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LOS ANGELES, 10 (REUTERS)·· O EMBAIXADOR JAPONÊS NA RÚSSIA, SR. SAlTO, SOLI<lIQ@� [I
AQUELE PAíS CEDESSE AO JAPÃO VLADIVOSTOQUE E GRANDE PARTE DA ZONA MARíTlM�iJ
RIA, SEGUNDO DIVULGOU O RÁDIO DE CHUQUIM, QUE ACRESCENTOU QUE O EMBAIXADOR NIPôNICO
DISSÉRA AOS RUSSOS QUE O PAíS DO SOL NASCENTE ESTAVA DECIDIDO A NÃO PERMITIR QUE OS
ALIADOS FIZESSEM USO DAS BASES SIBERIANAS PARA DALí BOMBARDEAREM O JAPÃO.
Em favor dos prisio·
neiros de -guerra
P. Alegre, 10 (C. P.) - Vem

alcançando o mais completo
êxito nesta capital o beneméri
to movimento iniciado pelo Di
retório Estadual de Auxílio aos

Prisioneiros de Guerra, movi
mento que vem interessando
toda a população portoalegren
se, sempre pronta a atender às
iniciativas que, como esta,. vi
sem o bem coletivo.

;!I� Como já tivemos oportuní
-=-trad"-e noticiar, o Diretório

Estadual, do qual é presidente
o dr. Coelho de Sousa, secretá
rio da Educação e Cultura, está
distribuindo listas entre o co

mércio, a indústria, estabeleci-
m,en�os bancários, re'p�r�iç?es Moscou, 10 (De Haroldo King, correspondente especial da
publlc�s, etc '. Essa lllIcIat�va Reuters) - O perigo paira sôbre o Volga. O comando gerrnâ
��m sido J?UltO b�m acolhId.a Inico luta ferozmente afim de-conquistar posições que lhe pós
ja �e�ldo sido e.nvIadas ao. D�- sam assegurar a execução de um movimento de pinças sôbre
r�torIo as segUln,t�s contr�bu: -

Stalingrado. Ao mesmo tempo, a ameaça que pesa sôbre os

ç�es: Horll; �spIr�ta Radíofô- poços petrolíferos de Kuban e de Haikop foi novamente incre
nica, da RadIO DIfusora Por- mentada nas últimas 24 horas. A grande batalha de tanks pe
toal�grense, 2: 200$0�0; � Secco la posse da estação ferroviaria de Kotelnikovo, situada a cem
& Cia. 1 :,000$000; .Slll;a? Na- milhas de Stalingrado, encontra-se agora no terceiro dia de
dler, 200$000; fUnCIOnarIOS da operações. O local dista apenas 16 milhas do rio Don e já de
Rádio F'arroupílha; 508000;.. correram 9 dias desde que os alemães transportara'm forças
Na proxima semaha tera 1111- importantes de Tsimlyanskaya para a margem meridional do

cio a arrecadação das listas dis- rio.
tribuidas,

Dr. LAURO nAUR!
Doenças de Senhoras-

-

Vias�urinarias
Tratamento especlalisado

das afecções crônicas do
aparelho genital feminino.

Tratamento moderno de
gonorréa crônica por meio
de eletricidade. Varizes e

hemorroides sem operação.
Fisioterapia - Dlatermta e

ímíra - vermelho.
Consultes - das 10 às 12

e das J5 às 17 horas.
Consultorio - R. Tiradentes

14. Tel. 1.663.
Residencia - R. João Pinto

9. Tel. 1.607.

«Milionário do ar»
P. Alegre, 10 (C. P.) - A

empresa nacional de aéro-na
vegação "Condor Ltda." este
ve, há dias, em festa: é que um

dos seus pilotos, o comandan
te Rodolfo Rottermund, um

dos mais conhecidos aviadores
comerciais brasileiros, comple
tou, no avião "Tarauacá" o

seu primeiro milhão de quilô
metros de vôo ao serviço da

aviação nacional.
A fé de ofício do comandan

te Rottermund, que já coman

dou todos os tipos de avião -

desde o monoplano "Bandei
rante" até o gigantesco Fo
cke-Wulf-200 - é extensa, bas
tando dizer-se que o novo "mi
lionário" percorreu todas as

rotas do interior brasileiro.

I DOENCAS DA PELE
E SIFILIS

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

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.

Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

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

E, sob O olhar indiferente de Para ,os flagelados Cabelos brancos I LOÇÁQLavai, a França continúa a sofrer da Grécia l\IARAVILHOSA !
Moscou, 10 (R.) - Informes' Washington, 10 (A. P.) -

procedentes de Genebra adían- O Departamento de Estado I Os nazis fogem ao
tam que o povo da França ocu- anunciou que três navios carre-- servi<o militar
pada recebeu ordem de entre- gados de trigo para os famin
gar às autoridades alemãs, no tos da Grécia partiram de Mon
prazo de três dias, a partir de treal, com salvo-conduto for
hoje, todos os artigos de metal necido pelos governos alemão
que se encontram em seu po- e italiano. Êsses são os primei
der. ros navios que partem condu-
Aqueles que não cumprirem zindo trigo para a Grécia. Es

a determinação no prazo esti- pera-se que durante certo tem
pulado ficarão sujeitos a puni· po saia com destino à Grécia
ções rigorosas, tais como prí- um total de 15 mil toneladas
são e pagamento de multas vul- de trigo mensalmente. Este
tosas. Acrescenta o despacho programa está a cargo da Cruz
que o sr.Otto Abetz, represen- Vermelha da Suécia.
tante de Hitler em Paris, suge-
riu a Pierre Laval que fizesse
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o perigo paira s.obre o VOlga Esses depósitos secretos...
o que os alemães estão fazendo
MEXICO, 10 (ASSOCIATED PRESS) - o JORNAL

"ÚLTIMAS NOTÍCIAS" ANUNCIA QUE A POLÍCIA SE
CRETA FEDERAL DESCOBRIU MUITAS MERCADO
RIAS QUE TINHAM SIDO RETIRADAS RECENTE
MENTE DE ARMAZENS, DEPÓSITOS E CASAS CO
MERCIAIS ALEMÃS CUJO FUNCIONAMENTO ESTÁ
CONTROLADO PELO GOVÊRNO. DIZ O JORNAL: "HÁ
INDÍCIOS DE TEREM SIDO FALSIFICADAS AS AS
SINATURAS DO MINISTRO DA INGLATERRA E DE

