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LONDRES, 26 (U. P.) --- AOITAVA FÔRÇA AÉ.REA INFORMOU QUE FORTALE
ZAS VOADORAS VARRERAM, PRÀTICAMENTE, UMA o r rei NA DE MONTA
GEM DE AViõES ALEMÃES SITUADA NAS PROXIMIDADES DE WEIMAR, AO
MESMO TEMPO QUE REDUZIU A PÓ UM Q, G. DA GESTAPO E QUARTEIS DAS

TROPAS DE ASSALTO NAZ.STAS.

Leqítímn furacão de metralha
Londres, 26 (U. P.) � A Transocean transmitiu as im

pressões de seu correspondente de guerra, que acaba de regres
sar a Berlim, o qual descreve a batalha de Aachen como "a,
maior batalha de materiais de todos os tempos". Segundo Lu
cke, Eisenhower lançou à ação compactas fôrças do Primeiro
e Nono Exércitos dos Estados Unidos, que tinham sua aja
apoiada no Segundo Exército britânico, afim de forçar uma

irrupção. Mais adiante, o correspondente alemão indica que

,Ioito a dez divisões de infantaria, e duas divisões de tanques e

. [vários destacamentos do Oitavo Exército foram lançados nu-
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I fim,
Lucke assinala: "A luta alcançou tão selvagem ferocida-

._=.
.

__ .

__ o ._-. de, que poderia ser considerada como legítimo furacão de me-

I façanha da ({Tóquio Rose» ��:::;��::,;{�dO ���I,t�'�nsura é direito dos jornalistas
Saipan, 26 (U. �.) - Leslle ISteakley e seus com.�nd�dos viJlas tropas cl?-ines�s entraram I

o

RIO, 28 (E) - O Tribunal de .Se�uraJll'ça, sob o funda

Somerken - A gigantesca ,elram cerc3: de.20 avioes Japon�- e� B?amo: ImpOIt.a>nt� .balu- �:ento ele que,nao l:ou_ve .ex�esso de.h�gu::gem em�r€gada p�l()
prateada Super-Fortaleza "To- ses na primeira passagem so-I arte �apones na Birmânia >s�- I eu e. qu� a .ce.ns�ra e direito dos .Jol,na�lstas, desde que reíta

quio Rose", pilotada pelo capí- bre a capital japonesa, mas os tentnon�l. ye�ce�d? �ncaIlll- sem intuito lll]Ul'lOSO, abs�lve,! o JOl'�lallsta }'aulo Beze�:ra de

tão Ralph Steakley, cruzou os pilotos nipônicos, aparente- ç�da resI.stenCIa mIm�ga, as �Ienezes, a;�usado da publicação no JO�'nal A. �e�ana "

de.

céus de Tóquio, durante 3':, mi- mente, temeram atacar a Su- forças aliadas 'penetraram em Barretos, Sao Paulo, de um artigo considerado lill'JUrIOSO a pes

mitos, apanhando excelentes per-Fortaleza, com receio das Bham? por dOIS pontos no sul soa do sub-delegado de polícia local.

fotografias de estratégicos ob- peças defensivas da máquina. da
.

CIdade, �nq�ant� outras

A[etivos, afim de facilitar a S8- Não obstante a grande altftu- u n i d a d e s ,-:ntroduzIa uma

gunda operação contra o J",- de, as câmaras fotografaram c�nha nos arrabaldes a nor

pão no curso desta guerra. com absoluta clareza os aeró- deste.

Após um bom vôo, que teve dramas japoneses o palácio de
------------

início na base de Saipan, a co- Hiroito e várias fábricas. Fun- Em Venlo
rajosa tripulação fez um levan- . cionários do serviço secreto in
tamento das indústrias vitais 'dicaram que as chapas apa
de guerra, que os japoneses nha.das foram as melhores até

guardavam zelosamente nestes agora apresentadas dos objeti
ultimas 10 anos. Não satisfeita

I
vos inimigos. Tôda a tripula

com as primeiras chapas, a
. cão do aparelho foi condeco

tripulação voltou a sobrevoar I rada em Saipan. O comandan
o alvo, notando que o fogo da

jte
da Super-Fortaleza rece

antilharía anti-aérea se torna- beu a "Distinguished Flying
va mais preciso a cada rrvnuto. Cross".

o
o liL\IS A:\'I'IHO nLUUO IH� l"i.\�T1'l CA'I'.\HI::\TA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

tmíaração no após-guerra
Rio, 27 (A. N.) - O problema da imigração no após-guer

ra está sendo motivo de cogitações por parte do govêrno bra
sileiro. No momento, o Itamaratí estuda, com a colaboração
doutros ministérios, medidas que deverão ser imediatamente

Londres, 26 (U. P.) - Notí-
. adotadas em relacão à entrada de trabalhadores rurais e téc

das transmitidas pela rádio de nicas industriais provenientes do velho mundo. Segundo adían
París publicadas pelo Eveniru; ta um vespertino local, a Holanda nos vai enviar, sem demo
Standard indicam que os bri- ra, grande cota de trabalhadores especializados. O holandês é
tânícos conquistaram Venlo. [considerado no Brasil como excelente imigrante.

POR QUE se arriscar
----

a "surpresos" se háI
I 30 de Novembro AV I S O 30 de Novembro

.

uma maneira segura
de fazer bolos

fÔfOS!
• MACIOS!�--

Afim de. 'otender as inúmeras encomendas, o

Agência RENNER comunico à suo distinta fre

guesia que continúa aceitando pedidos de rou :

pas, para N n t o l , até o dia 30 dêste mês. I
I

-

CASA MISCELANEA. distai
buidora dos Rádios R. C. A

Victor, Vávu las e Discos.
Rua C' Mafra, 9

Horroroso!
Moscou, 26 (U. P.) - Des

pachos do "front" dão conta
de mais um íncrível massacre
perpetrado por tropas alemãs

PORQUE VOCÊ NÃO APRENDE e húngaras. Centenas de feri-
RADIO ? dos russos, aprisionados na

Calcule quantos milhares de rá- área de Budapeste, foram
dios há em cada cidade. E quantos, acumulados em grandes bar
todos os dias, se .desconsertam e dei- caças e levados em seguida pa
xam de funcionar por pequenos de- ra O meio do Danúbio, onde,
feitos. Se Você aprender a montar e muito simplesmente, os eíxís
desmontar um aparelho, descobrir tas afundaram as embarca
seus idefeitos, e consertá-lo, ganha- ções com tôda a sua carga hu
rá sempre, bom dinheiro. - Aprenda mana!
rádio na maior organização nacio-
nal de ensino rádio-técnico por cor- O homem mais
respondência, ELECTRA RÁDIOS velho do Brasil
LTDA.
Envie hoje mesmo q coupon abai- Rio, 27 (A. N.) - Acaba de

xo, para receber um folheto que o falecer no Asilo de Medicancia
orienta como aprender e .ganhar di- de Cruz de Alta, no R. G, do
nheiro na .rádio-telefonia. Sul, O homem mais velho do

Brasil: o antigo estancieiro
Pedro Gonçalves Neto, que con

tava 128 anos de idade.

• Imagine a decepção dos seus ..•

e a sua própria ... se o, bôlo apa
rece mirrado e de mau aspecto e

sabor ... Evite êste «desastre» usan

do o Composto «A PATRÔA».

De textura finíssima e isento de
umidade, o Composto «A PATRÔA,.
assegura bolos crescidos, macios,
de �parência convidativa e sabor
delicioso!
O Composto «A PATRÔA» é

ótimo, também, para frituras leves
e digeríveis! Experimente êste ex

celente produto.

.

•. hícara de .tÇÚ-

MPlES Bata 1 c

/ d chícara
DOlO S\ cal� c?�nr lcl�en�oso, adi-I)

A Patrôa» ate !lca
b do Dem•

I C OlpOSto« d· vez, aten. doe o
um de ca a

d t-anllha �
. ? ovos, artOS e
clon� -

\ 'cara c rres qu \
r de fer111ento

P re 1 c 11 . d de c 1<1, •

cnCI
II es e mela, as �

d" e à \lt'\l11CI-. ? co ler d . I '1 IClon, '.togo,;- unia Llitada e sa �'. 3/'" de chlcal.l
em p.o, c. ltc;'nadamente _o:n de baul1llh.t
ra nlIStU1•t, ado .

ne \ colhennha, forrada
I

. l\ ICIO 10rn1a,de eltC.
_ nteúdo nUma , Patroa»·

I que o LO
C postO «['1.

e co o

I do c0111 0111
30 minutOs.

de pape unta brando durante
Leve ao lorno

Snr, Diretor de

ELECTRA RÁDIOS LTDA.
COMPOSTORua Ouvidor, 164-3°-Rio de Janeiro

Peço enviar-me GRATIS E SEM
COMPROMISSO o seu folheto

"NOVOS. RUMOS"
1--1

I 30 I
Nome !-_I

Comprar na CASA MISCE
LANEA é saber economizar ..

Em Blerik
Londres, 26 (U. P.) - Tro

pas britânicas alcançaram a
localidade holandesa de Blerik,

Rua em frente a Venlo. Sómente

1. lid d um do separa agora as fôrçasoca I a e ·�··:·I·�· ..•.
'

aliadas dessa chave das dete-
Estado ,

sas alemãs.

UM PRODUTO DA Swift do Brasil
J.W.T.

HÃ MAIS DE UM QUARTO DE SECUtO DIS'raiaUI'oORis MUNDIAIS' DE PRODUTOS BRASILEIROS,
,�. ,

• ''''J..'''.., �""� "
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"'CL�BE 12 DE AGôSTO" ---o DIA r DE -DEZEMBRO, GRANDIOSA SOIRÉE DANÇANTE,
MANDAS DO COLÉGIO "CORAÇÃO DE JESúS".

