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o Tribunal de Segurança Nacional
absolve um integralista

Rio, 28 (C. P.) -- Enviado
de São Paulo, deu entrada no

Tribunal de Segurança Nacio
nal, o processo instaurado, na
quele Estado, contra o integra
lista Benício Freitas, que, além
de usar no verso da lapela o

distintivo da extinta Acão In
tegralista, saudava os seus
companheiros de trabalho à
moda fascista, ao mesmo tem
po que se manifestava a favor
do Eixo, contra os Estados Uni
dos.
Distribuido o processo ao juiz

Pedro Borges, êste magistrado
proferiu sentença, absolvendo
o acusado. Considerou o ma

gistrado que "as ações atribui
das ao acusado, como o uso de
distintivo integralista, consti
tuiriam o delito imputado",
previsto na lei sôbre a seguran
ça nacional. Considerou, po
rém, o juiz, lavrando a absol
vição, que o réu o trazia ocul
tamente, como lembrança da
extinta regimentação partidá
ria a que pertencia, sem intui
to de reviver antigas atividades
políticas.

RIO, 23 (C. P.) --- INFORMAM DE BELO HORIZONTE QUE A DELEGACIA DE ORDEM POLíTICA E SOCIAL DAQUELA CAPITAL �CA
BA DE PRENDER O ESCRIVÃO-DE-PAZ DO DISTRITO DE PONTALETE, NAZISTA ARDOROSO E MÁU PATRIÓTA. O REFERIDO INDIVIDUO
REJUBILAVA-SE COM OS TORPEDEAMENTOS DOS NAVIOS BRASILEIROS� E A SUA AUDACIA CHEGAVA AO PONTO DE DIZER QUE "HITLER

MANDARÁ UM ENXAME DE PARAQUEDISTAS PARA TOMAR CONTA DO BRASIL".

Deportacão, em
massa, de judeus

Londres, 28 (A. P.) - A
agência holandesa Aneta infor
ma que começou quinta-feira
última a deportação em massa

de judeus holandeses pelas au

toridades alemãs, para a Po
lônia e a Rússia.
Cerca de sessenta mil judeus

foram mandados para Amster
dão onde foram concentrados
par� serem remetidos para di-

Iversos pontos. O programa na

zista compreende a remessa de
cerca de seiscentos judeus, dia
riamente. Cada um dêsses de
portados só poderá levar trinta
libras de bagagem e pessoas
de sua família. Todas as pro
priedades foram confiscadas
pelos alemães. Segundo o jor
nal "Nya Daglit Allehande",
de Estocolmo, os alemães de
cretaram "deportação de todos
os judeus holandeses, entre de
zoito e quarenta anos".

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

I DOENCAS DA PELE
E SIFILlS

Espinhas, eczemas, manchas
da pele, naresíteses, furúnculos,

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.
Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

IConsultas: Das 14 às 11 horas.
Rua Vitor Meirelles 18-1' andar.

----....-----------

])OIS IRiUÃOS IUORTOS
Londres, Julho (Interaliato)

Por avião - A Agência Tclcgrúf'ica
Norueguesa informa que o advoga
do do Supr-emo Tribunal, Lea, apri
sionado pelos nazis a 28 de Abril
foi agora morto. Sua esposa e seu
filho também foram presos mas de
pois libertados. () Diretor Lea, 11a

Ialgum tempo �xeclljado pelos ale
rnacs, era nmuo do advogado Leu.

ANO XXVIII

Restabelecido o sr.
Getulio Vargas
Rio, 28 (C. P.) - Como

prognosticou o ilustre tr-auma
tologísta brasileiro dr. �Iário
JOI'g'e, que v ínha assistindo o

presidente Getúlio Vargas, des
de 1° de maio, quando, a ca

minho do Palácio Guanabara,
-toí vítima de um acidente ocor
rido com o auto oficial em que
viajava, anunciou hoje em bo
letim o restabelecimento do
chefe da Nação, por que tanto
ansiava o país inteiro, com O
mais justificado júhilo. Essa
notícia, tão prontamente foi
conhecida, no dia 25, passou a

ser divulgada aquí e em todos
os quadrantes da cidade, pelo
rádio e pela im pr-ensa, dissemi
nando-se também para o inte
rior do país e do estrangeiro.
Por volta das nove horas, o

cirurgião Mário Jorge retirou o

aparêlho de tração contínua que
era utilizado ])('10 presidente
Getúlio Vargas, vcrttícando-se,
então, a consolidação de fratu
ra. E' que o chefe do govêrno
pode perfeitamente articular
todos os movimentos com a

perna que se achava imobflisa
da, permanecendo em seguida
de pé, Assim, absolutamente
sattstetto, o traumatologtstu
redigiu a seguinte nota para
a ímprcnsar=O presidente Getú
lio Vargas retirou o aparêlho
de tração contínua que vinha
utilisando. O exame clínico c
f'unclonal imediato procedido
('111 s. cxcía. foi in1!'iralll('nte
satisfatório". Rio, 28 (C. P.) - A "A Noite" Pl�blic� o seguinte tel�- Igrama, enviado de sua sucursal na Bala: Causou sensaçao

a entrevista concedida ao "Diário da Baía", pelos jangadeiros

E "t'" d
-

t bilíd d cearenses, que aqui se acham, filmando com Orson Welles.
scn orlO e con ali a e Disseram que, apesar da coleta de dinheiro, que se fez no Rio,

. .. -

'1 . não "viram um só vintem". E prosseguiram: "Quando fala-Serviços avul�os �e contado�las, e�e escrlturaçao. mercantI I
vamos ao presidente Vargas, alguem, vindo do Ceará, procu-Organlzaçao de escrIta aistem n economlCO, ., . -

f' J
-

-1
-

talou
ã

t 1 f i t rou impedir a exposiçao que azia acare. E e, porem, a ou a
". _

.con ro e per.elo.. vontade, tendo sido atendido pelo nosso grande presidente. Os

Orgaolzaçao Comerciai Catarlnense nossos adversários de Fortaleza não go?t��am de J�car.é, que
- '

67 era o advogado da classe. Para se ter idéia da antípatía queRua Joao Pinto n. 18 - Fone 1.4 lhe votavam, basta revelar que a morte de Jacaré foi comemo-
rada com champanha, na Federação da Pesca no Ceará. Quan-

«A GDERR" EXIGE GRANDE{t SACRIFI"I08» do algum pescador recorre à Federação, a resposta infalivel e
11 a). U chocante é esta: "Compre uma jangada e vá ao Rio".

