
inocentes para um plano odi.��c�
LONDRES, 8 (U. P.) O CORRESPONDENTE, EM ESTOCOLMU, DO MDAILY MAIl/' AFIRMA QUE A ALEMANHA AMEAÇA UTIIJZAR AS'! 'PER. :'�'. �.,
SONALIDADES MAIS DESTACADAS EM SEU PODER COMO REFÉNS CONTRA O ANUNCIADO JUl.GAMENTO DOS CRIMINOSOS DE GUERRA.t(l) 'REi ':,:

LEOPOLDO DA BÉLGICA E SEUS FILHOS, O REI CRISTIANO DA DINAMARCA E O GENERAL POLONÊS ROR, POR EXEMPLO� SERIAM LEVADOS- .

PARA O JAPÃO, AFIM DE SEREM POSTERIORMENTE TROCADOS. PELOS CHEFES NAZISTAS CAPTURADOS PELOS ALIADOS. ESSAS PERSONA.
LIDADES SÃO CONSIDERADOS COMO EQUIVAtENTES A HITLER, GOERING, GOERBLS E A MAIORIA DOS OUTROS CHEFES NAZISTAS JUNTOS.
BERIJNENSES QUE ESTIVERAM EM EST6'COLMo AFIRMARAM QUE o NúMERO DE PRISIONEIROS ALIADOS EM PODER DOS ALEMÃES DEVE

SER SUFICIENTE PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE A TODOS OS GENERAlS ALEMÃES PORVENTURA ACUSADOS DE ATROCIDADES.

Igora, nazistas contra alemães!
LONDRES, 9 (B. N. S.) -- O correspondente em Estocol

mo, de "News Chronicle", escreve: "O assassinato em massa
de alemães por alemães, em uma es'pécie de "rioite de São Bar
tolomeu" no interior elo Reich, após a derrota, e antes da
ocupação aliada estar completada, foi previsto por um viajan
te neutro, que acaba ele regressar de Ber-lim. Já agora, prova
loce em grande escala uma hostü violência e terror, à medida
(in€' os exércitos germânicos recuam diamte dos golpes fulmi
nantes dos aliados. No mínimo, se prevê o des1apa,Ti8cimenrto

I"ro�riil!tário e Dir,_.tor-r�rebtoe _ ALTlNO FLORES de mil pessoas por dia, executadas OH presas pela Gestapo ou

__ .
.

._".__._ ..--.-' -------. . fugindo para esconder ijos afim de salvarem suas vidas. Exds-

XXX I Flor"' r S d f' 9 d o b d 1944 H 9217
tem casos de assassinatos de nazistas, nos distritos locais, por

Ano
. lanopo 15- egun a- eira, e utu ro e . civis alemães enfurecidos pela derrota, e pelo severo contrôlo

-A-'" -8 aventu--ra-s-'---'d--e Mt"hat·)ovletch ;':�1�e���\�o��':�:Eri���:!�aEF���;�i�:���:�����
;;'a�'tó�:a�'� o';;;i;�! lU��::S �oI':,�a:d�a:a�:o��s�:��' N�O�d;;'::
recemos! Que Deus nos aJude" !

ospôsa, oferecendo-s0 para pô-la em liberdade desde que o ge-lExecutado pela
-

llel�al cessasse a luta. Mais tarde, com efeito, Míhailovitch foi .L J u

acusado de estar cooperando com os nazistas; mas, apesar dís- GESTAPO
so, noticiou-se ultimamente que sua espôsa falecera 110 campo

de concentração. Seus filhos, por sua vez, passaram-se para o Londres, (Via aérea) - A

seu adversário o marechal Tito. rádio de Cairo, citando "fontes
bem informadas", disse que o

G d ab aça- ta, ta Liberdade de Batatas argentinas sr. Paul Loebe, antigo presí-

rau e VI r o pa rio Ica cambiais Rio (Pelo CONGio) _.- O na- f���âo��::l�:s\��?}�:�/��i
nTO !) (A. N,) -- Despachos procedentes de Lodo O Braail E'lO 8 (!\. N) _ i propósito vío argentino "Aqul1les II", 'ltndcumbIdal da eliminação de

,
. �. ,

c, ",. ... .'. trouxe da R pública d p" t o os os e ementas que pos-
dão c-onta elo grande in terêsse e Vibrante entusiasmo com que numa nota na imprensa do RIO e u 1 cu o. Ia a

tr , '. ,'-",
. I grande carregamento de bata- sam en lar em negociaçoes
::w populações elo "hinterland" brastleiro vêm acompanhando Grande do Sul o Banco do Bra-It 1

.

t d da
, com os aliados.

'

r r r.- r ld r1., ,
•

",' . " •
. '. 1'.··. I sil esclareceu que há absoluta I �s, o qua �

em VIr u e a p:s

d.lltud,ao
elos valentes soi anos brasrleíros na 11 ente ita iana,

I
.

.

'.
sima sacana se espalhou neios

J

••• líberdade de cambiais para to-t _

'
.

-

-

lado a lado corn os soldados uas democracias, que lutam pela dos negócios no exterior. jPoroes do l?arco, ficando em Pela «saúde»
--l.libenlarle do mundo é extinção do malfadado nazismo que vío - parte deteriorada. A mercado- das galinhas De clandestinos
·la todas leis E' a consciência humana. A imprensa carioca ,lo "�choe·lr� de 'Iria

foi rigorosamente selecío- Belo Horizonte, (Pelo cor-

I
·

vu U nada e novamente ensacada io) O
.

d a eoalsatravés do todos os seus órgãos, tem realizado entrevistas com
reio - s C?�1erclan!es o

.
Paulo "ffinso I.p.ara entrega aos importadores. M d M 1

famílias de soldados que seguiram para o campo ele batalha ( 11 ti e.r,ca o umcipai, ,nao co�- Londres, 9, (SIH) - Segun-

que se encontram presentemente empenhados na luta cont rs Rio, 9 (A. N.) _ Está des- I cOI.aan�� com .a tax� �e pel-, do despacho de Bindhoven, re-

10
- 110l�e das aves, lmpetIa.lam um gístra-se nesta cidade a apa-

:) nasí-rascísmo nos campos (la Europa, mostrando-se) todo: [)ertand� vivo in'.cerêsse em tO-I campeao curioso mandado de segurança
. " • .•. C:. riçâo do primeiro jornal clan-

cheios de orgulho por terem um parente convocado para a de :10 o País o projeto governa- I pala evitar ���l as" galinhas , destino, que se publica na Ho-

Iesa da pátria. Através dos jornais e, mesmo, em palestras na:
mental relativo .ao aproveita-Ido deserto adoeçam nas balolas . landa com caráter legal. O jor-mente da cachoeíra de Paulo I

inas, o homem do ]10VO mostra-se empolgado com a bravura Monso. O acadêmico Pedro 1 ·w��res,. 9 (S. r. P.) -- Em II ma·lor part
nalem questão é o famoso

dOR soldados brasileiros e satisf'e ít o com o castigo que êles PS :::almon, aludindo ao plano (':-1 VarSOVIa clrcula�a o rumor de E:l
•

.

e "Het Parool", que começou a

tão infligindo aos nazistas, pelos crimes que cometeram COD- clareceu o seguinte: "O apre- i
que Rommel s�Ia nomeado. o estar livre ser publicado em fins do verão

���__;��:.��:.:�:_;.����L......w••J"_-....""-"..""._..-_-.'___._._.J".-....�. �:;�a�e��ag�it����o d������ I def����'? ���;!���a�ed����;!
I

Roma, 9 (U. P.) _ A mai�r r�d�9�Ote��i��a��Opa���!:
�ordeste sêco e pobre. A ener- i

no �eserro., ., A_ �vIaç.ao ameri-
I p.art�, do Polo�oneso.' na Gr�- mão Recomeçou, também em

gia captada e a dístríbuícão I ca�i:t e blltamca, le2J:r:nente, Cla, Ja pode seI consl!derado h .. Eindhoven, a publicação do jor-
1a ampla zona beneficiada �es-I �st,a tra_r:sforma,ndo Berllm em vre. �os alemães, segundo foi nal "Dagflad", que havia sido

cenderá às localidades próxi-;
\'eIdadello deserto. . . notlcIado ontem. suspenso há mais de 3 anos.

nas, às cidades do litoral e ao i
;eu parque industrial, o ímpe- II�o de progresso e fôrça civili
:adora adormecida, hoje, na Inércia dos mananciais aban- i
lonados". I
___;;aiiii__

" .. ------ .. --.

i

Dr. Artor Pereira I
c\ín�a �!!!�!rA�ultos '1Doenças das crianças
Laborat6rio de Análises

Iclínicas.
Consult6rio: rua Felipe Sch
midt. 21 [altos da Casa Pa
raíso], dO!� 1030 ás 12 .. das

15 às 18 hs.
ResidÉlncia: rua Vise. de Ouro

Preto, 64.
Fone: 769 [manual I

eféns

------- -------.+--_._------_.

o MAiS ANTICO DIARIO OE SANTA CATARINA
-.,.,

LONDIlES, seu. P.) - A emissora jugoeslava Iivre anun

cia que o gen,eral �1ihailoviteh o conhecido chefe dos "chet

n iks
" eo'nseguin fugiT da Sérvia agora controlada pelos russos

e pelos gllelTilheiros de Tito pura internar-se nas montanhas

da Bósnia. Como se sabe, Míhailoviteh foi o primeiro a orga

nizar a resistência contra os alemães, que aprtsionaram sua

Aêâba de Sair·
...

o número de

��, S.ETEMBRO ���
de

5ELECÕES
, ... '.

" ., .

