
Os bombardeadores que atacaram TóquioWASHINGTON,21 (R.) .-- O DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÕES DE GUERRA, SR. ELMER DAVIES, DE·
CLAROU QUE OS PORMENORES COMPIJETOS DO ATAQUE A TÓQUIO, QUE, SEGUNDO SE REVELOU, FOI DESFECHADO
POR APARELHOS QUE PARTIRAM DE UM PORTA.AVIõES, SERIAM PUBIJCADOS LOCO QUE TIVESSEM SIDO TOMA·

DAS TODAS AS MEDIDAS DE SEGURANÇA NECESSÁRIAS.
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A,mas e municõe$ Entrada de amarica·
para uso dos nos na Argentina

ofidais

o
Londres, 21 {R.) - Segundo

mensagem de Buenos Aires, de
agora em diante não serão exi
gidos passaportes para cida
dãos naturais de qualquer país
americano que deseje entrar
.na Argentina. Apenas os usuais
papéis de identidade serão exi
gidos aos viajantes e, no caso
em que os mesmos não pos
suam nenhum, visto, será ne-
cessár!o o passaporte.

Elo·g,·o a' coragem do soldado amerl·cano -·<:ASA-MISCK-·LANEA-.dlllt-rlbui.
dora dos RAdios R. C. A. Victo.r.
Vávulas II DIsco.. - Rua Trljl-

Quartel. General Aliado na Algc- 1 rigorosas condições _
da campanha, 110. ll.

ria 21 (C. P.) - O toncnte-coroncl ,.'

...

cumprn-am sua nussao de reparar e
_

Gebrge Patton, em lima ordem do deixar em condições os materiais e V t Idia l�eeeJJt(' elouiou as magníficas as armas. Os homens cios corpos de apor nor e-amer ca-
f�lçanhns r('aliz�das pelas tropn» sinaleiros, isoladamente ou em grn- no torpedeado
(los Estados Unidos, façnnhas (j11<' p05, assegururum nossas comunica- Washington, 21 (U. P) - O
dt'l'am 110VO brilho il história do çõcs. Sem o trabalho de nossos cn-

Exército norte-americano. A ordem [�('nheiros não trria sido passivei Departamento de Ma '1' i n h a

do dia diz tr-xtnnlmcnte n seguinle: 1l.LiI.izar as �stradas n�lll eliminar o anuncia que um navio merean-
Soldados do 2°. Corpo: Depois du sl_nl.stro r:�l'!go dn� 111_!Jlas. O neces- te norte-americano foi torpe-
2:1 dias dI' contínua lula, ganhastes a surro apoio da aviaçao sempre se deado e-afundado por um sub.
batalha ele "EI Cuettnr". ea,e1a um desenvolveu com grande devoção l'

de vós em sua esfera cumpriu mago o !n�,is esplêndido valor. Os corpus marino mnmgo nu zona de
_'--------------- nificamente o seu dever. O soldado médicos atuaram de forma rápida Bean, em princípios de abril.

Comprai na Cf SA MISCE na linha de frente, onde a cada ins- c. eficaz no trata!llenlo (�os feridos, Os náufragos desembarcaram
LA.NEA é saber economizar'· luntc existe o perigo de morte, bem Gl"açl�s a todos esses. ed·storçdos cAool- em Miami e Guantanamo,
_____�_______ como todos os demais, demonstrou t�el·�t 1\'05 e COm .�. aju .a o -

C
C· gres50 pan Ame seu valor e seu espírito combativo. Iissimo, as magnificas façanhas. de uba.
on •.

nesta poeirenta região, onde as es- 1,10s�as. tropas de!·m�l novo htilh»
.

rlcan_o de Educacão trudas são açoitadas pelo vcnt o H._ hl�!ona do exército nort e-amet-i- LHCOa��a!1 LOÇÃO JURATI.
F•

- C.dIO . �.a
ISICa '''�''''''''''''''.''_"",-_"",,,,p.,,,,,,,,,,,,,,,_ C O .

Rio, 21 (" Esta-do") - O ml- O salvamento do b
•

UInistro da Educação e Saúde re- Cogitando da hora SU mariDO ( veu»
solveu recomendar ao diretor da desgra(a Zurique 21 (n.) - A rádio de Berlim revelou que, 72 horas depoisTen.-Gral. George Pattou, eoman-
geral do Departamento Nacío- Nova Iorque, 21 (Reuters) -

dante das fôrcas blindadas norte- de se encontrarem presos no fundo do mar, ao largo da costa ocidental
nal de Educação que expeça o "Mussolini adquiriu um "cha- americanas na Ãfdca do Norte. da Suécia, tripulantes do submarlno sueco "Ulven" deram sinal de
regulamento do primeiro Con- iet " na Suiça e o marechal ainda se encontrarem vivos.

gresso Pau-Americano de Edu- Goering uma casa de campo e pelo fogo da avlação e da artí- O comandante-chefe da Marinha Sueca irradiou uma mensagem es-

cação Física a -realizar-se 110 em Estocolmo", segundo reve- Ihnri a, apesar de que os serviços pccial de estimulo do rei Gustavo aos trfpulantes do submarino sinis-de abastecimento (' aprovísionamen-Rio dê Janerro, na segunda la o comentarista: americauo to continuaram íuucionando. As trado, no mesmo momento em que se iniciavam os trabalhos do navio
quinzena' de julho de 1943. 'Valter Winchell unidades de conser-vação apesar das de salvamento, equipado com um novo tipo de sino mergulhador.
"..W__......,.......·.�...... ...................- ...·W�...............W_� W_N....�,.,__�__...............�-.". O "T'Lvc n ", que afundou durante as últimas manobras navais, en-

Dez ml-' U'aZI·stas· mortos cont�:'����:l an�� �l:t�O��I:i�:�nd�s �.í;��:lt��ol�l:�S operações de salvamento..

....................................................
NO INVERNO pr6ximo

A MODELAR

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

Rio, 21 ("Estado") - O mi
nistro Eurico Gaspat Dutra as

sinou o seguinte aviso: "Do
conformidade com o disposto
DO art. 153 do Regulamento
que baixou com o decreto n .

�).246, de 11-12-1936, os oficiais
:'rdo JDxército que desejarem ad

quirir armas e munições para
uso própr io, independente das
formalidades policiais, poderão
rlil"igir requerimentos às auto
ridades militares mais gradua
das ela Região em que servirem.
Concedida a permissão, os res

pocí ivos Serviços de Material
Bélico, ou Secretarias, confor
rue o caso, fornecerão 'Uma de
claração, devidamente autenti·
cada, em duas vias, conforme
modêlo n. 9, para os fins pre
vistos no art. n. 153, tudo do
Regulamento supramenciona
do" .
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Moscou, 21 (U. P.) - Apro ..

, I Essas baixas são devidas a

xima-se de dez mil o total de nazista são tanta que se to r- que os nazistas não têm em

soldados nazistas mortos em nou inevitável ao Etado Maior I conta as perdas. A infantaria,
uma semana de ataques cons- Alemão mandar reforços da os tanks e outros elementos
tantes às linhas Tussas. segun-I Criméia para poder continuar'l são !ançad_os à batalha, sem
do os observadores, as perdas os cont.ra-ataques. conslderaçao.

