
Já perderam 800 mil homens!
LONDRES, 27 (u. P.) .. - OITOCENTOS MIL H9MENS JÁ PERDERAM OS ALEMÃES, DESDE o DIA DA JNVASÃO DA

FRANÇA. ESTA CIFRA, OFICIALMENTE DIVULGADA, ,COMPREENDE QUINHENTOS MIL ALEMÃES APRISIONADOS, CEM
MIl. MORTOS E DUZENTOS MIL GRAVEMENTE .-'ERIDOS. ATUALMENTE, ESTÃO OS ALIADOS ENFRENTANDO, NA

FRANÇA E NA HOLANDA� DE 20 A 30 DIVISõES DA WEHRMACHT, OU SEJAM 300 OU 400 MIL HOMENS.

I

r

OS NOSSOS SOLDADOS
t.'mn () QlIintn Exérelto Da Itália., 27 (Co r.) - 4) ministro uma patrulha de reconheci- Manifesto de generaistln (�Ilerra hrasilelro g'l'neral 'Eurico (lnS]Hlr nutra eui compu- menta que entrou na primeira

n hill fI(\- outros oficiais visitou, ('111 seu posto de comando, o viela capturada pelos brasi- lVIOSCOl\ 27 -- Quinze generais e coroneís do Grupo do

g'(,IlCl'1l1 _\ lexander, Logo IIp(iS, u g'elleral nutra (' sua cornltí- leiros, juntamente com o sar- Exércít o alemão da Ucrânia Meridional, atualmente prtsionei
YII úll'Rm hornenaeeados com UIIl almô�\l 11e10 coronet Clark;' gente Plínio Gonçalves, de S. 1'05 dos russos. fizeram um novo apêlo ao povo alemão, nos

Durnnte o nlmôço, (I tltular hrastleíro da \UueJ'l'll ('ondecoroll "i Paulo, e os soldados Herber seguintes têrmos: -

c, A Alemanha já perdeu irrevogavel

geueral A lexauder com a Ordem {lo Jtfêl'itO lJilitar. Em ceri- Gonçalves e Luiz Maranhao, mente a guerra e continuar lutando seria loucura. Hitler e seus

môn ia posterfor, o general Clar(')�, em nome do presidente q,u e estavam no primeiro comparsas levaram o exército alemão e a Alemanha ao desas

Roosevelt, agruciou os g'fHlt'l'uis hraxiledros }[aS('IUI'enlllls de "Jeep" que penetrou na vila tre. Se êle e seus comparsas não forem derrubados imediata

J\'IoJ'llis, cornundante das fôrças expedicionárias brnsllolrns, e capturada. mente, levarão a Alemanha ao abismo. Enquanto não é de-

7,enóhid da ('osta, comandante das tropas tle lnfumturla, com JUNTO AS FORCAS EXPE- n'1asiad? tarde, tomai ·e�ll vossas mãos o d.estina �a �le.ma:�a,
a Ordem da Legíão do �[t'dt() dos Estados ruidos, lIO gráu de 'DICIONARIAS BRÂSILEIRAS Recusai o.bedecel' a ,�uaisquel' ordens de H�tle:'. Eltmínaí Hltl�r
oomanônute. 27 (D J R dr U

'e seu regime pela força das armas. 'I'errninai a guerra o mais

, " •• . •• '

"T

I e
, ar.ne.s, opeS a . P. cêdo posslvel. Combatei Hitler com todos os meios que estive-

Com as forças expedwwIlunas hrasdell'lls,:!ó (I", 1'.) - A. 1--: O� �las,I.lellos estao lutando
rem a vosso alcance".

.

Iníantnrla hrEl}sileJra consegutu avançnr mais um km. pelus 'l:_l,a varies �laS contra poderosas

I
..-------------.

bnrrnneos Hlljfl('ent.ps ii. Iíuha OMicll. Os soltludos hra-dleh-os forç�s nazistas, pela 'pOSS� de

E 'C"
·

t teoperam em terreno difícil, a oeste da linha. '1'0110 o ahnstecl- um Importante .0bJehvo, situa- a amara riu gos osamen
monto f conduzido em lombo d.., mulas e, ;Is vezes, pelos pró- do n.a parte �a�s .alta .do setor •••

JJl'ios homens. Alguns franüo-a,tinldores foram surpreeudklos brasileiro. Ha :al:lOS dIas, q�e LONDRES. 26 (U. P.) - .. Afastando as dúvidas manites-

em s('us ],f't'(I�dos pelos hrnslleiras, que eonsf'g'lIiram deter um patl:ulhas brasileiras e .�uemas tadas p01' alguns membros da Câmara dos Comuns, sôbre a

dêles.
realizam escaramuças sobre as posslbl ltdade de que algum país 'neutro dê asilo a Hi'tler e a
faldas das montanhas, na fren

('OUl o :)0 "Exército, 113 Itália, 27 (e. P.) - O jn-ímetro tíro te da Linha Gótica. Os brasí-
outros criminosos de guerra, declarou hoje o premíer Wtnston

rllspn nulo pelas l�ÔI'<:as hrasil('il'lls eontra os g'ermâllicos foi Ieíros combatem tanto de dia
Chm-ch i ll : "Constatei que vários países neutros já fizeram sa

II(� um canhão 0(' lO.') milímetros, (,1l)1) detonador foi ur-tonaüo como à noite. Entretanto. os
tisfatórias explanações a Ê'SSé respeito". O caso, porém, não

r 1 V' ).r· (' b ficou encerrado, pois um membro trabalhista perguntou, espe-
pelo soldado José llII1'ria. Alves I orres, de U;OSH, .umns �{"- rasíleiros ainda não se lança-

, :r
�

(' cificamente, se a Espanha estava incluída entre os países que
l'ais.. \tU01l como "chefe de peça' o surgeuto .OHO .asagrau- ram ao assalto geral, aguar-

1 " d d d f'.zeram aquela satisfatória declaração. Respondeu Churchill
de, 11e São José do Rio Pardo, Estado de São Pau o. "'Lne a an o 01' ens dos generais
honra de disparar o prtmeíro tiro C(lntra os alemães - tJisse o IMascarenhas de Morais e Zeno- que a Espanha ainda não se pronunciara sôbre o caso, E a Câ-

b mara riu muito, ..
soldado Alves Tones - para vlugnr II morte tI(' outros solda- ia da Costa nesse sentido. Os

tios tio Quinto Exêrolto ", E, com i�so, surg'iu, então, UJlla nova comandantes brasileiros não

('xpl'essão dn g'íl'Ía: "_c\. (�ohra está llllll:mdo" (I (jlle é-, nem desejam precipitar batalhas,
JIlnilol fl!'IU menos, o mesmo (lU!' "O páu está comelltlo"... afim de evitar o mais possi-

. .
vel a:s baixa:s nas fileiras de

COM A FORÇA EXPEDI- pnmelra semana de combat�, suas fôrças.
ClONARIA BRASILEIRA NA quando. demonstr�m sua habi- Rio, 27 (A. N.) - O tenente
ITALIA, 27 (Por Frank Con- lldade lln:pando areas pes�da- coronel Villeroy Franca. diri
niff) - Os brasileiros finalí- mente ml�ada� e c�ns�.l'Ullldo Ig�nte �� Correio da FF...:B comu-�zaram a ,sua semana de estréia pon�es paJ!a atlav:s�ar nos que IniCOU Ja se, encontrar definitina frente de operações com a hav�am Sido destrlildos pelos vamen<te regularizado o envio
certeza de terem desempenha- naz}stas em fuga... .

da correspondência para ('

.

do um papel importante auxi- Os soldados maIS Invejados "front" e vire-versa. de modo
liando o Quinrto Exército dos l�a .Fôrça Expe�iCi?nária Bra- que os soldados expedicionários
Estados Unidos a esmagar a sl1e:ura, nesta prImeIra sema�a, brasileiros vão passar a receber
Linha Gótica. foram o tenente Belarmmo cartas, bem como suas famí
Coube aos brasileiros conser- Jayme Mendonça, chefe de 11ias, com a maior regularidade.

var manter os nazistas do seu

setoT, enquanto os ianques as-

saltavam as defesas principa'is
da linha Gótica.
A agressiva fôrça de solda

dos brasileiros impediu que re

forços alemães fossem retira
dos de seu setor e enviados a

ourtras área:s,
Portanto, o esmagamento da

Linha Gótica veio coroal os

esforços da Fôrça Expedicioná
ria Brasileira, na sua prirneil'â
semana na frente,
A F. E. B. avancou na sua Oprimeira semana c'erca de 48 .

milhas, tendo capturado vários

pontos estl1atégicos e "'!1Con

trando resistêncÍIa parLicular
mente pesada nos últimos 3

dia:s, ao enfrenta:r nazistas que
dominavaro posições elevadas
do terreno da luta.
Apesar dess,a resistência, a

F. E. B. realizou o seu avanço
em todos os pontos, capturando
e matando soldados inimigos.
Os habitantes das vilas captu
radas deram aos brasileiros
uma tumultuosa acolhida, ati:
l'ando-lhes flores e oferecendo
lhes vinho.

