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Suicidou-se antigo
embaixador polonês

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
Diretor-gerente: ALTINO FLORES

Florianópolis Sexta-feira, 3 de Julho de 1942

Aleulas e a Rússia IDebaixo do tacão de Hitler
(Por European Correspondents, para cc O Istedo»)
MAIS DOIS CONVENTOS REQUISITADOS

OS nazis continuam os seus roubos sistemáticos de propriedades
da Igreja. Recentemente, os elois famosos conventos em Maria Laach,
na Renânia, e Beuron, em Sigmaringen, foram "definitivamente re

quisitados para uso do Partido". Maria Laach era famoso pela sua
bonita igreja, ao passo que Beuron era famoso em todo o mundo pela
sua excelente biblioteca e também em virtude da sua nova escola em
arte eclesiástica e pintura a fresco.

Por 475 votos contra 25': -ô
�

sr. . burchill reobteve
ontem · a «confianV8» da Câmara dos Comuns

Material francês para
a 'Alemanha

Fronteira Suiço-francesa, 2

(R.\�- Fontes dignas de todo
o crit�l'.i.o anunciaram há ape
nas poucos dias que Hitler pe
diu ao govêrno de Vichí a en

trega imediata de 12 locomo-

tivas, 3 mil vagões de merca

dorias e 650 mil quintais de
trigo. Entretanto, as mesmas

fontes ignoram qual tenha sido
a resposta de Vichí a êsse no

vo pedido de Berlim.

Nova Iorque, 3 (A. P.) - O
general Beiellee Wienwa Deu
foszowski, embaixador polonês
na Itália antes da invasão ale
mã na Polônia, caíu ou se ati
rou do terraço de um edifício
de apartamentos. O general
contava 65 anos. A polícia in
forma que o general Dlufoszo
wski foi recentemente nomea

do embaixador do govêrno po
lonês exilado em Londres.IANO XXVIII N. 8577

As
Londres, 3 (Do correspondente naval da Rcuters) - A declaração

formulada em circulas londr-inos autorizados, dizendo que os japoneses
estavam se preparando no Manchucuo, para um ataque à Russia, está
de acôrrlo com o último exame sôbre a situação nas ilhas Aleutas.
Costata-se presentemente que os contingentes mporncos ocuparam
Kiska c Attu, não com o objeti vo principal de atacar um ponlo oricn
tal do continente americao, mas de se instalarem numa posição fa
vorável para apunhalar a Rússia pelas costas.

A oportunidade do desembarque nas Alentas enquadra-se perfeita
mente no plano revelado pelas informações relativas às remessas de

forças aéreas e terrestres para o norte da China. A possibilidade de
que os japoneses queriam as Alentas mais como trampolim para o ata

que contra a Siberia, do que para assalto contra os EE. UU., decorre
do fato de que, ao passo que as nevoentas e rochosas ilhas não são

apropriadas para o desenvolvimento de aercdromos para bombardei
ros e se acham afastadas, do litoral do Alaska, Kiska é um bom porto
natural, deser-volvido pelos Estados Unidos como base naval, parti
cularmente adequado para os porta-aviões nipônicos e distando, só
mente, oitocentos milhas de Petropavlosk, o porto russo mais impor
tante na península de Kamchatka, que recebe a maior parte dos "su
primentos bélicos de procedência norte americana". O plano anti-russo

poderia ser executado simultaneamente com ataques contra o tráfego
norte-americano de armamentos para a Sibéria.

Embora a cerração sôbre as Aleutas seja tão espessa como a do
Ártico, através da qual as duas fôrças rivais transitam por caminhos
secretos, há indicações de que as manobras do Pacífico estão a ponto
de se revelar como um prelúdio importante aos novos e grandes movi
mentos rumo a léste, que deverão coincidir com o apogeu decisivo da
ação do Eixo na Europa e no Levante.
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Comecou a reaçào?
Rio, 3 (c. M.) - Os inquilinos de duas grandes casas de

apartamentos da cidade, avisados, pelos respectivos senho
rios, do aumento no preço da locação, numa proporção de
207<·, resolveram fazer 'um protesto coletivo, dirigindo-se ao

Tribunal de Segurança. O "Correio da Manhã" diz que, se o

fato tiver confirmacão, estará aberta a porta, quando menos,
para que se conheçam os meios de defesa da população, con
tra a maioração desordenada ou arbitrária de aluguéis.

Aquele Tribunal decidirá qualquer coisa, em relação- ao

assunto. Porque, afinal, é indispensável conhecer-se a distin
ção, para os efeitos do contrôle e aplicação de sanções, entre
os lucros excessivos de um nlercador de gêneros e os que ca

racterizam a maioração desproporcional de aluguéis de casas.

Pronunciando-se sôbre caso concreto, o Tribunal de Se
gurança firmará jurisprudência sôbre a matéria, prejulgando,
conseguintemente, todos os casos análogos. E, de uma forma
ou de outra, cêrca de 80% da população do país terão a cer

teza de sua verdadeira situação.

UM PRODUTO *RÂU L LEITE'"

o acidente com o auto· presidencial
Rio, 2 (c. P.) - Baixou novamente à Delegacia de ori

gem, o processo para apurar as causas do acidente ocorrido
com o automóvel presidencial, ala de maio último, em que o

chefe do Govêrno foi vitimado, e que já fôra distribuido ao

juizo da 9a. Vara Criminal.
A devolução agora feita ao delegado Frota Aguiar, que

preside o inquérito, foi determinada pelo fato daquela autori
dade necessitar ainda de completar as diligências indispensá
veis ao esclarecimento da Justiça. As diligências que ainda
faltam ser realizadas são as declarações do presidente da Re
pública e o auto de exame de corpo de delito na pessôa do sr.

Getúlio Vargas. As declarações do chefe do Govêrno constitui
rão a peça especial, porque servirão para esclarecer o repre
sentante do Ministério Público em torno de seu pronunciamen
to, isto é, apresentando a denúncia contra o responsável ou

responsáveis ou, ainda, pedindo o arquivamento do processo.
O auto de corpo de delito constitue no processo-crime uma peça
primordial, e, por isso mesmo, não pode ser dispensado para
Q perteíto esclarecimento do promtor público.

ATÊ AO úLTIMO LIMITE
Há muitos anos que as estradas de ferro alemãs têm trabalhado

demais. O jornal "Svenska Dagbladet" noticia agora uma nova ordem AVISOnazi, segundo a qual todos os vagões de mercadorias têm de transpor-
tal' uma tonelada adicional, acima da carga máxima indicada.· Especialista em doenças e operações

INFLAÇÃO NAZI de olhos-ouvidos-nnriz e garganta, avisa aos seus clientes
O jornal "Die Tat", de Zurich, escreve que os países de Leste e que reiniciou DEFINITIVAMENTE sua clínica.