Concenlracão de, embarcacões,

ESTJtMnUL, 21 (R.) - Do enviado especial da Reulers - Todas
as embarcações a motor tiolianas, assim como contra-torpedeiros, lan
cbos-torpedeirae c pequenas unidades que se acham em águas gre{las,
serão enviadas ii lláli.fl, prouáuelmcnle pam serem empregadas na imi
nente evacuação das fôrças ei:t:islas da Tunisia � segundo ill(ormaç6es Ichegadas a eSta capital.

O exodo de !peqllenas embarcações da Grécia para (l lIália /)/"osse
{llIe desde há vários dias. A maio,T· fJude de lllH pequeno nlÍmero de con

Ira-torpedeiros i/alianos que e.çlaua (lU desde a ocupação reg/'essoll
também, via canal de (;orinto. AJam (1S fôrças eixistas 110 Dodeca/leso,
apenas al(juns submarinos italianos e meia duz;a de ("onlra·torpedeiros
ficam /las· á{llws gregas e lias portos de Pireu. S,alônica e Ul7lnos.

/1 patl'ullw aérea do mal' Egeu continua apenas sendo composta de
/lelhos tipos til' aviões alcmães de ,reconhecimcnto. ilpl'o.riJl1lldrullenfe
l;iO 1'llI{J(lr("oçôes a molar gregas, e/li boas condiç6es, /)(Irillllrlo de 1.iO (I

200 loneladas, !,omll! igTwlmeilte e/wiadris à lltilia.
--------_._-

a-..--�-----------------------

SA.NGTJENO]�
Contém oito elementos tônicos
Fósforó, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc·

Os Pálidos, Depauperados.
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam.
Crianças l�tiqu1ticas rece·
berão 8 tonificação geral

do organismo com o'I

I-'.. ------�--�--��-----�-,,_.�.----._W_-M__.

Tiradentes

apresentará
últimos criações do Modo poro
Senhoras, Cavalheiros e (rlan�as

e por preços
.

SENSACIONALMENTE BAIXOS I
.. '

«NãO toleraremos que outros ganbem
a guerra para nós»

Rio, 20 (E.) - Com grande brilhantismo, realizou-se. na
Sociedade Amigos da América. a cerimônia de entrega dos distin
tivos aos seus membros, solenidade presidida pelo general Manuel
Rabelo. Esta alta patente militar, falando na solenidade. a certa
altura, afirmou: ..

Participando efetivamente do conflito que amea
ça a nossa independência e a de todos os povos livres. cumprimos
com o nosso dever. A conciência nacional. aos poucos, vai-se com

penetrando da certeza de que o nosso quinhão de suor e ,sangue é
um título de dívida que devemos resgatar. A vontade popular. aca
tada pelo pres,'dente Getúlio Vargas, foi a única determinação do
ato que reconheceu o nosso estado de beligerância contra a Ale
manha e a Itáliil, depois dos covardes torpedeamentos que sacrifi
caram riquezas e vidas do Brasil". Disse. ainda, que tinhamos velhas
contas a ajustar com o nazi�fascismo e que o integralismo é a ma
téria prima da traição, expressando:..

Não toleremos Rue outrps ganhem a guerra para nós". Fri-
.

sou estar perto o fim- do."Eixo" na Tunísia e, então, seria chegada
a melhor oportunidade para a participação das tropas brasileiras
na luta, já que, por vários motivos, não pudemos contribuir para
a libertação do continente africano.

as

2J de abril fig).lra no

cálendário cívico brasilei
ro como o dota do suplí
cio de Tiradentes. que
deu seu sangue em pról
do pátria escravizado.
Tiradentes, como todo

brasileiro que ama o Li·
berdade, arrostou com es�

toicismo os consequências
de seu patriótico ato. Nem
sequer se acovardou no

momento supremo: ('não
se lhe vergaram as per
nas, não se esgo�earam
os olhos, não empalideceu
do rosto, não se lhe en

tibiou o ânimo".
No dia de hoje, todos

os anos, os brasileiros hão
de glorificar com orgulho
o vulto de Joaquim José
d.a Silvo Xavier - o pr6to.·
mártir da nosso Indepen
dência!

A «muralha atlântica»Moscou, 21 (R.) - A emis- de uns poucos correspondentes
sora local declarou o seguinte: neutros e alguns fascistas, nu-
"A decantada "muralha ma excursão dirigida, podendo.

atlântica" alemã não passa de se presumir razoavelmente, as
um mito. Ela foi inventada pa- sim, que a "muralha" não pas
ra tonificar o povo germânico. sa de uma nova peça da propa.-
Ninguem a viu1 com exceção .ganda de Goebbels"

.

I
..--..----�s----���__ t

Màquinas de calculaI' e Má
quinas de escrever

I
Para �Arla�dlre:I�\�.Rua João Pinto. 5

Florianópolis
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Sâbado, dia 24, Noite �e Aleluia, grande soirée com início.
às 22 horas.-Domingo de Páscoa, matinée oferecida aos
filhos dos sócios, às 15 horas. Servirá de ingresso o talão

de abril.-Podem ser reservadas mesas na JOALHERIA HORITZ.
Universidades e

j A vanguarda de milhares de jovens que receberam o treinamento de técnica avia
tório paIticipam das cerimônias da inauguração do referido curso, na Universidade

j de Yale. Todas as facilidades e recursos das universidades americ�lI;a.s foram pos to s

ao serviço dos" novos estudantes. Ao fundo, vê-se o majestoso eddIcIo que nsaí nalo
o término vitorioso 30 primeira guerra mundial. (Fóto da Inter Americana)

I
Cirurgião - Diretor do Hos-IpitaI de Caridade

IDoenças de senhoras - Ope-,
rações -. Diatermia Infra I
Verrnel ho � UI tra Via le ta �:_",,_..._...--"'-""'-"'-""-"':._---=�-""""---...- ......-."".-"""",.,""-...,--...-""--...- ...-""--""-"".---...-��-.-....,-----

::::�t��Fi�o:�\r:O>d:: Que nome daremos ao clube 13 às 6 horas Londres, 20 (R.) - Dentro de três semanas, a cidade de Lon-
Tratarnento das dores e infla- d hdres contará um novo clube, o qual será posto à disposição os 0-mações nas senhoras para

evitar operações mens e mulheres da América do Sul, que servem voluntariamente
nas fôrças armadas britânicas.

Os fundos para o clube foram subscritos pelas comunidades
britânicas do Brasil, Argentina, Chile, Uruguai e Perú,

Ainda não foi escolhido o nome do clube, mas sabe-se que sua

inauguração dará ensejo a uma nova e nitida demonstração da
amizade que une a Inglaterra aos países da- América do Sul.

