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1\tIOSCOU, 18 (U. P.) �-- A EMISSORA DESTA CAPITAL IRRADIA UM COMUNICADO DA COMISSAO DE INQUÉRITO PO�
tONO.RUSSA, DIZENDO QUE OS ALEMÃES ASSASSINARAM MAIS DE UM MIlJ-IÃO-E-MEIO DE PESSOAS, NO CHAMA
DO ól,CAMPO DA MORTE" DE MAIDENECK, PERTO DE LUBLIN. AS VíTIMAS ERAM TRAZIDAS DE TODOS OS PAíSES
OtUPADOS DA EUROPA; E ERAM, ESPECIALMENTE, INTE�ECTUAIS. MAIS TARDE, PARA ENCOBRIR O CRIME, OS

NAZISTAS QUEIMARAM �IAIS DE 600 MH_j CORPOS� NUM FORNO CREMATóRIO ESPECIAL

Greve geral na Dinamarca
�OVA IORQUE, 18 (U. P.) _ o serviço de imprensa da

Dinamarca explicou hoje os motivos pelos quais o Conselho
Dinamarquês .da Liberdade decretou a greve geral, que come

çou ao meio dia de ontem e que se prolongará até igual hora
flP segunda-feira. Pela referida explicação, tal parede é sinal de
protesto contra o fato dos alemães terem feito fogo, na praça
ele Copenhague, contra uma multidão. Devido a essa violência
naz ista. 23 pessoas ficaram feridas. Protestam ainda os diria-

���� ���__����������������������������� rnarqueses por terem os germânicos transferido 109 prisione�

I
ros clameses de Froesl, no sul da Jutlãndia, para um campo de

Ano XXX >lorianópo!ls- Seg rnds-letra, 18 de Setembro de 1944 H. 9209 concentração alemão. Essa transferência foi feita, não obstan-
te terem os nazistas prometido que não tomaríam tal medida.

Que há de novo da frente Ocidental?;� di���ll��'";r:S:: estão ag�ald�ndO
agoca a reação

d�S
boches

Londres, 17 (U. P.) - Com- Este fato perrnitiu aos tanques solidaram suas posições. Nos- O barborísmo naz isto
pletou-se o cêrco em de Aix-la- avançar para o oriente, atra- sas patrulhas entraram em LISBOA, 16 (S. LP.) _ Segundo uma informação dada
Chapelle. Fortes colunas vol- ves da muralha ocidental ger- Aíx-Ia-Chapelle, mas foram pela imprensa do Exército Subterrâneo Polonês, os alemães,
taram ...se para o norte, oéste e maruca. As últimas notícias forçadas a uma retirada, devi- ao retrocederem. debaixo do assalto do Exército Vermelho, es

sul, depois de terem ultrapas- diziam que a penetração mais do ao fogo da infantaria e dos tão escondendo os vestígios dos seus crimes perpetrados no
sado aquela importante cidade profunda nesse setor é de

91 tanques inimigos. solo polonês. As autoridades alemãs locais têm craztdo muitos
de cento e sessenta mil habi- kms. A unidade de infantaria ,�

fornos crematoríos para as posições que são desalojadas: Es-
t.antes. Com isso os norte-ame- que operou em estreita coope- Londres, 18 (U. P.) - Se- ses fornos são usados para queimar os corpos elos poloneses e
rícanos encontram-se também ração com a unidade de carros gundo anunciou o Supremo judeus, que se encontram atualmente enterrados em fóssas,
a menos de 50 kms. de Colônia, blindados somente teve um fe- Comando Aliado, o Prrmeíro em massa. Semelhantes fornos trabalhavam em. distritos atual
a grande metrópole da Renâ- rido, ao eliminar as últimas Exército norte-americano, que mente ocupados pelos soviéticos, como os de Vilno, Grodno e
nia. barreiras nazistas. Os alemães opera a léste ele Aachen, pene- Lublí n. Os campos de concentração dêsses territórios foram

f,: enviaram tropas heterogêneas, trou completamente na Linha ràpidr.men te destruidos pelos alemães, e alguns dos prisionei-
Londres, 17 (U. P.) _ Das sem treinamento, para as for- Siegfried, tomando posiçoes 1'OS ali internados foram transportados para a Alemanha. Po

localidades alemãs já ocupa- tificações ela referida linha noutro lado da zona das defe- J érn, a maioria dos internados, especialmente os judeus, foram
das pelos norte-americanos, Siegfried. sas na direção de Colônia. cremados nos campos antes de êsses serem destruidos.
uma foi oficialmente citada no '.' 'x'

w .........-."........._.". w__....... -, - _ •• -

•• - ••• __ • .... ,

comunicado de hoje. É a aldeia Q. G. do Primeiro Exército, Londres, 18 (U. P.)·_ Infor-IVa.- � Pari' fõ::.de Waldendorf, situada 2 kms. 18 (U. P.) _ Nossas tropas ma o Supremo Comando Al ia- UI ;;::;

e meio além da fronteira lu- atravessaram completamente do que patrulhas polonesas Belém, 18 (A. N.) _ Chegou
xemburguesa e a 30 kms. a nor- toda a segunda cadeia de rorti- avançaram mais seis kms. e a esta capital mr. Rapan, go-
déste da cidade de Luxem- ficações da linha Sigefried. atravessaram a fronteira ho- vernador da Guiana Francesa,
burgo. * landesa chegando ao Ulster, acompanhado por seu secreta-

,':-

Londres, 18 (U. P.) -- Ofi- que fica a pouco mais de 5 mi- rio. Recebido pelo interventor
Londres, 18 (U. P.) - A pri- cialrnente foi divulgado que to- lhas dentro dos limites frontei- federal interino e outras auto-

meíra informação sóbre o pa- da a Bélgica já está libertada. riços. ridades, foi conduzido ao Oran-
radeiro do Nono Exército norte- Unidades do Primeiro Exércí- * de Hotel, onde pernoitou, co-

americano, cuja chegada a to internaram-se na Alemanha Londres.vl? CU. P.) _ Infor- mo hóspede do Estado. Mr. Ra-
França se anunciou há dias, numa profundidade que varia ma-se oficialmente do Supre- pari prossegue hoje viagem
vem de ser dada pela agência entre 16 e 18 kms. mo Comando Aliado que fôrças rumo a. París.
nazista Transocean. Afirma es- '" canadenses estabeleceram 11;:;· M-i·Ih·á

-

�e-s wde
-

�_w_ -.r &- • ..-_�

ta que elementos do Nono Q. G. do Primeiro Exército, va cabeça-ele-ponte através do
Exército foram identific-idos 17 (U. P.) - Nossas fórças-eu- Canal de Leopoldo. priSioneiros Brasl-1 e Irgentl-n�na área de Maestricht, na H:)- centram-se agora do outro la- * Londres, 18 (U. P.) _ Des- a -II
landa. do de tôdas as fronteiras do Londres, 17 (U. P.) - O Su- de o seu desembarque ftl;O �ul Rio, 18 (A: N.) - Encontra-

*
Reich com o Luxemburgo e a premo Comando Aliado anun- �1� França

.

o S:t.l1l'lO. Exércíto � nesta capital, com a de�ega-
Londres, 18 (U. P.) -- O �e- Bélgica. Elementos, que ope- ciou que fôrças americanas li- ja fez 82 n111 ])l'ISlOneIro�, sen- çao de estudantes argentinos,

neral Von Rundtedt teria
ram na zona de Stolberg, am- bcrtaraui Langres, situada a! do 4 \,e 49.500 couberam as

tro-jo. sr.,
R

..
odolfo D�rca alto f.u.nvoltado ao comando das fôrças pliaram sua penetração e con- sudoéste de Royes. pas trancesas e 32.500 às nor- cionano do governo argentmo.