Sueste da Europa estão sofrendo muito com o aumento do custo da Rua Vítor Meireles, 24 - Fone 1447
vida. "A 'Croácia oferece o exemplo mais notável de todos. Compara- - ,

dos com o nível de ante-guerra, os preços lá já subiram de 100% a DE MANHA: 10 às 12 hs. - A TARDE: 3 às 6 hs.
150%, e em alguns casos mesmo mais do que isso. A Croácia é hoje •
um dos países da Europa onde a vida mais cara está".

Ia s t aça-o dasos NAZIS TinI MEDO DA INVASÃO I UOs alemães estão construindo cada vez mais pontos de elefesa ao

longo da Costa da Noruega, com medo ele um desembarque elos Alia
dos. Os maiores preparativos parecem estar sendo feitos em volta de
Narvík. Para evitar que se propaguem notícias. os nazis interromperam
todo o tráfego de entrada e saída do pôrtõ, Os infratores serão severa
mente castigados.

. . DESFAZEND�-S� DOS. MARCOS Londroa, 3 (A. P.) - 'I'elearamas de fonte britânica.EIS aqui o texto de um anuncio no Jornal de Amsterdam "Tele- I proced tes d A dí
to

1-graaf": "Comprador alemão precisa de ofertas de quaisquer artigos eu es e ngora izern que os a emaes continuam a en-

que possam ser comprados depressa e exportados para a Alemanha. viar tropas para a frente oriental. Cêrca de 150.000 húngaros
Resposta a ...

" O comprador nazi não se importa que artigos lhe ore- partiram para a Russia o mês passado, enquanto oito divisões
reçam; o que êle quer é desfazer-se dos marcos ele papel que possue. rumenas foram enviadas para a frente, para se reunirem às

SEN'l'ENÇAS DE MORTE POR ATACADO 7 que já se encontram alí.
O "Vaestmanlands Laens Tidning" diz: "Num grande julgamento

em Gand foram acusaelas de sabotagem 14 pessôas. Na sua maioria
foram condenadas à morte diversas vezes; por exemplo, um dentista
foi condenado cinco vezes. Só um homem foí absolvido. Todos os
acusados tinham agido por idealismo e ódio à Alemanha. Os treze
homens receberam 30 sentenças de morte e 12 e meio anos de prisão
maior celular.

O BOICOTE DAS UNIVERSIDADES
O Ministro da Educação de Quisling, Skancke, decretou que quem

quiser entrar numa universidade tem de ser membro ou pelo menos
de simpatizar com o Nacional Socialismo. Um inquérito feito pelo jor
nal sueco "Social-Demokraten" diz que, em resultado, quase ninguem
se matricula nelas. Em Halden um e em lVloss dois estudantes obe
deceram às condições de Quis.ling. Números semelhantes foram re

gistrados noutras cidades ela Noruega.
VIDA DE CACHORRO

Os nazis têm esgotado a Dinamarca a tal ponto que não há lá
metal bastante para fazer medalhas com o nome dos donos para os

I pescoços dos cães. As autoridades estão, porém, dispostas a dar licen
ças para comprarem medalhas novas às pessôas que fizerem entrega
das velhas. Há também uma falta completa de fios elétricos para ins
talações domésticas e antenas.

O EXTER:\'IíNJO DOS SUíNOS
A falta de mantimentos na Dinamarca está obrigando os estan

cieiros a matarem um número cada vez mais elevado de suínos. As
últimas estatísticas mostram que o número de suínos diminuiu de
200.000 restando agora apenas 1.200.000. O jornal "Berlingske Tidende"
não vê geito de se poder reduzir a atual razão elo extermínio.

CARIDADE NAZI
Mais de 55.000 habitantes de Lirnburg, ou seja mais de 10% ela

sua população total, receberam auxílio do fundo "Winterh ilfe" ale
mão, diz o jornal "Limburgsch Dagblad", Os nazis fazem grande
alarde disto, mas o que é certo é que até êles invadirem a Holanda
ninguem em Limburg tinha necessidade de escolas.

PIWFANACÃO DAS lGJm.JA� POLACAS
A bela e antiga catedral de Plock, na Polônia, está sendo usada

pelos nazis como depósito de mobílias roubadas. A igreja de Sempolno
foi encerrada e as suas cruzes, pendões e outros artigos sagrados fo
ram atirados para o lixo. Em Pakosz os alemães roubaram o pano do
altar e as vestimentas durante uma cerimônia religiosa. A igreja de
Mikolajewice foi profanada de maneira semelhante.

Antes de comprar

Escapou aos torpedos nazistas

veja os preços excepcionais de

Sobretudos ..Gabardines-Ternos
na A MODELAR

Rio, 2 (C. P.) - Depois de sete longos meses de ausencia,
aportou à Guanabara, procedente de Nova Iorque, um carguei
ro da Frota do Lóide Brasileiro. Essa unidade nacional fez
uma viagem bastante acidentada. Atravessando a zona peri
gosa, infestada de submarinos inimigos, foi várias vezes ata
cada por êsses traiçoeiros vasos de guerra nazistas. Com os

próprros recursos de bordo e graças ao verdadeiro heroismo de
sua guarnição, o cargueiro do Lóide Brasileiro, no entanto,
conseguiu afugentar os submarinos inimigos, evitando os· tor
pedos e podendo, finalmente, alcançar a salvo o Rio de Ja-

1.500.000 quilômetros de
A

voo

neiro.

JOÃO ARAUJO

Sídnei, 3 (R.) - A esquadrilha de «fortalezas voadoras»,
que se encontra em operações no Pacífico, acaba de completar o
seu primeiro milhão e meio de quilômetros, feitos em operações
contra os japoneses, sem sofrer perda de um só avião. Trata-se
de recorde provavelmente sem precedentes, pois além dos seus
vôos figuram o transporte do general Mac Arthur e de todo o
seu estado maior das Filipinas para a Australia, o bombardeio
do porto de Manilha, partindo do territorio australiano, o rea
bastecimento de Batã, pelo ar, e a participação na batalha do
mar de Coral, durante a qual a esquadrilha foi autora do afun-
,damenta de um cruzador e de diversos transportes nipônicos.

DR. DE

forças aliadas
Londres, 3 (R.) - A situação no

Egito é, realmente, bastante grave.
As fôrças blindadas do marechal
von Rommel parece que atingiram
as cercanias de Al-Amein, ao longo
da estrada que conduz a Alexan-
dria.

.