Lira Tênis Clube
o ESTADO

Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.v 13

Te!. l022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capila! :

Ano Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mi's Crfj: 7,00
Númer-o avulso C,.., O,:lO

No lnterior :
Ano Cr$ IW,OO
Serneslr e Cr,� ,C-),OO
Tr-imestre Cr$ 2;"),00

Anúncios rnedinnlc contráto I,()� originais, mesmo niio pu-

I
hlicarlos, não serão devolvi- !

dos.

A clir('(Jlo niio se responsa
biliza, pel()� conceitos emiti

I
doq nos artigos assinndos

10fICOS & CO�1ENTARIOS

Campanha antí
submarina

Washington. (Comcut.u-io espe
cial da lntcr-Aruericanu ) - Sabe-se
u,gO!'a que os técn icos 111 i llturcs nor

te-arnerlcanos, i ngleses e canaden
ses; reunidos nesta capital. estuda
ram, longamente a questão da guer
ra submarina e trnçararn os planos
de uma campanha intensa destinada
a limpar os mares coalhados de
l'·Boats. Hitler parece estar CUJlI

prindo u promessa feita há tem
pos de intensificar a gucrrn subma
rlua, c é indiscuí ivel que tem obti
do alguns êxitos, embora pagan
do-os a um preço que não se sahe
si é compensador. Não resta dúvi
ela de que êsses esforços nazistas
aumentarão na primavera. A substi
tuição do almir-ante Erich Raeder,
comandante em chefe da esquadra
alemã, pelo almirante Doenitz, grau
ele perito cm guerra submarina, in,
dica decidida transformação da po
lítica naval germânica. Doenitz
afastou três altos chefes navais par
tidários da const ruçâo intensiva de
navios de supcrf'icic, e ex igiu ela
indústr-ia bélica alemã Ulll esfôrço
especialíssimo para o aumento da
produção de submarinos. Isso indi
(,fl, aliás, que Hitler já perdeu uma

grande parte de seus sonhos e velei
dades, pois construir submarinos é
sobretudo armar-se para a defesa. ACACIO MOREIRA
Longe de pensar agora em efetuar ADVOGADOdesembarques nas i lhas britânicas
ou em qualquer continente, Hitler ESCRITOR lO: rua Deodoro. n' 23
procura evitar o desembarque alia- Atende das 9 às 12 e das 2 às 5
tio na Europa. Urna atitude muito RESIDENCIA: La Porta Hotel,
significativa o que ilustra melhor apartamento 112
do que tudo a lenta mas segura I1lU- C. Postal 110 Fone. 1277
dança de posição dos beligerantes. I ---------- _

Foi-se o tempo em que a invasão na- estão sem a menor dúvida fazendo
zísta era, um perigo imediato para com que ela baixe a cifras mesqui
nnritos povos; hoje os nazistas é nhas. A eficiência dos

ú

ll imos bom
une sentem o pavor da invasão. IJal'ueios tem sido comprovada por
A conferência dos peritos norfe- i cconhecimentos perfeitos.

nmericanos com seus colegas inale- Não cessa aí, entretanto, a cam
St'S e canadenses chegou a resulta punha anti-submarinu. Ela 'tem urna
dos satisfatór-ios. A indústr-ia naval outra frenle, e nessa frente IIIta111
atíada já r-ecebeu encomendas, A mio apenas os governos dos Esta
experiêucin dêstes anos foi levada dos Unidos e dos outros países co
em conta, e não resta a menor dú- mo são convidados a colaborar 10-
vida de que os tripulantes dos sub- dos os homens do povo. l� a frente
mnrinos alemães nâo tardarão a de luta contra 8, espionagem. y, vi·
senf ir a eficiência das novas lne- tal para os cOlll3,ndanles dos subllla
didas adotadas pelas lIlarinhas alia· rinos nazistas ter informações sôo
clas. O LISO de unidades de superfí- hre entraria e saida de navios. Es-'
de pequenas e grandes e de "úrios sas informações são obtidas pela
lipos de f,,\'iões no combate aos sub- espionagclIl, c a grandc alia,da ela
IIlal'inos foi estudado, emhora não \'spionagem é a tagalerice. Qualquer
possaJllos saber, em delalhes, a.� pequena inf()l'nlaç�o dada em con.
"(lIldusões estabelecidas. versa inocente sôbre o embarque de

A camp3l1ha anti-submarina Hão UHI amigo on parente, sôbre a c!le
s(' Jimita, entretanto, às ativida.des gad;l, (le llm I1flvio a tal porto póde
no mal'. TemoS',3ssinalado a dec.idi- baier. de boca etll boca nos OUyjelos
da preferi'ucia dos avi{íes 1101'1e- rlo� espiões, e daí no comandante de
:llllel'ieanos e ingleses que t:io lerri- �l1hlllarino é um pa�o, A luta contra
,'cImente têm bombal'dea,do a Euro· a <tuint:l-colulla - luta ativa, peb
pfl nestes últimos lempos ])elOSp011- vigiltmci(), e passiva, pelo sigilo -,

tos "itais da indúsrtia de suhmul'i· é essencial na emnpanllH anti-sl1b.
nos. A Alemanha constróe atnalmen- marina, principallllenle nos paisestt' 20 a 25 submarinos por mês; Df)('- COlHO os Estaelos lInidos c o Bnlsil
)litz deu ordens para aumentar fi que' possuem milhíll'CS de quilôme-
V,rOQU.P�OI 1�I(�s as 1}(lJl)l)fl,� .Il)_illcta� tri;ls IlQ cost.a,

.

DR. AUGUSTO DE PAULA

Terreno
Vende-se ou transfere-se um

lote de terreno, na neva rua

transversal ao prolongamento
da Visconde de Ouro Preto. In
formações na gerência do ., Es
tado" •

10 v-9

"endem se por motivo de
, ,..

transferência
de residência, em João Pessoa,
Estreito, duas casas situadas à
rua Santos Saraiva. Tratar à
rua Almirante Alvim, 21.

OS Lon�,�sZ iS�!�czel�!!!!I!Cp�e� BU!���!� ir�� 11�!lde-se �:!�::;:�oo;�aliado) - De acôl'do com notícias publicadas pelo jornal sueco sêcos e molho,dos, bem �- .
"Ny Dag", marinheiros suecos que regressaram de Atenas, freguesado, a rua Ura
através da Eslováquia, declara'ram que enquanto viajavam por guai, n 17. Tratar no mes

via fél'rea de Bratislava para Zilina, foram fechados pelos ma.

agentes da Gestapo num compartimento do qual nada podiam 196
ver. A ferrovia de Bratislava para Zilina pasl3a em direção no1'- -O-s-e-I-em-e-n-to-s-c-o-n-'i-d-o-s-p-el-.-Ea--ta..déste pa1'a a Alemanha, ao longo da fronteira morávia, as quais tística Militar sãtt absolutllme'h"
os' alemães começaram a fortificar depois da ocupação da Che- lIecretos, � servem sómente a' fim
coeslováquia em março de 1939. militares. Negat'-se a fornecê-los o.

mentir no ministrá-los constitú.Acrescenta o jOl'l1al que êste fato ;:;ignifica que os nazistas crime rigorosamente punido pel..atada e�tão fortificftnào Çl.cJuela área. llli. 40 Pai•• (1). :R. �,). , _",.

a guerra

THE lONDON 8: lM�(ASHIRE INSURAtlCE (o. lTO.

