
Qual será o·· e· ti o a es ua ra france
LONDRES, 24 (Ro) -��Comentando 08 acontecimentos da França, a proposUo dos poderes ditatoriais
outorgados ao sr, Pierre LavaI, o «Daily Express» afirn18 que Hitler, celitamente, concluirá, breve 4

mente, com o seu novo »gauleiter», uni tratado de paz seguido de aliança tnllHar, tratado esse
por .

meio do qual êle procurará assenhorear-se da esquadra francesa.
------.----------------------------

açao OS «Pulgas
Moscou, 24 (R.) - As "pulgas voadoras", o pequeno avião

i Vaci."1e o seu filho con-

russo de pouca velocidade, que foi de tanta utilidade na defesa de
I

tra esse terrivel mal

Estalingrado, ��tão operando como, aviões de tr�nspo�te para rea-,'
(CRUPE)

Ibastecer a regrao montanhosa do Caucaso setentrional. Informações com o

Nessa região, em certos pontos, não existem nem ao menos tri-I Dr. ARMINIO TAVARES

lhos por onde possam passar mulas cargueiras. .... �

_em

Soldados de uma
nova Cruzada

Londres, 24 Reuters) -- A cruz

dos Cruzados e a espada de São Jor
ge da Inglaterra passarão, de .agora
em diante, a ser os emblemas do
Primeiro Exército, de acordo com (I

.

desejo do tenente-general E. C. SCh.[reib, predecessor do general And er
son, "corno espírito emblemático e I
idealístico da missão do Primeiro IIExército". A órdem-do-dia nesse,

sentido declara: "Assim corno os ICruzados, em S!!US combates na Ter-
ra Santa em pról do cristianismo, """'======:=============================:-=.�=====
usavam em seus escudos o sinal da' I{'l'UZ como emblema da unidade de,' XXVIII
sua missão, nós, as fôrças expedi
cionárias, levaremos êsse emblema I

======'='�================�=======.=;========='"

�}a:a mostr�r nossa unidade de ob- i O nazismo eterno
jetívo, que e arrancar a Europa das ,_.
garras do barbar ismo e restaurar a' pomo de c:hscordla
verdadeira liberdade cristã". I

------, Santiago do Chile, 24 (Reuters) -

E a neutralidade lo jornalista Raul Morales, diretor

t ,: da revista anti-nazista "Ercilia",
por ·uguesa •

r

bater-se-á em duelo com o sr. Ro-
Genebra, 24 (R.) -- As tropas [a- berto Vega, diretor do órgão ger

ponesas ocuparam Lantem, no Ti- manófilo "Accion Chilena", que es

mor português, segundo foi anun- creveu um artigo injurioso contra o

ciado oficialmente aqui. jornalista democrático.
Assim, os japoneses complctar-a.n Os padrinhos de Mo rales serão os

a ocupação de nove portos e cabe- jornalistas anti-nazistas Ismael
ças de ponte no Timor português. Edwards e Byron Gigoux.

Os nazistas desisUram
do «passo de gareSGl>1
Nova Iorque, 24 (R.) -- Comen

tando as desastrosas derrotas ale
mãs em Estalingrado e no Cáucaso,
o "New York Times" escreve:

"Os nazistas outrora tão cheios

I de empafia, já não marcham a pas
so-de-ganso para a vitória, Agora
rastejam. E veem-se obrigados a

defender-se em vez de a tacar".
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o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
Não procures conhecer o que

se pensa nas esferas oficiais;
são segredos dificeis de guar
dar. (L. D. N.).

Voadoras» EVITE A DIFTERIA

promete sangue, suér
I
r "São Francisco", durante as primeiras horas do dia 13 do corrente,

e aôrimas quando, ao recobrar os ..sentidos, na ponte de comando, descobriu que o

6 capitão do navio e o almirante Calaghan haviam sido mortos pela mes-
Zurique, 24 (Reuters) -- Num artigo publicado no sémanário "Das ma granada de 14 polegadas que o feriu. Mc Candleh deu ordens queReích ", o ministro da propaganda do Reich Goebbels diz' "Ch hi ll .

t
b , ,. urc I mantivessem o cruzador à frente de sua formação até que pôde retirar-

prome eu ao seu povo, nesta guerra, nada mais que sangue suór e Iá- t d M C dl h e' filho do. ,
' , se a um por o para ser repara o. c an e capitão refor-

grrmas, Nos tambem estamos preparados para pagar êsse mesmo preço
r

d B l\� C dI h' ma o yron re an e.
em qualquer momento que a situação o exija. O que realmente tem im-
portância decisiva é saber se o inimigo conseguirá fazer com que á

nossa frente entre em colapso, em um ponto vital. Isso, entretanot,
.

constitue impossibilidade por motivos muito simples. No entanto é
claro que não se pode evitar um ou outro revez ocasional".

A importância da ocupação de Bengali
Londres, 24: (Beuters) - 0I via da Círeuaíea, Todas as co- tríca.", foi aprisionado. As Ior-

8° Exército britânico, que eu- muuícações principais para ças germano-Italfanas voltaram
irou em Bengasí, percorreu, leste e oeste passam através de a tomá-la em 3 de abril de

até aí, 500 milhas, na sua víto- Bengasí. Encontra-se a 365 mi- 1941. O general Auchinleck to

rlosa ofensiva. lhas de }lIaHa e a 430 da Síeilia, mon-a de novo em 24 de de-

Bengasí - capital da Oíre- Esta é fi quinta vez que Benga- zembro de 1941 - para perdê
nníca - foi vital para Rom-: zi muda de mãos. Em certa la em 30 de janeiro deste ano.

mel como seu porto prmcípal e ocasião, lUussolini se gabou de A cidade contava cerca de 65

mais próximo para os abastecí- que ficaria para sempre, sob o mil habitantes. Cercada de ta

mentos procedentes da Itália. contrõle italiano. mareíras, é ainda famosa por
Está equipada com aeroportos O general Wavell capturou suas mesquitas e pelo excelen

e base de hidro-aviões. Dela ir- Bengasí em 6 de fevereiro de te porto.
radiam numerosas estradas, e 1941, quando o general Ber- Quando as forças ?ritânicas
nela se encontra a única ferro- gonsolí, apelidado, "Barba Ele- entraram em Bengazí, pela se-

gunda vez, nas vésperas do Na-
f••••••••••o � e..................... tal de 1941, fi cidade estava em

ruínas, mas o porto, desde en

tão, foi usado. intensamente
para o envio de' reforços ao.

"Afrika Korps",
Além .de Bengasí, para oeste,

corre uma, estreita faixa de ter
ra fértil que se estende por
umas 100 milhas até o deserto
de Sirte, que separa a Círeuaí
ca da parte habítavel da 'I'rf
polítanía, Em conjunto, umas
600 milhas de deserto arenoso

e alagadiço separam Bengazi
de Trípoli.
A captura de 58 tanques, 64

canhões e 350 veículos de mo

tor, em Slonta, poucas milhas
ao sul de Cirene, indica flue o

Encarregai à ORGANIZAÇÃO COMERCIAL CATARINENSE processo de desintegração con-

o REGISTRO do vosso DIPLOMA, no Rio, que fará tinúa.
no menor tempo, e preço- 1 w••oI""._ ........,.. ....

Cumpriu o seu dever,
embora ferido .

Washington, 24 (U. P.) -- O Departamento da Marinha revelou que
o capitão de fragata Bruce Mc Candleh assumiu o comando do cruzador

••••••••e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1

Os E$E. V.U.,. superaram o «eixo»
na produção de aviões

Wash ing'ton, 24 (R.) -- Os Estados Unidos já se encontram bem à
frente das potências do "eixo", em matéria de produção de aviões, se

gundo informam fontes autorizadas.
O Japão, a Itália a Alemanha produzem, juntos, apenas, aproxima

damente 3.200 aparelhos mensais, enquanto é superior a 4.000 o núme
ro de aparelhos produzidos mensalmente pelos Estados Unidos:

Linhos irlandeses e ingleses
Caroàs

Sedas estampadas e lisas
Artigos para banho

Pelos menores preços da praça
na A MODELAR

....................................................

Os jornalistas brasileiros discutem com o
sr. Wendell Willkie a posicão do Brasil,

Nova Iorque, 24 (United) -- Os jornalistas brasileiros vi
sitaram Wendel l Wilkie e discutiram com êle a posição do Bra
sil e a polftíca internacional dos Estados Unidos. Wilkie decla
rou que o Brasil poderia auxiliar as Nações Unidas enviando
matérias primas, construindo navios, etc.

Os jornalistas têm o proposito de comparecer a uma con
ferência de imprensa do presidente Roosevelt em Washington,
caso possam concluir arranjos necessários antes de seu re
greso.

BACHARELANDOS E CONTADORANDOS

Grebbels já

Ficou transferido para o

dia lodo mês p. vindouro,
a venda que deveria ser fei
ta, hoje, em leilão, no pré
dio n' 56 da rua Conselhei
ro Mafra, de diversos objetos
de utilidade.

Não se regístará a daia que
assinala a infâmia nipônica

Washington, 24 (Reuters) - A Casa Branca anunciou que
o presidente Roosevelt não fará nenhum discurso a 7 de de
zembro e que nenhum registo oficial será dado na data do pri
meiro aniversário do ataque a Pearl Harbour.

.

"O presidente acha - diz a nota - que o dia deve ser
observado em silêncio, como recordação da grande infamia".

Ecos e Notícias

Caspa' LOÇÃO MARAVI.
LHOSA 1

Washington, 24 (Reuters)
Anuncia-se oficialmente que a co

missão franco-norte-americana pu
blicou o seguinte:
"Total e completa anistia será

concedida a todas as pessoas con

denadas por terem favorecido a

.