O corpo de engenharia das

tropas brasileiras fez-se credor
de excepcionais elogios nesta

LONDRES, 27 (U. P.) - Fôrças lu.orte-americanas, do ge
neral Dempsey, que co-ntiunam a avançar, tratam de dominar
1la situação n11111 ponto do canal Zulder-vVillms de importân
cia decisiva pal'a o desfêeho da grande brutalha que se desenvol
ve na Holanda. Ainda de acôrdo com uma informação alemã
fornecida ,pp]a DNB, a situação da Wehrl11rucht está pio,rando,
apesar dos pretensos êxitos nazistas contra os paraquedistas
aliados na. zona de Arnlfem. Segundo a referida agência na

zista, os norte-americanos estão-se preparando para lançar gi-
gantesco ataque frontal na área ele Reminemont-Épina:l, como
lJrelúdio de uma ofensiva contra Belfort. A despeito dos des-

sr Church·111 nos "Comuns-"
liachos até (\el'to ponto sôbre o desenvolvimento da batalha, o

:' general Eisenhower tomou providên.cias pa.ra evitar que sejam
.

clivulgadas notícias antes elo tempo, que possam fornecer dados
LONDRES, 2G (U. P.) - O sr. \Vins.ton 0,hurehill, que valiosos ao inimigo.

chegou a Londres há menos de um dia, compareceu à Câmara -=-----:----.--------.------ _

dos Comuns, onde pronunciou disc.urso sôbre a cOInferência de G ran a'das d 18 I dDumbarto.n-Oa;ks. Afil'n�ou. o prim�íro minist!'o confiar em que' ....
. e PO ega asos Estados Ul1ldos, a H.llSSla, a Chma e a Gl'a-Bretanha ehega� fi,

l'ão a con�plet() acôr'Clo sôbl'e o problema do estabelecimento e Do Q. (l.. do 10 .m:xél'cito, na. Bélgioa,- 25 (Por Henry T
manutençao da paz e sua segurança em todo o mundo. Chur- Gorrel da "United") - Uma linha de canho�e d 't

.

. 'II . 1 IV. t '. 'd d
.

.

' , s pesa os 1101 e

ch� :-e-v.e ou que a '- �111al a era oportulll ru e de exammar as amencanOf;, de gO qui1ômetros de ex-ten,são, abriu tremelHlo
prmCipalS PEop�sta_s f01:muladas, em Dumbarton-Oa�{fi; antes de fogo ele bal'l'agem destinado a. "abrandar" as defesas alemães
8u,a apl'o,�açao fl1:a!, �A(hantou aI.nel.a o chefe do governo que oS na Renânia. Gigantescas granadas "SilVlfral11" pelos ares in

alHl:�OS n�o pernlltn'ao que os crnl1mosos de guerra escapem ao termitentemente durante várias horas para reduzir a nada

(;a��lgo. En:. r�spo:ta � uma pe!·gun;t�. de, um. deputado tra?a- I dc1�df-'R e povoações fOl'tificadas pelo inimigo na zona compre�
lhIsta, Chm(}llll declarou que nao haVIa lecebldo nenhuma 11l�' encllda entre o Reno e a fronteira belgo-alemã O e p ,tac 1 '

. �

dEI '" '1
. , I . seu. al

10rmtaçado a. �pall 1adsoJ)re a possIve, tentaütva dOe ll�te.rna- i bombardeio ofereceu u'a média de 10 granadas disparadas pe-

�1e� 0t �s cr�n�Jll�SOs e gue��a nos palhses (�leu ros: mmlstro los 'norte-americanos contra uma dos nazistas. Então, foram
(O ,�, e:lOr, a an o �n: se�Ul a ao. seu �OI' J lurchlll, anu.n�iou atiradas granadas de ,18 polegadas, que são sufieientes para.
que fa�'a lon�a exposlçao sobre a slü,açao d� guerra na pl'o:xi· "pulverizar" qualquer fOl'tifi.eação por Iuais poderosa que
ma qumtu"fe1l'u, sf'ja.

_
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Dr. GEBHARD HRO�ADA
Especialista em alta cirurgia e ginecof�gta

\;

comunica aos seus a.migos e clientes que transferirá.
em principios do mês de Outubro próximo vindouro,
sua residência de Brusque para lBIRAMA (Hamônia)
onde irá trabalhar no HOSPITAL «MIGUEL COUTO.)

Virará guerra de movimento
RO:\,[A, 26 CU. P.) - A guerra de posição observada lua

trente da linha Gótica poderá ser seguida muito brevemente

por unia guerra de movimento excessivamente rápida no vale
elo Pô, Foi o que afirmou um observador nnlitar de Washing
ton, ao examinar o desenvolvimento dos ataques' desfechados
pelas fôrças brasi1eras, britânicas e norte-americanas do

Qui-n-\ o e Oitavo exércitos contra a linha Gótica. Além disso,
deve-se levar em conta que a referida defesa germânica já foi
uestruída em pontos decisivos e que os exércitos aliados já
avançaram dire-tamente sôbre Bolonha e estão muito ao norte'

de Rimini. Informações autorízadas adiantam por outra parte
que os combatentes do Oitavo Exército ocuparam Bordonchio,
a 10 kms, ao norte de Rimini.

alemães

Piora a situacão da « Wehrmachtn
. .
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o ESTADO..;;..Quár!a.felrs, 27 de Setembro de t944

o que foi a derrota alemã em Luneville
Londres, 25 - R'evela-se que níca disse: "A caçada foi exce-: rios, :9 que �mto .fa:v'?rece ,os

foi tremenda a derrota ínfligi-llel1'te'" .

alemães. porem a ll1rcratl,va 111-

da pelas fôrças do General A parte mais encan�içada da div�dual dos nOllte-ame!'lCanO�Paí.ton às colunas de tanques luta teve lugar em torno das esta-se sob�'epondo a todas �s
alemães, na área de Lune- aldeias de Parroy, Arracourt e táticas aplicadas pelos germa-
ville. Juvencourt e nas proxímída- nicos.
Cerca de 250 tanques ale- des da cidade de Luneville, as- O General Patton visitou es-

mães foram destruidos e gran- sim como em Chateau Hallins. ta trente várias vezes. Como
de parte dos tanques remanes-I As Fôrças Francesas do In- pioneiro € perito na arte de
contes retirou-se para ,a flores-I

teríor coDJtribui;'am .g�ande- comb8:ter c�,m tanqu,es,. "o ;reta de Parroy, a nordeste de mente para a destruição de lho teimoso deve estar muito
Luneville. fôrcas alemãs, atacando-as du- contente com seus soldados,

Os tanques, os "Thunder- rante a noite e durante o dia, �.__ •..,.,.-��
bolts", a artilharia e a Infanta- com pequenas armas e grana- � OS QUE SO F REM a t

'lia, armada com "bazookas" fi- das e levando informações de Excesso de Trabalhe
zerarn devastações em gral}-ct:e um ponto a outro." ,'_ . I Cerebral, Cansaçoescala entre as colunas mi- O terreno nesta regiao e, Irr t cão Nervosamigas. montanhoso, coberto de bOS-I'

Y

Um oficial de ligação britá- ques e cortado por pequenos � NUTROFOSFAN é o Tônico- _._- -- �-_._----

i Q' iJ" P _ 'II .��;

��.�. I Ideal PORQUE reune em

S su� O 111 "d OI-
II

� ��tSouq�� Rua João Pinto, n. 25 I !.Ól�1����23,a�;0;��:e;:�: FO��I! f. Jl CI es Ivelra A direção não se rcspo nsnhi lizuiI �

�v T d E d)
I
FATADOS reger:terados da Cé- Cirurqião,DeHnste pelos conceitos emitidos nos

l!, fJ ,�. (Em frente ao. esouro o St3 o

11.ula Nervosa aliados ao valo:

I
artigos assinados

� � "� � Florianópolis terapêutico do Cálcio, Sódio, Rua Vítor Meireles, 28

I'
. ---

�l· =, - _:__
êi2

Telefone 1448 I Magn ésio, pot�ssdiO, Fe:To, Dlàl�:�('lr�t\�a;21:o;:s.18 e

8 ORIENTE�.'. �MRTOnD PRTOLOGICnS SA"TA CATARINA
I Fósfcro, e aSSOCIa Os a flC"S! � I ar' .

n fortificantes e ao extrato trcs- ,' _� co concentrado da vitalizante Iehri
Dr. H. G, S. Medina Farm, Narbal Alves de Souza

NOZ-de-KOLA, fonte de en.e1'''' enaram• Farm. L. ua Costa Avila I �

fl�'1 gia universalmente ?OnheCI?a. Os novos e já conhecidosExames Anátomo-patológicos. B,,-ctetiologia NU'l'ROFOSFAN O ontêm I� 1 na c t; medicamentos de grande su-Diagnóstico precoce da gravidez, Autovacinas.
d

I'
Sôro-diagnósticos Ultramicroscopia, I

álcool nem tem contrain ica-
cesso no combate da. Malar-ia.

