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O",o$p,aoHONOLULU) 30 (UNITED) ... a. UMA SENTINELA NORTE-AMERICANA ATIROU SôBRE UM
ESPIÃO JAPONÊS QUE PROCURAVA OBSERVAR UMA BASE MILITAR DOS ESTADOS UNI
DOS. O ESPIÃO ERA O SÚDITO NIPôNICO GICHIRO YUENO, DE 52 ANOS DE IDADE"

baleou
t'

Gasolina do Perú
Rio, 30 (A. V.) - Despachos de

Belém do Pará participam que o
prefeito daquela capital, sr. Abelar
do Condurú, tenciona promover a
importação de gasolina e querosene
do Pcrú, dos poços da companhia
"Ganso Azul", do Departamento de
Loreto, concorrendo, assim, para a
liviar o problema dos transportes
e iluminação das populações do in
terior do Estado. Sôbre o assunto
o prefeito Condurú conferenciou
longamente com o interventor José
Malcher, e está prestes a iniciar as
"demarches" junto ao Conselho Na-IIciorial do Petróleo.

130 SE FORAM!
Buenos Aires, 30 (Reuters)

- A comissão investigadora
das' atividades anti-argentinas
está procurando apurar como

conseguiram escapar dêste
país os ex-tripulantes do "Graf
Spee", que se achavam aqui
internados. Dos mil marinhei
ros nazistas internados, 130 já
fugiram. A comissão, em vista
disso, proporá medidas que
previnam, no futuro, novas fu
gas.

Caspa 1
LHOSA!

LOÇÃO MARAVI-

Londres, 30 (A. P.) - O che
fe da "resistência subterrâ
nea" na França ocupada pelo
nazismo, professor André Phi
lip, foi nomeado "comissário
nacional para o Trabalho e o KVISOInterior" do movimento da, ,n,
"França Combatente", presidi- de
do pelo general De Gaulle.
Philip, que é ex-deputado,

vêm sustentando a reação an
ti-alemã na França há longo
tempo e chegou recentemente
aqui, depois de ter ido a Pa-
ris e outros pontos, apesar de
verdadeira caçada que as auto
ridades alemãs faziam contra
êle.

.

DR. JOÃO DE ARAUJO

ANO XXVIII I Florianópolis - Qui nta feira, 30 de Julho de 1942 I N. 8600

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
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, Que as mulheres e crianvas atirem pedras!MOSCOU, 30 (A. P.) -- A EMISSORA DE MOSCOU CONCITOU AS MULHERES E AS CRIANÇAS A "ATIRA
REM PEDRAS" CONTRA OS INV�4.S0RES, POIS A ·'SORTE DA RúSSIA DEPENDE DE NOSSA GERAÇÃO" ...

I��o�o (�N��.� ��m "���bH,�,,�,�,�,�.i,�o! ic;;!;��;:ic��;;�li:a :::,��:s�!.q:�fidT:da o º,m O,��"�,�!t.�Nt !iJ!�IÇ�!mJ da
tagem, mostrando como vivem os alemães no Brasil o·ozando da mais G'lb t co t

a Imprensa desta capital, re- dres, desejando promover um pro- quelas que tombaram em luta pela
completa liberdade, instalados em luxuosos palácios' fJ'e"quentando ca-

1 er O
A

.:.OU O
melodrarna

em produz os detalhes de uma en- testo coletivo contra a trucidação LIBEI{DADE e em homenagem à-
, português um melo rama que I trevista co did I

A e a per-seguição de mulheres polo- quclas (IUe perseveram ainda nesta
sinos e promovendo, diariamente noitada-s alecres nos clubes" "dan- ,'. .

. nce 1 a pe o agTo-
�

, '" � , f t d des da qUln' ncsas na Polônia ocupada, - apela luta.
cings " e "bar�",. contrastando violentamente com o tratamento dispen- ��_��l��aa�at:��a�ho se intitu= I �OI�. �at:i� VdilheAn�,. técnico a todas as mulheres polonesas que Que abranja êstc PROTESTO MU-
sado aos brasi lei ros residentes na Alemanha e territórios ocupados A '

.

dê t d " o. mis ena a grícultura, vivem no ultramar, para tomarem DO as mais vastas camadas da co-
.

la' "Fora es e mun o ver- ac t d
.

,tA. t 1 'r' t
-

1 Ii id 1 1 tranceireportagem é documentada com várias fotografias que mostram ale-' A t' I en uan O a Impor arreta de par e numa grane e marn es açao e rvi ar e po onesa no es rangeu-o e
, c sando sobre os agen es que se suas declar

-

t d preparada pelo Comité para o dia 30 que esla se di rija com apêlo a todas
mães trabalhando como empregados de firmas alemãs e nacionais e que . ,

I tívíd d açoes, em orno as
. .

.

dedicam aque as a IVI a es no extraordinárias possíbílídarl
de julho do corrente ano (hoje). as mulheres americanas, canadenses

continuaram trabalhando. Outros, que perderam, o emprego, foram. .
, A .

1 a�(:es Desejamos que nesse dia o mundo e brasileiras e às de todos os pai-
para a colônia de Jacarepaguá. RIO de Janeuo. economrcas para esta regiao, inteiro conheça o inaudito terror, ses LIVRES que condenam o terro-

Por sua vez, o embaixador alemão, aqui residente, tem cozinha far- enalt�cendo as observações fel- jamais registrado na história, de rismo, a brutalidade, a anarquia e fi

tas sobre o f denósit que são vítimas as mulheres polone- crueldade.ta e abundante. Basta dizer que, temendo a escassez de batatas, compra, .

S ar:10sos ,eposI os sas sacrificadas, todos os dias, em MULHERES POLONESAS NO UL-
mensalmente, quarenta quilos. Sua casa é um verdadeiro castelo que

de níquel de Sao Jose no To- seu país natal. TRAMAR: Com UM MINUTO DE
consome, mensalmente, 10 quilos de banha de côco trinta quilos de ca- cantins, cuja capacidade, se- Desejamos que o nosso protesto SILENCIO podeis fazer muito. Te-
fé e dez quilos de mate. Despende, além disso, 600S000 de verduras gundo afirmam os geólogos, seja ouvido pela população de todas mos certeza de que essa manifesta-
mensalmente. neladas. Constituem êsses de- as Nações Aliadas e que a repcrcus- ção repercutirá bem fortemente em

montam a 200 milhões de to-
são desse protesto chegue aos ou- lodo o mundo civilizado e provocará
vidas dos alemães os quais devem veementes protestos contra os cri

pósitos forte ponto de apoio compreender que não passarão sem rnes nazistas. E quando a noticia sô
para a defesa do nosso conti- castigo os crimes cometidos contra bre êsses protestos chegar ao co

nente. as mulheres polonesas indefesas. nhecimento de nossas irmãs sofredo-
O Comité apela, pois, a todas as ras e lutadoras na Polonia ardentes

J�OçÃO MARAVI- organizações polonesas no estrangei- preces ele gratidão se eldvarão do
1'0 para promoverem, em 30 de julho, coração da POLONIA INVICTA.
dêste ano, ao meio dia em ponto, PELO COMIT1�: SENHORA GE-
UM MINUTO DE SILBNCIO em ho- NERAL SIKORSKI.
menagem ÀS MULHEHES POLONE- N. B. No Rio de Janeiro será 01'
SAS vitimas do terrorismo alemão. ganizada pela "ASSOCIAÇÃO DAS
No dia 30 de julho, ao meio dia, SENHORAS BRASILEIRAS" uma

i�1t�rrompei. v?ssas ocupações co-I solene manifestação com uma pre
i idian as, deixai por um momento as leção, um minuto de silêncio e o en
mesas de trabalho e dedicai U:\'[ MI··I v io de um telegrama a Londres.