O comunicado de hoje do alto
comando britânico no Cairo anun

ciou que renhida luto. estava sendo
travada em uma área de vários qui
tômetros quadrados. Revelou-se,
por outro lado, que grande coluna
blindada inimiga foi repelida. Gru
pos de soldados neo-zelandeses fa
ziam parte dos reforços elo 8° exér
cito e marcharam sôbre o inimigo
altas horas da noite, infligindo-

lhes grandes baixas num ataque a

baioneta e destruindo numerosos

tanques nazistas.
As operações estão a cargo do

general Auchinleck, comandante
chefe das fôrças britânicas no O
riente Próximo, desde a última
quinta-feira. O general Auchinleck
está resolvido a combater tenaz
mente, fazendo vou Hommel pa
gar caro pelos quilômetros que
avançar, evitando, ao mesmo

tempo, que o 8° exército seja de
sintegrado em extensão que viria
dificultar, mais tarde, sua reorga
nização e reagrupamento, quando
chegarem reforços para as tropas
imperiais no Egito.

Precisa-se - mecânico de rádio
. �rocurar.o Operado� encarregado do Dep. de Comu.

mcaçnes. Panaír do Brasll. S.A. Para mais informaçõesRua Saldanha Marinho, 23. 7 v. --4

MAIS TROPAS CONTRA OS RUSSOS

Tiros e repiques contra os lobosLisboa, 31 (Reuters) - Depois de terem matado mais de
cem lobos, os habitantes da aldeia de Rebordinhos ao norte
de Portugal, decidiram tomar drásticas medidas. N� noite se
guinte, os lobos tentaram novamente atacar os rebanhos mas
os sin�s da igreja deram o alarme e os camponeses, ar�adosde espingardas, afugentaram-nos.
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! FILHA I MÃE I AVÓ I !
: Todas devem usar a :
• •
• •
• •

• (OU REGULADOR VIEIRA' :
: A MULHER EVITARÁ DORÉS •
• Alivia as Cólicas Uterinas •
• Emprega-se com vantag empa- •
• ra combater as irregularidades •
•

das Iunções periódicas das se- •
•

nhcras, E calmante e regulador •dessa R funções. •• FLUXO-SEDATINA, pela sua •• comprovada eficácia, é muito re-

• ceítada. Deve ser usada com •
confiança. •

•• _ FLUXO-SEDATINA encontra-se •
(""·"f HA' ·)MAt em toda parte. •

:•••••••••••••••••••••••:
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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!���f���f���i����a���l��ss���������������� 'II �;���f.�!e;����� Des.erlores alemães na Sui�ade uma comunicação da frente tingente fascista, encontrámos «Fax», tipo fino, de pelo Londres, (E. N. S.) - Um Fuhrer pr?meteu aos alemaes
de Calinim, que "destacamen- em um porão os corpos de 19 vermelho, com coleira ta. fluxo

, c�nstante _de des,ertor�s um O�tl·? inverno de co:nbates
tos punitivos" alemães utiJi- pessôas. Uns jaziam sôbre o só- cheada ao redor, e o

. qual! d.o .exerCIto alem.ao esta-se di- n_a Rússia, essas c1eserçoes. es
zam gases venenosos contra os lo e outros estavam com uma atende pelo nome de "Rex". rígtndo para a Smça; Obs�rv.ada t�o agora aumentando dia a

camponeses �?viétic�s que se criaI�cinha ao cólo. Não se des- Gratifica.se a quem o leva �711�e.llamfnte. ap�s o último dia.
desertores

negam a auxiliar os invasores. cobr-iram ferimentos em qual- à dita casa. Svs-
ISCUI SO c e Hitler, em que o A maioria dos

Alguns jornais publicam decla- quer dos corpos. A autópsia re _ procede da França não ocupa-

rações assinadas por guerrtlheí- velou que o sangue não se lia- Q t Aluga·se um da. Um deles, montado, atra-
nar O lt

. vessou a fronteira em. dispara-ros russos, segundo as quais é via coagulado é que aquirrra para so erro

verdadeira a acusação sovíétí- uma cor vermelho _ escura. A Informação nesta redação da, tendo cuidado em não re-

d 5vs-2 A pessôa enve- freiar o cavalo até se achar a
ca, e que foi informado o alto traquéia e os brônquios esta- lhecida e aba- bôa distância dentro do terri-comando soviético. A declara- vam roxos, como que queima- V d Ição do médico de um destaca- dos e o coração paralisado. Em

en e-se ou a uga-se tida pela prisão tório suiço. Outros vêm direta-
A casa sita à rua Frei Co de ventre, reju- mente da Alemanha. Vários de-

mento de guerrilheiros diz tex- vista dessas provas, considero neca rt.? 10. Tratar no Ban t man I 1 di ".

t 1 venesce, oman- es a u Iram a uma organiza-ua mente o seguinte: - "A 3 que a morte foi causada por gás do com regula.de junho, quando inspeciona- venenoso".
co de Crédito Popular ção de fuga", instituida no seio
Agrícola de Sta. Catarina ridade as do próprio exército germânico,
Rua Trajano, 16. V-4 P I L U L A S

o mostraram cartões falsifica
dos do partido nazista, que lhes

O E tinham sido entregues. Esses
documentos do partido foram

B R 1STO L emitidos por duas secções na-

zistas, em Berlim e Francforte,
e foram obtidos graças à bôa
vontade de "simpatizantes",
naquelas secções. Uma vez de
posse do cartão do partido, o

"}';X('LCLOPÉIHA DE 1'UAB,\- soldado encontra pouca dítí-
IJHOS JUANUAIS" culdade em viajar até as esta-

ções próximas à fronteira
A Livraria do Globo, de Porlo suiça.

Alegre, acaba de lançai' no 111eI'Ca.. .

do, com grande exilo, a "Enciclo-
pédia de trabalhos manuais", obr.a
deveras inleressante e que corisl i
tuc, sem dúvida, uma novidade no

género.
Hicamentc confeccionada, traz

lodos os ensinamentos sôbrc tra
balhos COI11 tecido, agulha e fio,
além de variadas e belas ilustra
ções.
A "Enciclopédia" divide-se cm

duas partes: a primeira, "O FIO E
O SEC Ei\rPHtGO", trata exclusi
vamente de trabalhos executados
com os fios de linha, lã, seda, al
godão, etc., c a segunda, "TECIl)f
E FrO", compreende todas as Iécni
cas de horda do, desde os mais an

tigos a té os mais modernos.
Tem, nssim, as senhoras donas

le casa, com a "Enciclopédia",
IIll magnífico mestre para os tra
ia lhos de tecidos, agulha e fio.
Os srs. Machado & Cia., de nossa

irnça, acabam de ser distinguidos
com a disl ribuição geral dessa in te
-cssantc obra no Estado de Santa
Catarina.