Hematologia Química sanguínea. ção, é fácil de tomar, paladar Sczortua, em gotas _ Table-Coprologia. Análises de urina. agradável. É PRODUTO Ni\- 3[<l1a1'il1, pastilhas. _ Os mais:j Serviço de transfusão de sangue. Vacinação onU-diftérico I �IONAL, merecen�o. a B?O�- enérgicos remédios no cornba-
1 (CRUPE) com prôvo de Schick. 'fiança da Classe Médica 1a81- te da Malária sezões, impalu-�í Análises químicas de: Fa.rinhas, bebidas, café, mel, águas po td- Ileira, que em sua maior�a � �e- diSl11.0 e tôdas a.s febres intel.·-fr,

veis e para usos industriais (fecularias, cervejarias!. comenda em seu receítuárío. mitentes. 'I'ratamento comple-�: -

-I
Milhares de pessôas usam dift·' to. Beneficia os órgãos afeta-

t'oc·ledade Mus·lca' RmoA'r a' a Rrte ,����::��e :��fs����:AN comi' ��.s:il����c:ci�:ado sem produ-

� I «H H» D!stribuidor �R. Flogny & c. Sanaopil':_ O grande remé
-_ t:>ENADO, 10 - RIO, e nas

I dio elos amarelos. Combate a
De ordem do senhor Presidente convido, a todos os boas Drogarias locais. opilação caracterizada pela

SOC10S de�ta Socie�,!de Musical, ·1�ôr � Arte' a campa, I O mais variado sortimento presença de anquilóstomos e

l'ecer.em
a Ass€rnbl�la Gera,1 Ordinéria, die 28 do corrente, Ide casemiras é encontrado na Vel'l�llnOSe no mrte�.Ülno, os

às J 9 horas, na Sede Sccial,
Lo 'a das Casemiras _ R'Ua quais produzem anemia, caque-

Assunto: Eleição da rrova Diretoria Ico�- Mafra 8-A xia, perturbações intestinais, Quer receber ótinHI surpreso,
Florianópolis, em 26 de setembro de 1944,

_

;:,..

palidez, inchações e gostos que o fará feliz e lhe será

I d
de valioso utilidade? EscrevaO I;rÍt"f}eiro Secretário O veu edor pervertidos. Produz sang�e .110- a: Soares, Caixa Postal, 84,

I
CHRISTOVAO NUNES PIRES .

. vo e vigoroso, dando amIDO I .- Niterói, E. DO RIO.

==================::;:===3=v;:;;o2 de tomates ��f:. o trabalho e alegria na
... _

I' Rio, 25 (D. N.) _' A i�11pren-1 Prísãu fie ventre - Não use
sa clama por uma providencia mais purgantes. Trate-se com

I da Coorc1e�ação contrao abU-I 'I'ablolnxo, pequenas pastilhas
so com�tld? fl'equ�ntement,� qUE' beneficiam o estômago, in
nos caminhóes destmados � testino e figado.
v,enda de l-eg'umes e frutos. Ha Nas Farmácias e Droo'arias
dias uma senhora se düigiu ao da Capital e interior elo bEs.ta_
auto-caminhão n, 7-724, que do,

i faz ponto na pr:;lça Tiradente,s, Para as demais informações
; afim de c�m�pl'ar tomate�, cUJo de pedidos, preços e condições
preço esta fixado em Cr:!!) 2,50. de vendas com desconto à Y1S
No momento de pe�á-los, o ven- ta e a prazo, escrever para
dedor, 'em vez de por na balan- Caixa Postal, 185, Florianópo
ça os tomates que esrtavam lis.
anunciados, apanhou outros,
estragados e mirrados, que se

achavam ocultos. Ante o pro
testo da fr,eguesa, negou-se êle
a vender os 'tomates que esta
vam sendo exibidos pera preço
referido, dizendo que custavam

Imais caro, acrescentando que
a compradora fosse queixar-se

� "·ao bispo", porque estava alI I
pam ganhar dinheiro, O povo
vem sendo explorado de todos
o.s fados e por todas as fórmas,
E' preci!so uma providência
enérgica para sofrear um po�
co a voracidade desses vendel

ros, geralmente ,malcriados e

sem escrúpulos".

� Dr. Laudelino Solou Gallotti
I· ADVOGADO

� Rua João Pinto, 18 - (sobrado), Sala I.
"" -

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

I.. Couelheiro Mafra, " e 5 - FONE 1.&42
Entrei. à domicili.

(omprar, vender ou alugar
Móveis

Nn Interior:
Ano Cr$ I'!O,Il()
Semestre Cr$ 4;),00
Trimestre c-s 2:l,OO

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n." B

Tel. 1022 - Cx. postal 1 :�9

ASSINATURAS
Na Capital:

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

AnQ
Semestre

?O,1)O
411,aO
20,00
7,00
O,:lO

Trimestre
Mês
Númcro avulso

Anúncios mediante r-ont rá t»,

!.Os or iginais. mesmo nlin pnb l i

caslos, nrío serão drvn,vidos,

(Antigo Bar do Borba)
Continua a vender os seus

famosos FRIOS, em geral, a

qualquer hora do dia.

Bebidas nacionais variadas,
das meihores marcas

Conservas e doces

Tem onexo pequeno
ARMAZEM

de sêcas e molhc dos
(gêneros de consumo familiar)
Rua Saldanha Marinho.
esquina Vi:or Meireles.

GRATIS!

Dentaduras, Pontes em

ouro ou Palacril, conserto
dentaduras em 2 horas
... p{'nal'. Serviço rápido e

garantido, Preços módicos,
Chamado por obséqUIO
para Constantino Serratme
Rua Duarte Schutel, 9.

Quer vestir-se com
contôrto

e elegância?
r Procure a

II SERViDORA ai ALFAIATARIA
[a maior organização .no 1MElLO�gênero nesta capital] '�" .

� ,

Rua João Pinto,_ 4. e escolha o seu .figurino,
Fone 775. Ruo Nunes Machado, 11 - A

,

c

(
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Voltou ao que o,.a taRte-
LONDRES1 26 --- A EMISSORA DE HELSINQUI, ANUNCIOU QUE, DE ACOR
DO COM OS TÊRMOS DO ACôRDO DE ARMISTíCIO, o EXÉRCITO FINLAN

DÊS COMEÇOU A RETIRAR-SE PARA AS FRONTEIRAS IDE 1940.

LIRA T .. CLUBE -- Dia t- de outubro -- Pequena Soirée, com início às 20 horas.

V�!���ae dee!!�e!, 10 santo do dia
Célebres) lSS.

Cosme e Damlio.
Por ENEVÊ Mártires

Este dois santos eram irmãos.

I
naturais da Arábia, e clinicavam
corno médicos em Egéa. porto

I marítimo da Cilício. A sua hobi
lidade no trato com os doentes,
secundada pelo dom dos milagres,

1 abrira-lhes um vasto campo de
atividade, aproveitando o parCl ga
nhar inúmeras almas para are·

ligião de Cristo. Quando. irrompiCl
a perseguição de Diocleciano. fo
ram os dois irmãos dos primeiro.
que coiram vítimas da .Clnha do
inimigo de Crísto e de sua Igreja.
O prefeito Lísias quis obrigá-loll a
renegar a fé. Tendo nisto esgota·
do todas as torturas que podia
imaginar. sem, entretanto, ccnse

guir seu intúito, mandou degolor
os dois herois. Os Sll. Cosme e Da
mião são venerados corno padroei.
ros dos médicos .

o exame Jo «líquido da espinho»
[liquido céfalo-raquiano] surpreen
de o sífilis nervosa antes dali .tu'_'
manifelltações. E' preciso, então,

Os serínnats inicíar o trotamento sem perda de
� tempo. para assegurar a cura

Washin;::,ton - (Inter-Ame- completo. do doente. SNES.
ricana) Borracha natural •

deverá ser conseguida logo de- A lIífilis causa' indizlvels sofri

pois que os japoneses forem mentos e desgraças, Tratada o

tempo, porém, é doença inteira
expulsos das Iudias Ocidentais mente curável. SNES.
e dos Estados Malaios. Os téc- •

nícos de Washington não acre- A «paralisia geral» é craullado.
ditam nas possibilidades dos pela sífilia que não foi tratado o.

nipônicos aplicarem a política tempo e liIuficientemente. SNES.

da .. terra arrasada". Os nipô-
nicos podem raciocinar "Que
adianta isto '? Os Estados Uni-

produção de guerra e o papel
.

\'Vashington ,-, (lnter-Ame-,uas lle('es.�idacles militares no

l'lcana) - Pela segunda vez mornen.to .