Afi.m de lançarem � segundo braço da pinça na �ire�ão UM FUNCIONÁRIO CONSULAR DOS ESTADOS UNI
de Stalingrado, os aleJ?ae� combatem com uma total índífe- DOS O QUE TORNOU POSSÍVEL A RETIRADA DE
rença no que dIZ respeito as perdas decorrentes do esforço pa-I

'
'

"

ra atingirem o cotovelo do Don. VARIAS MERCADORIAS QUE F�RAM DEPOIS DES-
- PACHADAS PARA DIVERSOS PAISES AMERICANOS,

Firmas do Interior do Estado INCLUSIVE A ARGENTINA". A REPORTAGEM DO
'. "ÚLTIMAS NOTÍCIAS" ACRESCENTA QUE OS ALE-

Atendemos com presteza s evrços de MÃES CREARAM "ARMAZENS SECRETOS" NOS
regularizações, registrro de firmas, de QUAIS GUARDAVAM AS MERCADORIAS RETIRADAS

livros, petições, etc. DAQUELES ESTABELECIMENTOS.

Organização Comercial Catarinense
Rua João Pinto n. 18 -- Fone 1467

hIV�E-----------_.__ .._--------_----

Os súditos do eixo pagarão pelos prejuizos
Quando V. S. vir
um aútomovel
com esta chapa,
mande·o parar e

somente 11000 até à
15v-10

México, 10 (A_ P.) - o "Excelsior" informa, que, segundo cír
culos autorizados, as propriedades elos nacionais elo "Eixo" neste país
vão ser vendidas em hasta pública, para com o produto cobrir todo
ou parte dos prejuízos materiais causados ao México pelo inimigo.

embarque, pagandO
praca 15.

Indulto a todos os insubmissos
Rio, 10 (C. P.) - O CeI. Manoel Henrique Gomes enviou

à imprensa a seguinte nota: "Pelo decreto 4.223, de 2 de abril,
o sr. Presidente da República concedeu o indulto a todos os in
submissos do Exército e especiais vantagens aos maiores de 36
anos. Para que possam gozar os favores do mesmo a l.aCir
cunscrição do Recrutamento convida a todos os cidadãos maio
res de 21 anos e menores de 44 anos de idade, que ainda não
se fizeram reservistas, e que não sejam isentos do serviço mili
tar e residam no Dístrito Federal, a comparecerem na séde
do Quartel General, das 11 às 17 horas, diariamente, excepto
aos sábados. Outrossim, todas as petições em andamento há
mais de 4 dias úteis, naquela repartição, sôbre a situação mi
litar, já foram despachadas, inclusive as naturais de outros Es
tados. Só gozarão as vantagens do decreto 4.223, os que reque
reren1 até o dia 2 de outubro do corrente ano.

'Gás desconhecido em
Manhattan

.

Nova Iorque, 10 (R.) - Mais
de 200 pessoas sairam da esta
cão de estrada de ferro nesta
êidade com lágrimas nos olhos,
pouco depois de terem passa
do, de trem, por Manhattan.
As autoridades policiais estão

investigando a causa dêsse te
nomeno, que, ao que se diz, se

.

ria um gás difundido por aque
la zona, o qual se parece muito
com gás lagrimógeno.

Fuga de reféns belgas
Berna, 10 (R.) - Uma infor

mação chegada a esta capital
informa que jovens belgas, ar
mados, abriram caminho pelo
quartel general da Guarda Ne
gra em Bruxelas e mataram
mais de 30 alemães, após o que
libertaram várias dezenas de
reféns.
Em seguida, os prisioneiros

e seus salvadores desaparece
ram com êxito.

É MAIS QPE UM
. NOME, E UM
SIMBOLOl

�".!!
PODEROSO AUXI
lAR NO TRATA
MENTO DA

,

« NÃO SEJAM OTIMISTAS! »

··DIZ O RADIO ALEMÃO
Londres, 10 (R.) - O líder

germânico Cenkiwekz adver
tiu, através do rádio alem..ão,
que "não devem ser tiradas
conclusões prematuras" das
vitórias alemãs no sul da Rús-
sia.

"O inimigo está ainda em si
tuação de reunir suas forças es

palhadas e organizar energica
resistência" .

Moscou, 8 (Reuters) - Os
russos se apoderaram de um

documento secreto do supremo
comando alemão, referente às
relações entre o exército ale
mão e a "Waffen SS" (Guarda
Negra), o qual se refere aos
rumores segundo os quais 03

funcionários nazistas aprovei
tam-se de sua posição para fu
gir ao serviço militar na fren
te soviética.

40
ANOS

.1

• ••Aí COMEÇA
A VIDA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,I

'II

,

I

I,
I

Iii
hr

I �,
: i:1"

I"
I

I ii:
II, : I,

II'
, III

i

I

IIIII
II!ii

II'
II!II I

'II

2 o ISIyo- Segun:la-feira, 10 de Agosto de 1942
L

WASHINGTON, 8 (REUTERS) -, UMA FÓRMULA PARA A CONSTRUÇÃO DE SUBMARINOS, DE CONCRET o FOI, HOJE, DESCRITA PERANTE A COMISSÃO DE
ASSUNTOS MILITARES DO SENADO, SOB ABSOLUTO SEGREDO. O EXPOSITOR NÃO CONSENTIU SIQUER QUE OS TAQUÍGRAFOS OFICIAIS TOMASSEM
SEU DEPOIMENTO, TENDO SIDO IDENTIFICADO COMO O "MISTERIOSO MURRAY". O PRESIDENTE DA COMISSÃO DISSE QUE MURRAY NÃO APRESEN

TOU UM PLANO ESCRITO E SIM UMA FÓRMULA PARA O USO DE CONCRETO À PROVA D'ÁGUA.