I
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TENTATIVA DE FUGA
de ex-marinbeÍl'cs do «Graf von Spee»

Buenos Aires. 28 (A. P.) - O jor-na]. "Critica" informou que quatro Iex-membros da guur-nicão do "Gra[ Spee" toram presos, após uma ,ten-

I
tativa de fuga frusü'ada, na qual

illten,tal'am
dcíxar o

JI, a,'ís
a bordo do

navio espanhol "Alborcda", A polícia declarou ter abordado o "AI
borcda" exatamente no momento em que êste se preparava para zar

par, descobríndo os alemães mgíttvos escondidos por detrás de depô-

I sitos de carvão.
. __ .,.

A propósito Iníormou-se ultnnamentc que dos 1.0;);) OfICIaIS C ma-

rinheiros do encouraçado de bolso nazista, 128 haviam logrado fugir.
As informações, procedentes de Londres, deram notícia das inter

pelações levantadas na Câmara dos Comuns por alguns parlamenta
res, JlO sentido de que o govêrno empreenda representações junto ao

govêrno da Argentina, em virtude do mesmo não estar mantendo vi

gilância adequada sõbrc os internados nazistas que participavam da

tripulação da belonave germânica.

Dr. SAVAS LACERDA
Oculista do Centro de Saúde e do Hospital de Caridade

\ Bx-ínterno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário dos
Serviços do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,,

NARIZ'e Gj'RGANTA
Cons: Vitor Meireles, 28.-Da8 16 às 18 horas.
Res.: Conselheiro Mbfra, 77-FLORIANOPOLIS.

ao«Compre uma jangada e vá

Berna, 28 (A. P.) - Goebbels, em seu artigo semanal no
jornal "Das Reich", declarou que os intensos bombardeios
contra cidades como Colônia e Bremen ensinam ao povo ale
mão que a guerra exige grandes sacrificios. Acrescentou que
o soldado alemão já avalia a extensão desses sacrificios. "Sabe
perfeitamente bem que a perda da guerra significará o colapso
de nossa vida e o aniquilamento de sua existência material e,
até certo ponto, de sua existência física".

------------------

bIV�E
Quando V. S. v"ir
'um automovel
com esta chapa,
mande·o parar e

somente _ 11000 até à
15v-2

embarque, pagandO
praca 15.

Já estava escasseando o manganêsLondres, 28 (A. P.) - Sir Thomaz Holland, diretor da
Universidade de Edimburgo, declarou que a escassês de man

ganês, que está ameaçando de desastre a indústria de abaste
cimentos bélicos da Alemanha, era uma das principais razões
pelas quais os alemães tinham invadido a Russia, uma vez que
precisavam de manganês mais ainda do que de petroleo para
o processo de enrijecimento do aço. Segundo o sr. Holland,
todos os países europeus em conjunto não "podiam fornecer
mais que uma diminuta fração de manganês necessário ao

abastecimento dos cadinhos controlados pelos alemães".

Rio, 28 (C. P.) - Encontra
se nesta capital Q cidadão nor
te-americano Manoel Luiz Fer
nandez, que acaba de percor
rer o Amazonas, como secretá
rio de J. C. King, membro do
grupo que presta serviços ao

govêrno dos Estados Unidos e

magnata da indústria e das fi
nanças do mesmo país. Como

�E SÓLIDA PARA U�A
EXISTÊNCIA SADIA

Marcando um

sucesso formidavel
devido os BAIXOS PREÇOS,

continua a

Liquidação na "A MODELAR"

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

Nova fábrica de Ianques
_ Washmgton, 28 - (Associated Press) - Com a aprova
çao pelo Departamento de Guerra, uma grande fábrica de au
tomóveis desta cidade acaba de revelar que nova fábrica de
tanques para o exército está ultimada e produzindo novos e
poderosos tanques, em quantidades crescentes.

Em janeiro de 1942, a companhia recebeu o contrato para
construçao da nova fábrica e iniciou a produção de tanquesd.entro de quarenta e cinco dias, mesmo antes das instalaçõesrícarem ultimadas. Quando tudo ficou pronto, estava a fábrica
entregando larga produção em série.

I N. 8598

O CASO DO QUEROSENE
Há dias publicámos neste

[ornal uma tabela abrangendo
os vários Estados da União, a

respeito <lo querosene c seu

preço de venda.Faltava, porém,
a de nosso Estado. Êste não es
tava Incluído, por motivos que
desconhecemos. Porém, ao que
nos parece, essa pretensa de
sínclusão de nosso Estado no
racionamento do querosene,
veio aguçar a ganância de in
termediários, dos comerciantes
sem escrúpulos.
f,sse combustível de Ilumi

nação caseira, está sendo ven
dido a altos preços, chegando,
no Rio Tavares, à alta cifra de
3$600 por litro! ... E assim, em
outras localidades.
E mais. Comerciantes ávidos

de lucros excessivos, verdadei
ros aproveítadores ela guerra,
estão a vender uma caixa de
querosene, poi- 120$000, apare
ccndo na nota o preço ele ' ...
67$000, por motivos Inexpll
cáveís ...
As classes menos favoreci

das, nas regiões onde não exís
te luz elétrica, estão a braços
com mais êste sério ínconve
niente: Passar a noite no es
curo ou fazer, como nos adían
tou o informante, uma fogueio
1'a, dentro de casa, sob i-isco de
Incêndio.
Urge, tomar, portanto, sérias

provídênctas, por parte de
quem de direito.

CASA MISCELANEA, distribui
dora dos Rádios R. C. A. Victor,
Vávulas e Discos. - Rua Traja
no, 12.

Ameacada a Baia de
ficar sem pão'"

Rio, 28 (D. N. P. A.)
Informa-se da Baía \, que a
cidade está ameaçada de fi
car sem pão, devido a falta
de combustível necessário
para a moagem do trigo.

