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Mussolini e os Bancos bra:) i"Jeiios
NOVA IORQUE, 5 (u. P.) •. NUMA TRÁNSMISSÃO DIRIGIDA AO ESTRANGEIRO� SE ·

I'

.�.�rD��.'�'DO
BANCO DO BRASIL, DESMENTEM INFORMAÇõES SôBRE QUE �USSOLIN[ TENHA GUARDAD '. �tos BRASILEI ..
KOS OURO OU QUALQUER OUTRO Vl\LOR". INDICAVA A l'RANSMISS.ÁO QUE MUSSOLINI NÃO COSTUMA DEPOSITAR
EM SEU PRóPRIO NOME E É IMPROVAVEL QUE TENHA DEPOSITADO QUALQUER VALOR EM NOME DE TERCEIROS.

·

.

'Bens de Benito Mussolini
O mo, 6 (.\.. N.) - o advogado Samuel Augusto Pena, di ...

iet or da Agênda ,e�e Defesa Econômi,ca do Banco do Brasil,
declarou, a propósito duma notícia procedente de Roma, se

gundo a qual, a maioria dos bens pertencentes a Mussolini es'"
ta.i-iarn em nosso país, que se tal notícia fosse verdadeira, êsseSj
Lens seriam imedtatamenre confiscados. Entretanto, acrescen
tou, nem Mussol ini nem nenhum 'p3JTente seu ou membro do

I tloflãnOpollS- Segunda-feira. ó ce Novembro de '944 .. 9240 I
seu govêrno possuem bens no Brasil. A propósito dessa notf..

.

da é ourioso lembrar que por ocasião da estada no Brasil da
�����_.������������������������������������� Coudensa Ciano, que é filha de �USS�Llli, f�ou-� qpe cla ba-
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e' !lo. I via adquirido aquí fazendas e outras propríedades. Fizeram-se
CO ra umou em grau e es 1 o �ç�0c- a, reu .

i então investigações mas nada foi apurado de posítívo.
H.Ol\IA, 5 (U. P.) - Qua1ldo os ítalíanos comemoravam

. 1{,��11a'I'). ru. :.) -l� FO;tale- O
--- .

ontem, no 'reat.l'oQuE'rino, o 26° aniversário do triunfo italia- zI'ta�l.voalt.o�a�. comtJases b:1a «nOSSO» Desalotedos. .

G 1\,T Ii 1 f'
.

d d a la a .acar a111 011 em ° je-

1.10. .na prrmerra ue.rra �úUl1{ la, 01 l'eglstra o um. grau e con-
ti '. R J 'I' d-d t. " b f d'I" D t 1
lVOS em egeus rurg, �\' um- C!:'àD I a ofhto e a co ra umou em grau e estí o. .. . uran e a so e-

.\11oTISbu·'()·0 '1 '1 _

lU Paris, 5 (U. P.) � Os norte ...
.

d' dtO' d
..

inist O· que,e�-"'oL' lo, la Are
nídade, epois e er mscursa 0. o ex-prrmeu-o mnus TO r-

manha meridional bem como Rio, 5 (A. N.) - Um vesper- americanos foram desalojados
la,ndo,. fonam. lançados das. g.alen�s nUl1l�rosos. pa,nfletos_ mo-

Lins, na Austria: Enquanto I till,? l�ca.l, prosseguindo ?' ."en- na manhã de ontem da cidade
narqurcos- DIante dessa provocaçao, os lellUbll?anos nao se

isso, a fôrça aérea tática con-I quete
em tõrno elas proximas de Schmidt, ontem capturada

t:onrt:iv�ralll. e estabele�en-se a bade�'na, .ge,r:e)'all�ando-se. ,tan- tinuou seus ataques ao mate-I eI8Í<;õesT l�Tesidenci�is elos. Es- aos alemãs e que constituía a:
to no íntertor do teatIo como nas imedtações. :jissa desordem rial rodante na zona ele Za-' taclos Un idos, esta ouvindo mais profunda penetração
foi prolongan;,ento da .quP se ver�ficou quando ?rlll;udo mani- greb-.:.vlaribos, na Jugoeslávía. I operários, comerciários, co- norte-americ�na no território
testou que 'I'ri este e F'iume devei-iam continuar ítaliauos. Nes- -' -r- ---- -

'

merciantes, agricultores, ven- do Reich. DIante de poderoso
sa ocasião, surgiram os primeiros brados de "Abaixo Sforza" Dal·xas all·adas dadores ambulantes e estudau- contra-ataque da infantaria
porque êste clec.Ia.rara rec�ntemente .que a tnrt�l'n�cionalízaçã_o I teso As respostas simples. da I alemã, o� norte-americanos �o�
do porto de 'I'rieste deveria ser aceita pelos 'ltallanos, O p1'1- . ! gente das ruas tendo ínvãrdal- Iram obrigados a ceder quasi
mei.ro encontro entre republicanos e monarquistas terminou �oma, 5 (l!. P.) - ? tQ· �. mente o mesmo sentido - isto Imetade dos tres kms. que on-

na ocasiao em. que o grupo monárquico se dirigiu para o pa- Al�ado ar:-uncla que? o al e
é - 11]'ó Roosevelt. O vesper- i tem haviam avançado para O

Iácio real gritando "ViYa Humberto". Êste, porém, não apare- ba_lx?,� aldIadaS nda rtaflla,. desdde tino o "Globo
"

dá este suzesri-
I suléste. Os cacas, chamados

b' 1
- o micro a gran e o ensrva e

'1' ., 't' "

d '1" tadunidenceu nos a coes. . .
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.

'b 116150
1'0 t1't11 o a sua
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enque e e para auxi lar os es �

_...._A·_
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v'-ê-;;e::-ncr;
...

beffi�;:.;i�vej-- A_tu��:e���, :� ;pe�çõe�' es� �!����o�) (.'�����:;oelt Ú����tin�: ���:m��it��i,r�� u�;sfotl�i�:�.=. tao de novo quasi pal.'a.llsadas .. -

'1-1' d B 'I" de 10 máquinas.01)lD1<�0 puu ir-a o _1'aSI .

LONDRES,5 (U. P.) - Sir .._t\l'chilbald Sinclair advertiu, pelas chuvas torrenciais. No �-��..� .. w"" .ww __�_...-- ....,,._...._,..-,..-........,...--.-,.._....

em Hull, que os alemães estão concentrando seus esf'ôrçoe na setor do Oitavo Exército, os

eh f
- -

esfabricação de novas a1'mas. Reportando�se à ,sua advertência rios, cujas pontes foram arras- egam re orços aos nipo
de julho último o ministro britânico dis,se que os mais brilhan- tadas pelas águas, estão sendo
tes cientistas elo Reich estão dedicados à deseobel'ta de novos i atravessados em pontes de cor

aperfeicoamentos das yelha.s armas, .o inimigo desenvolverá das e barcos. Na frente do
novas im'mas de ataque em terra, mar e ar, a menos que os

I
Quinto :Exército, os alemães

vliados tirem rápida e intensamen.te partido da sUla atual su-Itentar�m mais sei.s �ontr�-a:ta
perioridacle. Po�s. assim e01110 êles têm novas surpresas prepa- ques sobre, as pOSlç?eS alIadas,
xadas para os alemães, assim também é de esperar que estes, I sendo, porem, repelIdos em to-

})O1' sua vez, preparem 'novos engenhos de morte. I dos êles.

o }LUS A.;\TWO mA.nw ln; SA�rl'A Ci\'L'ARINA
Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Ano XXX

Q. G. ele Ma,c Art.hur, 5 (U. P.) - Os japoneses consegui ...
1'3m desembarcar uma coluna d.e socorro blindada em Ormoc..
sob a proteção da noite, para tentar €illfrellt�r os norte-ameri
canos na ilha de Leyte. Foram quatro os naviüs empregados
no tra11slwrte, sendo que dois (l·eles foram aflLl1dado� pela ayia�
ção norte-americ.ana, mas depois de já tel'em descarregado
seus'homens e material. Calcula-se assim que, tanto como u�
divisão amarela tenha chagado em refôrço da vacila'l1te guar�
nição de Leyte, e essas fôrças marcham agora para o norte, d�
encontro aos narte-americanos, prevendo-o'se assim os comba...

tes mais violentos já travados ,na ilha. Ao mesmo tempo, os
nipões illrtel1sificaram seus ataques aéreos. Mas a aviação es�

tadunidell1:.se, por ,sua vez, está martellan.d.o o inimigo, cuja re ...

Laguarda, além disso, se acha. ameaçada pelos norte-america ...

nos, que sobem a costa ocidenlÜtl, v1ndos de Bay.

>
.

Nova Iorque, 5 (U. P.). - A
Bôl!sa de Valores registrou
na semaria que findou uma al
ta bastante apreciável das -co

tações a ponto de recuperar
quási metade das baixas da
semana anterior. Essa melho
Ta foi atribuida pela Wall
Street � advertência de Chur-
chill de que a guerra poderá

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

continuar até a primavera. É O príncipeque os meios bolsistas' conside
mm a paz mais rendosa, I sem Lisboa, 3 (U. P.) - O Princi

dúvida; mas temem que as in- pe brasileiro Pedro Orleans e

certezas da época de transição Bragança, chegou aquí sexta

provoquem baixa no mercado. feira última, em companhia do
. .com a perspectiva de conti- capitalista Sousa Lara e se

nuação da guerra, suas espe- hospedou o principe em sua re- LOJA DAS CASEMIRAS
ranças melhoraram e as ações ISidência �m .Estoril, :n:ais.uma A partir de 139 cruzeiros,
das fábricas de aviões alcanc;a-I vez. O pnnclpe devera consor- vendemos cortes de casemiras
mm as cotw:ões ma.L: altas ,ciar-se no próxim? dia 18 de em a nossa L<"ja, na rua Cons.
dêste 8110. dp7embro, em SevIlha. Mafra, 8-A.

