río, (A. N.) - o presidente

da Repúblíca assinou decreto
leí, modífíoando o decreto an
terior referente à transfe!l'ênüia
de estudantes do ensino livre.

CONTRA CaSPA,

rQUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO
J
1

COURO CABELUDO.
TÓN1CO�tÀ�'L�R
pOR'IExc;il:&�cijÀ'
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