Enorme quantidade de aoiões smericanosMOSCOU, 28 (ASSOCIATED PRESS) _ .... AViõES DE CONSTRUÇÃO ,NORTE-AMERICA
NA, ESPECIALMENTE APARELHOS DE BOMBARDEIO DOUGLAS E BOSTON, ESTÃO SEN�
DO ATIRADOS, NA BATALHA DO CAUCASO, EM NÚMERO JAMAIS VISTO NA FRENTE RUSSA.". �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Quando seu marido estiver sem apetite e se sentir indisposto ou
adoentado. com empachamento, pêso, dôr e outros desarranjos do
estômago, a lingua suja, mau gôsto na bôca de manhã ou duran
te adia, pêso, calor e dôr de cabeça, tonturas, nervosismo, certas
coceiras e irritações da pele, mal estar depois de comer, pregui
ça e moleza geral, dôres, cólicas e outras perturbações do ventre,
muita sêde e quentura na garganta, ancias e vontade de vomitar,
mau hálito, indigestão, arrôtos, gases, diga-lhe que todos estes
sofrimentos são causados por substancias infectadas e fermentações
tóxicas no estômago e intestinos, e que use Ventre-Livre sem

demora.
Ventre-Livre evita e trata estes sotrimentos porque combate a

prisão de ventre e limpa o estômago e intestinos das substancias
infectadas e fermentações tóxicas que tão grande mal podem cau
sar a todo o organismo.

I

Diga isto
a

seu Marido

* * *

Lembre-se sempre:
Ventre-Livre não é purgante

* * *

Tenha sempre
em casa Ventre-Livre

I

(•
DBSCONFIB •••

se não se sente na plenitude das suas forças!
Seu organismo está se entregando à debilidade,
caminho aberto a qualquer doença. A EMULSÃO
DE SCOTT - cálcio com o mais puro e legítimo
óleo de fígado de bacalhau - trás novo vigor
ao corpo! Em qualquer época, não há substi
tutos para a

EMULSIOdtSCOTTUma fortuna para os pobres de saudeI

Reorganizacão de
Regiões Militares

Washington, 27 (U. P.) - O se
cretário da Guerra, sr. Henry Stinrn
son, anunciou que com a reorgani
zação ele nove regiões, alguns cor

pos do cxérci to norte-americano se
converterão em "comandos de ser

viço", com o fim de melhorar a dis
tribuição de abastecimentos, para as

forças armadas dos Estados Unidos.
O titular da Guerra norte-ameri

cano esclareceu que a finalidadc
ela mediria é descentralizar as ope
rações de abastecimento, aumen

tando, assim, a autoridade elos ge
ncraís no comando das forças em

Economia de papel
de impre"$a na lIalia

Peitoral de Anacahuita

EMPRESA

Barbeiro V d Seuma verdura
eu em- e uma barbe

aria à rua Francisco Tolen ..

tino no. 13. Tratar, nas mes

ma, com os proprietario.
svs . 6

No «salão Re cord» preci
sá-se de um oficial de bar
beiro. Tratar diretamente
com o proprietarlo. Praça 15
de Novembro. 6\'- 6

QUARTOS I

Xarope balsa
mico. de sa

bôr muito
agradavel e
de ellelto
seguro
nas tosses,
catharros e

alfeeções
bronch leas.

campanha e melhorar a organiza
ção das referidas tropas.

Os novos comandos proporciona
rão às tropas os equipamentos nr

ccssúrios, pois, terão a seu cargo o
recrutamento e os mestercs admi
nistrativos. Cada nova região, ou

dístrito, terá por comandante um
tencn te-general,

Alugam-se quartos, para sol
tetros, nos altos do Café
eBubt». Tratar com o pro
prietário do aludido esta
belecimento. 13 V.- 8

(ONSTRUCTORA UNIVERSAL
Departamento de Sorteios autorizado e fiscalizado pelo Governo Federal

Carla Pedente, n. 92

de Julho 1942

Nação prevenida ...

l� uma paródia oportuna ao "homem prevenido, vale por dois". E
vem a propósito de ter muita gente eSlr;111h(1(10 o fato de estarem os Es
tados Unidos produzindo gases tóxicos em grande escala. A estranheza
subiu dc ponto, quando essa produção quim ica ficou em relevo, graças a

uma advertência radiofônica do apreciado dr. Gocbbcls . O ministro da

Propaganda do Reich teria feito sentir ao govêrno americano que era pe
rigoso brincar com fogo. E a essa frase capadoçal, sem embargo ele sua

presumida austeridade ministerial, acrescentara o propagandista gradua
do o que lhe parecia essencial, para bom entendimento. E o fez em ter-

1ll0S de laboratório, dizendo, para uso interno e externo, que o alto nível
técnico alemão, em matéria de produção química, é mundialmente co-

nhecido.
'

Essa questão de alto nível da química gel'mf�nica, aplicada ao caso Ida fabricação de gases tóxicos, parece conter mais urna ameaça do em

prêgrr dêsscs azcntes mortlf'cros, a despeito dos frequentes prot estes, por
par�e da di tad�ra do sr. Hitler, de que [ámais os alemães recorreriam
a essa condenável espécie de arma assassina. Um correspondente de coi
sas da guerra, referindo-se ao assunto, perguntou, no curso de um dc
seus comenLários, que valor poderão tCI' os compromissos morais do sr.

Hitler, o maior perjuro da época? O f'uehrer não tem fcito outra coisa,
senão fraudar a palavra empenhada. No prólogo dos prólogos já foi as

sim. Recorde-se a boa fé com que o então primeiro ministro Charnber
lain, depois de uma série de idas à Alemanha, ele lá regressou pela última
vez trazendo um papel importante, em cujo texto se jogava o destino elo
mundo.

Hcspondendo às aclamações com que o rcceberam em Londres, o

ministro e chefe elo govêrrio britânico mostrou um documento, dizendo
que ali trazia a garantia da paz na Europa. Nesse histórico papel estava a

assinatura do grande chefe dos exércitos alemães, que fracassou em seu

supremo comando contra os russos. Depois dêssc perjúrio inicial, o sr.

Hitler não tem feito outra coisa scnão violar todos os compromissos, a

começar pelos que decorrem de leis internacionais, nunca antes poster
gadas. Os Estados Unidos, (conclue o "Correio da Manhã), conhecem
bem o inimigo que combatem, com sobeiantes provas de tudo que êlc é
capaz de fazer ... quando promete não fazer. São uma nação prevenida,
e também graças ao "nível técnico da química norte-americana", estará
oportunamente em condições de uma resposta à altura ... dos gases tó- 2
xicos do Reich.

TOSSES
nocturnas

Atalham-se promptamente friccio
nando o pescoço e o peito com este
agradaveI unguento vaporízante.
Uma applícação de VapoRub á hora
de deitar evita, quasi sempre, um

accesso nocturno.