EM HOMENAGEM AS DIPLO.-

Matou o companheiro por achá-lo parecido com Hitler
�o (Pelo correio) -_ Na na colônia havia um indivíduo cou para o companheiro des

ma I���d� de 1� do corrente, parecido com o famigerado 'ferindo-lhe pauladas até vê-lo

na"r o ama JulI�no Moreira, Adolf Hitler. Tratava-se do exalar o último suspiro. O ra

veIlIcou-S!� um cnme <;le mor- el�fermo Antônio Vieira, de to foi comunicado à polícia do

��i O �nfelmo Marcel�n? da: Sao Bento, solteiro, internado 26°. dístrito que fez remover o

. \V�' ,e 40 anos, operarro, ali em novembro do ano passado. cadaver 'para o necrotério do

l'�t�lllado. em 31 de ou�ubro Ao vê-lo, Marcelino, presa: de 'Instituto Médico Legal.u ,u�o, veio a saber, por inter- um acesso de loucura, gritou:
médio de outros dementeb, que "Vou matar Hitler". E avan-

A N E I S
!� Viva horas I SENSACIONAL OFERTA

��(J,-! inesquecíveis I PA:�E'i,����g���ES
1'><- 7ày

de triunfo... I ��:d:, of�;:;ec�;:'o�ro��sL-
'-

)�;;- I'
senhores revendedores e

II. comerciantes
ô dmo opor-

..• ':>
,

tunidade de aumentar

Jf' ::;!,�y��.���n�;���,0:
em todo o Brasil. Artigo
de perfeito acabamento,
com gravados de inici
ais e habolhado. Preços

,,\"

j�0� �.�>;.
/ I:, ..

v I').: -:
I

Ir��5
,( �

Não abdique jamais das honras que a fina Agua
de Colônia Gaby. pode dar-lhe. ,. Use-a para

fazer valer seu poder de atração pessoal... Revelando

todo o encanto de sua personalidade, ii Água de

Côlonia Gaby lhe dará triunfos inesqueciveis,
onde quer que a Sra. esteja ... Rica de hagdncia

e qualidade, a Água de Colônia Cabv põe urna

-,

nota de sonho e encantamento 11a sua

personalidade . . • Adote-a, pois.

CONHEÇA TAMBÉM ÊSTES PRODUTOS GABY:

LEITEGABY - que nutre "l CREME EVANESCENTE

I�e embelezo a pele. �llà6 GABY - o protetor de '-,.o_o'''
��"I'. sua cutis, , fiflllY
�

PÓ.DE-ARROZ GABY-

�em 6 tonalidades: _

Bronco, Havana, Raquel,
Ocre, Natural e Rosa.

ROUGE GABY - em 6
tons:· Mandarine, Ge
rânio, Carmin, Grenat,
Confusion e Vif.

Falhou o remédio
do curandeiro
RIO (Pelo correio) - Vai

ser julgado, no Fôro Criminal,
o portuário José de Melo, acu- O ministro da Fazenda auto
sado d� e:lrerce� o curandei�is- rízou à Caixa de Amortização
mo, crlm� l?rev]sto pelo artigo a iniciar a substituição por cé-
284 do COdIg? Penal, para o

dulas da nova emissão de cru
qual a pena e, de .? meses a 2

zeíros das notas de papel-rnoe
anos de. de��ça�. Segundo da em circulação, e que foram
consta do l�quento.m��aur�do

remitidaS: a) pelo Tesouro Na
na Delegacía d: Místífícações, cionaI, de crs 5,00 (5$000, 14.a
o. acusado recelta�a .uma dro-

estampa); e b) pelo Banco do
g8: para a sra. Adela�de Belar-

Brasil, todas as notas de Cr$
mina dos Sarytos.' cujos males, 5,00 (5$000) e de Cr$ 20,00
em conlS.equencIa, se agrava- (20$000).
ram consIderavelmente, colo-

_

cando-a em perigo de vida. Pe
los depoimentos, que fíguram
no processo, a receita teria SIÍ.
do ditada Ia, José de Melo por
sua espôsa, Jorcelina de Melo,
que se apresentara medíuni
zada.
..,... ...._..._.,J'a........._......._..._..._...........

- ...

Agência «Sousa Cruz»
Depois de uma viagem de férias

ao vizinho Estado do Paraná, re·

gressou o sr. Vitt6rio Zanetti, dig
no gerente da Ag�ncia da Cia.
Sousa Cruz nesta capital. onde,
por sua correta atuàção, tanto nOIl

meios sociais corno comerciais, go'
za de geral estima.

"

Durante sua aus�nda, esteve o

cupando o referido cargo o sr.

I.uiz Leoni. que vai partir por es

tes dias para Curitiba. O sr. Leoni
soube fazer. também, e:ntre n6s,
muitas amizades;

SUbstituição de
papel moeda

Resfriado
no Bebé

Evite perturbar-lhe o estomago com
medicação interna. Friccione ate
aHiviante unguento no pescoço I
peito, ao deitar. Traz prompto allí
vio-corta • maioria dos resfriados

da noite para o dia.

LOJA DAS CASEMIRAS
Os tecidos adquiridos na Lo

ja das Casemiras, na rua Cons.
Mafra, 8-A, têm como ga»antia
a qualidade e a durabilidade.

Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA
Dr. J. J DE SOUSA CABRAL

I ESCRITÓRIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8 (esquina IComércle: I Felipe Schmidt). C POSTAL: 140. ['Varejisfa ��������=:::::�-�-�
Tendo sido organizada a "Asso- HOTEL DAS "ALOAS DA IMPERATRIZdação Profissional Inter-municipal U

do Comércio Varejista de Gêneros VENDA DE MOVEISAlimentícios de Florian6polis. São
José, Palhoça. Biguaçu e Tijucas",
que substituiu à União dos Vare'
jistas de Florian6polis. com juris'
ção em cinco municipios do Esta
do e registrada na 160. Delegacia
Regional do Ministério do Traba
lho, sob n. 14. a sua Diretoria
provis6rin foi empossada na dia
13 do corrente e ficou assim cons

tituda: presidente, Manoel Donato
da Luz� secretário. Reinaldo Filo
meno; tesoureiro, João A. de La
Martiniere.

Camisas, Gravatas, Pijarnes
Meiasdas melhores. pelos me

Dores preços só na CASA MIS' I
CILANEA - RuoC. Mafra, 9 1

_

excepcionais:

PARA CRIANÇAS
Dourado - dúzia Cr. 50.00
Prateado - » Cr. 65 00

PARA MOÇAS
Dourado - dúzia Cr. 64.00
Prateado - )} er. 90.00

Aproveite esta oportuni
dade. Estoque limitado,
Pedidos contra cheque,
Vale Postal ou pelo Ser-
viço de Reernbô lao da

DISTRIBUIDORA COMERCIAL
a serviço do in terior.

C. Postol, 206.A - S. Paulo
-End. Te}. Intervendas-

HEMORROIDAS
E VARIZES

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO
Após longos estudos foi descoberto um

remédio de componentes vegetais, que
permite fazer um tratamento, com ótimos
resultados, das hemorroidas e varizes.
HEMO_VIRTUS é o nome desse remê.
dia, que para hemorroidas internas 4.\

VARIZES deve aer tomado na dose de
3 colheres de chã por dia. Para as he
morroidas externas, usa-se o H E�O
V I R T U 5 , pomada. Comece hoje mesmo

e leia com .enção o tratamento na bula.
Não o encontrando em sua farmácia, peça
o ao depositário. CAIXA POSTAL 1.874

(UM-OITO-SETE-q,UATRO) S. PAULO

aALA��&
.

UM MD'OCO 'MAl�J
CADA NfCESSIDADE ' TE CI\1 I CP. _I
PERFEiÇÃO DE LINHAS· EFICIÊNCIA!
� _J

As balanças que traze.m a garantia
na propri o marco, tradição do porque

industrial brasileiro.

HEMO-YIRTUS

Outros afamados produtos COSMOPOLITA,

APARELHOS SANITARIOS EM FERRO ESMALTADO
F')(,ÕES �- AQUECEDORES -- VALVULAS AUTO
MATICAS PARA DESCARGA - METAIS PARA AGUA

A arma secreta do dr. r�tiot
París, (via aérea) - O Dr. gou te)' praticado tais crimes.

Marcel Petíot, acusado do as- Quando o juiz lhe perguntou
sassínto de certo número de que fazia qua.ndo passeava na,

pessoas, que atraíu ao seu la- rua Des Saussaios, nas proxí
boratórío e que, depois de mor- midades do q. g. da "Gestapo.",
tas. colocou num banho de Petiot disse:
ácido sntúríco, declarou duran- "Procurava conversar

te o seu interrogatório, no dia com as pessoas que saíam dalí,
20, que quando os Estados Uni- e, depois, conduzia a minha ví
dos romperam relações com os Uma à floresta ele Marly-Ie
alemães. forneceu dados aos -Roi, onde a matava com a mi
americanos residentes em Pa- nha seringa".
rís a respeito da sUJa" arma se- Acrescentou que os corpos
creta ". dessas pessoas podem ser a ln-

-

,. Que arma secreta?" da encontradas na referida tlo-
perguntou o magistrado. resta.

- "A minha seringa" Disse também que matou
respondeu o Dr. Petiot. dois motociclistas alemães, um

O acusado começou por de- nas proximidades da igreja de
clarar que t.inha pertencido, Saint-Rose e outro na rua La
durante muito tempo, ao Movi- tayette.
mento de Resistência e que O magistrado perguntou:
mant.eve relações com os repu- -"Qual o grupo de resis-
blicauos espanhoís, que resí- 'têncía a que perteneia ?"
diam em Lavalloís Perret (su- - "Eu pertencia ao grupo
búrbio de París). Afirmou ter- "F'ly Tox" - replicou Petíot,
lhes entregue atestados médi- que disse que conhecia colabo
CQS para que não fossem en- raclonístas contra os quais ti
viarlos para a Alemanha. nha reunido provas il'refutá-·
Respondendo à, acusação do 'veis de culpabilidade.

ter assassinado patriotas, agiu- , Prosseguindo, disse que ha
do assim de acôrdo com as 01'- via esquecido as "provas írre
dens da "Gestapo", Petiot ne- futá\'eis contra êle próprio".

_ .. -

A1JV()G J�\ -DC)S

Quartos completos, para solteiro. com 7 peças. estilo
moderno. Camas de ferro para casal e solteiro , com lastro de
arame, bem como muitos outros acessórios pertencentes àquele
Hotel.

Quem deseiar vê-los e obter iutorrnacões.: dirija-se à
Rua Felipe Schmidt, 39, onde estão expostos.

O PROPRIETÁRIO.

ALVARO
Terrível epizootia
Cuiabá, 25 (E.) - Uma ter

rivel epízootía está grassando
no pantanal matogrossense,
dizimando, de maneira impla
cável, os rebanhos deste Es
tado.

RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

A Pomada M'an Zan lhe dará o alivio desejado,
combatendo as dôrea e os ·pruridos. desconges
tionando as dilatações. Graças ás substancias
de real efeito antiséptico-bactericida que entram

em sua fÓl'mula. a Pomada Man Zan previne as

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

(Um prodfiU De Witt)

íevaniáinéniõ
.....· ..···-· _,--

dos rebanhos
Bahia, 25 (E.) - Encontra-

Ise no interior do Estado, em

viagem de observação nos mu

nicípios de São Sebastião, Ala-
g'oinhas, Inhabupé, Itapicurú,
Soure e outros, o superinten
dente do Abastecimento de
carne no Eí'ltado, o qual reali
zará um levantamento dos re

banhos dos referidos mumCI

pios, afim de tomar medidas
referentes ao fornecimento de'
carne aos centros de abate.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Festejou ontern seu aniversário I
c srita. Marília. filha do prezado
'conterrâneo sr Manoel F'elix Car
doso e a qual vem cursando com

I{Jrande distinção o Gmásio Cora

ção de Jesús.