alemãs no oeste. Essa informa-
� __ H .... _ w .... ..� _ .. _ .. .. .. _ .,

te-americanas. Oito generais I
Falando a um vespertino local,

ção foi colhida por um corres-
�a ororov_.� -- .nn a -- a a.� ora. -- - _--- a. - war_ - .nrovw ororov. alemães toram mortos ou aprí- 'acentuou que a mocidade ar-

pondente junto ao Terceiro stonados, afora o general Dei- gentina está vivamente empe-
Exército norte-americano. Mas nhardt, que morreu na explo- nhada em manter com a mo-

não deu o correspondente são duma mina. cidade brasileira o mais Intí-
quaisquer pormenores sôbre a mo contacto.
fonte em que colheu o boato. A partir de 139 cruzeiros, ----.---------

• vendemos cortes de casemiras A comecar a
Londres, 17 (U. P.) _ Os em a nossa Loja, na rua Cons. ,- de .anelro

avanços na região de Aix-La- Mafra, 8-A.
Chapelle colocaram os norte
americanos na grande auto
estrada de 4 vias que leva a Co
lônia e outros centros da re

gião industrial do Ruhr. Fica
fie, assim, sabendo para que
Hitler construiu essas luxuo- O Brasl·1sas estradas. Foi para facilitar
a invasão do Reich!

*

o
{) MAIS ANTIGO DU,RIO OE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor·rerente - ALTINO FLORES

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral de Adultos
Doenças dos crianças

Laboratório de Análises

Iclínicas.
Consult6"io: rua' Felipe Sch
midt. 21 [altos da Cosa Po
raíso],.dos 10.30 ás 12 e das

I
15 às 18 hs.

Residência: rua Visco de Ouro
Preto 64.

Fone: 769 [manual)

I .

*

Rio, 18 (A. N.) � O presi
dente do IPASE acaba de bai
xar instruções, estabelecendo

Londres, 17 (U. P.) _ Num que, já a partir de primeiro de

despacho de Moscou, o "Ex- janeiro próximo, as pensões in
chang Telegraph " afirma ca- dívíduaís não poderão ser de'

tegõrícamente que o exército. menos de 50 cruzeiros e as ta
russo entrou na Checoeslová- miliares de menos de 150 cru

quia e Jugoeslávia. Não. dá, en- zeiros.:, Assim,. to:ctos,os .
segura

tretanto, qualquer explicação dos vao ter dlre�to a diferença:
dessa notícia nem fornece ou- correspondente aqueles meses,
tros pormenores. isto é, de janeiro a setembro ..

Vai entrando

.

e os problemas da paz
RIO, 18 (A. N.) -. O Conselho Nacional de Emigração

reunir-se-á nesta semana para adotar medidas definitivas re
lativamente aos 'refugiados de guerra. Será estudada a questão
em seu duplo aspecto: refugiados que desejam voltar à Europa
e os que pretendem fixar-se !I10 Brasil. Para os prímeíros, se

rão facilitados os documentos necessários, e para os segundos,
verificar-se-ão as condições pessoais, influindo, de modo espe
cial, sua conduta e sua ocupação. Essa iniciativa do Conselho.
é um dos .primeãros sinais de que se aproxima, realmente, o

fim da guerra, e que o Brasil começa a cuidar dos problemas
da paz.

Londres, :18 (U. P.) - Os
.aliados atravessaram o UI', nu
ma ampla frente. O rio Ur es

tá situado. a oeste do rio Prúm.
'Esta informação acaba de ser

dada pelo comentarista germâ
níeo Sertorius, por intermédio
da agência naztsta 'I'ranso-

Camisas, Gravatas. Piiames
Meiasdas melhores. pelos me

Dores preços s6 Da CASA MIS'
CILANEA - Rua Traiano. 12'

Comboio alemio
Londres, 18 (U. P.) - O Al

mirantado informou que fôr
ças leves costeiras da trota
britânica atacaram pequeno Na·o sá.- gado '.comboio. alemão ao Largo da
costa holandesa, durante o dia. São Paulo, 18 (A. N.) - O
Foi afundado um barco de por-· interventor do Estado baixou
te médio com abastecimento, o ato, proibindo todo e qualquer

ROMA, 18 (U. P.) - Foram convocadas para o exército qual foi atingido por dois tor- embarque, por via marítima,
italiano as classes de 1915 a 1924. Nesse sentido o Ministério pedos. As naves britânicas não ferroviária ou rodoviária, de
da Guerra mandou afixa.r avisos em todos os pontos desta ca- experimentaram quaisquer gado para fóra do Estado, ex-
pitaI. ,

baixas. clusive O Distri,to Federalt

Londres, 18 (U. P.) - Infor
mam da frente de batalha que
a infantaria norte-americana,
operando a léste de Aix-Ia
ChapeUe, quebrou a' última
ba.rreira da )inha Siegfried.

-

sao convocadosItalianos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Não! VOCÊ NÃO É
UM FRACASSADO
de há muito você procura ...i

i
:....
�
I
I

�I
I
i-

CABEÇA?
RESFRIADO?

/f/WtA USADO COM BOM RE.

SULTAOO o POPU.

DE PESSOAS TÊM
...dcsc(�rjr um rémedi.. parn 6s"le mal Que
o deprime moral e f'isiourucute per .nte
a ser-Iedade. CATUASE COMPOST·\ é o
remédio. preparado com um grande vogo
tul de nossa flora, cujos propr-iedades es

t.imulan tes c vitallzndcrus em combina
ção com o elcalóide da "Ioirnhehóa" e

hormônios cerebral c toatlcular. agem rà
pidamente no combate à debilidade neu

ro-muscular e viril, astenia r lraqueza
nervosa), de-ânimo.v. Não encou trando
na sua fürmúcia , peçn ao dcpoaitárro,
Caixa Postal. 1871 - São Paulo.

A Gestapo na Noruega
Londres - setembro (Inte- triótas noruegueses, não í

m- I

raliado ) - Foi ferido, recente- porta se a acusação foi basea-lmente, por patrtótas noruegue- da em "ligação com uma po
ses, o chefe de contra-espiona- tência inimiga", ou em "pre
gem Fehmer, cujo nome é co- paratívos para deixar o país
nhecido emtôda a Noruega pe- ilegalmente". No departamen
la brutalidade que demonstrou, to üe Fehrner se encontram os

Irepetidas vezes, no tratamento mais brutais agentes da Gesta-,
de prisioneiros noruegueses. I}O na Noruega, tipos que são
Agonizando num hospital, em igualados apenas pelos mais
consequência dos ferimentos famtásticos monstros humanos
causados por patrtótas víngatí- criados por imaginação mórbí
vos, Fehmer não encontra sim- da. São especialistas nos méto
patta em nenhum .setor do po- dos de interrogar prisioneiros.
vo. O livro" A Gestapo em cpe- O próprio Fehmer se parece
ração na Noruega" explica por com seu enforcador. Nestes úl
quê. F'ehrner está entre um dos tímos tempos ele ocupação, di
quatro oficiais da Gestapo que fícilmente .se encontrará ho
dirigiam interrogatórios, "po- me111 que tenha causado tantos
sití vamente os mais brutais"; dissabores e amarguras. sofri
e "esteve envolvido na maio- mentos de pais, mães e filhos
ria dos casos de suplício e es- arrebatados pelos carrascos da
pancamento " de

noruegues'es., organização policial mais es
Uma testemunha relata o caso pantosa que o mundo já viu -

�=r���l ��Oel����l� ql�l= ��n��;�� ;....��:..::�:...._....._-_...- -.__.......'V
.A fOIne do povo be ]ga