Londres, 2� (Reu�ers) - �e aeôrdo com o comentarista rido correspondente salienta que a política de Hitler foi seve- ação aliada na África"(

mílítar do ."DaIly MaIl", acredíta-se que o genel'�l von Tho- ramente criticada pelo general vou Thoma que pretendeu que I Não tenhas dúvida em de.
ma, que fOI capturado. quando comandava o :'ÁfrIca.Korp" e o Iuehrer arruinou o "Exército Alemão". O comentarista mílí- nunciar um "quinta-coluna"
que. chegou � esta eapítal, �flrmou que a ehefla de HItler eon- tal' do "Daily lUail" interpreta a opinião do general captura- ! por mais que pareça teu ami�
duzfrá a catastrofe a maquina de guerra germânica que foi 01'-1 do como "um éco dos sentimentos de amargura que prevalece

I
go' não merece tua estima um

ganizada com o maior carinho pelos generais alemães. O refe- nos círculos do grande estado-maior alemão". ! tra'idor da Pátria. (L. D. N.).

ANISTIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,,;,. � \ Como sucede anualmente, a1-
mães destroem os símbolos religiosos é alí, ficando exposto durante muito tem-

guns funcionários, pretextando
altamente significativo; é uma man ifes- po d f d.

a aproximação as estas e
tacão ele uma luta levada a efeito por _O presbitero protestante Branko De-

um paganismo de raça, nascido do ódio, brosavljevic, de Veljum, teve que cavar Nata! e Ano Bom, dirigiram-se
contra os elementos espirituais essen- urna sepultura para seu filho, um estu- ao chefe do governo, solicitando
ela is da nossa civilização". dante que foi torturado e assassinado na suspensão das consignações em
Enquanto isto, os nazistas estão con ti- presença do pai. O Padre foi assassinado folha ou mesmo, a sua redu-

nuando na sua perseguição contra o ele- quando tentava ler o cerernon íal de e11-
- ',. d1'0, sendo muitos os exemplos das cruel- terramento.

Iça0'
Chamado a ar parecer, o

dades alemãs na Jugoslavia. Vamos citar "O padre Boloc Bjelovac foi enterrrado DAS?, dentro da sua rigidez,
alguns exemplos, contidos nos relatórios vivo em Gudovac; e o presbitero Stevan assim se pronunciou: "O DASP,
do Serviço Noticioso dos C�tólicos. . I

Circic foi, em Ogulln, assassinado tendo confirmando os pareceres ante-
"Um padre ele Nash ice, Djordje Boglc, os braços e as pernas quebradas e a bar-

did
. , A •

foi atado a uma árvore e selvagem ente ba arrancada. r iores , sobre pe 1 os idên trcos,
mutuado: teve o nariz e as orelhas cor- "No relatório, mais ele quarenta d is- ju'ga que fl lei não au tor isa a

tadas, a lingua ari-ancada. e a barba ar- tritos estão citados como locais de ma- suspensão do descon to das con
rancada violentamente. O pobre religioso nifestações bestiais dos nazistas contra

signações, medida desaconseíha
não resistiu aos sofrimen tos e morr-eu a iel ig'iâo".

Dentro elo própr-io Reich onde a per- vel LO seu entender, porque
seguícâo chegou ao auge depois da ele- adia e agrava, mas não resol>
vaçáo ele Bormann ao posto de l!der na- ve as dificuldades alegadas".
zista, em consequência da fuga de Ru- 'ii

clolf Hess, devido ao protesto veemente
J d

formulado por militares que estão na li- O nst.tuto de Erlucaçào e

nha ele frenle e que vieram à Alemanha Flcrianópolis acaba de dar á
em visita à família, as perseguições aos publicidade o 3 número dos
católicos ficaram um tanto aliviada, pois 'Estudos Educacionais", pu
e_l'a contruproducente agitai' uma ques-

blicação das mais interessantes.
tao de tamanho mteresse quando toda

I
.

a Nação está empenhada na guerra. Vin- O número 3 apresenta cola-
gani-se assim os nazistas dos religiosos boraçâo tal ta e se Ie ta, de Fer
perseguindo-os por todos os meios nos nando de Azevedo. Dona!d Pier
países ocupados, onde toelas as religiões

son , Arminio Tavares, Madale
na Moura Ferro, Osvaldo Ca
bral e J. Roberto Moreira,
além de notáveis estudos edu
cacionais feitos por alunas da

quele educandário que tanto.
honra o nosso Estado,

•

-'

sobrinho do oral. Giraud �Et�XOc����ic!Ca��I?eu��:
Rio 23 (C. P.) - Informam de São Paulo que apareceu ali um cida- migas e clientes que mudou

dão que se diz parente do general Giraud. Trata-se de João Henrique o seu escritório para a rua

Giraud, secretário do Sindicato do Comércio Atacadista de Carvão, que «Deodóro» na 23.
contou ser sobrinho do famoso cabo de guerra francês, ·narrando cer- (das 9 às 12 e das 2 às 5)
tos episódios que parecem comprovar o parentesco. Residência: "La Porta Hotél"

Disse que seu pai, irmão do general Giraud, fôra traz ido ao Brasil apartamento 112.
por D. Pedro II, para servir como chefe de cosinha da Casa Imperial, Caixa-Postal I lO-Fone: 1277
casando-se em Petrópolis. Segundo contou seu pai, ficára na França seu

I'
.

irmão, muito jovem ainda, aluno da Escola Militar, não tendo mais no- ---..-..-------------------_;.------

ticias sua� daí por di�nte. G,ir�ud, paulista, declarou q�e. enviou uma Instituto de Aposentadoflea e Penso-es doscarta ao general, por intermédio da Cruz Vermelha Brasileira, esperan-
do resposta para elucidar o fato. industriarios-Delegacia de 8ta. Catarina

Locacão do conjunto residencial cio Saco
dos Limões

1 - Levo ao conhecimento dos interessados, para
os devidos fins, que, atendendo às condições 'locais, o

Sr. Presidente do Instituto resolveu autorizar a locação
das casas do Conjunto Residencial do Saco dos Limões aos

seguintes preços:

Washington, novembro de 1942 -

I
iniciaram um roubo .sístemátíco dos ob

(Serviço especial da INTER-Ai\iERICA- , je\os artísticos das igrejas. A antiga Ca

NA) - Os nazistas estão levando a cabo tedra l de Pelplin, na Pomerania, foi a

um programa de destruição e de profa- principio fechada, depois convertida nu

nação das históricas igrejas na Europa ma garage para automóveis e desde en

ocupada apenas porque tais monumentos tão transformada num grande mercado".
de arte dos séculos passados são dedica- Um grande número' de sinagogas e

dos à adoração religiosa, segundo anun, igrejas protestantes tambem foram re,

ciou o Serviço Noticioso da National chadas, destruidas ou convertidas em ou

Catholic Welf'ar'e Conference. tros usos, segundo anuncia o Serviço No-

"Na cidade de Poznan, Polõnia, que ticioso da conhecida organização ameri
tem uma população católica de 250 mil cana. Tratamento similar tem sido pro

pessôas, extstíam antes da guerra cerca I piclado às Igrejas na J'ug'oslav ia e ou

de trinta igrejas e 47 capelas. Agora, á tros países ocupados.
população polonesa conta apenas com "As notícias são unânimes e111 decla
duas igrejas, segundo o relatório". De- rar que a perseguição pelas autoridades,
pois do saque usual durante as operações alemãs são dirigidas contra a religião
de guerra, as autoridades de ocupação: em geral. "A ferocidade com que os ale-

são perseguidas pelos nazistas.
O Partido Nacional-Socialista sempre

"

Diz-se

Moreira & (ia.

Crédito Mútuo Predial I

Proprietários: J.

olhou as religiões como um grande obs

táculo aos seus objetivos. Desejando
criar U111a aureola ele mistlclsmo em tor

no da figul'a de Hitler, os nazistas que

querem apresentá-lo sempre como um en,

viado da Divina Providência, desejaram
criar a religião do nazismo, representada
na Igreja Nacional da Alemanha, sem

vinculas com Roma, com um Sumo Pon
tifice alemão. A religião do racismo e do

A 4.a Junta de Conciliação.
e Julgamento do Rio de Ja
neiro, em decisão, esclare
ceu: "Não tendo sido con

cedidas as férias a que haja
feito jús o empregac'o, tem
êste o direito de receber
como idenização importância
igual ao salário correspon
dente á duração daquelas" •.

:iii

Segundo informação pres-
tada ao ministro Apolonio-
Sales pelo vice-presidente·
da Comissão Nacional da
Gasogênio, foram registados
no Rio de Janeiro 773 veí
culos movidos a gás pobre,
sendo 543 caminhões, 188'
carros de passageiros, 3S
onibus e 18 camionetes. Sobe
a mais de 20 a média diária.
de novas adaptações.

.'

O DASP, em parecer, es-

clarecendo o parágrafo único
do art. 196 do Estatuto do
Funcionário, declarou que
o "funcionário, embora não
invalidado definitivamente
para o serviço público, mas

tão somente para o exercício>
da fungão, deverá ser apo- ..

sentado, reservando-se à ad

ministração o direito de fa
zê-lo reverter. à atividade.
quando pela readaptação
puder aproveitá-lo em função
compátível com a sua capa
cidade física".