Transcorre hoje o natalício da
Wanderley Prisco.

fRtf' ln II. II III'> IHlJf\ I
sras. Mor+o Emília Bruno Píe rr-i.

Adelaide Sousa' e Julíeta Miranda;
sl'Ítas. Cecília Duarte da Luz e

amira Costa Gonçalves;
Mário Abreu, Ja:6 Pereira.

aldi Varela. Militão Ferreira e

altro Oliveira;
menina: Talita, filha do s r , Pe-
ra Telêmaco Pin to •

Londres, 26 (U. P.) - De
ois de corta paralização na

uta na Letônia os sovíétícos
einícíaram com suma violêu
ia seus ataques a Iéste de
indau, voltando também a in-
estír 1110 setor. de Auce. Esta

Informação acaba de ser di

ulgada pela agência alen.ã
rausocean, acrescentando q u�

'aviões, numerosas baterias
e artilharia e tanques russos

stão apoiando os ataques da
nfantaria soviética na zona

e Lindau. Também frisou a

,f':!�1l�PE.FEITOI.�) �V�
Produto científico paro embelezar 0$ seios
ROlIDO Vivos n.· 1 para 08 ....íos pequenos ou flacidos
HOI1llo Vivos n.· 2 para os seios grandes, volumoso.

Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta confiança.
...... _l'1odanopolis n.... Farmací•• Mod.raa.
1t.uliveir. e da lIé - Em Blumenr.ru.: Fermeci••
s.nit,.. e Odin - Em Itaiai: FlIrmacia Sanr.
Ter••inhll.

c () N v EI
o VICE-CONSUL DA GRÃ-BRETANHA tem o prazer

de convidar as autoridades federais, estaduais, muni
cipais, militares e eclesiásticas e aos amigos da Grã
Bretanha, a ouvir duas palestras, em português, na

Séde da Legião Brasileira de Assistência, na rua

Trajano n' 3. gentilmente cedida pela sua D.D, Pre
sidente. Exma. Sra. Dona Beatriz Pederneiras Ramos.

Estas palestras serão feitas pelos Srs. J. D. Green
way e T'te: Cel W. F. Rhoâee, respectivamente, Con
selheiro e Adido Militar à Embaixada Britânica no

Rio de Janeiro. A primeira versará sôbre O Tempo
de Guerra na G -à-Bretanha e a- segunda sôbre As
Campanhas na África do Norte e itália,

Esta reunião terá

rente, às 20 horas.

elniclaram OS

loques
Londres, 26 (U. P.) -- O alto
ornando alemão anuncia que
s russos reínícíaram seus ata

ues na frente da Letônia on

e os soviéticos lançaram
uantidades enormes de ho
ens e material no assalto a 1----�I8JII:IIlII��-����������������-éste de Libau. Além disso, O santo do diaambém recomeçou a ofensiva I
ussa no setor de Auce. J

-- I
Moscou, 26 (U. P.) - Em

Irdem-do-dia, o marechal Sta

in, consigna importantes in

ormações que ampliam. as di-I
ulgações da Transoceam.

1n-.1marechal Stalin que
ilha de Oesel, transformada
elos alemães em baluarte que i
rotegía os acessos ao golfo de I
iga, foi completamente liber-,ada de nazistas. Essa opera
ão coube às tropas da frente
le Len íngrado, sob o comando
e Govorov, e a navios da es

uadra russa do Báltico, sob a

hefia do almirante 'I'ríbuts.
a mesma ocasião Inrormou
talí n que todo o território da
epública soviética da Estônia

completamente libertada
os invasores germânicos.

ransocean que os russos rea

ízaram algumas penetrações
as linhas germân.ícas ", mas

ue as divisões alemãs, lutando LOJA DAS CASEMIRAS
erozmen-te, impediram uma Linhos, tropicais e casemi
rrupção" _ Na região de Auc.J" ras de todos os desenhos e pre
s operações se desenvolvem ços, só na Loja das Casemiras
Olll extrema impetuosidade. - Rua Cons. Mafra, 8-A,

MAl LLOT

Ji[g_{f!
=QUALIDADE
Aceitamos encomendas

AGÊNCIA:
Rua Padre Miguelinho, 23

FLORIANÓPOLIS
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LEONARDO KIMURA,
MARTIR

Leonardo. natural de Nangasahi.
era filho de pais que tanto se dís
tinguiram por .

suas virtudes como

por sua alta nobreza. Ainda mo

cinho prestou aos padres jesuitas,
encarregados de sua formação ci
entífica e literária. grandes servi

ços como catequista poris era dota-
do de uma inteligencia foro do

Icomum, Entrou para a Companhia
de Jesús. Mas, embora tivesse for
mação suficiente para receber a Iordenaçâo sacerdotal. preferiu o

���������������������������._-----iiisimples estado de irmão coadju- =

tor , Por ter prc p:xgado a fé cc t Slica
foi preso. Três anos passou no cár
cere, durante os quais ganhou 96
pagãos para Cristo. Chegou o dia
do suplicio. Ele e mais quatro co'

tólicos foram condenados à foguei
ra. Esses quatro companheiros Ia
ram: André T6cuan da primeira
nobreza do país, João Ixida Xoum,
japonês; o coreano Cosme Táquea
e o português Domingos Jorge. O
crime desses quatro era o de te
r em recebido em suas casas os

aráutos da fé. Morreram todos na

segunda metade do mês de novem'

bro de 1619.

lugar, terça-Feit e, 28 do cor-

SRs.DEHTISTAS.

�\",Ot'SD��POS1l\.
PREÇOS MODICOS

'

SORTIMENTO INCOMPARAVEL

�ti(ilttiSTAt&PRE'OS·'
DEPOSITOmnSETTIDEHTARIO H
f.:JmeIJwí eH' .titti:qê1:i1�

,:mlIHAQIO 131'135·c.AIXA 191·S. PAULO

DURÁVEIS. ESTÉTICAS.
LEVES· BARATAS.
ISOLANTES • PARA AGUA
QUENTE E FRIA e NÃO
ENFERRUJAM· HíGIENICAS
oBACTERICIDAS·A
PROVA DE INSETOS

Chapas onduladas para telhados e paredes.
Chapas lisas para fôrros, paredes, etc,
Tubos e calhas - Tubos sanitários.

ETERNIT DO BRASIL CIMENTO AMIANTO S.A.
SÃO PAULO

_:.:��

O PRECEITO DO
Ainda não se conseguiu identi

ficar o germe da varíola. Sabe-se.
contudo, que o elemento infectan
te elimina· se pelas lesões da pele
e pelas secreções do nariz. gar
ganta e bôcá, bem como que é um

vírus filtrave!.
Não visite doente� de varíola ou

alastrim, nem pegue em objetos
que êles possam ter contaminado

SNlitli...
----------------

!

DISTRIBUIDOR,

o M T. w L o

I
I

T
R, JOINVlllE - AV. RIO BRANCO

ex. Postal, 115 _ FLORIANÓPOLIS - STA. CATARINA

o proprietário do SALÃO RECORD avisa à sua

dis tinta freguesia que dispõe de manicuras,
poro atender, com presteza, a toilete de unhas
e penteados, as quais também servem, em horas
marcados, no prédio do Salão, n. 21, na Praça

) 5 de Novembro -- Telefone, 1696.

Gritaram: casa está caindo !»
Há poucos dias, a grande assistência presente a uma vesperal

realizada no Teatro Artur Azevedo, na cidade de S. Luiz do Mara
nhão, levantou se, de uma 96 vez, correndo, desordenadamente, para
as portas de saída, no momento em que de ouviu uma voz gritar: "A
casa está caíndo !". Minutos depois, a multidão, em frente ao teatro.
verificava ter sido vítima da pilhéria de um malandro não identifica
do. voltando novamente à sessão, excepto algumas poucas pessoas, in
clusive urna senhora cardíaca, que por pouco não morreu.

DIA

Professor Carleton Sprague Smith
() Prof. Carleton Sprague Smith, Br.asil-Esnadus Unidos" do Hio e na

historiador e nnrsicólcgo, nasceu na Sociedade Fe ljpe d'Ol iveirar 'I�
cidade de Nova Y<YI'k, aos 8 de membro do Quadro dos Depositá
Agôsto de 1905. Tornou-se hacuarel r.ios rio Museu de Arte Moderna de
em runte pela Universidade de Har- Nova York, da di,!'e,tlOria da :\1Ie.1ro
vurd, em 1927; doutor em filosofia polítan Opera Assocíatíon, do Con
pela L'n iversidade de Viena, Aus- selho Prcsidenclal da "Socicté In
Ir ia, em 1930. Casado, cm 30 de lernatioml'he de Musique Cont0111pO
Junho de 1934, com Mrs. Elizabeth ruin e ", de que Fazem parte Be l.a
Cowles Sperr-y, tendo uma única fi- Bartok (Hungria) e Darius Milhaud
lha, Damaris Sayre Sprague. Criti-l (F'rança) , da "Arncrioam Hístori
co musical do "Boston Transcrtpt", cal Associatinn ". e da "Mcdiacvul

il11Por.tuln1le órgão de 130.ston, �lns-l
Acudemv "

...
l� cotaborador do "Ncw

sacbusetts (1922-28); professor de York Times", "i.\'('\\, York Ilerul .