...-.-......-----------.:.;:;:::.--;--:...�-;::;.;
"O holandês - declara - BRUXELAS, 16 (United) - Acredita-se que o govêrno

Para Manaus
foi levado para a sala de inter- belga pretende encomendar ao Canadá 20.000 toneladas de trl- Manáus, 16 (A. N.) - Pro--
rogatório, onde foi supliciado go, pagável em ouro, em Nova Iorque. O grande problema, en- cedentes do Território Federal
barbaramente por dois poli- tretanto, é como transportar ràpidamente êsse cereal para a do Rio Branco chegaram 1.700
dais da Gestapo, segundo or- Bélgica. Com efeito, os belgas tinham sido submetidos a ver- bois para o consumo da popu-
dem de Fehmer, que S€

aChava,
Bélgica. Com efeito, os beijos tinham sido submetidos a ver- lação de Manáus.

presente. Fehmer, após as ne- dadeiro racionamento de fome pelos 'nazistas, a tal ponto que,
gativas do prisioneiro, aper- ua opinião dos peritos economistas, teriam ficado definitiva- B L EN ORR IIG IAtou-o pelo pescoço até que ês- mente exaustos com mais um ano de dominação alemã. A
te perdeu os sentidos, quando, maioria das mulheres belgas perderam de 10 a 20 quilos nes-
a despeito disso, foi espanca- ses anos de terror, enquanto as crianças ficaram raquítícas,
do". Outra testemunha diz que pela alimentação inadequada.
entrou em contacto com nume
rosas pessoas, homens e mu

lheres, que haviam passado
pelos interrogatórios, as quais
confirmam todos os relatos an

teriores sôbre a brutalidade de
Fehmer. Na Suécia apareceu
recentemente um livro intitu
lado "Isto é a Gestapo", da
'autoria do norueguês, Bjarne
Hagen, que durante quatro
anos fez cuidadoso estudo das
atividades da polícia alemã na

Noruega. Hagen diz o seguínite
sôbre Fehmer: O ch.efe do ser

viço de contra-espionagem,
Fehmer, é responsável pela
maioria das execuções de pa-

LAR DEPURATIVO

DO SANGUE CATUASE COMPOSTA

II OF�1��5i'J�t.) gá�a Bahia,
I esboça-se movimento no senti-

II
do de se obter do govêrno fede
ral maiores recursos ou recur

I
sos definitivos visando a indus
trialização do gás de arafio

I

considerado como o melhor, no
gênero, do murrdo.

A SIFIUS ATACA TODO O ORGANISMO
O Fígudo. o Baço, o coração

PunlõelS a Péle. Produz Dôres de
nos O�!'IOf.l, Reumetismo. Ce-guelru,
b- lo, Anerni», e Abortos

..

ITwfp ns: V() !iO organismo. A grlHiá ve I ('OTn () I i f'() r.
O ELIXIR 914 está Iiprt�vl1(jo pplo n '>:. S. P.
corno »uxtliar DO tratamento na Sífilis e HplI.
mausmo ria m=sme origem, _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «91ft», dada a sua

base, é ótimo auxiliar do tra
tamento da Sífilis principalmen
te nos casos em que a via bo
cal é a única nnssívet,

(a) Dr. Benedito falosa.

o E�tôm�Il(), "M

íAbe«;a, Di\rt"�
Que da tio Ca-

Atesto que apliquei muitas
vezes o ELIXIR «914» obtendo
sempre os melhores resultados
no trrtamenta da Sífilis.

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO· DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18{a} Dr. Rafilel Barloietil

e moles dos

VIAS URINÁRIAS, RINS e BEXIGA
Um tratamento poderoso das moléstias
das vias urinárias (ambos os sexos) e das
doenças dos Rins e Bexiga, é realizado
eficazmente pelo OXYL. que por meio
de sais extremamente solúveis age dire
temente na uretra. Não ofende o estô ..

mago, auxilia a extinção dos corrimentos
egúdos ou crônicos em ambos os sexos,
evitando todas consequências, como doree.,
nas pernas, tornozelos inchados, perda do
vigor, reumatismo, pontadas, tonteiras,
olhos empapuçados, incontinência na uri
na, acidês, ardência, perturbações na be
xiga. Não encontrando nas Farmácias e

Drogarias, escreva ao Depositário, Caixa
Postal 1874 - São Paulo.

MODO D" USAR NA BULA

Bomba num campo de concentração
LONDRES, 16 (Uníted) - O líder comun ísta alemão, Er

nst Thaelmann e o chefe socialista dr. Rudolf Breitscheid, to
ram mortos por uma bomba, que caíu sôbre o conhecido cam

po de concentração de Buchewald. Esta informação foi dada

pela emissora de Berlim, reproduzindo notícia da agência na

z ista DNB. Acrescenta a informação que a morte dêsses dois
chefes ocorreu durante recente "raid" aliado sôbre um distri
to de Weimar. O interessante dessa notícia está em que a bom
ba aliada matou, justamente, dois inimigos do nazismo.R

'

di Vende-se um.

a 10 legítimo Phi
lips Holandês.

9 válvulas. ondas curtas, médias e

longas, em perfeito estado de con

servação. Ver e tratar na Rua
Arcipreste Paiva, 5 [Clube dos Fun
cionários]. das 13 às 18 horas.

3 v· • 1

-.

Uma profissão- rendosa
Obtenha fazendo um curso rápido em seis meses no

«Cursos PreparatóriOS Dr. Getúlio Vargas»
Estudando por correspondência no seu próprio lar, formando-se pa ra

GUARDA-LIVROS ••• CONTADOR ••• AUXILIAR DE ESCRlTORIO E

BACHAREL EM CIÊNCIAS COMERCIAIS.

MENSALIDADE: es 60,00 I

r
�------------------------""'"''''''''''''----------,,----'''''

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

te 101 sua p.u,t' ...... 1;>--- .

.
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Produto científico paro embelezar os seios
Hormo Vivos n." J para os ""i05 pequenos ou flocidos
Hormo Vivos n.· 2 para os seios grandes. volumosos
Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta confiança .

.. Y.-4. _ Florlanopolis nas F"rmac;". Modert14.
Rauliveira e da 1'6 - Em BJurnenau: Farmac;a.
Sanita. _ Odin - Em Itaiaí: Farmaci.. Santa
J"ar_.inluJ.

Setembro ele 1944

l··...
•..•••..............

f I Conbece
IVida Social r
......� ..

Festej a hoje as suas bôdas- de.
prara o �istinto c�sal João José

� _ .Respire com desafôgolde Cupertlno 1';1edelros, contador.

�. Bastam al destasBanco do BrasIl, e sua exma es·' t gumasd .,A

dE' O'
.

.

- go as em ca a narma.
p�sa . pO�lna rlg� Mededros.

I
c- Acalmamairri..acão des-Soo os seguintes os fllhos do ca-

V
�.'

sal: Maria de Lu rdes , Maria Júlia, •C te prendem a mucos�d�de,
Cecília·, Luiz Gonzaga e Paulp

Vi
trazem pronto alívio!

João: �m regozijo à data, os filhos r.A.9RO-NOLdo dlsflnto casal rncndneom ceie- ....
brar missa, na igreja do Divino
.Espírito Santo. A' noite. em sua

residência. na rua Almirante AI·
vim n

' 10. será oferecida uma Ees- Otinha às pessoas de sua amizade.

A�I"ERSARlOS
Decorre hoje a data natalícia do

nosso venerando conterr&neo sr .

Henrique Boi teux , almirante ra

formado.

Faz anos hoje a

Olga TonelJi.
srita. Almira

Hoje transcorre o natalício
menina Vanda Livrument�.