A NOSSA

SMe LONDRES - Fundo de reserva: superior
a CR. $ 1.200.000.000.00, Sub-Agente:

L, ALMEIDA R. Vidal Ramos, 19

o PENRAIHF,N'rO DO DrA
.,A saúde do coração é a vi

da da carne: a inveja é a po
dridão dos ossos". - Salomão,

'"

A f\l\RDOTA no DIA

Atelier TRAPLE

SECÇÃO�

- Diga-me você. que é um

interprete de sonhos: si um
homem casado sonha que é sol.
t e ir o , ('1bue significa isso?

_. Sigl1iíica, apenas, que terá
uma grande desilusão ao

.

des
pertar.. .

I. AULAS DE DESENHO E PINTURA

o PRA'('O DO DIA
DOCE LIGEIRO Faça

uma calda com 250 grs. de
açúcar em ponto de fio c casca
ralada de um limão.
Retire a calda .do fogo, deixe

esfriar e junte oito gemas bem
batidas e leve ao togo lento
novamente até aparecer o fun
do da panela. Retire do fogo,
junte as claras em neve ou
creme -Chantilly», arrume no

prato, depois de bem mistura
dos e sirva polvilhado com ca
neia.

Companhia Telefô
nica Catarinense
Convocamos 08 � nrs. Acio

fli�tflR desta compsnhía para
a Assembléta Geral Ol'iJinó
ria, que se realtsarâ Ii:lO
deste mes, às 15 horli�, na
....éde d» Companhia, à Praça
15 fie Novembro no 8, nesta
Capital. - Ordem do dia:
8) - Leitura e discussão

do R\'lafórin da Diretoria;
b) - Discussão e dellbe

ração sobre () balanço e a
conta de lu erus e perdas;
c) "- Elei ção do Conselho

Flsca l e seus SUjJISl1teF;
d) - E outros assuntos,

de interesse da Companhia.
Florianópolis, 16 de Abril

de '194i1

Diurnas - das 14,30 às 17 hs.;
Noturnas - das 19 às 21 - hs.

226
A Diretoria

4 v-3

Exposição Permanente
Rua Felipe Schmidt, 2 (sobr.), sai3 n' 3 I_.

Sabotadores navios,de presos

Procura-se emprego
Moço com 26 anos, dacti

lógrafo, com longa prática.
de comércio e escritório
procura emprego. Assume
qualquer cargo de respon
.sabilidade. Presta fiança.
Informações nesta redação.
223

-

15 v - 6

30 v -12

Washingtol1, 21 (U,P,) - Edgad Hoover » chefe do
Bureau Federal de Investigações, anunciou a pr ieao de
sete homens, acusados de praticar sabotagem em navios

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Jríreçâo de Perelvnl Cflllaclo :Flores

"A DAMA DAS CAMÉLIAS" - Alexandre Dumas Filho .- Roman

ce - Edição íntegra e definitiva - Editora Vecchi - Rio, 1943,
"A DAMA DAS CAi\fÉLIAS" - Ale-: üco f'iancês Jules .Ian in.

xand)'c Dumas filho - Romance - Ed í- I 8sta esmerada cd lcüo merece Iugrn- ,le

�'10 Jnt.egra
c definitiva - Editora Vec]lí I clestnque ,entre o, 111c11101'''5 livtox 1:10'

_ Rio, 19'13- I dernos. "\ alorizn-a belisslma capa nn-

Um gI'onde poeta, Leconte ele L'Lsje, IIJresca cm l'ôl'es. onde aparecem Gr'ela

1 'c' "]-[á um I ornance de amor que não

I(15:-; •

admíte Sttpcl'acIio nem símile, porque é

o mars l:>elo, terrio, C01110vent(! e huma

no que se escreveu, e êsse romance l

"A nA:\[A DAS CAIvH:LIAS ",

B�$C é tambéln� o veredito da g randc

mlü_ol'ia dos leitores do mundo tnteiro.

porque ·A DA:\lA DAS CA:\ff:LIAS" é n

romance ele amor que foi traduzido cm

tôd:IS as lin�JHas c cuja cifra de od ícõcs,
verrtadciramente assombrosa. nüo foi su

perada por nenhum outro,

:Margarida Gautier, heroína subl lme,
não morrerá nunca c seu culto será pe
rene, c não só em Paris, onde todos O"

dias se renovam as Hores que lhe per
fumam o mausoléu no poético cemitério

de l\lontmal'll'e, porque as almas líricas

hão de idolatrar etell1amente essa doce,

apaixonada, formosa e d esven turnda mu

lhe!',
"A DAMA DAS CAMÉLIAS", em a no-,va e definitiva versão que, com todo es

rnêro, fez Flávio Gou lart de Andrade, e

que a Editor-a Vechi acaba de publicar,
contém, sem alterações nem mutilações, Onrbo e Robert Taylor, os dois grandes
o texto Integro elo célebre romance do artistas ela tela, cuja fama se coroou com

filho de Alexandre Dumas, cornplementa, o ressoante êxito alcançado pelo estu

tio CO'l11 b notável prólogo elo grande cri- pendo filme "A DA:\fA DAS CA�l(:LIAS",

BENJAMI-M FRANKLIN - Carl van Doren - Tradução de J. Matos

Ibiapina - Edição da Livraria do Globo - Pôrto Alegre
E�ta bjogl�[lfia, que veuceu o Pr-ômí o \;[\0 ela independênc

í

a nortc-nmer-lcnna, a

Pulitzer' cjp HJ�9, foi considerada a in, elabor-acão ela modctru- Const.ltuicüo dos

\, terpr etacão definitiva da personalidade C;stados Unidos, o movimento democrú
I,' e da obra de Benjamin Franklin, Traba- tico, o comércio e a indústria, a ciência

Inundo COIU mater-ial inteiramente me- � as ínvenções. a agricu lt rna, os si ste

dito, seu autor realizou uma obra Ol'i·1
mas bancár-Ios. o pensamento econôru íco

ginalíssima que contém revelações e5- '! político, .� relações com 0'; Indios, a

pantoSlls sôbre Benjamin Franklin, pai" �scravidão e o movimento ant i-escrava
até a publlcação desta biografia, o g ran- �ista, o human itarísmo c a" educação.
ele americano era conhecido quase que Impulsionado, no decorr-er ele sua vída.
exclusivamente através de sua "Autobio

grafia",
Carl van Doren, autor de "Benjamin

Franklln"� é hoje unla das 111alow:s ex·

pressões ela intelectualidade norte-ame
ricana e <lo mundo, Escl"itor de múllipl'lS
e vigorosas fa<,etas espirituais, atingiu a

posi(;9.o culminante que agora ocupa na

cultul':1 111odel'na, geaças a ulna longa e

"Uva ('uneira em CJue o crítico, o roma11

eista, o biÓgl'afo, o ol'aelor e o eelucacio
nista se revezam sempre de maneinl
fascinanle e magistral, O gênero, contl!