Colapso da indústria halíana
I LONDRES, 5 (U. P.) - Informações Ide fonte suíça dizem

París, 5 (U. P.) - Na Hf�- I que as autoridades eixist8)s cOJllseguiram a custo e,vitar a gre
l�nda, segundo comur:ica o

1-, ve geral no triângulo indust.rial i,taJilllno de Milã.o - Turim -

cralmente o Q. G. Alla,do, as Cênova. Os operários só concorcllal'\am em trabalhar, depois
iôrças. que lut�m na a�'ea �e que a.s autoridad,es lhes asseguraram que só seriam arrasadas
Vlessemgue flzeram ]unçao em face do avanço aliado as i,l1.stalações de utilidade direta
.com as que avançaram no lon-

para a o·uerTa mas que as oTandes fábricas não seriam des- Ru'SSI-a-.SUI'"Ca Britânicos em
go da costa, vindas de. West-

truidas.
o' o

,

, 5alOnica
kanelle. Domu_1tU!g, na Ilha de

LONDRES, 5 (U. P.) - I'llformações pal'tic.uJares aqui, Londres, 5 (U. P.) - Ofi- -

W�lcheren, f<:1 lImpa do I!ll- recebidas dizem que os alemães estão abandonando Milão, cialmente foi divulgada peja Roma, 5 (U. P.) - Oficial-
IDl�O. � ?ontmua de �anel�a centro da região industrial 1taliana em face da crescente re- emissora de Moscou que o go- mente foi divulgado que, salva
.satlSfat?na o desembarque. e

Bistência dos .paJtriotas. Outra fallloo, eJntretanto, afirma que vêrno soviético se nega a res-'�guns grupos isolados, não
-B.basteclmen�os. naquela Ilha.

GO j{ das fábrica's de Milão, Gênova e Turin estão paralizadas tabelecer relações diplomáti- :existem mais tropas alemãs no

Segu:rdo os ultlmos despachos, por terem os alemães transferido as insltalações para o Rei.ch. cas com a Suiça. Nesse sentí- território continental da Grê
a um�a jrte de walche��� Enquanto isso, a Gestapo 'iniciou a campanha de represálias do, foi enviada uma nota ao cia. Acrescentou o comunica
que a!n a pe�ma�ece, �:rre violenbas, no vale do Aost.a, t8lntamdo sustar nova onda de 6a- ministro suiço na capital bri- do que tropas britânicas de
em maots, dos ad emMll;des IebOrg' CI'

-

IJotagem desencadeada pelas organizações clandestinas italia- tânica. A proposta de 1'esta- sembarcaram nas cercanias de
no em orno e leu ,-

.

belecimento de relações diplo- Salônica, preparando-se parai<lade fortificada, com defesas nas.
máticas e comerciais com - a entrar nessa cidade grega.

�t�ua que datam do século
Foiuc�pfurada_'-"uiiõdaíiesie-·-------_· ;;�:��l�n ��\of�i:a�U��b:�e%rlt�=
Moscou, 5 (U. P.) Sol- Londres, 5 (U. P.) - Infor- mo, dirigido ao comissário do

Nok, capital da Província hÚn- mações não confirmadas de Exterior soviético. A resposta
gara de Jazygiagreat, "impor- várias' fontes européias, di- negativa da RÚssia foi entre

tante centro ferroviário e si- zem que irromperam desor- gue ao representante suiço
tuada a 80 kms. de Budapeste, dens e manifestações pro-paz em Londres, no dia lOdo cor

acaba de ser capturada pelas em Budapeste. Um despacho rente.

fôrças soviéticas". Esta infor- de Istambul fala em manifes- _-................ __• ...........w....•.... ,.."....,.

mação vem de ser oficialmen- taçõ'es populares pela retira- Oito fábricas!
te irradiada pela emissora 10- .da imediata das fôrças míli-

t 'd d d B d Washington, 5 (U. P.) - O
cal, através de uma ordem do ares e que a CI a e e u a-

peste seJ'a declarada cI'dade presidente Roosevelt determi-
dia do marechal Stalin. '

aberta. Por sua vez a rádio nou que o Departamento de

afirma que há frequentes cho- Guerra assuma a direção de

ques armados entre a polícia oito fábricas bélicas de Toledo,
e bandos de salteadores. En- no Estado de Ohio. Motivou

tretanto, irradiações nazistas essa medida governamental, o

através da rádio de Budapeste fato de ter sido interrompida
indicam que os alemães domi- a produção em virtude de um�
nam ainda a cidade. parede ocasionada por um lI

tígio entre o congresso das 01'

o'anizacões industriais e Ma
�hines 'Educational Society. O

comunicado oficial não oferece

detalhes sôbre o litígio entre

os referidos grupos.

Na Holanda

Alta na Bôlsa

Clínica Geral de Adulto.
Doenças das crianças

Laborat6rio de Análise.
clínicas.

Consult6rio: rua Felipe Sch.
midt, 21 [altos da Casa Pa·
raisoJ, das 10 30 ás 12 e das

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

Preto. 64.
Fone: 769 [manual I

Valona

-------

Londres, 5 (U. P.) - a
agência Transocean anuncia
que os alemães evacuaram
ontem o porto de Valona, na

Albânia meridional. Já, há al
guns elias, os patriotas tinham
noticiado a libertac:ão ele Vaq
lona.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o UTADO-Segunda.'eir.. 6 de Hovernbt'·o Cle '944

Preparam os alemães a guerra química
ESTOCOLMO, 4 •.. OS ALEMÃES AUMENTARAM CONSIDERÀVELMENTE A SUA PRODU(�A.O Dl: GASES VENENOSOS
DURANTE OS ÚLTIMOS MESES E ATUALMENTE 50.000 OPERÁRIOS ESTÃO TRABALHA:NDO FEBRIUUENTE EM 70 DI·,

FERENTES FÁBRICAS SUBTERRÂNEAS DE GASES, SOB O HEGIME DE 24 HORAS DE TRABAlJIO COM 3, EQUIPES DE;
8 HORAS CADA UMA. ESSAS INFORMAÇõES ACABAM nt CHEGAR AO JORNAL SUE(:O �'AFTENRLADETT'\ PRO�

CEDENTES DA ALEMANHA, POR VIAS SECRETAS.

B.ua João Pinto, D. 25
(Em frente ao Tesouro do Estado)

Florianópolis
Telefone 1448

SANTA CATARINA

Exames Anátomo.patológicos.
Diagnóstico precoce do gravidez.
Sôro·diagnósticolI
Hematologia
Coprologia.

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

Serviço de transfusão de ·lIanque. Vacinação anti-dift�rico
(CRUPE) com próva de Schick.

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

GRATIS! peça este livro

Morreu, por querer fotografar os índios I � II�:(.j�
.

"O Est�o", não faz muitos duas flechadas no peito. Feri- Sorte idêntica tiveram os
_

dias, publicou telegrama sô- do, atirou a máquina ao chão seus demais companheiros,

I
--------,

br� ? tenente norte-americano e lançou-se ao rio, arrancando tendo conseguido salvar-se
Wíllíamson e alguns me.mbros as flechas do peite. Bom na- apenas o motorista Raimundo
da sua, ex:pedlçao, chacinados dador, alcançou célere apreciá-I Felipe. :Ê:sse, após vencer a na-I
pelos índíos do alto Alalaú ,vel distância; mas nova fle- do a descida da cachoeira, ga
(A�azonas).. . ,chada o atingiu na nuca e seu nhou a margem e caminhou
Diver�as �arratlvas corriam corpo desapareceu na cacheei- durante treze dias, sem comer,

a r.espelto desse lutuoso acon- ira denominada "Criminosa", até que foi salvo, já na bôca

tecrme�to. Ao q�e .pa�ece, o .no alto Alalaú, afluente da do Alalaú, pelo barco-motor
caso so agora fO! ínteírarnen-Ímargsm esquerda do Janaperí. do sr. Raul de Vilena.
te esclarecido com a' inspeção ---

do chefe regional, do Serviço
de Proteção aos índios.

1=Êsse funcionário. em com

panhia do cônsul
'

americano,
do capítr,o chefe da missão
americana e do único sobre
vivente do massacre,

Sabre-Ivoou em um avião "Gruma" a

região do sinistro, Inteirando
se da topografia e colhendo
outros elementos de observa-

I
Dr. H. G. S. Medina Parm, Narbal Alves de scuzs

ção, capazes de levá-lo a con- Farm. L, na Costa Avila
clusões seguras sôbre o caso.
O tenente Williamson, man

teve contacto amistoso com
os índios, oferecendo-lhes ci
garros e outros objetos. Tudo
continuaria muito bem, se,
por inexpricável imprudência,
aquele oficial não houvesse in
sistido em colher instantâneos
fotográficos dos silvícolas, ape- �����������������.�_������_'!.II!_���
sal' da ponderação dos brasí
Ieiros que o acompanhavam.
Ouvindo os gritos - "Marupé,
Marupé", que significa "máu,
não presta" - que os índios
lançaram, logo que viram a

máquina com que o tenente

pretendia fotografá-los, os nos

sos patrícios aconselharam-no
a escondê-la, no que não fo
ram atendidos. Intransigente,
o visitante obtemperou:
"Brasileiros medrosos, com

medo de índio! Eu tira foto

grafia para mandar para Amé
rica".
Ao bater a chapa, o infeliz

oficial recebeu incontinenti

DOEN�AS DO GADO
E REMÉDIOS

(IIvn;: UI! tRUIEllO EII SÊlOS 'AIA o PORTE POSTa

UZlNAS CHIHICAS BRASILEIRAS LTOA
CoPO$T,A� ,,".OTI�1. E$T.S,'AUI,Q

GRIPE o TOSSE o BRONQUí'TE

CURSO PARTICULAR
DE

DACTILOGRAFIA fi TAQUIGRAfiA
PROFA_ Lígia dos S_ Saraiva
Avisa que transferiu o seu CURSO para E1 Rua

Crispim Mira n: 61.
Atende aos interessados a qualquer hora, pela

manhã das 8 às 12 horas, e à tarde das
14 às 19 horas.