Quanto aos súditos alemães, existem muitos que, embora apoiando
a política nazista, vivem em completa liberdade, o mesmo acontecendo
a Wilhelm Ko esg, chefe das Estradas-ele-Ferro alemãs e acusado, pelos
jornais londrinos, como um dos principais agentes alemães na América
elo Sul. Caspa 1.

T�HOSA !

LOÇÃO

Von Mannstein
pronto para atacar

Moscou, 30 (A. P.) - Admi
te-se que o marechal von

Mannstein, conqutstador de
Sebastopol, está na Crimeia
com o exército pronto para a

tacar, através do estreito de
Kersch, o flanco dos russos ou

a retagurda, em cooperação ao

ataque frontal da ofensiva do
marechal von Bock.

Escritório de contabilidade Quem é André Philip
.Serviços avulsos de contadoria ede escrituração mercantil

Organização de escritaS, sistema econômico.
controle perfeito.

Organização Comercial Catarinense
Rua João Pinto n, 18 Fone 1.467

TOSSE ê? 'BRONCHITES?• » •

Especialista em doenças e operações
olhos-ouvídos-rren-íz e garganta, avisa aos seus clientes

que reiniciou DEFINITIVAMENTE sua clínica.
Rua Vítor Meireles. 24 - Fone 1447

DE MANHÃ: 10 às 12 hs. - À TARQE: 3 às 6 hs.
Consequencias da queda de Roslov

Moscou, 30 (A. P.) - Com a quéda de Rostov. os invasores
alemães se acham a meio caminho da marcha que visa isolar a

Iregião da Transcaucasia com os seus ricos depósitos de petróleo,
trigo e madeira. O avanço alemão dirige-se rumo ao Volga e ao
Mar Caspio. Contudo ainda há 700 milhas de Rostov a Baku, por-
to petrolífero no Mar Caspio, ao sul do Cáucaso, o que constitue
cerca de 80 milhas mais que da antiga fronteira da Polônia até
Rostov.

Porto Alegre, 29 (C. P.) -

Ontem houve novas entradas
de banha na cidade o que vêm

Londres, 30 (A. P.) - Fontes militares brttàntcas opinaram cooperar para a normalizaçãoque se os alemães chegarem a apoderar-se dos campos petrolífe- do mercado local, tendo chegaros de Cáucaso, os russos poderão prosseguir a luta ainda por do 799 caixas, 11 latas e 2 to
muito meses, utilizando-se de sua reserva petrolífera, calculada neladas.
em centenas de milhões de tambores, os quais poderão ser ex- Também voltou a aparecertraidos de campos recentemente desenvolvidos. O prognóstico no mercado óleo de algodãobaseia-se em três fautores. Primeiro --- como já se disse, assenta com a distribuicão de 100 cai
na produção fornecida pelos campos de petróleo ultimamente 01'-

xas entre o comércio varejista.ganizados fóra da atual zona de combate; segundo, estriba-se na Seu custo atual é de 161$000uímínuíção do gasto de petróleo para usos civis desde que a guer- a caixa.
ra irrompeu; finalmente, recorda-se a diminuição das exporta-
ções nos anos anteriores à guerra e a interrupção de todos os I Cabelos brancos 1
embarques do produto, assim que a Alemanha invadiu o país. MARAVILHOSA 1

Nem respeitavam ás crianças!Rio, 30 (D. N. P. A.) - Em têrmos veementes, um matutino pu
blíca um editorial sôbre o tratamento brutal que tiveram os diploma
tas brasileiros no Japão, afirmando que nos seus requintes de barbari
dade os nipônicos não respeitavam nem mesmo as crianças, subme
tendo-as ao regime ela fome.

Concluo que tais processos do "cuvalhch-ísmo" totalitário são igual
mente executados na Europa pelos capangas (l'e Hitler, devendo ser
confrontados por todos os leitores com o tratamento que adotamos
com referencía aos diplomatas c súditos do "eixo", inclusive agentes
da quinta-coluna que se acham na ilha das Flores.

embarque, pagandO
praca 15.

Quando V. S. vir
um automovel
com esta chapa,
mande-o parar e

somenle 1.000 até à
15v-4 Abastecimento

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

�e gordura

Se os alemães Chegarem ao Cáucaso

hIV�E

DOENCAS DA PELE
E SIFILIS

Espinhas. eczemas. manchas
da pele. parasitoses. furúnculos.

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.

Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

Consultas: Das 1 ft às 1'1 horas. IRua Vitor Meirelles 18-1' andar.

ERVA-MATE APREENDIDA
Porto Alegre, 30 (C. P.) - A

fiscalização do Instituto do
Mate nesta capital vem reali
zando continuas diligências, a
fim de evitar que o produto em
más condições seja vendido ao

público.
Ontem, naquela repartição

federal, a fiscalização apreen
deu mais de 600 quilos de erva
mate, que ia ser entregue ao
comércio varejista e que não
apresentava as qualidades exi
gidas. :Esse produto foi, após,
incinerado.

.

�E SÓ.LlDA PARA U�A
EXISTENCIA SADIA

.\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Comemorando a passagem do 700 aniversário de sua fundação,
realizará grandioso baile no dia 12 do mês próximo -- Duas

«Show» com os «Demônios do Ritmo»------------------------------------------------------------------------

m

PEDAGOGIA HITLERIANA
• •

Vendem-se
Ou alugam-se: a bela pro-

priedade ri", 35 à rua Almi
rante Lamego, composta de
um bungalow co'nfortavel e

as moderno, e um sobrado
ções recebidas pelos círculos quais, no entanto, têm a repu- com diversos depósitos na
holandeses desta capital decla- tação de ter produzido uma das parte terrea, e ainda uma
ram que serão estabelecidas na nações mais bem educadas do casa propria para insta1a
Holanda, escolas destinadas a mundo. ção de qualquer .industriatornar os holandeses mais Informa-se também que os Aceita-se proposto. de peracessíveis à influência nazista. membros do partido nazista muto por outra casa no

De acôrdo com essas infor- holandês serão submetidos a centro, ou próximo ao centro
mações essas escolas serão di- "cursos refrescadores" em es- da cidade,- Informações na.
rigidas por professores ale- colas rurais. Antes das refei- CASA NOVA, à' rua Felipemães. Anunciados como "novo seguinte oração: "A vida é Schmidt. 17.
tipo de escolas secundárias", seguinte oração: "A vida é a ------------
êsses estabelecimentos serão luta e quem deseja lutar nesta
denominados "Reichschulen" vida não merece comida".
e a imprensa holandesa con- Outra escola rural de mo
trolada pelos alemães admite ças ministra a educação segun
que sua finalidade seja POlíti-1

do as quais "as mulheres de
ca. Tem aparecido uma torren- vem ter tantos filhos quantos
te de artigos criticando as seja possível".

Quem
-

nao luta nao come.

Vende-se
Uma aranha com rodas de
pneus, um cavalo e diver
sos máquinas para fins in
dustriais. Informações riest.o
redação. ISvs-7

Vendem Seuma verdura
-

e uma barbe
aria à rua Francisco Tolen
tino no. 13. Tratar, nas mes
ma, com os proprietario.

8vs -·8

Vende se
um telhado de

- folhas de zinco
e respectivo madeiramento,
em bom estado de conserva

ção. Proposta para: Secreta
ria do "lira Tênis Clube"·

V-2

Vende-se u� terreno pro
prro para ena

ção e lavoura, com 10 mi
lhões de campo e mato, en
cerrando cerca de 2:;0 Cri be
ças de gado e 8 oU 10 ca
... ínhas, extremando com a
cidade de Bom Retiro. Infor
mações com Ml1noel Boell ,

em Bom Retiro. lsv-2

QUARTOS
Alugam-se quartos, para sol
teíros, nos altos do Café
«Bubl». Tratar com o pro·
prietário do aludido esta
belecimento. 13v.-10

Quarto Aluga-se um, com
entrada indepen

dente. Informações nesta
Redação.