� MANEIRASdeAUXILIARaDEFESA
Para que haja mais canhões

na linha de frente é preciso eoorio-:

misar, á retaguarda, aço, borra
cha e petróleo. Faça a sua parte
poupando gasolina, óleo,
e fazendo durar mais o

·tomóvel. Texaco Motor
Marfak podem ajuda-lo!

pneus
seu nu

Oil e

o Brasil e os EE. Unidos
ligados por laços de sólida amizade
WASHINGTON,8 (DE RALPH HILTON, DA ASSOCIATED PRESS) - O

SR. JEFFERSON CAFFERY, EMBAIXADOR DOS ESTADOS UNIDOS, NO BRASIL,
LOGO APÓS A SUA CHEGADA A ESTA CAPITAL, CONFERENCIOU COM O SR.
SUMNER WELLES, SUB-SECRETÁRIO DE ESTADO, E COM' OUTROS ALTOS
FUNCIONÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE ESTADO. LOGO DEPOIS O EMBAI
XADOR E SEUS AUXILIARES TAMBÉM CONFERENCIARAM COM VÁRIOS PE
RITOS NORTE-AMERICANOS E BRASILEIROS, ESPECIALIZADOS EM PRO
BLEMAS ECONÔMICOS DOS DOIS PAÍSES. ENTRE OS ASSUNTOS TRATADOS
FIGURARAM O CACÁU, O CAFÉ, O PETRÓLEO E AS CONDIÇÕES DE NAVE
GAÇÃO COMERCIAL, TENDO O EMBAIXADOR DECLARADO AOS JORNALIS
TAS: "SÃO TANTOS OS ASSUNTOS A TRATAR ENTRE AS DUAS NAÇÕES QUE
É DIFÍCIL DIZER-SE QUAL DÊLES MERECE A PRIORIDADE NAS DISCUS
SÕES".

DEPOIS DE DIZER QUE APRESENTARA AS SUAS DESPEDIDAS AO PRE
SIDENTE GETÚLIO VARGAS ANTES DE PARTIR DO ,RIO O EMBAIXADOR
CAFFERY ACRESCENTOU: "ENCONTREI-O DE PERFEITA SAÚDE, COM A SUA
HABITUAL ENERGIA E SEM O MENOR ABATIMENTO EM SEU ENTUSIAS
MO PERMANENTE. O POVO DOS ESTADOS 'UNIDOS DEVE APRECIAR, DEVI�
DAMENTE, A SUA GENUINA AMIZADE PARA CONOSCO E PARA COM A: NOS
SA CAUSA. A RAPIDEZ COM QUE O BRASIL MOBILIZOU OS SEUS RECURSOS
PARA FORNECER AOS ESTADOS UNIDOS E AOS SEUS ALIADOS TANTOS MA
TERIAIS DE IMPORTANCIA PARA O NOSSO ESFORÇO DE GUERRA MERE
CE A MAIOR ADMIRAÇÃO DE TODOS AQUELES QUE ESTÃO A PAR DOS FA
TOS. A AMIZADE DO BRASIL PARA COM ÊSTE PAÍS E A SUA LEALDADE
AOS PRINCÍPIOS PAN-AMERICANOS SÃO INABALÁVEIS. ESSA AMIZADE É
UMA FONTE PRECIOSA DE GRANDE CONFORTO MORAL E MATERIAL, PARA
NÓS, NESSA LUTA TÃO SÉRIA EM QUE ESTAMOS EMPENHADOS CONTRA O
"EIXO".

Requisitados 500 vagões
destinados a ArgentinaBuenos Aires, 8 (A. P.) - Anuncia-se autorizadamente que

o govêrno dos Estados Unidos requisitou, por "razões milita
res", quinhentos vagões comprados por uma estrada de ferro
àa Argentina.

Êsses vagões deviam ser embarcados em navios argentinos
no pôrto de Nova Orleans, dentro de poucos dias.

Soube-se tambem que o embaixador argentino Felipe Es
píl recebeu instruções do seu govêrno para pedir ao govêrno
norte-americano que reconsidere a resolução, em virtude da
necessidade da Argentina de utilizar os vagões para 0 trans
porte de zinco procedente da Bolívia.

Causou surpresa a decisão do govêrno dos Estados Uni
dos, porque os vagões são destinados a ferrovias de bitola es

treita, não tendo aplicação prática nas estradas de ferro nor
te-americana.

Vendem-se
por motivo de viagem, com

urgencia, diversos móveis em

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

10 VS-.6

a

G_IDr. elerno
Galletti
ADVOGADO

Praça 15 de Novembro, 23
10 andar (Altos do Café
Bubi). - Fone I.ft6B.

- Que tens, Mamãe, sentes alguma
cousa? O Papai não tarda a chegar ...
- Sim, filhinha, tenho uma enxaqueca
terrível, que não me deixa fazer nada.

- Vê, Mamãe, esqueceste que temos
Melhorai em casa. Toma-o aquí.
- .E; verdade, filhinha, como sou es

quecida! Dá-me dois comprimidos.

SEIA PREVIDENTE:
T'e n h a sempre
d mão alguns
comprimidos de

M�»t AGRADECIMENTO
E MISSA

As familias BOUZON e VARELLA,
veem, por meio dêste, externar o seu

profundo agradecimento à todas as pes
soas que acompanharam o transe angus
tioso pelo falecimento de seu inesqueci
vel filho, espõso, pai, irmão, cunhado, tio
e genro

GENTIL OIJThIPIO BOUZON;.
bem como à todos que enviaram rlôres,

telegramas e cartões, apresentando con
dolências.
A gratidão manda que externe parti

cularmente os seus sinceros agradeci-

Amentos aos distintos facultativos Drs. sasJoão José de Araujo e Augusto de Paulo,
pelo carinhoso tratamento feito ao que-
rido extinto, fazendo todos os esforços
para salvá-lo; ao monsenhor Harry Bauer,
pelo conforto material e espiritual que Washington, 8 (U. P.) - A presença do general Follettprestou, não somente ao querido GENTIL, B dl M t t

.

I d idcomo também à toda família; ao sr. Vasco ra ey em oscou, como represen an e especia o presi en-
Gonelin e exma. família, pela maneira te Roosevelt faz admitir a possibilidade de que os aviadoresverdadeiramente carinhosa e caridosa
com que os auxiliou no ruele golpe que norte-americanos estejam desempenhando papel ativo na lu-
os feriram; à senhora Maria Camargo t

.

I dido z I
' .