(Iv, em que Carl van Doren atingiu
mais alta eminência, foi a biografia, E
o livro em que êle produziu a sua Obl"l
luáxlnlu de flenjanün Franklin", no qU(l:
trabalho"!l dez anos e que a crítica norte,
amel'icana saudou unanimemente como a

melhor biografi� sôbl'e Franklin e uma

das mais completas ele nossos tempos,
Benjamin Fr'anldin é um representan,

(1) típico do gênio norte-amer1cano e

talvez, üma das maiores figuras já apa
)'ccidas no Hemisfério Ocidental. A su::

biografia é, até certo pontú, uma histó
l'la da América elo século XVIII. pois ;,

vida de Franklin enfeixou quase todr,
aquele século e abarcou a maior parte
<los fatos memoráveis que o('orreram no

Novo Mundo e multas dos que ocorreran
no velho, As ativielades que exerceu en·
volvt'm fatos deçi�ivos, como os começo'
rio jo!'nali�ll1o e ela literatura america
nos, <IS guel'l'as intel'coJoniais, a l'evo!u'

,Jela cur-iosidade, pelo instinto de solida
riedarle humana e pelo rlever-, Benjamin
<"ranklin foi um elos ,cérebl'OS mais fe,
'unclos ele toclos os tempo",
Possivcl1nenle nunca terá sicl0 mais

!iva a atualidade ele Benjamin Franklin
'lo que nos elias que C01't'em, po;,; êle roi
Im dos mais completos democratas, um
lomem púhlico por instinto e paI' expcri
'neia, Foi um elos arquitetos cio sistema
,olitico 110rte-anwl'icano e, neste telTenfl,
t sua pl�in('ipal contribuiçflO COl1siRtiU n�1
,rática elas nOl'mas da tolerância e el"
'onciliação, Hoje que o mundo demoer,,
ico se acha ,mneaçado por nO\'as fÔl'ç'a:-:
!,;cravizadol'as, o pensamento politico de
Jenjamin Fl'anklin é constantemente
elemhl'ac1o como uma fonte ele inspira
:[to e de con fiança,
Foi êsse imenso Benj'llnin Fl'anklin

(ue Carl van Doren reviveu nesta .l1io
;l'afia, ele constl'ução Simples mas ele

'xecução grandiosa, Aquí ellconlt'amos o

,enial mas não obstante humaníssimo
lenjamin Fl'anklin, movendo·se sel'eno,.

,ncantadol', ruidoso, simples e feliz, atra
és ele um mundo cheio de pt'oblemas
.ue Ihc solicitavam a mente privilegia
a, En1 "Benja1nin Franklin", U111 g't�anc1e
',:critOl' eSCl'eveu uma grande biogl'afia
',bre um grande americano,
A excelente tradução lJl'a,;ileil'u, feita
;retamenle elo ol'iginal nOl'te,amel'icano,
oi rea.li�ac1a pejo Pl'of, J, di' Matos Jbia

pina,

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmaceutico NILO LAUS

Hoje e .manhã será a sua preferida
OroS" nacionais e estrangeiras ....-Homeopatiu.

Perfumari.,s.- ...A,tigos de borrachd.
Garante-s8 a exala observlncia no receituáric médico

PREÇOS MOOICOS
R. Com. Mafra 4 CD 5 (edifício do Mercado),

FONE 1.642

Pedro Amorim
RIO 20 ("Estado") _ A r e-

nomear uma coru issfio para I sário, pelos presidentes dos
• elaborar o ante-projeto do Conselhos Técnicos da C. B,novação do contrato de Pedro

Amorim com o Fluminense, tem estatuto-padrão das fecle- D., que opinarão a respeito
d d t' f t ti

'" rações especializados, de o- dos respectivos esportes, éa o mo IVO a ar o no icrarro d -' , _

d
' .

f
' cor o com a resoluçao do const i tu

í

dn dos srs. Gasta0a Imprfe,nsal carlOcja:d maps dOI Conselho Nacional de Desv Soares de Moura, CeBo detudo a ma reso VI o, e ro t d 1 d b'" lt' B A
A •

S' M' dA.
, ,

'd por os e () e e r i I U Imo.

I
arras, ntôrrío a rrrrn arnorrm vestira a camrsa o A . � ,,.... A A' G dFlumi tê di 12 d

co rn rs so.o, que sera 05- L orla, ntôrrío ornes e
uminense a e o Ia e"'d ' .

Abril de 1944 e receberá de
slsh �,sempre que neces· Avalar e F erreIra de Souza'

;��:�:�E:d:�;��:!��,L e���;�: f fJ"(J�f'lt:flhtJn líE;o�
- -

Not.ÍCias.1cruzeiros, tanto quanto rece �QlhorCl :fBPSÁ�,I" e
beram os seus companheiros, I 7C uve ,

• �'104.�� ..

1Õ 10.K.S,..U,,' (1
Intelhora a

(f!JP lJf'tiljt?!f{)"
'jE LE FúNE : 1605

. CARlAZES DO DIA
Vida Social =�!:==��===�_

Para VOtê, gentil leitora CIN 9o�fJ2�-()N I IMPpERIALN
- ' .,

d Ih

I
OHE 1587

ao sou irnrmgo as rnu $.- A's 3 5 7 e 9 horas
res. Mas não as entendo. Elas Iluminalld� a' téla com sua: cha- A's 4 e 7,30 horas
não são piores nem melhores mas fUlgul'élOte,s, surge, outro ULTIMAS EXIBIÇÕES. Umado que os homens. retumbante tnun,fo de A. J, ameaça em cada eanto tal é oE' inegavel, porém, que têm CRONIN I d é

_

·0
. na�e lsta a· paca. ambiente do grande romance doconceitos de moral diferentes,. Gloriosa vItÓria. da «Warner

� Benito Lynch. Bros), com Geraldine Pitzge- ano. Proibidos de amar, com* *
rald, James Stephenson, Donald
Crisp, Barbara e O'Nell. No
Programa: -1- O PARANA'
PROGRIDE (DFB), 2 - AO
REDOR DO MUNDO 92 (No,
vidades), Preços: Cr$ 2,00. 1.50

e 1,00. Livre de Censura

Atletas sem qUitação militar
Rio, 20 (E,) - A Confede

ração Brasileira de F'u te
bol dirigiu à F, M, F. uma

comunicação. reiterando que
as filiadas não devem per
mitir, sob pretexto algum,
que atletas a elas vincula
dos. participem de cornpet í=
ções oficiais. sem antes pro
varem a sua quitação com
o serviço militar, ficando
de ante-mão responsáveis
as Federações que conce
derem prazo a seus atletas
para fazerem !al prova.