Iiislúr'ia na Universidade de Colum- Tr-ibune", "Survev Graphic", "Mu
bia (11)31-3;); chefe da Divisão de sical Ouurtot-lv". etc,
:Vlúsica da Bibliot,('c<! Pública de
Nova York., dl'�de H)3L Healizou
confor êncíus cm 1038. na Le lurul
Slunf'or'd I ',n i vcrsi ty". Professo r de
.mus icu da Cni\Cersid::ufk dc ,",ova
York (lPsde 192\). Dekgado dos E,,
fados· Cnidos ao C0ll1g1'es,so ln1el'-
1Jo3cio.ual dc :\lúsica de PI'aga,
']lcl!l·C!()sl,)\,aqu.ia, ln:W; presidente
do CUlllitó dtO :Música do Escritório
do Coord('lJador dc Assun,los 1111>1er
A 111erimloll os (ln LO-,.(1); SO('IO da
":\lusic Librar," Assol'Íaliolll" (pre
sifJ.cnk 193(i-38), Sncied'alde Musical
Alllcricana (pl'l'sidenll' 1939-40), O Prol'. Carlelon Sllr<lglle SmithI'lli ?\IH Alpha Sinfonia, Delegaol) l'llC()lIl,ll'a-se, dl'sde março último.
lJorte-americano ao Congl'l?sso da no BI':lsil, sendo espenldo, !l0r estes
Sociedade ].nil'rllllcional de :\1úsica, dias, ('III FloJ'iarnípolis, onde reali
I'ealizado l'l11 8arel"lol1a, Espanha. zar:1 llllW impoJ't.tuntl' conferencia,Jkalizol! l'slnf!os ,especi:lÍ.s de nuí- cujo tema alluncia'remos oportu.nasic'a na Fl'al1�'a. Freqllentou divl'�'- mentl', bem (01)10 ii dala fê () local
sos cursos du l'nivc,r,sidade de Poi-

('1Jl que ser<'l efetuada.
tiers l' do CenU'u de Eshldos His[ó- Anteeip::;,danll'nll',' desejamos .In
ricos. de :\ladrid. Viajoll, em 1\)40. ill1sl.l"c ,'isil,tnll'. feliz es.lada entre
por di ,'l'I'SOS pais('s riu ,-\Illél'j('a L:.I- llÚS,
tina, C0l]10 r('prese,ntant<' do "Al1ll'-
rieilll COlilllcil oI' Le,anllcd Soci(:
ties", es,luda'llflo a Cllltu'ra ll1l1SiC'::1l
de !) j),tíSl'S, '"'l'SSf! o(',:.tJsiilo, duran1e
>1 SIJa !)I'I-llla,nell('.ia no Brasil, reali
zou (,ollf(''I'(�n('ias na Ra'lJ�a, no liio
dc Janl'iro l' em São Paulo.

l..Jlll 1\)40, l'lll visila :lO ;\Ióxico, a

t'onyitl' da Orq.ueslra SiilfúnlC<l �<l
cional, J'('lIlizou t['('s confcn'ncills,
soh os :lllslJicios dessa ol'gan ização,
in·lit.ul; ilns

-

"lIis1úria da :\Iúsie'il
Si,nfônÍC'a nas AlIléricas", Nesse
ano. el11 nosso pais, realizou, aindn,
c(),nfen'llCÍas na ";\.ssociaçãu Brasi
leira de Educ.aç;io", no "�nstitl;,o

l�sM preparando os seguintes li
vros: "Je íf'erson l' a Liherdude ".
"A Busca da Felicidade", c, flisló
ria da Música Amcricuna" l' "Es
tudo sôlJ.l'l' :1, América Latina .111)

St'culo J)czC's.se1 l'''.
Pl'r1l'l1ce aos segui,ll tes cl ubes:

IIaI'vanl, CPlltllry Ass'oeiatioH, Cli
f('l' HO(lse e Grnlier, lodos da cida
de de �OYil York. ll('sidência: \V;lS
hinglo,Il, CO'Il,nl'('licllL Escl'ilÚorio:
BihJilltl'Ot! I'úhlica de No"a YOl'li,
No"a York.

uu:mlijl:{lI[!)iHfJ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LAVANDO··SE COM O SABAO

I - ,

FILHA I MAE' AVO I
Tocias devem usar a

,fIDmlj·W'âtl
(OU REGULADOR VIEIRA!

A MULHER EVITARÁ DORES
Alivia as Cólicas Uterinas

Emprega-se com VH(ltI1�"mpa
t�1 combater 68 inl:'gulllrirlltde�
d(ls runções perréctcas das 8t:l·
nhuras. É calmante e regulador
d efj�a� tunções.
FLUXO- ". ED�TIN A, pela sua

cotnnruvads -rtcácta, é muito re

cettada. n�ve ser usada com

confiança.
FLUXO··SEDATINA encontra-se

I

I
f==������������

Teimosia sueperta I
o govêrno da Irlanda (Eire) tências se permitisse o laxo I

deu à 'solicitação aliada, de que de manter uma neutral'dade ,

não fosse concedido asilo aos que ela sabia pelo menos po- I
criminosos de guerra, uma, tencialmente hostil à sua cnu-I
resposta que certo jornal íon- sa. A Inglaterra, entretanto, I
dríno qualificou de perfeito: nunca exerceu sôbre o Eíre a I
subterfúgio. Lord Vansittart 'pressão que os acontecimentos jfoi talvez mais preciso ao ta-I poderiam até justificar. Res- ,

char 'a referida resposta de peitou-lhe sempre o estatuto I
"ímpertinênoía para toda a, de Estado soberano, mesmo i

humanidade". De fato. O que .quando fortes eram os mo 'vr'S i
o govêrno do Eire informou às !para se considerar grave per! :sr, i
Nações Unidas equivale, na Ia presença de representantes I
prática, a proclamar que a

I'
diplomáticos do "Eixo" na \'1' '1'Irlanda se reserva o direito de zinha capital. E foi bem que,

asilar quem bem eptender. t
assim procedesse, tendo a Ale- i

Domo a pequena naçao, que I manha por vizinha, o povo do I
De Valera governa, não está:Eíre, sem dúvida, teria conhe-I
em guerra com a Alemanha,: cído outro tratamento.

I

nem sequer de relações diplo-I Agora, o govêrno De Valera
máticas cortadas com o Reich, acena aos criminosos nazis: ;';. :5

é claro que para o Eíre, a co- II com um .bom lugar de refúgio
meçar por Hitler, Himmler, e conspiração. Está assim ca-!
Goering e Goebbels, não há pítalízando os benefícios de I
crímínosos de guerra nennu:n Isua neutralidade a favor dos I
entre os nazistas. I "gangsters" nazistas e fascis-IIO Eire é um pequeno Estado [tas, que provocaram a guerra..
que, se prevalecesse a doutrina IMas, é como diz Lord Vansít-]
naz�ta, já não exis�iria como .tart: "�s leis sôl?re � neutrali- i
naçao soberana. Evidentemen- Idade sao ante-diluvianas, por-]
te, a Alemanha jamais

sEIl;.'r-l·
quanto foram anteriores à IItaria a seu lado, como supor- maior enchente de miséria da

too a Inglaterra na hora mais história da humanidade. E a

grave do seu destino, que um Ienchente já as destruiu". !
Estado de quarta ou quinta ("Diário de Notícias", do'
ordem na hierarquia das po- 'Rio):

em toda pane.

ARTIGOS PARA SORVETERIAS,
CONFEITARIAS E BARES

Termómetr.os • Goco e Frutas

Copinhos de massa ,. Utensílios e Accessóríos

* CARMO GRAZIOSI &. CIA. l1DA, 'i.:

FARMACIA ESPERANÇA
de Farmacêatfeo N (LO LA rr�
Hoje • amaabA _A • ... preferida

....._ ...clO..... .u-•..,eJr.. -- 'H&m4"Opad.. - ..� • .., .. ,......

Art1&0It ... borracha.
f,)......a...... • .x.'P ..,b..,.....à.ct.. 'la .....,.. .....�_. .. ......�....? ••

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

I
!

As navalhas que passam de rosto

em rosto são responsáveis pOI' grano
de número de infecções da pele. Evi
tc-as..; Giilette, isenta de germes e

feita para uso privativo, elimina os

perigos de contágio. Se deseja pro

teger seu rosto, barbeie se em casa,

diàriamente, com o novo e aperfei
çoado Gillette Tech, o aparelho te

cnicamente perfeito. Adquira-o, hoje
mesmo, e passe a usá- lo sempre com

as insuperáveis lâminas Gillette Azul,
legítimas, as únicas submetidas, na

fábrica. a um processo especial de

rigorosa assepsia.

� Tudo isso resuita do conlágio. Siga o meu consetho .

faço a barbo em cosa, para evite r essas infecções

_. E aí esta o que é o vida . fugiam de mim como o dia�
bo da crvz , agora, que entrem na fila, se qu;:;erem .

BARBEUNO

I
i
r

GARANTIA POSITIVA: Compre um pacote
de dez lâminas e use duas, Se não ficar sa

tisfeito, devolva as oito e será reembolsado,

Gillette
Caixa Postal 1797 - Rio de janeiro

G ·;42

------ ---'----------------

GRAT!S! peça este livro
I CURsO pore (ORAi:"PONuÊNCIA

ICues o Ginasial em I ano (dec-Iei n. 4244) Preparatórios para
Direito; Medicina. Farmácia. Escolas Militares, Comércio. DASP

.

e outros. Curso Comercial Prático. Taquigrafia. Inglês, etc_
Matriculas aberta•. Peçam prospetos hoje mesmo à CAIXA POS-

TAL N, 3379. S PAULO Curso de Madurezo. «Brasil». I

DOENÇAS DO GADO
E REMÉDIOS

__ _",. .-.. _ _ _ "'" 0'

'i'HE LONDON & r,Al'IICJASHIRE INSURANCJII

SEGUROS
THE LONJJON ASSUltANCE

COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"
COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"

Representante: L. ALMEIDA
Rua Vidal Ramoa. 11

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

Quanto ganharão os professores
SÃO PAULO, 25 (E.) - A propósito ela reforma que se

projeta íntroduztr no aparelho educacional paulista, atual
mente em estudos no Departamento do Servico Público anun

cia-se que na parte referente ao reajustamento dos venctmen
tos dos professores será. fixado o salário inicial de Cr$ 650,00
mensais terminando com Cr$ 1.500,00.

EHYI� UM CRUZEIRO EK sÊ lOS PARA o PORTE POSTAr

UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS lTOA
C.POlu ...14 ,JABOTlC;ABAL UT. S••AULO

BalcãO· com frente de
• vidros e preço

de ocasião, vende-se um com

2,mSOxO,80xO,95. Ver e tratar
com Plácido Mafra, rua Felipe
Schm i dt , 34. 5 v .« 9

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
frrj���. IIj.I-��(tl!k ": .

: ':::;:--:--::
.

...,!/4/)/ I
\.\..L,.�7;"':::::'�","��, ......;.�--

----------------------------------------------------------------------------------------------------------�-----------------------

eiA. W}�'fZEL INDO�TRIAL-JOINV[LLE (Marco re

POUPA-SE DINEIELRO E ABOHRECIM��N!"rOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Rua lloão Pinto, n. 2,5
(Em tren e a) Tesouro do Estado}

Florianópolis
Telefone 1448

SANTA (ATARINA
Medina Farm. Narbal Alves de Souza

Farm. L. da Costa Avila

Serviço de transfusão de Bangue. Vacinação anti-diftérico
(CRUPEj com próvo de Schick.