. do Reoeler's Digest ..f;

çustac�s6,,··

Sôbre O sucessor do sr $ Caffery
WASHINGTON, 8 (D. P.) --- o presidente Roosevelt está

pondera'Ill(10 sôbre os nomes dê vários diplom,atas, um dos quaiE
(�éverá suceder ao sr. Jefferson Caffery na embaixada norte

americana do Rio de Ja.neiro. Até o momento, porém, o pri
meiro magisi rado estadunidense ainda não adotou decisão
]�m eqn(�xão (:0111 uma notícia de que se verifica exagerada de

mora na nOl1leação do Rllcessor do sr. Caffery, os fun<CÍonários
do Departamento de Estado desmentiram categoricamente es-

I
.
tal' havendo qualquer protelamento. E afirmaram, de maneira

'I;oRitiTa, qne muito frequentemente, em várias partes do mUll- I

(lo, ObRel'\'a-Se lapso de muitos meses entre a partida de um

embaixador no]"te�amel'icano e a designação de seu suceSSOT

Tais fUI1-rionários asseguraram, também, que nada está fugin·
do ao comum, no assunto que diz respeito à, escolha do suces- ji.SOl' (lo sr. CaffeJ'y. 1

!

-em Tamanho, em Beleza, em Paladar, os
bolos feitos com Composto «Â PATRôA»

fta .......-.-.-"., .... .-..r- ....
- ....-.....�..-..-., .,.........,...---,... .-.-.,.-_ .-••---.._.�• .,.,_,.

Valor e abnegação dos Brasileiros
('0111 a PÔl'ça ExpediCionária Brasileira, :) (D. P,) - He·

vüla-R'e que quatro membros do serviço médico brasileirc

t, ansllortaram um camarada ferido numa distância ele 10 qui,
ltlllleüos e111 trilhos montanhosos, até ('hegar à ambulância. Peregrinacão

eucarística
Rio, 9 (A. N.) - Estão ulti

mados os preparativos para a

�?� de g�a�de peregrinação de I
llelS brasIleIros ao terceiro Con
sTesso Eucarístico, que se reali
�ará em Buenos Aires, entre 11
� 15 do corrente. A situação da
guerra e as dificuldades de
transportes impedem que nos

sa peregrinação tenha vulto
ainda mais imponente; contu
do, sabe-se que a representação
brasHeira será a maior da Amé
rica do Sul.

-

O DOCE COM FRUTAS
PA c

• \ de
're 2 chkal"as de ,artn la

,

Misture e pene: h de fermentO etn Pdo,. 4 colhenn àS d � e

�'l�i�ada de sal, 1 c�i��;:�sdade COI?POStO
açúcar. Junte 4 c

de chkara de pas�a9,
A patr5a». 3/4 .

d' Junte 1 aVO
«

"as plca as. TI \
f "0' ou tamal '. d o leite. lon.la

b�tido e 3/4 de chlcat:lda
�

e polvilhada.
fôrma rasa, unta

2 colheres das
em Cubra com

la e açúcar.de cane .

de sopa, 2, minutOs.
Forno quente,

• O COMPOSTO «A PATRÔA»
não contém umidade, evitando,
assim, que a massa fique empas
tad:l ou enc:lroçad�.....

De textura delicadíssima, as

segura bolos macios, fôfos e cres

cidos, de paladar delicioso! Se
ainda não experimentou o Com
posto «A PATRÓA», experimen
te-o hoje - e o usará sempre!

A brincadeira
do «Vitrola»
Rio (Pelo correio) -- Foi e!l

Víiado ao Foro Criminal, o pro-

primeira fase da nova. ofensiva �:f��:�E�����l�i�l;!�i;
\JOSCOU, 8 (U. P.) -..:. 4-vançamçlo airaves da �allleie, os "VItrola". Segundo consta dos
ito,s russos já tem a cidade de Szmel ao alcance da sua autos, o acusado, no dia 25 do
ada, enquanto Budapeste dista 111e110S de ] 60 kl11s. das mês passado, imitulando-se
adas russas. Rompendo as defesas fl'onteiriças, numa funcionário da Coordenaeão
de 150 };:m8., o segundo exérc.ito ucra.niano internou-se passara revista nos armaz'en�
e 25 kms. em território húngaro, e o rio Tisa constitue possuiam manteio·a. O "Vitro

, úl,umo obstáculo natural entre as tropas russa,s e as la" declarou que :gia sem mal
UC'ipai.s cida;des do satélite de Hitler. Mais de 100 al-/ aade, pois estava alcoolizado e

�m ocupadas na primeira fase dessa nova ofensiva, não lucrou nada com a brin·
eudo levada ava�u.te :por várias col:unas, cadeira.

,
..

COMPOSTO

.IIPalttia
UM PRODUTO DA Swift do Brasil

L
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Ir I ua II na fIO !ua ar �n IDO ·
Buenos Aires, \) (U. P,) -- \ Júllo Cesar Vietra, dos cc Iná- mas sim fortalezas constituí-. aparecia de pé sôbre um pilar ta" brasileira, com a qual co- I nos territórios argentino e

Durante a cerímonia da entre- riu" Associados ". Esteve no das pela extraordinária união! do tríàngulo topográtíco entre meçaremos esta guerra de ve'l,,1 brasileiro,
ba do escudo argentino, borda- gahinete do ministro da Guer- e camaradagem entre chefes elos rios, e declarou: -- "Esta é dadeíra contrateruizacão cntru ] 'I'errn ln ou dizendo: - "QlIi.::
<lo à s....la brasileira, pelos jor- ra e me disse: "Coronel, em oficiais brasileiros e argentí-

I
a fortificação que encontrei", os dois países", I citar êsse episódio aos jo rna

u alistas brasileiros ao coronel algumas partes do Brasil diz- nos para quem, até ê.ste mo- trazendo-lhe, ainda, uma gar- .A seguir, o coronel Peron listas brasileiros, ofel('cclid0-
PCJ'Oll, vice-presidente da Re- meunto não há fronteiras sepa- rafa de champanha brasileira, arreSC'f'lltou que a ordem que Ilhes, nas mesmas condícôcs

:,2 que os argentinos estãodi"pública, êste salientou que a ran o-os". que lhe enviava o

eomalidantGltêm
as tropas na fronteira. é que àquele 1'I"L�i'i{10, lil)el'da.cle

. ccnstruí ndo fortificações ::C- ,única rortaleza argr-ntí na só- Acrescentou que, efetiva" d,o 2�' Regi,mento de C.avalar�a.,. viver todo o te,l=JjJo possível ,em para. ver o 'l,ue qulserorn, onrle
. "_ , . b1'8 o 1'1.0 Uruauai , E eu lhe ',_ ,111'C o no tl'ug-ual (' a extranr-

, ,,'" mente, Caio Júlio Cezar Víoí- de Uruguaiana, com uma deu! .. ('o:")�a('to e 1ll.11aO -orn o s «n«- e como o quisereru. Isto e tudo
, • , "l';;',";ondi: "Ho1'nem, é a p1'1- Idín.árra camaradagem eXls1en-i � . .

ra fez uma viagem até a fron- catórta que dizia: -- "l�'hC:o Ies e ofic-iais brasí leirus, «on- quanto j)')rlprn:,.\s cf('lTC'''J'-ll!es.
mcira 11"tIC18 que "e n.hn sóbrr Ite entl'p chores e oficiais bra- ',��"',t;: �',�" '� '.

'" -"

teira, mostrando-lhe, ao regres- chegar às suas mãos, St'n1101' l'nlic'l'llizHndo t:1111!JF!DJ CiJ:ujPosto que nossos coracões h (i.
s-ileiros e argentinos, (Ieda- :1080, Q:tC;'o porem, que o se- sal'. uma fotografia, na qr.al ministro, a nova "arma secre-j suas t;:,míJl:o::;, indif"ti'llntlHmt(�)mni1o tr-mpo ti IH' os têm",

o

n111([o:
.. Há pouco tempo, chegou a

t;S{C país um velho amigo n08-

so, o jornahsta bra.srlclro ('alo

nr 'li' vá visitar nossas "f'ortt

Iícacões "

na fronteira e veía
tUei;' o que quiser, Verá qL�21
não encontrará fortificações, I

Tijolos boíxo .preço
POn.TO XLECml<�, 7 m.) ....... Um grupo de tndustriais, re

sidentes em São Paulo, 1'e80 lv u Inverter grossos capitais em

nosso Estado, constrniudo gl'a, ides e modernas táhricas de ti
jolos, com capacidade ele prorl ção diária de 100.000 a 500,000
tijolos, Os estabelecimentos a serem construidos, terão apare
lhamento técnico de grande r idímento e eficiência, capaz de ]
possibilitar volumosa produçã em condições excepcíonalmen- i
I e econômicas, fatores estes ie permitirão colocar a merca-I
dorta no mercado por preços .ôrnodos ao alcance, cuja realí- rzação se anuncia para breve'lt'erá é óbvio, salutar influência

r,\,o d,eSenV01Yimento da indústria das construções em nossóI'Estado.
___________ I

���===;;:;;:......:.;:;;;;;;-.-:;.;;:;:;,----''''''''''- ,-�..----.
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9E PESSOAS TÊM
I

USADO COM BOM RE
1

�LTAOO o POPU·

DEPURATIVülAR

I DO SANGUEídAtt\;A REGISTRA DA

I A IIFILIS ATACA TODO o ORGANISMO
o Fígado, o Baço, o coração o Estômago, os

Purmões li Péle. Produz Dõres de Cabeça, Dõres
D08 Ossos. Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
belo. Anemia, e Abortos
Inofensivo ao organismo. Agradável como licôr.
O ELIXIR 914 está spr-vaeo pelo D. N. S. P,
como auxiliar no tratamento da Sífilis e Reu-
matismo da meBmlJ origem. _

VALIOSAS OPINIOES
I) EUXm'«91ft». dada il sua

base. é ólimc auxiliar do U'a
temente da Sifilis principalmeD
te nes casos em que a via bo
cal é a única passiveI.

(a} Dr. Benedito Talosa.