I' t t" d
.-

pela sua' assistência tão amiga que muito a, pOIS o a u 1 o genera e especia IS a em ma ena e aviaçao
conf,?rtou. APrOVeit.am a ocasião para I ê há tempos foi comandante em chefe da base aérea de Mít-convídar a toelos os parentes e amigos. .

do extinto para assistirem à Missa que chells FIeld, dos Estados Unidos.
em intencão à sua alma, será rezada no A f

A
•

'

d AI
.

h da Rú telia 11 do' corrente, terça-feira (70 dia do S OI ças aereas a . eman a e a ussIa parecem er es-
seu ·falecimento), às 7,30 horas, na Cate- tado mais ou menos em igualdade de condições sem que atédral Metropolltana, no Altar do Sagrado " .'
Coração de Jesús, agora nenhuma das duas tivesse podido assmalar uma mar-
Por êsse áto ele Fé e Caridade, anteci- t ioríd d O d f d

.-

pam seus agradecimentos. can e superiorr a e no ar. s gran es re orças e avioes que
os Estados Unidos atualmente enviam, podem inclinar o pre
domínio a favor dos russos.

O general de Divisão sr. Lewis Brereton, comandante em
chefe das fôrças norte-americanas no Oriente Próximo, trans
ladou-se da Índia para o Egito, com o que tambem está dis
posto a prestar sua colaboração na frente russa.

Associacão Comercial' de Florian6polls
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

Pelo presente são convocados os srs. associados para 8

sessão de Assembléia Geral que se realizará 8 10 do cor

rente, na séde social, à rua Trajano, 13 -sobrado
às 19 horas, para o fim especial de se elegerem os vogaís
e suplentes que deverão ser apresentados pela Associa

Cão à Comissão de Salário Mínimo do Estado, de confor
midade com a lei.

Florianópolis, I

- Quando eu crescer, Mamãe, vou se!
médica para receitar Melhorai.
- Acho muito boa a idéia... Assim a
Mamãe nunca terá enxaqueca!.

·

..!,NlELHOR�L É MELHOR!
,,

para combater suas dores de cabeça,
resfriados e outras indisposições .e
melhantes. Melhoral corta a dõr e
baixa a febre.

de agosto de 1942
ADAUTO FREITAS, Secretario.

10v·7 sobre Rússia Vende·se on alnga·se
a propriedade n: 35 à rua Al
mirante Lamego, composta
deum bungalow confor-teve l
e moderno, e um sobrado
com diversos depósi�os na

parte terrea, e ainda urnc,
casa propria para instala
ção de qualquer .industria
Aceita-se proposta de per

muta por outra casa no

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

CASA NOVA, à rua Felipe
Schmidt, 17.

americanas

A' «Nova Ordem) não comporta
sábios,mas guerreiros

Vichi, 8 (D. P.) - Sete famosos homens de ciência foram detidos
na França ocupada, durante a' última série de prisões, entre êlcs o pro
fessor Louis Lapickque, eminente psicólogo; Maurice Caullery, profes
sor de Biologia da Sorbone; Mauguin, professor de Fisica da Faculdade
de Ciências; Maurin, decano dessa Faculdade; Cotto, professor de Física
e autoridade mundial em matéria da construção celular dos cristais, e

Vendryes, dêcano da Faculdade de Letras. Anunciou-se, por outra par
te, que o sr. Salcmon, genro do professor Lanzevin, foi executado e que
sua esposa se encontra em um campo de concentração. Dois famosos
médicos israelitas se suicidaram, em vista das implacáveis perseguições
anti-semitas iniciadas pelos alemães. São êles o dr. Werheimer, de Lion,
um dos três mais destacados investigadores da encefalite na França, e
o dr. Bloch, de Paris.

Vendem se- 1 dormitó
-

_ rio (Rio Ne-
grinho), 1 quarto para cri
anças, I sala de jantar, 1
sala de vime, 1 terno estou.
fado, 1 banheiro, I cozinha,
I refrigerador elétrico. Tra-
tar à Avenida Rio Branco,

N
�

d
'

I h AVISO:�·�::a;.O às 11 • das �!s�3 oficia e u tima ora ANASTArlO KQTZIAS a-

Vende-s'e um terreno p�o , Dentro de poucos dias será inaugurado em Florianó- visa à sua distinta freguesia
prio para Cria poiis à Rua João Pinto n. 13. (Sobr.) e ao público, em geral, que

ção e lavoura, com 10 mi- O CLUBE AEROMODELISTA, patrocinado pelo Aéreo mudou a su� loja de Iazen
lbões de campo e mato, en- Clube Civil Catarinense, sob a presidência do sr. capitão das. e armarI.nbo �a1ra a rua
cerrando cerca de 250 cabe Asteróide Arantes e fiscalizado pelo soro Franklin Ganzo FelIpe. schmtdt, n 7. (antlga
ças de gado e 8 ou 10 ce- Diretor-Proprietário: Otomar Bõhrn. Inscrição desde Agencia da Oompanhla Sin-
slnhas, extremando com a o dia 25 de Maio de 1942. ger)...,cidade de Bom Retiro. Infor- Matricula: 10$000. _ Mensalidade: 5$000. FloAr.lNanAÓS�rOAllCS·I03IKOJTUZlb[oAS19�2maçõ,es com Manoel BoeIl, . 8

�_� ---- � ��·��m �Uro. ��IOc � V�3 J6v,1

Camisas, Gravatas, Pijames,
Meias das melhores, pelos menores
preços só na CASA MISCELANEA.
- Rua Trajano, 12•.

Gabinete Dentario
Cirurgião.dentista JOS� c. DE BORBA (Caló)
Ex-dentista do Patronato de Anitápolis.

Executa todo e qualquer trabalho concernente
à Odonotologia

Material de 1- qualidade
Rua Deodoro, 16

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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i COMEMORANDO A PASSAGEM DO 70° ANIVERSÁRIO DE SUA FUNDAÇÃO, O CLUBE DOZE DE AGOSTO REALIZARÁ GRANDIOSO BAILE NO
DIA 12 DO CORRENTE _. DUAS GRANDES ORQUESTRAS _. "SHOW" COM OS DEMôNIOS DO RITMO"

USE GILLETTE, SEGUN/)O
ACONSELHA A EXPERIÊNCIA:
PARA VENCER NEJTEMfJNDO
CUMPRE TER BÔA APARÊNCIA!