A «Nova Ordem» na
Noruega

Londres, (B. N. S.) - As de
monstrações em Skein, no su

léste da Noruega, continuam
em escala tal, que as autorida
des militares alemãs ameaça
ram enviar seus habitantes

Bom p a r a o s a d u I t c s para trabalhos forçados no Ár
como para as creanças. I tico, informa a Agência Tele

I gráfica Norueguesa.� I A situação se tornou tão pE'
-------------- rigosa para os quislings locais,
O Papa precisa de que soldados alem.ães se acham

repouso : alojados em suas próprias 1'e-

Berlim, 2 (A.P.) - Irradia
I

sidências para os protegerem.
çõe� oticiai� - Telegramas �o VENDE.SE OU ALuGA.SEVaticano dizem que o Papa nao

deu ontem a sua habitual au-' Uma casa de moradia, nova,
diencia geral, pois necessita de construida de material de lei, à
um ou dois dias de repouso. O rua Nestor (Vila Mariano), em

Pontitice esteve ligeiramente a' João Pessoa (Estreito). Informa
tacada de bronquite catarral e ções à rua Vidal Ramos, 65.
«surmenage» . 7vs- 4
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"I

de seu filho pode tornar-se

pallida e triste, quando a dier
rhea, atacar-lhe o organis
mo. Nestes casos, confie nos

conhecidos comprimidos de
Eldoformio, um producto de

Ao primeiro symptoma de
diarrhea. dê ao

seu filho com-

primidos de

Eldoformio

Nova firma inglesa iniCia suas
atividades no Brasil

J. C. Eno (Brazil) Ltd. os fa
bricantes do famoso "Sal de Fru
ta Eno", depois do sucesso do lan
çamento elo "Brylcreem", o mais

I perfeito fixador do cabelo - de
I fabricação de The County Perfuma
I ry Ltd. acabam de receber também
da Inglaterra uma grande remessaI

não só de "Brylcreern" para atcn
I der a aceitação que vai tendo, co
. mo de "Pasta Dentifricia Macleans"
I de fabricação da Companhia ingle
I sa Macleans Ltd. f� a pasta de. maior
i saída no Império Britânico e essa

aceitação pelo público inglês cin
i ge-se à sua fórmula perfeita e com
I pleta que lhe dá as verdadeirasI prerrogativas de "pasta cientifica"

I pelos seus efeitos terapêuticos efi
cientes. A pasta Dentifrícia "Ma

I clcans" COIl têm peróxido, magné
I
sia, etc. indispensáveis aos efeitos
bons de lima pasta perfeita.

I A pasta Deutífrícía "Maclcans" é
de representação do "Sal de Fru
la Eno", com laboratórios à rua

I General Bruce, 15(j/172, 110 Rio c se
I vende em qualquer perfumaria, dro
I garia ou farmacia
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GRATifICA-SE
a quem achou e entregar à ru

Fernando Machado-Bê, um es

to io de couro com 8 ou 1
chaves. 5 v.'

P
,

d" Vende-se o prére IOdio sito à rua Join
ville, nO ?1. Tratar à rua. Je
rônimo Coelho, 36. 7vs-

«Bnngalow»ALUGA-SE um "bungalow'
com todo o conforto. V \3 r l'

tratar à rua Joinvile, n-. 10
10vs.'

rasa Precisa-se aluga
.., uma casa no cen
tro ou não longe do centre
da 'cidade, com 3 quartos
garage e outras comodidade
para família de tratamento
tnlorrnaçõ es pelo fone 1009

5v-3

Salão no centro
ALUGA-SE um ótimo so.ldo
próprio pj escritório ou casa

comercial, sito à Rua João
Pinto, n° 9. Tratar à Rua Fe
lippe Schmidt, 19. (Casa
Doura). 15vs-5

Cabelos brancos 1 LOÇÃO
i\IARAVILHOSA I

o ADVOGADO ACACIO MO·
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro s n? 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)

Residência: "La Porta Hotél"
apartamento 112.

Caixa-Postal I IO-Fone: 1277

Piano
Aluga-se um Piano Pleyer

em ótimo estado. Ver e Ira
tar à rua Conselheiro Matr»
71 A. 1 'ívs- I

MOTOCICLETA

QUANDO TOMAR ERGEPAU-TAu-a
f·��,....."::� �� )
'9./'

Toda arma pode ser arma de guerra
Hio, (v. A.) - Em abril últirno.] perversos agentes ,espalhados pc

a polícia de Santa Catarina, em I lo universo, cheios de ódio e arn

busca procedida e111 virtude de rle-I bições desmedidas. l� possível pre
núncia, apreendeu na residência dos i tender que os súdi tos dos denorni
indivíduos Herrnann Funnhagel11,' nados países do Eixo, ou, mais, hra
Carlos Zenk a e Matshans Weh, no sileíros a serviço destes, possuam
lugar denominado Três Rios, mu- armas e munições de qualquer nat u
nicipio de Jaraguá, armas e muni- reza ou ordem, sem que haja pro
ções em quantidade considerá\'el, pósilo ou pretensão de utilizá-las
além de alguns materiais de pro- como de guerra. O conceito de ar·

paganda nazista. O auto de exame ma de guerra ou utilizável como,
das armas constatou serem as mes- nos tempos que correm, não póde
DIas utilizáveis como de guerra. ser admitido ou atestado à luz de
Agora, o representante do Ministé- textos de leis elaboradas em épo
rio Público 110 Tribunal Especial cas distantes da calamidade que
apresentou ao ministro Barros Bar- ameaça o mundo. Na atualidade, to
reto, presidente daquela côrte de da e qualquer arma, salvo se esti
justiça, denúnoia contra os referi- ver definitivamente imprestável,
dos indivíduos. póde ser utilizável como de guerra,
A certa altura de sua denúncia, dependendo apenas da mão de

escreve aquele representante do quem a manejar. No nosso caso, as
ministério público: "Na hora grave armas e munições apreendidas são
que atravessamos, em que a Alema- utilizáveis como armas de guerra,
nha e seus satélites travam comba- segundo já se disse c consta dos
te com a civilização, ahrindo na autos".
terra sulcos de sangueira diante da E, concluindo, o procurador Joa
qual se horroriza o mundo civiliza- quim Azevedo peeliu a condenação
do, não deverá haver dúvidas quan- dos criminosos nas penas da lei de
to aos intuitos que alimentam seus Se_gurança.