MATRiCULA SEMPRE ABERTA

Majestoso quadro de invasão
MOSCOU, 4 (U. P.) - Renovam os TlUSSOS os seus golpes

vigorosos contra o Reich. A Prússia Oriental é descrita como

uma rede de fortificações, "sendo cada setor uma fortaleza in
dividual". Os técnicos sovíétdcos em comunicações supervísío
nam o que uma mensagem das linhas avançadas descreve co

mo "majestoso quadro da invasão", com o avanço de íntermí
náveís colunas de infantaria e tanks, que deixam para trás a

artilharia pesada, puxada por cavalos.

A que está sUjeita a imprensa ...

Montevidéu, 4 (U. P.) - O general Rawson, que foi presí
den:te da Argemtína duramte um dia e embaixador durante vá-

�
rios meses ll1lO Brasil, foi mandado para a longfnqua provínoía-
de Salta, em comissão .. E lã: deu uma entrevista cheia de ironias
e indiretas a "La Província" . O [orualzfnho saltenho foi fecha
do e todos os seus diretores e redatores presos, alguns deles. à
disposição do governo federal.

Entrada de
I estrangeiros

Rio, 4 (A. N.) - Em face
duma solicitação de facilida
de para a entrada de estran
geiros em porto Chuí, Estado
do Rio Grande do Sul, que foi
diretamente ligado a Montevi
deu por rodovia e apresenta
crescente trafego internacio
nal, mormente de turistas, o

Conselho de Imigração e Co
lonização resolveu autorizar,
por intermédio do Ministério
das Relações Exteriores, os

consulados brasileiros no Uru
guai, a visarem os documentos
dos interessados com destino
à cidade do Rio Grande do Sul,
onde se poderá processar a fis
calização normal de estrangei
ros, solicitando ainda ao Mi
nistro do Trabalho, por inter
médio do Departamento Na
cional de Imigração, a designa
ção de autoridades fiscaliza
doras em porto Chuí, que pas
sará a figurar como um dos
pontos de entrada de estran ..

geiros em, território nacionaL

DE PESSOAS TEM

I

USADO COM BOM RE ..

SULTAOO O POPU·

LAR DEPURATIVO

Prefira uma parte de seu

I
trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carida·
de". e estará contribuindo para
que êle tome mais um pouco
de leite, tenha melhores medi.
eamentos, mais confôrto no

leito de sofrimento, etc. etc •••
(Campaha de Humanidade

do Hospital de Caridade).

DO SANGUE

o Fígttd(l, o BIlI)II, o coração o E8tÔlIla�O, I!�

Punnões ti Péle. Produz nôrNI de CAbeça. DÔrE-;.'j
nOR O"..,n"'-, Rpurtlfo.\Uf.ôn,(" Ct·gueirl'l. Queda di) Ca
nelo. Anernia, 8 ,-\.bnrtoH
lnofem.ivo 80 organismo. Agradável corno licôr.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. p_
como auxiliar 00 tr atarnent« da SHilis e Reu-
matísmo da mesma origem. _

VALIOSAS OPll\llOES
o ELIXIR «911t». dada a sua

base. é ótimo auxíliar do tra
tamento da Sífilis principalmen
te nos casos em que a via bo
cal é a única possive!.

(a) Dr. Benedito 1a1088.

Atesto uue apliquei muitas
vezes o ELIXIR «(9!ll)) obtendo
sempre os melhores resultados
DO trrtamenta da smu.s.

Um pároco
humanitário
Belo Horizonte, 4 (E.)

Por iniciativa do vigário José
Veigas, vai ser construido em

Pará de Minas o Asilo São Vi
cente, destinado a recolher rne-

15v·2,ninas abandonadas.

lit) Dr. Rafael Bartoletll

Não! VOCÊ NÃO É UM FRACASSADO
de há muito você procura..•
... descobrir um rémedio para êsse mal que o dept'ime
moral- e fisicamente perante a sociedade, CATUASE
COMPOSTA é o remédio; preparado com um grande
vegetal de nossa 1I0ra cujas propriedades estimulantes
e vitalizadoras em combinação com o alcalóide da
"Ioímbehôa" e hormônios cerebral e testicular, agem rã
pidamente no combate à debilidade' neuro-muscular e
viril, astenia (fraqueza nervosa), desânimo ... Não en
contrando na sua rarmécía, peça ao detlQsitário. Caixa
Postal, 1874 - São Paulo.

"

A Pomada Mim Zàn' lhe dará o alivio: desejado. �

combatendo as dõres-, e os pruridos" desconges
tionando as dilatações. Graças ás substancias
de real efeito antiséptico-bactericida que entram
em sua fôrmula, a Pomada Man Zan previne as

infecções c o aparecimento de outros males ain
da mais graves, decorrentes das hemorroídes,"
A venda em todas as F8I.'D1acias em bísnagas
com cánulaespecial para facilitar a aplicsção.

(Ua prodtIkJ De W.tt)

.ii

I

I
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o EITADO- Segunda-fel,a. 6 de Novembro ele '944 3

o comerciante itajaiense sr , For
'tunato Torrnena cchcvo-se ata
cado da infecção no joelho direito,
-lIem, no entanto, obter melhoras.
apesar de proficientes intervenções

.,cirúrgicas. Seu médico. dr. José
Menescal do Monte. apelou. então.
para o recurso da Penicilina. Obre-
·ve. assim, seis ampolas de 100.000 10·lto a'lcoolunidades «Oxford», depois de cu-

ias aplicações o paciente teve o

C· $ 2 30mal debelado e entrou em estado a r

Ide convalescença. .'.
As citadas ampolas foram obt í- Bahia, 4 � (A. N.) - FOI

das no Departame�to de Saúde do I celebrado o acôrdo entre o

Estad? que. ulb':';.amente� t:m Instituto do Açucar e do Al-
o ntendld� •.

com elogiovel d�dlcaç�o, I 1 S perintendência do I
uma ser re de casos de mfecçoes coo e a u 1

gra���_ w �i��::�����lt�i��t��t:�tO� ��� I
Taínnas do i superin�endênciél:, d�_ cota me,n-

----...

I
'__�o _ •••••

sal de oitenta mil litros de al- 11 goto CP'
·

I Rio Grande cool, destinada pelo Instituto flnua e es S urso repcrrotórío
para o abasteClmento desta ca- Belo Horizonte, 4 (E.)
pital. Vigorará para o mesmo o Acabam de ser inaugurados, �

preço de CrS 2,30. na cidade de Serro. neste Es

tado, os serviços' de abaste
cimento de águas e redes de

esgotos. O serviço de águas,
ora inaugurado, é o que há de
mais perfeito na matéria.

Iara'�Oue com êssesse
O jornalista brasileiro Mu- das as questões de guerra.

: rilo Marraquim, que se encon- São uma espécie de exército
tra como correspondente de esquecido, sem pátria, e sem

guerra no "front" europeu, rumo, estúpido e íncompreen-
· enviou recentemente notícias sível, e a sua posição é talvez

, sôbre a situação provável dos a mais trágica de todos os

alemães ao fim da guerra. A comba:tentes nesta guerra.
parte final da sua correspon- Vários componentes dêsse
dência diz; exército fantástico têm sido
"Existe outro aspecto digno aprisionados pelos aliados ou

(, de ser observado neste processo pelos francêses. Vivem esses

de castigar a Alemanha e ao' homens sob o ôlho vigilante da
seu povo. Refiro-me a uma Gestapo e .muítos dêles são ár
classe especial de combatentes dorosos combatentes certamen
das fileiras da Whermacht, te com grande folha de êxitos

que n110 são alemães, e muitos sôbre os soldados aliados.
"dêles pertencem a países alia- São, na maior parte vetera-

· dos como a Rússia, e estão in- nos.
r ; teiramente à margem de tô- No processo final do ajus-

�1}�PE.FE"OI
';j) � V�

Produto cientifico paro embelezar os seio,
Hormo Vivos n.· 1 para 08 ...íos pequeaos ou floctdos
Hormo Vil'oe n." 2 para os seioa qrandea. volumosos

Inofensivo :i. saúde - Fórmula de absoluta connanç •
... ,._. -�üs n.s 1".rrn_;'. IIIod..._,
ltauli.,,,, .. d. 'I' - Em Blumenr.ru: IIarmaci••
"nU.. _ Odin - am ltai(ri: "armaci. Sant.
r.,••iftM.

1························: 4CI�IE�Al�
V·d S

·

II O Od -b' , h
.

1 a oCla �ent:. oa�Molee;�elr;jão�J.e�;�:�:
sao das 19.30 horas. Grrrnde Othe-

-

•••••••• •••••••• lo. é a principal figura desse celu-

1\1\ I \'blUSARIns 101de nosso.

Hoje transcorre o aniversário da Ina. viuva Jocelina Jaques Boi
t teux.

Hoje :lecorre o aniversário da
sro, viuva Mercedes Ribeiro Viegas.

Festeja hoje seu natalício a

srita. Maria Willaim.

Neata data faz anos a sr
í

to . Ce
, 1:ília· Cordeiro Dutra.

O sr. João Brígida Alves faz anos

, hoje.

Passa hoje o natalício do

., ,?,ubalcaim Faraco
sr.

O .menino Osvaldo
j faz anos hoje.

F.ernandes

Habllltações:
E,tão-se habilitando para casar

o sr , Osvaldo Rosa e Q srita. Isa
bel Péres.

«O diabo disse não». filme que
agradou. foi apresentado pelos
Cines Coroados. não faz muito. no
«Odeon». Hoje às 19,30, "O diabo
disse não" voltará a ser exibido no

Imperial. Dom Ameche. sua prin·
cipal figura masculino. tem nesse

filme de longa metragem bom

desempenho.
._. �....,....._-..._ ,.. -.---

.....

O PRECEITO DO DIA
A varíola é causada por um «ví

rus filtrável». Extremamente con

tcgiosa. po ..sa do doente ao são
diretamente (contágio direto) e por
meio de objetos l'ecentemente c ori

taminados (contágio indireto). S.
N. E. S.

TOSSES
nocturnas

..

' Atalham-se prornptameme friedo
+nando o pescoçoe o peito com ati
• agradável unguento vaporizante,
l Uma applicação de VapoRub á hora
de deitar evita, quasi sempre, um

accesso nocturno.