•

(J interventor federal da.
Baía designoq, os agronomGs.
Haroldo Lopes de Sá e Evan
dro Rodrigues de Lima Ta

najura para frequentarem.
cursos de especializações nGs·

EstadGs Urridos com a gra
tificação. mensal de três mil

paganismo para substituir a religião ele

Cristo sempre foi um dos postulados da
filosofia de Alfred Rosenberg na sua

obra de conquistar inteiramente o povo
alemão para os postulados de Hitler. Re-
conhecendo o poder espiritual da reli

gião sôbre O povo, os lideres nazistas, que
nada desejam capaz de ser aprovado pelo
racjocinio, Invest.iram Furiosamente con

tra as religiões, mas sua campanha tem

redundado apenas numa maior coesão

relig iosa e numa onda de revolta cada
vez maior que se propaga por todo o

mundo contra o nacional-socialismo ale
mão.

7 de Novembro
Foi pago à ;lrestamista Maria Severina da Conceição,

RESIDENTE EM FLORIANQPOLIS,
possuidora da caderneta D. 6532, o prêmio

que lhe coube em. mercadorias, no valor de rs.

Cr. $6,250,00
contemplada ao sorteio de s. de Novembro de 1942.

Para associados Cr.$ 70,00
Para não associados Cr.$ 80,00

2 - As demais condições de locação são as mesmas

que coristorom do Edital anteriormente publicado.
3 - Os interessados poderão obter maiores Infor

mações nesta Delegacia. à Rua Felipe Schmidt, 5, du
rante o. expadíerrte,

Florianópolis,20 de novembro de 1942.
ITAGIBA CAMPOS

Delegado

Os italianos queixem-se
de seus «aliados»

Berna, 23 (Reuters) - Tnforma-se nesta capital que os jornais
italianos estão refletindo o grande descontentamento da população da
Itália pelo fato de os alemães estarem controlando a economia do país
e tambem em virtude da "racionalização" da indústria. Numerosas
são as fábricas que cerraram suas portas por falta de mão de obra e
materiais. As restantes trabalham, em grande parte, para, satisfazer
encomendas alemãs. Elevado número de italianos foram sentencia
dos a penas de prisão em Bolonha, por tribunais de guerra, pelo crime
de não haver atendido ao trabalho compulsório em fábricas de mate
rial bélico controladas pelos nazistas. A exportação de gêneros alimen
tícios da Itália para a Alemanha será vastamente aumentada no pró
ximo ano, enquanto que as estradas de ferro do país de Mussolini já
estão sobrecarregadas de volumes destinados ao Reich.

, .

I- �����r��ur���!�Sm��s �e ���brog!D���i�� I
sob a direção do Prof. CASCAES (Regente do Curso I• Médio do Ginásio Catarinense).

: MENSALIDADE: (r.1 50,00 :
: Matricula aberta até 15 de dezembro, diariamente, :
I das 9 às 12 horas. I
• Praca Getúlio vargas, 8 •
• •

•• N. B.-· A primeira mensalidade será cobrada DO ato da matricula. :
•

• •
. .

18 DE NOVEMBRO
Mais um formidável sorteio realizará a Crédito Mú

tuo Predial, no dia 18 de Novembro (4/i.feira),
com prêmios no valor de

o, $6,250,00
Não vacile, Adquira já a sua caderneta Da séde da

Crédito Mútuo Predial à rua Visconde
de Ouro Preto nO 13.

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

Consulta médica gratis !

Contribuição: apenas Cr $2,00

A produção de
Washington, 23 (U. P.) - O Presidente da Junta de Pro

dução de Guerra, sr. Donald Nelson, manifestou que o limite
fixado para a produção de aviões em 1943 se elevará a mais
do duplo do corrente ano;

.

Acrescentou que confiava em que será alcançada a cifra
proposta.

11-

aviees em 1943

cruzeirGs .

•

CGm a idade de 61 anGS

faleceu em Lisboa Artur
Sobral Figueira. ex-chefe de.
Estado. MaiGr do. Exército
dos insurrétGs durante Gs.

primeirGs anos do. regime.
republicano em Portugal.

•

Foi assinado pelo presidente
da República decreto-lei incor

porando à Campanha Nacional.
contra o Câncer a Sociedade
Médica de Combate ao Câncer
no Rio Grande do Sul.
A referida sociedade será sub

vencionada pela União e pelo
govêrno daquele Estado.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Novas possibilidades para o Brasil
Rio, 23 (c. P.) - o chefe do go- I possibilidades e um país ríquíssí

verno, como informamos, assinou' mo, bem como o Egito. Os produ
decreto, há dias, criando a legação I tos brasileiros terão na Pérsia um

do Brasil no Iran, com sede em' centro de irradiação para todo o

Teeran, sua capital. Falando, on- Oriente. Os tapetes, perfumes, es

tem, sobre essa medida governa- sencias persas, considerados os me

mental, o professor oriental escrí- lhores elo mundo terão mais arn

tor Ragy Basile, que aqui reside, plas fontes de consumo no

fez estas interessantes declara- Brasil".
ç;ões: "O estabelecimento das rela- O professor Ragy Basile, que é
ções diplomáticas entre o Brasil e um estudioso, está preparando, no
o Iran possibilitará, uma vez ces- momento, interessante trabalho de
sado o atual conflito e estabeleci- nominado "Dicionário de Vocabu
da uma linha de navegação regu- los Portugueses de Origem Ara
lar entre os dois países, o consu- he". Mostrando a influência orien
mo elo petróleo do Iran, conside- tal no Brasil, cita os seguintes
rado um elos melhores (lo mundo. exemplos de palavras de origem
f�sse produto poderá ser vendido persa, usadas na língua portugue
no Rio a preços ínfinitamente sa, através elo grego: "Tabaco, es

mais baixos que os aluais. Por ou- mera Ida, azar, bazar, beringela, es

iro lado, o café brasileiro terá pinaf're, laranja, xac1rês, ópio, pe
imensas probabilidades. O produto chincha, albarda, caranga .progra
(la Arábia não é suficiente para o ma, bandeira, botequim, ceroulas.
consumo elas populações orientais, chale, sabão, sandalo, gás, limão,
abrindo-se, assim, grandes perspe- mago, almíscar, narciso, jasmin e

rtívas para. o de origem brasíleíra. tantas outras".
O Iran é um mercado de grandes

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

Um ill·ajã visita o Brasil
Rio, 23 (C. P.) - Informa}ll do tidão de curiosos. Não toma, po

Recife que a nota ele sensaçao na rérn, conhecimento dessa curiosi
cidade é a presença de um grande dade. e vai andando, agindo debaí
grupo de indianos, vestidos à mo- xo da maior naturalidade. Abor
ela nativa. Êsse grupo, acompanha- dado por um jornalista, disse cha
do de mulheres mui belas em ves-I mar-se Heayeat Khan e ser líder
tidos berrantes, percorrem as ruas, indiano. Atualmente, viaja em

comprando cousas típicas e frutas missão d-e guerra, que não póde
ela terra. Entre êsses indianos, en- revelar. No exército indiano. ocupa
contra-se um marajá, oficial do alto posto, ostentando diversas
exército indiano. Fardado de fla· condecorações do governo britâni
nela amarela queimada, turbante co. Na sua vaga expressão "viaja
creme, passadeiras e divisas ele de um ponto qualquer do globo
ouro no ômbro, arrasta atraz de para outro ponto qualquer".
si, sempre que aparece, uma mul-

Ginasiano Gervasio Nunes Pires I
prepara alunos para o exame de admissão à série t

ginasial. Mensalidade: Cr. $40,00. IAtende das 7 às lO horas.-Rua Conselheiro Mafra lfs7 ,•
.r
•
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INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA
DO I. A. P. C.

Comprai na c» SA MISCE
LÂNEA é saber economizar

Machado & (ia.
Agências e

Representações
C.lx. podol - 37

RUI Joio Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS

Sub-lig.nt�. IlO$ pri.,clpII,
muncípíol do Estado.

t7P.

DOIENCAS DA PELE
ia SIFILlS

Espinhas. eczemas. manchas
da pele. naresíteses. furúnculos.

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabelude.

Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

Consultas: Das 14 às 17 horas.
Rua Viior Meirelles 18-1" andar.

Uma casa com todo o cori

forto, à rua Joinvile nl 10 c

Tratar à rua Nereu Ramos.
69.

Compra-se
Ccrnpeo-se uma máquina

de costura "Singer" usada,
em perfeito estado. [Tratar
na casa n. 42, do Largo Ge
eural Os,(5 io

Yt.�
� -i
'

••• lIe811111111 e ,.

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

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

INDICADOR BANCARIO BRASILEIRO
Cerca de 1.000 pagtnas, com balanços
dos Estabelecimentos Bancarios '10 Brasil.
Lista geografics - e llabetlca, indicando
os bancos que funcionam em cada lugar:
End. 'I'elegraticos. Lista Diretores dos
Estab. Bancarios no BrREi!
Lista Exportadores e dos produtos.
Informações uteis da Carteira de Exp
e Imp.
Preço: Cr$ 200,00. Á venda nas Livrarias
Inf. teI. 43 - 0623 e C. P. 2475 - Rio .

Lavando-se com o sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca regíst.)

temjao e dinheiro
•

economiza-se

eIA.

Realizou-se no Dia ela Baneleira a ins

talação solene ela Agência elo Instituto +e

Aposentaeloria e Pensões dos Comerciá

rios, em Blumenau, com juriselição nos

Municípios ele Blumenau, Gaspar, Itajaí,
Brusque, Camboriú,

.
Timbó, Rodeio,

lnelaial, Hamõn ia e Rio elo Sul.

Compareceram ao ato os srs. dr. Afon.

so Rabe, Prefeito Municipal, por si e

como representante elo sr. dr. Nerêu Ra

mos, Interventor Feeleral, o Inspetor sr.

Macário da Silva Dias, ela Aelministra

ção Central daquele Instituto, represen

tanelo o sr. elr. Fausto Soares Alvim, Pre

sielente, o sr. Frank ele Barros Monteiro,
Delegado em Santa Catarina e exma. se.

