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-------_-- :no sul oa Jtalia as �ri-A ,,' NAçA Olmoiras forças aliadas
Dtrefor-nropeíetarto e HONORATO TOMELIN I _

Noticias de ultima bora anua.
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I
clam que as forças aliada. compOl-

Ano I. Blumen." - Sábado, 4 de Setembro de 1943 - Santa Catarina "I 38 tas de canadense-, norte-americanos
_ • "

e ingleses atravelsaram CI eS,treite

I
'

'

! Col;ara grau, ,

ao dia 7 de se. deMessina, iniciando o .eu desemo

S
.. ,

,

d' 'p
,',

t tembl'O a pril1leira turma barque na regAlo de Sardenha, DO

, Bg",un a r'B"n 8 de Alertadon. deBlumeaau �ul da ltaUa, sendo prot�gidas por
,

' Intenso fogo de artilbarla das for�
Colará grau, no pro- j rão expedidos convites pl navais e aereaJJ.

JJfocroyrdtl Azambuja ximo dia 7 de Setembro, [especiais, As rr,opal dç"- terra acba.....c
Dissemos, ha dias, que a segundá freno a primeira turma de A " lob O comando do gal. Eisenhower

te coruinent ai européa viria, terrível como o [ertadoras d� Blurnenau, 9ra. Interventor ê as forças navais lob o comando
castigo, e que-a liberdade não poderia ficar A expreasrva cenmo Nereu Ramos _

,

irnpassivel, olhando a opressão, que dela àe nia terá logar 110 Cine do almirante ClIIIingbam.
separava por tres milhas de .mar. Busch após a-sessão cl- Vil?itará. Blumenau no

Ontem, essas tres milhas foram através- vica qu� no m.esmo 1l)-I-���:���u���J ��r���f�� R,." b'e." ra-,O �,- a r ...
"

asadas. As tropas do oitavo exercito saltaram cal realizar s� a e� co
_ a turma de alertadoras, d 'U' ..

na .ltalia, dando inicio' aos movimentos "pre- memoração ao DIa da Beatriz Pederneiras Ra�
liminares da esperada ofensiva. Pátria.

_

.mos, a primeira dama do

-Na. firme' determinaçâo de exterrninar 0$ Após a coleção de Estado, )à. são do con�e.ci-
t!!tmosos mimigosda tranquilidade do muno

g,r,au haver,á SOiré, nos

mento.p,uo�IC,O oS,',�ene.f1.cloSIdó, as nações unidas 'c<?memor�� o come- salõ�s 'do Teatro Carlos fIu�t!tn:e�6�I:.t��d���1 ��
ço do quinto ':�no de g1lerra, com uma a'ç�,? c"'I',O"om,'

es, :P,,'''. ,0 ,q"U,a"I,,-se-,
causa d,a �IT,O.,R"r,A,:,

"

heroica .e denodada: 9 ataque, direto', ao-o-rê- �.
'. .

du!ó,totalítario, pare que cesse de pulsar o

I'Se'mana' da Pa' t,r'."acoração nazifascista, .

Bem. desejariam ingleses -e canadenses Ientrar na [falia empunhando a .bandeira da
paz, tantas vezes oferecida quantas recusada

pOT um governo sem alma, - que preferiu as,

elstír á agonia do seu povo e da sua terre,
Agora é, tarde, é muito tarde. A sorte

está lançada. O poder incontrastavel da de
mocrecia: sobrepujara qualquer reaistencía. O
Eíx_o perderá a ltalie. como já perdeu a

Ahica � 'a: Sicilia. pare afinal perde r a guer
ra. E urna .paz duradoura será estabelecida
sobre ,;15" ruinas da incompreensão- e

.
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Programa Geral
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ARMAZEM de Secos e Molhados
Generos alimentlcios de 1.a qualidade

.

Conservas • Chocolatetl . Vinhos
Frios, .espe&:iaUdades . Conservas

, .

Miudezas em geral � Secção de artigos de louças
Preços miis vantaiosus d! praça • Pedidas pelo tele loDe n IU83 - Entrega a demitiU.

Rua 15 de Novembro,351
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