José Victor Garcia
guarda-livros diplomado(urado pela Penicilina,

em·ltajaí encarrega-se de todos os

serviços atinentes à con

tabilidade em geraJ.
Rua João Pinto, 5 - térreo

FLORIANÓPOL1S
30 v· -11

Acaba de chegar, para o merca

do -desta capital, regular qurrrrt i

,iode de taínhas escoladas com co

heça. produto de reputada quali
dade e bem apresentado. proceden
te do Rio Grande, Estado do Rio
Grande do Sul, do Frigorífico An-

.elmi Ltda,

Carmsas, Gravatas. PIlou,c,
Meias das melhores, pelos me

Dores preços só na CASA MIS'

CILA NEA - RuaC. Mafra, 9

homens?
No processo final do ajuste

de-contas qual será a situação
dêsses homens? Serão, perdoa
dos pelos seus respectivos paí
ses ou pelos govêrnos sob ás

quais fiquem prísioneíros? Re
tornarão as suas pátrias ou se

rão repudiados e tratados co

mo inimigos?
A sorte dêsses homens é du

plamente difícil e terrívelmen
te dramática. Vi alguns deles

P,
risioneiros nos combates

des-1ta frente.
Estão endurecidos e semi

estupidos pela guerra e pro
cuarm convercer-nos' de que
foram, miseravelmente, arras

tados para as linhas de com

bate, sem saberem geralmente
que aliados iriam combater.
Muitos têm fugido para as li

nhas aliadas, ao primeiro sinal
de guerra psicológica no front.

Pequenos discursos através de
alto-falantes os atraem e sen

do menor a vigilância da Ges-

tapo, êles fogem.

IContudo, chegam prisionei-
ros e á luz dos códigos, excluin
do a hipótese de muitos dêles
serem nazistas e culpados,' os
demais, no fim da guerra, se

rão tratados como inimigos e

obrigados a reconstruir aqui
lo que os. alemães destruiram
na Europa?
Este exército fantasma está

ainda hoje na linha de fren
te e seus componentes recua

rão para o interior do Reich,
com o grosso da Whermacht".

Compraé na CASA MISCE
LANEA é saber economizar"
._..- -_ ,. _,._

Democracia !
Todos os militares norte

americanos, que se acham
presentemente em terrüá
rio alemão, deram, no dia
25 de outubro p. p;, seus vo

tos para a eleição de novem

bro corrente da. qual sairá
o presidente dos Estados'
Unidos, para o novo período
constitucional. Mesmo nas

áreas mais recuadas, os sol
dados e oficiais puderam
votar. Havia grande interês
se aliás, para tal. Muitos
soldados entregaram seu

voto dentro de suas próprias
casamatas e de seus "bura
cos de raposa", sob o toga
inimigo. A distribuição das
cédulas [oi trabalho insano
e que OC1/'p01l centenas de

pessoas.
Representa essa votação

mais uma demonstração da
vitalidade do sentido demo
crático do povo e da Conc-:

tituição dos Estados Uni
dos.
Votaram também todos os

militares norte-americanos
em servico nos outros cam

pos de guerra, assim como

os que servem ou estacio
nam na Inglaterra, Irlanda
do Norte, Escócia, França,
Bélgica, Holanda e Luxem

burgo.

·,,.r�:'!I

...
'� .",*.. ,

"

rI��� .,; ., mãosl

• Jóias fulgurantes, de colorido singular.
cheias de vida! '- eis o que são as unhas

transfiguradas pela magia inconfundível do
esmalte CUTEX! Tais jóias - o mais encantador
realce das mãos femininas - custam apenas

alguns momentos de cuidado.' Sim, porque CUTEX

é de aplicação fácil e secagem rápida,
permanecendo, longos dias, tão lindo e vivido
corno no prImeiro momento.

Experimente-o e verá quanto contribue para o

encanto de suas mãos I

CONCURSOS de postal ista, escriturário estadual e pro
vas de habilitação.

Funcionará diariámente, das 19 às 20,30 horas.
Mensalidade Cr.$ 55,00 paga adiantadamente,

____R_U...B"'!!!"""G_e_n...e_'...a_I_B_i_tI_e_n_c_ou....'_t....._9....
'

__5V_._1_I

t_�

ALVARO RAMOS

E 5 MALTE

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

-..-·-.....·..-"...- -.·_,....._-_-_-.._·_w...-.-.._...-.....·.-......"'_·....._-....· ...• ......- ...._,._....__

CARTAZES DO DIA

CIRURGIÃO- DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

HOJE 2a.tel,a HOJE

CINE (cODEON»
A's 7,30 horas:

Grande Othelo , Nelson Gonçalves e Lurdinha Bittencourt, na

continuação do ruidoso sucesso deontem com filme o nacional n-l:

Moleque Tião
CINE JORNAL BRASILEIRO 3x85 (Nac.)

FOX AIRPLAN NEWS (Atualidades)
Preços Cr$ 4,00, 3.00 e 1,00 ·Imp. 14 anos».

I

,CINE ((IMPERIAL))
A's 7,30 horas

Novamente, o maior filme da temporada:
Don Arnécha, Gene Tierney e Laird Gregar em:

O diabo disse: - Não !
(Técnicolor) Luxo t Elegância
CURIOSIDADES (Nacional)

AVENTURA NO ALASKA (Tapete Mágico
Preço: único 2,00- Irnp. 14 anos

Colorido)

4a.-feira Odeon 2 filmes
Kisser e Ellen Drew em:

favorita
Kay

Minha espiã
James Ellison, John Howard e Heather Angel em:

O segrêdo do monstro
Irnp . até 18 anos

------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4
...,.._._ ..__ .... -.._�-- ......- ..,---
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C-' IA '8��
�

�& �:�':,
mudou-se para

(AO LADO

A .

ISCELANEA
rua Conselheiro Mafra, 9
C li. SA "OSCAR LIMA t. )

�1II'
,

; v

'

'I:J \
L __ ,� L _

. I

II Ecos e Notícias II
I �....................._ 4.",b" -- ,�

! A Interventoriã Federa! no Eetu

I do vai uhrir crédito de 100 mil
I cruzeiros. destinado ao custeio das
i despesas com Q mocodamização
I da estrada Florian6polia·Lajes.
í �

; Com o crédito e!itadual de Soo

; mil cruzeiros vão ser adquiridos
I novos caminhões para os serviços
rodoviários e de obras públicas, já'

i que os existentes não se encan I
i tram em condições de satisfazer as i
i exig&ncias do serviço, I

'. I
I No pr6ximo dia 1 de dezembro i

, b t
. . - I

i sera
a er a a rrracraçno ao conour- I

_________ .
.

"0 para remoção de professores I

�. _ I nos Astabelecimentos de ensino I
raesmo aSSim, as apossas sao' primário do Estado, I

favoráveis a Rousevelt o IPASE reoeh:r�. até � de de.:• zemb'l'o vlndtJuro, mscr içoes pOTa'

NOVA IORQ "T
o venda de um im6vel disponívet.

.

DE, 4 (O. P.) . -- A revista, semanal News de suo propriedade. localizado no

"Week" oferece un� �\umário das ínvestígações l'ealiz�das por i l'�a Felipe Sohmidt 219. nesta c«.

116 reporteres pol ítícos norte-amerícanos, no qual diz que as i
pltol.

,.,

eleições presidenciais n�s Estados Unidos serão tão apertadas tA'
I

' I partIr de 15 desta mês. entT.(1-
'Que, _pr.ova3,ve mente, o, resu�tado final dependerá de quem con-! ralão em vigor. na Estrada de:
.segurr os 4 votos eleltoraís que representa o Estado da Pen- Ferro Sta. Catarinn. as to rifas a I
.sylvanía, Nos outros 47 Estados diz, Roosevelt leva vantagem provadas pela portaria n 874, da!
de 27 com um total de 249 votos eleítoraís e Dewey em 20 com' 4�9 1944. pu�!.ic.?d� no "Diário Ofi-I
-'247 votos. Não obstante a maraem em favor de Roosevelt em'

cio l da �mao n. 213. de 14 do I
, b , mesmo rrres , Ionze Estados, é tão pequena que o resultado final do preito é i

•
J

duvidoso, acontecendo mesmo, com Dewey em nove Estados! Acha se em construção, na cio I

,daqueles em que se acredita que o oandídato republicano. ven-· dade do Itajaí.. 0. e_lIt�dio do m&� I ,

,

Sab I
. - - .

266 lei
mo nome, por lnlclatlva do trodí J T "d b d G tcce:a. _ e..,s� que para a e eiçao ,sa? precisos :r�tos e eito- cional clube uMa�cílk> Dias", sendo' era SI o mano ra a es apo:raIS. Nao obstante, as apostas continuam sendo reítas na pro- que o Estado ven concorrer com o I .

j)o'I'Ção de três para um, a favor de Roosevelt. auxílio de 20 mil cruzeiros, I. PARÍS, 4 (D. P,) ....:._ De Petiot, que foi detído na manhã
'" \ ele ontem, roí submetido a um interrogatório preliminar na

Entrou n_:> seu nono aro -de v�a'l Prefeitura de Polícia. Tinha. os cabelos crescidos e estava ves-
o. 30 do mes t rcmsoto, o bem lm-, . '. A' •

pressa semanário "Jornal do pO'1
tido com desleixo. Declarou nada saber sobre as vítimas en-

vc", que :te publica na cidade de centradas ,na casa da Rue Leseur, acrescentando que acredita-
Itajaí. I va que seria. facíl para os médicos legistas estabelecer a data

• 'da morte daquelas pessôas, com o que se provaria sua inocên-
Possue Buenos AirE's três linhas da. Petíot disse que pertencia à F�"I desde o começo da ocu ..... -

de metros: Anglo. Lacroze e Cha I - -' - ,''''-
dopyf. E' o que explica o grande çao alema e que a casa da Rue Leseur nao era, sua e que alí es-
movimento noturno da cidade 'I'

teve algumas ve.zes, pois pen.sava instalar seu consultório nela.
pois em 12 minutos um habitante Afirmou que tudo não passa. de manobras da Gestapo.
do bairro de Chocarita. 150 mi-

.

rrutoa de bonde do centro) pode ._ .
' . .

desembarcar, fagueiro, no Obelts- Paus, 4 ,(U. P.) O dr. poll�la, no .en�a!lto, . contl:�lUa
co. em pleno coração teatral e cio Marcel Petiot, o barba azul da ouvmdo o índicíado assaSSIno,
nematográfico da capital. Rua Le Seul', apareceu na ma- e mostra-se cada vez mais pro-

nhã de hoje perante o juiz, pensa a considerar Petiot co

que se limitou, entretanto, a mo implicado no caso Bony
tomar sua identidade e notifi- Lafont. A confirmar-se êssa
cá-lo, formalmente, de que es- suspeita, Petiot seria prova
tava preso, É possível que aín- velmente entregue ao juiz que
da se passem vários dias, an- está investigando a Gestapo
tes que comece a inquirição de francesa. Dos 700 envolvidos:
Petiot, já que o juiz tem um neste último caso, já estão de
vasto "dossier" a estudar. A tidos uns 160.