Matriz S. Paulo Fone: 2·4550 Caixa Postal 2999 _. End. Teleg. Reg. «Constructora
Rua Libero Badaró 103-107 Filiaes em todos os Estados e Agencias no interior

Resultado do Sorteio realizado em 25
t Número Sorteado 2416

NJMEROS PARA

de
2' Número Sorteado 5904

o SORTEIO
P�ano Universal "H" 904416M (j'. I "B"un Ia "(" -- "D" 42416 --Planos --

«8»Mundícl Mundial

I Mundial «D»
I: Premio 42416 Valor 20:000$000
2' Premio 52416 Valor 10:000$000
;). Premio 62416 Valor 5:000$000
4' Premio 72416 Valor 3'000$000
5' Premio 82416 Valor 2:000$000

Os titulos com os
2416 Valor 500$000
O tltulos com os
416 Valor 50$000

Os títulos com os
2 Iínaes 16 Valor 10$( 00

Os titulos com o final do
l ' Premio 6 Ficam isentos do pagamen

to da mensalidade seguinte.
Os tltulos com o final do

paga- 2' Premio 4 Ficam. isentos do paga
mento da mensalidade seguinte.

42416 Valor 25:000$000
52416 Valer 14:000$000
62416 Valor 8:000$000
72416 Valor 5:000$000
82416 Valor 3:000$000
Os títulos com os

4 fínaes 2416 Valor 1:500$000
Os títulos com os

3 finais 416 Val0r !OO$OOO
Os titulos com os

2 Ilnaes 16 Valor 20$000
Os títulos com o final do

I' Premio 6 Ficam isentos do paga
mento da mensalidade seguinte

Os títulos co m o final do
2' Premio 4 Ficam isentos do
mento da mensalidude seguinte.

Plano UNIVERSAL "H�7

4 Iinaes

3 finaes

pre·

Dr. Alfredo Alce - Diretor-Gerente

mês

Constructora Universal nos seus

sorteios mernais
PLANO MUNDIAL .B, Mensalidade Rs. 20$

« II "CU fI "0$
«"D" 5$

Universal "H" 5$

-- Distr.bue por mês 11.115 -- prêmios no total de Rs, 500:0'0$ com
--

" "21.115 --" " 30o.rOO$ "

21 J 15 '- :: 160:000$ "

"

:':11.105 -.

" U50:000$

o pre,A,mlo m"alor de Rs. 30:000$
" 25:000$

20:000$
" 100:0000

5$000, 10$000 ou 20$000 por
A

mes
Na Empresa Co nstructora Universal não há pr eferência. Todos têm os mesmos direitos e para

com todos ela assume e cumpre fielmente as mesmas obrigações.

garantia. Maxima pontualidade. lisuraIncontestável

Filme sobre a vida de
uma irmã de caridade Aviso
Holl�'wood, 2? (U. P.) r: A irmã OSde caridade, Elizabeth Kenny, fa-

mosa. enfermeira australiana, que
descobriu um métoclo para a cura
da paralisia infantil, concordou
com a "United Artists" filmar uma

I película calcada em sua viela. Rosa
lind Russel será a figura principaldo filme.

I' Premio 904416 Valor 100:000$000
2'« 4416 « 25:000$000
3' « 104416 " 20:000$000
4' « 204416 « 15:000$000
5' c 304416 « lO:OOO$onoOs titulos com os 4 finaes 4416 « WO$OOO
Os títulos com os 3 finaes 416 c iJO$OOO
Os títulos com os 2 finaes 16« 10$000Os tltulos com o final do ,. premio 6 ficam Isentos de pagamento da primeira mensalidade seguinte.Os títulos com o final do 2' premio 4 ficam isentos de pag-unenro da primeira mensalidade seguinte.A Empresa está à disposição de todos os prestamistas quites para lhes fazer a entrega imediata dos

que fizeram jús neste sorteio, Procurem o nosso Agente Local.
VISTO

Arino Meirelles
(Fiscal do Governo)

O PROXIMO SORTEIO REALIZA-SE NO DIA 25 DE AGOSTO DE 191t2, à.s 15 horas, na sé�e social
Avisamos os nossos DD. ieeoresentorues e estimaveis prestamistas que a par/ir deste
resultados dos sorteios são irradiados pela P- R. A. 5 Rádio São Paulo, depois das 17 hs.

com intervalo de meia hora

Subscreva um titulo garantido da Empresa Constructora Universal e seja o

dono de sua casa, despendendo apenas

42416 Valor 30:000$000
52416 Valor � 30:000$000
62416 Valor 30,000$000
72416 Valor 30:000$000
824í6 Valor 3J:000$OCO

I' Premio
2' Premio
3' Premio
4' Premio
5' Premio

Roma, 27 (H. T. M.) - A
partir de IOde agosto próxi
mo, os jornais italianos passa
rão a circular apenas com 4
páginas em qualquer dia, fi-
cando supri:r.nidas as �d�ções Aluga-se uma salahebdomadarías de 6 paginas.
� medida foi tomada com o I grande e confortâvel para casal,

fIm. de reduzir o c
... on.su.mo de

j
na P�NSAO SUlCA, à rti9.�;:!,;pel, __ ._ __
Esteves Junior, 135. V·40

i: Premio
2' Premio
3' Premio
4' Premio
5° Premio

Os titulo R com os
4 Iinaes 2416 Valor 9:000$00:)

Os títulos com os
3 Iinaes 416 Valor 200$000

Os titulos com
tlnaes 16 Valor

os

4(1$000
Os títulos com o final do

1 premio 6 ficam Isentos de pagamento
da primeira mensalidade seguinte.

mios a

Distribuição dos prêmios da Emp'esd
insuperêveis plenos de

Absoluta
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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� �

� São quatro os faulores que empolgam o interesse público ��:� .

