
Os hunos terão surpresas dasWASHINGTON, 4 (REUTERS) --- DEPOIS DE INSPECIONAR "NUMEROSOS SEGREDOS E MODERNOS MATERIAIS" DO EXÉRCITO NOR
TE,·AMERICANO, O SENADOR ELMER THOMAS, PRESIDENTE DA SUBaCOMISSÃO MILITAR DA CÂMARA, DECLAROU: - "CREIAM-ME� OS HU
NOS EXPERIMENTARÃO SURPRESAS DAS MAIS TERRIVEIS. A COMPARAÇÃO ENTRE O MATERIAL DO EXÉRCITO NORTE-AMERICANO E O

DOS ALEMÃES, CAPTURADO, DEMONSTRA CLARAMENTE A SUPERIORIDADE DE NOSSAS ARMAS".

•

mais terriveis
"Tanks" se fabricam

em Stalingrad
MOSCOU, 4 (A, P,) - Um

despacho de Stalingrad informa
que "tanks" � tratores continu
am a ser produzidos, em massa,

pelas fábricas daquela cidade in
dustrial do Volga. A navegação
no rio Volga mantéms-e, a despei
to dos repetidos e prolongados
alertas, pontilhados pelo fogo
anti-aéreo. Até agora, nenhum
avião alemão rompeu as defesas
aéreas da cidade.

A Gestapo abafa as queixas
do povo alemão

Londres, 4 (United) - A
emissora de Moscou anunciou
que, na cidade de Hamburgo,
a Gestapo matou 45 pessoas e
feriu muitas outras, no dia 26
feriu muitas outras, no dia 26
do corrente. Ao que parece, a

referida ocorrência verificou
se durante uma manifestacão
de protesto popular contra

�

a

difícil situação alimentícia da
Alemanha,

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente ALTINO FLORES

IANO XXVIII N. 8604

•

maior concentração
MOSCOU, 4 (U. P.) --- INFORMA-SE QUE, TANTO O MARECHAL VON BOCK, COMO TI

MOSHENCO TÊM CONCENTRADA A MAIOR QUANTIDADE DE TROPAS E EQUIPAMENTOS
,QUE REGISTRA A HISTóRIA DA GUERRA, PARA A BATALHA DE STALINGRADí QUE SE

ANUNCIA SERÁ A DE MAIOR VULTO DE TODA A CAMPANHA�

Florianópolis Terça-feira, 4 de Agosto de 1942

da história

Se tão no dia

Por cnquaute o sacl'if,ício exigido pela pátda foi quasí nc

nhum. Qualquer que sda essa extgêncía, nunca será demasiada.
O que tem hnvido atp agora, para orgufho do patriotismo na

cional - são of'ercr-huentos I' sacl'if,íeios espontaneos. Para exem

plificar, mui propoattadamcntc, citaruí o magnífico coeficiente das
oferendas de aYiõ('s de trx-inanu-nto paru a nossa mocidade. A cam

panha patriótica, do dinâm ico Assis Chnrr-auln-íand, tem dado re

sultado estupeudamontc confortado!'.
O courér-cío (h> todo o Brasil tr-m conti-Ibuído. Plrmas há que

otereccram tl'PS I' mais aviões, no valor aproximado de cillcoenta
contos cada um. O Bl'asil pJ'ecisa de asas para pl'oteger "uas fron
teiras, para g'al'antir sua indejlPlI(lência e diJ'eitos, e os bons pa·
triotas, como 1a III hpm os leais e agI'a(](>ddos estrangeiros, especial
mente os que' a fOl'tuna bafejou, concorl'em, eOIll lll'az('l' e ufania,
Jlara tlUI' as asas SI' multipliquem.

Cab(' íÍlIullPIlI aos nossos cOlllel'ciant(·s o eUlllln'imento dêsse
!leveI' de patriotismo, Cabe ao COlIH'l'do, I'IIl gl'ande maioria Jlrôs
)lero, de J:;'lol'ianôpo)is, dar sua ]1;n'cl'1a 1Il0netal'ia para a compra,
NO lHINli\lO, de UIIl ;l\'ião ,lI' 1l'einalllellto. í<:s�e dever se impõe,

•••••••••••• ii!••••••• :-••: _

e (\�te dever, estou cel'to, será cUllI_p_ri_d_O! _

i FILHA I MAE ! AVO! i RS�!�C p�O�nfore�!�easã�ple����Lta-
: Todas devem usar a •• :e��éd�c������liz:�1�0 t�I�re;����r�i�n�e�t���ul;1�OC�f�� ::�':,iÇ�:

tas horas da noite, torravam café de pior espécie possível, im-• • próprio para o consumo e que, fraudulentamente, era posto à
• • venda para o consumo público.
• -. Numa batida, foram presos os indivíduos Américo Aguera
• e Ezequiel Pérez, quando torravam café "escolhas", que é uma

• (OU REGULADOR VIEIRA� •• mistura de poucos grãos de café com palha, pão, pedra e até
pedaços de batatas, além de muitas outras impurezas' capazes• A MULHER EVITARÁ DORES • de envenenar a população,• Alivia as Cólicas Uterinas • Além da prisão dêsses indivíduos, que serão conveniente-

• Emprega-se com vantagempa- •
mente processados, foram apreendidas todas as peças do ma-

• ra combater as irregularidades •
quináriO de torrefação clandeSti_n_a_. _

• das funções periódicas das se-
• Escrt-to'rt"o de contabt"lt"dade• IlhGras, É calmante e regulador •• dess8� funções.

• FLUXO-SEDATINA, pela sua •
• . " .

'" comprovada eficácia, é muito re- •
, ceitada, Deve ser usada com •• �1Z\� confiança. •• ,,�;� _ FLUXO-SEDATINA encontra-se

• 6"". F H� 'lMAé em toda parte.
. •

••••••••••••• 0•••••••••••

fascista, por que não
vai para a Itália ? ......

Salvador, 4 (A, N,) - Em virtude ele estar promovendo tumulto em
um caté do centro ela cidade, a policia deteve, ontem, um súdito italia
no, de nome Dino Lenmr c, elemento já suspeito de atividades quinta-co
lunistas, Depois de rigorosa busca em sua rcsidcncia, as autoridades
apreenderam farto material ele propaganda eixista e mais elementos
comprobatórios de suas atividades contrárias aos interesses nacionais,
Grande massa popular assistiu à prisão do mau elemento, que serú, ago
ra, devidamente processado pelo Tribunal de Segurança Nacional, de
acôrrlo com as providencias jú tomadas pelo Departamento da Ordem
Política e Social.