?D1 duas semanas a Junta de Estudos 'estão sendo feitos
L'redução de Guerra através pela Junta ele Produção de
.Ia sua divisão de Imprensa e Guerra para Ideterminar a ex

i)llblicações, formulou uma ad- tensão dessas possivais novas

vertência, dizendo que restTi-1 restricões, mas a comunicação
;õcs adíciouais sôbre o uso elo i respectiva vem sendo retida

pape.l ya�'a fins civís seriam 1 até ,qu.e o Departamento de
nevitáveis. I COme1'CI0 publique o seu pró-
"Algumas 11 ovas restrições ximo relatório sôbre as possí

"o consumo cívíl estão clara- bilidades da' polpa e cio papel,
mente indicadas nos atuais n.í- o que se espera seja feito den
veis de produção - disse o sr. ,tI'O de uma semana, mais ou
IIaro ld Boeschenstein, direto,' menos.

interino da Div isâo de Produ
.os Florestais. "Qualquer di

minuição na produção exigirá
cortes no consumo civíl. As
notícias de que existem gran
rles estoques nas mãos dos ser

viços militares são inteira
III etnte e rrôneas " .

Simultâneamente, o sr. Rex
W. Hovey, diretor da Divisão I

de Papéis, revelou que a Co- -----------------------------

Elogiados os cadetes missão Consultiva da Indús- (lHE IIODEON)'Q.da F A B j ria do Papel havia solicitado " F

Washington - (Tnter-Ame- que as quotas de tonelagem

\ l'icana) - A unidac1.e da avia- fossem postas de acôl'do com

.pr ",ão bl'asileil'a, que atualmen�e ,t Mual produção "de modo a
•

e,;"tá sendo treinada na Pl'l- que o direito de comprar e

me� F,ôrca. Aérea, em Mit- Ilsar papel fique subs:tan.cial
(:he11 F\31c1, "Nova YOl'k, foi en- mente equilib-rado com a capa
tllsiàstieamente elogiada pelo cidade de produção das fáb\J,
capitão \Nilliam S. Chairsell, cas'·.
oficial de ligação. Dedarou o Dias depois os S1'S, Boes

capitão ChairseH que "os chentein e Ho,vey falaram no

aviadores brasileiros são exce- mesmo tom, lerilbrando que o

lentes. Não se registrou um só limite máximo de 75' { 1'epre
acidente desde o início do trei- senta o máximo de ('onsumo

namellto". Afirmou ainda o possivel, não uma garantia

E MPERIAeapRão Chairsell que os bra- dêsse con.sumo. C IN (Cl
'

L')sUeiros tinham a tendência de Os materiais básicos terão, '

voar independentemente, em sua carência aumentada com a A's 7,30 horas Vende-se u�oa�:�:�
vez de em grupo; mas es'sa crescente neces,sidade dos ser- Ultima Exibição de Don Ameche, Gene Tierney, Laird Gl'egar ondulaçãl) permanen.te e um
tendência foi facil'l11e\nite corri- viços militares. e Eugene Palrette na maior filme do ano, com luxo, elegân. estabilizador de 1 KW, com
2:icla, l)ois êles se mostram in- "Tal fruto", disse o S1'. Ho- cia, amor e comédia:
� pouco uso e em perfeito estado.
teressados em aprender todos ve.\', "significa que os forneci- O dl-abo dt-sse .... _ Na-O , Tratar na Praça IS, n. 10.
os detalhes e querem ser pi- l1lC'ntos de papel para consumo

p

lotos de IJl'imeira elasse. Acr�s- eivíJ terão de ser reduzidos.
V. 26

CINE JORNAL BRASILEIRO (3x76 Nac.)
'eentou que a diferença ele Se as fábricas tiverem de aten-

FOX AIRPLAN NEWS (Atualidades)
ic'liomas tem apresentado al- der ao eOl1SU1110 eivíl eom p1'e Preços: 4,00 e 3 00. Imp. 14 anos

gumas dificuldades para os juízo da producão militar, o

brasileiros, mas êles já se, exército 'exigii'á respeito às

acostumaram a interromper prioridades. O IDxél'c.:ito não

imediatamente o insiÜ'utol' dE'seja dar tal passo, a menos

sempre que não compreendem <l.ue o mesmo St; torne. esse�l
�ualquer explicação. c!al para; �a.l'aJl1Ür a satlsfaçao

Plano para a desintegracão do Reich
Nova York, 26 (U. P.) - O índustrias pesadas, fundições'

I
Esse plano converteria a Ale

"Wall Street Journal" mfor- de aço, fábricas de produtos manha em Estado essencial
mau que o Secretáríu da Fa- químicos e de petróleo síntetí- i mente agrícola com indústrias
zenda americano está prepa- co da Alemanha para nações' que produzam unicamente ar

rando um projeto para desínte- por ela Invadídas. Colocar sob tigos de consumo civil. Os pa
grar a Alemanha e destruir o a direção aliada, o vale do trocinadores do projeto acham
seu poderio industrial. Propõe Ruhr. que a população alemã deve
o proj eto em questão: 3") - Direção educacional ser alimentada com o apenas

1'») - Dividir a Alemanha da juventude alemã pelos alía-] estritamente necessário. Opi
em dois Estados: meridional e dos, com o fechamento das es- nam que isto animaria mais
'Setentrional. Ceder á Polônia a colas até que sejam feitos no- de 30 milhões de pessoas a emí
Prussía Ocidental e o corredor. vos livros para o ensino primá- grarem para outras partes do
Ceder o território alemão a 1'10. Fechamento por tempo in- mundo, 'Ü que seria uma gran
oeste do Reno á França. 't:leterminado das uníversida- de contribuição para a paz tu-

2°) - Transferir o grosso das des. . tura.

Luiz Vassalo. bri!han te escri
tor e jo"nolistn do século pas
sado. mais conhecido pelo pseu
dônimo de «Gandolin», foi cer
ta vez a um banquete e teve a

pouca sórte de se sentar 00 lodo
de um desconhecido muito fa
lador.
Seguindo o ({menú». o gacçon

que servia o setor da meso. em

que se encontravam «Gcndo
!in», e o companheiro casual.
trouxe um magnifico leitão
assado,
O palrador. para dizer alguma

cousa, chamou o otenção de
Gandoliu'_

.. Que causa rara! Trouxeram
o leitão. scm a tradicional co

I roínha de flôres na boca!
. - Pobre animal! Com certeza,

quando soube de, liIua morte a

viuva avisou aos orrriqos :
: "Por

desei_o expr�sso do, m.?rto. pede
se nao enviar coroas .

Comp. Nacional de Pap�1 e Celulose
Declaracão

..

A COMPANHIA NACIONAL DE PAPEL E CELU
LOSE, com sé de em São Paulo à rua Marconí. 124
3." andar, tem o prazer de comunicar aos SEUS
ACIONISTAS dêste Estado, ao COMÉRCIO, à INDÚS
TRIA e a quem mais interessar possa. que nomeou

seu AGENTE-GEf?AL para êste Estado o st , SEVERO
SIMÕES, representante comercial, que dirigirá todos
os seus interesses e atividades no referido território,

GENECY DE ALMEIDA Procurador.

AN IVERSARIOS
Decorre hoje o aniversário do lóir.

Nelson Heusi.

Hoje faz anos a srita. Léo.
veira.

ou-

Completa hoje três anos a

nina Cecilíc-Maria. filha do sr.

Nivaldo Machado.
f......'·..• ...�.:... - _.. ..,.. -_.. .......,..�..............

Agradecimento
o Pe. Superior do Convento San

to Antônio, o Diretor e (l Docência
do Grupo Escolar Arquidiocesano
«São José», sinceramente (como'
vídes com a brilhante cerimônia

da la. comunhão. realizada no

domingo pretérito. agt'Cldecem, mui
cordialmente. a tôdos famílias que

compareceram à !olenidade e que

mui gentilmente. ofertaram bolos.

doces, holachinhas, etc" para o

café, que. após a missa conven

tual foi servido aos naa·comun

gantes. Para todos. reiterando os

'1ieus agradecimentos.
í

mplororn as

bênçãos de Deus.

me

HOJE 4a.feira HOJE

3 v,.l

A

dos já demonstraram sua com

pleta índependêncía elas serin
gueiras do Extremo Oriente
Os técnicos dizem, além disto,
que seria terrível empreendi
rnemto para os japoneses ten
tar destruir as plantações de
borracha". Não podem. desper
diçar braços para êsse traba
lho". O principal dano, na opi
nião dos técnicos, será provo
cado pela falta de trato às
grandes plantações de borra
cha.

João Melcbiades
Por informações particulares.

aoubemos que aca�a de s�r pr2'
movido. por rnerec irnerito ,

ao car

go de Oficial Administrativo. das
ae J, do Ministério da Agricultura.
o nosso conterrâneo ar, João Mel

chiadell de Sousa" rioaso antigo
colega de imprensa e que. tom·

bém, exerce as funções de Chefe
da Secção de Administração do

Serviço de Meteorologia. do mesmo

��n.!!t::!::,'�_......... ....._......__....__....._.

Se V. S. precisar de linhos,
ça uma visita à Loja das Case
casemíras e outros tecidos." Ia
miras, na rua Cons. Mafra,

CARTAZES DO DIA

-, A'8 7,30 hOt'BS:

(SESSÃO UNICA)
Bob Hope e Paulette Goddard

verdade núa e

em:

A
,

crua
]ohnny Mc Brown e Fuzzy Knight em:.