.ihora, o sr. Mário Melo, representanelo
d, Associação Comercial e Inelustrial ele

Blumenau, altas autorídades, emprega

elos e empregadores elo comércio local.

Usou ela palavra o sr. José Soares Lo

pes, Gerente ela Agência, que, exponelo

Ias finalielaeles elo Instituto, se congratu
lou com os presen tes pela inauguração
daquela agência. Ern seguida. o funcio

nário Joaquim Reinharelt Borges, ela De,

legacia em F'ioiiunó pol.is, prcnuucio u

U111a oração à Bandeira, na qual enal

teceu as virtudes do Presielente Vargas,
cujo retrato foi desvenelaelo naquele mo

mento.

Cessados OS aplausos, falou o Inspetor
Macário ela Silva Dias, que, em incisivas

palavras, disse que o Presielente elo Ins

tituto se r-ongi-a tulava com a população
daquela próspera zona, pela instalação re

cen te ela Agência.
Terminado a solenidade. o sr. dr.

Afonso Rabe usou ela palavra, elizenelo

que, como Prefeito e representante elo sr.

Interventor Federal, se regoz.íjava pelo
acontecimento que tanto vinha benefi

ciar os comerciantes ele toela a zona elo

Vale elo Itajaí até o Rio elo Sul.

A Agência do JAPC está instalaela à

-=

rua 15 de Novembro n. 983.

Caspa' LOÇÃO MARAVI·
LHOSA!

CASA DE SAúDE "SÃO
SEBASTIÃO"

Os Diretores ela Casa ele Saúde "São

Sebastião" têm o prazer ele comunicar

à sua elistinta clienbela, aos seus ami

gos e a quem interessar possa, que con

vielaram e sr. dr. Eelgarel Pinto ele Sou

sa, para exercer o cargo ele Cirurgião na

Casa ele Saúde "São Sebastião".
O elr. Eelgarel Pinto ele Sousa foi du

rante 7 anos, respectivamente, assísten

te elas Clínicas Cirúrgicas elos Professo

res, Beneelito Montenegro, Alípio Corrêa

Neto e Eelmunelo Vasconcelos, aos quais
eleve sua orientação científica.

F0i assisten te da Clín-ica Particular do

Livre-Docente da Cadeira de Clínica Or

topedia ela F'acutdade de Medicina de

São Paulo, Professor Or-lando Pimto ele

Sousa.
É o referielo profissional, cirurgião con

sumaelo, praticanelo a alta cirurgia,
principalmente da glânelula ttroíde, das

vias biliares, estomago � intestinos, d el

gaelo e grosso, vias urinárias, ginecolo
gia e ortopeelia.

O dr. Eelgard Pinto de lilou§ é au

tor ela recente monografia "Novos Mé

todos ele Amputação", em colaboração
com o Professor Edmunelo Vasconcelos

a qual causou verdadeéro sucesso InOS

meios científicos elo país. Além desta

obra, publicou mais os seguintes traba

lhos de reconhecielo valor; "Cisto elo

Pancreas"; "Patologia e tratamento ci

rúe-g íco elas afecções articulares"; "Bases

atuais sobre a patogenia"; "Classificação
e tratamento elas hídroceles": "Patologia
e tratamento' cir-úrg íco elas veias var íco

sas do membro inferior"; "Enterite re

gional (molestia ele Crohn)"; "Conceito
atual sobre a patologia e o tratamento

elas herriias inguinaes (técnica de Ed

munel Andrws) "; "Contribuição ao es

tudo ela úlcera péptica post-operatória";
'.CAfecções cirúrgicas e círúrgra dos vasos

sanguineos"; "Tratamento clrúr'gíco elas

afecções artcr.iaes"; "Diver-tículos elo

duodeno"; "Hernías por escorregamento
elo grosso intestino"; "Pseuelomixoma pe
ritoneal de' origem apendícular".

O elr. Eelgarel Pinto ele Sousa poelerá
ser procurado elas 9 às 12 horas ela ma

nhã, na Casa ele Saúele "São Sebastião",
e elas 3 às 6 horas ela tarele, à rua F'er

nando Machado, 6, andar térreo. (Con
sultório elo elr. Moellmann).
Florianópolis, outubro ele 1942.

1"
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�DICADOR MEDIC_QCa rtazes
ARAUJO OLHOS, OUVIDOS

.

. -NARIZ, GARGANTA----------------------------

Dr.
Fspeclalista, assistente do Professor Sanson

do Rio de Janeiro.

C� I Pela manhã, das 10 às 12
On"lU ta.5: A' tar1.6, das 3 às 6

Consultório: Rua Vitor Meireles, 24. -- Fone 1447

Dr. MADEIRA NEVES- médico especialista

DOENÇAS oos OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e LOni!8 Prática no Rto de Janeiro

Consultas Pela manhã: às terças. quintas e sahndes. das 10 ás 12
horas: ii tarde. diariamente. das 15 às 18 horas

'Consultório: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Feno: 1467
Residência: RUIi Presidente Coutinho. 2�,

Josephtne Schweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1ft às li horas

Rua F. Schmidt. 39 (sob.)

Dra.

Dr. MARIO WENDHAUSEN - �����:ra��o
da Medicina da Universid.ade do Brasil)

Ex-interno do Serviço de Clínica Médica !!t:I P!"a!e�:;or Osvaldo 9liveira
médico :l" 'Bêpiií'tamento de Saúde

CLINICA MÉDICA
Moléstias internas de adultos e crianças.

Consultório: Rus Felipe Scbmidt n. 38 - 'I'el, 1426
Resldencia: RI!� Visconde de Ouro Preto n. 70 T'el. 1523

ATENDE· CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

Dr. AUGUSTO DE PAULA D��etoéa:i�a��sp�:I·
Floriauopolis

Residência e Coosulrórt : Rua Visconde de Ouro Prelo 51
(próximo 110 Teatro).

Cirurgia geral e DOE'nçf.B de Senhrlrqs.
Fisioterapia: Diatern.ía, infra-vermelho e Ultra-Violeta.

CONSULTAS: Diariamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas
Fone t 644

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

Ex-interno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário dali
Serviçes do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 1256

Restdencla:
.

Ccnseíheíro Mafra, 77-FLORlANÚPOLIS.

I Dr, ARMIHIO TAVARES
OUVIDOS - NARIS - GARGANTA

CONSULTÓRIO:

I
Rua João Pinto. i - Fone 1.t161

RESIDÊNCIA:
Rua Bocaiuva. 11ft - Fone 1.ft56

I

CLlNlCA -MEDICA
Molestias Internas, de
Senhoras e Crianças em

Geral
CONSULTORlO :

Rua Felipe Schmidt-Edlfi
cio Amélia Neto--Fone 1692
9 ás 12 e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA·
Av. Hercilio Luz, 186
- Phone: 1392 -

Dr. Remigio

Attende a chamados

0I0rXJD0CX'0Cl000ClCX1��'r.tn"'XlOCC:Q:.xJOCOrJO(JOOIXlDODDOOOOlXlII'lOQ:lc:xxxxx:JOOOOI:XlOOOO:o:xxxxxJ::x:IODOCJOCI OCCJlXXX)QlXJIDOQl:]OODtX!OOQIIlOOCJOOCXX)booOoocxxJOODQOOIOIQ OCIXJDOOG

HOJE . 3a.-feira HOJE

�CINE��'Ex��lciNÊ '(fr;EõN�\�DVi;���
- FONE 1581 -

I
- FONE 1602 - -- FOlm 1581 -

A's 7 1/2 horas

I
A's 5 'e 7 1/2 horas A's 7 1/2 horas

Conquistadores I E o circo chegou A loura de Singapura
Com Robert Young, Virgínia

I Com Alda Garrido e Manoel Com Florence Rice e Leif
Gilmore e Randolph Scott PeA Erikson

, I
ra

Complemento NaCIOnal (D.F.B.)

I Complemento Nacional (D.F.B.)
I - Filme jornal N·127 Atualidades RKO Pathé News

Noliciã do dia I (jornal)

Preços: Cr. $3.00 e 2,00 I' Preços: Cr. $2,50 - 2,00 - 1,00
Irnp. até 10 anos Livre de Censura

em

do ciia

Complemento Nacional (D.F.B.)

I - Industria vinicula em
Jundiaí

Cr. Cr.$2.00- $1,50
Livre de Censura

o PONTO VITAL

,;
v-
I

'�STITUTO DB DIAGNOSTICO
CLINICO

Dr. Djalma Moellmann
formado pela Universidade de

Genebra (Suíça]
om prattoa n08 hospltaíe europeus

CUnlca médica em geral, pediatria,

I
doença. do sistema nervoso, apare

lho geníto-urtnarío do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

Curso de Radiologia Clfnlca com o
dr. Manoel de Aoreu Oampanarlo
Silo Paulo). Especializado em HI-

, _ .

giene e Saúde Públíce pela Uníver- As autoridades responsavers pela
Ildade do Rio de JaneLro. fiel execução �a� Estatísticas Mili-

Gabinete de Raio X ·1
+ares podem exrgrr, �empre que ho»-

, , .. ver duvida quanto a veracidade de
Electrocardt,ografia clínica qualquer informação, que cada in-

Metabolismo basal

I
formante prove o que declarou. A

Sondagem Duodenal má-fé consti!ue crime contra a se-

Gabinete de flsioteraola gurança nacIOnal. (D. E. M.).

I II
Laboratório de microscopia e O que a Alemanha

análise clínica -

iRua Fernando Machado, t nao prev u
Telefone 1.195 Londres, 23 (Reuters) - Trens

carregados de soldados alemães Ie-.
::- � F l O R T A N O P O L I S ridos na frente russa chegaram rc-

___ ... __ .__._________ centemente ao território ocupa.do
da Bélgica, segundo informes di-: II
vulgados aqui pela agência Belga'

Dr. BEZERRA LEITE Independente. As notícias a respeito I
acrescentam que êsses soldados são!