,

e

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

Ex-interno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estasíéríe dos
Serviços do dr. Gabriel de Andrade CHio) e dr. Pereira Gomes CS. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e Gj'RGANTA
Cons: Vitor Meireles, 28.-0as 16 às 18 horas,
Res: Conselheiro Mafra, 77-·-FLORIAN6pOLlS,

j

--------- ---_--,

Apontemos os quinta-colunistas!(Rio,4 (D, N, P. A,) - Um jornal publica um tópico a pro
pósito da notícia de Fortaleza, anunciando a prisão de um in
divíduo que comemorava o afundamento do "Tamandaré", o I
qual, detido, escreveu um bilhete a seu pai, dizendo: "Fui pre
so por ser alemão". O tópico assinala que os partidários do
"eixo", no Brasil, são todos dêsse estofo, acrescentando: "Pa
ra êles, o apregoado nacionalismo nada mais tem sido que cor

tina de fumaça, que lhes mascara os propósitos e as atitudes
serviçais para com os planos urdidos lá fora, O dever de todo
brasileiro é descobrí-Ios, para que sejam severa e duramente

castigados" .

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

somente 11000 até à
15v-7 Iembarque, pagandO

praca 15.

Contribuição dos amigos. da RftF
Londres 4 (Rcutcrs) - O c('], Lloycl Vcllll1, mllllstr,o d� Prodl1_ça?

Aeronúlltica,' recebeu da "Fraternidade do Fole", _organ,lzaçao bras,del-
1'3 COlll séde no Hio de Janeiro, um cheque de 2,!),OO III,)ras estel'lll1,as
p:ira a produção aeronáutica, A "Fraternidade do l� ole'.', e uma a��ocIa
do ilíl.eressailte, pois seus sócios concorrem com ::,0 �'els por a_vw? _dO
"eixo" abatido pela RAF, 2,500 libras foram as pnmelras contnblllçoes
·dos brasileiros amigos da BAF,

"

" '''" "

Em resposta a êsse geslo, o ministro Lloycl em ll_lU a FI aLeI llld a d,e
do Fole" o seguinte telegrama: "Crato, acuso reCe2JlmelllO ,da, sua j)I'l,
meira remessa tliréta de 2,500 libras para a produçao aeronaullea, ql�eJ
l'a1l1 tl'ansll1itir os mais calorosos agradecimen,tos a Iodos os sellS SOC!OS
pela sua generosidade, a qual cxpr!llle a confIan9� no poder d[�, H�I< e

nos anillla na nossa tarefa de lhe fornecer os aVlOes que necessIta,

ASAS PIRA O BRISIL A bandeira só será enrolada
do armisticio

(L'embrete ao comercio locai...) Pelotas, (Via postal) - Uma comissão de funcionários
bancúríos e elementos de outros sindicatos esteve conferen
ciando com o prefeito mnníeípal, dr. "L Barros, sõhre o proje
tado desfile trabalhísta, a realizar-se no Dia do Soldado, Como
a comissão referida comunicasse também que naquele dia, le
varia fi efeito o hasteamento de grande bandeira com o "V" da
Vitória das Nações Unídas, lembrou o prefeito o hasteamento
da menclonada bandeira num dos mais altos edifícios da cída
ele, ficando, também, assentado que a bandeíra em aprêço só
poderá ser enrolada no dia (lo armistício desta guerra, quando
então será substítnída por uma placa eomemoratíva.

(.JAQUES SCH\YEIDSON)
Um despei-tar de onr-rgtus cívicas, lima r-eação vigorosa do

mais são dos nacíonaltsmos, cis o cm-actcrf'stíco do Brnsíl de hoje.
Da dcspreocupacão quase lássirla, do pacifismo romântico,

a líás, sincero, passou, o nosso País, de }lOUCO tempo para cá, a um

estado de vlgrlía e guarda.
O r-espeito aos comprom issos intcr-nmer-icanos, o leal c honesto

cumpr-ímcnro de tratndos, a tradição de elevada PtiCZl politica in,

tcrnnctonal, colocar-um o Brasil, no ter-reno moral, ombro a ombro,
com os países que combatem o nlpo-nazi-fusclsmo.

A essa atitude franca e nobre, rcdarguhrun os países do IMar.cando um

sucesso formidavel
devido os BAIXOS PREÇOS,

"eixo" COIII a resposta que lhes é peculiar: com aios de agressão e

felonia. ,Já a êsse tr-mpo, o sangue de Brnxíleíros, a vida de nossos

Intr-épídos mar-ujos, pagal'am pelo feio ci-inu- - lia concepção nazi
fascista - (h' S('l'elll filhos de uma llá1l'ia altiva e Iívre, que livre e

altiva que)' c sal)('j';í viver.
\.'úl'ios iJal'C(J� ,hn'auJ Lli:Uij.\f{_hCt�I:-\. '�"!��;á:; i: ..��d�·dt'a�) f�/t'�d]) �;êt:Ti·

ficadas. Gocbbcls, gongóríco e furibundo, ruu eaça e' insulta a gran
de pán-ía de Caxias, Barroso e Ruí Barbosa. A quinta coluna, in
fame, como a mais soéz das infamias, espreita das sombras. Planos
sinistros, de sinistras almas, visam o Brasít,

POl'PJII, a estas horas o nosso país está desperto, está de JlP,'
na mais santa e valorosa das vigilias, na vtgtlía d,' suas prerroga
tivas de Indcpcndêncía, de Iíberdarle e dos seus direitos.

De ft'olltcÍl'a a Ironteíra, 'Vibra o sentimento pátrio. Em todos
os setores da vida nacional, há vei-dadcíru arrcgtmcntação dos va

lores moraís e matertats, Uma clara compreensão do momento his
tórico se alia a uma, mais clara ainda, compenetração de deveres.

O Brasil se apresta. Chegou o momento em que as palavras
devem ser sóbrias. Deve pr-evalecer, ucíma de tudo e de todos, o

Interêsse pátrio. A sorte e a honra de ter nascido ou a felicidade
de viver nesta terra, igualmente maternal e generosa para todas
as raras e religiões, deve ser bem (' bem Intr-rjn-etud», e melhor

continua a

Liquidação na "A MODELAR"

aíuda rcn-tbnída.

Desaparecimento misterioso
•

Serviços avulsos de contadoria e de escriturarão mercantil
Organização de escritas, sistema econômico,

, controle perfeito.