\ ���
�i� e representam as causas do sucesso das liquidações de «A Modelar»: ��� �
�:. 1 A f r d iJ.J
I t r

° -: reguesia esta certa e só encontrar, no estabelecimento, 3° -: O reconhecido bom gôsto dos modelos, desenhos e côres, que �:�
�:.. mercadorias de primeiríssima ordem, e não "alcaides" de longos anos... fazem a justa fama das mercadorias do estabelecimento e que lhe tem .:+••+ grangeada a preferencia da nossa melhor sociedade. ��
�.. �:�� �
� �
f.� �
r 2° -: As liquidações não são para «engôdo» e, sim, obedecem ao 40 -: Pela modalidade de vendas, habitualmente adotada pelo es- ..,:'r

�:.. imperativo criterioso de não desejar o estabelecimento guardar, de ano tabelecimento (crediario), é do próprio interesse do mesmo só vender �:�
I.� para ano, mercadorias sujeit,as a mudanças da móda. Mesmo pelo custo, mercadorias de perfeita qualidade e de durabilidade certa, ,afim de evi- �:�
�:. ou abaixo dele, ainda CONVEM liquidá-las. tar cau.sas de queixas e reclamações... ���
�� ��
�!� No dia 8, INICIOU A MODELAR A PROMETIDA liquidação, que abrangerá a TOTALIDADE DO STOCK. �!�••• il.+:�
�:. É, lealmente, A MAIOR LIQUIDAÇÃO DE TODOS OS TEMPOS. ����:. i:'.�

�i� Durante a liquidação: vendemos à visla �:��.. .�.
�'•••. �t�

. ti
. �.�

�+ �.
�� �-.-.-.-"-,.-.'-.-.- .. -.

-

.. -. -.
- '

-

-.�.-.-.' .. ., -.-�-.-.-.-.-.-.-. '. -.-.-.-.-.-. -. -.-. -.-.-.-.-.-.-.-.-.�.-.-.-�-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.',-.-�-.�I:' (
� - � � ...,..�

UNIÃO BENEFICENTE DOS
CHAUFFEURS DE SANTA

CATARINA
Tenho a honra de comunicar aos dís

tintos associados dessa entidade classista
que, em sessão de Assembléia Geral, r-ea

lizada a 15 do corrente, foi eleita a nova

diretoria dessa União, que regel'á os des
tinos da mesma no período social ....
13·8·42 à 13·8·43, estando assim constí
tuida:
Presidente de Honra, dr. Alvaro Mi·

len da Silveira, Presidente, Osvaldo P.
Machado, Vice·presidente, Arão Boní íá
cio de Sena, 1° Secretário, Joaquim Ri.
beiro Borges, 2° dito, Luiz Róvere, 1"
TesoureÍl'o, Júlio Cesarino da 'Rosa, 2°

dito, Manoel Omasíno Véras, Delegado
Geral, Antônio Vieira Machado, (reeleito.
Conselho Fiscal: Cap. Américo Silveira

d'Avila, José Joaquim Brasil, José Cor.
deiro, Francisco Cardoso, Osní Ortiga,
Rosemiro Abreu e Ten. Manoel Clemente
de Sousa.

}I�r���S�:�s,d�le::nd::â:�:�r:d:lbe;;�� 1............• ,';;;.,•••••••••"•••••••••••elides Telxell'a, I.Aproveito a oportunidade, para apre- '.
::t:r d�:th7::u�o:����::�:o.de alta estio

•• $ • O'• $' -.CLEMENTE RóVERE j

PIANO: )
, :

• •
• 'padrões maravilhosos, finíssimo acabamento e

: das melhores lábrlcas do país, sao =
• encontradas nos balcões da e
• •

i Casa SANTA ROSA i• •
• Diariamente recebemos novidades e

Perdeu-se 8 •

�urro� �:;;;��ti����dad: ;:;� : Rua felipe SCbUlidt, 54-fone 1514 :
soa que a entregar nesta,8, •
redação" 5vs-4 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Vende-se um piano. BORO,
em ótimas condições. Rua

Esteves Junior, 48.

Dr. elerno G."IGalletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro, 23
1 ° andar (Altos do Café
Bubi). - Fone l.lt68.

Mais concentradas, as Aguas
de Colonia Perfumadas de Coty
suavisam os dias cansativos e

envolvem o corpo numa onda
acariciante de perfume ... Use-as
sempre em fricções sobre a

pele, na lingerie ou no seu

lenço para sentir uma deli
ciosa sensação de bem-estar,

AGUAS DE COLONIA PERFUMADAS

COTY
t'AIMANT • L'ORIGAN • EMERAUDE • A SUMA

de todos os tipos para Iodos os fins
Representantes: JURANDYR LINHARES ,&",CIA.Rua Felipe Schmidt.34 ·i

lSv,alt.14

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Brasileiros metidos num campo de concentra�ãoRio, 28 - Informa o Itamara tj, por in-

,
bel' ao senhor embâixador ela Espanha, Ligações, I

Ao ter agora conhecimento de que CI-

terrnédío do D, I. p,: ameaça ele i-epi-esáüas conti-a cidadãos encarregado da proteção elos íntorôsses A atitude assumida pelo Brasil para nal, e que só por êsse mot.ivo Ioram ele- I dadãos brasileu-os toram presos. conduzi-
"O ministro Osvalelo Aranha enviou ao brasileiros e autoridades dêste pais, ele alemães no Brasil. que as autoridaeles com a Alemanha em janeiro dôste ano tidos pelas autor-idades brasileiras, que' dos ao campo ele concenuacão de Com

embaixador de Portugal, encarrega fo dos máus tratos com relação aos seus SÚdi-1 brasileiras competentes, em eliferentes foi determinada pela sua posição conti- jamais Jntervíeram, como � notó�'io, na I piegne: e que tais med idas se tornaríam
ínterêsses brasileiros na Alemanha, no tos aqui residentes. A detenção ele cída- I Estados, estavam dispostas a facilitar-lhe nental, acima de tudo, Rompendo suas viela elos milhares de alemães resídentes oxtenstvas a outros que ainda se acham
dia 22 elo corrente, a seguinte nota ver- dâos brasileiros na zona ocupada da I meios ele visitá-los, a-fim-de se cerlificar relações diplomáticas com o govôino ale- no Brasil, os quais continuam \rabal11an-' em liberelaele na zona ocupada da F'ran
bal: França marca o início ela execução de pessoalmente ela ímprocedêucía elas acusa- mão, o govêino brasileiro obedeceu sim- do e ncgocíando llvremente como se as ca, o govêrno brasüeu-o, não encontran-
"O ministro ele Estado das Relações tais ameaças. ções contra elas levantadas, a exemplo plesmen te aos compromissos expressos e relações com o seu país não tivesse sido