AIlcílise8 químicas de: Farinhas. bebidas. café, mel. águas po td
veis e �ara usos industríaia (feculariali, cervejarias/.

f' \oct· f. .[ieLmet,ido dp inlligC'.:i{;1n. cóli
('[3::;, flailllê'll'\ l' Hl;-ll {,,,,Ln :lp/I:; :IS r«

reit:õ(·s. tom« _\lêlgL[�:"':ija 11j,�lIu:td(i. E";::f·�
disturhio-, eS101Ha('ui:-;, (Piando pro vr-ni

ente- da cond i«...((l· f�\c�,:-�i\·HIfH·lJ II' ; vida
do t>:-;U'rnu!:!'o. (:(',..:.t-:an1 rapid;-!rt]('nh' corn

l'ld�núsia Bisuruda, qut.' f:. lU!la C4)ftlpn
sição ant.iucida conhecida em L >cio u.unn o

por sua eficácia. Compre-a hoje mesmo.

Exames Anátomo·patológicos.
Diagr,óstico precoce da gralTid.ez.

Sôr-o- diagnóstico.
Hematologia
Coprologia.

/

• •

CONSELHOS

para a vida longa do carro

. •• e do automobilista
Bacteriologia
Autovacinas. I

Ultramicroscopia. IIOuímica sanguínea.
Análises de u z-Ino ,

NÃO só milhares de carros se estragam antes do tempo,
como tarnbem - e o que é peor - milhares de vidas

se extinguem por acidentes causados pelos carros cujo sistema
de segurança foí descuidado. Há varias precauções que o

automohilista deve tornar em defesa da vida de seu carro ...

e da sua própria. Por exemplo:Coleto de
Washington - (Inter-Ame- A Legião Americana preme-

.ricana ) _-- A escassez do mate- teu plenamente uma nova

rial crítico n. 1 é a do papel. campanha nacional de coleta

Ü sr. J. A. Knug, diretor inter- de papel usado planejada pela
no da Produção de Gue'rra, fez Junta de Produção de Guerra.

essa declaração com o objetí- Os membros da Legião tenta-

vo de salientar a necess.'dade rão descobrir milhares de li

de Intensittcar a campanha de bras de papel usado nos lares

coleta de papel usado em todo p nos escritórios amertcanos.

.0 país durante os meses de ou- O Denartamento de Cornércto
tono e inverno próximos. calculou recentemente em 24

O suprimento de madeira quilos o consumo (te papel dos
continua a ser inferior às ne- lares americanos e de 29 qui
.cessídades atuais e embora te-lIas nas fazendas.
nliamos recebido em julho de

I
A Junta de Produção de

1944, 1.512.000 "cords " o que Guerra revelou que se tornam

significa um aumento de 10c�) necessárias 667.000 toneladas

sôbre julho de 1943. Os recebi- de papel usado mensalmente
mentos durante os primeiros para atender à crescente ne

sete meses de 1944 foram mais cessídade de produção para
,el�vados do que no mesmo pe- artigos como eruvolucros para
rfodo ele 1943, mas muito abai- o plasma do sangue, cartuchos,
xo dos suprimentos recebidos e caixas de ração dos soldados.

no período janeiro-julho de Tão urgente é a necessidade de
1\.\42. papel usado que o exército:Pro"ura uma casa para

A falta de mão de obra no amertcano iniciou uma cam- U -se alugar de pre-
norte elos Estados Unidos ('011- pauha para recolher os vasí- ferência no centro da cidade.
tinua, segundo o sr. Harold lhames de papel nas zonas de Para casal sem filhos. Infor

Besschenetein, diretor interno combate a-fim-de enviá-los de mações nesta Redação, a ],M.S.
do Bmeau de Produtos Flores- volta aos Estados Unidos. lSv,·10
tais ela Junta de Produção de

I·��--------------------
..--..-- -- _ .....

'Guerra. A substituição de pnieu-
'máti cos mais leves e menores

pelos pneumáticos pesados
usados normalmente na indús-'
tria madeireira estão causan

do uma sensível demora, nas

entregas de madeira. ao mes

mo tempo em que as impor
tacões ele polpa canadense em

�J jUlho de HJ44 foram ;�8'/; in·
feriores às de julho ele l!H:-1.

A redução do consumo de

papel ele Imprensa foi sol ici
tada a 25.000 fi.rmas amcrrca
nas pela Junta ele Produção
..de Guerra, pois vários milha
res a mais de toneladas de pa
pel estão sendo usados para a

tabrroação de mapas de guerra,
impressos militares. e €11volu
cros para munições, suprimen
tos e equipamentos de gllel�l'a.

ÊHs'e aumento da produção
de papel e papelão l'p<lnzill a

produção clt, papel de Impren- I

�:�l�����Fl:::)���l�!��: �i����lr:� I�--D--r---L-a-u-d-e-I-I·-n-o---S-o-I-o-n---G-a-I--Io-t-t-·---d��;��I�����f,:�fd�:���;:;�;I��'
·

ADVOGADO
I

II I'papel de parede. etc" estão R J
-

p. t 18 ( b
.

d ) S I 1dando motivo a crescente preo- na oao ln 0, .. 80 ra O, a a .

�c.upação.
-----.

..�........__a...�za"_d ���__" RW_'�M��� .'"''

,1P-
.

papel usado • CO.!15l!?a!___(�m _ bqt!! cOI}Aç_�f!_! 05 freios,
'�_!_!,!'ro_!!rrz_1!_re _��m_ l.J.ibrifi"ca_«�:

• 1,!�O!!_'!l�/á_ar co!r�P?!eJ.i!_!�,!!jnj!a_d!!.!_()!! rodas_�e�ali!!.h3das.
• Não abusar da 'velocidade.

• Diminuir a marcha nas curuas.

A observancia de algumas destas re
cornendações depende exclusivamente
do automobilista. Noutras, ele poderá
contar com os serviços, com os produ
tos e com a experiencia que o Reven
dedor Esso tem para oferecer-lhe.

STANDARD OIL COMPANY Of BRAZll

�,��,:J\�'�"Nlt.'.IIII1-� Ouça o Reporter Esso, dicricmente, pelas estações: Nacional, do Rio;
Record, de São Paulo; lnconfidencia de M. Gerais, Belo Horizonte;
Farroupilha, de Porto Alegre; e Radio Clube de Pernambuco, de Recife.

•

Ansiosos por conhecer a verdade
Londres, 27 (B. N. S.) -. "Diàriamente milhares de parisienses

acotovelam se para assistit· à história da Batalha da Inglaterra. e

após 4 anos de mistificações e invencionices de uma imprensa con

trolada pelos nazis:tas, mostram·se satisfeitíssimo8 com "a op or t.ur d

dade de ver a verdade» •. escreve o "Daily Mirrar" de Londres. 'A

história é contada em filmes focQ1lizando a «hora sublime da Ingla
terra". Vêem.se prédios bombardeados. vítimas sendo retiradas dos

escombros, o trabalho árduo da Defesa Civil e do Corpo de Bornbeí

ros salvando vidas e prédios sob as circustâncías mais aterrorizantes.

Os pari_ienes vêem os londrinos dormindo em abrigos e o Rei e a

Rainha em volta de uma das muitas cantinas funcionando nas áreas

devastadas. Um impressionaIlte aspecto da Catedral de São Paulo in'

cólume, em meio de destroços fumegantes, completa a quadro da

solitária e sangrenta Batalha da Inglaterra. Mas, dentro de poucos

dias. serão exibidos filmes da batalha dos céus da Inglaterra. quanio
as formaões da RAF decidiram a sorte do mundoM .- conclue e jornaL

Avisa a seus fregueses, amigos e o público, em

geral, que mudou seu estabelecimento da rua

Padre Miguelinho 40, para a mesma rua,

Nos. 17 - 19 (baixos do OINE ROXY)

MÀOUlNAS
PARA FABRICAR

Pregos

Grampós para cêrca

Telas de arame para estuque
e galinheiro

Peçam orçamentos à Soe. Com. e

Industrial

ua. ..NA ........ - ,.,...
• "8....-rrINATI

M O N T A N A, L T D A,
Rua. cens. Crispiniano. 20 - lt"

JOSEf MIGUELEnd. Tel. cMONTANAL»- S. Paulo,

10 v. -'::I
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I
O abade foi num avião da RAfl

Londres, 37 (B. N· S,).·- «Um modesto padre fronc-ês, o Abade IRodhain. dirigiu.se ao Vaticano para implorar o auxílio de Sua San
tidade O Papa a 600 mil franceses internados na Alemanha sem ne
nhuma proteção internacional» - escreve o «Universo Cató ico de Lcn
dres, «Os pedidos feitos pelos bispos franceses paro c ss is t

à

oci o espio
ritual aos infelizes encarcerados em 165 das 168 prisões Eo ro rn rejei.
todos pelos Nazlrtos". O Abade Rodhain lutou com grandes d i f i c u l
dades pata conseguir chegar a Roma o mais depresao poas ive l , p o i s Ios po�cos aVlõe� disponíveis na Alemanha es tovum req u ra i to d oa peias
autorIdades rn i l i to r-ea. Mos a RAr. veio em seu au�ílio e ele foi

levado. Ia Roma num bombardelro britâniCO. chegando a CidClde Eterna ao
meio-dia do mesmo dia. Sua Santidade o Papa. após receber o Abade
Rodhain em duas audiências especiaiil. prometeu faz'er tujo o que
estiver ao seu alcance com a rnaior brevidade passível»·. conclue o Ijornal. I -------------_----------------------------------------------------------------------------

c.OnClena(aO F'ARMACIA ESPERANÇA
OtJin advog ado A SUA FARMACIA
Rio, 28 (E.) - Foi condena-

do a um ano de reclusão, pelo I•• Co..elhelro Mafra, .. e 5 - FONE 1.642

Tribunal de Segurança, o ad- !atrela a dOIllÍ�íIi.
vogado Rui Barbosa Campos,
com escritório em São Paulo,
sob a acusação de, entre outras
coisas, ter menosprezado o Hi
no Nacional, proclamando a

sua adesão à Alemanha e ao

hítlerismo.

TENHA JUIZO
,-..,.

4

TEM �fFILIS OU Rf� U.