Organização Comercial Catarinense
Rua João Pinto n. 18 - Fone 1.467 -

Rio, 4 (C, P,) - As autori- diani e o escoteiro Perroni. Du
dades marítimas est.ão investi-I rante a viagem de Santos para
gando um misterioso caso de esta capital, a bordo, desapare- ,

desaparecimento verificado a ceu misteriosamente o conte
bórdo de um navio nacional, rente do mesmo navio João Lo
ao largo do litoral paulista, pes e até este momento, não
Trata-se, sem nenhuma dúví- se sabe se foi viotima de acíden
da, de ocorrência dificil de elu- te ou se suicidou, Lopes era

cidar, principalmente, porque viuvo, tinha um casal de filhos,
faltam os elementos essenciais Elza, de 21 anos, e Narciso de
das investigações, desdobran- 23 anos,

do-se o inquérito unicamente Afirma-se que a bordo tinha
em torno de conjecturas que êle a importância de dez con

deverão devidamente esclareci- tos e um relógio de ouro que
das, desaparecera de seu camarote.

O acontecimento é exata- Em torno do fato foi aberto in
mente igual ao em que esteve quérito, mas até agora nada
envolvido o falso príncipe Da- ficou ainda esclarecido,

LEITS"

Ignora-se o paradeiro do navio
Madrí, 4 (U. P,) - 0s círculos de navegação de Barcelona

e Sevilha estão apreensivos com a demora do navio espanhól
"Cabo Villano", que devia ter chegado ao seu destino há um

mês, O "Cabo Villano", vinha para a. Espanba, procedente do
Rio tIa Prata.

AVISO ESP�C��liS�c?�� d�e�ça�����!!ões
de olhos-ouvidos-nariz e garganta, avisa aos seus clientes

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

DE MANHÃ: 10 às 12 hs. - À 'TÃRDE: 3 às 6 hs.

Ensaio geral das defesas alemãs
Vichí, 4 (A. P,) - Telegramas de París anunciam que os

alemães realizaram um ensaio geral das defesas contra a in
vasão, a-fim-de comprovar a sua eficácia contra a esperada
operação anglo-americana no continente. Os alemães teriam
ficado satisfeitos' com os resultados da prova, declarando-se
que "as defesas alemãs, da costa européia estão completamp,IJ, ... ·
te em 9rdem" • ;

.......

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Use Ventre-Livre

De quem é a culpa ?•
Si V. S. sofre de dôr de cabeça, tonturas, pêso, calor e mal

estar na cabeça, empachamento, dôres e outras perturbações do
estômago, certas coceiras e irritações da pele, falta de apetite, Ipreguiça e moleza geral, lingua suja, quentura na gargan-ta, 'mau
gôsto na bôca, mal estar depois de comer, indigestão, mau bálito,
arrôtos, gases, dôres, cólicas e outros desarranjos do ventre, azias,
ancias e vontade de vomitar, nervosismo e outras alterações da
saúde provocadas pela prisão de ventre, a culpa é sua porque não
se trata oomo deve.
Estas moléstias quasi sempre, são causadas por impurezas, subs

tancias infectadas e fermentações tóxicas no estômago e intesti
nos, que invadem o sangue e prejudicam o organismo.
Para evitar e tratar estes sofrimentos, use Ventre-Livre.
Ventre-Livre limpa o estômago e intestinos das impurezas,

substancias infectadas e fermentações tóxicas, e assim evita e

trata tão penosas doenças.

I • •

\ Lembre-se sempre:
Ventr.e-Livre não é purgante

* *

Tenha sempre
em casa Ventre-Livre

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

o empobrecimento do sangue que é con

dição muito séria. As' poderosas vitaminas
e o cálcio da EMULSÃO DE SCOTT - do
mais puro óleo de fígado de bacalhau -

revitalizam o organismo e enrriquecem o sangue I
Em qualquer época, não há substitutos para a

EMU lSÃO�S[O«
Uma fortuna palra os pobres de saude I

Desmoronamento do fascismo
Berlim, (H-TM) - Infor- beneficiarem com a alta ilicita

mam de Roma ter sido anuncia- de preços. Também foram pre
do oficialmente que um inqué- sos o General Giralamo della
rito realizado pelas autorida- Rovera, antigo presidente da
des fascistas resultou na prisão Federação de Madeireiros e o
de alguns membros dirigentes sr. Gino Cordarella, antigo vi
da federação dos indústriais, em ce-presidente da Federação de
madeira e negociantes em ma- Industriais em Madeira e ad-
deira. vogado.

O sr. Francisco Giacomeli, Londres, 1 (R.) - Mussol1ni
antigo conselheiro nacional e demitiu o presidente da Confe
antigo presidente da Federa- deração dos Comerciantes Fa
ção, assim como o sr. Agostino I cistas, Georgio Molzino, se

Scarpa, antigo vice-presidente gundo informa a rádio de Ro
da Federação Nacional de Ma- ma. Não foram explicados os

deireiros, foram acusados de se motivos dessa demissão.

Resfriado
do Peito

Friccione este poderoso unguento no

pescoço e peito. Actúa como uma

cataplasma, e ao mesmo tempo des
prende vapores medicinaes, que se

respiram. Corta a maioria dos resfria-

Dii;jSem vencimentos hã
7 meses

� D ..

Crédito Mútuo Predial
--------- --------------

Proprietários: J. Moreira & (ia.
27 DE JULHO

Foi entregue a ;Jrestamista Waldemar L. da Silva;
residente em São Francisco (Santa Catarina),
possuidora da caderneta n.9.839, o prêmio

que lhes coube em mercadorias, no valor de rs,

6:250$000
contemplada no sorteio de 18 de Julho de 1942.

4 DE AGOSTO
Mais um formidável sorteio realiza rá a Crédito Mú

tuo Predial, no dia 4 de AGOSTO (3 r.Ielra),
com prêmios no valor de

6:250$000
Não vacile adquira já a sua caderneta na sé de da

Crédito Mútuo Predial à rua Visconde
de Ouro Preto n° 13.

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

Consulta médica gratis !
Conlribuicão, apenas 1$000

Porto Alegre, 3 (C. P.)
Os serviços n1etereológicos dos
Estados tiveram sua incorpo
ração ao serviço da União, por
decreto publicado em outubro
de 1941. E, assim sendo os fun
cionários dos serviços estaduais
ficaram sem vencimentos des
de janeiro do corrente ano.
Continuam êles e suas fa

mílias nessa situação, que se

torna cada vez mais aflitiva,
não só por que muitos rece
biam pequenos ordenados como
também em vista da crise atual
e da falta de dinheiro para
atenderem suas necessidades
mais prementes.
Tendo sido tomadas provi

dências junto ao Ministério da
Agricultura, esperam os referi
dos servidores receber seus

vencimentos, com brevidade.