tViUV�?'I�:���������S �e !!��:!SILconvidam aos parentes e pessoas de suas relações
para assistirem à missa de 1° dia, que, por alma

do saudoso extinto, mandam celebrar na Catedral Me
ropolitana, no altar de Nossa Senhora de Lurdes, na

próxima 211-feira (dia 6), às 1 horas, antecipando os seus

gradecimentos a todos os que comparecerem a êsse pie
oso ato. Aproveitam o ens�jo, também, para manifes
ar sua imorredoura gratidão a todas as pessoas que,
enerosamente, os acompanharam no doloroso transe e

tc;>dos os que testemunharam o seu pesar. 3v-s2
ALUGA-SE

Para família de tratamento A.gradec.·mento e M.·ssaaluga-se. á Avenida Mauro
Ramos n°. 156, um prédio de

t
João Zil1i agradece a todas as pessõas que2 Pavimentos, com garage. sinceramente manifestaram seu profundo pesarInformações pelo telephone por vcasião I cio passamento de sua saudosa el"posa,[lO 1658 ADALGISA ZlLLI. bem assim, às Que envi'Ham. f1ôreio1

Ma' d corôas, cartões e telegramas. Aproveitam o ens!'J'oqUi na e escrever i

;-'ONTINENTAL I para convidar seus p',rentes e amigos para a missa
-..- de 7°. dil-l, que mandl celebrar nl) Capela de San-
Estado de nova. Negócio to Antonio, à" 7 horas ào dia 4 do corrente, conf�ssando
diréto com Alberto Moritz. di:lsde jà sincera gratidão a08 que se comparecerem fi. êE1se

5 v. - 4 ato de piedade cri@t'i. 2 vs- 2

Vende-se uma, em perfeito
estado, por preço de ocasião
Dírrgtrse à casa n-. 187. do
SACO do Limões. Sv- 2

MOVEIS
Vendem-se 1 «bur eau» en

vernízado e 1 armário enví
draçado, próprio para gabi
nete médico, dentário, etc.
Rua Saldanha Marinho, 3n

5v2

Faça isto
para rápido
alívio do

. ,nariz •••.

Pingue umas gotas
de Vick Va-tro-nol
em cada narina.
Rapidamente, sua estimulante me

dicação desprende a estorvante mu

cosidade, alivia a irritação, contrai
as membranas inchadas, Nuns se

gundos, V.S. pode respirar outra vez!

A cura da perallsle infantil
Montevidéu, 2 (R.) - O pro

fessor Elise Barame, depois de
12 anos de investigações, anun
ciou haver descoberto o soro

para a cura preventiva da pa
ralisia infantil, descoberta essa

que será tornada pública nesta
semana.

Rádio: Telegrafia - Electricidade
AULAS NOTURNAS, Início dia
2 de Junho-Rua João Pinto,

13, Sobrado.

Dr. elarno G. IGalletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro, 23
1 ° andar (Altos do Café
Bubi). - Fone I.It68.

FILMANDO OS JANGADEIROS
DO CEARA

RIO,2 (C. P.) - Comunicam
de Fortaleza que , promovida
peles jangadeiros, realizou
se, na praia de Iracema, imo
ponen te procissão de São
Pedro, padroeiro dos pesca
dores, que, em trajes. ccir-ac
terísticos, conduziram, até
a igreja, a imagem do santo,
acompanhados por uma

multidão calculada em dez
mil pessoas.
Todas as cenas foram fil

mados por Orson Welles.

l-Dr. ALDO ÂVrLA IDA LUZ

I Rua ������,��. 30 I
Defesa passiva anti-aérea
Rio, (E. S. P.), 2 - Seguiu

para a Baía o major Osvaldo
Guimarães, chefe do Serviço
de Engenharia da 6a. Região
Militar, que veio a esta capital
designado pelo comandante da
Região para tratar de assuntos
referentes à defesa nacional e
de interêsse dos corpos sedia
dos naquele Estado. Entre os
cometimentos atribui dos ao

major Osvaldo GUÍl'narães, está
o de se articular com as auto
ridades superiores no sentido
de se estender a campanha pro-·
movida pelo Ministério da
Guerra, de divulgação dos
meios práticos de defesa passi
va contra ataques aéreos à po
pulação baíana.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••H�•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
· -.
• •

I A CASA �a.s I.MÃOS I: fará durante todo o corrente mês a mais sensacional liquidação de todos os tempos :
• •

: Lãs-Sedas lisas e estampadas-Casacos-Boleros de pele-Martas-Capas para homens e senhoras, etc. :
: Mais de 2.000 metros em retalhos-Descontos de 20, 30 e 40.1· em todos os artigos- :
I :
: Vendas só a· dinheiro :
• •

: Visite hoje mesmo a Casa Três Irmãos, à Rua Felipe Schmidt, 22 :• •
• •• •
•••

-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 11•••.�, •••w••••••••••••••••••••••••••
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ESTADOqp
DU.RIO TESPEBTmO
Redação e Oficln.as A Rua

João Pinto B.. 13

Te1. 1m - ex. postalln

A.SSINA TTJR.AS

lfa CapItaIs
A.D. • ••••••••••

<'l1::imMtre ••••••

Hêi .•..••••••••

No laterlor1
Ano'" ..••••••••••
Semestre .••••••

Tr1m� ..••••

AnÚDcios mediante contrato
I

OI! orlginaia, mE'SmO não pu

blicado&. não serão devolvidoB

A direção não 8e r-esporutabi·

lliza
pe106 oonoeitoal emítídoe

DOe artigos usiDados
� �

V.S. J A' PENSOU NO FU. I
TUBO DE SUA FAMILIA?
Vá hoje mesmo ao

MONTEPIO DOS SER
VIDORES DO ESTADO,
à Travessa das Belas
Artes ri.v 15, Rio de Ja.
neiro, e institua uma

PENSÃO VITALICIA
para os seus herdeiros,
assegurando· lhes o pão
de cada dia.
Corretor em Santa

Catarina; O.ABRAHAM,
rua Cons. Mafra, 9.
Diariamente, das 8 às

11 horas. Aos sábados,
das 14 às 17 horas.

30v. alt.·110
------------

�------I---------�

....·Ne..._

I =1'§J�l2Ir21� ij[?S@d���I§jít1��IiIFilli 55�iÜ2111l:i�gsJiJl§)lilini.l�f§l1ll12J11� Para casacos e �
Iii] tlld . ' I

· I� ves I os, u tlma �

� padronagem, fi

II visitem a ( SASANTA ROSA I
= � rua Felipe Schmidt, 54 I
� �
�������������������H�i���������������

---- - ---_._-_ .._---_ ... __ .__ .. _-----_._---_.- ... _

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Ban(o de Crédito Popuiar e Agikols
de Santa (atf,Hina
Rua Trajano 0.0 16 - S8de própria

Registrado no Ministério da Agricultura pelu Certiücado
n. 1 em 20 de Setembro de 1958.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códigos usados: MASCOTTE la. e 2a. edição

FLOlilANOPOLlS
E�PRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

.
e ordens de pagamento

Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Representante da Caixa Economíca Federal para a venda

da!' Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
semestral, em Maio e Novembro.