MATISMO 04 MESi\t1A

ORIGEM? USE O PO-

E5T!ES��AA�U��AM!:�� "w'"

���:� d�':�:o:;��,;��;:oco:;::ta; �!!;!!!
que com o passar do tempo a saúde se

modifica e em muitas pessôas de mais de

40 anos começam a aparecer disturbios,
muitas vezes de natureza séria. Entre es

tes o principal (: o distúrbio da bexiga, uma
fraqueza cujas exigencias, que se manifes
t.am principalmente á noite quando se está

bem quente na cama. são muito irritantes,

Essa debilidade da bexiga é um resultado
de disturbios renais e si fôr desprezada,
poderá tornar-se perigosa, transformando
se em calculas, pedras ou cistite (infla
mação crônica da bexiga).
Compreendendo-se a causa da fraqueza
da bexiga, poder-se-á saber porque pode
mos prometer aos sofredores um remedia

PULAR PREPARADO

eficaz. Essa fraqueza que o aborrece e

irrrta, envergonhando-o muitas vezes

quando se acha fóra de casa, é resultante
das substancias toxicas no sangue, que
atuam como irritantes sobre os nervos e

as membranas sensoriais. É por isso que
mesmo sem necessidade alguma, a bexiga
é constantemente chamada a funcionar.
Liberte o seu sangue dessas substancias toxi
cas e terá certeza de ficar curado. Não ha
meio mais rapido e eficaz de conseguir esse
resultado do que tomar uma série das afa
madas Pílulas De Witt para os Rins e a

Bexiga. conhecidas em todo o mundo,

1st Ig &11 :JEl ri I
� :SlFILI� ATAVA TUDU O OHGANISMOO Figado, O Baço. o Coração, o Estõmag«, ti"

Pulm?es, fi Pe le. Produz Dôres de Cabeça, Dôr �'l
nON ObSOS, keumatismo, Cegueira, Queóa do C ,_

belo, Anemia e Abôrtos,
Inofensivo 80 organismo. Agrada vel

como um Iicôr
O ELIXIR ijl4 está aprove 'o pe!o D N,S.P. como
auxrl.ar no tratam .. ruo da :-;ifilis e Reumatismo

_ dl1 me!lffia origem
Fr\L�M CELEBHlf)AlH�S MÉDICAS�()bre o W"p-;r,,<1o EI.lXII! I A c' IllJWI!I<,:ilo f' " "Hbor a·

.914. devo dizer-lhe.: -enu.r- grH,1�Vf>1 (1,. EIIXI� .}l1J. r<"
que o tenh« �mprpgl:I!I". f'[J1 c",. eH.1Ilm-r·o c .. ,,,,, a rm a de
os, CI:I,,(IS d� .lBdl<'HCilo Hprl - !1to'll m""f'jo para o rJúbt,,:o
prtao» (eH",,. :'m �Ilri" .. n .. /,'1" <,omb»l" 8 ",r·Ij--, qolkl!,l,,-
8ua" m�()n"�t'H';O�I'o) /,,. -e-ul- ,Je que trequent-m-nt- 11-
tados tem t;!dO sau ... tato-tos, orovelto no Ambutator!o 011
pois são f»llldos e duraveís. Maternidade de Santa Maria.
Dr. Washington Perreira Pires. Dr. Silvestre Passy.

Pilu
o vidro grande de Pilulas De Witt. contendo duas vezes e meia a quan
tidade do tamanho pequeno, custa proporcionalmente muito menos.

"�!l1l ......,_...�• .a,U ai s••••••••
J

___ o - _�••••

Declarauões do
sr, Stettinius

t

I
I
i
I

'I
t
l
!
I
f

ftssustada a colônia nazista
MADRÍ, 27 (U. P.) - As notícias de que os embaixadores

na Espanha e em Portugal não regressariam a seus postos,
causaram confusão nos meios nazistas. Além disso, aterrtsa
ram no aeródromo de Barajas um avião misterioso, vímdo de
Berlim, do qual desembarcaram vários indivíduos que se diri-·
giram Imediatamente para a sede da embaixada. A colônia ale
mã está cheia de rumores com referência aos recem-chegados,
pois alguns afirmam que se trata de agentes de Himmler, vín
elos cem o encargo de substituir os que aquí se encontram, en
quanto outros sustentam tratar-se de agerutes de Martin Bor

maun, enviado pelo Fuehrer para f'azer' um expurgo entre a

própria colônia.
..-.-..-.-. -_ -_w.-_-_ - -_ ..-..-_-..- -_. .-._ _- - .._-.-_ -_-_WJl.1

CARTAZES 00 DIA
HOJEHOJE 2a.teira

CINE

Berlim fi�ou
aborrecido •.•

Londres, 26 (U. P.) As
notícias sôbre gestões de paz

Washingtcn, 26 (D. P.) _ O alemãs, junto ao Vaticano,
sub-secretário de Estado no1'- causaram indignação em Ber

te-americano sr. Stettinius de- limo E a Wilhelmstrasse houve

clarou aos jornalistas que "os por bem informal' aos corres

Estados Unidos ainda não de- pondentes neutros que care

tiniram sua posição diante do cem completamente de funda ..

pedido para uma reunião con- menta as notícias difundidas

sultiva de chanceleres amerí- no exterior, segundo as quais
canos". Fontes autorizadas o embaixador Weiss-Szaeker te

desta capital, porém, indicam fia visitado o Papa, afim de

que "os Estados Unidos parti- iniciar gestõ:s de. armistício,
cíparão com prazer de um.a ou d.� paz. A_ Ie�pe.I.to).a chan- O regresso do
reunião em que se discutam celana. alema dístribuíu longo sr. Landrl sales
problemas de segurança e. as- comun:c�do) pro�urar:do

o' �e- .

suntos econômicos do após- monst�aI 9-ue a. �}tuaçao geral RIO, 26 (A. N.) -- Pela me

guerra". O sr. Stettinius frizou �o R�I�h e ,perfeIt.amente .

sa-

,lh<?r�a do serviç.o 1?ostal tele

que ainda prosseg�em a� con- tístatóría. E:.- ��a�te dIS�O, gráf'íco d� nosso pais encontra
sultas aos demais governos, a?rescenta, sel:a lldlculo_ acre- se ha dOIS meses nos Estados
consultas que estão sendo rei- ditar que o �overno a�e�a� p�- Uilidos, acompanhado de dois
tas com espírito amistoso e desse pensar em negociaçoes . competentes técnicos do De-
construtivo. "Tenho boas ra- partamento que dirige, o major
zões para crer -- disse o sub-

VAR IZ E5
Landri Sales, diretor-geral dos

secretário de Estado - em que Correios e Telégrafos. A sua

todos os governos interessados viagem àquele país amigo e

poderão expor suas posições na EM 5 EN HO RA 5 aliado teve por objetivo fazer
data da próxima reunião do

Ó
um estudo meticuloso da orga-

Conselho Diretor 9a União E HEMORR IDAS EM GERal nização posta14elegráfica dos
Pan-Americana, isto é, a seis Novo Tratamento sem Operação Estados-Unidos, para aplicar
de dezembro". "A questã/) da Após longo� estudos foi dcscohel'lo um aqui tudo o que for aconselhá-

" medicamenlo wgelal pum o tl'atamen-

época em que devera reaüzar- to com Mimos I'e�ulla<los de \81'izes. vel. Daí a impoI"tância dessa
se a conferência de chancele- Que prejudicam a circulação \enosa. mi'ssão, CU]' OS resultados terãoE�la medicação, na dose (le trés colhe- _

l'es e a ordem do dia respect-ivR. I'es das de chá ao dia, em água "-\'IICtl- O mais benéfico efeito para o
d

. I'ad>i, restitue às pCI'Il3S o seu eslauo
requerem cuida asa conslc]'=- nOl'nJaI e a beJesa eslética, Em i,l«nlica Departamento dos Correios e

-

d c d d g'o er dose debela os males causadus pelos TI' f t dTaca0 e a a um os
.

v, .

-

mamilos hemoidá,'ios inlemos e extcl'1l0S. e egra os, em o os os seus

nos, alguns dos quais já n ... s incluslI'c os que s3ngmm. Não eneon- setores. O maJ'or Landri, -quetrando nas farmácias ou drogal'ills, pe\'a
forneceram seus pontos-de-vis- direlamenle ao deposibirio: ex. POSTAL deixará hoje os Estados-Uni-
ta" - esclareceu o sr. Stetti- 18iJ (um-oilo-sele-quatro) - Silo Paulo. dos, devera chegar a esta capto
nius. HEMO·YIRTUS (Líquido) tal no dia 28 do corrente.

A melhor
A's 7.30 horas

e maior «bola» da dupla n.v l do
o Gordo e o Magro. em:

Mestres de baile
cinema.

CINEDIA JORNAL 4x23 (Nac. Coop.)
O TRIO DA MA' SORTE (Des)
FOX AIRPLAN NEWS (Jornal)

RIO DE JANEIRO, METROPOLE DA ALEGRIA
(TRpfte Mágico Colondo).

Preços Cr$ 4,Oú. 3.00 -e 1,00 "Im!}. 14 anos».

CIHE «IMPERIA L»)
A's 7.30 horas

J. Carroll Naish, Mary Howard e Donald Woods no filme
horripilante. sinistro e estarrecedor:

O homem sem alma
AMAZÔNIA, MARCO DE UMA NOVA ÉRA

PARAIZO RECREATIVO (Short)
Preço: único 2,00- lmp. 18 anos

(Nac.)
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Walrbisne(e�os- filliis�educativos I
NoY.a Iorque,

.

novembro - i a mais flexivel: ve1'sati� e. �sti- L(8en'1\'0 Especial da Inter- muladora de tôdas as racílida- '.Americana) - Walt Disuoy, o eles de ensino. Mas, os educa- teonhecído mestre dos filmes de dores devem determinar conto i

0.eseu hos animados, prediz que o meio deve ser utilizado. [.os filmes cinematográficos, O sr. Disney declarou que a
c.omo _:llll meio.q�Je vence as li- tai'cfa imediata é. treímar nO-1
mítaçoes dos idiomas, desern- vamente para a vida normal e I.