Estatuto·padrão pãra todas as

federações do país
Rio, 20 (E) A direto

ria da C. B. D. resolveu

Não posso ver uma chave
.,em sentir veementes impulsos
de perguntar-lhe. - cQue en·

cerras? A quem atr9içôas ? Que
segrêdos guardas? Que amores
�xistem entre os hosmens para
que sejas necessaria ? J. ,

• •

Quando o médico lhe disse:
"Cavalheiro, o senhor já está
velho•.. » - cIsto acontece -

retrucou Pausa,nias - Iwrque o

senhor nunca foi meu médico".
- Erasmus.

•

A.nl-verllirlo8 a
Transcorre hoje o aniversaflo

natalício da srita. hrone, filha
do sr. dr. Ivo d'Aquino. Secre·
tario da Justiça Educação e

Saúde.
•

Faz anos nesta data o sr,

Manoel dos Anjos, proprietario
do Salão "Minerva".

•

O sr. Ronorio Anselmo Be·
cher, funcionario publico apo·
sentado, faz aDOS hoje.I

I *
.

Transcorre nesta data o ani-
versário de nascimento da srita
Odair Martinelli.

•

Por motivo da data de seu

natalício, deverá ser muito ie·
licitado, hoje. o sr. João Gual�
berto Sena, Telegrafista

•

I
Assinalando hoje o sniver

, sário natalícil) do sr Otávio Ré
gis, funcion6rio da Alfandega
dest,a capi�al, ser á, por êsse

..----------------�i"'\lI!I--------.....: motiVO, mUito telicít«do.

COMPAHHiA DE SE<iUROS «(SAGRES:!
Sub Agente

L. ALMEIDA - Rua Vidal Ramos, 1 9

\�

11avcndo o coordenador da
Mobilização Econômica solicita
do autorização para que tosse
posto à sua disposição um ex ..

tr anumerar io mensalista do Mi.
nistério da Educação, o DASP
esclareceu que ., extranumerario
pertencendo à determinada ta
bela não poderá servir tóra da
'e)artição a que a mesma cor

responde •.

Rnn Vilo,' lIr('i"I'.lo�, 28
Plol'ínnópoliS'

Clark (jable promovido a

capitão
Londres, 20 (R ,) - O ator

cinematográfico Clark ce.
ble, acaba de ser premo-

:(.

vida a capitão. Respondendo a consulta sôbre
t_;lark Gable como se so-

se funcionários que desempe
be encontra s� atualmente nham função gratificada, quan
�e;vindo na Inglaterra, co: do matriculados «e�-officiol) nos
mo instrutor de Aviação. Curso� .de _

Aperteiçoamento e

I Especial ização devem perder a
Uabelos braneoa f L<�ÇÃ(J gratificação de função. o DASP

lIARAVII,HOSA 1 respondeu negativamente.

George Brent, Martha Scott e
Paul Lukas, No programa:
PROPRIA' (DFB), 2 - BUE
NOS AYRES MODERNO
(Short), Preços: 2,00 e 1,50.

Livre de Censura

HOJE
ODEON 1 1/2 horas, MATINÉE INFANTIL 1 - FAISCÁ.
DORES DE OURO. (Nacional (DFB; 2 -- CASTIGO DE
CONCIENCIA (Desenho) 3 A' pedido. Um policial diterente
romantico, amoroso. Scotland Yard. com John Loder e Nane;Kelly (Que dupla I). Preços: Cr$ 2,00, 1,50 e 1,00. Livre de

Censura

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MEDICOI- -

Dr. ARAUJO-OLHOS, OUVIDOS
NARIZ, GARGANTA

E'specialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C It Pela manhã, das 1.0 às 12
onsu .. S! A' tarde. das 3 às 6

AUSENTE.

Dr. MARIO WENDHAUSEN - �����:r:le° �:�
de Medicina da Universidade do Brasil)

8x-füteruo do Serviço de Clínica �1étlíca dO Professor Osvaldo Oliveira
médico do Departamento de Saúde

CLINICA MÉDICA

I
I Dr. Remigío

CUNICA -MEDICA
Molestias interna5, de

Senhoras e Cdanças em
Geral

CONSULTORIO :

Rua f_elipe Schmidt-·Edili
ció Amélia Neto--Fune 1592
9 ás 12e 14 as 17 noras

RESIDENCIA'
A v. Hercilio Luz. ISt:i
_- Phune: 1392 -

I
Consultório·R. João Pinto, 7

Telefone: 1461 � IConsultas das 17

t,·. I'horas em diante

BEZERRA LEITEDR.
Clínica Médico

Tratamento das "Doenças
Pulmonares
RAIOS X

•

[ilXiO � � uo o �x � in INotícias vindas da Suiça in- foi raptado e dentro de seu cai
formam certos detalhes curio- xão foi colocada uma bomba de
sos de um movimento revolu- tempo. O próprio Hitler deve
cionário na Alemanha que de- ria esperar o corpo na estação,
veria ter início com a morte de juntamente com seus asseclas
diversos líderes do nazismo. Um Goering, Goebbels, Himler e

antigo político alemão, velho e outros. O "fuehrer n� última
Dr. MADEIRA NEVES-médico especialista em de muito prestígio e respeito hora não compareceu, mas seu

entre os atuais dirigentes ale- estado maior estava completo

DOENÇAS DOS OLHOS mães, vivia só. Um belo dia re- na "gare". Todavía com os so-
.

\ tirou-se de Berlim para uma Ilavancos levados pelo caixão
Corso de Aperteíçoamento e Longa Prétíca DO Rio de Janeiro estação de repouso. Outro belo ao passar de mão em mão e

Consultes Pell mlnhã: às terças .. quintas e sdbndos. das 10 as 12 dia chegou a notícia de seu fa- i possivelmente com a precipita-
.

horas: 6 t�rde. dlillanlente. das 15 as 18 horas lecimento e a viagem do corpo' cão dos revolucionários, a bom-
Consultório. Rua João Pinto n. 7, sobrado - Foao: 1467 embalsamado. Na verdade êle ba não explodiu a um só tem-

Residência: Rua Presidente Coutinho, 2:·i_ __ ....__ 7 7.

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades

1.1Limitada

Banco de Crédito Popllla� e
.

Agricol,a'
de Santa Catarina

Molést.ias Internas de adultos e er i» n çu s, Rua Trajano 0.0 16 - SMe própriaConsu!t�rlO: R�.a Felipe Scbmidt) n. 38 - Tei.,,! 42fi Registrado no Ministério da Agricultura pelo CertltlcadoIlesldencia: Rua \i Isconde de Ouro l r e to n. 70 ] el. 1523: n. 1 em 20 de Setembro de 1958.
Horario - Das 15 às 18 horas - FLOT?IAr\OPOL!S. I En,d�reço telegráfico: BANCREP,?!-A

D AUCiUSTO DE PAULA Diretor do Hospital
. Cod:�os usados: MASC9TTE 1�. e 2a. edlçao

r de Caridade de FLORIANOPOLlS• Florianópolis EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORESRestdêncls e Consultôrío: Rua Visconde de Ouro Preto 51 EmpreSlimos - Descontos -'Cobranças(próxímo ao Teatro). rd d tCirurgia geral e Doenças de senboras. ,

e o. e ns e paga�en. O. . ,

Fi8Iot�rapi8: Diatermia, _infra-vermelbo e Ultra- VitJl�ta. 11 em corre�pondent�., em todos. os �umClPlo8 do Estado
CONSULTAS: Dlariamentes à� 11.30 e da' 15 às 18 boras RepreSenhj�te da Ctl�X8 fCOUO�lC3 J. ederal para 8 v.endh

Fone 1.644 das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteío
------------. . semestral. em MRio e Novembro.
Cllnica médico.cirúrgica especializada de Paga todos os coupons das apólices Federais e dos EstadD�

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA de Sã� Paulo. �inas Gerais e. �ernambuco. .