Uma barba por fazer, desagrada!
Não há exagêro em afirmar que só o insucesso espera
aqueles que não adotam o hábito do barbear diário.
Uma barba por fazer dá impressão de desleixo, e o

desleixo a ninguém recomenda. O homem que se apre
senta sempre bem barbeado desperta simpatia e con

segue êxitos. Com um aparelho Gillette e as lâmi-
nas Gillette Azul Iegi ti-

G ••llettemas" poderá barbear-se
diariamente com rapi-
dez, economia e higiene. C. Postal1797 - Rio de Janeiro

Atacadas as lanchas do «eixo»
1100 milhas suleste de Rostov.

Moscou,8 (Henry C. Cassidy, Grandes massas parecem enca
da Associated Press) - Noti- minhar-se de ambos os lados,
cia-se que a linha russa de de-: para decidir da sorte de Stalin
fesa, a 95 milhas suleste de grado com seus grandes recur

Stalingrado, e que corre pro-' sos industriais e com suas tre
fundamente para o norte do

I
mendas reservas de petróleo.

Cáucaso está sendo mantida 'o exército do sudeste, cornan
energicamente, com a infusão I dado pelo marechal Timoshen
de novas reservas soviéticas. I ko, e o exército do Cáucaso, co-
Despachos da frente de ba- mandado pelo general Koslov,

talha informam que os russos I foram atacados seriamente pe
estão-se mantendo firmes em 110 avanço alemão através do
Kotelnikovo e em Kletskaya, I Don, mas a grande área do
onde os alemães tentaram duas combate, agora, foi transferi
pontas de lança e na direção da para as planicies ao oeste
de Stalingrado. Também se do Volga e norte do Cáucaso.
conservam em atitude defensi- A situação nas últimas vinte
va, mas firmes, ao sul de Kus- e quatro horas, 'muito embora

30v. alt.-29 chevskaya, 50 milhas sul de. não tivesse melhorado para os
------------------------

Menos três navios Rostov, bloqueando um dos ca- russos nas áreas do avanço ale-
minhos que os alemães bus- mão, melhorou consideraveltransportes do ceixo. cam usar para a posse do Cáu-, mente, em face do aumento

Moscou, 8 (Reuters) - Um caso, embora os alemães conti- das defesas, nas áreas em quesubmarino russo torpedeou e nuem a avançar para a frente" os russos se manteem nas poafundou três navios transpor- ao sul de Belaya Glina, outra sições de onde iniciaram seus
tes alemães, segundo anunciou linha do assalto do Cáucaso, a vigorosos contra-ataques.a rádio local. Um dos navios _. __ ..

_

�1���sp;���sd�ni�!Z��afOin�;��� fil Seja Guarda Livros em sua Casa 2 l
em um porto e estava acornpa- Por correspondencia, em 12 mezes apenas, V. S. di
nhado por destroleres," canho- plornar-se-á garantünos melhoria-sempre há procura de
neiras e vários caça-submari- pessoas competentes. Faça o curso em sua casa e obterá
nos. O segundo navio transpor- melhor emprego. V. S. tambem pnder

à

nos representar
te, que deslocava 8.100 tonela- nessa cidade, ganhando muito dinheiro. Escreva ainda ho
das, explodiu e -submergiu ime- [e a Caixa Pcstul, 371 '(-S. Paulo.
diatamente, ao ser atingido por
um torpedo, quando viajava
escoltado e um terceiro navio
foi afundado quando estava re-

I
pleto de tropas eixistas e ex

plodiu com tamanha força
que o submarino atacante qua-

I
se foi

jog;;��;icieVende-se um piano. BORD,
em ótimas condições. Rua

Esteves Junior, 48.

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

MONTEPIO DOS SER
VIDORES DO ESTADO,
à Travessa das Belas
Artes n ,v IS, Rio de Ja-

Com a fôrça aérea da marinha no deserto egípcio, 8 (Por
Larry Allen, da Associated Press) - Os aviões de bombardeio
da Marinha Real atacaram uma concentracão de lanchas tor
pede iras e de barcaças do Eixo fóra do pôrto de Matruh, às

Iprimeiras horas da manhã de hoje. Os pilotos anunciaram que
'

feixes de bombas explodiram no meio da fôrça do Eixo, com
posta de 12 lanchas torpedeiras e cinco barcaças. Não foi ,dado
a conhecer o resultado dêste ataque, com detalhes, mas os pi
lotos afirmaram que várias lanchas foram incendiadas. Os
aviadores da fôrça aérea da Marinha encontraram pesado fogo
de artilharia anti-aérea da costa, enquanto durou o ataque. To
dos os aparelhos, todavia, regressaram a salvo. Um piloto de
clarou que as bombas lançadas .contra a flotilha do Eixo des
truiram, provavelmente, vários barcos inimigos. O inimigo está
usando lanchas torpedeiras aparentemente para escolta de
pequenos barcos de transporte de óleo, para o exército do Eixo
em Matruh.

-

neiro, e institua uma

PENSÃO VITALICIN

Crédito Mútuo Predial

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

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

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

Proprietários: J. Moreira & (ia.

27 DE JULHO
Foi entregue a ;>restamista Waldemar L. da Silva,

residente em São Francisco (Santa Catarina),
possuidora da caderneta n. 9.819, o prêmio

que lhes coube em mercadorias, no valor de rs.

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

18 DE AGOSTO
Mais um formidável st1rteio realiza rá a Crédito Mú

tuo Predial, no dia 4 de AGOSTO (3,.feira),
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 !
Médica EspiritaOra. Lourdes Galhárdo Rua Es

tacio de Sá, 142 1°. ando Telef.
22-1092- Rio de Janeiro.

Contribuição apenas 1$000

estão desanimados? A senhora
precisa limpar-lhes o sistema
intestinal. Mas use um laxante
suave e seguro como o ENO.

Mas não confunda: -

UNHAS RUSSAS INTACTAS

O Brasil cumprirá o
seu destino de
nacão livre

Porto Alegre, 8 (A. N.)
Em mensagem endereçada à
entidade dos estudantes pelo
secretário de Educação, sr. Coe
lho de Sousa, entre outras coi
sas diz, referindo-se às expres
sivas manifestações anti-facis
tas realizadas nesta capital,
nos últimos dias: "Foi uma

reconfortante satisfação cons
tatar que a insidiosa propagan
da pela pregação escrita e fa
lada e pela exibição de força
bruta dos corifeus da "Nova
Ordem Fascista" não abalou as

convicções da mocidade brasi
leira.
Muito ao contrário - para

decepção dêles e júbilo nosso
- teve a virtude de despertá
la para a luta pela civilização
contra a barbarie, pela justiça
contra a usurpação e o arbí
trio.