Festeja hoje s ru aniver, á -io
menina Janéte Gonçalves.

A menina Dulce Silva. residenb
.no Estreito, faz ori as hoje.

Completa IS anos hoje o rneri i-
no José Barão, a�uno do 2' ano

do Curso Complementar (Lauro
Müller).

Bôdas de Prata

Habilitações:
';' Estão�se habilitando para casar:

José Caldeira de Andrade e Maria
ode Lurdes Wagner; Gercino Dias
,de !,ima e Carminda Maria Alves.

INSÔNIA
e

ATAQUES NERVOSOS
. use

MARAVAL
'IRlINSONII: 2 colheres ao deitar.
'IR.I ITlQUES: 3 COLHERES.

Perdeu-se
uma placa (p'egador) de mar

quesit'e, numa ds.s ruas cernrais
da cidade. Gratitica se quem a

entregar nesta. redação, 3v"�

Empregada
Precisa-se de

Esteves Júnior,
bem ..

uma, na rua

116. Paga-se
Sv 2

HOJE

esta 1
Por ENEvÊ

dia

Se aviões pudessem
ser construidos

•

assim •••

Ernesto Senna foi u rn grande
repórter. Trabalhava no «Jornal
do Comércio) quando, certa vez,

viojando num bondinho puxado
a burros, no banco junto ao

cocheiro. viu que um sujeito,
saindo apressadamente de urna

case velha, na antiga rua do
Sabão. se o t ir-o v a à frente do
veículo, procurando suicidar-se.
O cocheiro fez mil e uma pe

ripécias -- sofreou os animais,
travou o bonde 7ápiilamente,
salvondo, assim, o t re sloucodc.
Ernesto Senna não se conteve.

Levantou-se e gritou, colérico,
para o cocheiro:
-- Ah! Desgraçado! Roubaste

me uma bela reportagem poli
cial. ..

da

Se pudéssemos construir aviões

com a facilidade com que uma

criança os recorta num jornal. ..

Infelizmente não é assim ... A Vito

Tia exige aviões e mais aviões. -.

Muitas aeronaves que poderiam vir

;para a nossa frota estão servindo

às necessidades militares dos Alia

-dos. Ainda assim, a Panair do Brasil

triplicou o percurso, de 19'1,2 para

194:1, criando novas linhas diurnas

.e noturnas entre Hio e Relem,
noturnas entre Rio e São Paulo,
e reduzindo consideravelmente o

tempo dessas viagens.

As prioridades são serviços de'

guerra atendidos pelas autorida

des competentes. Isto não quer

dizer que o sr. não procure passa

gem na Panair do Brasil: estamos

prontos a servi-lo na medida do

possivel,
Terminada a guerra, o avião

continuará a ser o meio de trans

porte mais rápido, o mais con

íortavel, () mais eficiente. Nós o

serviremos com a mesma dodi

cação com que auxiliamos agora

a causa do nosso P a í s , da SIUL

liberdade, da wa vida.
'\

a

santo' do
S. José Cupertino,

Confessor

PAJl4JRDOBRALt�l �
REPRESENTANTE DA PAN AMERJCAN WORLD A1RWA"/S

Nasceu de pais piedosos, rra al
deia de Salento, em 1603. Inocen
te e simples. 'foi acometido de en

fermidade perigosa da qual o sal.'
vou a SS. Virgem. Consagrando-se
a Ela. ingressou na ordem de s.

I Francisco, e com os Frades Meno
res recolheu se ao Cenóbio de Cr í
ptu1a. Aprendeu a ler, tornou se

ecleaiástico e. por fim, recebeu as

sagradas ordens. O seu amor a

}esús conquistou lhe o privilégio
do contemplação, e. horas e horas
ficava absorto em êxtases lIob�en<il·
turais. Tinha grande amor à po
breza, e sua pureza era tão per
feita que de seu corpo evolavam
se perfumes. Trabalhou muito na

selvaçõc das a.hnus IS a todos dis
pensava seu carinho e as suas pa
lavras. Oprimido, muitas veaes,
por iml"ropérioli. insultos e violên
cias, suportava tudo com admircí
vel candura; daí a admiração que'
lhe devotavam ricos e pobres, po
derosos e humildes. Faleceu com I63 anos de idade. rico em dons
celestiais.

2a.teira HOJE

Do último relotorio do Diretoria:

Em 1942, a Panair do Brasil trans

portou 47.516 passageiros; em

1943, esta cifra' eievou-se poro
56.233. Atualmente, 34 comandan
tes de aeronave e 34 co-pilotos,
todos brasileiros, trabalham na

Panaír do Brasil.

(lHE
l,,'s 7,30 horas:

. e o sucesso cont i nú a, com Preston Foster,
Lloyd Nolan e William Bendix, no filme de um realismo

impressionante:

GUADALCANAL
CINE JORNAL BRASILEIRO (3x47 Nac.)

Distribuição COOPERATIVA
Preços: Cr$ 4,00, 3,00 e 1.00. Irnp. 14 anos

(lHE «IMPERIAL))
A's 7,30 horas

e em última e definitiva exibição. o máximo
jamais visto ou imaginado, com Tyrone Power,
Loretta Younz e AnnabelJa, em:

SUE Z

A pedido,
espetáculo

ESCOLA TECNICA DE AVIAÇÃO EM S, PAULO
.

Nacional Distribuição COOPERATIVA
Preço: único 2,00· Imp. 14 anos

O PRECEITO DO DIA
A causa de maior parte das do'

enças do cOl'oção e dos vasos san

guíneos é a sífilis que não foi con
venientemente tratada. SN�S.

3

GASOSIL LTDA.
R_ AUGUSTA. 67 - FONE 4-0986 - S, PAULO

Novo diretor
industrial

Aceitamos representações em geral, espe
cialmente de máquinas, ferraulCntas, etc.

Rio, 18 (U. P.) - Pelo mi
nistro da Marinha foi designa
do para exercer as funções de
diretor industrial do Arsenal
da Marinha do Rio de Janeiro
o capitão de fragata engenr.eí-
1'0 Cicero Freitas Marinho.
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Comprar na CASA MISCE
I LANEA é saber economiaar ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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«Os generais revelam novanlenle os seus prOpOslltoS»
LONDRES - Setembro

'

generais estarão mostrando os

:(Por Lord' Vansittart, para In- plot" foi fabricado e usado pa- seus verdadeiros propósitos,
teraliado) - No dia em que ra aniquilar potenciais num uma vez mais. Estão clara e

se anunciou o recente "com- banho de sangue. Roehm tinha simplesmente ansiosos por a

plot" contra Hitler, pronun- uma "política de infiltrar no fastar 'a guerra do solo alemão,
ciei uma advertência, no sen- exército seus camisas-pardas. afim de salvar o "Herrenvolk"
tido de que deviamos obser- O exército não gostou nem

to-,
e poupar o exército para tercei

var toda essa algazarra com pau a parada, porque êsse ra tentativa contra o mundo.
calma e cetícismo. Declarei, e processo retardaria a guerra Mais cedo ou mais tarde, os i
ainda afirmo; por exemplo, que planejada para 1939. Hitler' generais alemães e membros Ihouve algo singular nas ordens i também não apreciava a ini- dos seus estados-maiores repe
emitidas por um general "apo- .cíativa de Roehm. Êle queria, tírão o adágio orientador: I
sentado" (Beck) e que a bom- I

como declarou, uma Iguerra en- "Aquele que luta e foge, Vive-I'ba foi puro embuste. Os meus Itre os seus 50 e 55 anos de ida- rá para lutar outra vez". Mas,
pontos-de-vista cometidos exas-I de. Dessa forma, Roehm e 01' nota-se bem que, antes, êle lu
peraram Herr ISchmidt numa seus renegados foram assassí- tau e arrasou o mundo - pro
conferência de imprensa. Indi-j nados; e outros da guarda ne-t vocando, muitas vezes, danos
quei que houve, de certo um [gra "reinaram em seu lugar"'1 irreparáveis. Essa é a política 1