, Durante meses, vasta zona da Ar.
gentina se queixou da estiagem, De
repente, vieram nuvens pesadíssi

708 00 mas e o que está havendo é quo·

372'50! se inundaçã.o. Em Buenos Aires. o
, I tráfego chegou a interromper se

148,0 ! I por algumas horas, pai' causa do

�l�lõ'PO';�nto d�dia
-

t 4uI,501 B. Huno Alvares Pereira,
I Conf.essof
I Portugal felltéjh, hoje. a me.mó.)I ria de um do.a .eus maiores filhos.

• i Nasceu Nuno aos 24 de junho de I28.8;>3 10 ,1360, em Bomjardirn. Já com 131Cr$ �254.6õ I anos de idade deu êle tais provas
, ,.. I de coragem que E! Rei D, Pedro

I mandou-o armar cavaleiro. A roi'
Relatorio do ano sodal 1943-1944

I
nha D. Leonor o escolheu pa.ro seu

'Transcreve-se para conhecimento dos associados. o balar.cete escudeiro. Foi uma felicidade que

I
'

I 1 Nuno encontrou unl verdadeiro a·
<do ano e o ba anço gera evantado.

RECEITA I migo no Mestre de Aviz, que ti·

I
nha. entã.o. só dois anos mais do

Saldo em 16/10/1943 16 57690 que nosso bemaventurado. Instin·1
rendas do ane 28.587 '20 �ivamente. recon� ..cia::n. �s dois

____;__ ! Jovens Q sua mOlor lnlmlga na

Cr$ 75 164.10 I intrigante rainha. Nuno soube. no

'1
meio da cOr>'upção da côrte. con·

servar a caitidade. no que foi
46 394.00·. grandemente ajudado por sua pro-
58.770, lo I funda devoção a Nossa Senhora.

CO;-$75.164 1 '�a sua fé católica vIa a fonte de

_____.,...0 força e bravura nas guerras contra

os castelhanos e nos lutos que
asseguravam o trono português a

18
um filho de.,sa terra na pessoa de

000.00 D. João I , Depois de curto matri
4 860 oe

ImôniO
mort'eram lhe espôsa e fi·

26.719,00 lhos. E quando, no �rviço de seu

2.000,00 país. tinha gasto as fôrças de seu

2 51 1 corpo. retirou-se para o convento

....:.::.:� dos Carmelitas em Lisboa. fazendo
Cr$ 53.630,10 os votos religiosos como simples
...... donato. Com os trabalhos mais

Cr$ 53.630,10 humildes. com oração e obras de

_ penitência encheu o her6i de Al-

de 194,> jubarrota os últimos nove anos

'. de sua vida, a qual chegou ao t<1r·
Artur Pires � mo no dia ]. de novembro de
}u Tesoureiro 11431, 1

_

a

DA
.2WL _. :=sc::== 3 .. _

t antil - Dia 4 e 5 n
ã

r nave

ARTIGOS PARA SORVETERIAS,
CONFEITARIAS E BARES

-,..

Mês de novembro - Dia I t
L

�
I

II fá designação devido a «Festa

l d_a_L_a_nt_6_ro_6_»_. J_, �

Sorvetinas • Livros de Receitas de Sorvetes

Colheres Automáticas • Essências de Frutas

Taças e Copos • Pazinhas e Palitos

Termômetros • Coco e Frutas

Copinhos de massa .• Utensílios e Accessórios

itUA eANrAREIRA 928'-I'OHE 4-0532, S. PAUto
t< CARMO GRAZIOSI & CIA. LTOA, «

CLUBE t 5 DE OUTlIBRO

sábado Grande Soirée - Ola

Fundado em 1921
Programa Social para Novembro

:Dia 4 Sábado - So irée com início às 22 horas.
"Dia 12 Domingo Cocktail das 10 às 12 horas,
Uia 26 Domingo - Domingueira das 20 horas ern diante.

'TESOURARIA

19 domingo a tradicional soirée

Movimento de 16 a 31·10-44
RECEITA

Salde em 15·10 44
Mensalidades e rendas eventuais

28.770,10
1.484,50

3õ."254,6õ
----.........

MIGNON do LIra - Dia 25

Cr$

DESPESA
Orquestra
Despesas festa sniversár io
C rru sõe s
F'iorrcuí tura - ornamentação
POI teiros
Casa Oscar Lima
Eocarregada toilette

Total da despêsa
Saldo para Novembro
no Banco N. Comé'rcio
em Caixa

26.719,00
2134,10
_'----

sábado Soirée - Dia 26 do-

às 16 horas. Tarde ln-

aTIQUES EPILÉPTICOS E NERVOSOS
IJ INTRANQUILIDADE, INSÔNIA

INOVO TRATAMENTO.
!lião SOh'R mais! Há agofll um tratamento

IDO,'
demo pa,fa comhatel' os a"'Ques nervosos ou

;..ao �pil('ptic(lHe Il falta. de sonoMARAVAL-(solu.
_

,
çao l, calmante poderoso. provldellcial combi

naç,}o deelementos _OJlo[�,'áp,cos " \'�gt'laís. que J'estitup ti al�gria e o sossêgo.IlJJele bOJe mes!",! este lT'll"1meU[". \·eJ'dadeira.llIt'nte cientmco. Niío encon
trando nas fal'maclas e (h·olf.ll'i�s, E'SCI'E"va ao Vepo,ilál'io. Caixa187.J·S. Paulo.

DESPESA
diversas durante o ano

saldo em 15/10/44

Balanço gerãl em 15 -10·44
ATIVO

Moveis e utencilios
Capitalização
B<anco N. do Comercio
Mensalidades a cobrar
Caixa - existência
Total do ativo

PASSIVO
Patrimonio do Clube

F']oriaoópolis, em 31 Qe outubro
Felipe Carneiro f rancisco AJthoff

Presidente 10 Secretário

Crédito Mútuo Predial
Propr'etarios - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO Mti IDR CR $ 6.�50.00

Muitas bonificações e médico gr atis

Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o tSTAOO- Segunde.fei,a, 6 <te Novembro de .9... s

Desejais fazer alguma coisa útil pelo bem da pátria? O vosso cora

çâo pulsa pelo cngrandecimeuto da nação? A VOSSlU alma almeja concor

rer para o bem estar c progresso espirituad do povo? Sentir-vos-eis
orgulhosos de ver a paz e a justiça estabelecidas em nosso país ? Interes
sa-vos preparar U111 povo em. que os. valores morais sobressaiam um

povo cujos pr-incípios avultem e se espaílhem quais raios de luz ? 'Que
reis repartir sabedoria entre todas as camadas sociaís ? Suspir-ais por
ver um povo verdadeiramente unido e forte, não unido pela força: mas
unido l1c:lu amor ?

Se estes ou ainda olltro,�, sentilllentos. vibraram em vossos corações,
podeis sentir o prazer de "e-los concretizados.

Como é possível realizar obra tão difieil, quão grandiosa" 1IOS dias
tormentosos e maus em que vivemos?

Há um livro que contém a mente ·de Deus, Este Hv'ro é um mapa
aberto ao viandante, um calado ao peregrino; êsse Livro derrama luz
e saber na mente do indouto (' na argumentação do sábio.

O Livro ele Deus r'ea.l iza u milagro de estabclecr-r a paz nas con

ciências, nos lares, 110S povos (' (,;oI111111Í1dades. Nesse livro está a máxi
ma sôbre I) amor : "Amai-vos uns aos outros". Nele, a paz corre qual
um rio que se espraia mansamente pelas planícies.

• Pela Jebtura (' prática, desse Livro, constroem-se os verdadeiros ca

rxcteres. aprimora-se a mentalidade, lapidam-se e aperfeiçoam-se os

valores morais de um povo. Não conhecemos código mais sublime e per
feito do que êssc mcnumento de moral, que é () Sermão do Monte. Nào
há problema que não encontre solução em suas páginas. Nenhuma ques
táo póde l1eJ'durar, quando os ensinos de ética que o Livro contém, são
observados.

As leis e eslwtutos que �8 nações possuem, são, apenas, decalques
alperfciçoados das leis do Livro de Deus. Esse Livro eleva a verdadeira Icmltura, encoraja os sábios, fustiga os hipóorifas, condena os maus. dá
güzo aos mansos, ilumina os retos e torna felizes os puros.