-XAROPE-

1055

Vende-se ou aluaase asogenio SUL LY
A Carvão Vegetal

Adataveis a CAMINHÕES - ONlBl_!S - AUTOMOVEIS)"e a qualquer MOTOR à EXPLOSAO, com Economia
de 75% sobre a gasolina.

PRODUTO DA MAIS ANTIGA FABRICA
DO BRASIL

a. _

AJUDA A COMBATER A
TOSSE E RESfRIADOS

*
ross sO PODE FAZER BEM

apropriedade n '35 à rua Almi
rante Lamego, composta de
um bungalow confortavel e

moderno, e um sobrado
com diversos depósitos na

parte terrea, e ainda uma

casa propria para instala
ção de qualquer .industria IAceita-se proposta de per
muta por outra casa no

centro, ou próximo ao centro I

da cidade.- Informações na

CASA NOVA, à rua Felipe
Schmidt, 17.

comissões oficiais, em varias serviços de
TRANSPORTES

Vendedores autorizados:
C, RAMOS & crx.

Rua. João Pinto. 9 Fleríununelís
Fornecemos quaisquer informações, bem como orçamentos.

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 pr-oxímo.

4vs-4

I

Já adotados, por

Produtos CATEDRAL
á venda na FARMACIA ESPERANÇA
Rua Conselheiro Medra, 4 e 5 - FONE 1;6lt2

(Defronte à casa Hoepckel

iiHfii lfi§99

Comprai na cr SA MISCE
LÂNEA é saber economizar'

NOTA: - Dispomos de oficina própria, para a montagem dos

Aparelhos, servida por mecânico especializado na Fábrica.
Uma aranha com rodas de
pneus, um cavalo e diver
sos máquinas para fins in
dustriais. Informações nesta

redação. 15vsll

V dum telhado de
en e ....se folhas de zinco

(' respectivo madeiramento,
em bom estado de conserva

ção. Pronosta na ra: Se cretn.
ria do "lira Tênis ctub-".

v- 6

A pena imposta ao
sr. Francisco Mangabeira

Por ter pedido vista do pro ..

cesso o ministro general Alme
rio de Moura, o Supremo Tribu
nal Militar adiou o julgamento
dos embargos opostos à sua

decisão, que condenou o sr.

Francisco Mangabeira a 6 me
ses de prisão, por ter perten-
cido à Aliança Nacional Liber
tadora. Antes de ser resolvida
essa diligência, o acusado usou

da palavra, pedindo recebimen
to dos referidos embargos para
fins de absolvição, argumen
tando, para isso, com a absol
vição dos srs. Hercolino Cas
cardo e Nemo Canabarro Lu
cas, que se achavam .em situa
ção idêntica à sua. Falou o pro
curador Gomes Ferreira, opi
nando pela manutenção da pe
na imposta.

Porto Alegre consome, por dia,
6 toneladas de banha

Porto Alegre, 3 (C' P.)
Pela Comissão de Abasteci
mento Público foram entre
gues à Associação Comercial
dos Varejistas 196.000 quilos
de banha durante o mês de ju
lho findo.

O consumo diário desta cida
de é de 6.000 quilos, sendo
aquela quantidade, insuficien
te devido à escassez de óleos I
vegetais,' verificada no mesmo

período.
. Para o mês de agosto existe

estoque suficiente para 'aten
der toda a capital.

A. Cuidado com
essa tosse!

O

Peitoral de Anacahuita
alivia-a Imrne
diatamente. Á
venda, agora,
lambem em vi
dros pequenos.Vende-se um terreno pro

prio para cria
ção e lavoura. com 10 mi
Jliõ es de campo e mato, eu
cerrando cerca de 2"0 c I be
ças de gado e R ou 10 C8-

sínhas, extremando com fi
cidade de B m Retiro. Infor
mações com Manoel Boetl ,

em Bom Retiro. 1 Sv- 6 Os autos pararam ...

Londres, 3 (A. P.) - Termi
nou o prazo de funcionamento

Vende-se excelente terreno, para os automóveis particula
medindo 20x50 mts., situado res nas estradas de rodagem
à ESQUINA da avenida Rio da Inglaterra, enquanto durar
Branco com a rua Ne r êu. a guerra. De agora em diante a

Ramos. Tratar à rua BIu gasolina só poderá ser dístri
menau, 28. 5v.-3 buida sob prova de estrita ne-

cessidade.

Seria por verem a hu
milhacão da patria!
Zurique, 3 (Reuters) - A es

posa e a filha do dr. Rolant R.
Hogedues, antigo ministro de
Finanças da Hungríia, sucída
ram-se segundo informa despa
cho de Budapeste para a Agên
cia de Notícias alemã.
Norberto Miranda.

TERRENO

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

Esteves Junior, 48.

Camisas, Gravatas, Pijarnes,
Meias das melhores, pelos menores

preços só na CASA MISCELANEA.
- Rua Trajano. 12.

Aluga-se uma sala
grande e confortável para casal,
na PENSÃO SUlÇA, à rua

Esteves Junior, 135. V-46

VI Lá, têm de se explicar
Porto Alegre, 3 (C. P.)

Registou-se, nos últimos dias,
um aumento no preço da le
nha, a qual passou de 16$ e

17$000 a talha, para 20$000 e
mais.
Ciente da alta, a Comissão

de Abastecimento Público cha
mará à sua presença os que ex

ploram êsse ramo de comércio,
para as devidas explicações.

Prscian- se de um viajante para os Estados do
Paraná e Santo Catarina. E' necessário ter conhe
cimento do ramo de fazendas e armarinhos. Prefe
re-se o pretendente que conheço a zona. Ofertas
sómente por escrito, com cópias de atestados e

fotografias, indicando estado civil e atividades
anteriores, a MATHEIS & CIA. LTDA., Caixa
Postal 493, Rio de Janeiro.

CAGO • s O
A AGENCIA FORD avisa aos srs. proprietarios de automoveis e caminhões, que acaba de contratar cbm a firma depositaria dos afamados e eficientes aparelhos.