Cavaleiro mascarado
CAMPEqNATO ABERTO DO INTERIOR EM SOROCABA

(Naciona Distribuição COOPERATIVA)
Preços Cr$ 2,00 e 1.00, ·Imp.14anos".

'" � '"

Amanhã, no Odeon, às 7,30 horas
Ida Lupino em:

Ao levantar do
(Sessão Unica),

pa!10

o PRECEITO DO DIA

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Dentadura
Perdeu-se, ontem, no trojeto da

Praça 15 à rua Duarte Schutel, u

ma dentadura em acabamento
(consêrto). Gratifica-se corn 50.00 (l

quern , tendo-a achado, tiver a gen.
tileza de a depositar na gerência
do "Estado",

EMPREGADA
Precise- se de u rne , que

saiba cozinhar, e para ou
tros serviços em casa d
pequena família. Ru a Vise
conde de Ouro Preto, 2
2) andar).

Casas e Terrenos
Vendo diversos casos e

terrenos, nesta capital e

no Estreito.
A, L. Alves - Deodoro 3S.

V.-7

Casas e Terrenos
Encarrego-me da venda.

Comissão m6dica.
A. L. Alves - Deodoro 35.

V, - 6

Vende-se confortável
cQsa. na

Avenida Mauro Ramos, 249�
assim como outra, menor, 80

lado, n. 251. Tratar na rua
GeBeral Bi tten court, n. 129,
das 5 horas dli\ t",rde em di·
ante, 10 v. ·1

I)
l'
11 '

,I

NI,.
f

"
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1
AL OASA

mudou-se para
LADO

A

MISCELANEA
rua Conselheiro Mafra, 9
C A SA I/OSCAR LIMA" )(AO

a

DA

EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL
guerra
\Vashington - (Inter-Ame

rloana) - A senhora Ignez
Barreto Correia de A ranjo, que
organizou a primeira escola de

artmíulstraçâo para mulh -rrs

110 Brasil, está atualmente .ua

rotada pm escrever l'Ppol'tn·
gens sôbre a vida da mulher
americana em tempo de guer
ra.

A senhora Correia de Arau
jo, que antigamente dirigta l)

Departamento de Educação da
I Mundial «D" Hollerith S. A., do Brasil, .Já
I escreveu numerosos artigos
r t: Premio 42161 Valor Cr$ 20.000,00

sôbre o esfôrço de guerra da
I ". mulher norte-americana, in-
i � Premio 52161 Valor Cr$ 10.000.00 clusíve sôbre Míss FrancesI b' Premio 62161 Valor Cr$ 5.000.00 Perkims, secretária do Traba-
'4' Premio 72161 Vator Cr$ 300000., lho, Êsse!S artigos f'oram publí-5' Premio 82161 Valor Cr$ 2.000,00 .ados no Jornal "O Globo" eOs títulos com os

la revista "A Vida",
4 íinaes 2161 Valor Cr$ 50(),OO A senhora Correia de Arau-O títulos com 08
3 Ilnaes 161 Valor Cr$ 50,00

'o veio para os Estados Uni-

Os títulos com os
lr-s em abrtl último, com a de-

2 Ilnaes 61 Valor Cr$ 10,CO :egaçã.o brasileira à Conferên-

Os títulos com o final do
'ia das Comissões Inter-Ame-

,.
-ícauas de Fomento, tendo rea-Premi (i 1 ficam isentos do psgamen- lizado várias conferências só-to da mensalidade seguinte. bre o Brasil 11a UJniversidadeOs títutos com o final do

I2' premiü 4 ficam isentos do paga-
de Harvard, e '1:0 I�lstituto de

mento da mensalidade seguinte Assunto� Internacionaís de
. Connectícut,

•
� t""""._"

S 8 ng Denol
CONTEM

A mulher e e

Departamento de Sorteios autorizado e fiscalizado pelo Govêrno Federal

Carla Palente, n. 92
Matriz S. Paulo Fone: 2-4550 Caixa Postal 2999-End. Teleg, Reg. «Construtora
Rua Libero Badaró 103-107 Fihais em todos os Estados e l\gências no interior

Resultado do Sorteio realizado em 25 de Setembro de 1944
I: Número Sorteado 2.161 - 2' Número Sortecdo 4.064

NUMEROS PARA O SORTEIO
Plenos Mundial'llBlI _ .. "('I, _ .. "O" 42161 .- Plano Universal "H" 064161

Mundia 1 «C)'

42161 Valor Crs 25000,00
52161 VaJN o-s i4.000,00
62161 Valor Ors fl.OOO,OO
72161 Valor c-s 5,000,00
82161 Valor o-s 3.000,00
Os títulos com os I

Os títulos com os 4 Ilnaes 2161 Valor Cr$ 1.500,00
4 tlnaes 2161 Valor Cr$ 9.000,00 Os títulos com 'os

Os títulos com os
3 tinais 161 Valor Cr$ !OO,OO

01'1 títulos com os
3 Iinaes 161 Valor o-s 200,00

1'2
rinaes 61 Valor o-s 20,00

Os títulos com 08 Os títulos com o final do

2 nnaes 61 Valor Cr$ 4n,OO I' Premí« 1 ficam isentos ,do pagfl
. meoto da mensalidade seguinte

Os títulos com o final do Os títulos com o final do
l' premie 1 ficam isentos de pagamento 2' Premio 4 ficam isentos do paga-
da primeira mensalidade seguinte. Imento da mensalídade seguinte.

Pleno UNIVERSAL "H"
i: Premio 064161 Valor Cr$ 100.000.00
2' « 164161 4 Cr$ 25.000,00
3' « 264161 � ors 20,000,00
4' « 364161 li Cr$ 15.000,00
5' • 464161 <! Cr$ 10.000,00
U8 títulos com 08 4 Ilnaes 4161« Cr$ ::00,00
Os títulos com os :i ftnaes 161« Cr$ 60,00
Os títulos com os 2 ünaes '61 @: Cr$ 10,00

Os títutos com o final <10 ,. nremlo 1 ficam tsentos de p3.g�mHnto d-i nrtmetra meusaltdade seguinte.
Os títulos com o ünat do 2' premio 4 ficam isentos de pagemenvo da primeira mensalidade svguínte.
A Empresa está à disposição de todos 08 prestamistas quttes para ltes fazer li entreg , imediata dos

míos a que fizeram [ús neste sorteío. Procurem o nosso Agente Local.
VISTO

Arino Meirelles
(Fiscal do Governo)

O PROXINO SORTEIO REALIZA·SE NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 19ft,.. às 15 heras. na sé:le social

Distribuição do, prêmios da Empre!d Construtora Uoiveuft I nos s e UJ

insupE'ràvei! planos de sorteios menssi«
PLANO MUNDIAL cB. Mensalidade Cr$ 20,00 Distribue por mês 11.115 -. prêmios no total de Cr$ 500,000,00 com o prêmio maior de Cr$ 30.000,00

""C" q .. lO.00..," .. 21.111\ -.

u

"" 300.00000" u" .. 25,000,00
" "Da H 5,00.. " 21) J5 .-

.. 160.000 00 " I. 20.000,00
Universal "fi" .. 5,00··

.. :il1.105 .• ,,1.350;000,0{) .. .. 100.000.00
Subscreva um titulo garantido da Empresa Constructora Universal e seja o

dono de sua casal despendendo apenas

Cr$ 5,00, 10,00 ou 20,00 por mês
Na Empresa Construtora Universal não há preferência. Todos têm os mesmos direitos e para

com todos ela assume e cumpre Fielmente as mesmu obrigações.
garantia. Máxima pontualidade. In(on�estável

FARMACIA

Mundial «8» I

'1' Premio
2' Premio
g. Premio
4' Premio
5' Premio

30000,00
30.000.00
30.000,00
30.000,00
3J.OOO,OC

l' Premio 42161 Valor Cr$
2' Premio 52161 Valor ors
3. Premio 62161 Valor Crs
4' Premio 72161 Valor Cr$
1"(> Premiu 82161 Valor Cr$

«

II(

Absoluta
Camisas, Gravatas, Pijame s

I
As anedotas e pladal aparen

Meiasdas melhores. pelos me temente Ingênuas são grandes
[lores preços só na CASA MIS armas de desBgregaçio mane- �

CILANEA - Rua Traiano, 12 Jadas pela "qulnt••colun....

Crédilo Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & C ia.

A mais preferida, é inegável.
2 sorteios mensais 4 e -18

PRÊMIO M�IOR CR $ 6.250,00

Muitos bonificações e médico gra'is
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

Dr. Alfredo Aloe - Diretor·Gerente

IIsQra
ESPERANÇA

do Farmacêutteo NILO LA tTS
Hoje • amaahl .erA e .11.& preterida

Ih'_" ..Clo.ale • e8trau,celr.. - HOJIleopad.. - f'erhI...... -

&rttcoa de borracha. ' \
1Ii....._ • e,.ata ob_..-••cta .0 ,,_Itld.rt. •.._

At�g�l�gt�� _!l'��}l�Ame� ,
rieana) - Os téonicos de açú
car calculam que a Rússia será
nm importador dêste produto,
durante doi,s anos pelo menos.