Sv+ S

Aluga-se uma sala

�_ confie em remédios que
combatem todos os ma
les. O IISal de Fructa"

ENO há 70 anos se anuncia
como eficaz contra osmalesdo
fígado, estômago e intestinos.
Evite as imitações, porque só
o ENO póde produzir os re

sultados do ENOl

o Clube
grandes

Doze de Agosto
orquestras

EnD ".sal rk�"
Londres, 29 (U. P.) - As auto

ridades nazistas estabeleceram
uma "aldeia da morte", nos arre

dores ele Varsóvia, para extermi
nar os leaders políticos e do ma

gistério poloneses, segundo decla
rações do chefe do govêrno polo
nês Stanislaw Mikolajcfk. Cal
cula-se que entre 12 mil a 15 mil
leadcrs políticos foram executados
nessa aldeia, que figura nos mapas
com o nome de Palmiry, Dizem as

informações que o ar está saturado
de emanações pútridas e que a

Gestapo efetua execuções em mas

sa em um bósque próximo.
O chefe elo govêrno diz que 250

mil poloneses foram fuzilados ou

enforcados, desde a ocupação do
país pelos alemães. O imediato ob
jetívo do autoritário regime na

zista na Polõnía é, segundo asse

gura êle, exterminar por comple
to a viela intelectual elo país e eles
truír a resistência.
Outros 50 mil poloneses morre

ram em campos de concentração,

Morte e escravidão em massa na Polônia

Londres, 29 (R.) - Informa- atuais escolas holandesas,

Companhia Siderúrgica
São Paulo e Minas SIA.

AO PUBLICO
A Companhia Siderúrgica São Paulo Minas SIA. tem

a grande satisfação d� levar ao Conhecimento dos aeus
subscritores que o seu Departamento Técnico já iniciou
e ativa no momento os trabalhos das [azidas de minerio
de ferro de que é concessíonarte, "Mllrro do Ferro", em
Minas Gerais, conforme autorização dada pelo oov-rno
Federal através do Decreto n: 8486. aseínado pelo Exmo.
Snr. Dr. Getulio Vargas, achando-se, pois, em franca e
crescente prosperidade.

Congratulando-se com todos nessa sua nova fase
prosseguirá ela os seus trsbalhos; realizando, de maneira
progressiva, o objetivo que se propôs levar fi termo.

Séàe em São Paulo- Rua Barão de rtapettninge , 93
A D1RETORIA

MANDANDO EMBORA OUTRO fALAN61STA
Havana, 29 (A. P.) - O sr. Carlos Arcos y Cuadro, conde

de Bailén, ex-ministro espanhol no Panamá, de onde foi ex

pulso por atividade anti-democrática, foi agora expulso de
Cuba, sob acusações semelhantes. Não foram anunciados por
menores, mas os jornais haviam acusado o conde de Bailén de
dirigir, em Cuba, as atividades da Falange Espanhola, - or

ganização fascista que opera sob a capa de agência do govêr
no espanhol.

O diplomata foi escoltado pela polícia até o navio espa
nhol que deve deixar êste porto para a Espanha.

I Farmácia (,Esperança»
, do _

farmacêutico NILO LAUS

grande e confortável para casal,
na PENSÃO SUIÇA, à rua
Esteves Junior, 135. V 42

I 'CASA Aluga-se para Iamí
. lia de tratamento à

Avenida MbUrO Ramos, 158.
Informações - rua João Pinto,
S (térreo) Telefone .658-1.500
491 5v.4

COMPRA-SE
uma casa para moradia

até 12 contos de réis. Infor
mações à rua Uruguai n- 3.

6v-- 3

Piano
Aluga-se um Piano Pleyer

em ótimo estado. Ver e tra
tar à rua Conselheiro Mafrb
71A. 1,VS-12

PIANO
Vende-se um piano. BORD, Aem ótimas condições. Rua

Esteves .Iunlor, 48.

Prédl·o Aluga se, o prédio
n=. 18�, a rua Con

,elheiro Mafra Inftlrmaçõef'
no Café "Java", à Praça 15

svs -.s

Representantes:
MACHADO & Cf••

Clube XII de AgostoA Secretaria do Clube 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-2

e pelo menos 200 mil hebreus fo
ram executados.
Duzentos e cincoenta mil dos

melhores operários poloneses fo
ram levados à fôrça para a Ale
manha, onde trabalham para o

inimigo, num regime ele verdadei
ra escravidão . .Das províncias oci
dentais da Polônia, 500 mil cam

poneses e operários foram obriga
dos a construir estradas, fortifi
cações e outras obras para a Ale
manha, sem receber a menor retri
buição por tais serviços.

AVISO AO POVO CATARIHENSE
Linha direta Porto Alegre - Florianópolis

Empresa Jaeger & Irmão
Saídas de Florianópolis às terças e sábados
Saídas de Porto Alegre para Florianonolis

às quartas e sábados
Saídas de Araranguá às quartas.

sáoados e domingos
Aqeote em Florlaoopolis: MARIO MOURA

PRAÇA H') DE' NOVEMBRO

Ministerio da
Aeronáutica

Hoje e amanhã será e sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Homeopatias.

Perfumarias.--Artigos de borrachd.
Garante se a exata observância no receituário médico

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

Mercado, frente à Casa Hcspcke),
FONE 1.642

BASE AÉREA DE FLORIAN6-
POLIS
EDITAL

O bombardeieO do Japa-O De ordem do' SDr. Tte. CeI.
Aviador, comandante da Base

I seu v�r, nenhum dos aviões foi s�qu.er Aé d F" Ó 118Lourenço Marques, 29 (R)-Quan-: at
í

ng ído, acrescentando que as msrg- rea· e .orlan po ,

do os aviões de bombardeio norte-! nias da fôrça aérea do exército dos acham-se abertas ne�sa Base
americanos efetuaram o ataque de

I

Estados Unidos, pintadas no flanco de 'iS tnscrtçõ es para a admls
surpresa a Tóquio, acabava de soar' um avião exibido ao públ ico como ão de reservtstas para a Cía,na capital japonesa um alarma anti- I sendo americano, estavam úmidas. Is-
aéreo que anunciava o início de um

I
so levou-o a concluir que o avião era, te Infantaria de Guarda do

ataque simulado. na realidade, um velho aparelho da Ministério da Aeronáutica,
Foi assim que os aviadores de Tio aviação japonesa, preparado para fins que satialaçam as seguintesSam puderam arremessar suas bom- de propaganda. condições:ba� na área fabril, situada entre TÓ-, .

Segundo tam?em o depoimento do a) cor branca b) S8ber lerquio e Iocoama, antes dos Japoneses d íplomata americano. apenas um apa- • •

perceberem que se tratava de uma I relho dos Estados Unidos apareceu

I
e escrever C) altura mnnma

coisa real. I sóbre Iocoama durante o ataque. Dis- i m, 6l d) Idade snt-e IS e 25
Essas revelações foram feitas pO:" se que do pátio do seu c?nsulado, Vi:! completos t') boa conduta

uma testemunha ocular norte:amen- o aparelho cll'culan�o sobI'� detel':11l- (atestado passado pela polícíacana, que se achava no Japao por nada zona e, a segun', OUVIU o ruído • .

ocasião do ataque e que agora se eu- I das baterias anti-aéreas entrando em f) robustez ttslca com nrovada
contra em Lourenço Marques. O in- ação. Esclareceu não ter escutado ex- em inspeção de saúde Da
formante desmentiu que os nípões te- plosões, embora soubesse, mais tal�de, base.nham derrub�elo nove aparelhos in- que alguns danos tinham sido causa- Os candidatos deverãocursores, conforme anunciaram. A dos na área elas elócas. t'd dapresen ar-se, muni 08 os

documentos, até o dia 31 de

I
julho, data do encerramento
das inscrições.
lo 'f te. . Aviador.