O Livro sagrado, que é conhecido como Bíblia, é urna verdadeira
hibl iotcca, pois contém (i(j livros. Percorrei as páginas dêsse Livro, e en

centrareis as mais belas c expressivas páginas de lit.eratur.a prática que
o homem já conheceu. Haverá conceitos e máximas tão sábias e úteis
como os Provérbios do rei Salomão? Acaso [ú foi iguadado em beleza I

de imagens o livro conhecido por Cântico dos Cànticos?
Qual o g('ncl'o de Iitcraturn que póde igualar-se às páginas singelas

dos Evangelhüs? Porque continuar a enumerar os livros do Livro, cujas
-- - .-----.- - ...--.-------

páginas são inspiradas pOI' Deus, fa:lam de Deus, apontam para Deus,
, .

f d
rcvélam a Dl'US, usam a linguagem de Deus, e vieram ode Deus'?

dOS 80 re ores .

o Livl'? de que nos ocupamos tem IIm;a .mensalfc1U para todas as

O L G I
crtaturas: fala ao rico, fala ao pobre, ao sábio, aio Ignorante, ao mau,

,
ra. . ALHARDO-Ex· ao bom, ao altrnista, ao egoista, ao religioso, ao cético, ao indiferente

rnedico do Centro Espírita (. ao pesquisador.
Luz, Caridade e Amor, co- .� mensagem d�sl:� Livro .é �lc paz. Quando, todos os hmneps est�o
m rri d d' embr-iagados pelas idéias marvór-ticas, e um consolo para as naçoes onne
u lca, � mu onça o seu existe ,à boa vontade, receber uma mensagem de paz. Cristo é o Príncipe

conau l tôr-ío para a Rua Bue- da Paz. Onde reinar êste Príncipe, a pHlZ será a porção do pvoo, e Cristo
n08 Aires, Z20 - 10 andar, é o motivo central do Livro.
RIO de Janeiro onde passa a Lançai um olhar retrospectivo para as nações que construíram par-

oferecer s' ,

t· te da: vida nacional sôbre os alicerces evangélicos, e compreendereis o

E °ds e1uh8 dPres rmos.
porque do progresso, conhecereis o segrêdo da gnandeza e admirareis

screvo eta a ament& - a solidez da vida nacional dessas nações. Inome, idade, endereço e an- Embuta, hoje, não tenhamos nações que se rejam exclusivamente

velope selada para a re8- por princípios evangélicos, (�on.trl!Jo, o gnandioso edifi�j,o moral que os

poata. c:istaos e:�l1leram em vana� .naçoes como �s�ados Ullldos .e Inglater�a,
....._•..__•••_.,.w..w...........-........_..........., �'l!Ilda testJflca do vUllor da ctlCa e d.a sUipC'l'Jond':lJde dos e,nSlnos de Cns-

to, exa.rados no Livr-o.
.

Quereis contribuir para a grandeza do Brasil? Fazei de c.ada brw
sileiro um leitor da Bíhlia, isto é, um verdadeiro Cristão.

Desejais cooperar com goyêrno na solução dos problemas da raça?
Colocai em cada la,I', pobre ou rico, urrna, Bíbli<a, para ser lida e obede-.

_

chia.
.Almejais um� pútriru ,rica e próspera? Façamos (:om que cad,a bra-

sileiro seja um leitor diário da Bíblia.
Façan1üs o que estiver ao nosso alcance pat�a levar a, Paaavm de

J)eus li todos os !'ecantos do Brasil, e teremos dado a melhor contribui-
ção e HI melhor dádiov.a, it nação. ......

,,��\.,
RE"nEp.

:I
sÊPRIVIDEflTE E ECOffÔf1ICO, Eh·

COItEI/DAIfDO, JA: PAPA FESTE.JAR
AS GI)AIfDES /JATAS, OSAFAt1AOO.S
AnTl60S REnnER- Vad��i9�ClíL�to,2l

.r Balx05 do OlU? Ho",y

Bastam algumas desta
gotas em cada narinal

Quer ve"'_ tir.se
Acalmam a irritação,des-

Com prendem a mucosidade,

e �p�reongctu�re�ta�ia? ����.;;�R�u!tOev.a.s·Ni:��O�!7LãO. I IMPORTADORA «AVA.RÁDIOS.
"... , s. Paulo - Largo Sta. Cecília, 34

I
Cai�a Postal 4063,

ALFAIATARIA MACHADO & aA- 6, 7 e 8 válvulas, tôdQS as ondas.
I, I $

preços da fábrica. Peça catálogo.

r ! p.qênCiMa�r�:.�r.;�?�.���õ6e;oi:G8raJ11---------aJL"IL"IL· nU' Ruo hoo Fmto, n. S F'ARMACIA ESPERANÇAI., ���:�: ��::�I6m3�
I

elo ft'a.rmacê.Uco lULO LAV8
" e.colho o lIeu fiqur1no. Ruo Floriano fei1l.oto, ./n (Ed.if. tio,. • am..'" lMlra .... Jl'eferI" IRuo Tír&dente 24 Pl'ópri.o.). Te.legron:tlls: "PRIMUS· -- • _ etr.. - B_.-ca.. - PWf1t__

Aqen·t•• no. princi.pai. municipio.. 4.rtI�0It .e borraelaa.

MOÇAdo E.tado t ...r..._ ........ oe-..,......CIi••6 _...........__ Precisa-lia, de uma

____" .. que possua conhe-
cimentos de con

tabifidade comerciol, poro traba
lhar num a.crit6riQ de Ca.a de

I Fazenda., em Florianópolill. - Car
l tas para A. E., caixa postal 139,
I r.eferência (l ESCRITÓRIO. 5v-a
I . . _

I ���!��::��I;i,Q.. um
I balcão de 5 metros. mais ou me

i nos (ou dois que tenham. ao to_
� do, eua dimensão), Informações
I nellta radoçã.o, lOv-3
I -------.--------:_-

. -

Compra�se at�r$or130.000.00, nas proximidades do

! centro, 1 casa que tenha, pelo
l moenos, 3 quartos e quintá!. Car
: tl:lS a esta Relação, para. Arau
\jo. lOv 6
....... -............-_.�..-.. _ rw

Alugam, se ��J�rt�:�
Janela de

frente, entrada independente, óti
ma instalação sanitária, Rua Vic
tor Meirelles. 42. lOv·4

'Considerada
of:cial-feC1etal

Rio, 4 (A. N.) - Afim de
-derímir dúvidas sôbre o enca

.mínhamento de correspondên
cia oficial expedida dos delega
tios do DASP nos Estados, o

·sr. Alfredo Avelino Guimarães,
diretor dos Correios, expediu
circular declarando que a cor

respondência oficial expedida
em objeto de serviço, pelos de

.legados do DASP nos Estados,
é equiparada as dos chefes de

serviços e, consequentemente,
ronsiderada oficial federal, de
;.acôrdo com as instruções bai
xadas com o decreto 6.109, de
16 de' agosto de 1940.
--_ .. _- .. _------_ ..._---

IISIGAM-ME
OS QUE'SÃO

SRASILEIROS11

O apêlo do glorioso patrono do.E�ér
cito Nacional exige dos bnlS'flelJ'os

e dos seus aliados uma. resposta entu

siástica, enérgica - trab,llllêlI' sem

del:icanso, nos (;ampo� e nai> túbriea�,

par-a apoiar' em tod<i ! in ha ()f; nOSSOf;

soldados, marinlleil'oH e aviãdores.
_E adquiramos ainda mais bOTIUS de

.:guerra que compram bombas, balas
€ bombardeiros.

DESEJAIS AJUDAR
A VOSSA PATRIA?

29 ANOS A SERViÇO

No '1)/()'rt1e:r110 <lI' indecisão cio epi�ócUo da

]Jonie clt? Ito1'oró, (I )Jol(1.I')'(1 e o e.l'emplo
dE'i1·i.:untt's cle ('a.das tTansJorm.al'u'Irl. os

sol.dados em ht'l·l'li.' e asSepU'I'(LTam (t Vitória.

TE· ®.
.

DO BRASil

o Homem Mais
Rico do Mundo
História fantástica do Nizam
de Haideraba, que vive com

400 cruzeiros por mês. sendo
possuidor de uma fortuna de
40(1 bilhões de cruzeiros e ma

las cheias de ouro. E, mais:

Seção especial de 19 paginas,
dedicada ii Invasão! Do Quar
tel General de Eisenhower, de
um navio de guerra no Canal
da Mancha, e da cabeça de
praia, três correspondentes de
"Seleções" enviam o relatório
histórico de um dos maiores
acontecimentos militares de
todos os tempos! ... Pág. 31.

O multiforme poder curativo
do sangue-s-O sangue humano,
arma milagrosa. contra doen
ças até agora incuráveis! Im
pressionantes relatórios de jor
nais médicos, sôbre as extra
ordinárias curas conseguidas
mediante o uso dos subprodu
tos do sangue!... Pág. l.

Não deixe de ler êstes e

outros 23 notáveis artigos no
número de

SELEÇÕES de OUTUBRO
Condensado para poupar tempo.'

A<aba de sai e
Custa Cr.$3,OO

Repreeenianie Geral no Brasil:
FERNANDO CHINAGl.IA

Rua d" RO$4rW. 5,5-A - .2.0 andar -- llÚl

Avelino T. de
Oliveira

Mecanógrafo, especialista em
con.erto. (serviços garanti.

da.) de

MáquinaS de escrever.
de calcular. de costura

registradoras. etc.
'

Juntamente cem a "Oficina.
Electro·Radio E N A L D A."

Rua Cons. Mafra, 79

Serviços garantidos!
30 v.·']

VENDE-SE ��r���:�:� e��
trada para S. José. antes do
morro do Geraldo, com 22 me

tros de frente. Trata-se com o

I
dr. Fulvio Aducci, rua Felip:!
Schmidt 34. 6 v. 1

I

I,
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6 o �ll'QDo-Segunda·teira. 6 dE Novernbro 1"11 ... 'IIQ4IA

Mais café t· l.igando pelo
Aínca

ar a América,
Europa

a
Hot Springs, Virgínia, 6

'(U. P.) - O coronel C. F.
Kearney, do Gabinete do
Quartel Mestre General do
Exército dos Estados Unidos,
declarou á Convenção da Asso
ciação Nacional do Café que os

soldados norte-americanos te
rão em breve tres chicaras de
café por dia, em vez de urna

como atualmente. Diz o coro

nel Kearney que os "tests" le
vados a efeito pelo Serviço Mé
dico do Exército provaram que
o café aumenta o batimento
do coração e faz com que o cor

po humano exija mais oxigê
nio e, além de tudo isso, os

próprios soldados "estão . pe
dindo café".

e a

Cirurgião-Dentista
Dr. Alcides Oliveira

S. Paulo, 4 (E.) - Mais de
um milhão de pessoas já foram
vacinadas contra a varíola,
neste Estado. As autoridades
sanitárias estão informando
que o pequeno surto da molés
tia verificada nesta capital foi
completamente debelado. A
diantam ainda que apenas
existem casos isolados de doen
tes em cidades do interior, não
oferecendo perigo. à saúde pú
blica.