, constituidos em sua maioria, por I'CLINJC� jovens de 18 a 19 anos.

MEDIC ' Soube-se também que, desde o

.L\. início da campanha na África do I

I
CONSULTÚRIO: Norte, as tropas de ocupação no!

interior da Bélgica foram reduzi- i
Rua Trajdno, 33

, '

ti do Tio i I
Sobrado das em numero, consistm o roje It principalmente de veteranos da t

Consultas das 5 horas ! grande guerra. Na região costeira:

I
em deante, I do Mar do Norte, as medidas de

I'RESIDENCIA: I controle foram reforçadas e os ale-I
. Rua Blumenau, 28 I mães mostram-se particularmente,·14 I

"1
. I

.... .. , _.... I rt'C'W" ........��Ddi WF" Vei rmWie.�
vigilnntcs. I f ....._...... �

I
'" I

O sr. Goebbcls, como foliculário i
e como locutor de propaganda ra-]
d iofô ni ca, estava em férias. Essa IItemporária ausência ni:� agradava
a seus num erosos ouv in te s

mun-Idiais, não por emprestai'em qual
nuer merecimento ao propagaud is

ta, mas por se deliciarem com suas

Itulices e pêtas. Da última v ez que

pela garatujou mais um ·artigo tapa-bu
Nac. racos, o propagandista do Reich

descobriu a pólvora e foi constran
gido a confessai' a descoberta, quan- :
do disse que durante os dois (IUi- j
mo meses a guerra tem 'ipresenta·!
do grandes desenvolvimentos. Auri-:
ram-se novas perspectivas· - vamos

seguindo o artigo do sr. Goehlwfs,;
divulgado pelo "Das Rei·:h", -

apareceram "novos. perigos" e no

vas possibilidades se tornaram sen

sivelmente "mais próximas".
Mas o mais gozado trecho do ar

tigo do homem que vivia :i apre

goar só vitórias e "1)Qssibilidad�s"
germânicas é textualmente fJ se

guinte, como apareceu no resumo

e na versão telegráfica: "De certo
seria loucura pensar que todos ês
ses desenvolvimentos (os da guer

ra) sem exceção, seriam favoráveis
ao nosso lado, Jámais houve uma

guerra em que os fautores postti-
v os cstlvessem todos de um lado e

-

os negt.tivos do outro. Nada seria
mais que errôneo do que presu m ir

Que iremos ganhar, sem um esfôr
ço para isso". Estupendo, não
acham? Depoi-s de afirmar !IU.� os

aliados só vencem onde há menor I
resistência, Q sr. �oebb,:ls ad:,e.rte!que o sucesso sena mais decisivo
se o inimigo conseguisse derrntar a IAlemanha, de maneira i rrepn r ável,
Hum ponto vital de seu "frollt".l
Nosso velho Calino, sem ser ar ia- i
no, teria dito ou escrito a mesma

I
colossal bobagem, com ares

sen-ltenciosos.
.

Está claro que destruido o "p on
to vital" de qualquer exército em,

porfiada luta, ficará êle completa
mente aniquilado, Aquele negócio
do Egito, por exemplo, foi um dos

"pontos, itais" a que alude o trom
beta 11. J da Grande Alemanha. O

ponto vital definitivo também será
encontrado. Prepare-se o sr. Goeb
hels para dar coragem aos seus

compatriotas e fugir, se tiver tem
po, porque a sua fantasiosa cabeci
nha é uma das que se encontram
no livro negro do "Deve e Haver".

(C. M.)

Do dia 15 do corrente

31 de Dezembro
a

I

daremos resposta á guerra surda, sorrateira e

cheia de despeitos de certa concorrencia

Com uma Guerra comercial, leal, mas contundente:

Dispostos a tirar «diferenças» criadas e

alimentadas mesquinhamente por 'despeíto mal
disfarçado.

BENEFICIAREMOS. aos mesmo tempo, DIRE�
TAMENTE O generoso e indefectível amigo
de 20 anos de nosso comercio correto e honesto:

o POVO boníssimo da bonissíma Horlencpellsl
Todas as mercadorias lle nl stock sarão remarcadas

Linhos, e tropicaes para ternos - SEDAS -

CAROAS-LINHO PARA LENÇOES-TAILLEURS
- KIMONOS - BOLSAS - MAILLOTS DE BA-

NHO - ROUPÕES - BLUSAS.

Ternos feitos - Capas para senhoras, homens
e creanças.

Tapetes-Congoleuns - Passadeiras
Stores.

Finíssimos Cretones

Panos de Mesa -Colchas--Guarnições
da Ilha da Madeira.

ETC. ETC. ETC.
TODO O LUCRO MATERIAL SERA' ABOLIDO'!
30, 40 e até 50% de Economia para a nossa

população!

N B l°) Todas asmercadorias terão preços
• .--afix:l dos.

20) Sobre os preços marcados não concederemos
abatimentos.

3°) Ficam suspensas as vendas a crédito, salvo
casos mui especiais.

E M P R E S A �� R E X "

Transporte de Cargas
DOMICILIO A DOMICILIO

Viagens dlrbtas em caminhões proprlos para:
Bom Retiro, Lages. Painel, CorreialPinto, Ponte Alta,
Curitibanos, Campos Nóvos, Cruzeiro e vice-versa.
EM COMBINAÇÃO EM LAGES PARA: Campo Bélo,
Anita Garibaldi, Vacaria, Caxias e vice-versa.

Aceitamos cargas para redespacho junto à Es
trada de Ferro em Herval (Cruzeiro).
Agência em Leges: Agência em Florianópolis:
Rua Correia Pinto, 58 Rua Alvaro de Carvalho,2

Telefone.l.677

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Antes da supramencionada hora, as re

feridas associações e entidades se reuni

rão dentro e no adro da Catedral, aguar
dando cada uma o lugar que lhe for re

servado e lhe competir no préstito.
O préstito obedecerá ao seguinte itine

rário: Praça 15 de Novembro, lado do

Palácio do Govêrno, ruas Felipe Schmidt,
Deodoro, Vidal Ramos, Arcipreste Paiva.
Araújo Figueiredo (ao lado da Praça Pe

reira e Oliveira) Padre Miguelinho, Anita
Garibaldi, Avenida Hercílio Luz, Rua Ti-

I radentes, Praça 15 de Novembro e Cate

dral.

I As varas do p'álio serão conduzidas pe-

__________________________________����������������� las meretíssimas Autoridades, adrede

A libertacão da
�

Franca através
�

do seu Império
Argel, 23 (R.) - Falando pela com os principias do Marechal levá-la a bom termo, aproveitei

emissora de Argel, o Almirante t.uautei), as quais garantem a vosso profundo entusiasmo pelas
üarian declarou: execução das decisões. coisas que dizem respeito ao

"Continuaremos a administrar Esperamos que a França e o âmago dos interesses nacionais.
nossos territórios. Meu papel seu Império, que experimenta- Acredito poder pedir a todos um

consistirá em determinar nossa ram. amarças provações, possam apóio completo e a mais perfeita
finalidade na causa comum. A representar seu papel no pre- disciplina. Abri comigo vossos

de hoje é a minha primeira p1'O- sente conflito e contribuir para corações por nossa pátria sofre
Clamação para vos dar minhas a defesa e libertação do terrtto- âora e seu respeitado lidero Nos
primeiras instruções. O posto de rio francês. sa tarefa conta com o apóio das
Alto Comissário, que assumi de Esta é a tareia dos franceses ardentes aspirações da maioria
acôrâo com as autoridades nor- na África. A êles assinalo um dos franceses da metrópole. . ..

te-americanas, condiz com a tiüer, um homem grandemente Tanto aos franceses, como aos

execução elas ordens que me to- respeitado e admirado por mim. muçulmanos da 'África dirigire
ram dadas pelo marechal, quan- e que tomou parte em duas mos nossos esforços, na ordem c

do êle podia se expressar livre-: guerras: - o General Girausi. na disciplina, para atinçirmos a
mente e podia manter a unida- j A tarefa que hoje empreendo meta que ambos nos propu
de e a soberania da França. I é particularmerite grave. Para 12emos: a libertação da França
Estou sendo assistido em meus I através do seu Império".

graves mesieres por aqueles que
o marecluü colocou em postos -�---'�--'

administrativos e que, patrioti
camente, decidiram prestar-me
seu apóio. Estas pessoas conii- i

nuarüo, com amplo gráu de au- : B _

tonomia e sob n_l�n:'W autor.id?-- i a fi ((4
de suprema, a âiriçir e aâminis- i

-

trar os territórios a elas confia- I
dos, a levar em conta a posição I'dos ditos territórios, assim corno

os interesses e aspirações legíti- ; R
.

t d
mas da população.

- Meu papelj egts ra o

consistirá em assinalar as linhas i
gerais de ação, de conformidade

I
I

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

de Crédito PopUlar e Agrícola
de Santa (atftrina
Ru_, Trajano 0.° 16 - 5éda própria

ne Ministério da Agricultura pelo Certlfteada
n. 1 em 20 de Setembro de 1938.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
CódifiOS usados: MASCOTTE ta. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento •

Tem correspondente em todos os Municípios do. Estado
Representante da Caixa Eeonomtca Federal para. 8 venda

da. Apóllces do Estado de Pernambuco, com sorteio
semestral, em Maio e Novembro.

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

Mantem carteira especlal para admlnlstração de prédios.
I

Recebe dinheiro em depósito pelas
melhores taxas:

CíC à dísposição (retlrada livre) 2'3Al
C/C Limitada 5%
C/C A "iso Prévlo 6�
C/C Pra�o Fixo 7�o

Aceita procuração para receber vencimentos em to
ias as Repartíções Federais, Estaduais e Municipais.