(a) Milton da Silva Sarmento

ação da Polícia paulista contra os
exploradores da. economia popularHio, onde desenvolveu uma ativi

dade de autoridade concienciosa,
fc-lo conhecido dos homens de jor
nal e logo admir-ado pela sobrieda
de de atitudes e de gestos.

Tão raro, aliás, vem sendo ulti
mamen Le o emprego de energia con-
I ra os espertalhões que assaltam a
bolsa do público, tripudianclo sôbre
as determinações das tabelas de
preços, que a resoluta intervenção
do superintendente de Ordem Polí
tica e Social de São Paulo foi rece
bida, no Rio, como um testemunho
de que ainda há lugares onde os ex
ploradores recebem o tratamento'

Imerecido. O "Correio da Manhã",
pub�i�H?d� o telegrama" que l'e!ataa di ligência procedida nas feíras
livres de São Paulo, pôs-lhe o

títU-1
]0 "Muito bem !" ]� realmente, ne
nhuma expressão mais apropriada
para traduzir a satisfação que sen
tem todas as vitimas dos açambar
cadores desses eternos assaltantes
da economia do povo, vendendo os
generos de primeira necessidade
não pelos preços da tabela mas,
sim, por aqueles que a sua sede de
lucros criminosamente resolve. I

Que a ação repressiva da polícia
paulista seja seguida pelas demais
do Brasil inteiro é realmente o que
é de desejllr·se,

.

Rio, 2H ("Eslado") - Os jornais
cariocas publicam com destaque UII1

telegrama ria Agência Nacional, re
latando a diligência feliz e enérgi
ca que a polícia paulista, represen
tada pela Delegacia de Ordem Poli

í ica e Social, procedeu nas feiras
livres dessa cidade, surpreendendo
em flagrante diversos elementos
que tentavam burlar tabela de pre
ços dos generos de primeira neces
sidade. O fato, aliás, veio provar
que não ficará em simples promes
sa a anunciada intervenção das
autoridades pol iciais na fiscalização
detendo e punindo os in tratores.

O� títulos dados ao telegrama ci
tado, pelos diversos jornais desta
capital, é bem um aplauso à cner
gica dctcrrni nação do major Olinto
França, superintendente de Ordem
Política e Social, mandando deter
todos aqueles que se arrogaram em

exploradores do povo, além de de
monstrarem evidente descaso pela
resolução governamental. Aliás,
aqui, na metropole, são olhados
sempre com muita simpatia os atos
dêsse brilhante oficial, dos quais,
o de facilitar transito livre aos ita
lianos verdadeiramente amigos do
Brasil, teve a mais grata ressonan
çia. Demais, sua recente vinda aO

GargantaIrritadaFriccione este poderoso unguento
no pescoço e cubra com flanela
quente. Actúa como uma cataplas
ma, emquanto os vapores que se
respiram desinflammam logo as

membranas irritadas.

Dr. Clarno G. IGalletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro. 23
1 o andar (Altos do Café
Bubi). - Fone 1.,.68.

V.S. J A' PENSOU NO FU- I
TURO DE SUA FAMILIA ?
Vá hoj e mesmo ao

MONTEPIO DOS SER
VIDORES DO ESTADO,
à Travessa das Belas
Artes rr." 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.
Diariamen te, das 8 às

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

flN61U DE MORTO DURANTE 4 HORAS
Cairo, 29 (Reuters) - John

l
dia de avanço alemão sôbre o

Thomas Brown, do 80 R. de oriente, na Líbia, os hussardos
Hussardos, que similou estar britânicos foram isolados do
morto durante quatro horas,
estendido entre cadaveres no

campo de batalha, - tendo si
do, em tal ocasião colocado
com o ventre para cima, por
um oficial alemão, que nada
desconfiou, - foi condecorado,
recebendo a medalha militar,
por ter salvo um oficial britâ
nico ferido, transportando-o na
zona perigosa, por mais de uma
milha.
No dia 27 de maio, segundo

restante de suas fôrças de
"tanks" .pelo inimigo, enquan
to que o próprio carro de as
salto do oficial-comandante
foi destruido.
Brown rebocou os destroços

por um percurso de 10 milhas,
sob o fogo inimigo, quando os
alemães atacaram novamente,
sendo o oficial ferido na coxa,
ocasião em que o bravo solda
do se fez de morto, salvando
o superior, posteriormente.

Gabinete Dentario
Cirurgião-dentista JOSÉ C, DE BORBA (Calô)
Ex-dêntista. do-Patronato de Anitápolis.

Executo. tode e qualquer trabalho concernente
à Odonotologia

Material de 1- qualidade·
Rua Deodoro, 16

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OS FASCISTAS NA GUERRA
As noticias da frente de batalha

na África do Norte mencionam a

providência que fôra tomada pelo
general alemão Rommel de evitar
o contacto entre as tropas fascis
tas e as britânicas. As mesmas fon
tes referem que os soldados ítalía
nos estavam caindo prisioneiros em

número tal que o chefe germânico,
impressionado com a ocorrência,
julgára mais acertado mandá-los pa
ra as posições da retaguarda.
Dir-se-á - e Roma não tardará

a dizê-lo - que isso não passa de
balelas ridículas da propaganda in
glesa. Mas, pondo de lado as infor
mações acima, que são de ontem, é
preciso recordar que nos primeiros
momentos da contra-ofensiva do ge
neral Auchinleck eram em muito
maior número os soldados fascistas
que se entregavam do que os ale
mães, enquanto que nos choques
dos dias mais próximos sómente
teutos os ingleses cnfrentavam e

capturavam.
Isto de agora, como tudo quanto

têm ocorrido com as fôrças do sr.
Mussolini desde a célebre punhala
da nos Alpes, não significa que os
italianos não tivessem qualidades

de combatentes. Significa apenas
que êles, nessa aventura inqualifi
cavel, não têem o ânimo de comba
ter. São levados para a guerra e não
marcham para ela como em outras
ocasiões. Conhecem o 'caminho er
rado a que a louca fantasia do Duce
os atirou e não ignoram mais que o
seu sacrifício não é feito pela Itália,
tão digna de melhor sorte, mas pelo
sonho criminosamente louco do
prussianismo no qual foi arrastado
como caudatário o povo peninsu
lar.
Todo o mundo sabe que, embora

indefinido o desfêcho da atual con
flagração nesta hora, não obstan
te a certeza da derrota do Eixo, só
um país já perdeu a guerra, em

qualquer circunstância. Esse país
não é nenhum dos que o' nazismo
invadiu e está espesinhando. Esse
país é a Itália, que não delibera, não'
decide, por fôrça do grave êrro co
metido por uma ditadura já incapaz
de defender-se a si mesma.
E um povo (conclue o "Correio

da Manhã") que tem a conciência
da situação a que assim o arrasta
ram não vai para o campo da luta
com decisão, porque não vai bater
se para vencer.

Às 17 horas - Em prosseguimen
to aos verdadeiros sucessos que
têm sido as tardes dansantes
do Lira, a Diretoria oferece aos

srs. sócios e exmas. familias,
grandiosa "matinée", que se

prolongará até meia noite.
Apresentação da Orquestra Tí-

pica Vienense. f�
Jantar na séde do Clube.

x

2$000

noturnas
v-ia

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

Companhia • Aliança �a Baia •
Side: BAIARádio: Telegrafia - Electricidade Camisas, Gravatas, Pijames,

AULAS NOTURNAS, Início dialMeias
das melhores, pelos menores

2 de Junho-Rua João Pinto, preços só na CASA MISCELANEA.
13. Sobrado. - Rua Trajano, 12.