D SAVAS LAC� R'DA I,"'antem carteira e�peCl�1 parti admm�8t�ação de prédios
r. . . t. . I Recebe dinheíro em depósíto pelas

Ex-Interno do Serviço do Professor LeOnidas Ferreira e ex-estagiário dOlO I melhores taxas:Servicos do dr. Gabriel.de Andrade <Rio) e. dr. Pereira Gomes IS. Paulo) C/C à dlsposlção [retirada livre) 2%Chefe do ServI�o de Oftal�ologla do �epartümento CIC Limitada 5%de Sdud� � HO�Pltal. de Caridade C/C A viso Prévio 6%Cons. RIJa Felipe Schmidt, 8, Poue '1259 r'/e Prazo Fixo 70;'Consultas: das 15.30 às 18 horas \..-
. i

o

Residencia: Conselhetr« Mafrn 77-1-' LOR1AN()POL1S. Aceita pr(�CnrRCl.I.o pnra. receber venctmentos em to-

-======;;:;::::;:=:;;;:;;=;::;;-:---::-:'===--::-;;-;:::-::=== 18@aeReDartteÕNIFon � 1'al s, Estaduaís e Mun I c 10816
:-

I!
fij�TITUTU O� UlàUNUS'fjtH

I Dr. Antônio Moniz I GLI�JCO ('aspa T

de Aragão I
Dr. Djalma MatUmann �,H()S_A_! _

ME'DICO
Formado pela Uníveretdade de

Orneor!.! 18nlca I

Ciruruia e Ortopedia. i com prttlctl DOl! hospltats europeu
CUnica e Cirurgia dD I "Jjnlca médíca em geral. pedl�tl'\�',
torax. Partos e doenças 11oenQR. do 81stema nervoso, apar e- !

•

I
lho genltc-urtnarlo do homeu

de senhoras. e da mulher

CONSULTOHIO:' I . Assistente Técnico

Rua João pinto 7 sobrado Dr. Paulo Tavares
(urso de Badíologta Clínica com 0Diariamente das 15 às

f dr. Manool de fi nrcu Campannr!ü17 horas. São Paulo). EspcCilllizF.no em Hi-
HESID1!:NCJA: 'ieoo e Saúde Pública, pela Uníver-

Almirante Alvim. 36 .idade do Rio de Jauelro. -

Gabinete de Raio X. Telefone n. 1461 Electrocardiogralia clinica
Metabolismo basal

Sondagem Duodenal
02 binete de flsioteraoia

Laboratório de microscopia e

análise cllnica
Rua Fernando Macbsdo.'

Telofon8 1.195

PI ORTANOPOLI� lheil'Q do. ilnstrnC;ã.o a-cima, oforecer
lhe. em amável f;;'csto. um mUice do
excelente aperitiVO KNOT. lembr&
se V. Sino de acrescentar, !tO agra.de-
001 a gontiJeza:E$íE,i TA,.,-
SE/i (J l1iiU APE,7ITIVO

N'EiJi!.ETfJI

(//1 fJ!100t'TO OA morIA. //lO,.COI'/. é SE61J1lO$
� ITJ..fJ.I _.

pad�ões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores
fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Casa SANIA BOS

po.: Começou a queimar o pa-
vío ou a evaporar o cheiro ca
racterístico das explosões e is-
so bastou para a Gestapo des
cobrir a trama. Todos se afas
taram e três minutos após, o
caixão explodiu derrubando
paredes e destruindo tudo que
havia numa distância de vinte
metros. O atentado original f,ã:\ 'e

mantido em sigilo e só a:gor,aN�I�l
nos chega ao conhecímente-w,
através da Suica. É o inicio." <l;

.> de(Exclusividade do C, E. C. para
J

O Estado).

18 de Abril '
Mais um formidável sorteio rt'sllztl rá a Crérlito MCI.

tuo PrediaJ, no dia 18 de Abrii· (2IdeIra),
com pr(lmios no. valor de

Cr. $(i.250,OOi\1I.o vacile, Adquira já 8 sua caderneta na s(Hle ·da
I Crédito Mútuo Predll:tl à rua Vis()oude
I cip, Ouro Preto n° 13,Diariamente recebemos novidades ------------------

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514 II Consultas médtcas g'átis
�������������������������������������� �I���-�ntrtbu�� menuI aee�s � ,$lQ�rE"W�'

DR. AGRIPA DE FARIA
Rua Vitor Meireles n: 26

Telefone n' 1405
CLINICA MEDICA

Homens e Senhoras - Mo
léstias Nervosas - Moléstias

Mentais
Consultas das 3 às 5

Retrato de um trabalhador
dinamarquês

LONDRES, 21 - (Do Da·
nish Listening Post paro
Ln t er cHado) - Um dos três
ou quatro escritores dina
marqueses que se aliaram
aos nazistas, o crítico de
segunda importância co
nhecido pelo nome de 'I'on
drup, diz num jornal con
trolado p elos alemê.i, o

"Eodre-Jand.et", que manteve
uma conversa com um ope
rário na rua, e este mos
t rouvse interessado na pa
lestro até que o Tandrup
mencionou a palavra riaais
mo: "Quando falei em na
ZiSIUO uma cortina de aço
se in tel'pôs en tre nós. Suos
faces se enl'ig€ceram, seus
olhos tornaram se frios, era
mos Estranhos ou mais que
isso - o ódio estava entre
nós. Afastamos um do ou tro
sern dizer adeus. Ele carre
gou o sobrecenho ao pensar
que alguem o havia visto
conver-sondo com um rru-

Aumento das solda
das dos embarcsdicos
Rio. 20 (" Estado ") _. Atendendo

;lOS vário» iucmor-iais dos marítimos,
:1 Com i ssão ele :\![ari uh a Morcan te
resolveu conceder um aumento nas

soldadns dos tripuian tes dos navios
de comércio. Êssc aumento, que vi
goral'ú a partir elo dia 1° deste 111l' ....
�el'ú ele 3OC, sóbre os vencimentos
do pessoal embarcado nos navios zisto".
costeir-os. c de 60rj. dos vapores da
l inhu da Américu do Norte c ';'l'rie(J
d() Sul. Os embarcadiços já perco
ili;),1l1 bonificações de 10',c nos na

vios costei I'OS, C 40SIr nos navios de
longo curso. Assim o aumento foi
apenas de 20'/c para as ambas as

linhas.