»ouharão um papel cada vez produtiva milhões de homens
mais lmporta.nte Í1a educação (' mulheres cujas ocupações e

democ;rátka depois ela. guerra. atiyidades foram

deslocadas,Os filmes ele Disriey, parti- para a guerra. O artista mo

cuíarmente o ".-\JÔ Amigos", dest.o, que trabalha duro, e que I

p r o d 11 ç ã o Iatino-americana desde o começo do seu empre- rque inclue copioso material endimento, em 1923, tem trei
mostrando como é a vida bra- nado os seus desenhistas, dís- l
sileira, são bem conhecidos no se que acreditava ser o

filme,'Brasil. Além disto, a técnica educativo ideal aquele que ]'8-

lal.·gamClute aperfeiçoada por Iaciona o trabalho do homem
fDísn.ev tem sido empregada na a tôdas as outras fase-s da sua
rfeitura de grande número de vida, inclusive a saúde física e.

filmes educativos que ensinam mental e todos os seus serviços
melhor as cousas de saúde e a ao dispor dos seus concidadãos.
obtenção de melhores padrões Não pensa que os filmes edu
de vida. Êss�s filmes, no estilo cativos possam substituir os li
de desenhos animados, estão vros didáticos e laboratórios
sendo amplamente empregados no trabalho educativo, mas trt
para promoção de programas sa que os desenhos amimados

Ide saúde, sauítarlsmo e outros, sofreram, tais melhoramentos
especialmente porque, corno que para êles já não existem
diz Walt Dísney, vencem as li- problemas sem solução. Walt l
mitações de lingua. Disuey está convencido de que
Falando recentemente 110 os soldados que regressarem

Forum do Herald Tribune, de da guerra, acostumados à ins
Nova York, Dísney contou (;0- trução ele combate por meio
mo t.ôdas as facilidades d.is es- ele filmes, mostrar-se-ão entu
tudíos de Hollywood foram co- siàstieamente favoráveis aos

locadas à disposição do Exér- filmes que sirvam para rein
cito, da Marinha e outros ór- cor-porá-los nos caminhos e

gãos governamentais desde o propósitos da paz.
começo da guerra. Finalmente, o Sl'. Díaney ob-

HDescobrimos - disse êle - servou: "O que podemos fazer
que usando as técnicas que de- nos Estados Unidos podemos
.senvolvemos para divertir, po- fazer nas classes da França ou

'eliamos prestar grandes servi- Itália, na Índia ou no Japão,
ços na Inetrução dos homens em todo o mundo. O filme erlu
na eiência militar". Infonnou cativo encontrará então o seu

que os resultados foram anima- verdadeiro lugar. Ê onde tam
dores e de grande significação, bém o espírito da democracia,
fortalecendo assim a crença de da paz e da felicidade podem
que o filme animado é talvez nascer outra vez.

I

Fixe bem este nome quando precisar de móveis:

FABRICA DE MÓVEIS "BRASIL"
Esta modelar Organização de móveis e tapeçaria.
está aparelhada para Inohiliar seu lar com pouco
dinheiro. Peça por cal·ta um catálogo. Dcspacha
inos e engradarnos gratuitamente para o interior.

s. BECAK
NOVO PROPRIETARIO - NOVA ORGANIZAC�O

Avenida Celso (jarda, 174 - Fone: 2·8635 - SAO PAULO

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

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C AMP O S L O B O & C J A. - Rua Felipe Schmldt. n. S'

Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"

�5 SUB·AGENf:TAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME·
� NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

�_&"'.&_ -... -... .-.. &.._ _ ..- w _ '!' 'V

Capital e reservas , .

Responsa'bilidades .

Receita .

Cr$ 74.617.035,30
Cr$ 5.978.401.755,97
Cr$ 84.616.216,90
Cr$ 129.920.006,9�
Cr$ 86.629.898,90
Cr$ 76.736.401.305,20

(Ç

Valiosos prêmiOS em Dinheiro aos vencedores
do concurso "DlALOP" no Mês de Agosto

Ati.vo , .

Sinistros pagos nos últimos 10 anos ,
.

Responsabilidades ' , L .

DlRET&rlES: - Dr. PamJ'Uo d'Ultra P'relrt! d. Can'alho, Dr. Franciac.o

de sa e AnlBlo Massorra.

Agências fi 8ulHlgênc1B8 em todo o terrltórlo nacional. - Sucursal no

Urugulll. Reguladores de a'f'arÚUI naJl prtncipa1s cidades da .lm6rlca, Europa
• Alrlca.

1.000 cruzeiros para o Sr. Agostinho Dios, de Rio Preto, e SOO
cruzeiros para o Sr. Pedro Paludetto, de Biriguí - O primeiro colo
cedo pretende vencer os concursos mensais até Dezembro - Pedro
Paiudetto venceu o concurso graças à enorme aceitação dos pro-

dutos J'lLetízia/l no interior paulista.

Da esquerda para a direita, os Srs. I\gosttnho Dias e Pedro Paludetto, comerciantes respectivamente em Rio
Preto e Birigut ao receberem, das mãos do representante da Emcteze de Propaganda Standard, Lida" os

prêmios que lhes foram concedidos.

De mês a mês, generaliza-se I lugares foram premiados com

I
"OS MEUS FREGUEZES_ FIZERAM.ME

o conceito, já hoje reconhe- i menção honrosa os Srs. �igeI'l1 GANHAR o PREMIO"

cido e proclamado em todo o Ikeda, de Viradouro, Luiz Re- O comerciante Pedro PaludetBrasil. de que a firma Dianda. cligolo. de Ptrangt. Nerner I to, acreditado varejista emLopez <..\: Cía. não mede dis- Pala. ele Mirasso: e Athayde I Biriguí, não esperava sair pre"wdas mede vendas p�ra & Teixeira. ele

AIirancloPoliS.! miado no concurso de agosto.conceder mensalmente valio- "NÃO SE TRATA DE UM CONCURSO Infnrruou que os seus n-eguesos p!'l�Jl1io,; em dinheiro aos COMUM", zes lhe Iizeram ganhar o se
\'l'ntel!ol'c" dus concursos O chele da Iirma Agostinho I gundo lugar no concurso: êlesmcnsai-, dos conhecidos pro- Dias 8.: Cia .. com escritório preterem ele tal ruancu-a oduto>; "J,ctízia" e "Guanabara": instalado à rua Pedro Amaral, óleo ele algodão e o sauãoóleos de aigodão p de ameno lRn. em mo Preto. disse: - "Es- Lotlzía a qualquer outro q"�.'dnlm. sabões c saponáceos, te é um concurso inteligente- o varejista não precisa al'�'l.cuja aceitacão CIIl lodo o país mente elaborado. Somente mental' para vendê-los. Têmé comprovada através do 1'e- urna firma como Dianda, Lopez lima saída extraordinária, ratumbanta sucesso alcançado & Cia, poderia realiza-lo. A i zão pela qual o volume elospelo concurso dos Revende- sua ;.',l'aucle virtude está em seus pedidos cresce ele mêsdores ·'Dialop·'. I que qualquer comerciante, por a mês. No cliché acima-vemos
os VENCEDORES DO CONCU

.

.l(SO DE I menor que o seja, pode sair os 81'S. Agostinho Dias e Pe-
AGOSTO vencedor nas paradas mensais dro Paludetto, respectívamon.Agora, podemos divulgar o pois as condições do concurso te comerciantes em Rio Preto

resuitado da apuracão elo con- ravorecem a todos indistinta- e Bíríguí, ao receberem das
curso re la tlvu ao mês de mente. O critério de conceder mãos do representante ela
agosto. Dentre milhares de os prêmios pela percentagem Empreza de Propaganda Stan
concorrentes, os que apresen- de vendas "Dialop" obtida em dard, Ltda. as impôrtaneías,taram maiores coeficientes de relação ao movimento geral respectivamente de 1.000 cru
vendas dos �rodutos "D.ialop", cio es(a�)elecim.�.nto do r�\'en-'I zeíros, e �OO cr�1Zeirob, que
em proporcao ao movimento dedor e magníííco. Contmua- lhes coulerlrarn Díanda, Louoz
geral elos se�s estabelecimen- rei fazendo força para ganhar & Cia. - ímportãncías estas quetos nesse mes, foram os 81's. todos os prêmios mensais, atê mensa1mente estão sendo dís
Agostinho Dias, de Rio Preto, dezembro, quando pretendo tl'ibuidasaos re\'endedores elos
em primeiro lugar, e Pedl'o habilitar-me tambêm aos 20 produtos "Dialop" até (l mês
Paludetto, de Bil'iguí, no noro- mil cruzeiros do concurso de de dezembro, quando se en
este paulista, em segundo, Natal. Vai ser duro competir cerrarão os concursos men
premiados co.m 1.000 cruzeiros com milhares de revendedo- sais para dar lugar ao grande
e 500 cruzeIrOS, respectiva- res, mas não se perde nada concurso de Natal, com prêmi
Inente. Em 3.°, 4.°, 5.° e 6.° em tentar... " os no Valor de 20,000 cruzeiros I

DOZE DE AGOSTOCLUBE

I
i==���==���==���

Duas ton�ladas diárias de sangue!
WASHINGTON, novembro - (Serviço Especial da Inter

Americana) - Um reflexo da dureza da luta na Eur.?pa, nos
é dado pelo fato de que duas toneladas de sangue. estao sendo

mandadas de avião, diariámente dos. Estados Umdo� para a

França, para atender aos feridos maIS gI"aves, nas lmhas de
frente.

,

O sangue integral - em contraste com. o I?h�,sma sangu�
neo - é ministrado apenas aos homens maIS senamente fen

dos, pois o mesmo contém as células v�rmelhas. portadoras de

oxigênio que, no preparo do plas�a, sao removIdas. O sa�gue
completo é essencial nos casos �mals graves �e �hoque e gran-
des hemorragias e para operaçoes d� emergencIa.

.

O sangue tirado de um doador e logo colocado dlre�amen
te num quarto de ga::r�fa, que é usado para tEansfusao na

Europa. Depois de adIcIOnamento de uma soluça0 preservado
ra, a garrafas são hermeticamente. fech:adas, colocadas, em

equipamento especial e mandadas ImedIatamente, atrav�s .do
Atlântico, nos gigantescos aparelhos transportes d� Exe�clto
dos Estados Unidos para París, de onde o sangue � .envIado,
por trem, avião ou caminhão, para os pontos necessanos.

LAVOURA DO LINHO
DESPIB'iADEIRA «BUGRE"

De const�uçã.o especial.
FUNDIÇÃO DO BUGRE LTDA.

Pedro I, 1219 - Tel. 3-0777 - SÃO PAULQ,

A VISO
A Diretoria do Clube 12

de Agosto comunica aos

senhores Associados que re

solveu transferir a "soirée"
do dia 25, constante do
programa de festas do cor·

rente mês, para o dia 1 ° de
dezembro (sexta-feira), a

qual será levada a efeito
em homenagem às diplo'
mandas do «Colégio Coração
de Jesús». 3 v. alt .·2

Av. D,

Aos sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex·

médica do Centro Espírito
Luz, Caridade e Amor, co'

munica a mudança do seu

consultório para a Rua Bue·
nos Aires, 220 - 1" andar,
Rio de Janeiro, onde passa o

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

velope se 1 ado para ares·

posta.