"complot"; mas, até que ponto i O Exército foi infiltrado pelas deliberada e contínua dos ge-!foi uma farsa? Talvez até me-: S. S. (tropas da guarda de éli- nerais alemães e do seu esta
tade. Em palavras claras, aSite), em vez das S. A., pelos ca- do-maior, positivamente apoia
prisões e execuções talvez te- fIllisas pretas e não pelos camí- do pela nação alemã. Na sua

nham sido dirigidas, não con- sas-pardas. "E assim o rede- .segunda guerra mundial, os

ira os adversários e rivais posi-Imoinho do tempo traz a vin- alemães levaram a efeito pla
rtivos de Hitler e Himmler, mas gança". Mas, que 'diferença nos de despovoação e devasta
contra os potenciais. Olhemos faz, para nós, se o exército ale- ção em escala mais ampla do Io passado. Não houve nenhum mão esteja castanho ou par- que em sua primeira guerra.,"complot" no incêndio do do? O nosso propósito é extir- Não nos deixemos dominar por :-------------..;;;.;;;.;;;;;;;.;;;;;;;.;;;;;;;.;;;;;;;.;;;;;;;.;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;
Reichstag. Foi um movimento par o 'elemento maldito, total- ilusões sóbre quaisquer dos IIfabricado e, usadO. para finali-,Imente, e para sempre., No provocadores de guerra, mes
dades políticas. Não se regís- fim desta guerra, como no fim mo quando lutam e matam

Itrou um "complot" chefiado .da primeira guerra mundial, uns aos outros. Isso não é vir
por Roehm em 1934. Um ."com- provocada 'pelos alemães, os tude, mas veneno.

I

TRIDALTEX�:
.; '1IIIIDa�leriâl': de cIIDliaíça,!,:; 'c.,

i

,�JI;, IIEt4tO\R�
I �I ®! &ttfllAZIA!I Além das dôres agudas da
má digestão, ha o incomodo social

'I do máu halito e da azia. Com o uso

do saboroso < PÓ Digestivo De Witt»

I desaparecem tais vexames e as

dôres, pois este remedio moderno

I corrige o mal no seu inicio, .graças
a sua formula moderna: Diastase

I
de malte para estimular a digestão,
Kaolin para proteger as mucosas

l gastro-intestinais, Carb. de Cálcio,

I
Carb. de Bismuto, Carb. de mono

sodico para neutralisar a acidez ex

! cessiva , que é a causa principal
da azia e das contrações gastr icas.
Para livrar-se da indigestão, peça

I

I
�

I � !!b�i!!�1,
que o fará feliz e lhe será
de valiosa utilidade? Escreva
a: Soares, Caixa Postal, 84,

II -- Niterói, E. DO RIO.

I

I,

Aos sofredores
Dro. L, GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consultório poro a Rua Bue
nos Aires, 620 _. 10 andar,
Rio de Janeiro, onde passa a

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente'
nome, id ode , endereço e err

aelope selado para ares

osta.
o

.'� �.

OEPLOYÉ
PARA ESTUQUE

Em larguras de
50, 60, 70, 80, 911 E 100 CEHTtMETRDS

POR 200 E 250 CENTIMfTROS DE COMPRiMENTO

Vende-se u�hoa���:-
ondulação permanente e um

'estabilizador ele 1 KW, com
Representante: L. ALMi�IDA

pouco uso e em perieito estado.
R V'd R

I Tratar na Praça 15, o. 10. I
na I ai amos, 11,

,I V. 20 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2'IO\lUTOS
que se recomendam pela sua

ALTA QUALIDADE!

tI

�
MAU BRILHO COM
MENOS TRABAlHO!

SODA CAUSTICA

��DOOír
G'RANutADA· CRISTALI
ZADA - MAXIMA PUREZA

I
,I

r
{.

te roi sua }'lU�"'" 1;>----.
.

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

* *

A VENDA NAS PRINCIPAIS CASAS DO RAMI
Sub-Agente:

FELIPE JORGE
Edifício la Porta - Florianepolis
Representante Geral para o Sul:

LUIZ DE FREITAS SANTOS
Caixa Posta" 330 - Curitiba

COMERCIANTES! FAZENDEIROS!
Temos para pronta en t rega, por preços excepcionalís-

simos para qualquer quantidade, os artigos:
'

I
BREU KV - KM - BREU FF _. em tambores de

240 quilos líquidos, mim.
CIMENTO BRANCO ATLAS AMERICANO

ENXOFRE EM FLOR - moido e em pedras.
GOMARABICA inglesa, "Senegál»

NAFTALINA EM BOLAS. IlvGLESA
SODA CÁUSTICA EM ESCAMAS E FUNDIDA'

SODA CÁUSTICA «AMERICANSUL», em caixas'de
24 latas e de 2 latas de 18 kls.

SABÃO - uso daméstico. caixa de 150 pedaços
40 quilos brutos.

ARSÊNICO DE CHUMBO - americano, rosado,
caixa com 50 libras.

BICABÓRNATO DE SÓDIO MEDICINAL AMERICANO
sacos de 100 libras (45,300 gramas)

SULFATO DE MAGNÉSIA AMERICANA (isento de
ferro) sacos de 100 libras

SILICATO DE SÓDIO (para sabão), quartolas
de 240 quilos

ESCREVA-lvOS HOJE MESMO - REME7 EMaS
PARA QUALQUER CIDADE DO IN1 ERIOR

« A � E R I C A N SUL»
R. S. Bento, 290 .. 30 ando ,- En.d , T'elegr . 'American.
sul, Caixa, 5006 -- Fone: 3-5261 . SÃO PAULO.

GRIPE o TOSSE o BRONQUíTE

FARMACIA ESPERANÇA
do «'armaceutlco NILO LA tIS

I:f o"", • 'tIDa_A .erA • ... preterida
._.... .."'0.&1. e e.tr.nlleirll8 - Homeopad_ - rerht......... _

4rt11l� dI! borr.".... ,

..... r............ _ ........ ob.,....... .,... ao �I....rt. _.cs...

....................................................,
'l'HJ<J U)NnON & LA.NGASHIRE INSURANCE

SEGUROS
THE LONDON ASSURANCE

COMPA.i'lHIA DE SEGUROS "CRUZ�IRO DO SUL"'!:
COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRESN

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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a

DA

A.

ANEA
Conselheiro Mafra, 9

IIOSCAR LIMA")

MI CE�, 't.

I. -_�
rua

CASA

At=
mudou-se para

·(AO LADO

<'

J
por apenas (RS 70,00 em sua casa .� estude no «Inst, Rio
.. (aixa Postal, 5215 _- São Paulo. Fornecemos diplomas.

Peça informações por carta.

Português, Taquigrafia, Matemática Comercial e Direito (omercíal.
I

(urso completo
Branco»

Parabens. Continue a gozar o
prazer da mesa sem receio de
azia, flatulência ou náuseas.
E. quando sentir qualquer per
turbação gástrica, não lamente
ter comido demais, nem se

alarme, porque as mais das
vezes esse distúrbio se deve ao

excesso de acidez no estômago.
Magnésia Bisurada. eficaz an-

tiácido neutraliza prontamen
te essa hiperacidez e acaba com

o mal-estar após as refeições.