I.. .&c.. D_N .... N� n DI ,.,.

F"ARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

I .. 'Co.I�lheí,o Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
f, ..trer. a dnlllidli.

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,
CASEMIRAS e TECIDOS em geral,
recérn-cheqedos das melhores fábrica s
do país.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO - Segunda"fetrao 6 ele Novembro o. 1944 7

�man a
LONDRES, 4 (U. P.) .._- 1\IAIS DE 100 MIL TONELADAS DE BOMBAS FORAM tANÇADAS SôBRE A ALEMANHAj DURAN

TE O MÊS DE OUTUBRO. PELAS FôRC AS AÉREAS NORTE.AMERICANAS E BRITÂNICAS.
"

,

o. PilIidcI. DiPIUP.,tidOl,
Eaqot.dcs, Anêmicos., Mi••
que criam MItSlOI, Cd.nc;ej
uquitic'I), feceb.rio • toni-
ficllç&o s.",1 do olgonilmo

tOtO O

Sa RUUe n 01

Q
A�gOra tal�be�n

ilI \f' � 'CO,.oO
..

Líc. D.NS.P. n' '99, l,e 1921

1.'DanDO mi Itares na politica 1oV;�i
Rio, 4 (J.) - Segundo os Perón é amigo íntimo e dedi-

U'(2l fi WH.'��.Jll,'jornais uruguaios, os círcu- cada de Farrel; mas, no campo 1.11iihiU I

los político-militarest argentí- ideológico, o presidente atual
COMPRA e 1

)lOS se entregam, neste momen- está mais com o Campo de ,

to, à mais viva discussão ín- Mayo do que com o hábil mi- VEr;DE !ltima dos graves pjnbibIemas nistro da Guerra e do Traba-. Idi",mas por- (

criados no país pela sua posí- lho. Perón parece inclinado a tugaés. espa.!
ção internacional. O grupo maior aproximação política nl:ol. _

fl'ances. I
mais denâmico é o de Campo com a Inglaterra, ao passo mgles. etc. I
de Mayo (sede da guarnição que os outros insistem na; Romance. Poesia. Religião. Aviação. \
da capital), comandado pelo "hispanidad". Muito em eví- Ma.ten'\á�ica, Física. ç>uímica,. Ge�'l
,o'eneral Eduardo Avalo. Dele dência ainda também o sr. Jo- l<?91a, l':'1�neralogla. En9!,nh�rla

�l'llb
. fizuras lsé VII, mlhtar e naval, Carp1ntana,

fazem parte, como 19U1as se Mana Rosa, dono da em-. Desenho Saneamento Metalurgia
principais, o coronel Rodri- presa gráfica onde se imprí- EletricicÍade� Rádio, Máquinas; Mo:
guez Conde, presidente da Co- me o ex-"EI Pampero". Eis aí tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri'!
missão InvestiO'adora do Mi- um perigoso caudilho civíl do lOulturo, y'eterinária. Contabilidade!
nistério do Interior; o tenen- "rosismo", do tradicionalismo Dicionários. etr.. etc. "

te-coronel Júlio Lagos e o co- baseado no general Juan Ma-
ronel Oscar Silva, diretor do nuel de Rosas, de tão conheci-

1!'II---------------------o:a-I--
..

C o 1 é g i o M i I i t a r. Repre- da memória. De outro lado está

MO've: �sentaram todos êles grande o grupo encabeçado pelo ge- ;:t
Centro ACódêmico 11 de Fevereiro

papel na demissão do general neral democrático José Maria
Ramirez e do chanceler Gilbert Sarobe, muito amigo, hoje, ao (omprar, vender ou alugar I Eleicão da Rainha dos
depois que êsses dois generais que se diz de R'amirez eRaw-, '

reoolveram romper com

iO;;01)UTóS I.
� m!��!jº,ºR� 1,1 Voto na srita.:Estudantes de 1945

qilnero ne.ta capital]

IRua João PlOto, 4

Fone 775.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS

Quem sonegar Informações 1 E. CAMP O 8 L O B O & C I A. - Rua Felipe 8chmlclt, li. D

tatísüca Militar, trabalha em pról Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANt.'A-
de país inimigo. E, nesse c••o

SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAí, BLUME-

j :r!ic!U�g:�;aátfjm�rReM�): com�
;....-..� �.���!!������.!:.�:.�..����.��.�._ __

s !�!!�!D'II
OITO ELEMENTOS l'ON1COS:

�RSEN!ATO. VANADA
TO. FOSFOROS.CAI.ClO

ETC.

TORICO DO CEBEBRO
'fONICO DOS MUSCULOS

A Sufo(a�ão da Asma,
Bronquite e Tosse Alivia
da em Peuees Minutos
.. SOrr(�. v. !,e &:taí!I1',.�� d(! usma nu de

1
mo. preparnndo-o para !'P�jS!il' a q1181�

nronquuc tao vwlelltl,." :11H� _v sulocam. ! que!' futuro, ataque. !\hlilas pessoas que
J.{Ji',cm-no perder.H !"'�l'tfRf,'au t' o 11U-

í haviam perdido põs», que passaram as

1)!�iI(>'-m de- dormir? 1 us�(' ,('om tanta � noites sem dormir fi' que s� sentiarn
r,)!'çn. qu�: .�'f' �ente dchll. ;lIi'apttz (h�: sutecadas Com os sucessívc» ataques
h�u.hadHt:·) � em qllt' \�l':('l: ... l'iüD dietn e! de nsma ou brof1qnitB. desçoIH':nHH quP
el1l��nr��e c:-,ug(;O!'tJ.l.iúlll€'i1�(,:

,.
r Menda,o acabava COlJl II� ncessos des-

Na.l� Importa por q':BUto tempo JU 1 (jf' iL pnrneíra noiro l' nulto-s. j;{ lrú nuos,
i,.pnllll f:orl'ido, deve i'"('ntll'�;ie dJt'�f) fie � \l:iO \oltnram ;UH!S a sr.lr er de �l�mB.
lHH'h� r:-�f)(Tal,,;ns 120111 a n�(;m�il 'll{_�tl,.� "'''.' �.". ,

ca ClJ,'lIHfitln NH·�"H�UC�'). "f;ld�) o �jI!t' �,�,11 ;:.q '�iO .AliViO lrncd�o�Q
I..I. íH�'.t'l· I' tornnr :L IHi�tiHw� .!f.l l'f·Jt�i\�ôe�,

I .\ jJl'imP1l'a (tose de Menduco COllit'.'
e :;\"U� ataques desupareccrão como por ca a. tl'llllallwr no sang-ne e ajudi;l fi.

entanto. Em pmlC':OH minutos Mendo<;o natureza �1. livrar-se LIas ert-'itos d�t. asma
começa a circular no :'oi1!lg"lJú. ,aj_IH!H.n� ou bronquite, Em mui pouco tempo faz
ilO a I)I'OnlO\-CI' uma I'GS}ÚI"Hl,.'rtO fãeil e tom que se siuta anos mais forte e

tívre, S\I[10 reparador e iranqu.I», ele mais [ovein. Adquira Mendaco, boje
morlo que dt':-.üe a. pi'iI�(-'tra noite se mesmo, em Rua tarruácía : cxperimen
sonürà mais jI)V(�I[1 f; mais torto. ,te�!J e "CJH Cl}ÜW dormírá bem esta

A o :. A' - de Asme ' nOI.te e corno se .sentirá melhor ama-

n.o".
sem

,otl'.ies.
e sme

,.
nhã. \')ssa garantia é a sua .tU:l.ior pro.Mendoco não 60 traz alívio imerhato teçao.

.

a� pucícute e uma ,respil'a�üo mais �:.í� . MendaAO'
.4(�ahtJ com

011. mas tauroem atua sobre o ol'gams·
'

"._.,. .a 'O.JI1:4.

que se recomendam pela sua

ALTA QUALIDADE!
GERADOR

A INSTALADORA DE FLO
RIANÓPOLIS avisa aos in
teressados que possue, para
vender, um gerador de cor·

rente contínua, de' 5.500
watts. 115 volts: marca

(cS i e me n s ». Preço ótimo.
Para qualquer informação,
dirigir·se à INSTALADORA
DE FLORIANÓPOLIS, rua

Trajano, 11; FONE. 1674

SODA CAUSTICA

��DOO1r
GRANULADA - CRISTALI
ZADA· MAXIMA PUREZA

I Dr. Guerreiro da
Fonseca
MÉDICO

Reiniciará a clÍnÍca em

Florianópolis - Palhoça
e Sto. Amaro, em

Agosto de 1945

TRANSFORMA SEU AS
SOALHO HUM ESPELHO

* *

I VENDA NAS PRINCIPAIS CASAS DO RAMO
LAtualmente no Rio de Jao
neiro em curso de especiali
zação sobre MOLÉSTIAS do
CORAÇÃO e dos VASOS]

Sub-Agentel
FELIPE JORGE

EdiFício La Porta - Florianopolis

Representante Geral para o Sul:

LUIZ DE FREITAS SANTOS
Caixa Postal, 330 - Curitiba

-.--
FESTões PARA�ES DE NATAL

UM PRODUTO QA

"F.e. R"
PRIMOR

PEI'lO�A' JOIA' ESTUDANTE

CORDas para violões, cavacos, bandolios, violas,
etc. FIOS de aço poro pescar, aRIME de cobre para
todos os fins, nú, prateado e laminado até 0.° 40 8&5.