Isto a-pesar-do rwpido pro
gresso na reconstl'uçã.o da in-

Idústria de açúcar 'russa des
truida pelos nazista.s na Ucrâ- .--,_,-".. -,__-_-_-..-��-_-_-,_-__-:.-:.-_-__-

nia, a maio,r zona produtoTa do corrente ano. A ampliacão
da Rússia. A produção de .açú- do plantio será feita na PI'óXi�
'car Ina União Soviética sófreu ma primavera, mas as dificul
üma reduçã.o !de mais de 50% dades de braços e de máquinas
depois da invasão nazis\ta. A e a falta de cuidado com o ter
reconquista da Ucrânia não reno protelarão o aumento da
chegou a tempo pa�'a a sMra llrodução l;WS lin�ites pl'eGÍ�o6,

Rui Maia P. Amélia
.

Areão Maia
participam a seus parentes

e amigos o nascimento de

seu primogânito IRAN.

FpoHs., 25·9.1944

pre

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSiNIATO. VANADA·
TO, FOSF OROS, CALCIO

EtC;
TONICO DO CEREBRO'
l'OHICO DOS MUSCULOS
o. Pílido•.

, D.Plup.rldol,
Eaqot.dOt, Anêmlcol, M...
qu« cri.m MlgrOI, Crilnç..

. uquíticII, rec.b.rio I toni
fic.,ão ,II.' do org.nhmo

s'a ng·üê n 01
Lle. D.N,S.P. rr 199, da 1921

Estatística da lepra·
Rio, 26 (A. N.) - Novas es

tatísticas sôbre a lepra no Bra
sil acabam de revelar que se
encontram 110 momento Isolda
dos do meio social recolhidos a

leprosário 19.567 hanseanos e
se acham em preventórios
2,035 filhos de morféticos.

A partir de 139 cruzeiros,
vendemos cortes de casemiras
em a nossa Loja, na rua Cons.
Mafra, 8*A.

DESPEITE I BILIS
DO SEU FIGIDO
E SllIlra d. C8111 Dlspllt, ,.ra 'fUI

Seu fígado deve produzir diariamenta
um litro de bilis. Se a bilis não corre li
vremente, os alimentos não são digeridCII
e apodrecem. Os gases incham o estôma.
go. Sobrevém a prisão de 'Ventre. Vod
s(·nte·�e abatido e como queenvenenado.
T l1do é amargo e a vida é um martirie.
Unia simples evaCl1ação não tocará a

caLlsa. Neste caso. as Pílulas Carter sã.
extraordinariament� eficazes. Fazem cor·

reI' esse litro de bílis e você sente-se di5.
posto para tudo. São suaves e, contudo,
espccia lmente indicadas para fazer a bilú
correr livremente. Peça na Pílulas Omer.
Nã6 aceitl! out1'O produto. Pr��o: Cr. $ 3,00.
.. ".4')P:;;L4fWSC4 i .IPI.,C --:tt:2Q -, •• ,

(,
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Agência Geral Transporte de Cargas
Comunico aos snr s. c .merciantes e demais interessados

que o transporte de CHg,S COIl inua_ sendo feito, semanalmente,
com regularidade, para' TUBARAO, BRAÇO DO NORTE,

)RLEANS, URUSSANGA. CRESCIUMA, BRUSQUE, BLU
\1ENAU, ]OINVILE, LAJES, CURITIBANOS. CAMPOS
NOVOS e jOAÇABA.

Aceitam se viagens diretas a CURITIBA e PORTO
ALEGRE.

GUILHERME GONÇALVES D'AVILA
Rua Alvaro de Carvalho, 2

End T'el s «DAVILA» Telefone 1.6};::• b

TENHA JU:IZO
TEM srru.is OU REU.

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO-

PULAR PREPARADO

1§I�fJl=&)r!J
A blFILIS ATACA TU1JU U UHGANIISMO

O Fígado, O Baço. o Coração, o Estômago. ot"

Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nOR Ossos, Reumatismo. Cegueira, Queda do Ca-

belo, Anemia e Abôrtos.
Inofensivo ao organismo. Agradave!

como um Iicôr
O ELIXIR 914 està aprovauo pelo D.N.S.P: como
auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo

da mesma origem
FftLAM CELEBRIDADES MÉDICAS

Sobre o preparado ELIXIR A composíção e o sabor 8:
«914. devo drzer-Ihes, sempre gradavet do ELIXIR ..Hl4. re

que o tenho empregado, em comeudarn-no como arma de
os casos de índroação apro- fac li manejo para o público
prlada (sirills em varias de no combate á sl'II1B, quallda
suas munlfestações] OB resul- Ide. que frequentemente 8-
lados têm sido 88tlsfatorlo8, nroveíto no Ambulatorlo da
pois são rapídos e duraveis. Maternidade de Santa Marla_

Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy,

o Mucus da
Asma Dissolvido
Ropidámente
Os ataques desesperadores e violentos da

asma e bronquite enve�enam o ?rganlsmo,
minam a energia, arrumam fi saúde e de
bilitam o coração. Em 3 minutos, Mendato,
nova fórmula médica, começa a eircular
no sangue, dominando rapidamente os ata
ques. Desde o primeiro dia começa li d�!\Il·
parecer a dílículdade em respirar e volta
o sono reparador. Tudo o que se faz ne

cessario é tomar 2 pastilhas de Mendaco
ás refeições e ficará completamente livre
da asma ou bronquite. A ação é muito
rapida mesmo que se trate de casos rebelo
des e antigos. Mandaco tem lido tanto
éxito que se oferece com a garantia de
dar ao paciente respíração livre e fa�il ra
pidamente e completo alivio do sofrnnento
da asma em poucos dias. Peca Mandaco,
hoje mesmo, em qualquer Iarmactu. A uossa

garantia é a sua maior proteção,

Mendaeo A�a�:,:::.m
Agora t'ambem a Cr $ 10,00

(,A1\Am�EXSES x GOIANOS, ração ::\letropolitana de Nata- 221 pomtos: Guanabara, 53;
."C.11J IWEIA) UE GIGAXrrES, ção realizou na piscina do Bo- .T'ijuca, 48; Vasco da Gama,

DIA 10 tafogo o quarto concurso aquá- 33; Flamengo, 8. Foi batido o
Aproxima-se o dia 10 ele ou- tico da temporada para cate- recorde de nado de peito em

rubro, data magna do futeból 'loria adultos. tendo o clube 100 metros para participantes
catarinense em que os 1l0SS-OS alvi-negro vencido o certame. pelo nadador Aldevio Leão
seletos pebolistas bater-ss-ão A colocação dos seis concur- Justosa, do Fluminense, que
com os goianos, em disputa do remes foi a sogumte : Botare- obteve o tempo de 1 minuto 19
Campeonato Brasileiro. 0-0, 226 pontos: Fluminense, segundos o 4 décimos.
A expectativa eln tôrno dês-

'"

-----...-..-.....--...............,.._.....�-. - ...... .........__.............._................... ......__.-""' ..

se sensacional chóque é gran
de, visto que se trata elo maior
encontro do ano e por serem
as duas seleções dotadas de
elementos que são verdadei
ros craques, e que nos propor
cionarão uma partida de gala,

O lDstaclo de Goiaz, repre
sentado por um seratch de va

lor, o qual derrotou 'a seleção
de Mato Grosso em S, Paulo
pelas respectivas contagens de
7 a J e :3 a 1, é integrado por
grandes nomes, tais como Es
cobar, Bízoto, Navarra, Pão
Duro, Lulú e outros:
Querem, sem dúvida, reabili

tar-se cios 1 evézes que os cata
rin erises lhes infligiram no
ano passado, vencendo-os por
2 a O e 4 a 1.
Isso, talvez, se dê; mas, ao

que parece, vai ser d if'icil uma
vez que os nossos rapazes se
acham bem treinados, física e
técnicamente. Tudo parece in
dír-ar que o mateh entra cata
rin euses e goianos será um
duelo de gigantes.
A nossa equij)€ está quaaí

escalada, dependendo apenas
de uma duviclazinha a respeito
de Rubinho e Luiz, na posição
de médio-direito: Qual dos
dois será o classificado?