GASOGENIO LIGHT
a exclusividade desse produto, fabricação inteiramente nacional, para todo. 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 «TUFFIAMIN»

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�i� Para os últimos dias da liquidação na «A MODELAR», novas e grandes baixas de preços ! ��
..�' �:1
,..:� Artigos para Senhoras Artigos para homens Artigos para Crianças �t�
,..:� Capas de borracha, lisas, desde 45$000 �t�
I
..:� Manteaux Americanos, pura lã, desde 132$000 Sweters de 1/2 lã 12$500 Capas estampadas 55$000 �t�
}J� Blusas pura lã 40$000 Blusões de tecido, impermeavel 73$000 Capas ponche borracha, Americana 65$000 �....
......... Capas de borracha Americanas 95$000 Capas impermeaveis, duplas 245$000 S b t d

.

h m grande r+;'
I.......! o re u os e casaqum os, co . �.+,
�f� Capas de borracha. estampadas 89$000 Cerca de 500 ternos finíssima confecção, desconto'! r+;�

�t� Finissimos 'I'aílleurs de pura lã 9;')$000 saldamos pelo custo exato! Para Cama, Mesa e Janelas �t�
I
••� Galochas americanas, saldamos 23$000 Jaquetas de

-

couro 245$000 Cretone superior, tipo linho, metro 1 0$700 �t�
,.... Passadeiras de congoleum, largas, metro 9$500 Filet, à mão, em metro

. 31$500 �t�
�:�1 Péles Passadeira de cong. mais estreita 7$900 Tamanhos e preços de Congoleuns: �t'
�:. Boléros de pele 285$000 Nos tapetes de lã, Bouclê abatimento de 20%! 1,85 x 2,75 110$000 �t�
�:� Capas » »135$000 2,30 x 2,75 132$000 �....

�:� Martas l) » 85$000 Jógos de Lingerie 2,75 x 2,75 155$000 �i�
�.�I Casacos» » 410$000 Jogos de Jersey, 3 peças 85$000 2,75 x 3,20 175$000 �t�
�:. � s »3/4 615$000 Jogos de opala, 3 peças 35$000 2,75 x 3,66 ]95$000 tt�
�i� Aproveitem os últimos dias dessa grande liquidacão.-Vendas só a dinheiro! �:�
+..

_, � +. �
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Os Bens "Particulares" dos Go: 1II��f§Jfif§]ü�if; f�&�.I2I��i2Jfi l2l12·� 5i �� fS81.t]��� 12112l�I2]�iiJ���1QI
vernadores Aliados � �

BERNA, Julho (Interaliado)- iii p. l2J
A misteriosa demissão do Go- liJ ara casacos e �

�ernador de Lwow, na Polo- � 121
nia , sr. Lasch, ocorrida há al-

t
III

d ' I t- !'XI

guns meses, foi iexplicada d? s_e � ves I OSI U Ima �
guinte modo: Uma cormssao 111 1911 ii _ � fi � IX!

alemã realizava uma viagem I§I III
especial de yinspeção e contrôle III UCASO É UMA DAS REGIÕ:onagem, �
e chegou inesperad�n:ente. a fi]

" MAS TODAS AS CIDADES �
Lwow. A sua atenção tal atrald.a � vis=t&m .�, ól DE HOJE DIZSIIASMTIAQMUEFUVà",A OSA LI1
para um armazem, que conti- II;D li llIííf U \' H .-�

nha a "propried,ade particular" [tJ ..... 'ES NAS TERRAS MARGINA • �
de Lasch, Isto e, os bens con- � � � ,

, d t 5 ,4 00

fiscados à p�pulação polonesa, � ii r lUa DE VEICULOS DESTRUIDO& I I III
entre os quais se achavam mu:- ltJ fi
tos artigos de ouro e outras COI' lX'!\liI:JrD;;6 1AI1'.:iO-1("'1Ã1Ã'IAi": t

'

M "1 ���'�'�lA:��Iil��91
sas de valor ..Todo

e material 1XI.xl�:l_'" OOM�L.?..":l(.<f,!?t'1"Jl ara em OSCOU r
' IX ' Sociedade Cooperat�v� de Responsabilidades

encontrado fOI tornado de Lasch •••e8ef)�G.ct'
· ••••••••••••• Limitada

e apropriado pelo Reich. Quan - t. Banco de (re'dalto Popular e Agr"lcolado o caso se tornou conhecido •• nsagem d? c?rrespon.�elndeem. .
t líderes nazistas eles da Escandmavla, contro a o pe-

;�a�:smo�ndignados com o' fato.. S
"'primeh'o Minis�ro sr. Churchill, S · de Santa Catarina

de ue os bens confiscados ao • ltena
�

com «!estmo a Moscou, on- •q
I AS tivessem assado. ,.) Governo. Esse encontro, segun- • Rua Trajano 0.° 16 - SMe própria

povo po o�ed d d L chP Lasch .cussão dos preparativos para a

• Registrado no Ministério da Anricultura pelo Certificad\>
a ser proprte a e e as... •

t)

foi imediatamente demltldo e

• d
- acabamento e

n. 1 em 20 de Setembro de 1958.

enviado para a frente russa, co- pa roes marÔo de Angol"a pal'a a A;gên1cia alf�- ,O • Endereço telegráfico: BANCREPOLA
• lções chegadas aos en·cu os 01- C'd' d MASCOTTE 1 2 d'

�

mo soldado. Waechter, o anti- .

das Ih h M E t ' - o Igos usa os: a. e a. e Iça0
go Governador da Cracovia, foi .. me urchil� ac a-se em osc.�u.,

s a

paIs sao iE FLORIANOPOLIS
'11' o, terIa causado sensaçao 'nos' "" E1\"P E T E PECI LM NTE A GRICU TORES

nomeado em substituição a A ":') .u R S.A S A E A L
.

Lasch. Waechter_ .

é co?hecido ; enco� Turquia. •

da e Emprestimos - Descontos - Cobranças
pela sua sistematlca. pilhagem •

�"ha__"'_ u .. _ ....JeS
• e ordens de pagamento.

dos tesouros culturaiS e dos • Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
bens particulares da Poloni.a ! a.. , B. Representante da Caixa Economica Federal para a venda

AS CAI�('AS DA SUÁSTICA � """" das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
Um tribunal especial em Stettll1 • • semestral, em Maio e Novembro.

condenou um polaco à morte,. O se�l A • Paga todos os coupons das apólices Federais e dos Estados
crime foi que, no dia do amversa- W

DI�a'fi'amente recebemos nOVl'dades e de Sa�o Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.
rio natalício de Hitler, em que ha- ai
via milhares de bandeiras arvora- A • Mantem carteira especial para administração de prédios.
das em Stralsund, êle arvorou um � Recebe dinheiro em depósito pelas
par de calças num pau de banc1ell'a • R F 1° 8 b ·dt 54 F 1514 • Ih t

��)ll�if�l�����r� l�Ol���bl�l��a e��Ui� • na e Ipe c nu, - one . • c/c à disP��ãe°fr��ra����r�) 2%
razão de estar contente na Alema •

. • C/C Limitada 6°Al
nha, onde tinha encontrado tn�ba......a.ae.OO.OEfJ,.H8••e................... C/C A't'iso Prévio 8%
lho e I}ão, e o "Pommersche Zelo 'V W 'ÇfjiI1

tuna" considerou a sentençaele·
.. _- C/C Prazo Fixo 9%

b

P I
Rádio: Telegrafia - Electricidade A i 1\

morte "muito apropriada". , ce ta procur8ç�0 para receber vencimentos em to-

oupas &IS
.