� .'SURADA
--....... ••••nlo HOIMALIZADA_

J'[{};F.l!JI'I'VHA 1'I1UNIUPAI.J UJ;J I<LORJANóPOI,IS
CEMITI!;RlO Dl;; ITACOROBi

Edital .n. 61 - (PI'aZO de 30 dias)
A Admín íst.ração do Cembtérío Público de t tacorobí, pelo presente. d.evídamen

te au tor ízada pelo senhor Prefeito Muuk.ipal, faz saber as pessoas abaixo, ou

quem interessai' possa que, tendo terminado o tempo dos arrendamentos relacio
nados, pede para que, 110 prazo de trin ta (aO) dias, a conrar- da presente data se

jarn os nle:-;.lil:::'S J"cq1ierHlos para nov-os arr-endamentos, aroramentos ou retirados
<Ia mesma Necrópo.e. �'OiJ pena c;e. r.noo () rei'(:rlüo Pl'ClZ(J, se .:ern os u.exmos exu

rnados e depo sí tados no Ossár io Comum:

OUTROS CURSOS:

jXÚtnN'oj I Tempo
.10 I Q.IHHlra 1 do

Ululo i j aforamento

nata em

que
termina

Data
do

a Ioramerrto

I
MuUo dinheirQ
miudo
RIO, 16 (A. N.) - A crise de!

I trocos, que vem assumindo pro-
porções alarmantes, principal
mente nos grandes centros,
causando dificaldades e pre
juizos á indústria e comércio
de todo o país, experimenta,
já, ligeira melhora. ° novo di
retor da Casa da Moeda) além
de ter colocado no "American
Bank Note" uma encomenda
vultosa de cédulas de pequeno
valor, as quais deverão che

gar ao Rio dentro de três ou

quatro semanas, tomou pro
vidências de ordem prática pa
ra cunhagem na Casa da Moe-I'da, de moedas de níquel, pre
tendendo pô-las .em circulação.
antes do fim do ano. Serão en

tregues ao comércio, inicial

mente, duzentos mil cruzeiros

por dia, nesta capital e nos Es

tados, onde a crise apresenta
maior dificuldade. ° diretor da
Casa da Moeda estuda a possi
bilidade de aquele estabeleci
mento imprimir cédulas e

cunhar moedas que até agora
eram encomendadas aos Esta
dos Unidos e à Inglaterra,

Resfriado
no Bebé

•

... e na admiração de todos!
.

• De aplicação facílima e secagem rápida,
CUTEX lhe pede apenas alguns minutos para
lhe dar satisfação permanente!".
Escolha entre as lindas e originais
criações CUTEX o colorido que melhor condiz
com a graça e a fidalguia de suas mãos.

E depois..; domine com CUTEX! _"��
E S M A L r E

_ li ,,;::-

4',�,
"",

Nome <10 aforanle

,�\)�O VIRCI:>.) �OA «»: (.;'7
(�WETIEL INDUSTRIAL
JOINVflLE

CUT�X
o Esmalte Mais Popular em Todo o Mundo I

�\�tSallll.9.r Rua João Pinto, n. 25
� � �. (Em frente ao Tesouro do Estado)

�
.

, ·1 ·Florianópolis.
"">, - --- Telefone 1448
RMRTOnO PRTOLOGICRS SANTA CATARINA

Dr. H. G, S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza
Farm. L. !la Costa Avila

Exames Anátomo·patológicos.
Diagnóstico precoce da gravidez.
Sôro- diagnósticos
Hematologia
Coprologia.

Bacteriologia
Autovacinas.
UI tramicroscopia. •OuÍmica sanguínea.

Análises de urina.

Serviço de transfusão de sangue. Vacinação anti-diftérica
(CRUPE) com próva de Schick.

Análises químicas de: Farinhas, bebidas. café, mel. águas potá
veis e para U90S industriais (fecularias. ceevejcn-io.a].

Dr. Laudelino Soloo Gallotti

o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
CI A. \VETZEL INDUS1'RI A l�-.JOTNV ILI�}1� (Marca registo

CONSERVA O TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACILMENTE
E COM RAPIDEZ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AViÕES

••
<4U'

\_

.I. VOAR •••

• ••DIa#, SIJ••

Existem aeroplanos
com deslisadores, e

.

hidrus. A maioria

0.J das aeronaves, porém, pOU8a sôbre rodas
- rodas com pneus. Para um avião

terrestre, pois, os pneumáticos têm tanta importância
quanto a própria hélice ... E onde já se viu um

.avião voar sem hôlice jl Para o seu carro, que foi

feito para rodar e não para voar. a importância
.dos pneus é «in da maior, POIs, onde já se viu

um auto rodar sem pneusi' Entretanto, não fosse

o Brasil o maior produ tor de borracha do campo

aliado e não tivesse construido, nos anos de paz,

uma indústria ele pneus à altura de suas necessidades

·e talvez hoje não tivéssemos com que calçar os

veículos de n08::;08 l.r an spo rt.e.s css e n c iais. Foi

providencialo aproveitamento indusl rial das imensas

reservas de borracha nativa do Brasil. E nessa

tarefa, t.ão bem desempenhada por milhares de

participação. Pioneira na indústria dos pneus, na

qual introduziu alguns dos mais importantes
melhoramentos, dona de lima longa experiência que

:,;e crist alizou na mais apurada técnica, Firestonc

dedicou-se totalmente ao esfôrço nacional, pela
Vitória e o bom-estar comum. Da sua usina brasileira

saem pneumáticos brasileiros tão perfeitos quanto
os melhores do murido l E, entre êlos, pneus para

aviões. produzidos com amesma aperfeiçoada técnica.
E são (>58(';; pneus que estão nas rodas do seu

carro, nas rodas dos bombardeiros e dos C3(;a,,;, nas

rodas dI' nosso I ransportc essencial. Talvez nenhum

país f!()Z(', ('11l relação a pneus, de situação tão

favnrávtl CO!110 o Brasil. ..•.. ftlw; não julgnc
q ue ('sI amos om condições dr' desperdiçar! Cada

1)11(:'11 desviado das Fôrças dp Lihcrt.ação representa
um fi t raso para a Vi tória ! Poróru. quando ti ver de

1 rocar ()� pneus do seu+carro, lembre-se de que

Fi resl tHW I ile dá ruais quilometragem sem porisso
brasileiros, Firestone teve e tem Uma significa! iva C1Ist ar ruais.

A

CAMARAS DE AR VELAS BATERIAS LONAS PARA FREIOS

Distr-ihuidores ; MEYER & elA. Florianópolis

SI<iA ESTES CONSELHOS

Marüenh« os pneus ('(lr/l (L pressão adequa-
da • Nào abuse da velocidade • Nà.o breque

'1l'iolmlamenle • Não corra eõbre os trilhos
do bonde • Não colida com (/ meio-fia.

f'Faça () rodi: io dos pneus u cada 5.000 Ktns,

E prefira sempre Fl f{ESTONE,

Ia marca de qualidade:

48.(H)<1

r

i'
I
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Nada compromete tanto a b
ô

a aparência de um

cavalheiro como o apresentar-se com a barba por
fazer. Barbear-se C0m Gillette é tão fácil, rápido e

econômico, que realmente não há justificativa para
os que se descuidam no barbear diário. Habitue-se,
pois, a fazer a barba todos os dias. Isto terá, sem

dúvida, uma influência decisiva no seu sucesso - na

vida social e nos negócios. Adquira um aparelho Gil
lette Tech e exija sempre lâminas Gillette Azul legiti
lnas - duráveis e abso
lutamente assépticas. f:� l""":::�����

II e t t'e
Caixa 'Postal 1797 - Rio de Janeiro

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

A da

\

verdadeira Europa
. Crédito Mútuo Predial

-.