O trio final, acredita-se que
será formado por "Valdir, Fa
téco e A récio.
A linha média não está, aíu

da, completamente certa. Há
algumas dúvidas a respeito de
Chocolate, Rubíllho e Luiz.
Não se sabe se Rubinho será o
médio direito ou Luiz; ou en

tão, se Luiz será o center-halt, Iou Chocolate. Quanto ao half
esquerdo, o craque Jalmo, é o

ponto alto da liinha média. Seu
jôgo está-se tornando cada vez
melhor: Podemos afirmai- qu=
é o melhor médio esquerdo do
Estado. A linha atacante cons
tituída por Felipe, Zaboti, Tei
xetrínha, Tião t Saul está bem
coordenada, apresentando per
feito enten dímento entre os

íntegrances.
Como vemos, a nossa turma

está bôa, mesmo, o que prome
Ü� levar de vencida o!' goianos.
Em próximas ec1ü;õf>s daremos

}'
:-JS impressões dos nossos cra-

ques em tôrno ela peleja:fo
E. ,J. ']'.

f.\_ VA('OS lU fJROFISS;H••••
São Paulo, 25 (A .. N:) -- Na

qnal'( a Delegacia tle Polícia
desta ('apitaI está e111 anda
mento um pl'ocesso ('rime ins
taurado Con tl'a Leônidas da
Silva, C'ollhecido jogador de

d 8 .\_frlca.í'utehól, Reusado e haver

ChU-, AGENTE EM Fl.ORIANõPOLlStado e (Juasi amassado a o1'e- C A ru P 08 [, O B O & C IA. _ Rua FelirJe Schml<Jt, R. SI
lha dum vizinho. Cab.� Po,"C.a1 n 19 - TeJdone 1.08." _ End. Telegr, "AIJIANÇA"

I SUB-AGENCIÃS EM LAGUNA. TUBARAO, ITAJAt, BLUME-
Xj.rl';\çÃO NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

Hio. 2·5 (A, N:) -_ A Fede� "
__ � ....................�,_......,..___,...,..........._..._.""",.........,......"..-........

SEJA SUA

08 Coordena(ão
ECOnÕmiCa
Rio, 24 (A. N:) -- O coronel

Anápio Gomes, coordenador da
Mobilízaçâo- Econômica, con

- siderando a imperiosa necessí
: dade de serem dístríbuídas aos
I
reais consumidores, de forma
equitativa, os produtos e ma-

terias primas de interêsse vi
tal para as indústrias brasilei
r3JS e de importação dificultada
pela limitação dos transpo:r�es
marítimos, resolveu, de acor

do com entendimentos havidos
com a carteira de exportação
do Banco do Brasil, dar nova

redaçao à portaria que criou o

.::íenTJ.CO de Licenctamento de

uespãchos de produtos Impor ..

cados, ampliando as suas iun

çoes P. acrescentando out�'�s
produtos vjtaís entre os sujei
cos ao seu contrôle. O Serviço
de Licenciamento de Despa
chos de produtos ímportauos
agirá em íntima colaboração
com os setores da produção in

dustrial e de construções cí
VIS com a comissão executiva
do convênio farmacêutico, fis
calização geral de preços, de
mais órgãos da Coordenação e

com a Carteira de Exportação
e Importação do Banco do Br��
sil. Cabera ao serviço determí
nar os preços de venda dos pro
dutos enumerados na portaria
ontem assinada pelo coorde
nador da Mobilização Econômi
ca, que resolveu por fim o �s
tabeiecimento de um controle
especial por parte do SLDPI

para os seguintes a-rtigos; pe
ças e acessór,jJQs paTa vekulo �
motor, de carga e de passa:gel-
1'0'8 ta�s como automóveis, (mi
bu�, caminhões, ,tréVtores, tri
cicIes motocicletas, lanchas de
procedência estrangeira, válvu
Las de rádio, resistência e con

dl€rJJsador,es, fe'liramentas em

geral, pilhas ie baterias elé.tri
cas s'elTas péVra todos os fms,,

,

mancais de esferas, r'Olos e ma-

quinas de 'escrever e calcular".

o sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE'I

LIVROS

, ..•..�.
O. L. R o S A IRUA DEO�ORO,33 i
'f'l0I210tlOIlOLlS :

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
•

Idiema. por
tuguê., upar
nhol , francê.,
inglês, etc.

Romance, Poesia, Religiao. Aviaçao.
Matemática. Física. Quimica, Geo.
logia; Mineralogia. Engenh�ria �i.
vil militar e naval. Carpmtar1C:I,
Oe'senho. Saneamento, MetalurqiCl,
Eletricidade. Rádio. Máqui�as; Mo
tores, Hidráulica, Alvenaria. Agri
r.ultura. Veterinária, Contabilidadel

Dicioncírio., etc, etc:
__ __••••__v••_ _

A SAUDE DA �'mLIlER

Prefira uma parte de seu

trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carida·
de". e estará contribuindo para
que êle tome mais um pouco
de leite, tenha melhores medi
camentos, mais confôrto n�
leito de sofrimen\o, etc. etc •••
(Campaha de Humanidade

do Hospital de Caridade).

t\. \" l�rrZ]�l.J INDU�rrll1 A l.-J () TNV IL L}� (Marca regiSL·
CONSERVA O TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACILMENTE

.

E COM RAPIDEZ

s��Ã� ylRCtAt.....
ESPECIAUDADE

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

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

l·COl\'lPANIDA "ALIANÇA DA BAlA"
fundada em 1870 - Séde: B A I A
INCEN1HOS E 'l'RANSPORTES

CapItal • r"."rO'Il.f . _ : . : __ . : _ . _ •...• : .•• : '. cri
Cltr.. ao balanço de IIIU.

Hesponsatlllldlld..,. . _.. :. _. : .. : :. _ ... _ .... _ , .. ' � {:999_477.1500:I5M

RecelUl _.:. ':': _ : : : .• : •.. _ .•....•.. :. ,cri 70.681:048,20
AtIvo _.,. ._ : .. ,:._ .. ,:::,. CrI 105:961.917,.10
Sinistros pagQ! nos 1lltlmoe 10 ano•. , .. , .. :.:,: .. :: crI 64.986.957,20
n�Spl)nsahljldadh� . __ __ , , cri 76.736.401.806,20� u =

2�"Bens de raIZ (PI'Mlas e (,Orreno�) ... _ . : .. : .... : .. _, crI 23.74: ,

DIRETORES: - Dr. P!1m!llo d:Ultrs �'re1t:e rt .. Carvalho, Dr. Francisc-o

de Sã .. Anlslo Massoru.

Agl'rwlas e 8ulrllgênclae tom todo o território nacional. - Su<!UI'RI no

Uruguã! Reguladores de ayarllU1 tlllJl prlnclpal8 cIdades da 4mérica, Europa

Ci

I
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Legião do, Mérito
COM O QUINTO EXÉRCITO, 26 (U. P.) ..• O GENERAL CLARK, PESSOALMENTE� NO Q. G. DO QUINTO EXÉRCITO. EN·
TREGOU A LEGIÃO DO MÉRITO, GRÁU DE COMANDANTE, AOS GENERAIS �SCARENHAS DE MORAIS E ZENóBIO DA

COSTA, DO EXÉRCITO BRASILEIRO. PELO AUXíLIO QUE AMBOS PRESTARA M ÀS TROPAS NORTE-AMERICANAS. NO
BRASIL. AS CITAÇÕES FORAM APROVADAS PELO PRESIDENTE ROOSEVELT.

Tôda a Estônia

! Roma, 27 (UP. - Urgente) -- O texto do comuni-

Será suspensa a ,navegação para a A.rgeutina cada das fôrças aéreas aliadas nos Balcãs diz: "1ropas
.� transportadas por via marítima e conduzidas em aviões

Washington, 27 (U. P.) - A partir de primeiro de outubro, os Estados C1nido� estã� presentemente operando em ampla frente da região
suspenderão a navegação para a Argentina, A notícia foi dada por um porta-voz do do mar Adriático. inclusive na Albânia e l'lhas .1 n

'b
.

d'" 'd d d n A t' d
ao ar150

Departamento de Estado, que ato UlU a me 1aa as neeeSSl a es a 15uerra. re Ira a da costa da Juttoeslávia. O apôio aero-estratégico é dado
dos navios norte-americanos da linha argentina -- disse o mesmo porta-voz - é feita I pela fôrça aérea balcânz'ca,».
em benefício de outros países. que contribuem para a condução da guerra e que rece i =:=--=- -:--;.---------__-----------__
berão tratamento especial no tocante aos usos dêsses navios pata suas necessidades lOS. austrlacos I Chegou a ParlFSinternas. desertam

----�------
.

Estocolmo, 27 (U. P,) _
Nova Iorque, 27 (D. P.) - (Sangrenfa lufa corpo a corpo Cl-nemas Gran�e núm�ro de soldad?s A rádio de París anuncia que �=-

laustnacos, mcorporados as o núncio apostólico monsenhor

_ -.-. .

.

Ao invés de o «Cavaleiro Masca- tropas alemãs no norte da Fin- Valél'io Valel'i, assim corno
HOMA, :::7 (U. P.) � Em. tClda a frente dê comba.te, desde rodo», o Cine Odeon exibirá hoje lândia estavam desertando em outros membros (10 corpo ,11-

(i Adriático �té a costa do Llgúri�, 05 d�fe'nS?):'e� "àlemãês c�n� o filme "Janosik". repleto de amo- roupa� civís, para o sul,' }llomático, chegou a París, em
tinuam segumdo as ordens recebIdas no senüc}o de lutar ate o donantes QvanturQs.