.�-�,�---------------------------------------------------

O TERROR NA NORUEGA
aldeia, que deixou cêrca de

Londres, 29 (A. P.) - Uma 400 ou 500 pessôas sem lar,
testemunha de vista, chegada depois que dois homens da
à Grã-Bretanha, fez pormeno- Gestapo foram abatidos a ti
rizada descrição de como a ros quando tentavam realizar
Gestapo arrazou a aldeia de a prisão de dois noruegueses.

.

Tellevaag, na ilha de Sotra- Os alemães a princípio exe

Bergen, perto de Bergen, na cutaram 18 reféns, em abril,
Noruéga, depois que dois ho- depois incendiaram a aldeia e

mens da Gestapo foram assas- 79 fazendas próximas.
sinados a tiros. Diz a testemunha: IO govêrno português anun- -"A população masculina
da que a Gestapo realizou da aldeia - 120 homens --- foi
grande número de prisões na mandada para campos de tra-
área de Bergen. balho na Alemanha".
A testemunha diz, por inter- O govêrno norueguês anun-

médio �o govêrno norueguês I
cia outros atos d� terro.r con

no exílio, que Josef Terboven, tra a populaçao da Ilha de
chefe da polícia nazista, diri-l Moegster, ao sul de Bergen,
giu pessoalmente a queima da mas não fornece pormenores.

Edital de Praçao Doutor Osmundo Wander'Iey da Nóbrega, Juiz de
Direito da la. Vara da Comarca de Florianópolis, Estado
de Santa Catarina, na forma da lei etc.

FAZ saber aos que o presente edital com o prazo de dez dias virem, ou dele
conhecimento tiverem que, no dia quatro de agôsto próximo vindouro, às nove

horas da manhã, junto ao depósito do Moinho Joinvile - Vila Gandra - no Cáts
Badaró, o oficial de justiça dêste Juizo, servindo de porteiro dos auditórios, trará
a público leilão de venda e arrematação a quem mais dér e maior lanço oferecer
as mercadorias abaixo discriminadas, que constituem os salvados do navio motor
"LAMY" da Companhia Nacional Comércio e Navegação S. A., do Rio de Janeiro:
LOTE n. 1 - marca i1egivel - 300 sacos de assucar cristal a .

25$000 7:500$000
LOTE n. 2 - marcas i1egiveis - 111 sacos de assucar cristal vasios

ou quasi vasios a 3$000 . .

LOTE n. 3 - marcas i1egiveis - 4 sacos ele sulfato de aluminio
em máu estaelo, a 10$000 .... .... .... .... . .....

LOTE n. 4 - marcas i1egiveis - 64 sacos de sulfato de alumlnio
vastos ou quasi vasíos .... .... .... .... .... . ...

LOTE n. 5 - marcas ilegiveis - 43 rôlos de arame ele ferro liso
avariados a 100$000 .... .... .... .... .... .... 4:3'003000

LOTE n. 6 - 17 barricas de er-va-mate-mai-ca F. I. & Cia. a 60 k ilos
a 50$000 cada barrica . .

1 barrica ele erva-mate com 20 .kilos . .

LOTE n. 7 - 1 caixa ele caramelos em vidros com marca P. C.
LOTE 11. 8 - 1 caixa ele caramelos avariada com a marca P. C.
LOTE n. 9 - 4 caixas com perfumarIas marca A. P. contenelo:

- 3 eluzias de agua de quina - 2 duzias de oleo de
babosa - 1 groza de sabonetes ovais. 24 duzias ele
perfumes - 48 duzias de sabonetes em bóIas e 36
sabonetes ovais de côco J :100$000

LOTE n. 10 - 30 caixas de guaraná Antartica, caela caixa com
72 garrafas - marca P. G. e 2 caixas quebraelas com
faltas 2:500$000

LO'rE ti. 11 - 7 caixas com pertences de maquinas marca
P. A. P. 5:000$000

LOTE n. 12 - 1 caixa com 50 peças de tecidos de algodão com
2.780 metros marca M. R. O. I. a 1$000 o metro ... 2:780$000

LOTE n 13 - 1 caixa ele tecielos de algodão com 2.830 metros mar-

ca LEÃO a 1$000 o metro .... .... .... .... .... 2:830$000
LOTE n. 14 - 1 caixa com tiras ele couro marca A. O. E. & Cía.

- molhadas .

LOTE n. 15 - 20 caixas - cada uma com 12 ferros de engomar
ns. 3 e 4 marca V. J. T. 1 caixa contendo 10 ferros de

engomar 11. 4 marca V. J. T. . .

1 caixa contenelo 6 ferros de engomar n. 8 marca

V. J. T .

LOTE 11. 16 - 9 caixas contendo cada uma 12 litros de GIM extra
seco DUBAR - marca C. L 1:200$000

LOTE n. 17 - 1 caixa contendo Iícôr Fogo Paulista e ma is treis
caixas com faltas marca J. A. .... .... .... . .....

LOTE n. 18 ..:... 2 caixas de chocolate em pó e fôrmas ele papel para.
dôces marca PORTO . .

LOTE n. 19 - 1 caixa com fosf.oros en� bom estado e com f�ltas
marca X. I. & Cia , 1 caixa com a metade avariada
marca X. I. & eia. ... . . .. .... .... . .

10 caixas molhadas marca X. L & Cia. . .

LOTE n. 20 - 1 caixa com cóla para couros e mate avariado mar-

ca B. S. A .

LOTE n. 21 - 7 amarraelos de sóla a 130 kilos cada uma marca C.
T. & oía .

1 amarrado ele sóIa a 130 kilos marca F. T. . .

1 amarrado de só la com 130 kilos marca ilegivel 2:300$000
LOTE 11. 22 - 2 fardos com sacos vazios ele aniagem. - marca C.

G. & Cla., contenelo cada um 500 sacos a 3S000 caela 3:000$000
LOTE n 23 - 1 fardo com sacos vazios ele aniagem marca J. J. vv.

·

& Cia., contendo 500 sacos a 3$000 por saco
. 1:500$000

LOTE n. 24 - 3 fardos arrebentados marca. J. J. W. & Cia. con-

tendo 1.441 sacos vazios de arnagern a 2$000 por saco 2:882$000
LOTE n. 25 - 1 fardo com 19 tapetes ele côco marca K. J. e. 160$000
LOTE n.26 - 3 fardos ele tecidos de algodão alvejado marca MER-

eUR - 2.694 metros a 2$000 o metro .... .... .... 5:388$000
LOTE n. 27 - 3 fardos de riscaelo marca B. U. com 2.112 metros a

2$000 o metro 4:224$000
LOTE 11. 28 - 2 fardos ele riscaelo de algodão marca J. S. & Cia.,

cada uma com 20 peças - com 880 metros cada uma
_ total 1.760 metros a 2$000 o metro .... .... .... 3':520$000

LOTE 11. 29 - 4 hrdos de brim de algodão marca J. S. & Cia., com
1.861 metros a 4$000 o metro 7:444$000

LOTE 11. 30 - 2 fardos de riscado de algodão marca C. A. S. &
Cla. com 1.760 metros a 2$000 o metro 3:520$000

LOTE 11. 31 - 1 f�rdo de morim ele algodão de côr marca C. C. M.
com 794 metros a 1$000 o metro .... .... .... .... 794$000

LOTE n 32 - 3 fardos de riscadinho de algodão com 1.980 metros
·

marca Leão a 1$500 o metro 2:970$000
LOTE n 33 - 10 fardos de sacaria de algodão marca C .. C. e. e. C.