Pro or etários -- J. Moreira & Cia.

situação

R. Quitanda. 139 - 2° ..

Tel. 3·7220
R. General Osório, 272

Tel. 4-6037

,

A (lIais preferida, é inegável.
2 sorteios mensais 4 e 18

I

I
I
,

I

SÃO PAULO

Rõlamentos de esferas

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00
.

Muítcs bonificações e médico graris
Tudo. isto por apenas Cr$ LOO

GRATlS! peça este livro

DOENÇAS DO GADO
E REMÉDIOS

EN"IIE UM CRUlEllO (M SÊLOS 'AAA a PORTE paST�

UZlNAS C"IMICAS' BRASILEIRAS lT.DA
c:.rO$UlI,B "'ABOTl�1. E$T.s.PAU�

Snr. Dentista!
Faço qualquer sistema de
Dentaduras, Pontes em

ouro ou Palacril, conserto
dentaduras em 2 horas
apenas. Serviço rápido e

garantido. Preços módicos.
Chamado por obséquio
para Constantino Serratine
Rua Duarte Schutel, 9.

(Antigo Bar do Borba)
Continua a verider os seus

famosos FRIOS, em geral, a

qualquer hora do dia.

Bebidas nacionais variadas,
das melhores marcas MACHADO & CIA.
Conservas e doces Agências e Representações em Gera)

Ma triz: Florianópolis
Rua João Pinto, n. 5
Caixa Postal, 37
Filial: Cresciúma

Rua Floriano Peixoto, s/n (EdilL
Próprio). Telegramas: "PRIMUS'"
Agen tes nos principais municipio&'

do Estado

'l'em anexo pequeno
ARMAZEM

db sêcos e molhados
(gênElI'os de consumo familiar)
Rua Saldanha Marinho,
esquina Vi�or Meireles.
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Aguardem _
as novas instalações de',

A EXPOSIÇAO, na rua Felipe Scbmidl, 54
(anjigo varejo da Casa Santa Rosa)

Pio XII aos Estados Unidos
VATICANO, 18 (U P.) -- ANUNCIA-SE AUTORIZADAMENTE QUE o PAPA PRETENDE VISITAR OS ESTADOS UNIDOS�
QUANDO A GUERRA TERMINAR. DE ACôRDO COM FONTES ECLESIÁSTICAS, HÁ UM PtANO NO SENTIDO DE SE
EFETUAR. GRANDE CIDADE DOS ESTADOS UNIDOS, UM CONGRESSO EUCARíSTICO, QUE SERIA PRESENCIADO POR

PIO XII.

(()) lE-- ..�--ll��-êí-_lI· -d-"
- _.'

·-0·---·_
.... --

Embai-iad-orCaffery- -7\--feIicíssima-PARPA-
l'vum avião da marinha Os confrades de "O

Jornal"lüagrante: "Farpa", sequiosa,
e "Diário da Noite" do Rio de às cinco horas da manhã, de-dos Estados Unidos partiu, '

Janeiro, publicam sensacionais pois de uma noite tranquíl.a,ontem, com destino ao seu

reportagens sôbre o caso de sem ter ido à fila, bebe_ndo"
uma égua de nome "Farpa", numa paz serena, quatro litros

que recebia, diaríàmente, uma de leite saboroso e contendo
racão de leite com acúcar.

I
um quilo de açúcar"

Como era natural, essa re- i
E um entrevistado ajuntou:

velacão causou desagradável - "Farpa" bebeu o leite pu
surpresa aos leitores cariocas, ríssímo e, depois, passeou dían

havendo, mesmo, suscitado CO_I te dos madrugadores da fila,
mentários de autoridades e como que fazendo pouco caso

pessoas ligadas à Comissão de tanta gente sem sort�" ..
Consultiva de Abastecimento. I Os nossos colegas do RlO, m-

lo próprio interventor Amaral contestavelmente, prestaram
Peixoto considerou a reporta-i grande serviço, trazendo para
gem "simplesmente edifican-l as suas colunas êsse doloroso

ULTIU ... HORA te".

I
acontecimento, pois, como bem

lTJ.a. Ora, o "furo" foi, em verda- acentua "O Jorna!", "e� f�ce:
ESPORTIVA de chocante, em vista da Por- de um exemplo destes, e rm

ta�ia que proíbe o "emprêgo portante dispor de uma im-
do leite "in natura" na alimen-: prensa capaz de documentar e"

tação de animais, sob pena I revelar fatos que, de outro mo

de castigo legal; além do quê.' do, não chegariam ao conh_e-·
cada ente humano, pelo racío- cimento das autoridades e pao
namento, tem direito a ape- levaria o assunto à Delegacia
nas um quilo de açúcar por. especializada".
quinzena". Ao passo que a I "Revelações como esta, -

G. do Norte 8 e Pc- "Farpa", animal de prestígio conclue o mesmo "Jornal", -::-
e puro sangue, absorvia um poderiam ter si90 feitas h:;t
[quilo por dia!... E, também., mais tempo, se nao fosse a maOutros jogOS, , . por dia, quatro litros de Ierte! ... 1 vontade por vezes manifestadaNO .RIO " SabóJ<?: AmerIca 3 e

"O Jornal", em nota POS-, em relação ao comentário daF'lurní.nense 1. Dornrnqo : Botafogo . '"

C di " M'3 e Bangu 1; Vasco 3 e Madureira tenor, observa, com maliciosa Imprensa. ��o lll,a, o. aI_:-
1; Flamengo 3 e São Cristóvão O; ironia: "A documentação fo- ques de Manca, o silêncio e

CaI!,to do Rio 1 e Bo� Sucesso _1. tográfica que apresentámos, sempre a melhor arma da de-
SAO PAULO: Polmeíros 3 e Soo

espanta a todos. Relembra-se o fraudação e da falsificação".Paulo 1.
SANTOS: Comercial 2 e Jaba

quara 1.
BELO HORIZONTE: Cruzeiro 4 e

Sete de Setembro 1. Selecionado A
4 e Selecionado B I. (O «onze»
vencedor partirá amanhã para Vi.
t6ria. onde enfrentará o selecio
nado espiritosantense).
JUIZ DE FORA: Tupi 2 e Amé

rica [de Belo Horizonte] O.
PORTO ALEGRE: Internacional

3 e São José O.
SALVADOR: Galícia 5 e Sele

cionado local 5.
CURITIBA: Atlético 8 e Comer

cial 2.

país. o embaixador norte
americano sr. Jefferson
Caffery. Ao seu bota-fora.
bastante concorrido, de'
clarou o embaixador Jeffer
son Cafferv aos jornalistas
quep a. sua permanência
nos Estados Unidos -eeria
curta. S excia. foi cha

Florianõpolis, 18 de Setembro de 1944

A colisão líno-olemõ
LONDUES, 17 (U. P.) - A DNB irradiou um comunicado

especial do alto comando alemão, dizendo que o alto comando

tínlandês 'sabia ser Irrea.lizável a exígênoía russa de retirada
das tropas alemãs da Finlândia antes de 15 de setembro. Por

isso o exército alemão na Finlândia continuará a guiar-se ape
llas' pelo ponto-de-vista da sua própria segurança e agirá, de

acôrdo com Isso, contra qualquer atacante.

Londres, 18 (U. P.) -

Infor-, sa conferência foi debatida a

ma a BBC .que os russos abri- nomeação do sucessor do che
ram caminho através da F'in- fe do govêrno, sr. Hackezell,
lândia e cercam duas divisões cujo estado de saúde se agra
alemãs que alí se encontram. vou consideravelmente. Hacke
A agência alemã DNB, por sua zell foi acometido de um ata

vez, noticiou numerosos eho- '!ue de paralisia. em Moscou,
ques entre soviéticos e ale- onde chefiava a delegação de

mães, com os quais os russos armistício. Aliás, a emissora

fustigam os movimentos de de Berlim já uotící-iu que Hac

desligamento dos germânicos. kzell falecera ontem à noite.