,
f
'f
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0- seguro dos· empregados domésticos"
RIO, 27 (Av N.) --- TÔDAS AS COZINHEIRAS, COPEIRAS) ARRUMADEIRAS E
JARDINEIROS' DO BRASIL VÃO SER SEGURADOS CONTRA ACI DENTES� t
O NOSSO PAíS O PRIMEIRO NO MUNDO QUE DÁ ÊSSE DIREITO AOS EM ..

PREGADOS DOMÉSTICOS, DENTRO DE 120 DIAS, TODOS OS PATRõES DO
BRASIL SERÃO OBRIGADOS A SEGURAR SEUS EM PREGADOS NO INSTITU.
TO DOS COMERCIÁRIOS, PAGANDO, POR ANO, ENTRETANTO A INSIGNIFI.

CANTE IrlllPORTÂNCIA DE 70 CRUZEIROS.

Casa Natal
A. «(ASA NATAL», rua Felipe Schmidt, 20, acaba de

receber formidevel s ortirnerto de sedas, 8 preços excepcio
nau, a p s rtir de Cr$ 8,50 Aproveitem, para as próximas

festas de �im de ano I

Devemos proteger as matas
Não há quem «leixe de reparar a impiedosa devastacão das 'matas

que cobrem os morros da Ilha. Rara é a semana em que inescrupulosos �

«cupantes de áreas nos ]Horros do-Antão, do-Mocotó, do-Céu e outros,
nao atei em fogo às matas. imprescindíveis .a o .embelczamento da cidade
e. até rnesmo. a certas .condicões de lSalubridade.

Se essa destruição rimplacâvel obedecesse a plano visando transfor
mar. as. áreas silvestres em terrenos /propícios .à -cultura de hortaliças ou

cuarscuer outros produtos necessários à alímentacão. .inda bem. Mas
infelizmente, .êsse 'objetivo quási nunca .constitúí motivo dessas crimi�
r.osas queimadas. Pois, ao invés de .roças vemos, apenas, exóticas cul
turas de... pedras tostadas...

Mui a propósito, referimo-nos ao decreto-lei .a ser baixado com o

e- cô po de proibir aos ocupantes de !terras devolutas do 'Estado. aliena
rem ou onerarem sua cultura. madeiras. plantações, construções ou ben
feitorias. E, pelo que sabemos. o projeto -em foco visa. pr incipalmente,
corhir o abuso dos que exploram terras devolutas, em prejujzo do Es
tado.

Não resta dúvida .que, êsse, já é grande 'passo dado mo sentido de
normalizar todo lO complexo problema para 'o qual desejaríamos solu
ção conveniente e adequada, em todos os seus aspectos. Desconhecemos
o texto integral desse oportuno decreto-lei; mas mão o saberíamos com

pleto se nele deixasse .d e ser ineluída a cláusula, pela qual os ocupantes
de terras estaduais ficassem termí.nantemente proibidos de queimarem PARA ALIVIARas n-espectívas matas. .sob pena de rigorosas multas e, .até, -de prisão.

Antipatizamos com a ,prática de ações enérgicas para coibir abusos OS ZUMBIDOScapazes de serem .reso lvidos por meios suasórios, Mas, seria essa a única
maneira, acreditamos, .de evitar-se, de modo cabal, que a maldade e a

ignorância 'venham a destruir esse patrimônio natural precioso, quel Emerece conservado em .nosso próprio benefício.
É certo que a .medida estará fadada "a fracassar, se 'não fôr acom

panhada de fiscalização efetiva.

o �STADO Esportivo
CAMPEONATO BRASILEIRO

Ontem. no Rio, os Cariocas der.
roto! am aos Mineiros pelo score da

Montevidéu, 26 (U. P.) - O 2 a I
"Comitê de Defesa Política do Em S. Paulo. os gauchos foram
Continente" tem dirigido vá- venctdos pelos paulistas. No jôgo
rios relatórios aos govêrnos realizado no Rio, no domingo pus

sado, OS paulistas tinham sidb--
americanos sôbre seus traba- vencidos, por 2 a 1. Ontem, po-
lhas de solidariedade contínen- rém, na primeira partida. vence

tal. Nesses trabalhos, aquele ram por 5 a O, na p r c rrcqoçâc
orgão mantém que "a atitude novamente venceram por mais 3aO, .

"'"

argentina, depois da conterên-
LOJA DAS CASEMIRAS

"

cia do Rio, produziu um hiato ..

na vida continental, o qual Se y. S. precisar d� l�hos,
não só impediu que se pudesse c�semIras. � ou�os �ecIdos, ... ta··

Se V. S. sofre de aturdimento apresentar uma frente comum ça. uma visita a Loja das Case
catarral e zumbidos nos ouvidos, à agressão política do eixo, co- mIras, na rua Cons. Malra•.
compre na farmácia um frasco de mo também, tem dado apôio RITZ Hoje, 2a-feira, I àa.
PARMINT e tome-o de acôrdo cóm àqueles elementos eixistas que 19,30 horas
as instruções da sua bula. Parmint as potências totalitárias pode-
alivia prontamente os aborrecidos riam utilizar, dentro do hemis
zumbidos dos ouvidos. As narinas féria, para atingir os seus

obstruidas despejam o catarro, a fins".
respiração se torna mais facil e

-

cessa o desprendimento do muco AfundadO no
nasal na garganta, Parmínt é agra- Mar Báltico
davel ao paladar. As pessoas que Estocolmo, 26': (U. P.}- - O
sofrem de aturdimento catarral, navio suéco "Habsa", condu
farão bem, provando êste remédio. zindo 80 passageiros e uma trí- ROXY Hoje, 2',feira, às;·

pulação de 24 homens, foi 19.30 horas

afundado, no Bá1tico. Acredí- ErraI Flynn e Ann Sheridam 2m ;;.

t REVOLTA
a-se que o navio foi de encon- No Programa:

Roma 26 (U. P.) - Anun- too a uma mina ou atingido Uma vi.ita ao In.tituto Nacional:'
ela-se que 600 cívís italianos f>or torpedos. A úttíma vez que de Puericultura .- DFB

amotinaram-se na prisão "Re- se ouviu pela rádio-telegrafia o Orque.tra Sinfônica Juvenil d01\

gina Coeli" tendo provocado "Hansa" eram 3 horas da ma-
Californio

• A Impróprio até 14 ano.

I_n_c_e_n_di_·o_s__e_e_r_g_u_i_d_o__b_a_rr_i_c_a_d_a_s_._d_1'_u_g_a_d_a_. � �P���ç�0�.�C�r�$_3�,�OO�e�2.�OO_. �

I ORAL. M. CLARK

Washington, 27 lu ,P.) - O gene
ral Mark Clark foi nomeado co

mandante do 15· grupo de exér
citos aliados na Itália, em subs
tituição ao gral, Alexander. que

passou a desempenhar as funções
de comandante geral aUade na

zona de Mediterrâneo.

A bandeira francesa

Florianópolis 27 de Novembro de 1944

A DIFICUL
DADE DE
OUVIR

na catedral

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

ZÉ DA ILHA

Amotinados !

ESTRASBURGO. 26 CU. P.) - A bandeira tricolor da
l"rança ondula sôbre a torre da tradicional catedral de Estl'as-
burgo, que foi muito danificada pelos ataques aéreos. A infan-,
tarja norte-americana estabeleceu contacto com as fôrças blin
dadas francesas em Estrasburgo de modo que as tropas esta
duniclenses se encontram sôbre o Reno.

-

Outra sôbre

J. COSTA MmLLMANN
(Engenheiro Civil)

Escritório Técnico de Engenharia
Projetos, Orçamentos, Administração, Construção
Rua Esteves Ju nior, 168. - Fone 733

FLORIANÓPOLIS
.-._._ ..

A enmde
argentina

O Gordo e o Magro, atacados de"
"Black-Out" mental, cooperando ne.

defesa passiva an ti-aérea;
SALVE·SE 'QUEM PUDER!

No PragraJ""n: Reportagens de Fo· ..

lha Carioca 28 _. DFa
Notícias do Dia - Jornal
Impróprio até 14 ano.

Preço. Cr$ 4,40 e 3.30

Tóquio
Wa.hington. 27 (U.P.) -- Pela segunda vez dentro de 72 horas

e pela terceira desde que começou a guerra, Tóquio foi bombardeada
fortemente. Pouco depois do meio-dia. Super-Fortaleza. Voadoras B.29
atacaram ontem a capital japone5a. cujos objetivo. militares foram
bombardeados.

vez

o bombardeio
de Tóquio
Da base norte-americana de

Saipan, 25 (U. P.) - Em seu

primeiro ataque das super-for
talezas voadoras contra Tó
quio, foi violentamente bom
bardeada a fábrica de aviação
de Nakajima, nos subúrbios da
capital nipônica. Foi essa a

maior operação dos bombar
deadores com bases terrestres, Novo BOlêrilonão só pelo número de bombas
lançadas, como também pelo italianonúmero de aparelhos emprega- .

dos na guerra do Pacífico cen- Roma, �6 eq. �.) - �a:r.a to
tral. Um dos pilotos particí-

dos os ef:Itos,. fOI.constituído ?
pautes do mesmo telefonou novo gov�rno l�allano. B:<>��l,
imediatamente a esta base, di- que co:r:tl!l1uara n� presídêncía
zendo que "o ataque havia fei- do g�bl?ete, esta preparando
to com êxito, sôbre ímportan- um governo d? qual p�:tlclpem
tes objetivos mili-tares da capí- t��s os part�d� políticos da

tal japonesa". Itáll� ..
A �enuncla_ do sub�-

cretárío das relaçoes exterío-
As anedotas e pIada. aparen- res.vísconde Venosta, foi con

temente Ingênuas .io grande. firmada pela agência noticiosa
armaI de delagregaçio mane- italiana Seruizio â'Inicrma
jadas pela "qulnta-eoI1lna". zioni.

daCoisas cidade

•

PIIIDLIIR
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CONTRA CASPI,

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
TÓNICO CAPILAR

POR EXCEL'ÊNClA

Apareceu o FANTASMA nos pre�os da casa BOM GôSTO, em tôdas as mercadorias
agora recebidas! Visitem a mesma, que ficarão' completamente ABISMADOS!

18 --- Rua Felipe Schmídt --- 18
w=wc',' m.:,

Informa-nos um leitor que,
no quintal da uma casa de
número ímpar, na rua Fernando
Machado. há um suino em eri

gorda. na. ob.tante .er proibida
a criação de porcos no perí
metro urbano.
Aliás. na .exta-feira. um ani

mal da me.ma espéoie foi aba·
tide. noutra casa, na rua Sal
danha Marinho. também no

centro do cidade.

a:::m wa::sce

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