U oyarefl! AULAS NOTURNAS, Início dia das as Repartições Federais. Estaduais e Municipais.
os PROFESSORES DA NORUEGl\ .., _, 2 de Junho-Rua João Pinto, ------------------------__

���à�lIE:����������fc�K;�{f��t���; r Cobertores - Sobretu�os - Pantufas
13, Sobrado. A Sibéria é o Ob)-etivo· nipôniconum campo ele concentraçao, el1s-

M· Ese, fazendo-o, pudesse evit�r que A I e'dica sp.·r.·tader, de boa vontade as saçnflcana AGENCIA i: E'R
.

se. fazendo-o, pudesse evitar que. .

.

lIIt I
Dra. Lourdes Galhárdo Rua Es-

os nossos filhos fossem ec[uc,Jdos tacio de Sá, 142 10• ando Telef.
no espírito elos homens que nos RUA DEODORO -- 33 22-1092- Rio de Janeiro.
dominam atualmente".

ft Turquia satisfeita com os aliados
Angora, 3 (Rcuters) - "A Tur- qui a, mas também peças destaca

quia ficou plenamente satisfeita das para máquinas e equipamentos
com os esforços desenvolvidos pe- para minas e estradas de ferro, em

los aliados no sentido de remediar quantidade suficiente para manter
a falta de certos abastecimentos de o nível da produção do país.
que prccisavamos" - declarou o O material britânico recebido
primeiro ministro turco, Sarajoglu, pelas companhias ferroviárias tur-

no decorrer da conferência que cas é avaliado em cêrea de .

manteve hoje com o presidente da 15.000.000 de esterlinos. O Corpo
Corporação Comercial do Reino ração Comercial do Reino Unido

Unido, lord Carlisle, que estudara está resolvida a incrementar o seu

ontem os pedidos da Turquia. programa de compras que no ano

Os aliados não forneceram so- passado totalizou aproximadamente
mente gêneros alimentícios à Tur- 40 milhões de libras turcas.

Londres, 3 (A. P.) - Em
circulos militares britânicos de
clara-se que forças japonesas
de cêrca de 400.000 homens es-

tão-se concentrando no Mand·
chucuo, do lado oposto da.
fronteira soviética, desde o la
go Baical até o Pacífico, ha
vendo pouca d6vida de que o

Japão planeja um ataque con
tra a U. R. S. S. "Os japone ..

ses já se encontram em posição
de atacar quando quer que o

desejem", declara-se nos refe
ridos círculos.

Os �ngenheiros japoneses
utilizaram grande n6mero de
prisioneiros chineses p a r a

construir e melhorar as comu

nicações ferroviárias e rodo
viárias com as áreas de con

centração das forças.
"Agosto e setembro são os

melhores meses para a cam

panha nesta área e a inativi
dade japonesa em todas as ou
tras esferas, excepto no Pací
fico norte indica que a Sibéria
é o seu objetivo para a segun
da metade de 1942".

Notícia de última hora
Dentro de poucos dias será inaugurado em Florianó

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 SDr. Franklin Ganzo

Diretor-Proprietári0: Otomar Bohm. Inscrição desde
o dia 25 de Maio de 1942.

Matricula: 15$000. - Mensalidade: 15$000.
Rádio-telegrafia: 20$000 por mês. - Aulas noturna8

v-H

AVISO AO POVO CATARINENSE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO 4 de Agosto de 1942

Comemorando a passagem do 700 aniversário de sua fundação, o Clube
realizará grandioso baile no dia 12 do corrente /111- Duas grandes

«êhow» com os <'Demônios do Ritmo»
•

Doze de Agosto
orquestras

�

aVIOeS
.I

aereo I•

o

WASHINGTON, 4 (REUTERS) · FOI APRESENTADO AO SUB-COMITÉ DO SENADO. UM. AVIÃO DE
TRANSPORTE DE TIPO INTEIRAMENTE REVOLUCIONÁRIO o ÊSSE À4.PARELIIO UM PORTA·AVIõES

AÉREO· SERIA CAPAZ DE TRANSPORTAR 12 VELOZES CAÇAS.
Associacão Comercial de Florianópolis

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA
Pelo presente são convocados os srs. associados para 11

sessão de Assembléin Geral que se reallz ará a 10 do cor·
rente, na séde social, à rua Trajano. 13 -sobrado
às IS horas, para o fim especial de se elegerem os vogais
e suplentes que deverão ser npresentados pela Associa

ção à Comissão de Salário Minimo do Estado, de conto e> •. )
midade com a lei.

Florianópolis,

Vida Social I- --

VULTOS & FATOS
Anital Garibaldi

No dia ele hoje, há muitos anos, mor
ria na Itália. longe ela pátria e dos seus, [
Ana ele .Iesús Ribeiro, a intrépida la-,
gunense que penetrou os umbrais ela his-

'

tória sob o nome de Anita Garibaldi. t
"Há na vida ele cada ser um destino·

por cumpr-ir-se", disse alguem, algures.
Sem me ater ao fatalista "estava es

crito" da doutrina da resignação orien
tal, conjecturo, às vezes, na originalida
de do destino. Caprichoso e voJuveJ. o
desuno compraz-se sempre em brincar
com o ser humano, como um gato saciado
se entretém com o mísero camondongo
que lhe cal nas garras. Foi o destino
mesmo, que tornou Edipo incentuoso:caso. aventado mais tarde por Eça ele
Que iroz entre Carlos da Maía e sua irmã
Maria Eduarda; foram os fados, - como
os romanos chamavam ao destino - que
entregaram o trono de Roma decadente
ao príncipe - filósofo Marco - Aurélio
para que êle a reerguesse das ruínas é
a. salvasse do perigo iminente; foi o eles
tmo mesmo que pôs Ana de Jesús Ri
beiro ao alcance dos olhos de GaribaleU,
f.;;�g;stll1ada que ela estava aos grandes
Mulher do povo, sem aquele donairoso

ar ela c:1asse nobre, ela possuía, no en
tanto, daquela, por via de seu sanguemescla de fidalgos portugueses e colono�
açorianos, a fidalguia no tratar e a no
breza de atitudes. Sua crônica é a de
uma perf'eita amazona, dedicada a lutar
pela hberelacle dos povos no sacrifício
ele sua própria liberdade. Saía de uma
luta, como um gladiador romano. paraentrar em outra, sem descanso e sem
hesitações.
Lutava porque o destino lhe havia ela

elo. por companheiro um guerreiro. Curn
pria. ,assim. o fado das mulheres de Je
rusalem, que seguiram seus maridos no