Paga todos os caunens das apólices Federais e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem carteira especial para udmíulstraçâo de prédios.
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas :

CIC à disposição (retirada livre) 2%
CIC Limitada 5%
C/C A.,iso Prévio 6J.rb
CIC Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em

das as Repartições Federais. Estaduais e. Municipais.� E •

SanguenulCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSFOROS,CALClO

ETC.
TONICO DO CEBEBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálidos. Depauperado.,
E.qotados, Anêmicos, Mã ••
que criam Magroa. Criança.
requíticu, reclberão I toni-
ficação girei do organilmo

com o

Sa n gu B n O I
Líc. D.N S.P. rr 199, da 1921

PIANO
Vende-se um piano. BORD,
em ótimas c oudlções. Rua

Esteves Junior, 48.

CASAS Precisa com-

prar ou vender
urna casa? Procure Campo
lino Alves. Rua Deodoro 35

3 Ov-23

Aluga-se uma sala

3

I
grande e confortável para casal,

to- na PENSA0 SUlÇA, à rua

Esteves Junior, 135. V 25

2

Farmácia ((Esperança)) Ido IFarmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preFerida

Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfumarias.--Artigos de borrachd.

Garante se a exata observâ.ncia no receituário médico

PREÇOS MÓDICOS
R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edifido do

Mercado, frente à Casa Hcepcke),
FONE 1.642

Esta Fraqueza AHinge
Pessoas de Mais

de

40
annos

As Perturbaç6es da Bexiga sao perigosa.
Diz-se que o organismo muda

completamente de sete em sete
annos. O certo é- que, com o

passar do tempo a saude se modi
fica e em muitas pessoas de mais
de 40 annos começam a appare
cer disturbios, muitas vezes de
natureza seria. Entre estes o

principal é o disturbio da bexiga,
uma fraqueza cujas exigencias,
'Juese manifestam principalmente
a noite, quando se estábem quente
na cama, são muito irritantes.
Essa debilidade da bexiga é um
resultado de distúrbios renaes e
si fôr desprezada, poderá tornar
se perigosa, transformando-se
em calculos, Ipedras ou cystite (in
âammação chronica da bexiga).

Essa fraqueza que o aborrece
e irrita, é resultante das sub
stancias toxicas no sangue, que
actuam como irritantes sobre os
nervos e as membranas sen
soriaes, É por isso que mesmo
sem necessidade alguma, a bexi
ga é constantemente chamada a

funccionar.
Liberte o seu sangue dessas

substancias toxicas e terá certeza
de ficar curado. Não ha meio
mais rapido e efficaz de conse

guir esse resultado do que tomar
urna serie das afamadas Pilulas
DeWi�tpara osRins e a Bexiga,
conhecidas em todo o mundo.
A venda em todas as phar

macias. Compre as legitimas

Pilulas DE WITT
PARA OS RINS E A BEXIGA

indicadas para Rheumatismo, Sciatica, Dôres lia Cintura, Disturbios
Renaes, Molestias da Bexiga c, em geral. todas enfermidades

produzidas por CIXceSSO de acido úrico.
�

*M,M

de Iodos os lipos para Iodos os fins .

Representantes: JURANDYR LINHARES & CIA.
Rua Felipe Schmidt,34 15v.alt. 7

IMPORTADORA AVA -RADIOS
S. PAULO - Rua Prates, 43 - Caixa 4063

Companhia «Aliança �a Baia»
Fundadt; em 1870 Séde: BAIA

Seguros Terrestres e Marítimoa

Dados relativos ao

Capital Realizado
Reservas, mais de
Responsabilidades assumidas,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz, [prédios e terrenos)

ano de 1940
Rs. 9.000:000$000
• 54.700:000$000
• n.929.719:000$000
• 28.358:717$970
• 85.964:965$032
• 7.323:826$800
• 22 354:000$000

Diretores:
Dr. Pamphllo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanlo Joséde Souza e Dr. Francisco de Sá.

Agências e sub- agências em todo o território nacional.
Sucursal no Uruguái. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da América, Europa e África.

Agente em Florianópolis
CAMPOS L O B O & (ii.

RUA FELIPE SCHMIDT N 39

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.aurversãríom
Ocorre hoje a data natalícia

do nosso distinto conterrâneo
sr. dr. Rogério Vieira, Prefeito
da Capital e pessoa muito esti
mada em nosso meio .

•

A data de hoje marca o ani-
versário natalício do nosso ilus
trado conterrâneo D. Jaime Câ
mara, figura brilhante do clero
nacional, e que ora ocupa o

elevado cargo de bispo de Be
lém do Pará.

Fazem anos hoje:
A exma. sra. d, Alice Costa

Lamarque, esposa do sr. Osmar
Lamarque, tipógrafo de nossas

oticinas.
a sta. Zilda Sartorato;
a sta. Alice Costa;
o sr. Eugênio Bruno;
o sr. Campolino Alves, fun

cionário do Banco de Crédito
Popular e Ag ícola;

a exma. sra. d. Otília de Car
valho Bott, esposa do sr. prof.
VIário Bott, diretor da Escola
de Comércio;

a sta. Ivone Duarte Silva.

Noivados:
Com a prendada senhorita

Honorina Lunardelli, fino orna

mento de nossa sociedade. ajus
tau núpcias o sr. Enio Caval
lazzi, funcionário do Departa
mento Estadual de Estatística.

- Com a gentil senhorita
Margarida Pires Rosa, auxiliar
da Farmácia «Santo Antônio»
contratou casamento o sr. João
Avelino, ora servindo no Servi
ço de Engenharia da 5a Região
Militar.

Clubes:
O Clube Recreativo "12 de

Setembro ", de Capoeiras, rea

lizará amanhã, com início às 21
horas, animada «soirée» -dansante.
Nascimentos:
Acha-se em festas o lar do

sr, Nilton dos Santos e de sua
exma. sra, d. Zulma dos Santos
pelo advento de seu filho New
ton.

Viajantes:
Em viagem de férias, segue

amanhã para São Paulo, em

avião, o ilustre clínico sr. dr.
Nilo Venturini.

FalecImentos:
Na cidade de Laguna faleceu

a exma. sra. d. Francisca Al
cântara Bessa, genitôra dos srs

Adalberto e Otávio Bessa.