·

com 250 sacos caela fardo no total de 2.500 sa-

cos a 2$000 por saco 5:000$000
LOTE 11 34 - 3 fardos de sacaria ele algodão marca C. C. C. C. C.

·

com 250 sacos cada fardo no total de 750 sacos

estando os mesmos molhados a 1$500 por saco .....

LOT� n "5 - 1 fardo de sacaria de algodão com 250 sacos marca
• U

T. T. T. T. a 2$000 por saco .... .... . ...

LOTE n 36 _ Fragmentos de caixas que correspondem a 9 caixas
·

de bebidas destruídas marca J. A. . .

Total 75:512$000.
E, para que chegue ao conhecimento de todos. mandou expedir o �resen�e

edital que será afixaelo no Iogar elo <;!ostume .e publicado na. fórma ela lei, pano
e passado nesta cidade de Florianópohs, aos vmte

.

e quatro dias do .mês d� Julho
do ano de mil novecentos e quarenta e dOIS. Selos a fmal. Eu, Hygmo L.Ulz Gon

zaga, Escrivão, o subscrevi. (Ass.) Osmundo Wanelerley da Nobrega - JUIZ de DI

reito da la Vara.
çonf6re.

e Leilão

Escritorio Técnico de Topografia e Urbanismo Ltda.

Medição de terras TopografiaPrecisa-se de agrimensores, topógrafos, medidores, calculistas e 103
desenhistas. Londres, 29 (Reuters) - O r á-

Os candidatos deverão apresentar-se à rua Joinville, n 10, até o dia dia de Paris anunciou hoje que
10 de Agosto. Sómente nos dias uteis. a policia mandou fechar 103

Facilitam-se horarios. 6v.3 restaurantes parisienses. Foram
presas 226 pessoas, que serão
processadas por terem desobe
decido aos regulamentos no to
cante ao racionamento.

Fundada em 1810
Seguros Terrestres e Marítimoa

Dados relativos ao ano de 1940
Capital Realizado Rs. 9.000:&JO$000
Reservas, mais de .. 54.700:000$000
Responsabilidades assumidas, .. iI.929.719:000$OOO
Receita ... 28.358:711$970
Ativo em 31 de dezembro 85.964:965$032
Sinistros pagos 7.323:826$800
Bens de raiz, [prédios e terrenos) .. 22 354:000$000

Diretores:
Freire de Carvalho,
e Dr. Fra ncisco de

Dr. Pamphilo u'Utra
de Souza

Epiphanio José
Sá.

EMERAUDE
NO PÓ DE ARROZ COTY

. .. é sempre um motivo novo de
sua beleza. Maior "glamour", ..
um sem b 1 a n t e encantadora
mente lindo e jovem - eis
o que lhe dará o Pó de Coty
perfumado com Emeraude.

o FAScíNIO

PÓ DE ARROZ

atração para

o Escrivlio
BYI4I1l lIlJlz GV�Zl'&'A

Agências e

Sucursal no

cipais

sub-agências em Iode, o territóriu nacional.
Uruguái. Reguladores de avarias nas prln
cidades da América, Europa e Atrica.

Urge a ofensiva
contra o JapãoSidnei, 28 - (De Curtiss Hindon,

correspondente da Reuters) - "O
Japão conserva a iniciativa no sudo
és te do Pacifico, mas os bornbar
deadores em mergulho podem ser

agora empregados contra os nipô
nicos". São êstes os dois fátos sa
lientes que emergem do desembar
que de fôrças japonesas no territó
rio de Papua. A revelação japonesa
de que os aliados começaram a em

pregar aviões em mergulho contra
os japoneses é muito significativa.
A artilharia aérea é um elemento
essencial para qualquer ofensiva e
os aliados estão aumentando a sua

fôrça ofensiva. Contudo, o fáto de
estar a iniciativa ainda em mãos
dos japoneses é uma noticia desagra
davel e foi recebida com interesse
pelo povo australiano, que vê, nos
últimos desembarques nipônicos, '
uma ameaça direta à base aérea de IPort Moresby. Enquanto isso, per
manece como consideração primá-

I

ria que é possivel que o movimento
japonês tivesse sido ditado pela ne
cessidade de impedir o possivel es
tabelecimento de uma base aliada,
de aparelhos de caça e bombardeio,
na costa de Papua, o que, se se tor
nasse uma realidade, resultaria em
que êsses aviões se empenhariam
em luta contra os bombardeac1ores
japoneses, quando se dirigissem ou
voltagem dos seus reides de bom
bardeio. O fáto de que o .Japão não
é capaz de se manter por longo
tempo na presente posição, é des
crito pelas recentes palavras do mi
nistro do exterior da Austrália, E
vatl: "Se não tomarmos muito cedo
a ofensiva, o Japão o fará".

Apurando antigos
furtos de gasolina

Rio, 29 ("Estado") - A po
lícia está apurando antigos
furtos de gasolina, óleo e ou

tras matérias semelhantes, que
vinham sendo praticados con
tra a "Anglo Mexican " , nos
seus depósitos. Os furtos, pelo
que já está verificado, eram

praticados por empregados da
companhia, com a cumplicida
de de certos garagistas. Viola
vam os relógios dos carros de
entrega e aplicavam outros
processos e vinham, dessa ma

neira, há três anos já, desvia
ando 100 a 200 litros diários de
óleo e gasolina,

Agente em Florianópolis'

CAMPOS 'LOBO & (ia.

RESTAURANTES FECHADOS

Pe�indo italiano$
Genebra, 29 (R.) - Notícias

aquí chegadas adiantam que a
Alemanha está exercendo gran
de pressão junto a Mussolini
para que sejam enviadas ime
diatamente considerável quan
tidade de tropas de infantaria e
unidades anti-aéreas, a-fim-de
reforçar o litoral francês do
Atlântico.

o ADVOGADO ACACIO MO
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro» n= 23.
(das 9 às 12 e das 2 às 5)

Residência: "La Porta Botél"
apartamento 112.

Caixa-Postal] lO-Fone: 1277

SCHMIDTFELIPE N

Leitura para
os franceses

Vichí, 29 (U. P.) - Aviões
britânicos despejaram na noi
te passada, por duas vezes, mi
lhares de panfletos sôbre a ci
dade de Clermont-Ferrand.
As baterias anti-aéreas fran

cesas abriram fogo contra os

Incursores, sem contudo, atín
;f..Joª,

RUA

CDu. postal IQ-- Tt'lfJJhoIUIOB3-t!.nd. Te!.• ALLlANCA.

Sub-Agente em Laguna. Tubarão. ltajaí,
Blumenau e Izrqea.

333$000

40$000

20$000 Os franceses que ajudam o «eixo»
Entretanto, a maioria dessas

embarcações bateu de encontro
aos campos de minas espalha
dos pelos ingleses ao largo do
litoral da Cirenaica, obrigan
do os italianos a rebocar para
Derna um grande transporte e

outro navio menor, ambos ava

riados.
Acredita-se ainda que os pró

prios marujos franceses pra
ticaram diversos atos de sabo
tagem contra as unidades que
tripulavam.

850$000
20$000
100$000
10$000

Genebra, 29 (R.) - Segun
do informações recebidas nes

ta cidade, um comboio francês,
escoltado per alguns des
troiers italianos, deixou o pôr
to de Sfax, na Tunísia, a 8 do
corrente, a-fim-de transportar
suprimentos para as tropas do
marechal von Rommel. Êsse
comboio era composto de três
transportes franceses de 4 a 6
mil toneladas e várias unida
des menores.50$000

2:000$000

200$000

100$000

150$000

100$000
APAQVAOOS PELO O"H·a·p· SOB N' 569 DE 19"'.