" el� pal:a .êsse fato nenhuma justificativa,
Exteriores cumprimenta atenciosamente A quem quer que conheça a maneira elo que fizel'a na llha elas Flores, onde assumidos abertamente com os derna is alterudas. ve-se forçado a encarar a hipótese, caso
o senhor Embaixaelor de Portugal e ten- como foram sempre tratados os estran- tivera ensejo de ouvir dos próprios sú- pulses do continente, aos quais não pode- Aos atos, não só de provocação como

d id
' - õ]' f

- '" , ti' 1
-

tortzad I a não lhe seja dada uma solução tanto
o tí o conhecimento ela situação em que geiros no Brasil, sem exceção de raça ou ditos alemaes expr-ess es (e satís acao

1
!'la rugu- sem negar a expontauejdarle arn )em e e agressao carac or-izac a, eva-

se encontram alguns cidadãos brasüeu-os nacionalidade, repugnaria aceitar, logo pelo tratamento que recebiam e que con- com que aceuara por motivos supei-íor-ss rios a efeito pelo gover-no alemão contra quanto possível imediata, a determinar,
-

f" el por sua vez, e bem a contragosto, medi-
que, residentes na França, zona ocupa- ele início, 111e51110 C01l10 símples hipótese, tínuam a receber. Um único ci-ítérío a solidm-iedade amerícana. Teve, COl1LU-,

a navegaçao, e até com o sacrr reio a

ela, roi-am detidos pelas autorielaeles ale- a possibilidaele de serem exatas as acusa- guiou as autoridades brasileiras ao toma- do, o cuidado ele proceder com a cone- viela ele cidadãos brasüetros, _ o govêr- elas que lhe forem sugeridas por essas

mãs, e confinados em campos de con- ções acima referidas, Desejoso, entretau- rem no Distnto Federal e nos Estaelos as cão, que sempre pôs em todos os seus no brusüeiro llmitou-se a responder to- circunstâncias.
cen tracão, tem a honra de levar ao co- to, de ressalvar as responsabilidades que medidas que resultql'am na eletenção ele atos, dando, ramo tem dado até hoje, aos mando certas meclielas ele garantia sem O ministro ele Estado elas Relações Ex
nhecimentà ele S, Excia. os fatos abaixo assumiu perante a conciência ínternacío- súditos alemães: o grave perigo de 01'- representantes diplomáticos elo Heich confisco, com relação a uma parte mini- teriores muito agradecar ia ao senhor em

enumerados, para os quais peele a aten- nal e mais os princípios de ordem moral dem pública, que vinha resultando das aqui acreditados, o tratamento que lhes ma dos bens dos súditos alemães, e isso baixador ele Portugal, se solicitando ao

ção do govêrno português, I e jurídica, a que sempre obeeleceu nas atívídades em que os mesmos estavam era devido ele acôrdo com os usos inter- mesmo em vista ele terem ficado sem res- seu govêrrio o obséquio ele levar o que
O govêrrio alemão, desele que o Bt'asil suas relações com outras nações, o go- empenhados, A existência ele semelhante nacionais .F'oiam excluidos apenas os posta seus justos protestos contra tão precéde ao conhecimento do govêrno ale-

rompeu com êle suas relações diplomá- vêrrio brasileiro, diante da má fé ele- perigo foi confirmaela e comprovada pelo indivíduos comprovadamente envolvidos brutais atentados às mais elementares mão, frisasse a necessidado ele uma pron-
tícas, não tem cessado de acusar, com monstraela pelo govêrno alemão, fez sa- resultado ele inúmeras e pacientes ínves- em at ívídados contra a segurança nacío-, normas internacionais, ta resposta"

o oral. Manoel Rabelo, em causticante
voto, reprova a atitude da 5a coluna

em Blumenau
Rio, 28 (C. P.) - o Supremo trangeiros acusadores. As pro

Tribunal Militar acaba de jul- vas não estão assim a coberto
gar o pedido de revisão do pro- da suspeição e nestas condi
cesso formulado pelo capitão ções prefiro não aceitá-las co

Lamartine Vitral Joppert, 10 mo boas e não concorrer, de
tenente João Eurico Gomes e qualquer fórma, para a desmo
dois sargentos, envolvidos num ralização dos oficiais brasilei
processo em que foram também ros acusados por estrangeiros
envolvidas várias firmas de numa época em que a umao

Blumenau, acusadas de fraude nacional é a única resistência
em fornecimentos feitos ao 320 que podemos oferecer às insí
B. C., sediado em Blumenau. dias dos promotores da san

Opinando pela absolvição dos gueira universal. Por todos ês
oficiais e sargentos, de acôrdo tes motivos, voto pela absolvi
com o voto proferido pelo ge-! ção dos acusados".
neral Almério Moura, o gene-
ral Manoel Rabelo aduziu lon- Ministerio dagas e causticantes considera-
ções em torno dos processos de AeronáuticadeSI1lOralização dos mais dig-
nos brasileiros pelos nazistas BASE AÉREA DE FLORIANÓ
residentes no sul, sobretudo POLIS
contra os oficiais do Exército EDITAL
em serviço no 320 B. C., sedia- De ordem do snr. Tte. CeI.
do em Blumenau, que alí fôra Aviador, comandante da Base i ------------

localizado com o fim de llacio- Aérea de F�ori&nópolis OFICIAL MORTO POR UM COLECiA
nalizar a população germalll- acbam-se abertas nef sa Ba8e Rio, 28 (C. P.) - Comuni
ca alí radicada. Depois de apre- as inscrições parll fi adrnlR- ca o gabinete do ministro da
ciar os depoimentos tomados são de reservistas para a (i-i. Guerra, por intermédio da
em torno das acusações feitas de Infantaria de Guarda do Agência Nacional: "Dia 25, à
àqueles elementos do Exército Ministério da Aeronáutic't, tarde, no Quartel-General do
o general Manoel Rabelo jus- que sati8f�çBm as seguinte" Exército, decorrente de um

tifica sua atitude, dizendo: condições: atrito de caráter rigorosamen
"Deve-se vêr nessa minha ati- a) cor branca b) saber ler te pessoal, o tenente Porto Ale
tude cautelosa: e prudente, o

re-I
e e8c,reve� c) altura, mioio;w gre assassinou a tiros o tenen

ceio de me deIxar envolver nas Im, 6& d) Idade Antr e 18 e 25 te Dinamérico. Ambos os ofi
manobras da quinta-coluna em comp!etus f') boa conduta ciais pertencem à Companhia
franca acão naquela região, na (atestadú passado pela p0lícia) de Guardas do Quartel-Gene
época em que se déram os fa- f) robmHez fisica. comprov!1dtl ral, achando-se preso o oficial
tos. Ressalvo a bôa fé, integri- em inspeção de saúde na agressor e já tendo sido aber-
dade e zêlo dos oficiais do ba- base. to o respectivo inquérito.
talhão inclusive do comandan:" Os candidatos deverão Caspa 1 LOÇAO MARAV].
te, que depuseram no processo, apresentar-se, munidos do� LHOSA I
acusando seus camaradas. E documentos, até o dia 31 de
- concluindo - o general Ma- julho, data do encerramento
noel Rabelo acentua: "Nós au- das inscrições.
tos não existem garantias da lo rrte.. Aviador_
idoneidade dos negociantes es- (a) Milton da Silva Sarm ento