O Brasil cumprirá o seu des
tino - na América e no mun

do - de nação livre e demo
crática, porque assim o quer a

alma moça e sadia do seu

povo".

----

�-----------------------------------------------�

IGasogenio 5U L LY
A Carvão Vegetal

Adataveis a CAMINHÕES - ONIBUS - AUTOMOVEIS
e a qualquer MOTOR à EXPLOSÃO, com Economia

de 75% sobre a gasolina.
PRODUTO DA MAIS ANTIGA FABRICA .

I Já adotados, por co!�es��!�s�L em varios serviços de
TRANSPORTES

Vendedores autorizados:
C. RAMOS & eis,

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

NOTA: - Dispomos de oficina própria, para a montagem dos
Aparelhos, servida por mecânico especializado na Fábrica.

-

Instituto Brasil-Estados D.D.-Florianópolls
Ed-"al De ordem do sr. Presidente, convoco os srs.I. sócios para a Assembléia Geral Extraordiná
ria, a relizar-se no próximo dia lO, segunda-feira, às 11
horas, na séce social, à rua Artista Bittencout n°.2.

Ordem do dia :eleição de cargos vagos.
Florianópolis, 1 de agosto de 1942

TELNO VIEIRA RIBEIRO
Secretário Geral em exercício.

-o ESTADOqp
DURIO :YBnBBTI1fO
Red.açio e Ofloblu 1 Rua

Joio P1JLto L U

Te1. lJ)U - CL pqIt&lllt
-

1SSINATUlLUJ
lfa Capltah

A... •••••••_... lIO$8II
8emeetre •••_. 85$001
TrlBeetre ••• _.. 15$001
II&. •••••••••••• lf08I

lfo b.terlort
Aumo ..••••• _ •••• 1I$0OI
Semestre .•••••• lO$0OI
TrlmOltlre ••_... lO$oot
An� med1antie CIOIltrato

A direçlo Dáe lIe responsabi
liza pekI8 ccmeeitoe emitidoe

I � DOe artJpI UBiDaOOI
9

SALAS
Alugam-se algumas salas

do prédio à rua Victor Mei
reles n 18. Tratar com João
Matias GustehhoUen, no mes
mo, das 10 às 12 e das 2
às 5 horas. iüvs.alt • 5

Representantes:
MACHADO & Cia.

Vende-se
Uma aranha com rodas de
pneus, um cavalo e diver
sas máquinas para fins in.
dustriais. Informações nesta
redação. lSvs13

vende se
uma machina-

de costura de
mão marca Vestastnha nOvasem uso. por 27(1$ Tratar cIIDlo chauííeur do Carro no 15221,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cartazes do dia
o ESTADO 10 de Agosto de 1942

A's 7,30 horas

II
"

Semana de orações pela Pátria,
de segunda-Ieíra, dia lO,
a domingo 16 de agôsto
Segunda-feira - Reunião de

oração em favor de nossa Pátria,
para que sejam preservadas a

paz e a tranquilidade nacional.
Terça-feira -- Reunião de ora

ção em favor do Presidente da
República, para que Deus con- No Rio
tinue a iluminá-lo e guiá-lo na Flamengo 1 x Fluminense O

direção de nossa Pátria e pelas I
Renda: 83:678$100.

a.utorid.ades constituidas nas vá �ota.fogo 5 x Vasco 1 Ren-
nas unidades da Federação. da. 35.480$600
Quarta-feira - Reunião de Madureira 3 x Canto do Rio 3

oração pela unidade nacional. América 7 x Bangú 1

Quinta-feira - Conferência: A. S. Cristóvam 5 x Bonsucesso 1

SOLUÇÃO DE UM DILEMA Renda 4:139$300.
- Rev. J. Alcântara Santos.
Sexta-feira - Conferência: A

PAZ PERFEITA E DURA
DOURA - Dr. Eliezer dos Sane
tos Saraiva.
Sábado - Conferência: A SO-

L'i]çÃO CRISTÃ DOS PRO
BLEMAS SOCIAIS - Dr. Ro
gério Vieira.
DOMINGO - O ANTÍDOTO

DA GUERRA: Rev. J. Alcân
tara Santos.
Estas reuniões terão início às

19 horas e a Igreja Presbite
riana estende seu convite a todas
as pessoas que desejarem as

sistí-las. As primeiras lágrimas do sr.
Mussolini '

Clínica médíco-círürgíca do I Berna, 10 (Reuters) - O I

DR. SAULO RAJlIOS sr. Mussolini, levou os mem

Especíahsta em moléstias de bros de sua família a visi
senhoras - Partos.

AL'l'A CIRURGIA ABDOMINAL: es- tarem o túmulo do seu fi-
tômago, vesícula, 'útero, ovários, lho Bruno, em' Sa-o Casapêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
PLASTICA DO PERtNEO - Hérnias siano nos AI' d i
hidrocele, varicocele. Tratamento se� permos , lZ a

dor e operação de Hemorroides e vari- agência oficial italiana. Dali
zes - Fracturas: aparelhos de gêsso. AI t' P' d

'

Opéra nos Hspitais de Florianópolis. e e par lU para lsa on e

Praça Pereira e Oliveira, 10 -

I
uma pequena coluna marca

Fone, 1009 1 1 d
. -

dHorário: Das 14 às 16 horas, dtarla- BO
oca on e o' ovroo e

mente. runo esmagou-se contra o

_ l sôlo , no ano passado. 1_

Peças �enuinas FOROflEcos e_NotíCias
Só com os concessionários:

Tuffi Amin &: Irmão
Cons. Mafra, 54-(aixa postal 171-Fone 5166

o.ooooaooOOOOOODODDDIJDDCXlDOOODOOOItJIXJODODIlDDOOOlXXJO'ZtllDDOO��DDOOOQCIOIXDO""'1IJDQODCDOOOOQOrJODIlCDQClOOCJIl[XJOOOOOOOOOCOClJOOODOODDOOOP'IQClIDOOQG
HOJE 2a.·feira HOJE