QUANDO TOMAR ERGE
pA l) -TA
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-
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A Segunda Frente
Muita gente boa daria agora,

um doce para satisfazer a sim
ples curiosidade de saber por
onde os aliados tencionam ata
car a Alemanha.
E Hitler, naturalmente, daria

uma confeitaria inteira, para
ser informado, com uma certa
antecedência, a respeito da re

g iâo através da qual as potêu
cias democráticas tencionam
enterrar a sua ponta de lança,
para atingir o coração da Nazi
landia ...

•

Durante muito tempo, discu
tiu-se se seria ou não possivel
a abertura da segunda frente.
Atualmente todo o mundo

acha impossivel que se deixe de
abrir êsse segundo "front".

•

Os aliados, evidentemente,
gastaram longos meses de ob
servação para encontrar o pon
to fraco ou a zona de menor

resistência, sobre a qual deve
ria ser desfechado o ataque.
No momento; porém, devem

estar lutando com uma dificul
dade maior, para descobrir qual
é o ponto que não é fraco, uma
vez que os acontecimentos do
norte da África determ inaram
uma crise de fraqueza geral no
organismo do Reich alemão.

..

A segunda frente será aberta
pelos fundos? Ou será pelos la
dos? Ou será mesmo pela fren
te?
Um rigoroso "black-out" en

volve estas perguntas, de ma

neira q� nenhuma restea de
luz se projeta sobre o assunto.

41

Hitler não teme, entretanto,
a segunda frente. O seu grande
temor é o de que, além da se

gunda, surja uma terceira e de
pois uma quarta, quinta e sexta.
de maneira que não lhe seja
per-mitido descansar no sábado
e domingo ...

BARW DE ITARARÉ

FESTIVIDADE DE SANTA CATARINA
VIRGEM E l\IARTIR

Padroetra da Arquidiocese e <lo Estado

EDITAL

De acôrdo com a praxe sstabelecída,
•

celebrar-se-á no corrente mês de novem

bro a festividade de Santa Catarina, Vir

gem e Martlr, Padroeira da Arquidiocese
e do Estado.

As solenidades principais se efetuarão à

25 de novembro, dia de Santa Catarina

e feriado estadual (decreto-lei de 15 de

julho de 1938, de número 137). O pro

grama da festividade é o que se segue:

1. - De 16 a 24 de novembro, novená

rio em prsparaçãe à festividade, patroci
nado pelos educandários e pelos intele

ctuais da capital, na ordem que se segue:

Dia 16 - Alunos do Grupo Escolar Ar

quidiocesano "São Joséí.
Dia 17 - Alunos do Grlipo Escolar

AJUDA A COMBATER A
TOSSi E RESfRIADOS

*
TOS$ $6 PODE fAZEI BEM

"Lauro Müller".

Dia 18 - Alunos do Grupo Escolar

"Silveira de Sousa".

Dia ,19 - Alunos do Grupo Escolar

Modêlo "Dias Velho".

Dia 20 - Alunos do Instituto de Edu

cação de Florianópolis.
Dia 21 - Alunos do Instituto "Cora

ção de Jesús".
Dia 22 - Alunos do Ginásio Catarinen

se.

Dia 23 - Acadêmicos da Faculdade de

Direito.
Dia 24 - Intelectuais de Flol'ianópo·

1i5.

As espórtulas reverterão em benatiele
das obras pias da Paróquia .

2. - Dia 2õ, às 10 hpras. MtSSA PON

TIFICAL, sendo oficiante o Exmo. e

Revmo. S. Dom Joaquim Domingues de

Oliveira, Arcebispo Metropolitano. Às 16

horas. Procissão de Santa Catarina, para
a qual convoco todas as entidades e ins

titutos católicos desta Capital, que nela

deverão tomar parte, designadamwte.
pela seguinte forma e nesta mesma 01'-

d."_: .

1. - Cruz Processional. 2. - Grupo
Escolar Arquidiocesano "São José". 3. -

Grupo Escolar Arquidiocesano "Padre

Anchieta". 4. - Asilo de Orfãs. 5. - Ins

tituto Coração de Jesús. 6. - Congrega
çâo da Imaculada Conceição e Pia União

das Filhas de Maria (da Igreja de Sant()

A�1tônio). 7. - Congregação de Nossa

Senhora das Dõres. 8. - Associação de

Santa Teresinha do Menino Jesús. 9. -

Damas de Caridade. 10. - Apostolado
do Mont-Serrat. 11. - Apostolado de

São Luiz, Pedra Grande. 12. - Aposto
lado do - Menino Deus. 13. - Apostolado
de Nossa Senhora do Parto. 14. - Apos
tolado de São Sebastião, 15. - Aposto
lado da Catedral. 16. - Ordem Terceira

(Senhoras). 17.;_ Abrigo de Menores. 18.
_ Ginásio Catarinense. 19. - Liga de

São Pedro. 20. - Congregação de Nossa

Senhora do Bom Conselho. 21. - Con

gregação de Nossa Senhora do Dester-ro;

22. - Irmandade de Nossa Senhora do

Mont Serrat. 23. - Irmandade de Nossa

Senhora da Conceição. 24. - Irmandade
de Nossa Senhora do Parto 25. - Irman

dade de Nossa Senhora do Rosário. 26. -

Irmandade do Divino Espírito Santo. 27_
_ Irmandade do Senhor Jesús dos Pas

sos. 28. - Irmandade do SS. Sacramento.

Seguír-se-ão a imagem de Santa Cata

rina no carro triunfal o Reverendíssimo
Clero, o Pálio, Cantores, Banda de Mú

sica e o Povo.

convidadas.

572 navios postos a pique
I cantes dos Estados Unidos e de

Washington, 23 (U. P.) - De .

países aliados e neutros.
acordo com os comunicados expe- I A tonelagem e demais pormeno

�?s até agora pelo Departamen-\ res dos navios' perdidos não foi da-

to da Marinha, desde o começo da da a conhecer calculando-se, 1)0-
guerra foram postos a pique, no; rém, que cada um deles poderia
Atlântico Norte, 572 navios mer-

' ter a média de sete mil toneladas,

o préstito obedecerá à direção exclu

siva do Reverendíssimo Cura da Cate

dral, para isso expressamente designado.
Para a solene Procissão, convidam-se

todos os fiéis e a população em geral.
Sendo costume, aliás muito louvavel e

piedoso, enfeitarem-se e ornamentarem-se
as ruas e praças por onde hã de passar
o préstito, o mesmo se espera para a

procissão da excelsa Padroeira da culta
e ilustre população desta Capital.-
Florianópolis, 14 de novembro de 1942.
Por delegação de Sua Excia. Revma,

(Ass.) )\Olonsenhor Hal'I'y Bauer, Vígã-
rio-geral.

Realce a sua beleza com um lindo e moderno vestido comprado na popularissima

CAGA A0800.IA

Comissão militar bra
sileira de compras
Rio, 23 (C. P.) - o ministro da

Guerra, em aviso, comunicou ao

ministro das Relações Exteriores,
que designou o tenente-coronel
Caio de Albuquerque Lima para
dirigir a comissão militar brasilei
ra de compras nos Estados Uni
dos, cumulativamente com as fun
ções que já vem exercendo naque
le país,

ADVOG�DO
Dr. Aldo Ávila da Luz

.Horário: 9 às 12 e 17 às 18
Edificio Amelia

sala 2.
Florianópolis.

Neto,

pelo qual o total atingiria a uns

quatro milhões de toneladas. A
guerra submarina chegou a sua

intensidade máxima em maio, mês
durante o qual foram· afundados
190 navios.

Padrões que encantam! Cores firmes ! Firmes como o amor

Não esqueçam, Casa Macedonia-(a casa que mais barato vende)
dos homens !!
8, Rua rrraiano, 8

<� �����..��__ �Da..DEma __� __ ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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C . I �

Ompannl8 « Alianca Baia»
----�-------------------------------

Fundad� em 1870 S�de: BAIA
Seguros Terrestres a Mcritímoa

Dados relativos ao

Capital Realizado
Reservas, mais de
Responsabilidades assumidas,
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz. (prédios e teerenos) !

ano de 1940
Rs. 9.000:000$000
) 54.700:000$000
.. ;1.929.719:000$000
, 28..358,'717$970

85.964:965$032
7.323:826$800

22 354:000$000

Diariamente recebemos novidades
Diretores:

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanlo José
I de Souza e Dr. Francisco de Sá.

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

cipais cidades da América, Europa e Àfrica, FILIAL
FLORiANOPOLlS------

Agente em Florianópolis

CAMPOS

FA

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSF ORaS (ALGO

ETC.

TONiCO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

�nhD Crnsotadl
"SILVEIRA"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I Ultímos estilos de jtncs
f BILIARI S
I acaba de receber

Vendas à vista -e a prazo
:· O.O••••••�•••••••••4

I o inútil de hoje será o útil de amanbã I
• •
• Assim será se V. S. mandar seu terno à •
• •

! "TINTURARIA GUARANÍ" I
: Lavagens químicas.Perfeição.Rapidez :
• •

: A MAIS ANTIGA DA CIDADE :
: E::onomize seu dinheiro, preferindo Q :
: TINTURARIA (jUARANí-RUA JOÃO PINTO, 17-FONE 1428 I• •
.........................................� '

� --_._- - -_ -_ ......-wa.. _•••;. _-_ _._-_-.._- ....

� ALFAIATARIA « O UNICO»

Florisbelo Silva
Ternos sob medida-Casemiras nacionais e estrangeiras.

Brins de primeira qualidade-Caroás-linhos, etc.