Atesto que apllquel multas
vezes o ELIXIR «914» obtendo
sempre os melhores resultados
no trctamenta da Sífilis.

la) Dr. Rafael Bartolettl

Dr. laudelino Solou Gallotti I
ADVOGADO I

��������==

Beba, agora,
COIll todo o Brasil

If

o privilégio. que era apenas do Rio e

de São Paulo. é agora também seu: a

cerveja, que já era a de maior venda no

Brasil, a Brahma Chopp, está ao seu

alcance. Prove-a! Compreenderá a razão
dêsse sucesso: o sabor incomparável, a
extrema pureza, resultantes da' superior
qualidade do malte, da excelência do

lúpulo e do fermento empregados DO seu

fabrico, tornam a Brahma Chopp uma

cerveja particularmente deliciosa. capaz
de satisfazer aos paladares mais exigen
tes. Peça, no seu bar ou no seu fornece- ,

dor, Brahma Chopp. Verá que maravilha!
Cada garrafa equivale a momentos de
verdadeira testa :

I

I BRABIttA f_�BOPI:t

Só faz beml

A muis importante Companhia. de Capitalizaçâo da América do Sul
Amortização de Setembro de 1944

No sorteio de amortização realizado no dia 30 de Setembro .:le 1944 foram amor

tizadas as seguintes combinações:
HTG ORE ECK UAJ LIK IVO

Todos os portadores dos títulos em vigar, sorteados com estas combinações,
poderão l'eceber imediatamente o capital garantido a que t&m direito,

Sede Social: - - RIO DE JANEIRO
ESCRITÓRIO para os Estados do Paraná e Santa Catarina: -- CURITIBA

Rua Barão do Rio Branco nr, 39
Inspetores e Agentes em todo o. Brasil.

'v .. _, .... � •. ,:."w<1)o,,l).�......, .. \::·,.:o!._ .••. ,,,. __ •

Pr o pr etários - J. Moreira & C ia,

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

PRÊMIO M�!OR CR $ 6.25000

Iv.uitas bonificações e médico gra is

Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

ARTIGOS PARA SORVETERIAS,
CONFEITARIAS E BARES

Sorvetinas • Livros de Receitas de Sorvetes

Colheres Automáticas '" Essências de Frutas

Taças e Copos • Pazinhas e Palitos

T e r m ó m e,t r os. C o c o e f r u tas

C9pinhos de massa • Utensílios e Accessórios

..�

,,:/@iJk:_fW'

I
I

I

!
i
i
I

I
I

APANHANDO
um

RE,SFRIA'DO?
..-- Faça i.ió .. Ajuda a

evitar 08 restriado»
,

./ Quando come�r a .spln�r. a fun
pr ou a sentir o nariz irritado,•.• êsse
� o sinal de alarme da Nature%hl '

Providencie Logo! UseVickVa-tro..'n0l
-pingue alguma!! gotas em cada llil
rina. Depois, repare com que rapideifIe CQme\;a a atuar, estimulando e ajudando as defesas da Natureza a repelir
• resfriado. Va-trO-l'Io1 é um medica
mento especializado para a "zona de
perigo" nas vias nasais, onde c:omet;al1l
lJ'Uaal todos Df resfriado&. _

":' ,

Treino aeronãutico
Washington, 6 (U, P.) -

administração de Aeron�
Civil a.nuncia que estão se�....

'

1'8c'ehiclas, em 19

Repú,'americanas, as in�crições
128 bôlsas de estudo, que '

direito a um ano de treina }
to aeronáutico nos Est-c
Unidos. Jil êste o quarto pr�b
!na de t,'einalllf?ntr} .aeronl"
co inter-americano desta :ri:
reza.

Linhos, tropicais e C2
ras de todos os deseril1:)s
ços, só na Loja das Car
- Rua Co�. Mafr�. 8
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" o ESTADO

D�ririo Vespertino

ftec!ação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Te). lO:_!2 - Cx. postal 139

ASSIXATURAS
Na Capftal :

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

70,01l
40,00
20,00
7.00

O,:W

An!>

SeJll!'sf re

Trim!'stre
Mês
NtUTlPrn avulso

No Interior:

Ano Cr$ tiO,Ofl
Sl'nw�trp Cr$ 45,00
TrinH'st 1'1' c-s 25,00

med inn te co 111 r-át o,Al1ún("j().�

Os origill:1is, m exmo n âo puhli
(';I.!flS, n:io sf'r:io dl,,',d\'idos,

A' dirrç;lo náo St' I-l':;p('fl'.abiliza
IH'lds cOI1C'r.i!os t'mitidos nos

art igos assi nados
--------------------,------�

••••oft·...
.'\�IVlmsÁRIOs

Sra. Beatriz Pede;neíras
Ramos

Transcorre hoje n data no.talícia
da exma. s r-n , Beatriz Pederneiras
'Ramos, espôsa do Sr. interventor
federal dr. Nêreu Ramos e digna
diretora da secção cntarinense da
"Liga Brasileira de Assistência".
cargo êsse que vem ocupando com

grande dedicação e merecendo
por isso, a gratidão de todos quem
tos hão sido beneficiados por ela.

••••••••

Hoje foz anos a sro . viuva Jan
dira Dionísio Pirath Manso.

Nestq data ocorre o natalício do
sr. cap. Aldo f'ernandes, da F.P· E.

A sr i tn . Doroti Fraga festeja ho
je seu aniversário.

Hoje transcorre o aniversário da
sra. Rosol ino Tolentino.

Nesta data possa o natalício da
ua. Ma'ria dos Dôres Bc.rbosn.

Fez o.nos ontem a rnerrino
r ise Ltjci Piazza.

Ma

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles. 18

Cristal a preço
de refinado
Rio (E.) o prOCUl'adOí

Eduardo .Iara apresentoll de
núneià con,tra ,José Anselmo
Pessoa, J1Judoxo Medeiros dr
Araujo, Abdo Noheme Sapal',
comerciantes em Belo Hori

zonte, Estado de Minas, por
terem incorrido na lei que de
fine os crimes contra a econo

llIia popul::n, vendendo açúear
erista.! por preço de refinado,
Para o processo e julgamento,
o pl'csiden,te do Tribunal desig
nou o ministro Miranda Rodri
gues.

"; ,�' .. , .. '

PAULO.

I
I

Bar ORIENTE
(Antigo Bar do Borba)
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Contra fatos, não há argumentos!
CAFE' RIO BRANCO

I de Euclides N. Pereira

Eis um brinde que estâ quaal
sempre vinculado a comidas e
hebid3s, D8B quais muitas vezes
nos �JD08 ioadvt'l1;idamenle.,

. •.
Quando sentir que o estômago

sofre a� consequencias e sobrevêm cólicas, eructações áci
das, azia ,e. mal-estar, !-<,me Magnésia Bisurada para acal
ma� as �ol)cas, uOI;ualIzar a função estomacal e facilitar
� dl�estãO. Um:, dose de Magnésia Bisurada é um brinde
a s�ude do estôr;nago, porque elimina a causa das pectur
bafJe.� estomacais .

Washington, 7 (U. P.) - O
vice-presidente da Panair, sr.

Roop, informou a Junta de Ae
.onáuttca Civil que, para fazer
frente à concurrência estran
geira, deverá ser permitido à
;:lanair usar as rotas latino
iimericanas, sem competir com
outras linhas aéreas norte
americanas. Assinalou, ade
naís, que se a Panair for obrí
rada a rivalizar com outras
.ínhas estadunidenses, ao mes:

...

mo tempo que com as estran
'Seiras, "o público pagará mui
to mais, já, seja mediante (J

:wmento das tarifas de trans-
00rtes, já mediante um subsi
dio governamental, sendo pos
sível que assim ofereça um ser

viço inferior". Afirmou ainda o

sr. Roop, respondendo à alega
c.ão de que os serviços da Pa
'1air têm sido ineficientes, qU?
"a guerra impediu que a com
õ)anhía obtivesse novos equipa
mentos para as rotas latino
americanas, mesmo dezoito
�eses antes de Pcad Hurhour".

Dr. Guerreiro da
Fonseca
MÉDICO

- com

'� BISURADA
--....-------_DlGESTÃO NORMAUZAD.......

LAVOURA DO LINHO
DESFIBRADEIRA (eBUGRE»

De construção especial.
FUNDIÇÃO DO BUGRE LTDA.
Pedro I, 1219 - Te]. 3-0777 - SÃOAv. D,

REPRESENTANTES
v. S. quer ser representante de firmas de qualquer Estadn

e para qualquer localidade'? Escreva à Caixa Postal 5455
SÃO PAULO

--�---------------------------------------------------.--��

em

10 regime soviético não
d '1 �AL�I�, 7 (U .P.) -- O presidente da Estônia, sr. Arnold,

1 �� �,I ou � Imprensa que o território do seu país não será "co-
e lV�zado e que as pequenas indústrias e comércios poderao
�'�ntllluar su�s atividades, embora 'sob o regime soviétic? Em

s�a� declarações, o sr. Arnold frizou que as empresas, índus
tríaís �u comerciais, que utilizam menos de dez pessoas, con-

i-
tllluar�o funcionando sem qualquer embaraço. E indicou que

0.
s agnCultor�s..poderão empr�ga.r tantos_ Íl1�iv�duos quantos
íorem necessaríos, mas as fazendas serao límítadas a uma

�rea máxima de 30 hectares.

influirá

Continua o verid e r os seus

famosos FRIOS, em geral, a

q�alquer hora do dia.

Bebidas nacionais variados.
das melhores marcas

Conservas e doces

Tern anexo pequeno
ARMAZEM

de sêcos e molhados
(gêneros de consumo familiar)
Rua Saldanha Marinho,
esquina Vi :or Meireles.

P .,apagalo ....