\XXXJODDODDCJOCXZl'OCJCIaOOI:]OO·�[X]O[lIQIOOODOIXXJOOQDrlCCOOIXIOOIODDOQQCII.Jo.XJClOQIJOO��OtlIJIODODUaJ;oaaooaootXlDODDDOOIXXXXXJCI�oa:xJOOOQ�
---o- .....o-- --&-

CINE REX CINE ODEON IMPERIAL
FONE 1581 - - 'FONE 1602 - FONE 1581 -

AGRADECIMENTO
Ernesto Rothsahl. e Raimundo Rothsahl e familia,

Margarida Kobal, Eswalt KobaI, e Iamllle, Lotário Labes e
Iamllla , Helrnuth Kobal e família, Cassio da Luz Abreu e

Fazem anos hoje: Iamtlíu e dr. José Eduardo de Lima e Silva e familia 'ma 'J)
A graciosa senhorita Noe- uítestam-se profundamente agradecidos 80S ilustrl�� �ld[

mí Calado Flores, filha do cos. drs. Saulo Ramos, Túlio Ramos, Paulo Fontes e

nosso diretor prof. Altino MárIO Wendhauseu. e às irmãs da Divina Providencia en

Flores; fermeiras do Hospital de Caridade, os primeiros pelo' des-
a prendada senhorita Ira- vêlo díspensadcs e as segundas o carinho dispensado a

cema Licínio da Luz, filha sempre l embr ad t eSDO a, m le, avó, sogra irmã e amiga LUI
do nosso prezado conterra- SA ROTHSAL, falecida do dia 5 do corrente mês. Às pe s
neo sr. João Maria Ferreira)

soas que enviaram telegramas, cartas, cartões, tlores e
da Silva, funcionario fede- acompanharam a querida extinta até a sua última morada
rol aposentado; imorredoura gratiteão de todos os parentes.
a venerando sra. d. Lavi- Ao sr. Pastor U. Schliemann, pelas coníortador as pa-

na O. Costa Moellmann; lavras expressas por ocasião da inumação da inesqueci-
a exma. sra. d. Filomena vel extinta, seu eterno reconhecimento.

CioHi, esposa do sr. Domin- Florianópolis, 6·8 942
gos CioHi, comercainte no -C=-a-s-p-a-l-L-O-Ç-Ã-O--M-A-R-A-V-]-.·--------------Estreito; LHOSA ! AVISO
o sr. Antônio Lehmkuhl,

do alto comércio co to.rfnerise:
a exma sro., d. Eva Gomes

Natividade, esposa do sr.

Danton Natividade;
o sr. Pedro Gonçalves Bru-

no;

� srita. Aleida Ferrari.

o Dr. LAURO DAURA, a-
• *M_1I!II4_&M_�m_!lll�!II_._iM. ou n ela aos seus clientes,

I Que mudou o seu cousultórro
para a Rua Tiradentes n J 4

londe atedderá das 10 às 12
e das 15 às 17 horas.

I 5v 3I
_

A's 5 e 7,30 horas

Tudo isto e o
ceu tambem

Com Bette Davis e Charles
Boyer

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

Preço único: 1$500
Imp. até 14 anos

Vida Social

Asas nas trevas
Com Robert Taylor e Ruth

Hussey
Cine Jor. Braes. 2x'12

Complemento Nacional (D.F.B.)
Madeira (Ilha de Romance)

Colorido
Noticias do dia 33 x 13

Preços: 2$500, 1$500 e I $ood
Livre de Censura

COMPANHIA
INTERNACIONAL

DE
CAPITALIZAÇÃO
Amortização de Maio
No sorteío realizado em

Junho ,ie 1942 toram sortea
das as se guintes combíuaçõe-:

WSQ
X A I
I P Z
MEU
U J J
G U R
Z I K
M' F 5
Os portadores de títulos em

vigôr contemplados são con
vidados a receber o reemo
bôlso garantido, na séde da

Companhia,
ou com os Agentes Gereis:

LIVONIUS & CIA..
BLUMENAU

Não interrompam o paga
mento regular das mensalida

des dos seus títulos.

Em caso de Interrupção, re
'nabilitem Imediatamente Oi>
seus títulos. E' suficiente pa
gar UMA MENSALIDÂDE para
revigorar o mesmo e evltar a

perda do direito sôbre o SOf-
�eio e salvar as suas

economias.

A's 7,30 horas

. Ocorre hoje o dia da
Independência do Equa":
dor, a nobre e valorosa
República do continente
americano, que tantas
glórias tem sabido co

lher no campo da honra
• do dever.

Vida

Torturas de
,

uma alma
Com Basil Rathbone e Sigrid

Curied

Cine Cruzeiro N' 35
Complemento Nacional (D.F.B.)

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

3v 2

A Noruega e a invasao
continente europeu

do

Casamentos:
Com a prendada senhorio

ta Solita Sousa, filha do
nosso saudoso conterraneo
sr. Jorge Sousa, consor�iou
se sabado uI timo o sr. Odi
lon Vieira, funcionario da
S. S. P.

Esportlva
Avai X Figueirense

No embate ontem travado"
nesta capital entre os esqua
drões do Avaí e do Figueirense,
saiu vencedor o primeiro, por
10 a 2.

Em S. Paulo
s. Paulo 4 x Juventus 1
Corinthians 4 x Espanha 1.

OperáriosPrecisa se de operários'
para serviços de marcenaria,
Tratar à rua João Pinto, 34.
-Paga·se bem. 5vs-4

Cabelos brancos 1, LOÇÃO
,}IARAVILHOSA !

I 'FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

�n�D Crels8tada
"SILVEIRA"

Publica o "Diário de Notí-

Juventus X Palestra
Nesse embate ontem travado

no Parrtanal (neste Estado) saí�
vencedor a equipe do Juventus,
pelo "score" de 7 a 1.

O quadro vencedora esteve as

sim constituido: Valter; Acimar,
e Aníbal; Jorge, Vadico e Mar
ciano; Aldo, Galego, Hilvon, Le
beta, e Newton.
Tentos de Hilvon (3), New

ton (3) e Vadico.