�,:�.bate que aniquilou a cidade do l\Ies-

Anita Garibalcli, ou a nossa Ana de
Jesús Ribeiro. já foi imortalizada em
bronze, por. seus conterraneos e pela Há
Iia, agradecida a quem tantos sacrifícios
por ela fizera.
A sublime companheira de Garibaleli

b�ll1. o mer�ceu. Aqui no Brasfl, a Re
pUbl,\a,. o doce sonho ele Benjamin Cons
tant, fOJ, por melhor dizer, inspiração sua.
Como. os an tígos pioneiros do "west"
amerrcano, ela soube plantar, por seu
her-oísmo e perststêncía, no coração de
seu povo, a semente ela República, que,
al}os mais tarde, haveria de surgir, atra
ves das vozes esclarecidas de Silva .Iar
d1l11, Pat.rocln ío, Constant e Deodoro.Ela, porem. como o arquiteto que morre
antes ele ver concretizada sua obra jáhavia comparecido à República' de
Deus ...

Dr. Sertorius

.anrversértou :
Fez anos ontem a exma, sra.

d. Lucí Melo, esposa do nosso
conterraneo sr. Heitor Melo,
alfaiate,

Fazem anos koJe:
O sr. dr. Laura S. Rupp,

ilustre causídico, residente em

Campos Novos;
a srta. Leoni Maria Machado;
a exma. sra. d. Leonídia Mi

randa Freitas;
a sta. Diamantina Alves;
a menina Marina Sousa, fi

lha do sr. Hortensio Sousa.

Enfermos:
Encontra-se enferma, recolhi

da a quarto reservado do Hos
pital de Caridade, a exma, sra.

d. Corina Vidal de Lima, espo
sa do sr. José do Patrocinio
Lima, representante comercial
em nossa praça.

Habilitações:
Estão-se habilitando para ca

sar o sr. Augusto Haeming; co

merciante na Palhoça, com a

srita. Geni dos Santos Melo, Ii
lha do sr. Saturnino Antonio de
Melo.

DESDE QUE KOLYNOS foi desco
berto, ha trinta annos pas

sados, innumeros dentifricios
têm tentado imitar suas supe
riores qualidades, mas nenhum
foi bem succedido.
Kolynos limpa os dentes me

lhor e sem causar damno
restaurando rapidamente o bri
lho e brancura naturaes,

Não acceite substitutos-insista no

melhor creme dental- Kolynos I

peso que a Russia suporta
Moscou, 4 (A.P.) - Foi divulgada a seguinte no

ta: "Todos os povos do mundo, que ornam a liberdade,
uniram-se contra os alemães, hitleristas; mas o princi-

I po.l peso
da guerra está sendo carregado só pela Russia,

há treze meses. O inimigo sofre perdas fortes, mas o

perigo é agora maior do que em qualquer outro tempo.
Hitler receia o dia em que outros povos e outras poten-
cias se juntem ativamente na luta contra êle.»

o fascismo causa
de5_ordem

Baía, 4 (D. N. P. A.) - Sé
rio incidente, entre o brasileiro
Antônio do Nascimento Matos
e o fascista Diodato Leme, pôs
em pânico a rua da Ajuda. A
polícia interveio, restabelecen
do os ânimos, sendo o italiano
metido no radrez. Foi aberto
inquérito a respeito,

o sr. Presidente da Repúbli
ca assinou decreto-lei, na past�
do Exterior. nomeando o sr

Francisco Luiz da Silva Carn
pos, ex-ministro da Justiça, nos

termos do artigo 2°. do Trata
do Interamericano sobre bons
oficios e mediação, firmado err

Buenos Aires a 23 de dezembrc
de 1936, para tigurar na lista
de mediadores a que se refere
o artigo 1°. do mesmo Tratado J

•

Em entrevista, pelo rádio.
o ator Procópio Ferreira de-
clarou que, na próxima sexo;
ta-feira, levará à cena n.

peça intitulada " Pé de Co'
bra", da autoria do jovem
Alfredo Dias Gomes, que tem I

menos d.e 20 anos de idade.
:.to

Entrou ala do corrente no
seu 60 ano de útil existencia o

conceituado orgão da imprensa
catarinense «Barriga-Verde», que
obedece à orientação do nosso

colega sr. Albino R. Budant, e

que se edita em Canoinhas.
Festejando essa raagna data,

o conhecido hebdomadário deu
edição especial.

O período de trabalho nas

repartições administrativas da
Prefeitura de Florianópolis, será,
a partir de 1 ° de agosto vin
douro, o seguinte:

a) exceto aos sabados, das
onze às dezessete horas;
b) aos sábados, das nove às

doze horas.
O período de trabalho na As

sistência Municipal será tixado
pelo respetivo Diretor, que o

determinará em portaria, tendo
em vista os interêsses do ser

viço.

AVISO As Senhoras
que subscre

veram uma lista para
acquisição de ·uma Irn a
gem de Nos!õo Senhora
Auxiliadora, destinada à
Visita Domiciliária e ain
da não tenham contri
buido com a importancia,
roga-se o obsequio de
entregar na residencia de
D. Edésio .!\ducci, à rua

Visconde de Ouro Preto.

Mulher-piloto
Moscou, 4 (A. P_) - A rádio

emissora de Moscou informa
que a piloto Tanya Osokina, da
fôrça aérea russa, fez mais de
oitenta vôos armados sôbre as

posições alemãs. E' a primei
ra vez que despachos do
"front" meucíonam uma 11lU
lher piloto pelo nome.

TOMEM

�nho Cremta'.
"SILVEIRA"

Gr.nd. T6nico'

*

Os srs. Luiz Oscar de Car-
valho e Algemiro Lobo Gui
marães, que exerciam em cornis
são os cargos de inspetores ge
rais da Fazenda Estadual, foram
designados para exercer as mes

mas funções, gratificadas.

Gratifica-se
Gratíítca-se com 50$000 a

pessoa que encontrou um
cachorro «bull-dog»; com 5
meses de Idade, pelo branco,
malhado de beige, e o entre
gar na Casa «Três Irmãos»

3 vs-z

Cartazes do dia
A's 7,30 horas

Sorte de cabo Luz quede esquadra
Com Dorothy Lamour e se apaga

Bob Hope Com.Ronald Collman, Ida

Obras do cais e porto de Lupino e Walter Huston

Vitoria Cine Jor. Bras. Ixllt3
Complemento Nacional (D.F.B.) Complemento Nacional (D.F.B.�
Bilhete de Loteria (Desenho Preços; 1$500 e 1$100

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

Livre de Censura

A's 7,30 horas A's 5,30 e 7,�0 horas

A cidade que
nunca dorme

Com Joel Me Crea, Ellen Drew
e Eddie Bracken

Atualidades N' 8
Complemento Nacional (D.F.B.)
Meu bem querer (Desenho)
Preços: 2$500, 1$500 e 1$000

Livre: de Censura

1 de agosto de 1942.
ADAUTO FREITAS, Secretario.