-

---_ -- automóvel. Um despacho do
ultimo homem. Na zona de Rimini, onde atua o Vn1 Exército, Ocuparam Mook Vatieano, on.t.e 11l, dizia que o
os nazistas continuam oferecendo tenaz resistência. Na planí- Papa e�taya preocupado pe1'a
de da Lombardia, onde os aliados poderiam avançar livremell- Londres, 26 (U. P,) - As falta de notícias sôbre 111on5e-
te. as vias do sistema de irrigação e o fato de estarem os ale� fôrças aliadas ocuparam Mook, nho1' Valer i.
mães utilizando as árvores e as granja;s para a defesa t.êm di- * tnU. OOENÇA s�tuada no rio Maas, a 7 kms.
ficultado o movimento das fôrças aliadas. Tropas paraquedis- = ...�� ao sul de Nijm�gen. .

Com o

tas alemães estão cooperando com as de infantaria. A luta li P.AAA ... uÇot. novo êxito, os aliados conse-

neste setor, antes confiado à artilharia, transformou-se em guh-am estabel'ecer outra im-

sangrentos combates corpo a corpo. pOl'tante cunha na direção da
estrada que une Eindhoven a
Al'nhem.

•

/

com a

Londres, 27 (U, P.) - o co

mentarista da DNB von Hol

berg anunciou que toda a Es
t ôn ia está em poder das f'ór

ças russas.Florianópolis. 26 de ,setembro de 1944

Denúncia . contra um grupo de espiões
Hio, 21i (A, �.) - A policia do ! rio dcf'in« (' ·(.'sch,re('p também a

Estado rlo Hio de Janeiro, em prín- Biaucb in i, alemão. de origetu aus- situnçào dos demais acusados no

cipios 00 ano passado, leve suspei- tríaca, uazista Iervoroso, cn'genllei- .uquér-ito. em conexão com a atua
ta d(" que vários súditos do "eixo" ro gcúgruf'o. ex-cmpi-egarto da Com- cúo de Biun chin i, E evidente () in
desenvolviam em Petrópolis ativi- P,l;D hia de Carris, Fôrça e Luz de ruito crun in oso !Íl' Ferdinanrl Biau
darics contra o nosso país. Leva- São Paul" e da "Aircraíf Opcrating chini, tcudo-se pr incipahnente em

das a deito várias dcligéncias, fo- -Cornpanv Li nii l ed ' cncuri-egado do vista (jUP nada justifica estivessem
ram descobertos, enterrados, num levantamento topográfico do Dis- luis documentos em seu poder c,
sit!o de Ferdinand Baron Bianchi, trito Federal (' por t'im, técnico uinda, escondidos, colocados em 1<\
numer-osos docurncntos e futogra- desse serviço, diretor da Secção de tas, enterrados ou disfarçados en

fias de objetivos que mais se re- Aerof'otogramctric do Sindicato Ire penhascos. no sitio de sua pro
Iacionam com os interêsses milita .. Condor, transformado poster-ior- prledade c residência. Em face,
res de proteção do nosso Iito ral, mente, por fôrça da, lei, nos Servi- pois, das, provas colhidas pelo in
como sejam fortalezas, hangares e ços Aéreos Cruzeiro do Sul. Nas quérito, numerosas e convincentes,
campos de aviação, e uma que Io- buscas procedidas na residência de conclue-se que Fardinan d Baron
caliza a ilha das Cobras. Remeti- Bianchitri, num sítio retirado de Bianchi, ou Fe rdinan«l Biamchíu i,
dos os autos ao Trfbunal de Segu- Petrópolis. as autoridades apreen- ou Ferdinant Freiberg Bianchi,
rança Nacional, foram distribuídos deram documentos, que se achavam qualificado a folhas 77, está incur- I

ao procurado]' Gilb�rto Goulart de escondidos enterrados no quintal, so nos artigos 21 e 4(j 00 decreto-!
Andrade. Ontem, o representante realmente bastante lJcolllprometedo- lei 4.í66 de 1° de outubro de 1942 I
do Mlnístér io Público apresentou rcs. Xo volume principal e nos c art. 39 inciso 4 do dcereto-Iei I
ao ministro Barros Barreto, presi- três apensos 'encontram-se êsses do- 431 de 1938, comoinados com os'
dr-nte daquela. jusliça especial, de- curncntos e numerosas fotografias arts. 1° do dec-Jeí 88, de 1937, su

núnoia contrai os espiões Fcrdinand aéreas da i lha das Cobras e algu- jeito à pena de 8 a 20 anos de r e

Bm'(l'TI Hianchmi, Maria Denuta mas, até, - com anotações do Esta- clusão, observado o disposto 110

Schnehccken, Olga da Silva Abrêu, do Maior do Exército, em c):Irim artigo 51 � 1° do Código penal,
Wa llor Heucr, Friedrich Augusto, 130 do verso. ele "divulgação prol- Alf'ons Scheheck, qualif'icario nas

Hans Epr'iuns, Francisco Drux, bida". C01110 são as de folhas 66 fl í'olh"" 137, Maria Danuta Scheheck,
Gustav Julius Drux e Oto Sureros, 7-1. t de notar-se também a carta ��ustav Julius Drux, Francisco ALl
A denúncia está assim redigida:

I
-scrita pelo acusado ii embaixada gusto Hans Eberius, Augusto Wal

"O inquérito colheu provas positi- Alemã, junta pOlâ cópia a trndução ter Buumann, Walter Heuser, Otto
"as da cr+minalidade dos acusados, na qual se dechlr a ariano, nazista Sererus r Olga da Silva Abrêu es

graças à ação persistente e sobre-I l' ofcrece os sellS �er\'iç'()S a, favor tão incursos ar!. 4 e 9 do alrt. 3 00
modo IllUyav("l da polícia do EstUi- da Alemanha ou dos interêsses ale- clec.-lei 431 dp 18 de maio de 19:1S
dn do Rio. A figuQ'a central das luà!es dc qua'llluer espéc.je e em su.iei tos à pena de dois a cinco
invrsl-igaçôes é

-

Ferdinand Baron qualquer lugar. O .1llinucios'o relaló- d110� (1(' prisão.

l'
2
3
4
5

PElIllIIR
1�IRI[aIR 'JÕNtCÓ:_Ç,�PILAR

POR EltáÜNClk

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

H.lXIR DE NOCUBRAfoi julga·do Itáliana

/
I

I
I

,/
"'",

't

de vez e:n quando, com novas idéias e novos planos, a propaganda
de sua firma, para que os bons negócios continuem aparecendo.

- IJl'ha

li IIn�.111ii ;�:::::��'
- oferece laoe Sêus clientes

'

propagandll'i\ Ilrempr$ difer..-nte. $ mOderna

>�';'?'����.--"I.,·�-...i,.oi""""'-'>"""I� ....
_

.. -O'�'I\:����",.?;I�� "W;JZ;t��,�i-�l"

Rua Triljàno 33 -.�ob.•_ FfLO�IA'NÓPOLI9
F>ropagéndà � 11m jornais:

DESENHOS - 'tEXtOS _ CLICH!!:$
CARTAZE�OLHErOS

Precauções para. o «Dia da Paz»
, .

RW, �7 (A. N,).,- trá dias foí divulgado no Rio qUE\"a po
bCla (le Sao Paulo Ja estava estudando as medidas para evLal'
excessos e abusos no dia da paz. Os cafés, bares e restauran
tes já t�riam sid� �visados de que nesse dia não poderão vell

d.er bebIdas alco_ohcas, Segundo a reportagem de um vesper
t1l10 local, no RIO todas as medidas já há meses foram ('uida
dosamenü� a.ssentadas, n um amplo e minucioso plano em que
foram apreCiados os menores detalhes.

J
I

Golpe na lona doIdriático

o mais completo estoque de
brins de linho e algodão po
dem ser encontrados, a pl'ecos
convidativos, na Loja das Ca�
semiras, instalada na rua Cons.
Mafra, B·A.

-...,...,.__w............_..._�

RIO, 27 (J.) - Por ocasião da partida do 6° Regimento
dI" rnfantaria para o fl'O'nt Europeu, onde se encontra presen- A RAF a' laca
teTll�tlt�, foi dado como desaparecido na praia de Ramos o

flolda.Õ!) ,h)}!.$; Squena. Instaura:do inquérito policial militar a Lond['es, 26 (U. P,) -- A

respeito, tf)rM�). 0.8 autos remetidos à la. A,ditoria da Fôrça Ex� RAF conrtmua at'acando in

lJecliciouária qu{'!. Jogo após a sua chegada na Itália, procedeu Itensamente a navegação na-

[.1.0
jUIg

....a.m.entoo d.O..

aG't1�a,do. T.en.d.
o verificado,

e. l1>.t.retan,to,
que

0jZista
em águas do norrte da I

caso escapava à sua alçada, o auditor Adalberto Barreto, que Hoaanda. De Londres, indicam
funciona no Qual'tel General da F. E. B., resolveu remeter os que durante a jOlt'nadaipassa
autos para esta capital, encaminhando-os à la. Auditoria da da foram atacados com êxito

;. a. R?Q'i.!q �!ilHa,r� qm� O� va,i �)!l'eGia1.' dev-idawente. vinte �mbaJ],'cações inimigas. _--- � ... ..
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