IVida Social
*' WRrW

Fazem anos hoje:
O sr. Eduardo Vieira Cabral,

funcionaria dos Correios e Te
légrafos;

a sta. Ierusa Boiteux, filha
do nosso prezado conterraneo
sr. comte. Lucas Boiteux;

a galante menina Teresinha,
filha do sr. Francisco Bit ten
court Silveira, representante co

merciaI em nossa praça;
a exma, sra. d. Carlota Prattes

Brüggemann, esposa do sr. cons

trutor Teodoro Brüggemann;
a exma. sra. d. Edite V. S.

Gondin, esposa do sr. Vasco
Gondin;

a sta. Juraci Jaques, funcio
naria da C. T.- C.;

a sta. Maria de Lurdes Ha
berbeck, filha do sr. Osvaldo
Haberbeck;

a sta. Natalia Santiago Ama
ral. filha do sr. Polidoro Ama
ral;

a exma. sra. d. Vitalina Bo
telho, esposa do sr. Gercino Bo
telho. motorista;

o sr. José Joaquim Brasil,
inspetor da Fazenda Estadual;

a prendada senhorita Ondina
Silveira;

o inteligente garotinho Jobel
Silva Furtado.

Habilitações:
Estão-se habilitando para ca

saI': o sr. Odilon Bartolomeu
Vieira e srita. Solita Moritz de
Sousa; o sr. Osvaldo Cardenuto
e str. Cléa Conceição.

•

'VIajantes:
Encontra-se entre nós, tendo

nos dado a honra de sua visita,
o consagrado intelectual patrí
cio sr· Barros CassaI. S. s. tará
hoie no Instituto de Educação
desta capital uma conferência.

Encontra-se nesta capital. de
passagem para o Rio Grande
do Sul, o andarilho patricio sr.

Lauro Antonio da Silva. O sr.

Lauro já percorreu os varias
Estados da União, além de dois
países sul-americanos, como Bo
lívia e Perú. Traz farta docu
mentação de suas viagens, em

10 grandes volumes, autentica
dos por tirmas reconhecidas.

FalecImentos:
Em sua residência, no distrito

de João Pessoa (Estreito) fale
ceu a exma. sra. d. Maria Isi
dra. O sepultamento de Ileul'ca
dáver efetuou-se ontem, às!1l.30
horas.

PrePdelO Aluga-se o prédio
no. 181, à rua Con

selheiro Mafra, Informações
no Calé "Java", à Praça 15

5vs-l

__ , Â

E lJom' pttrll VOCE,(fI"r:3DI
NUNCA é cêdo demais para

usar Kolynos. As crianças,
especialmente, precisam da pro
tecção superior que só Kolynos
lhes pode dar.
Porque Kolynos não só con

serva o brilho dos seus dentes
e a saúde de suas delicadas
gengivas, mas tambem pro
tege-as contra muitas infec
ções perigosas que tém origem
na bocca.
E facil habituar as crianças

ao uso de Kolynos, porque ellas
adoram seu agradavel e refres
cante sabôr,

ai'

XII de Agoslo
A Secretaria do Cluhe 12 informa a seus associados

que já estão expedidos os convites para o grande baile
que esta sociedade promoverá, em regozijo à passagem
do 70° aniversário. em a noite de 12 de agosto proximo.

4vs-l

Clube

-------------- --------,--------
-----------------

Cartazes do dia.
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CINE REX IMPERIAL CINE ODEON
- FONE 1587 - - FONE 1587 - �- FONE 1602 -

A's 7,30 horas

Romance
noturno

Com Loreta Young e Fredric
March

eine Jor. Bras. Ixl1t3
Complemento Nacional (D.F.B.)
Diabruras Felinas (Des. CoI.)

Noticia do dia
Preços: 2$000 e 1$500
Livre de Censura

I
A's 5,30 e 7)0 horas

A companheira Vingança
de Tarzan do passadO

Com Warner Baxter e Andrea
Leeds

,M=__BU � __

·Ecos e Notícias

A's 7,30 horas

REMEDIU
ANTISEPTICO

Com Jóhn:lY Wessmuller e

Maureen ,O'Sulivan

3 tle novembro
Complemento Nacional (D.F.B.)
Careca orelhudo (Comédio

em duas partes)
Preços: 2$000, 1 $500 e 1 $000

Imp. até 14 anos

as

PASTILHAS

L A
evitam e combatem as TOSSES ,

CATARROS, as dôres de GARGANTA
as 'laringites, as Bronquites.

.<o Il.icença do D. N_ S. P. N0.186
"'", • de ,,6 de Fevereiro <:/>".,.

?fen/ ' •
de J 935 aOS 9'

nO! 0;002, Eucalypl01 0.0

A Argentina e a Espanha vão
trocar aço por trigoBuenos Aires, 28 (A. P.) -I viar 1.000,000 de toneladas de

Por Carlos Dobarro - Fontes produtos agrícolas, especial
ligadas ao Ministério das Rela- mente trigo, para a Espanha,
ções Exteriores revelaram que de acôrdo com um entendimen
a Argentina concordou em en- to realizado pela missão co-
--,---

--- ---- .. - -- mercial espanhola que se acha

INDEPENDÊNCIA DO PERú aquí presentemente. A Espa-
'1'I'anSCO)Tp hoje, entr-e os nha forneceria aço e outros

aplausos dI' toda a Amél'ica c produtos industriais.
a aícgrla sã do PO\'o }H'I'UanO, O acôrdo entre as duas na-
mais um nniverxái-io (la Jnde- ções, ainda não está completa-pendência do P(·rÍl.
JlItegl'ado no pspíl'ito pana. mente pronto para assinatura.