Acaba de se reçistrar em

Bucarcsii uni caso inédito
nos tribunais do país. Pro
curando desquitar-se da es

posa, um cidadão rumeno

apresentou a infidelidade
como motivo. Não havendo,
porém, provas suficientes,
solicitou ao juiz que tomas
se em consideração 'uma fra
se peculiar do seu rival, que
o papagaio aprendera. O

magistrado aquiesceu e o

papagaio compareceu. ao tri
bunal para repetir a frase
reveladora, como uma teste
munha comum, tendo sido a

mesma considerada como

prova.

Reiniciará a clínic2 em

Florianópolis - Palhoça
e Sto. Amaro, ent

Agosto de 1945

lAtualmente no Rio d, Ja·1neiro em curso de espeiali-
zação sobre MOLÉSTIA do
CORAÇÃO e dos VASlSj

IEcos e Notícias I
I De uma receita calculada, para,
1945. em mais de 45 mil cruzeiroso
ra Prefeitura Municipal de Port
Belo reservará 6.795 cruzeiros po-
ro Educação Pública e 490 cruzei
os para Saúde Pública. Com a

Administração Geral, exação e fis
calização financeira, gastará 22.510
cruzeiros.

Dizem do Recife que o atêr
rõ{{e Alagoas, a que a Liga
Social contra ° Mocambo está
procedendo, vai ter, agora,
grande adiantamento, com a

chegada do material necessá
rio à montagem da draga elé-
'trica que vai trabalhar no

atêrro Cabelll'ga. As áreas con-

�iistadas
do mangue serão

\ediatamel1Jte ocupadas com

nstruções de ,casas populares_
•

A Prefei tura Municipo.l de Curi-
titano; ':iespendeu 5 '400 cruzeiros
na instalação sanitário. .do seu

�!,édio.
•

O inte.rventor de Allagoas ad�
quiriu quatro lotes de terreno
sHuad'Os .na _\venida P,edro
\lolnlteiro em Maceió, para
'.'Qnstmção di' granc!e jardim de
il1fância, já tendo ,sido solicita

di
a respectiva planta, ao Ins

ii uto Nacional dé Estudos Pe
da gógicos.

*

�IO
prazo de vinte dias, a con

ta de 20 de setembro, foi aberta,
pe Prefeitura desta capital, a

co orrência pública para arren-

da ento dos compartimentos do
Me 'rcado Público destinados à ven

da de carne verde.

A Bahia quer
empréstimo
Bahia, 7 (A. N.) - O inter

ventor federal encaminhou a

consideração do presidente da
Rcpúbldca o decreto-lei que dis
põe sôhre a autorização para o

Estado ela Bahia contrair, com
o Banco do Brasil, um ernprés
Limo de 40 milhões ele cruzei
ros destinado à reforma dos
serviços ele água e esgotos da
capital do Salvador e para
emitir apólices até o montante - -- ..-----.

de 45 milhões de cruzeiros,
que serão cauoíonadas naquele
estabelecimento de crédito. Os
juros serão de 7 'I; capitaliza
dos e acrescidos de 1 s; em ca

so de falta de pagamento elas
amortizações nas épocas -det.or
minadas. O prazo será de 15
anos, mediante o pagamento de
25 prestações ele 1.600,000 cru

zeiros, ve:n:CÍvel, a primeira
em 3J, de de;�ell1bl'o de 1947, �
a última, em 1959. As apólices
dadas em garantia elo emprés
timo terão o valor de 500 cru

zeiros ('a,da ,uma e veneerão os '

juros trimestrais de 7 ti , fican
do caucionadas no Banco, que
as poderá vender, no todo ou

em parte, caso não satisfaca o Rio, 7- (A. N,) - Até o dia
Estado Ias compl'omissos

�

em 15 do corrente, estará de via
tempo oportuno. gem para uma longa "toul'née"
��� pela América o maestro Vilas
Os tecidos adquiridos na

LO-j Lobos. Primeiro vai ao Chile
ja das Casemiras, na rua Cons. onde regerá vários concertos:
Mafra, S.A, têm como garantia
a qualidade e a durabilidade. Mamona

,'.�IIIIiIII
I! '_1I!! São Paulo, 7 (A. N.) - No-

')tSOlll' Ru� Joa-o PI-DtO, n. 25 ,tícias procedentes ele Samtos
�\ I',?J' u I informam que foi restabeleci-

§! �_ -'�. (Em frente ao Tesouro do Estado) ! do o embarque de mamona pe·

� ,�I Florianópolis I [as docas daquele I>orto,

I nnÁTOlio pnfOLOGICnS Telefone 1448 DTIlQUES EPILÉPTICOS
SANTA CATARINA OU NERVOSOS

Dr H G S M d'u f N b I NOVO TRATAMENTO
..

. . . , e I a armo ar a Alves de Souza
• Farm. L. da Cost� Avila

o tratamento mais eiicaz e segmo que
a medicina tem hoje em dia para os

ataques nervosos ou epilépticos é
o Que se tllZ com MARAVAL-soJuçüo.
Bste podl'l'oso meuicamehto, g.'açns à
I'eliz combinação de elementos opoteJ'á
picos e vegetais de sua [ú"mula, restilue
em pOtl(�O tempo a saúde, a alegL'ia e o

sossêgo aos doentes. MARAVAL-so
Jução-é yt'rdadeil'amentc o tratmoento
meional e eienlil'ico dos ataques ner
vosos e epilépticos.
Não encontl'ando MARAVAL-solnç<'io •

r-nas Fal'mi:JciHs? Dl'og::ll'ias, e�l'eya .ao �
Depositário, Caixa Postal 1874, Sao Paulo. v

MARAVAL !

Cd «élite») floriancpolitana

I
I Snr. Dentista!f Faço qualquer sistema de
Dentaduras, Pontes

CORRETORES E CORRETORAS
PRECISA-SE DE DIVERSOS. BOAS COMISSÕES.

EXIGEM-SE l�EFERÊNCIAS.
Rua Fe lp » Schmidt n. 39

.....-.".......----���-.................-..-..,......-..�---.....-_.·.-_-_·..__-.-J__._,......,._,..w

A opinião do
sr. Roop

*

J Presidente da República
,inou um decreto, ontem, au
-izando a sociedade anônima
R. Squibb & Sons do Brasil,
:, com sede na cidade de
lmington, nos Estados Uni
�, a funcionar no Brasil com
apitaI de Cr$ 2.500.000,00.

o ponto preferido

RUA FELIPE SCHMIDT, 5
AiO Branco)

ouro r.u Palacril. conserto
dentaduras em 2 horas
ap e n as. Serviço rápido e

garantido. Preços módicos.
Chamado por obséquio
para Constantino Se r r a t in e

Rua Duarte Schutel, 9.

VARIZES
EM SENHORAS

E HEMORRÓIDaS EM GERal
Novo Tratamento sem Operação

Vendepse urr apa1ê·
lo pa"a

ass

tor
E.

*

�quarau inscrição no quadro
Ordem dos Advogados do Brasil
'çiio dilste E.tado) o bach.,.....l
o O,,1 ..areent. '

•••••••••••••••••••••••

�TENÇAOI
lendem-se para Dentista dois
are lhos completamente novos.

Ido um Vulcanizador e um

rador, completo. Também se

uga uma sala para escritório.
i rua Vítor Meireles, 18 (so
'ado). Aluguel 60 cruzeiros
lensais. Tratar com João MaQ

� ,ias Gustenhofen, no mesmo

,. t derêço. 10 v. alt· �

,

�...-.-.......-_-.._-.---_..--.,....:-.-.--.._
.._.---...

,
urna cosa de ma

.
1/ende-st'. deira, na rua Ma

l
or Costa, sam número. Trato.l' na

I
\lO ]Clão Pinto; 29. 6v·l

(Edifício

•

;:"�\ '1>. ,� Jff7(1
�,J ts'� P E. F E ITOI

':!J � V�
Produto científico poro embelezar os seio,
Hormo Vivos n." I para os 11;3105 pequenos ou Ilccídos
Honno Vivos n.' 2 para os seios grandes, volumosos.
Inofensivo á saúde - Fórmula de absoluta confiança
.4 ..... _ f'lorianopolis n.u ParmllCi•• Mod.rNl.
Rauliye;r. e da ".1> - Em Blumenau: Farmac;lI.
Sanita. e Od;n - 8m Itaiaí: Fartnac;a Sant..
r.r•• ,�nh•.

diadoo santo
são João Leonardo.

confessor
Nasceu numa aldeia perto de

Lucco. (Itália). Seus pais deram lhe
uma esmerada educação. Apesar
.ie seu ardente desejo de ser sa

cerdo te , submeteu-se à vontade

,Joterna e foi aprender o ofício de
:armacêutico. Após a morte do

pai. começou, com 23 anos idade,
JS estudos necessários para o sa

erd6cio, nos quais se distinguiu de
:01 forma, que já no quarto ano

.oí ordenado sacerdote. A êle. pou
';0 depois, se juntaram alguns [o
lens. Com estes pôs os fundamen·
cos da Congregação do Clérigos
Regulares da Mãe de Deus, cuja
atividade tranrformou os costumes
ias habitantes de LUCCQ, relem
)rando êles o fervor dos primeiros
�ristãos· Isto suscitou Q João mui
,os lnlmigos. Parecia que a sua

"bra estava destinada a SE) perder.
E:ntretanto o piedo�o S. Felipe Neri

interpôs a sua influência, e a os·

.ociação !loude entregar-se à pro

pagação da fé. Nosso santo servia
le conselheiro a muitos Bispos e

) próprio papa encarregou o de
,nissões dificílimas. Morreu em

1609, Pio XI escreveu seu nome

'-10 catálogo dali santos, na Páscoa
ie 1938.

P dentre Bom

er eu-se Retiro e Fio·
r;'anópolis. u·

"na pasta contendo documentos
referentes a uma mina de carvão,
llém de I máquina fotoqláfica e
1 bússola, Paga.se berr. a quem
entregar na Portaria do Hotel La
Porta,

Exames Anátoma-patoI6gicos.
Diagr,óstioo precoce do gravidez.
Sôro- diagnóstico,
Hematologia
Coprologia.