REMEDIU
ANTISEPTICO

as

PA,STI LHAS

evitam e combatem os TOSSES ,

'CATARROS, as dôres de GARGANTA
as 1.aringites, as Bronquites.
� licença do D. N. S. P. N0 186

""'.. . d. ,,6 de Fevereiro ç6�"1If�"f ' •
de 1935 00<' 9'li0111.oo2, EucalyplOI '" ,O

Perante a Câmara dos Comuns,
durante uma sessão que durou 1
hora e meia, ontem, o sr. Winston
Churchill discursou, expondo a

situação do esforço bélico aliado,
e, particularmente, da Grã-Bre
tanha. Em linhas gerais, foi uma
exposiçao profundamente pessi
mista. Disse que a Grã-Bretanha,
nos últimos 15 dias, perdera 50
mil soldados, na Líbia e no Egito;
que o inimigo avançava rapi-
damente sobre o vale do Nilo;

1������li, �l�que a hora era de mortal perigo
para o Imperio Britânico, devendo
esperar-se, a cada instante, noti
cias de suma gravidade. Acres
centou, porém, que, apesar das
perdas na Asia e derrota na

África e o aumento da campanha
submarina, a situação apresenta faces animadoras como as vito
rias norte-americanas sobre a esquadra J- aponesa, a resistenciaTOMEM .

chinesa, a bravura russa e a atividade colossal da RAF no

�n�o Creosotado ocidente europeu, tudo fazendo crer que a vitória será dos
:'SILVEIRA" aliados. Afirmou nunca ter dito que a guerra acabaria êste ano'

G T·
ao contrário, profetizava uma guerra longa. Ao terminar os deba-rlnde IóniCO te C

A -. -

s, a amara aprovou uma moçao de confiança ao sr. Chur chill,

-Jornal.lsta(! ·Udell-S !
por 475. v.otos

contra 25.
. _

mimoseia-nos com um livro lJ J U
---

_.

sincero, em versos molda- "T' ,1' ? (U P) O A. I Ofícío.lrnerrte, os russos aInda nao confirmaram a

d 'f'
-

d f
� IC lI, '" . .

- gover- queda d S b t I B I' d
í

os a erço,o os poetas ran- f
A •

t êdí d
e e as opor. er rrn lZ que suas tropas entra-

ha"
I no rances, por ln erme 10 e ram na

.

d d - .

ceses, onde vidc , luz e I um delegado de Vichí junto a
Cl a e e que a populaçao, samdo dos

.

abrigos,
vibração. H-tI d termí t d

estava tratando cordialmente os invasores. Moscou pelo1 er, e errmnou a o os os ont" d i
.

d
'

«Crepúsculos de rosa e correspondentes-jornalistas es-
c rarlO,. IZ que cnn a se combate furiosamente nas

cinza» é, sem favor algum,· . ruas da cido.de.
trangeíros de caça semita que

uma obra notavel. abandonem o país. Os jornaE, no momento atual, em listas atingidos pelas medidas,
que o materialismo do aço que desenvolvem atividades na
e do ferro entoam a sua capital provisória da França,música de guerra, um livro não chegam a 10 homens.
como o da sra, Elora Possólo ,._-". � = *

Chaoúl vem a calhar. Preci � O preso Roosevelt nomeou

I
Clínica de Olhos, Ouvidos, Nariz

savamos, com efeito, de senti- e Garganta do constituiram o Tribunal Militar
mento e êste encontramos DR. TULIO RAllIOS saboteadores desembarcados de
de sobra nas páginas since- Assistente efetivo do Serviço de Olhos litoral dos EE. Unidos, os quais"Gabriel de Andrade" na Policlínica ,

ras do novo livro da bri Geral do Rio de Janeiro, com curso a morte.
Ih' , de especialização e prática de ouvi-
ante poetisa po tr-ic ic . dos, nariz e garganta no Serviço do

Prof. David Sanson, na Policlínica de
Botafogo - Rio de Janeiro

Praça Pereira e Oliveira, 10 -

Fone, 1009
Diariamente, das 9 às 12 horas -

Segundas, quartas e sextas das 17
às 19 horas

A maior explosão já ouvida

NUVENS DE
MOSQUITOS

Na antiga e excelente
chácara do sr. maior Edu-:
ardo Horn, na rua Artista
Bittencourt, que, se não
nos enganamos, está ho ie
dividida em lotes,existiam
diversos poços, que foram
mandados atulhar pelo
Serviço contra a Malária.
Agora, os atuais ocupan
tes dêsses terrenos, não
sabemos com I icença de
quem, abriram de novo

êsses poços, os quais se

tornaram pavorosos focos
de mosquitos, apesar da
fria temperatura que atra
vessamos. Imagine-se o

que não será quando en

trar o verão!
A vizinhanç.a queixa-se,

e com razão, contra a pra
ga de mosquitos e dese
jaria saber quem permitiu
a reabertura dos aludidos
poços.
Aqui fica a reclamação

que nos foi, transmitida,
com vistas ao Dep. de
Saúde Pública e Serviço
contra a Melérie,

do submarino, o ruído da explosão

LIVROS NOVOS

Alexandria, 2 (Rc ) - Um navio italiano de 7 mil tonela
das, carregado de munições, voou pelos ares no Mediterraneo,
em pavorosa explosão, ao ser alcançado por um torpedo. Êsse
fato foi relatado pelo comandante elo submarino, capitão-te
nente Phillip Francis, ao regressar do serviço de patrulhamen
to no Mediterraneo.

'Segundo a tripulação
foi o maior que ouviram.

CASA MISCELANEA, distribui

Plantando verde •••
dora dos Rádios R. C. A. Victor,
Vávulas e Discos. - Rua Traja-Nova Iorque, 3 (A. P.) - Se-,

gundo notícias de Genebra, di- n_o_,_1_2_. _

vulgadas pela agencia alemã
" DNB ", parece que a esquadra
britânica partiu de Alexandria
e atravessou o Canal de Suez,
com destino ao Mar Vermelho,
no dia 2';), sábado último. Essa
notícia não foi confirmada
aquí, e se acredita geralmente
não se tratar sinão de mais
"uma manobra alemã à cata
de informações" sôbre as ati
vidades ela esquadra britânica

Caspa 1
I"IIOSA !

IJOÇ,;iO l\IARAVI·

Cartazes

A consagrada poetisa pa
trícia Elóra Possólo Chaoúl
vem de lançar à publicidade
seu novo Iivr o de poesias
"Crepúsculos de rosa e Cí n-
za,..

Não tendo aderido à cor

rente modernista, dos poe
mas quilométricos e dos so

netos sem expressão, a ilus
tre autora de «Alma Serena);

Despede-se lorde Halifax
WASHINGTON, 3 (U_ P,)

O embaixador britânico nos Es
tados Unidos, lorde Halifax, des
pediu se do secretario do Esta
do, sr. Cordel! Hull, por ter que
seguir para Londres. Acredita-se
que lord Halifax não regresse a

a Washington antes de agosto.
Cabelos brancos 1

ilIARAVILHOSA!
LOÇÃO

do dia
A's 7,30 horas

O Senado argentino apro I ilhas Frisias.
vou, ontem, em linhas ge ...

rais, o projeto sobre o en Os deputados Santander;;)
riquecimento ilegítimo dos Damonte Taborda pediram de-
funcionários públicos. missão da Comissão Investiga-

* dora das Atividades Antí-Argen-Leningrado e Kronstadt tinas.
foram bombarde adas pela *

avição alemã, Per to de Porto-Said (Egito)
* foi torpedeado um navio inglês.