Notícia de última hora
1:125$000 Dentro de poucos dias será inaugurado em Florlanõ

poiis à Rua João Pinto n. 13. (Sobr.)
O CLUBE AEROMODELISTA, patrocinado pelo Aéreo

Clube Civil Catarinense, sob a presidência do sr. capitão
Asteróide Arantes e fiscalizado pelo soro Franklin Ganzo

Diretor-Pro prietário: Otomar Bohm. Inscrição desde
o dia 25 de Maio de 1942.

Matrícula: 15$000. - Mensalidade: 15$000.
Rádio-telegrafia: 20$000 por mês, - Aulas

500$000

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CASO c •• I O
A AGENCIA FORD avisa aos srs. proprietarios de automoveis e caminhões, que acaba de contratar com a firma depositaria dos afamados e eficientes aparelhos.

GASOGENIO LIGHT
a exclusividade desse produto, fabricação inteiramente nacional, para todo o Estado de Santa Catarina. Este aparelho, aprovado pela comissão de técnicos
encarregados pelo Governo, já é conhecido em todo o Brasil como de absoluta precisão, eficiencia e de facil manejo. Com o' maximo prazer ministra-se aos

snrs. interessados toda e qualquer informação a respeito. Aguardem a chegada da primeira partida destes aparelhos, dentro de breves dias.
Rua Conselheiro Mafra N· 54 Telefone, 1.665 Telegrama .TUFFIAMINlt

�!l!!qP(A 4�6E�!!�gantY��eyqÇPd�!�P!Old S�,� (D�é!.rp.aO���.}E�I!�!!C!,;�t� d� I Ecos e NotíciasA. Fenton, de 33 anos de idade, natural de Rio Gallegos, Argenti- "L'Orrlre", de Paris, e que se encontra residindo no Rio, prestou ao
na, foi condecorado com a "Flying Cross", pelo êxito com que "Diár-io da Noite" impressionante depoimento sôbre os campos de con
conduziu sua esquadrilha em varias ataques. Êle e dois outros pi- centração alemães na França ocupada, declarando' que os mesmos
lotos enfrentaram quinze aviões de bombardeio alemães escolta- constituem câmaras infernais de torturas. Quanto ao campo de Com. Atendendo às dificuldades dedos por quinze caças. Fenton atacou quatro vezes os aparelhos piêgne, onde se encontram os brasileiros, não possuía informações transporte, o prefeito carioca sr.

LIVROS QUE TRAZEM A MORTE inimigos, antes de seu avião ser atingido, e conseguiu voltar sal- precisas; mas. quanto ao campo de Dracy, um grande edifício de três Henrique Dodsworth deliberou
C did d

- .

t vo à sua base.orno me 1 a e precauçao, em VlS a andares, outrora construido para a Guarda Móvel, serve de abrigo aos tornar facultativo o trajo de ri.dos frequentes casos de meningite epi-
dêmica ali surgidos, o govêrno chileno

O SAVAS LACERD
detentos. Acrescentou que nenhuma instalação sanítái-ja, nenhuma gor na temporada lírica do Tea-ordenou o fechamento, até o dia 26 elo Afluente, da Biblioteca Nacional de San- , • canalização, nem de luz nem de Iavatoríos existem no edificio, sendo tro Municipal. De acordo com o

tiago.
O lí t d C t d S' d d H 'tal d Carl'dall os infelizes, para satisfazer as suas necessidades, obrigados a cami- regulamento da polícia, e' proi-Eis, em síntese, um caso interessante. CU IS a o eo ro e dU e e o OSPI e e

que bem revela as transformações Ex-interno do Serviço do Professor Le6nidas Ferreira e ex-estagiário dOI) nhar para lugares afastados. Os prtsíoneíros dormem no chão, no cio bido O uso de chapéus pelaspor que atualmente passa o mundo, se
bem que venha a recair no mesmo ma- servíces do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo) monto duro e frio, não tendo colchões. Como alimento, os prtsíonciros senhoras.., ..,;rJ!�rg;g�o ..

de dantes, num patente círculo Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS, recebem, pela manhã, uma bebida infecta, preta como café, mas que
..

Lucrécia Borgia, a insinuante amorosa NARIZ e GARGANTA dele nada tem. Ao meio-dia, recebem uma sopa morna, sem nenhum Será inaugurada hoje na cida-
que a história, no seu mestér de endeu- .

l' t
-

t l' '1
-

I de do RI'o de Janel'ro uma pra-sar justos e pecadores, deu-lhe um lugar COIlS: Vítor Meireles, 28.-0as 16 às 1-8 horas. mgrec leu e. A arr e, e servu a essa mesma sopa, que nao passa c e
ao sól, apesar de seus conhecimentos O O ásrun. São fornecidas 1.700 gramas para cada sete pessoas, provocando ça que terá o nome de Anteroprofundos na arte de matar pelo vene- Res.: Conselheiro Mafra, 77-FLORIAN P LIS. �

no, desconheceu, talvez, êsse. Seus armá- a partilha, muitas vezes, cenas tumultuosas. de Quental.

�t���I��::��:'f�;:l���::f�����L���t':��IOS franceses usam tamancos e pagam

tA
A •

M A A �ÚL�T�I�M:;;=A=H";;;;:::;;O�R-·--=A·--em sua corola fél para os homens; ora t t��jaRg����i2u: e\��l� �c��;��t��eabo era- 12$000 por um ovo!
. n onlo a os reas Em frente à costa africana

qu�1��i'�!��0� �l!�ci�\�ião ��l��n� ���f� Recife,30 (Meridional) _ Procedente da França ocupada, chegou Belmira Matos, Pedro e Noemia Goulart, Antônio Matos do IhM�dite:râ�eo, um. navio pa-
filha dos Borgias não poderia conceber () (ausentes) tru erro italiano foi afundadoque o livro, "êsse audaz guerreiro, que frei Benevcnuto Santa Cruz, o qual, falando aos jornais, declarou que ausente, José e Luiza Matos ausentes, Julio e Arcinoé . A •

conquista o mundo inteiro sem nunca f A Silva (ausentes), Jací Matos Arêas, Jose' Matos Arêas por um cruzado.r britânico,
ter Waterloos", no dizer do nosso Cas- a parte met-ldional da França está em completa con usão. crescentou
tro Alves, levasse em suas páginas cheias que os alemães praticam os maiores atentados contra a população (ausente) e Joel e Edith Sousa, avó, tios, irmãos e cunhados
ddeesav'li,d'lalaee Vaibll-laloÇrãtOe °ql,SeOfal'bÍlal1teel.lto que de ANTONIO MATOS AREAS, vítima do bá rbaro atentadofrancesa, e o auxilio da Gestapo à quinta coluna se faz ininterrupto,
Pouco dada à leituras, ela náo sabia d 1 t I' d A't

- A' ao" PARNAIBA ", convidam aos demais parentes e pessôas deque o livro que traz ânimo e amor pá- havendo grau e propaganr a con ra os a Ia os. SI uacao ocononuca

trio, pode, também, à maneira da 1'03ei- causa a morte de muitas pessoas e o racionamento estende-se a todos suas relações para assistirem à missa de 3° mês, que mandam
ra dos jardins, que dá belas rosas e en
fadonhos e perigosos espinhos trazer a os generos e vestuários, custando um ovo 12$000, sendo o povo obi-í- celebrar dia 1 o de 'agosto, sábado, às 7,30 horas, no altar de
co�-rupção e o dehabar de um' povo. O d t C Iuí t 1 f' 1

.