��
I Farmácia «(Esperança»

fanDilcêutiC� NILO LAUS I
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas necieneis e estrangeiras.--Homeopatias.
Perfumarias.--Artigos de borrllchd.

Garante se a exata observância no receituário médico

MODICOSPREÇOS
R.

o problema da 28. frente
Wash í

ng con, novembro - (INTER- rou no discurso a que se refere o sr, pr-í amen te militar, teve o merito de so-

A:lIERICA::\TA) - Passada a primeira agi- 'Winston Churchill. brevír no momento psicolog ico mais jus-

Estas afirmações do sr, Winston Chur
eh ii i, cuja clarividência política dispensa
elogios, são da maior oportunidadc neste

momento, Com efeito, há muitos meses

que se vem falando na existência de uma

crise nas relações entre a Rússia de um

lado, e os Estados Unidos e a Inglaterra,
de outro, Embora em nenhum desses

países se tente negai' a diferença ideolo,

g íca entre os respectivos regimes, houve
elementos interessados em exagerar as

incompatibilidades, ampliando-as até as

concepções estratég ícas fundâmentais
desta guerr-a. Os comentários à declara

ções de Stalln a um jornalista norte

americano assinalaram o ponto mais alto
desses rumores,

Agora, entretanto, a situação se escla- A IHSTALADORA DE FlORIAHOPOLlS, anexou ao
receu consideravelmente, eis Estados seu estabelecimento uma Sectãó de tamancos, o que há
Unidos deram ao mundo uma soberba '

demonstr-ação de sua vontade de assumir

I
de mais moderno.

a iniciativa até a derrocada final do naz í, ' E' hoje o calçado da mõda, é recomendado para
fascismo, e, coordenando a sua operação •

na África com a nova ofensiva britânica época de verão, uso de praias e mesmo para uso diário.

I. Hão compre seu calçad() sem primeiro visitar a

TAMANCARIA MODERNA à rua Trajano n. 11 - anexo à

Ilnstaladora.Vendas a varejo e por atacado. Aceitam-se pedi- Idos do interior..

------�

tação c1eCOlTen te da ocupação vitoriosa

ela África F'iancesa pelas tropas sob o

comando elo general Eisenhover, vão-se

I elelineando com clareza os pontos de vis,

II ta dos go"\'e:'l1os 0.11a:105 ,C0111 ,refei'ênCia
à segunda frente, Ja fOI declarado, ele

manen-a categor íca, que a operação em

território afrícano não representa a aber

tura ele uma segunda frente, Mas é ine

gavel que equivale pelo menos a urna

apelação preliminar nesse sentido, cujo
efeito imediato é colocar Hitler pela pri
meua vez na defensiva ern território eu·

ropeu, obrígando.o a efetuar movímen

tós ele tropas que não haviam sido abso

lutamente planejados com a grande an

tecedé.ic ía (�e cosiume.

O presidente F'ranklin Roosevelt de

clarou que a segunda frente seria aberta
�. não 111aLs em 10"12, e sím no próximo ano.

Por sua vez, o primelro nlinistro brItà

nico, sr, Winston Chuich i ll , falando pe,

rante a Càmai-a elos Comuns, estencleu

se 0111 mínuctosas consitleraçóes sôbre o

! problema, i-ef'et-indo-se expressamente ao

I comunicado e111 que ,ra prometido aos

11'USSOS qu e a segunda frente seria aberta

ainda e111 19".12. "Devo l1eclarae, COll1 fran

'Cjueza, - disse o SI', Cnurchill - que
acho per-Ie itnmente justif icavel enganar
o in im igo, 111e51110 que o nosso próprio
PO\'O sejam ao 111€51110 tempo, induzido

era engano. �Has há urna coisa,' en tre tan
to, que nunca devemos fazer: enganar os

nossos aliados. Não devemos nunca for.
mula r urna pl'0111eSSa que não CU111prÜ'e
mos, Espero que demonstraremos que
curnpr lrqos as nossas promessas. Todos

os compromissos britân icos foram dados
à Rússia por escrito",

O primeiro ministro inglês rendeu a

segutr homenagem à Rússia, afu-mando
que esta, ao defender-se, "prestou incorn

parável serviço e pôs fóra ele combate

muitos milhôes de homens a mais do

que os flue a Alemanha perdeu na guer-

Ira anterior, Reconheço a fôrça ele tudo
o que Stalin declarou no seu último dis,

I' cU,rso
sôbre o enorme peso que os russos

tiveram de suportar, O meu coração
sangrou pela Rússia, Creio que seja abso
lutamente natural da sua parte e inteira
men te den tro do seu dir-eito fazer as afir-

mações en erg ícas que fez",

no Egito, provocaram um consieleravel
desafogo na situação dos russos, Por ou

tro lado, aéabaram com as desconfianças
existentes em muitos setores da opinião
pública mundial sôbre a determinação
elos aliados de abrirem uma segunda
frente em território europeu, Quem afir
ma essa eleterminação, agora, é o pró
prio chefe do govêrno russo, que decla-

to, como alento à opinião pública que já
começava a demonstrar uma natural im

paciência, liras não será exagerado en

carecer também as consequências polí,
ticas dessa iniciativa, que vêm reafir

mar sôbre uma soliela base a união do

bloco angto-russo-nor te-aruer-Icano, aras,

tando passiveis ressentimentos e refor

çando a fé no supremo objetivo comum:

a destruição do hit.lerísmo e da sua "nova

orelem européia", a restauração da índe,

pendência das nações e elos pr incipios de

justiça e dignidade humana,

"Haverá uma segunda frente? Sim, Ce.

do ou tarde, haverá uma segunda frente,

Não somente porque isto vá nos auxi

liar, mas também porque os 110SS0S alia

dos têm grande necessidade dela. Os
aliados nunca deixaram ele compreender
que depois ela queda da França a au

sência de 1I111a segunda frente representa
um mau preságio para nós tanto quanto
para eles, Por êste motivo, a segunda
frente será aberta".
A ação norte-amer ícana na África,

além elas suas vantagens ele caráter pro-

Agradecimento e Missa

t"
As Iarniltas BOU7.0D, Gumercindo e Artur Ca
pela, vêm, por meio de ste. externar o seu

profundo agradecimento a todas as pessoas que
os acompanharam no doloroso transe, pelo fale
cimento do seu ínesqueeívet esposo, pai, sogro e

avô ALVARO HENRIQUE BOUZON, bem como a

todc s os quo enviaram flores, telegramas e cartões.
Aproveitam íJ ocasião para convidar a todos Os pa

rentes e amigos do extinto para assístlrem à missa que
em ,intenção a sua alma, será rezada no dia 25 do
corrente, quarta-feira (70 dia do seu falecimento), às 7
horas, na Catedral Metropolitana, no AH3f do Sagrado Co
ração de Jesús.

Por esse ato de Fé e Caridade, antecipam seus agra
decimentos,

Um avião-morteiro oferecido
ao Brasil pelo seu inventor

Rio, 23 (C. P,) - Informam de Santos que o espanhol re
publicano José Estévão Gil, radicado no Brasil há muitos anos.
inventou um avião morteiro, medindo dois metros de compri
mento por um de largura, carregando uma bomba em cada asa

e mais duas na cáuda e que pretende oferecer ao Exército para
experiências definitivas.

Mais de 50
•

navIos em Gibraltar
Berna, 23 (Reuters) - De acordo com despacho de La Linea para

a agência noticiosa de Vichí encontravam-se em Gibraltar cerca de 52
navios, na sua maior parte mercantes, O mesmo despacho acrescen
tava que vários deles se encontravam bastante danificados, e dois
cargueiros foram forçados a encalhar, No porto havia um porta-aviões
e seis cruzadores, Por volta do meio-dia, uma duzía de aviões, inclu
sive oito bombardeiros, partiu na direção do Mediterrâneo,

Tamancaria Moderna

••o•••••••••�•••••••••••_••••••••••••
·

-

: RE'NISCI-I S/A !
: Comércio e Indústria de Madeiras (em organiza�ão) I
• Ações ao portador no valor de 500$000 - Capital de 850:000$000 •
• a realizar como segue: •

•• 20% no a to da subscrição ••1tO% dentro de 30 dias
• 25% dentro de 3 mêses • '

• 15% com os próprios lucros da s8ciedade. •
• Os interesFados na compra de ações desta Sociedade, que visa não só •
• evitar que sej� retirado desta Capital, como tambem ampliar um dOIi! mais •
• antigos e conceítuaríos, estabelecimentos industriais do género, com capacidade •
• para cerca dA 200 operarlos, poderão procurar os incorporadores no €scri- •
• torio da fabrlca à rua João Pinto 44, ou nos endereços scguintes: •
• Heletor B.ettencourt Rua Felipe Schimidt, 34-8aI8, 5. •
•

sed
..

N tte
-

(Edificio Bernhausen) Telefones ns, 1634 e 1159. •
Conselheiro Mafra 4 e 5 (edificío do •• I Dei oce l-Idem, idem. •

Mercado, E G Av·,la Rua Vitor Meireles n. sa •
FONE 1.642 �. •• -Telef(lne n. 1678. •

1-------- , :••••••• _••••••••••••••••••••••••••••:
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lira Tênis Clube .. Amanhã - «Cocktailn dansante, a partir das 10 horas
----------------------------------------------------------------------��----��----------����--�--���--��-----=------

------

Clube t2-Sábado, grandiosa soirée, em homenagem às Normalistas de 1942 do In8_�!!_�to Coração de Jesú�
UL rIMA HORA r

Dacár é agora base aliada
GIBRALTAR, 24 (E.) - Ontem à noite, pela rádio

de Alger, o almirante Darlan, que fez causa comum com

os aliados, anunciou haver toda a Africa Ocidental Fran
cesa aderido à causa dos Franceses Livres, ou Franceses
Combatentes. Varias generais distintos já tinham dado
sua adesão a Darlan, principalmente os generais Barree u
e Châtel. Até este momento os governos aliados nada p u»
blicaram a reepei io ; mas entende-se que a declaração ra

diofônica de Darlan tem a aprovação de Londres e de
Washington. Assim sendo, Dacár passou a ser uma base
aliada, desaoarecendo a ameaça que ela representava para
a América Latina, particularmente, para o Brasil. Dacár
está bem fortificada e dispõe de notável força militar e

aérea, para não falar na esquadra ali ancorada, constante
do super-couraçado "Richelieu)), 3 cruzadores, varios navios
auxiliares e um número desconhecido de submarinos.