Os alemães, na sua oferi- ...

siva em Cursque, perderam Um navio italiano, em viagem

�----�17.000
homens em 2 dias. de Sicília para a Grecia, foi

Clínica médico-cirúrgica do atacado por um avião inglês.
'

DR. SAULO RAlllOS Um navio alemão foi 01- '"
Especialista em moléstias de cançado por duas bombas Foi abatido um bombardeiosenhoras - Partos.

ALTA CIRURGIA ABDOl\fINAJ�: es- aéreas ingleses em frente às alemão sobre Malta.
tômago, vesícula, útero, ovários,
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
PLASTICA DO PERíNEO - Hérnias,
Iúdrocele, varicocele. Tratamento sem

,
dor e operação de Hemorroides e vart-

O homem dmamo

I
zes - Fracturas: aparelhos de gêsso.

EN (
,. \ Op"ra nos Hspitais de Florianópolis.

stao em sua casa Comédia) Praça Pereira e Oliveira, 10 -

IFone, 1009

Preços: 1$500 e i$100 I
� Horário: Das 14 às 16 horas, díarta-

« mente.

Imp. até lO anos -..:

i'
i I

I

I

A's horas
I

tentecãe de Noites de rumba
Zanzibar 'Com Virgina Dale, Phil Reagan,

e Tommy Dorsei com o seu

"Band- Leader"

A's 5,30 e 7,30 horas

Musso ini,Nova Iorque, 3 (U. P.) - Informações de fonte particular, recebidas da Europa, dizem
que Mussolini tem o propósito de comandar o desfile da vitoria do "eixo", em Alexandria e

'no Cairo, seguindo, assim, as pegadas históricas de Cesar; isso, porém - é claro - se as poten
I cias totalitarias conseguirem derrotar as forças britânicas. Adiantam as informações que o

"duce" está em constante e direto contacto, pelo radio, com o general Bastico, que atua nessa

frente, para, assim que chegar o momento oportuno, dirigir-se imediatamente, em aviao, a

Marsa-Matru, de onde seguirá viagem de automovel para Alexandria, afim de realizar seu desejo.
...... ln

I Ecos e Notícias
Da Associação Carnpineira de

Imprensa, de Campinas.IS. Pau
lo), recebemos comunicação da
eleição e posse de sua nova di
retoria, assim aconstituida: Pre
sidente; João Rodrigues Serra;
vice-dito, Benedito Cavalcante
Pinto; 1'. secretario, João La
naro; 2' dito, Pedro Neme; l

' i
tesoureiro, Alberto Macedo Ju
nior; 2' dito, Jaime Medaljon;
1'. bibliotecraio, Wilson de Oli
veira Santos; e 2' dito, Trajano
Monteiro. Gratos pela cornuni-
cação.

*

o Cesa, retardatario

7,30

A
Com Dorothy Lamour, Bing

Crosby e Bob Hope
Complemento Nacional (D.F.B.)

Almirantes de
amanhã

Complemento Nacional (D.F.B.) Complemento Nacional (D.F.B.)

Com Freddie Bartholorneu,
Jimmy Lydon 'e BilIy Cook

Preços: 2$000 e 1$500
Livre de Censura

Cine Jornal brasileiro vol 2x59
1$000

Livre de Censura

O auxiliar-técnico da Di
retoria de Obras Públi
cas, engenheiro - geógrafo
Otaviano Silveira, foi desig
nado paro, sem prej uizo das
funções, promover a medição
das terras pertencen tes ao

patrimônio do Estado, e situ
adas na praia de Canasviei
raso municipio de Florianó
polis.

« Esperem grandes notícias !})

o Sabão
" 'II.
ele WETZEI.-.' &

Afundada uma lancha-torpedeira
Londres, 3 (R.) - Anuncia-se

oficialmente que aparelhos do
comando de caça da Real Força
Aérea Britânica afundaram uma

lancha-torpedeira alemã ao lar
go da costa francesa e danifica
ram cinco trens de mercadorias
em terr itorio ocupado da França.

LOÇÃO MARAVI·

Cairo, 2 (Associated Press) - Harry Crockett, correspon
dente da Associated Press junto ao exército britânico, anuncia
que está travada a "batalha do Egito" num "front" de- várias
milhas. Em .outro curto despacho, Crockett diz: "Esperem
grandes notícias para êstes poucos dias".

I
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ULTIMA HORA

Semana da asa
Notícias do dia jornal da Metro Preços: 2$000, 1 $500 e

II

*
A aviação chinesa bombardeou a extensão de 100

milhas ao longo do rio Iangtsé, afundando um navio
japonês e avariando outros. Nessa aviação se inscreve
ram os pilotos norte-americanos "Tigres Voadores".

ontem 7 oficiais para
que terá de julgar os 8
submarinos inimigos no
talvez sejam condenados

,.
Grande batalha

_

se acho. travada no Egito, numa
frente de 64 kms, nao longe de El Amein, entre os pon

t�nos .s�l�ados de Quartaro e o mar. As tropas âm per-í
o.rs brltanlcas parece t-erem detido o impulso vitorioso
do gral.. Ro�n:el. Uma coluna blindada do «eixo», que
co:r:se�ulra lnflltrar-se nas linhas inglesas, foi isolada e
o rriq-u ilo do .

Poderosos aviões norte �mericanos, cooperando com
a RAF, bo�bardearam com grande violência os portosde Ben�as� � Derna. Proporcionalmente, o ataque a

Beriqoaí Eo
í

Igual ao de Colonia. Também as bases ale
m ãS' na ilha de Creta sofreram forte bombardeio.

;;.

As autoridades militares da Zona do Canal (Pana
má) prenderam 20 indivíduos, acusados de espionagem
e de abastecer os submarinos do "eixo".

•

Bombardeiros pesados da RAF atacaram esta noite o porto
de Bremen, provocando grandes estragos e incendios nas docas
e demais instalações.

#(.

Informam, à ultima hora, do Cairo que as tropas do graL
Rommel foram forçadas a recuar vários kms, em EI-Amein (Egito).
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(Mares registrad II

desinfectante
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CIA.--.Joinville

recommenda-se para hospítaes, collegios etc., pela sua qualidade

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