Gr.nd. T6nico

:l10ntl'eal,10 (A. P,) - "A invasão da região costeira da Noruega é tão pra
ticável como muitos pontos, elo continente europêu", declarou em entrevista o

rnajor-gerieral Leischefer, das forças armadas da Nor-uega.
"Uma coisa estamos certos - afirmou - é do caloroso auxílio da população.

Certamente foram realizadas muito mais incursões de "comandos" ii. Noruega elo
que se tem divulgado. O gaL Flescher, que comanelou as forças expeelicionárias
norueguesas em Narvik, veio à Inglaterra e se encontra a caminho de Ottawa,
a-fim-ele substituir o major-general Will lam Steffans no comanelo de forças ar

maelas norueguesas que ainela estão em treino 110 Canadá.

cias", do Rio: "Estreou com

grande éxito no mumcipio de
Bento Gonçalves. no Estado do
Rio Grande do Su 1, a Companhia
Iracema de Alencar-Manuel Pêra,
que já obtivera iguais triunfos
em outras cidades do sul do
país,notadamente em Florianó
polis, onde há mais de 16 anos
não se exibia nem um elenco
de perfeita organização teatral.
,O S: N. T. sob cuja orienta
I ção viaja a referida companhia,
continua a patrocinar no mes

mo sentido evolutivo outras i
niciativas idênticas a do conjun
to ora em excursão pelo sul.

ÚLTIMA HORA
Aviões isolados alemães in·

cursionaram sobre as costas da
Inglaterra.
Na Inglaterra, 8 milhões de

mulheres foram, inscritas para
os serviços de guerra.

Está faltando o 40 barco do
navio uruguaio "Maldonaldo" ,

torpedeado por submarinos do
"Eixo" .

Os alemães estão encontran
do grande resistencia em sua
obra de "arianização" da Ho
landa, por parte dos católicos
chefiados pelo bispo de Haya:
O «Mahtma» Gal.1.dhi e

mais 50 líderes indús, o.dap..
tos seus, foram presos, como
medida de segurança.'
As autoridades de Víchí

decretaram a pena de mor
te para os sabotadores de
material bélico.

Os russos fizeram novas
retiradas no Cáucaso, ante
a pressão alemã, em direção
a Maikok, nos campos pe
trolíferos.

SOCIEDADE
H O L B R A S �L T D 8.

Rua Xavier de Toledo, 121 10· - ando
Te.s. 4.1793 • 4.3143 e 3.9065
End. Te!. «HOLBRAS» São Paulo

Ferro Redondo em todas as Bitolas e Qualidades.
Ferro Chato. Cantoneiras. Ferro T. Ferro Quadra

do. Chapas Pretas e Galvanizadas. Tubos Pretos. Campanha da Asa
Dentre os primeiros co·

merciantes de nossa capi
tal que deram seu decidido
apoio ao patriótico movi
mento em pról de um avião
para o Aero Clube local
contamos os srs.. Lundgren
& Cio. Lta., proprietários
das conhecidas Casas Per
nambucanas, que, através
de seus representantes ries

ta praça srs, Aníbal Pereira,
gerente da secção de varejo.
e Celso Furtado, inspetor
da aludida firma, fizeram
vultosa doação.

A R A F fez novos ata
ques contra os objetivos
militares do Ruhr e Dussen
dorlf.

"VIR8EII SPECI ·LI
d. WETZEL & CIA.=Joinville

Ferro Redondo 3/16

(Marca registrada)

POIS CONSERVA E DESINFECTA A SUA ROUPA

I TUDO paRA PRONTA EN�REGA
Os alemães agora querem leite

)Jr.&Â� .�'�C(A,• •

[ l.P«!AlJOAO(

Londres, 10 (R.) - Todas as estações de rádio alemãs transmitiram um ur

gente apêlo aos lavradores no sentielo ele que estes aumentem ele mais de 250 mi
lhões ele galões a produção ele leite na Alemanha,

"A manteiga que poeleremos fazer com êsse excedente de leite - diz o apê
lo - nos auxiliará a sobrepujar a qualquer escassez possível de gorduras,

De acõrelo com o "Deutsche Zeitung", a escassez ele leite em alguns países
do "eixo" é tão aguda que os cafés de Budapeste estão empreganelo suco ele amen

doa como substituto para êsse produto, Igreja Presbiteriana

Mobilizacão'*

médicos
dos servícos_,

do mundo
Londres, 10 (Reuters) - "Seria uma tolice fechar os

olhos à possibilidade de acontecimentos catastróficos no

terreno' da so úde pública, quando cessarem as hosti
lidades" declar.a o "British Medical Journal". Não pode
haver dúvida sobre a necessidade de estabelecer um

maquinário médico internacional, antes de finda a

glllerra, acrescentou o referido orgão, sugerindo também
que os recursos médicos do mundo comecem a ser desde
já mobilizados.

,AVISO ESP�c'tliS���� d�e�ça��'!,���ões
de olhos-ouvidos-nnriz e garganta, avisa aos seus clientes

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

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

6andhi quer Iicenva para passar fome
Bombaim, 10 (Reuters) do. de saúde do. "mahtma", mas

Intorma-se que o. "mahtma" a decisão. eventual foi deixada
Gandhi teria consultado. esta ao próprio. Gandhi, que foi vis
manhã aos membros do. comité to redigindo uma carta, de sua

executivo do. Congresso, se própria mão, na tribuna do.
aprovavam que inicie um "je- Copgresso. Acredita-se' que esta
jum até a morte "

, se fôr neces- missiva era sua proposta ao. vi
sário. ce-rei, fazendo-lhe um "derra-
A maioria dos membros müs-I deiro apelo" antes do comço

trou-se contrária, visto o. esta- da desobediência civil.

MISSA
DOMING'OS EVANGELISTA
Marta Evonqel is+o e filhos convidam a

seus parentes e pessôas de suas relações
para assistirem à missa de 30° dia, que em sufragio à
alma de seu sempre lembrado esposo e pai DOMINGOS I

EVANGELISTA, mandam celebrar no altar de N. S. das
Dôres, na Igreja .de São Francisco da Ordem Terceira,
no proximo dia 12, quarta-feira, às 7 horas.

A todo que comparecerem a esse ato religioso'
antecipam profundos agradecimentos. 2 v.-I

Exijam o Sabão
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