BQcteriologia
Autovacinas,
Ultramicroscopia, I
Química sangulneo..
Análises de urina,

Sa�viço de transfusão de sangue. Vacinação anti-diftéTica
(CRUPE) com próva de Schick.

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

Convidamos os srs. Comerciantes a

visitarem, em nossa sobre-loja, a exposi
ção de

SEDAS, com ricos e modernos padrões,
lÃS, próprias para vestidos e casacos,
ÇASEMIRAS e TECIDOS em geral,
recém-chegados dõ$ melh�re.$ fábrica s
do país.

.
.

Após longos estudos foi descoberto um

medicamento vegetal para o trutamen
to com ótimos resultados de varizes,
Que prejudicam a circulação venosa.
Esta medicação, na dose de três colhe
res das de chá ao dia, em á!(ua açuca
rada, restitue ús pernas o seu estado
normal e a bplesa estélica. Em idêntica
dose debela os males causados pelos
mamilos hemoidál'ios intcL'flos e extel'llos,
inclusive os que sangram. Não encon:
trando nas [ul'mácias ou dL'ogudas, ]leç'a
diretumente ao depositário: ex. POSTAL
1874 (um·oHo-sete·quatL'O) - São Paulo.

HEMO·YIRTUS (Líquido)

Vilas-Lobos

.. ,

ondulação permaoeni e Um Jin(
estabilizador de 1 �W, ::om "Vi

pouco uso e em perfeto

eSádO'1
doS

Tratar na Preç!l 15,1. 10 o c

. T. 29
------,�� RI

,

da I

�S..(

Cf

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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M,uita madeira!
Ri o, 7 (A. N.) -- De acôrdo

com os dados levantados pelo
Instituto Nacional do Pinho
entraram nesta capital duran
te setembro último :38,202 me
tros cúbicos de madeira de di
versas procedências, assim
discriminadas: pinho serrado
13,2()O 111PlrOS cúbicos; outra.,
madeiras serradas, D.157 me
tros cúbicos: pinho beneficia
do, 7.736 metros cúbicos; ou
tras madeiras beln'e�iciac1as

RIO, 7 (D. N. P. A,) ---- Os vespertuios reproduzem reve- 2.122 metros cúbicos: pinho
laçôes elos jornalistas do interior de Ooiás, publicadas no "Es- compensado 502 metros cúbí

r ' d G
., " , . .

l' 1
.

d cos; outras madeiras COml)8'll�
i cana e mas, segunao as qUaIS (JS nazistas igar os am a a? sadas 7Dl metros cúbicos; ta-
I Reich continuam soltos em Goiás, sendo que um deles com ros de pinho 719 metros: ta-
I propriedade na Prussfa é acusado de ler assassinado a própria ros de outras espécies 8. 75:�
filha, por ser uma preta e sua genitora, é irmão do tripulante metros cúbicos. r :la prece
dp um dos submarinos aíunrlados pela F. A. B. Um dos princi- dência, as madeiros entradas

j.ê1is acusados apontados pelo cilada jornalista, tem o nome
estão assim distrtbuldas : Ama-

I
zonas, 353 metros cúbicos;

de Walter Leyser, e- é atual diretor do Joque! .Clube ele Ipame- -E)
,

.

ara, 1.055 metros cúbicos;
rú, [�spírito Santo, 4.130; Minas

Gerais, 1.717; Estado do
Rio, 624; São Paulo, 2.113 me

ros: Paraná 10.448; San ta
"at3.l'in'1. J5.77� metros cúbicos
d Rio Grande do Sul, 62D me
tros cúbicos.

A

1VJ1.OELANEA
rua Conselheiro Mafra, 9
C A SA "OSCA·R LIMA·t)

c .s
mudou-se para
LADO

A
a

DA(AO
.. - - _.- -

Os nazistas andam à sôlta
---...._-------------------_...-.... '_,,_ ...'_.....::_--------.

(EM TÔRNO DOS LIVROS BARATOS HORTE-AMERICANOS)
I

,1 }J1'opósito 110 df'hate ({IH" se trava acêrca do próximo apa
j'o('illlento Ih' li\'TOS baratos, de procedência norte-ameríeuna,
ii "('I,I'HE no 1A\' RO" ('OlHullica às pessoas interessadas, que
ainda nãu ., sahern, flue, .le'sde 1° de [ulho de 1943, Tende seus

]h'I'OS ii ('1,"<'0 eruzeíros cada, postos na- resídêncía do s(Í('io.
Os livros tf>m I) tamanno padrão ,de 18,;) x ]3,5 centímetros.
iurpressos ('III papel •• Imffoll" de !lOk., capa H duns eôres, cui�
tladosamelltr revistos e com mais .1e 200 págfnus,

"\si'iim. um 1101' mês, o "(,LrB}� 1>0 LIVno" já editou: O
UL\lU-"I, .José de Alencart 3UXOX I,ESCArT, Abade Pre
vost r 1'.\lS E FiLHOS, 1. 'I'urgueníevr CJ'L\ ,PAHIX_\ n:E
.UfOU, Puulo 1Hanteg'uzza; O ABIS ..UO, Charles Dtckeus ;
XJfOH nE l'EIUH('10, Castello Branco; lUlDWIU.\.S nE F:tl
SlnW EyrO UE 1l'IIU('L\:-;, ::llHuoeI Autônío de .A Imeíd a ;
nHAS no P.H'íFICO, Jack 1�mH1011; OS COSSACOS, Leou
1'0lstoÍ; FIWTA no JU'fO, Afranio Peixoto; 'l'AR'r.\RIX IrE
'!'.\lUS('O"•.\. Iraudet ; () ('_\.S'rf�LO BE I,Ol'HPS, J. Hnys
iua ns t QnXt'AS HORR\., 1ruehatlo .Ie o\ssis.

Em seuu ída, puhlícará, sempre um Iívro 110r mês, as se

gníntes oh1'II:;:: '1'}..V_\·I, lf.-('oll('epcioll Cha ves ; Jf.1IUIUl: BO
Y.\HL (illstn,,'o J.'lau1:wrt; O TROX('O no IPÊ, .J4Ií'Oé de Alen
('<lI'; IWJL\�(,I� HJ� CJL\. JITLRER, (�uy tle l\'laullussfiut:
['}!.\ LEXH.\ DE }IOXTROSE, WHItel' Scott. F� asslm, sucessl
\ auu-nte, (I ··('Lrln: no LI\' no" puhlíca um por mês, os lllii{i;"
helos Iivros (lo Brasil c do )ll1mlo, sempre a ('iXCO cruzetro
eada U1II, (� ei'('ol]lidoí'O por um Conselho fie Seie�ão composto
�1e hrIlhuntes escritores hJ'HsUeiros: ;Houso ,I>lc}llllidt,:;\ uto
SauL\.UJlR. Raul 111' Pofillo e Siheil';1 Bueno •

. Uém fio llag-umentt\ de f'IXfO cruzeíros, COJ'J'eí'OIJOHdeutt'
íJ ohtpJI(,:ão tio Iívro, não há taxa de Inscrfção, nem jóia ou ou

trn {1f>sJu'slI qualquer, Para íuserieõe«, f1irig'il'-:;:�' pessoalmente
ou 1101' eartn lÍ sérle do HCIJCBE no ]_,lYRü", á Rua ('onselhet-
1'0 Cris]liniilllH, -1-04, São Paulo. Representantes nas ]H'h){'ilHlh
«klades hrasllelrns.

São Paulo, H de agõsto de 194J

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

1-· Antônio Vieira e Senhora
agradecem as felicita

! ções recebidos à passo·
gem do seu aniversário
de casamento, ocorrida
a 30 de setembro p. p.

GRATIS! peça este livro

II
:-""""c."s���

I DOENÇAS DO GADO
E REMÉDIOS

ISODA CAUSTICA

��DOO1f
GRANULADA· CRISTALI
ZADA - MAXIMA PUREZA

MAIS BRilHO COM
MENOS TRABALHO!

**
ENVIE VM CRUZlIRQ EH sues )'ARA O PORlE POSTA!

! UZ1NAS CHII1ICAS BRASILEIRAS LTOA

I ._:��:����:=�:$T.>.PAULQ
I Vende-se confortável

I .

casa. n�

I Avenida 1vhuro R mos, 249,
I assim como outra, menor, 80

1.13,10 n r,", T' I'1 ..... - z o i . J,. r a r a r corn A ao
de Almeid>:i, no Banco Nacional
do Ccmércio. io v. 4

A VENDA NAS PRINCIPAIS CASAS DO RAMO
Sub-Agente:

FELIPE JORGE
Edifício La Porta - Florianopolis
Representante Geral pçrc o Sul:
DE FREITAS SANTOS
Caixa Postal, 330 - Curitiba

FlorianópolisRepresentante em

HERVAl MELIM LUI.Z

-

Ru.- Bocaiuva, 21. Caixa PO$tal 225

Dr. Alvides Oliveira I
Cirurgião.Dentista I

IA j
-

c-s 7

o-s 5.97t
\1'$ 84

CI'S 120.

c-s 86,

Cr$ 711.73".\

DIRETORES: - Dr. Pamruo d'Ultra Frel1'e de eai ....lho. Dr.
de Sá e Antsto Mnssorra.

.
e

Agênclss e sub-agênctas em rodo O terrItórto nacional. - SUC\ ::"b
UruguAI. Reguladores <1e avarias nu prtlllClpalll cldadeJI da A.nl�ca. �l.
e Ã1rlca c'

AGENTE EM FI,ORIANõPOLJS f'
..

C A lU P O S L O B O & C I A. - Ru.a Felipe Sebmlf'lt.

�(
Caixa Postal n. J9 - Telefone 1,003 - E"nd. Teleç. "AI,I.'"
SUB·AGENCIAS EM LAGU!';JA, TUBARÃO, ITAJAt, iii

NAU. BRUSQUE. ILAGES.E RIO DO SJJL

�"f---'
,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



OLHE PARA O FUTURO

descuidando dos pneus
da pressão do ar

,..