Vigorosa e esplêndida reação russa
Moscou, 24 (E.) - o jornal "Pravda ", a proposito das

vitorias em Estalingrado, escreve: "Os alemães começam a ter
o seu castigo em Estalingrado", Publíca tambem o trecho de

u-Ima carta encontrada em poder de um soldado alemão, que diz:
«O caminho de Estalingrado é bem o caminho dos mortos». De
fato, a atual ofensiva do marechal Timoshenco está levando a

destruição e a morte às legiões nazi-fascistas. Os alemães já
foram expulsos de quase toda a parte urbana que ocupavam
em Estalingrado. Nestes 3 dias, as divisões 15 e 21 foram ani
quiladas no setor do Volga e as de n. 13 e 23 dizimadas no

Cáucaso e em Cubano Noutros setores vizinhos, 3 outras divisões
foram seriamente desfalcadas.

Ataque frontal
CAIRO, 24 (E.) - Os alia· Deverá chegar hoje a esta ca-

dos iniciaram um ataque pita I, por via aérea, o sr. dr.
frontal contra o porto tu.:.. Nerêu Ramos, interventor fede-
nisiano de Bizerta. ral.

S. excia. procede da Capital
Federal, onde tomou parte na

Conferência dos Interventores,
convocados pelo presidente da
República.

Vai ver se resistirão
Berna, 24 (E.) - Mussolini ordenou ao secretario ge

ral do Partido Fascista que siga com urgencia, para a Sicilia,
afim de inspecionar as defesas daquela ilha. Isso demonstra
�e o duce receia que por ali comece a invasão do seu país.

Transferidos de prisão
Genebra, 24 (E.) - Numerosos prisioneiros, Que faziam

parte do antigo governo -francês e se achavam recolhidos a um

castelo dos Pireneus, foram transferidos para outro local do norte.

Êxodo italiano, igual ao alemão
.Genebra, 24· (E.) - Aterrorizada com os recentes bom

bardeics, as populações civís das cidades industriais da Italia
do nor..te estão emigrando em Massa. Os trens saem apinhados.
As autoridades organizaram rigoroso serviço policial afim de
evitar desordens,

Em 4 colunas
CAIRO, 24 (E.) - As for

ças aliadas,' que operam na

Africa Setentrional France
sa, avançam, em 4 colunas,
sobre as cidades de Bizerta
e Túnis. Da primeira des
sas cidades, estão a menos

de 40 kms.

Exército Britânieo
passo pela Cirenaica,
a EI-Agueila.

abrem
rumo

Aguedábia caíu·
LONDRES, 24 (E.) - Ague

dábia, na Cirenaica, caíu
em poder do 8° Exército Bri
tânico.

A Quem
Quiser Comprar
Ap r Ih s d

•

I

A RCA Victor tem o prazer de avisar aos bra
sileiros e aos cidadãos de países amigos e irmãos

que, dentro das sábias normas baixadas pelas au

toridades, já reiniciou suas vendas de rádios re

ceptores.

Outrossim, aproveita para comunicar que acaba
de receber uma partida de rádios, dos últimos fabri
cados nos EE. Unidos, e portanto com os mais

avançados aperfeiçoamentos.

Qualquer Revendedor RCA Victor está apto
não só a apresentar-lhe a nossa série - rádios de

ondas curtas e longas, rádios de bateria, Rádio

Victrolas, Toca-Discos - como tombem a oferecer-lhe

todas as facilidades, inclusive preço, para que se tor

ne possuidor de um dos magníficos aparelhos
RCA Victor.

Adquira um Rádio RCA Victor e ouça as emis
soras do Brasil, dos Estados Unidos e da Inglaterra,
as estações da Llberdodel

Caixa Postal 2726 - Rio de Janeiro

.,..........-_-......_._........_....._,..._-......_-_...

Int. Herêu Ramos

'- �J

simbolista pela côr branca, fruto" resposta atroz, apanhada algures r
talvez, de um amor que lhe foi ta- - É a boneca rica dos pobres .

bú , . . que não têm braços...
.

Vivendo numa época, agitada, €m DR. SERTORIUS
que o preconceito de raça ainda
imperava, muito sofreu o vate ne- Fazem anol!l )IOJel
gro. Daí, a estranha melancolia de O sr. Mustafá Ipê G. Silva ,

seus versos, pedaços de sua alma e ..

não migalhas de seu cérebro. Era alto funC::lOnano da Alfândega

I um sentimental. Suas páginas, em desta capital:
CRUZ E SOUSA que o "branco", o "alvo", o "pá-: a exma. sra.' d. Haydée do> r'

Analisando a evolução da poesia lido" imperam, como
.

contrastes
I

Nascimento Machado, esposa do;
nacional, tece Agripino Griecco

sin-,' fl�grantes entre a crIatura" e. () ,I sr Arí Machado cirurgião-den-
ceros elogios à obra do nosso poe- criador, bem o demonstram. .MlS- .' ,

ta negro Cruz e Sousa. Diz o Bus- sal" e "Evocaçõ�s" são ob�as �in- tIsta;
._

trado crítico que a poesia de Cruz i ceras" em que ha tr.e�llOs mS.l;nra.- a exma. sra. d. Nair Caldei-
e Sousa foi feita apenas com uma dos �obr� o tema trágico, terI"lv,el, ra Gonzaga;
Bíblia e a Natureza sem desde- da vida, esse ser místeríoso que ele

O sr. Valter Lange, alto íun-Renunciou o gabinete nhar, contudo, por v�zes, o prosa i- jamais conheceu. Sim. A seu ver,�o.. d Brasil',
colomb.-ano , co dicionário de rimas. . . que se depreende de sua obra, ele cionano do Banco . o

Cruz e Sousa se vivo fôra faria apenas passou pelo mundo, com o
VI J t'

-

Nova Iorque, 24 (United) - O hoje 80 anos .. : 'I brill�o fugaz de um meteóro... I a an el!ll
. . .

'

Rumo a EI-Agueila "Exchange Telegraph " captou uma Quem estuda a obra dêsse lírico Ha, por. vezes, e.m sua obra, sar- De sua viagem a Curitiba re-·

CAIRO, 24 (E.) - As co-
transmissão da rádio de Vichf na genial, como o fizeram Nestor Vi- casm�, a ironia triste dos palhaços ] gressou o sr. João Maria Fer-·

lunas couraçadas do 80.
qual diz que renunciou o govêrno tor e Tasso da Silveira, denota,' de feira .... Outras vezes, penetra I . da Silva funcionaria a.

��--------------------_c_o-lo-m-b_i_a-n-o_.----------�l:��o�a�n:l:��i:c:a.�a�t�ru:ç�ã:o�d:o�i:m:i:n:e:n:�lm�nu�mos,�ru,���m,�rn d d 'C . 'T
- 'recaír no profano como um garoto I pesenta

o. os orreros � e-,

A eva�Daça"O de GeAnova �{P::f::::::��':::��,:�::::::I�I�:�:�a Ten;. Clube ele.
• que .mvela as criaturas e a1! torna

I t rá amanhã com início
IgUaIS aos deuses na acepçao da",ua ,

grande Atenas, êle conquistou, sem as la horas, um "cock-tail""
Zurique, 24 (R,) - A

impren-/
cidade _ revela o correspond n- it 1- 1... t� tr'b

'

d dúvida, a. palma da glória. Mas es- dansante.
, ,

e I a la�us es ao eon I um o para ta lhe veio quando sua esposa ha- '"
sa ItalIana descrev� a fuga" em te do jornal "Die Tat" em Roma, . aumentar a confusão, com pedidos v!a enlouquecid.o, seus fphos .l;a- MISSAS
massa da população de Genova tr rt d VIam desaparecido merce da tísica A anhã às 7 horas será.

,

d d 'd Os trens regulares são literal- para que os ens que pa am e impiedosa que o ia levar também,
m

.

' ..'
.

em virtu e os repeti os ataques � Gênova façam paradas nas pe- mais tarde... rezada missa de 7 dia, no AI·
da "RAF", Trens especiais estão mente assaltados pela populaçao

I
'

t
� f- d iti

- A glória, - disse alguém - é tar do Sagrado Coração de Je-.'

I d aterrorizada, quenas es açoes, a nn e permmr a felicidade...
. I sús da Catedral Metropolitana, ..circu an o para) J?elhor acomodar Além d' ""

.'
a acomodação de maior número J . Que � a felicidade? -

inquiro-, em sufrágio da alma de Alvac•a.queles que desejam abandonar a ISSO, os propnes Jornais . d f' d
. me curioso, .

B-

.

I e re ugla os, E dentro do meu sêr ouço esta ro Henrique ouzon.

IVida Social
VULTOS & FATOS

Derrota de �ixistas
CAIRO, 24 (E,) - No en

contro havido entre forças
anglo-americanas e eixistas;
em território tunisiano, a

110 krns, da fronteira da
Tripolitania, os nazi-fascis
tas foram batidos.

.J
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