IlI('rÍCanista, figura JIJaJ'cante

I
Todavia, e.ssas mesmas fontes

dos cOllchwes illtel'alllel'Ícanos, Íl:fornl�ranl que o "nlai?r obs�o Pedi, 11('10 esfôl'ço de IipUS Ji. I taculo e o que se prende a ques-.lhos e J)('la compl'ppnsão IIp

I
-

dIiPUS governantps, constituI' na- tao e se saber ConlO a Espa-
'l,'ão digua do bloco alll(')'ic<JllO, nha compensará a Arg�ntina
quel' (leIas honras <}e sua tl·'Hli· I pela troca ele seus abasteci-
Ç;lO, qUt'l' peja ol'it'lltaç;lO dp- nlentos" .

lllocrática que telll sido o Jema S b
'

(Ie sua política. a e-se que os delegados es-
A data de hoje, jlOl'tmlto, não panhóis solicitaram a exten-

é só da gl'alldt' R('j)Í1hli('<! do são de certo tempo preliminar,Pel'ú: pel'tence a toda a "<\ml'rj· devido às necessidades de re-
ca lin·e. paro das ferrovias espanholas,

em consequência elos estragos
ÚLT IMA HORA acarretados pela guerra civíl,

asqim como pela elevação dos
preços anteriores do ferro, dos
que prevaleciam quando fo
ram iniciadas as negociações
entre as duas nacões em
1941.

• . .

Na Russia, os alemães en

contram cada vez maior resis
tencia, Na propria cidade de
Rostov, que êles anunciaram
ter ocupado, ainda estão lutan
do contra os defensores, e as

casas têm de ser tomada� uma
Caspa 1

LHOSA I

Conferência no Instituto de
Educação

LOÇÃO MARAVI.

Navegação da amazonia
Complemento Nacional (D.F.B.)
Patina palito (Desenho Popeye)

Preços: 1$500 e 1$100
Imp. até 14 anos

Encontra-se nesta capital, des
de ante-ontem, o avião "Fre
derico Carlos Gomes", doado
pelo Banco Nacional do Comér
cio ao Aéro-Clube desta capital
e que foi batizado pelo sr. inter
ventor federal, dr. Nereu Ra
mos, recentemente, no Rio de
Janeiro. O aludido aparelho aqui
chegou pilotado peJo sr. cap
Asteroide Arantes.

•

a uma.

Será inaugurado hoje, sole
nemente, um trecho de 34 ks,
de ferrovia, entre Rio Negro e

Itaiópolis, neste Estado. O ato
inaugural terá a presença do sr,

interventor federal, dr. Nereu
Ramos, que deverá chegar hoje
à cidade de Mafra, dali retor
nando, em seguida, à Capital
Federal.

*
O gral. Auchinleck, no Egito,

recebeu novos reforços e muito
material americano, e, com o

grande ataque feito ao setor
central de AI-Almein, parece
que êle vai retomar a ofensiva.

•

Hoje, às 20 horas, o conhecido
poeta patrício Barros CassaI
fará no Salão'Nobre do Institu
to de Educação' uma conferên
cia subordinada ao tema: ,. Ci
vismo, Educação cívica para o
Brasil».
A entrada será franca.

O Cobrasi I E. C., da Laguna
acaba de eleger sua nova dire
teria, para o biênio 1942-1944,
A presidência-de-honra coube ao

sr. dr. Haroldo C, Cintra e a

presidência ao sr. João Busnardo.
À secretaria acha-se o sr . João
Ezequiel de Sousa. Somos gratos
à comunicação enviada.

Aviões
ram Port
Austrália,
estragos.

japoneses bombardea
Darwin, ao norte da
causando pequenos

FRACOS e

ANtMICOS
TOMEM

�nho CreDsota�D
"SILVEIRA"

Grande T6nico

Pondo os italianos
à retaguarda

Cairo, 28 (Reuters) - Em
seguida aos avanços efetuados
pelo 80 Exército Britânico con
tra as posições do "eixo" nestes
últimos dias, os comandantes
alemães tiveram que retirar
das primeiras linhas de bata
lha todas as tropas italianas
que alí eram mantidas, afim
de que em nenhum ponto da
defesa dos "eixistas" possam
os fascistas estar em contacto
direto com os britânicos.

Os estaleiros canadenses estão- do por caças britânicos e abatise habilitando para construir em do.
cada 90 dias um vapor de
10.000 toneladas.

:(oNinguem pÓde com
os exploradores!
Rio, 28 (D. N, P. A.) A

falta de carne verde continua,
apesar das demarches realiza-

I das. Hoje, o aristocrátíco bair
ro Copacabana ficou sem car

ne, pois os açougueiros afirma
vam não tê-la recebido. Os
abastecedores, prosseguem fir
mes nas manobras para altear
o produto.

Procura 2

Os japoneses, que desembar
caram em Buna (Nova Guiné)
estão já a meio caminho que
leva a Port Moresby. Espera-se,
pois, uma grande batalha.

.

(I
Um trem que corria entre

Cherburgo e París vôou pela
explosão de uma mina, causan"
do 40 vítimas. Os alemães or

denaram a civís franceses para
montarem guarda ao longo das
principais ferrovias.

•

O sr. Cordell Hull, em

entrevista à imprensa, decla.
rou que os Estados Unidos
não reconhecem o {(Anch
luss. (anexação) da Aus
tria à Alemanha.

*

quartosInglês solteiro procura
dois quartos mubiliados. c"m
café pela manbã, em 8mbi
ente sossegado. Tratar com
D. A. G., Cabo Subm!lrino,

6v-3

O governo americano reservou
30 milhões de d6lares para en

saio e experiencias de uma nova
arma de guerra, cujos caracte
rísticos se guardam em t:tbsoluto
segredo.

*

Aviõ�s americanos bombarde
aram Tobruque com desusada
violencia. Um barco no porto
foi alcançado e o depósito de
petróleo incendiou se,

Um avião alemão, em vôo
sobre Alexandria, foi intercepta-

A léste de Varsovia há
uma fóssa profunda, de
mais de um quilômetro de
comprimento, onde foram
enterrados milhares de po
loneses chacinados pelOIii.
alemaes.
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