••• nao e

TUDO que diz respeito a seu carro, caminhão ou Ónibus,
precisa ser poupado agora. Não só as peças, porque já

estejam faltando, mas tarnbern os pneus, cada dia mais neces

sarios às urgentes necessidades civis e militares. Poupe seus

pneus, observando estas regras:
• Regulf!.._ frequcntcm�nte sua pressão:
� Em cada 8.000 quilômetr?!.'_l,!ça o rodt-!-io dos pneus,
• Não abuse da velocidade.

Seu Revendedor Esso poderá pres
tar-lhe estes e outros servicos. E se

seu carro estiver necessitando urgen.
temente de pneus novos, o Reven
dedor Esso tem para fornecer-lhe
os pneus Atlas, de !onga duração.

STANDARD OIL COMPANY OF BRAZll

;��\�::�\��1"1I')11'1811._� Ouça diariamente o Reporler Essa, através das Radias: Nacional, da Rio;
Record, de S. Paulo; Inconfid,mcio de M. Gerais, de B. Horizon.te;
Farroupilha, de P. Alegre; e Radio Clube de Pernambuco, de ReClf•.

••
------------------,---

SOCIEDADE CATARINElVSE DE MEDICINA I

A SOCIEDADE DE MEDICiNA, em sua última sessão, Dra. L. GALHARDO-Ex-
resolveu publicar, para conhecimento de seus S6cios e da médica do Centro Espírita
Classe Médica do Estado, o telegrama enviado pelo Minis-j LU:l;, Curidade e Amor, co

féria do Trabalho a esta entidade: munica a mudança do seu

«Presidente SociJdade de Medicina. -- Venho solicitar consultório para a Rua Bue I

ilustre colega. sejam enviadás sugestões, a"té 20 de outu nos Aires, 220 - l° andar, r
bro. sôbre aspirações Médicos êsse Estado, no que diz- Rio de Janeiro, onde passa o

respeito a horas de trabalho, repouso semanal, férÍas, oferecer os seus préstimos.
plantõe.", trabalhos noturnos, trabalhos perigosos, salário Escreva detalhadamente ,
mínimo. aposentadoria, pensão seguro doença, seguro nome, idadt:!, endereço e en.

invalídez. seguro velhice, que serão discutidas seio comis aelope selado' para ares·

são pata êsse fim recentemente nomeada. Deveis enviar osta.

resposta para Ministério Trabalho, Rio de Janeiro. Sauda-
"'...

".,--.,.�..,.-"'_.0...,:""·-""'·
....

·5-"··
...

··""·S..,··"".-
...

-I-
.........·......

5.""
..........,.....,...100'••..,""....-"".""'••""'....

gõss atenciosas. (a) Dr. Décio ParreÍras, diretor Divisão
"Higiene Segurança Trabalho)).

Por deliberação da Sociedade, ficam convidados, para noctu rnasas 'sessões a serem tealizadas nos dias 6 e 9 do corrente
todos ás seus Sócios efetivos e correspondentes e Médicos
que exerçam stla profissão no Estado. que deseiaren1 coope· ,

rar. no movimento nacional da. organizaçãO da. ORDEM
DOS MEDICaS.

Florianópolis, 4 de outubro de 1944,
Dr PAULO FONTES, Secretário.

•

Aos sofredores

Atalham-se promptamente friccio
nando o pescoço e o peito com a1e Iagradavel unguento vaporizante.

IUma applicação de VapoRub li hora
de deitar evita, quasi sempre, um

accesso nocturno, .
,

A bandeira do Brasil

MAUIADO & CIA.
AgêJlcias e Representações em Geral

Matriz: Florianópolis
Rua João Pinto, n.'S
Caixa Postal. 37
Filial: C1"8sciúma

Rua Floriano fehcoto, s/n (Edil.
Próprio). Telegramas: uPRIMUS8
Agentes no. principai. municipio.

do Estado

A' bôa e querida Irmã. Diretora do "Tns

tituto Sagrado Coração de Jesús " urna demons·

tração da grande amizade que lhe tenho.

Cr.rf n men i nu, i nt el ige.nle �. viv a, ,

C'lJl 111,1110 cur insu. um que ele pelulan'l.c.
P{,'l'gêl'nitml Ú .sWl mâc , ges:liclIlanrlo, �,.ltIV:l:
(()]llO não qllerendo mosl rnr-se Jgno! dll1lc.

I _ Porque. inumúc, este pano rc'cor1<HIIl,
Ora \'·CI'<I('. ora alJl!ardo, 0r.�: .:uz,ul I'ead: ,> "

J' 1)'IIIClol"I"l este slmbolo S.I,.,I.,tln�{}r'nlfNn (J 'i I,._ <., .

.

I" I'�')
1)c um povo un i d-o l' f(ll'1te Jl('.IIO nu-xru» 1,( '[.1 .

Ao d izt-r cstil� pa.la.\'I':ls co,m. ent()lllllç�l�). I'l'bI1LI,
13r i I h ti ra ru SI' us !lI 1 Hll.hn� eh t'.II[;'S de e.n C:d ll<,jl�)
E (.s,u,dhD'll-Sl' nnqucl.a j',nnt·l' !)eb e ll1'tt:lJn.t.I1.,
() ruais puro <1',<;,()!ll]Jro, o 11l!a1S 1':1'1'0 cspaulll1.

'I' I I"Ji 1 íc,ll() () verde l' cl:l<I':'iu de espcrancn.",111:11'1: •.. '
.

I' 1t1er"
ESDl'rall1C<I de uiu povu qllc'. sune CIYllJjJr('('I' .

l) 'tlOl'I'Oj·· do \'CJ1(l':l\'al, I) rajar da ]J(Jl1:HH::l!
Dl' uni PII\'(l que salw· >l,mar, [Jl'rd,!.:n c c'squ('('er.

\"('I'dc's sún os (':Hll])()S s cm fi'm de !1()\SO pais.
V('l"(leS: as ('s'l11pl'uld·:.!s 1'11('·:lJ1lta..tals :1(' I �l('sLr11lr, ..

\"ent(' " () ()("C:l.1Hl illll'll'O que cn,n"tn'dtl d iz
,

.\ b rnvuru do uuunj« que narln a'ba'\P ()U j'C'lIJ.e.

\r(,l":le (. u i.n du o r.ic o vale daquele ri{), gLg�nlL'
Es,p.l1!lh.al1JClo !erm!nS b iz amas e ,assll's.l.aL!urns .. ,

Prnf'und'o I' uu sterioso Amnz onns d'llslaHt�',
J)os s{:I'Í·ng:iÍs om flor. das [al:l·n.ge.s COJbI1'lÜOrus.

__ ::\',n,<:s:J riqueza em .minérios, pl":l·j.a e our»

f' bem o nnuuelo f'ulvo de nossa ham,d('I,rR.

1-: a ahun hr-avi a do cubôr-Io, (' �NI tesouro .

Que l1U11Ia r:\pi.d:l ovnl uc âo. I'l'll'z e <1.1 \''1(::11'('11':1

Vai :llSSOJllIll':Jlldil o mundo em chamas, ngoni,s:ml.r ...
Tudo pÓlk o Brasil urramcm: d,e .,u·as ('nln:tnlws

Com (1 roncar d c SI('I; mach i.nárí o pO,ss:1nle,.
Cn.m 'I) S,1l0l" d,p spus Iilhos aqui, :lcola SU:I" faicalnhas,

COl'1 fi ndo >OiS <i res, quu 1 i.n;Lrepi.do fítl'H 1"II,ião

Hnslg�lllld() (JS nunes. cnin clesLl',mr.r se_1ll Igual.
Zeln ntho pelo (·:tIlma (1.0 gr.ancle COl·:l(::.�o
Que i_. a carta gC(l{.Wúfi·("H (te seu tnrrno 11-11101'

__ O HJlIanl11 l' IWJi.S o i ndu. l' () � �I, l'i,llw qucui dn.
Que aos nossos verdes campos da c:-.t<oj' �'. luz,
Que J"llt,i.]a,n,le e nbcuc o ado nos aquece a \.H,[a
�uillla 1>cl'])('111<1 I'e\'elnt.·ão do amor de .fC'SIIS.

II ve rrl e CSjWl'U IH:n (_' I) amar('l_o ouro. c!11 1'('I,arn.d (IS,
Supdi.cnrnm :lOS C('OS ('1.11 humi.ld c orarao.

Ouc os íizcsse por :\[a,rw, abençoados
J�li imprimindo sua vir-ginal pNJ;teç'ão!

Com seu meigo sorr.i so , lâo J.i!Hlo [' S<31!1,jo
.

�[a,l"ÍH, a :VIii"
-

S,aln1.iss·illl:l, chC'·ia de' grnt.',as n1l>1,
l::':1�g1l)LJ um lH'd [l('j'lllm li e s,cu. cs tr.l' I :HI � ·:n� lIt ()E recn'lllol1 o ['c,nll'!) da ha.ndcl[·fl do BT aS·ll.

Em Flol'Íanúpo]i.s, outuhro de 1944.
.rcxo

I
\SÀ MISC�L
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distfi_/ �'.S
anedotas e pIadas aparen_./ra dos Radlo� F C. A tfl�eDte Ingênuas 8.'
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GRIPE o TOSSE o BRONQUíTE

GUARDA-LIVROS E CONTADORES
<OMERCIAHTES E INDUSTRIAIS

Façam seu pedido hoje mesmo p�lo Reembôlso Postal. do livro

TÉCNICA PRÁTICA CONTÁBIL
PREÇO CR$ 35,00

Do Prof. Carlos Pinto Ferreira de Andrade
De grande utilidade pelo seu modo prático de ensinar ali

lançamentos da escrituração de seus livroil,
DISTRIBUIDORES:

_

ORGANIZAÇÃO BRASILEIRA DE DIFUSAO CULTURAL
Rua Dom José de Barros. n. 337 -- 6' andar _. sala 611.