10v·3
casa p ro pmc para ln"'Lu.,�

ção de qualquer .industria
Aceita-se proposta de per

muta por outra casa no

centro, ou próximo ao centro
da cidade.- Informações na

CASA NOVA, à rua Felipe
Schmidt. 17.

Vende�§e
e osUma aranha com rodas de

pneus, um cavalo e diver
sos máquinas para fins in
dustriais, Informações nes tc

redação. l Svs l l

VERDADEIRAS·

Vende se
um telhado de

-

Iolhas de zinco
e respectivo madeiramento,
em born estado de conserva

Çã0. Prorosta PAra: Se cret»
ria do "lira Tênis Club .. "·

v- 6

são o uru c o remedio
,

eficaz I

para evitar e tratar

OIS ROUQUIDÕES, os CATARROS
as DORES DE GARGANTA

Vende-se um terreno pro
prio para cria "'o licença do D. N 5 P No 186

r'>]. de 26 de Fevereiro-

.<.t.01h de 1935 aO"> I'

010,002, Eucalyptot 0.0 .

"-'Ü�.l'U •

LHOSA!

o funcionalismo
amazonense

Manaus, 4 (D. N. P. A.) - O
Departamento Administrativo FALTA DE CAL CASA MISCELANEA, distribui-

está estudando o decreto, que Porto Alegre, 4 (C.P,)-Cons. d�ra dos Rá�ios R. C. A. Victor,
determina a abertura de cré- trutores da capital queixam-se Vavulas e DISCOS. - Rua Traja-
ditos para a construção de ca- da falta de cal, que ameaça a

I·
no, _1_2_. _

sas destinadas ao runcíona.is- paralisação de varias obras.

OLT IMA HORAmo público estadual. Inicia- Nas zonas produtoras, como·

ram-se os pagamentos do abo- i Rio Pardo e outros municipios,
no provisório do funcionalis- há grande quantidade de cal,
mo. pronta para ser utilizada; mas

a falta de transportes impede a

sua remessa.

Por isso, dIversos interessados
pretendem dirigir-se à Viação
Ferrea, solicitando o forneci
mento de vagões, já que os

transportes por via fluvial se

encontram reduzidos, em conse

quencia do racionamento de com

bustíveis.

O escritor norte-americano
Wald Frank, que recentemente
escrevera sobre a situação poli
tica internacional da Argentina,
foi considerado c c

persona non

grata" pelo govêrno dêsse país.
E, no sábado, o brilhante publi
cista foi agredido por 6 indi
víduos numa rua de Buenos
Aires, achando-se recolhido a
um hospital dali.

lJ<

•

No dia do Ferroviario Sovié-
tico os ferreviarios norte-ameri
canos enviaram-lhes uma men

sagsm anunciando que breve se
se abriria a "segunda frente", a

qual os iria aliviar da pressão
que estão sofrendo presenternen
te do «eixo».

Dr. G.
O rei Haakon, da Noruega.

I
que se encontra em Londres.
comemorou ontem o seu 70°
aniversario, passando em revista
longo desfile de seus cornpa
triotas.

(Iarno
Galletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro. 23
1 ° andar (Altos do Café
Bubi). - Fone 1.1t6B.

•

Os japoneses enviaram 118
aviões com o fito de destruir
um aerodromo norte-americano
na China; porém, em luta aérea
com os pilotos ianques, perde
ram 19 aparelhos, além de 4
avariados.

Comunidade do FOLE
Nó mês de julho p- n.. fo

ram abatidos pela RAF ltlt6
aviões do "eixo".
Será demolido o
velho templo

Rio, 4 (D. N, P. A.) - Com
o prolongamento da Avenida
Getúlio Vargas, o fi'io perderá
um templo bi-secular. Trata-se
da tradicional igreja de São
Domingos, construída em
1.704. Domingo, a igreja cele
brou a sua derradeira missa.

MENOS OUTRO GENERAL
Berlim, 4 (A.P.) - Iradiação

oficial-- O major general Julius
von Bernauth, perito em tan
ques, morreu em ação na frente
oriental.

Uma agência telegráfica infor
mou que, na opinião dos têcni
cos, a invasão aliada do con

tinente europeu será cumprida
por 15 milhões de homens, 85
mil tanques e 50 mil aviões.

*
Os aviões alemães

ram sobre Londres
ram bombas.

Procura 2 quartosInglês solteiro procura
dois quartos mobiliados, co m
café pela manhã, em ambl
ente sossegado, Tratar com
D. A. G., Cabo Submarino.

6v-4

Propagandistas nazis
Rio, 4 (D. N. P. A.) - O pro

curador Mac Dowell denun
ciou ao T. S. N. os indíviduos
Vitor Schwaner e Anne Liesse
Schwaner, acusados de propa
ganda do nazismo.

Vendem-se
por motivo de viagem, com

urgencía, diversos móveis em
perfeito estado. Ver e tratar
à rua Uruguai, 29 (fundos),
das 12 horas em diante.

1Q vS.-1

que voa

não lança-

QUARTO
Aluga-se um, à rua Conse

lheiro Mafra, para solteiro
ou casal sem filhos. Inter
mações nesta redação.

•

'-----------"1
Um diamante Consta que os japoneses

CARLOS ALBERTO de 200 contos tomaram Cocoda, entre ce••

Rio, 3 (C, P.) - Informam na e Porto Moresby (Nova
participa aos parentes e nes- de Belo Horizonte que nas Guiné).
soas de relações de seus pais margens do Rio S. Francisco '"

--Alberto Gonçalves dos Santos

II
foi encontrado um diamante Um avião solitário alemão

e Jaci Silva dos Santos -- o
nascimento de sua irmãzinha de 73 quilates e cincoenta pon- bombardeou as instalações
MARCIA-JACí. ocorrido em 30 tos, avaliado em duzentos con- militares norte-americanas

de Julho P. passado. tos de réis. :B'::sse diamante, que n sudoeste da Islândia, mas·

___�-.,;
tomou o nome de "Canastra" ','I diminutos foram os danos

3v,-2 foi encontrado pelo garimpeiro causados.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