PRONTIl ENTREGA
Remessas para qualquer localidade pelo Reemboiso Postal

Solicitem amostras e preços

L. MIRIO FRDSCINO
Rua Bartolomeu Gusmão, 516- Fone 7-4226- ex. Postal 2144 - S. PAULO

Aluna do

----------------....----------------�

Fixe bem este nome quando predsar de móveis:

FABR·ICA DE MÓVEIS "BRASIL"
Esta modelar Organizaf;ão de móveis e tapeçaria.
está aparelhada para mobiliar seu lar com pouco
dinlwiro. Pec;a por carta uln catálogo. Despacha
mos e engradamos gratuitamente para o interior.

s. BEÇA-K
NOVO PROPRIETÁRIO - NOVA ORGANIZACAo

Avenida Celso Garcia, 174 - Fone: 2·8635 - SÃO PAUlO

COMPANIDA "ALIANÇA DA BAlA"
Cifras do balanço de 1943:

Fundada em 1870 - Séde: B A I A
INCENDIOS E TRANSPORTES

Capital e reservas Cr$ 74.617.035,30
Responsabilidades Cr$ 5.97'8.401.755,97
Receita Cr$ 84.616.216,9t>
Ativo Cr$ 129.920.006,90
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$ 86.629.898.90

Responsa'bilidiades .... ,............................ Cr$ 76.736.401.306,20

DIRETORES: - Dr. Pamfllo c1'mtra Freire de CarYalho, Dr. Franc�
rui Sã e AnIsio Massorra.

Agências e IrUlHigênc1u em todo o território nacloD1l. - Sucureal no

UruguAL ReguJadores de aT&l'lu nu prlnc1pa1a cldadel da Am6r1ca, Europa
• Atrlca.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



fi presidenle·· Sannas, da Gualemala, renunciou, e
. junta de aliciais do Exército assumiu o govêrno

SOUZA (RUt

uma

(!!DE CICARROS

-----------�._--------------.,

Florianópolis 6 de Novembro de 1944

A laxa de estatística

Imprensa amamentada •••

S. PAULO, 6 (E.) - Deu 'entrada no Conselho Admínis
tracívo do Estado importante projeto de decreto-lei, que pre
vê o auxílio ,finamJceü'o do Estado aos €sltabelecimentos de ím

prensa protíssíonal que estejam em dificuldades rínancetras,
abrindo um crédito de Cr$ 3.500.000,00 para ocorrer as neces

sárias despesas para aquele fim. Consta também, do aludido

projeto, que 10 govêrno adquirirá bens e nomeará adminístra

ÇÕBS para as empresas em "deficit".

SÃO PAULO, 6 (E.) - Devendo entrar em vigor aqui, a
partir do próximo dia 5, a cobrança da nova taxa de estatísti

ca, que incidirá sôbre as entradas de címerna e demais casas e fIooaís de diversões públicas, a reportagem de um vespertino
bandeirante, procurando informações a respeita conseguiu sa-I
bel' que é pensamento dos cínes dos bairros, em sua maioria, I

não ('obrar ês_se�b�to_����_��n'::adàres:__. ._ I
- ,

I

J. COS·TA ,M(ELLMANN I
r

(Engenheiro Civil)

Escritório Técnico de Con8tru�ão
Projetes, Orçamentos, Adminhdração

Rua Esteves Junior, 168. - Fone 733 IFLORIANÓPOLIS
�������I,

O CATARRO-I
PODE CAUSAR
ZUMBIDOS E

SURDEZ

o problema
do trõco

Para prender
Washington, 6 (SIH) - A

emissora holandesa de Lon
dres, rádio Orange, transmi
tiu um aviso urgente à popu
lação holandesa de Ameter

dão, segundo o qual os ale
mães enviarão 8 mil membros
da Polícia de Segurança para
aquela cidade, com o propósi
to de deter patriotas holande
ses.

Rio, 6 (A. N,) - ° proble
ma do troco não só nesta capi
tal como nos demais centros

<lo país, vem preocupando as

autoridades fazendárias que
tudo fazem para debelar a UM REMÉDIO QUE ELIMINA O

crise da moeda dívísíonáría, CATARRO NASAL E ALIVIA O
ATURDnMENTO CATARRAL

Assim é que providências to- São poucas as pessoas que dão
ram tomadas, para que, a par- importância e tratam a afecção ca- O sr Edentil' ainda do corrente mês de tarraI. Entretanto, a afecção catar- •

novembro, seja lançada pela r�l não é um mal passageiro. Se I Londres, 5 (U. P,) - O sr.

Casa da Moeda, em Circula-
nao for tratada em tempo, ela pode Anthony Eden regressou à In-
degenerar nunIa grave enf'ermida- .

ção, a importância de duzen- de, destruindo o olfato, o paladar e, glaterra, por volta de meia tar

tos mil cruzeiros, díaríamen- paulatinamente, minar a saude ge- de de sábado último. O titular

te, em moedas e cédulas de rasI. V S d d t
_

do Foering Offíce esteve na

1
e . • pa ece e ca arro, nao se Itá I' G" E·t d d

pequenos va ores, esperando- descuide. Compre um frasco de
a la, recta e gl o es e

se assim que a crise venha f PARMINT e tome-o de acordo com que partiu de Moscou, Espera
a ser debelada até o fim do as instruções da sua bula. se que o viajante faça decla

ano.
Parmint tem demonstrado sua efi- rações perante os Comuns na

cácia em muitos casos, porque sua t t
.

b
ação se exerce diretamente sobre o

semana en ran e, so re, os re-

sangue e sobre as membranas rnu-
sultados de sua viagem. Den

cosas. tro de poucos dias, Eden, espe-
A volta da respiração facil, da ra ir a París em companhia do

agudeza de ouvido, o restabeleci- sr, Churchill.
mento do olfato e do paladar e le
vantar-se, pela manhã, com novas

energias e a garganta livre de ca
tarro - eis o que lhe proporciona
rá o tratamento com Parmint. Tor
ne sua vida mais aprazivel, mais
alegre. Para. seu próprio hem -

se sofre de catarro - comece, hoje,
o tratamento com Parmint.

ULTIMA HORA
Continua violenta luto pela COn·

quisto de Budapeste.
*

o Govêrn. Provisório da F"rança
convidou o presidente Rooseveit e·
o secretário de Estado, sr. HuH, .a

visitar Pe r ís

RITZ'e ROXY
LOJA DAS CASEMIRAS

O mais completo estoque de
brins de linho e algodão po
dem ser encontrados, a preços
convidativos, na Loja das Ca
semiras, instalada na rua Cons.
Mafra,8-A .

IIIUltIIJI:UIHIIIIlIJ

Mário Apélius. virulento verrinei
ró fasciata. foi detido em Roma.
Apélius acha-se g"avemente enfer
mo. atacado de tumor cerebral.

Proeminente líder espanhol re

velo� que existem encnrcercidcs nas
prisoes da Espanha 600 mil repu- Informa·se que o Coriqresso da

blicanos e que a situação interna União Espanholo, reunido em To-

do país é grave. losa (França). opinou pela rotura.
':'

I
das relações diplomáticas da Es-

Super. fortalezas voadoras ataca- ponha com os países do eixo; pe
ram Singapura, pela primeira vez!

Ia adesão à «Carta do AAtl&.ntico.
desde fevereiro de 1942. quando toi e 009 �ermos da. 9onferenClo de

ocupada peles jononeses Moscou, pela reVll1ao das fortunaa-
*' ilícitas; pela restituição das liber

dades públicas; pela realizagão das
eleições gerais e a depuração da
todos os elementos da "Falcnge".

•

Várias esquadras aéreas. totali-
zando mais de cinco mil aviões."
realizaram intensos atoques a dife:
rentes centrosa bélicos lemães.

•

•

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRA

o notável cientista francês Ale-'
xis Carrel. autor do famoso' livro ..

·0 homem. êsse desconhecido....
·

faleceu ontem em París com a ida·
de de 79 anos. Com o auxHio de'
Charles Lindeberg. faro o inve-ntor'
do "coração artificial", que per:rni- F
tia manter com vida. sob a Iimen� 1
tação de sangue artificial. o eora(j
gão. os rins e gld.ndulall d'e urrl'..

'

'animal.

FUTEBOL
Minas 3 e Ceará 1 .•

- Renda:
62.373.00.
Paraná O e Gaúchos O -. Neste

encontro foi anulado um tento
marcado pelos paronàenses, que.
ao ver do "speaker" da PRB 2, foi
lícito.

• Segunda· feira às 19 horas:
Oberon, Rita Hayworth e

Morgan na deliciosa comé
saturada de bom humor:
VOLTA PARA MIM

Joan Carrol. a nova revelação, num
filme astucioso, cômico, alegre:

GAROTA CAPRICHOSA
No Programa:

RITZ - FILME JORNAL 2796 fDFB)
ROXY . CINE JORNAL BRASILEIRO

[Cooperativa]
Impróprio até 14 anos

Preço único Cr$ 2,00

HOJE
MerIe
Denis
...: dia

CASA MISCELANEA. distri
buidora dos Rádios R. C. A
Victor, Vávulas e Discos.
Rua C' Mafra. 9

•

O selecionado carioca treinou sd-
-

J bado contra o Flamengo, Venceu
.1 o tri.campeão por um tento a zéro.

58.feira, no Ritz. Irene Dunne e

Gary Grant em
CUPIDO É MOLEQUE TEIMOSO NUNCR EXISTIU IGU�l

S ,

FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

Vai ser rijo o verão!
Buenos Aires, 6 - O astro-

nomo argentino Martin GiL
anuncia que o verão dêste ano;

pelo menos no Rio da Prata,
vai ser dos piores e muito tor
mentoso.

Quem sonegar informações ia 1&1'
tatística Militar, trabalha em pró"!'.'
de país inimigo. E, nesse CU(I,·

será [nlgado.. militarmente, COII'DG'

Inimitro do B:-8sil (D. E. M.).

ilMf#Z ��'-'��A��*It

a a Natal
A. «CASA NATAL», rua Felipe Schmidt, 20, acaba de
receber formidsvel sortimento de sedas, a preços excepcio
nais, a partir de Cr$ 8,50. Aproveitem, para as próximas

festas de fim de ano I
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