Caixa Postal 2260 '- SÃO PAULO

o PilOto que.
se Recusou
a Morrer

�--------------------------------�,----------------,-------

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

III. Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
Eatrela • domicíJi.

Agência' Geral Tran�porte d� çargaS
Comunico aos snrs. comerC1antes e demaIS mteressados

que o transpode de carg�s con'inlJ::l_ �endo feito. semana,jmente,
e com regularidade, para: TUBARÃO, BRAÇO DO NO"RTE.
ORLEANS. URUSSANGA, CRESCIUMA, BRUSQUE, BLU
MENAU, ]OINVILE, LAJES, CURITIBANOS, CAMPOS
NOVOS e JOAÇABA.

Aceitam-se vi9gens diretas a CURITIBA e PORTO
ALEGRE.

GUILHERME GONÇALVES D'AVILA
Rua Alvaro de Carvalho, 2

End. Telg. cDAVILA) Telefone 1.677

-

Com o avião perdido e a per
na amputada, êste pilôto caiu
em pleno mar, mas salvou-se
para continuar a luta. No novo

número de Seleções. E, mais:

Sente turvar-se a sua Paz Con
jugal? Dez perguntas que são
um brado de alerta aos casados ...
e dez "conselhos para enrique
cer a vida conjugal. Pág. 87.

O afundamento do Titanic: Co
mo êsse imenso transatlântico,
"impossível de ser afundado",
foi a pique, com 1500 passa
geíros - que gritavam e reza

vam desesperados. Pág. 45.

Dísse'ao Verdadeiro filho que
era filho Adotivo ... e, ao ado
tivo, que era o verdadeiro. His
tória verídica, do amor altruís
ta de uma mãe, Pág. 33.

N�._ deixe de ler êstes e

outros 25 notáveis artigos no

número de

SELEÇÕES de SETEMBRO
Condensado para poupar tempo!

'"
,

I

:1: Auxiliat' de Comércio, Perito e Bacharel em Contabilidade Comer.cial. Industrial, Agrícola, Pastoril, Pílblica. das Cosas com sucu
.

".. ,.

Oh' - S' d d I rsa18,
.r:m;presbmos �, rlgaçoes,

_

oele a es· por �uotas. de l'és-por,lsabilidadehmltada, SocleCiades An6nlmas e outr9s espeCIalizações. '.

* Cursos com duração de tempo variando entre 3 e 24 me* Mensalido.des módicas, a partr de Cr$ 15-,60' mensais.ses.
SOLICITEM PROSPETO COWLETO E: tLnCIDATIVOMEDIANTE A REMESSA DE Cr$ :",00 EM SELOS DO CORREIO

A única EescoUla Qude mAini�t:a oSdestulos nos moldes. das grandes escolas dos . . a merlca o �rte e da República Argentina.
CAIXA POSTAL H.o

Acaba de sair
Custa Cr.$3,OO

Hepreseníunie Geral no Brasil:
n:RNANDO CHINAC;UA

Ru·a do Hosôrio. 55-A - 2.0 undur Ri(J

aChegaram
Os novos e já conhecidos

medicaméntos de grande su

cesso 'no combate da Malaria.

Sezorlnn, em gotas - 'I'able
Unlaria, pastilhas. � Os mais

enérgtcos remédios no comba
e da/Malária sezões, impalu
íísmo e tôdas as febres inter
mitentes. 'I'ratamento comple
to. Beneficia os órgãos afeta
los: Baço e figrulo sem produ
dr intoxicação.
SanaopU - O grande remé

Jio dos amarelos. Combate a

Jpilação caracterizada pela
presença de anquilóstomos e

'!erminose no intes:Uno, os

]uais produzem anemia, caque
'{ia, perturbações intestinais,
jalidez, inchações e gostos
'lervertidos. Produz sangue no-

10 e vigoroso, dando ânimo
,Iara o trabalho e alegria na

'V'ilht; --

Prisão (le ventre - Não use

'nais purgantes. Trate-se com

l'ablelaxo, pequenas pastilhas
We ban.eficiam o estômago, in
; estino e figado.
Nas Farmácias e Drogarias

'la{ÜaPital e interior do Esta-
110 •.

JrD9- 3!S demais informações
rI \(Udos, preços e condições
de �ndas com desconto à vis·
ta V.,.II a prazo, escrever para

•

N

\:. Móveis
Comprar, vender ou alugar

só na

A SERVIDORA
fa maior organização no

qêhero nesta capital)
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

lIEMORROIDAS
J: VARIZES

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO
Ap6s !oagOll .estudos fo; descoberto um

rem6dío de componentes vegetais, que
permite fazer um tratamento, com ótimas
reaultadOe, das hemorroidas e varizes.
HEMO-"IRTUS é o nome de.se rem�
dia, que pat'a hemorroidas internal 6

VARIZES deve ler tomado na dose d•
.. e colheres de chá pac dia. Para 8. he
morroidal externas, us..... o H EM0-
II I R T U 5, pomada. Comece hoje mesmo
e leia com atenção o tratamento na bula.

I
Nãoo encontrando em lua fannácia, peca
o ao depositário. CAIXA POSTAL 1.874-
(UM-OITO,SETE-QUATRO) S. PAULO

\ «MO_.·VIR1US
Quer vestir·se com

confôrlo
\

e elegância?
Procure a

\LFAIATARlft
MELLO

, escolha o leu figurino.

a Nunes Machado, 11· A

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MUITA ATEN A""O II Aguardem as novas instalações de
I A EXPOSIÇAO, na rua Felipe Schmi�j, 54

,

(antigo varejo ,da Casa Santa Rosa)• -
-�- -- � ...-._---� -- __ .� __�_

�_. �___
__

� .o "'_0 .______ ""'"

A cidade acordou para aclamar!
LONDRES, 9 (SIH) '" INFORMAM DE BRUXELAS QUE AS TROPAS HOLAN\ESAS PASSARAM, NA QUINTA·FEIRA, ATRAVÉS DA crDADE LI·
BERTADA DE EINnHOVEN, JÁ SE ENCONTRANDO AGORA NO INTERIOR DA HOLANDA. POUCAS PESSOAS ESTAVAM ACORDADAS DURANTE
o DESFILE DAS TUOPAS; MAS) A NOTtCIA DE QUE A "BRIGADA IRENE" ATRAVESSAVA A CIDADE FEZ COM QUE OS HABITANTES� PRESOS
DE INDESCRITíVEt ENTUSIASM05 CORRESSEM PARA A RUA, AFIM DE ACLAMAR OS COMPATRIOTAS, QUE ENVERGAVAM o UNIFORME

DAS FôRÇAS AIJADAS.

I Morreu o sr, W.

:.0
Wilkie

"

I
j

10 ESTADO Espol'tivoPatriotas
l1oland�sts

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

6eneroso gesto
Aproveitando a recente estada do

nosso confrade sr. Orvaldo Melo
em Curitiba. o ilustre patrício dr.
Lins Vasconcelor. que já conhecia
a obra assistencl<rt do «Berç<:> de
Jesús» .. ins r it u içfio c rtexo ao Centro
Lspírlta Amor e Humildade do
Apóstolo. fez·ihe entrega, esporr
tâneamente. de um cheque na

importância de 90 mil cruzeiros,
destinada àqueio obra.

o jôgo de ontem
Londres, 9, (SIH) - Segun

do informam de Eidhoven, os

,grupos holandeses de resistên-

leia defen.deram um bosque si
tuado no flanco das tropas

jaliadaS, na noite de sexta fei
ra, quando o Segundo Exérci
to procurava avançar para ú

norte, partindo daquela cidade
recem-libertada.

A 20. partida de Iu tebô l , entre
goianos e cu tco-inerises , deu-se on ...

tem no Estádio Ado.Eo Konder.
cabendo a v.tória ao "onze" lacrAI:'
por 3 a 2.
O embate foi muito rno ia mo.

vimentado que o o rr ter io r-, Os goia
nos, que haviom estIa lcglco.rnente
g"ardado alguns elementos, ont ...m
c s puserorn em ação, e desenvol_
veram padréio de jôgo bem s u pe
dor ao do domingo t rcnso to ,

_........._................__•.._..........�. A partida ofereceu algumas jo.
godas de sensação. màs foi. to
davia. prejudicada pela tolerância
do árhitro. sr. Janeiro, que deixou
passar em branca nuvern frequen.
tes "! visíveis falhas, mormente
de jôgo violento, de ambos os

quadros, não as punindo. como
devia.
Mc rco.rcm 09 tentos, por Sta,

Catarina. Teixeirinha 2 e r oul;
Badala foi o marcador dos per tos
gcianos.
A renda b,i cerca de metade da

obtida na primeiro jôgo.
Diante da exibição de ontem. �

lícito perguntar: -' QU6 forelOo�

C... €In Curitiba ? ...
Ille.naS ' Sim, porque foi uma e:xibiçõo

ODt:'ON à '93') h 1'- d I desinteressante. reveladora, opa-....... , S.i. oras, a ern o
d

. ".

jornal l:ro.sibiro, o grandioso filme nas. as n::l�CJUc.'lCllSS1m:=,,; pOllsibili
"4 fiJhcs·'. Impr. até 14 o.nos. dade� de êxí t.o na copí to l pa'nnU·

ense. ,

IMPERiAL. às 1930 horas, além O 3 a 2 favorávej c c s locai, ele·
do iornal 1:1':>sileiro, os dois helos cepcionou. certamente, aos ... que
fil�e8: "Fronteiras perigosas", e

ficaram em casa p ; r acreaitar que
"Música. Luar e Amor", o "placerd" seria superior ao do

_____.__ __._ primeiro jÔgo. Houvessem ê

les ido
ao estádio e teriam apreciado o

que, pode-se çlizer, foi, moralmen.
te, a reabilitação do "onzc" goia
no.