I t nossa Senhora de Lurdes, na Catedral Metropolitana, em sulrá-beIJO de Judas, que tanta alegria causa- ga O a usar arnancos. onc lUU que IH o OI uesviac o para as ropas ,

va à sua mãe, deu tristeza e morte ao de OCUIJação, acrescentando que nada se sabe sôbre a situação da gio de sua alma.Filho de Deus, no Horto das Oliveiras ...
Tudo. depende da disposição do autor... França porque a censura francesa não o permite. Agradecem, deste já, a todos que comparecerem a esse ato
o Iivro é pernicioso; o li1'l'0 ,é útil e d

.

d d
'-

agradável. Nele poudernos corr íg ír nos-
• e pIe a e Cf] sta.

�t�j;,���,i;�it;�l���L;I�\�I�;lr:e��i Têm de conseguír o domínio do ar Jovens e mulheres substituirão os homensdesalento...
.

Los Angeles, 30 (Umted) - ? conhecido t:Cl1lCO en:: aviaçao, ma, Kuibishev, 30 (De Maurice Presume-se que o novo sistema
ve�s n��C�?�!g; d\�'q��f�li�f�i;ot���oE tr;: jor Seversky, declarou que os aliados ainda nao poderao estabelecer Lovell correspondente da Reu-

I
colocará milhões ele mulheres e jo

�go0�J�����11rl�sE�â��.s�sT�_i����l P��ql�l com êxito uma segunda frente de luta contra Hitler, p:,lo fáto de não
tersj :_ Enquanto prossegue a vens no trabalho elas fazendas C).

todos os meios "ribbentropianos" (des- possuírem dominio do ar. Revelou ainda o famoso aviador que as
grande batalha, ao longo do Don! letivas c elo Estado, af'ím ele subs-culpem-m", o neologism�) çJe insinuaçáo Reais Forcas Aéreas terão que suspender seus ataques noturnos con- i t'

.

1 1 d
'.

e de maneia. E um mícróbío ilustrado •

. ., . ,

.'

l' 1llre111 OS 10n1enb C lama os "lI'

vaiS'ã.f�I�i dg�,�i' sejam os livros portado-
tra a Alemanha, para realizá-los em plena. luz elo elia, a-fim-de melho- inferior, o govêrno sovíético esta

armas. Devido a essas medidas, os
res dos micróbios da meningite. Mas, ou. rar seus resultados, mesmo que isso signifique uma maior perda. de toman_elo medidas. para assegurar: n:antímentos para a Rússia têmsadamente, suspeito que sejam volumes .-

b st C 11 t s n aIde propaganda nazi-nipo-fascista... avioes, a.o pais os a a : 11 eu o e 1 1-
I sido adquiridos com facilidade. As

as 1f;���t���::' em si, os micróbios de todas t�me�1t?S, a desp�lto. d�s perdas .ter- dificuldades para substituir os con-
.Hjtler, Mussolini e Híroíto, são bons Prov.-denc.-a rítortaís. As prmcipais medidas dutores de tratares e caminhões ediscípulos e o Diabo, nesse tocante, é o FRACOS • são as seguintes: Reunir o maiormelhor mestre os mecânicos que estão servindo....

DR. SERTORIUS patriótica ANtMICOS número possível de mulheres e jo- L'O exército foram solucionadas
Anlversárfoo: ) D"

. TOMEM vens para trabalharem em grandes cem o treinamento Jas mulheres
C Rio, 29 (Estado - O" iar io

Uilnho CreDsot!lduompleta hoje 91 anos de da Noite" publicou em "man- II ull áreas de terra; promover o plan- e jovens,
idade o nosso prezado conter- chette", na primeira página, a "SILVEIRA" tio nas áreas agrícolas não ocupa- ---------------
raneo sr. Senen Cameu, figura seguinte noticia: "Serão elirni- das e iniciar, em toelo o país, o sís- Comprar na Cf. SA MISCEmui estimada na sociedade ca- nados da vida pública os que

Grande T6nico tema de distribuição. LÁNEA é saber economizar'
tarinense, pelos seus inúmeros dedicam atividades em favor do

----

dotes de coração. "eixo". A notícia causou grande C''''artazes doVelho batalhador das lides r .

sensação.políticas de nosso Estado, o

aniversariante receberá, nesta
data, sem dúvida, manifestações
sem conta de carirnho e ami
zade.

Com Alan Jones, Jae Pener, Com Warner Baxter e Andrea Com Jane Withers e Jackie
Rosemary Lane e Martha Raye Leeds Cooper

3 tle novembro
Atualidades N' 12 Complemento Nacional (D.F.B.) Aspectos. turísticos de Vitoria

Falecimentos: C Ih d (Em Campos Novos, onde re- Complemento Nacional (D.F.B.) areca ore U o C)omédia Complemento Nacional (D.F.B.)
'd' r I d

em duas partes Sub-.gut•• no. princip.l,SI Ia, a eceu a exma. sra. .

Agradecimentos: I Afonsina Garcia, esposa do 'Sr, Preços: 2$500 e 1$500 Preços: 2$000, 1 $500 e 1 $000 Preços: 1$500 e 1$100 muncípio. do Est.do.
Do sr. João Feliciano Alves, Ramon Garcia. Livre de Censura Imp. até 14 anos Livre: de Censura 17P.

IVida Social
VULTOS & FATOS

dia
Fazem anos lI.oJe:
A exma. sr!:!. d. Rute Costa

Bento, esposa do sr. cap. Qui
rino Bento, oficial, reformado,
de nosso Exército;

o sr. Enéias Moreira, gráfico;
o menor Carlos Alberto, filho

do sr. Orlando Campos;
o sr. José de M�deiros Vieira;
o sr. major João G. Cabral.
o jovem Milton César Pires,

tilho do sr. Romualdo Pires,

grecos,
eram assim

residente nesta capital, recebe
mos atencioso cartão, agradeceu
do a nota dêste diario com res�

peito ao seu natalício.

ocxa::aJDD� �tJDI:JDCIJIlODIlDDOIJD:lIXXXIDDDaXXJCXJIXJCJI:IUOOCOOO�,.CXJODDDO';:J(ZXXXIODon"lOQCXJOUQClDIOIOODIXItJOC:JQCQJP'�OIJICDrXXIQ�
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CINE REX CINE ODEON IMPERIAL
- FONE 1581 - FONE 1602 - - FONE 1581 -

Casamentos:
Realiza-se hoje, na cidade de

Paranaguá, o enlace matl'Ímo'
nial da prendada senhorita Ki�
rana Aterino, tilha do sr. Sida·
co Aterino, do alto comercio
de nossa praça, com o sr. dr,
Jorge Lacerda, ilustre clínico na

Capital Federal.

A's 5,30 e 7,jO horas 7,30 horasA's A's 7,30 horas

Os Vingança
.do passado

Amor de
Primavera

O comandante da força naval
russa do Báltico informou que,
desde o principio da guerra, a

Alemanha já perdeu 92 navios
de guerra e 90 petroleiros e

transportes.
Moscou reconhece que a si

tuação é extremamente séria nas

margens do rio Don, e que,
mais para o sul, peiora dia a
dia. Aí, os alemães lançaram ao

combate 20 divisões com 10.000
tanques e a frente dá luta tem
uma extensão de 200 kms. As
forças russas foram obrigadas
a recuar até Bataisk. Roma
anuncia que Stalingrad já está
ao alcance da artilharia pesada
alemã. Por sua vez, Vichí diz
que os alemães estão já em

Tokoretsh, a 170 kms de Ros
tov.

*

Um comboio alemão foi
surpreendido em frente ao
litoral holandês e imediata
mente atacado pelos brit�
nicas. Um grande navio foi
afundado e 2 transportes
menores ficaram ardendo.

*

Moscou informa que nos ul-
timas 2 meses, os alemães reti
raram da França para a frente o

rientaI c14 divisões de infanta
ria e 2 divisões de tanques.

Machado '& (ia.
Agências e

Representações
C.lx. pod.1 - 37

Ru. João Pinto - 5
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