Moscou, 18 (U. P.) - Sabe- Para chefiar a delegação fin
se que a delegação finlandesa [Iaudesa, atualmente e111. Mos

já conhecem perfeitamente as cou, foi no_meado o.ministro
condições anglo-soviéticas para das Relaçoes Exteriores da

o armistício sôbre as quais os Finlândia, sr. Enckell.

norte-americanos, embora não Estocolmo, 18 (U. P.) - No ..

participem da conferência, es- tícias jornalis�as dão conta de
tão sendo informados. Obser- que os alemaes procuraram
vadores diplomáticos aliados a.pod�ra�·-se �ie Porkala para
dizem que, caso irrompam. as substituir a Ilha de Hogland,
hostilidades entre a Alemanha que não conseguiram tOD1�.r

e a Finlândia, as negociações dos finlandeses.
russo-fíruesas decorrerão num
ambiente mais favorável para �;;;;;;;;;-..;-;�;;---_.-;-;-..;'------=
a �i��:u�i�·8 (U. P.) _ A Dr. Alcides Oliveira
emissora de' Helsinki anunciou
que o presidente de ambas as

câmaras parlamentares e os

chefes partídérlos da Dieta
finland€sa reuniram-se com

os membros do gabinete. Nes-.I

mado por Seu, govêrno,
« pera coneul tas» , confor
me anunciaram emissoras
americanas.

FUTEBOL
Campeonato Brasileiro
MACEIO': Sergipe 4 e Alagoas 2.
MANAUS: Pará 1 e Amazonas O.
TERESINA: Maranhão 3 e Pi-

auí O.
NATAL: R.

raíba 3.

Evacuande Davao e Mindanao
São Francisco da Califórnia, 18 (U. P.) - A emissora de

Tóquio vem de informar que a população civíl das ilhas de Da
vao e Mindanao está sendo evacuada na previsão ele que os.

norte-americanos invadam as Filipinas.
."._,. w .._·.-..w.............-_..-...........,._.._..........-..-.-_"._-....._-._.......-_-.-....-..-.......·_w_...... '

Cirurgiiio-Dentiste ULTIMA HORARua Vítor Meireles, 28
Diàriamente das 14 às 18 e

das 19 às 22 horas.
Londres, 18 -- Milhares de para- larida pelo ar, adianta-se que·

quedistas aliados descer�m, na taro roi a mais audaciosa emprêsa,
de de ontem, na Holanda. Essa desta guerra, pois teve o con
grande operação foi precedida de
pesado bombardeie aéreo. Os para- curso de milhares de aviões
quedistas aliados desceram atrás quadrimotores, de caça, trans
das linhas inimigas. atingindo, di portes e planadores, condu
retamente; as cidades holandesas zindo grand€ massa humana ade Nimegue, Eindhoven e Tilburg.
Logo ap6s. o general Eisenhower abundante material de guerra,
dirigiu uma proclamação aos sú- e suprimentos. Não obstante,
ditos da Rainha Guilhermina, ge- apesar de sua magnitude, os.

�antjnd�.lhe-.que «.a he>ra. da sua

I
últimos comunicados asslna-hbertaçao hovíedc soado».
I' ta

.

dam es rem prosseguiu o as.

Londres 18 ._·l:.ncurralados em operações de acôrdo com os

vista da f\�nção doa exércitos alia- planos.
dos que operam na França e Pai-
ses-BGlilCos. 20.000 alemães rende
ram-se ao sul do rio Loire. cen

tando'se, entre êles, numerosos

oficiais.

INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSõES DOS EMPREGADOS
- Nos jogos de basquete e

valei, realizados a noite, no

Lira Tenís Clube, precisa-se de
bôa ílumínação. Pôde-se dizer

Devolução Ide selos para Obrigações de Guerra que a que se tem ali está abai-
De ordem do sr, Delegado Regional, para conhecimento e govêrno xo de toda a crítica. O caso

dos interessados, passo a transcrever' as instruções baixadas pelo ci�- compete, pois, aos dirigentes
cular n, 14, de 1° de agôsto de 1944, do sr. Diretor da Caixa de Amortí- da F. A. C.
zação, e que regulam a liquidação dos selos para Obrigações de Guerra): - Fel:Lpinho, extrema-díreí-

1° - Fica marcado o prazo de 60 dias, a partir da datal destas Ins- ta do Avaí está treinando na

truções, para que todos os portadores de mapas de selos de que trata seleção. Pelo seu ótimo treino
o Decreto-lei n. 5.505, de 20 de maio de 1943, os liquidem com as entída- efetuado 5.a feira passada, pa
des autárquicas ou paraestatais de que sejam associados; rece que está em grande fÓT-

2° - Findo êsse prazo, serão considerados <nulos e de nenhum dei- ma. Foi o autor de 4 eletrízan-
to êsses mapas e os selos que neles estiverem ajpostos. tes goals.

3° - Os empregadores que possuírem selos sem aplicação, deverão - O Bocaíuva E. C., segun-
restitui-los, no mesmo prazo, às entidades a que os tenham adquirido, do informações do seu orienta-
as quais llhes indenizarão os respectivos valores; dor, Agapíto Veloso, está cogí-

4° - Findo o prazo, serão considerados tais selos sem valor". tando em excursíonar a Lajes.
Os lempregadores do interior, in.iciailInente, comunicarão a esta De

legacia Regional, por earta, o valor dos selos sem aplicação.
Florianópolis, 13 de setembro de 1944.

EM TRANSPORTES E CARGAS

DELEGACIA DE SANTA CATARINA

*

Estocolmo, 18 (U. P. - Ur
gente) - Informações estam

padas pelo "Stokholmo Tid

níngen
" revelam que um

avião "Messerschmidrt-164" es-'
tá à disposição de Hitler, teu
do no seu depósito 28 mil li
tros de üarburante.

Londres. 18·. O. aliados per
furaram a Linha Siegfried e.m mais
dois pontos situados (l nordeste
do Luxemburgo.

•

Londres. 18 -. Patrulhas norte
americanas ob.ervoram numerosos

civí. alemães cavando trincheiroa
além da Linha Siegfried.

•

Londres. 18 -- O marechal Mont
gomery declarou que sobe a 400
mil o número de prisioneiros ale
znães, feitos nos últimos meses,
na {rente ocidental.

*

Londres, 17 - Embora se

não te.nham divulgado porme�
nores sôbre a invasão pa Ho-

Disputando 5.a feira passa
da. uma partida de volei na Ba
se Aérea com um clube local,
saíu vencedor ° sexteto do Flo-

*

MURILO RAMOS Londres, 18 (U. P.) - In
formou a rádio de Argel que a.

guarnição alemã, que resistia.
em Brest, se rendeu ontem à.
noite.

Chefe da Secção de Arrecadação

•

'IIlatlll
IIIIII[OII riano Peixoto, por 2 sets a 1.

O quadro vencedor: Osvaldo,
Cabelo, Ico, Berno, Amauri e

Albi.

COURA CASPA,

QUEDA DOS CA·

BELOS f DEMAIS

AFECÇOES DO

COURO CABELUDO.

Roma, 18 (U. P. - Urgente):
- Os vários e poderosos con

tra-artaques alemães contra as

linhas guarnecidas p€lo 5°'
Exército fanam esmagadas
sangrentamente p€los aliados ..

tendo sofrido os nazistas ele
vadas perdas�.

TÓNICO CAPILAR

POR EXCelÊNCIA

J,

. ),
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