ROMA, 8 (U. P.- - Fôrças norte-americanas do Quinto Teria sido melhor que ganhas
Exército avançaram três kms. ao norte de Loiauo, depois de aernos a partida por empate, pois
que sua artilharia pesada martelou os arredores da cidade o 3' ponto catarinense, encabulou

a própria assistência -pelo menos,chave do vale do PÓ. Por seu turno, tropas sul-africanas, apoia- o.quela parta do. assistência quedas por elementos blindados, em ação no flanco sudoeste, con- aprecia as coisas desapaixonada
quistaram O Monte Vigese, que fica a 35 kms. ao sudoeste de mente·... E Chocolate. desperdi
Bolonha. O Oitavo Exército, que esteve durante dias semi- çnndo em seguido uma pena má

xima, não soube desfazer essa m datolhado nas proximidades do transbordado rio Fíumecino, irn p reasfío.
atravessou essa corrente e atingiu a foz, no Adriático. Outros A má atuaçõo do. sr Janeiro de
êxitos também foram assinalados ao longo da frente

adriáti-I sOSfraàou
a ambas as facções. A

ca. Uma divisão indiana do Oitavo Exército conquistou a CÍ- deselegânci�' ,do jêgo. c?meçou
dade de San Martíno di Bagnolo, 14 milhas a oeste de Reminí. J'luc6·nddeo Ass'e' ,ocerEou o� r:raTlf81raS [a'

l na r ClO. vero o raCO&lo.Nas proximidades da vila Strigara, tropas do Oitavo Exército' Valdemar foi o iniciador da série
rechaçaram várias e violenta� contra-investidas nazistas. Des- de lances anti· esportivos. a que o.

IJachos da fqmte revelam que os germânicos estão embarcando torcida loca� fechou cs olhos. pura
importante cópia de material bélioo, do ameaçado setentrião ������trd���� atos semelhantes

da Itália i'u,clusive os trilhos, que são arrahcados dos seus lei- Perguntar o que fa�emo8 em
tos. Não há informacões sôbre a luta no se.tor onde os brasilei- Curitiba .- não é ser pessimista.
1'08 e norte-americanos estão enfrentando a resistência inimi- Ce nodo. vale o elogio fácil 6 ... fol-

ga em meio de um tempo inclemente e o terren'o mais difícil �o. Ele é mais pr�iudiciol que (11
,

,.' . gumas verdades, alnda que desn-de toda a Italla. gradáveis.
A nossc:1 seleção podoria Ber mç'

lho!'. A lIua vitória, em Curitiba
será verdadeira surpreso.

'

I (ampeonatoFORTALEZA: Maranhão 2 e Cea-
rá O.

,

SALVADOR: Bahia 5 e Serqipe O.
RECIFE: Pel narnbuco 5 e Rio

Grande do Norte O.
BELO HORIZONTE: Mina. O••

reis 4 e Espirita Santo 2.

---�--_._--� ..�----

Florianôpolis Outubr O de 19449 IJe

Os aliados na ilha de Levilha C�!�!o�r���nJ!�a� o
sr. Lewis Clark pediu ao Depar
tamento de Estado que "dê os

passos necessários" à suspen
sao de compras de carne da
Argentina para as nações alia
das. Disse o sr. Clark que tal
medida "destruiria a principal
escora que apoia o trabalho
negativo do regime pró-nazista
da Argentina".

Nova Iorque. 8 ·U.P- Faleceu.
na madrugada de hoj e , rrurn hos
pital de Nova Iorque. o conhedido
pclítico ianque sr. Wendell Wilkie.
"O lider de o�o·;çã) leal". co

.mo lhe chamou a presidente Roo
seve lt , achava se atacado da çt.1r
ganta há um rn s s , cproxim cdc
mente, e suc c rnb íu , vitimado por
um ataque carciíc o, aos 52 anos
de idade.

HOMA, S ClT. P.) - Comunioa-se otícíalmente que, depois
de forte bombardeio naval. fôrças de desembarque aliadas in
vadíram a ilha de Levith a, tendo o comandante nazista capí
tulado. O fogo da esquadra continuou também a apoiar o flanco
direito do exército aliado na região da fronteira franco-italia
na. No rontinente Italiano, os norte-americanos estão lutando
�� kms. ao norte de Loiano. enquanto que umidades britânicas e

sul-afr-icanas ocuparam Viges! que domina a estrada de Sistola
para Bolonha.

Na frente ocidental Os carros a

gasogênlo
Rio, 9 (A. N.) -.- A partirLONDRES, � (U. P.) - Intoruia-se que os canadenses desta semana a Coordenaçãonuipharam a cabeça de pOl'lte sôbre o canal Leopoldo para uma da Mobilização' Econômica bai

extensão ele 6 mil metros. _VTas, a tenaz resistência alemã está xará instruções restringindo o
retardando os esforços para. que lhe seja dada maior protun- tráfego de carros de passeio(lidade. A norte de Aachen os americanos repeliram oncem in- movidos a gasogênio durante a
t ensos contra-ataques a 1.1:00 metros ao sul de Ubach. Esta noite e aos- domingos e feria
manhã, os estaduuídenses avançaram para o sudoeste encon- dos com o fim de maior econô
trando Iigeíra resistência e chegaram às Ardof 6 kms. de Ubach. mia de carvão vegetal.
Ainda é muito cedo para saber porque se debllitou a resístên- h ....:l'..,__.-::.=.=.=.=.:::::.�.�"= ---..,C'Ía alemã. Mas a infantaria norte-americana passou virtual
mente as defesas alemãs nessa zona, pouco depois de repelir
contra-altaques inimigos. Os norteeamerícanos encontram-se
também nos subúrbios de Geilenkirchen e Emmendort, en

quanto que a infantaria já tomou Baes Weiler. A saliente
norte-americana agora mede 9 kms. de largura por 6 de pro
fundidade.

Rude campanha na frente italiana

LOOONIOv]jJISI
SOFRE DE CA
TARRO E NÃO
OUVE BEM?

Vendem-se, urgente, dois' locomóveis em estado de
novo, marca "Badenia" e "Lanz", de 30 e ) 5

H. P. E.; uma charrette e diversas máquinas
para indústria.

Informações nesta gerência.
o aturdimento, provocado pelo

:::atar1'o, é muito incômodo e abor-'
J'ccido. As pessoas que não ouvem
;)em. que sofrem de zumbidos nus
'>uvidos e padecem de aturdimento
(�atarral, encontram pronto alivio
tomando PARi\UNT - o remédio
rcalmente eficaz no tratamento da
afecção catarraJ. Pela sua ação
tonificante, Parmint reduz a infla
'llaçi'io do ouvido médio, causadora
lo catarro. E uma vez eliminada a

inflamação, cessam os zUll1bjdo�
nos ouvidos e a dor de cabeça, e
lesaparecem gradualmente o aturdi
"11ento e a dificuldade de ouvir.
,�arll1int é obtido em qltalqucr far
ruicia ou drogaria.
Todos que sofrem de catal'l'll

Itllrdimento catarral e zc lbieb;
lOS ouvides, farão bem expel imcn
tando Parmint.

Os BalcãsRusso� nos
::.vroscou, 9 (U. P.) - II fôrç3ls do marechal MalÍ'novski,

acelerando o ritI)J.o da sua pí:\jetração através da brecha aber
ia na linha de defesas inimigls, na Hungria meridional, con
tinuam em seu 3Nanço sôbre 'uma ampla frente, na pla,nície
que se estende e'nltre os Alp� Transilvanos e o rio Tissa. As
tropas russas dominam agorL as principais linhas ferroviá
rias ela Hungria e dos Balcã,�, graças à ocupação dos vitais e

(;stratégicos centros de estradas-de-ferro de Mako, Diuaa e

Kete Dikhasa, todos situados sôbl'e as rotas que conduz,em di
retamente a Budapest e aos Carpatos. Êsses avanços poderão
continuar ininterruptamente até atingir a próxima barreira
ll.atural do rio Tiss3 .. A imprensa mosc'.ovita informa por sua

vez que, várias divisões blindadas compl'etais, que os alemães
desti-naram a defesa· ela zona de Cluj na planície meridional da
Hungria estão em perigo. Esra a.meaça surgiu da inesperada
�Iparição de poderosas fôrças russas, que também tentam iso
lar o ex,rtrem.o norte do país. Os êxitos soviéticos no norte da
'l'ransivalnia obrigaram os hf1l!garos e germâ'nicos a lançar G

grosso ele suas res-ervas encou açadas e de infantaria no setor
ele Cluj, deixando rela.tivam8-r.e fraca sua ala direita. Os so
viéticos imobilizaram e causal' 111 estragos a essas reservas, na
7.ona de Cluj, aJtacaram o oeSie de Arad e, quando o inimigo
menos esperava, fizeram es.p cular aparição. Enquanto isso,
.fôrças russas, que chegaram �) Danúbio, em frente a Belgra
do, se j)reparan1 para lançar o ataque decisivo contra a capital
da Jugoeslávia.

Um rapaz e
uma menina!

Londres, 9 - (8. r. P.)
Durante as lutas nas ruas de
Varsóvia, uma menina de 14
anos de idade destruiu dais
tanques alemães, queimando
os com garrafas de gasolina em

chamas, que atirou sóbre os

mesmos. Feito semelhante foi
realizado por um rapaz de 12
anos, que destruiu um tanque
alemão tipo "Tigre".

i-7;;��"";�-;d;""'--"'_ ---
'Ia Bahia
Baía, 9 (A. N,) - Afim de

'egularizar o fornecimento de
::arne à população . desta ca
Jital, a Superintendência do
L\bastecimento no Estado já fez
jistribuir, entre os consumido
('es cerca de 20.000 cartões de
registro para controle do mer
cado.
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