A Estatística MiIi':ar, destinada a
facilitar a preparação rállida, e tão
das da Nação, exige que todos OI

perfeita quanto possível, do apare
lhamento material das fôrças arma
orasileiros lhe prestent' cooperação.
Subtrair-Ihe apôio é trabalhar cou·

o fl'll o Rrasi] em Jruerra. (I). E. 1\1.1,
... 1 ......

Noruegueses para o trabalho no Reich
Estocolmo, 16 (Associated Press) - Telegramas da Noruega

dizem que o primel'ro contingente de noruegueses, recrutados de
acôrdo com a Lei de mobilização do Trabalho, partiu de Calo, mi
semana passada, rumo à Alemanha. A maioria desses �oruegueses é
cornstituida de mecanicos.

.

Crédito Mútuo Predial
Propi"ietários: J. Moreira & Cio,

. 28 de Marco
Foi entregue .80S ;>restamis'tas Otávio Sulu'lchh'V'ski,residentes em Hansa Humboldt,' possuidor ..

da caderneta n. 9.272, contempladB8 no sor'tf:lio de 18
de Março de 1943, com o pramio.maior •.em merCll

doria!;. no vEtlor de Crs. $6.250.00.

1
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Será formado no México
Montevidéll, 20 (Reli tas) - A.1/orll1a de convocação das Côrtes

1 ('I/rla a esta capital, dos lideres I Espanholas para lima reunião 11(/
c le,7 . ..

I' I I 1 lI"
,

I I
-

republicanos espanliois Mia]« e C/I ar. e (O • exic o, a qua aenerao

Martinez BaJ'l'ios, focaliza a aten- comparecer os depu/adas estia-
.- «ôbr« o movimento que {oi nhois que estejam atntúmente no
((10 I· u

-

Ifnici/ldo, por todo mundo, no sen-I exterior e em c otu. lçoes (r r orn-

ti lo de res/a/lr(/)' o govêrno repu- \ parecer, Barrios, na ouolidade de

,:;iCOlln na Espanha derrnb ado por I presidente das Côrtes disso/vidas,
Fl'al1cn, A l'estauração tomará (/

I
prcslará ju/'amento dianle das no-

ealeados e capas para colegiais I
Chapéus «Clímax» (tropicais)
Capas para mllitares
Smokings, Sobretudos, l'rajes

AGENCIA RENNER
Rna Padre Miguelinho, 36

-�------

Prontos para barrar uma tentativa
da Dunquerque alemã

(_). G, Aliado no Norte da An-i cn, IIl:tS dois r mc io p orr-ont o. O almi-
20 (Dr Allan Humphreys, cOITes-I r .. illc acrescentou que a }[:trinba
pendente especial da Rcutess) - O r l1S I'ÚI'(,':1S aércns rsl:lo prnntas
nhnirnntc ria esquadra, s i r Andrew paril fazer I':lCl' :'t s i luncáo , caso (I

ClInningham, declarou hoje que inimigo lente e vacunr o norte d;1
narln menos de 10.500.000 toncla- .\frica. Incidentalmente, sir An-
das de espaço marítimo mercante rlrew revelou que haviam sido
hnviarn chegado ao teatro de guer- nfuudnrlos dois dcstrnicres i nirn i
ra do norte da Africa, desd o oi lo gos, ú noite passada, ao l argo do
de novembro, com a perrla de ape.1 estreito da Sici lin.

Opéra nos seguintes riscos:
. INCÊNDIO - ACIDENTES DO TRABALHO - ACI
DENTES PESSOAIS - TRANSPORTES: MARÍTIMO,
FERROVIARIO, RODOVIARIO, POSTAL ACI-

DENTES DE AUTOMOVEIS RES-
PONSABILIDADE CIVIL

CAPITAL INTEGRALMENTE REALIZADO:

Cr. S 2.000.000,00Séde: RIO DE JANEIRO, Rua do Ouvidor, 102 (2' e 3')
Sucursal em S, Paulo, rua Baião Paranapiacaba 24-6° andar

N. LOPES VIANNA
Agente-Geral em Santa Catarina

Rua Felipe Schmidl. 2 - Caixa Postal, 172
Telegramas - «Vianna. - Foue., 1102

- FLORIANOPOLIS -
Sub-agentes nos principais municfpios do Estado

).
\ Morreu UDt líder aletnão

Zurique. 20 (Reuters) - A rádio alemã anunciou que Wilhelm
Maus. líder das tropas de assalto da divisão "Adolf Hitler". morreu
na frente russa.

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

- Rua Vidal

Sabotagem na Albânia
Londres. 16 (Associated Press) - Círculos albaneses de jeru- L b � L Isalem informam que os constantes atos de sabotagem forçaram os E Eeod'feír � eaA éli I' I' b d b Ih 'd d I d I

ser, 1 CIO m a
ita ianos a a an onar o tra a o nas mmas e cromo o su a Neto, sala 2,
Albania.

'

.

..... SS4i

um novo govêrno ibérico
tias Côrtes, ('orno nresidente d« forma ia! e ('Olll ,goverllo tal que
República Espanhola, Em decla- o povo possa decidir liuremcnte,
rações á agencia Reuiers, Barrios Barrios confessou-se muito itn pres
numilestou que 10 objetivo que visa sionado, durante sua viagem ao

assislirulo ás comemorações rela- México, pelo entusiasmo com que
iious á l'fplÍb/ica espanhola, era o (IS colouias espanliolas, pu!' toda
de [undar 11111 mouimenio dos es- parle, haviam acolhido a idéia e

panhois retnrbliconos, em favor da pelo caloroso apoio dos povns SI1/
restauração da república, de ll!''!!"! americanos.

_______________________..""t �

Livraria e Papelaria NOVa
de

Espindola & Silveira
essa fundada para, com os menores preços da praça,
servir aos alunos das nossas escolas. em particular, e ao

público, em geral.

Artigos para e:u:olares e estritório
Romances modernos e livros
dentifico5. Livros em branco.

Elegantes artigos para presentes, etc.Tem anexa uma

Seccão de Eletricidade...

Lâmpadas, lustres, abat-jours, acessôrics, etc,

IRua Felipe Schrnidt , 38 (esquina Jer(,nimo Coelho)
Fone -- 1595.

�����-=-::".:-::-:.:::-::-::::-=-::-::'::::'::-::-::-::--------_-:_...._-_-_-_-_-_-_-_-_-..:_':"'_-_-_..._---�

ft Lo!�!UI�!�czcc�ot1U�!�tem��)�,�i�n�e! Ialiado) - Segundo informações do Govêrno da Checoeslováquia
no exílio, entre junho e outubro do ano passado os alemães ex

pulsaram setenta e dois mil judeus da Boemia e Morávia para I
os ghetos ela Polônia. Na Eslováquia cerca de 65.000 judeus to- I
ram deportados para a Polônia durante o mesmo período. O
Covêrno Cliccoeslovaco teve conhecimento de que cerca ele .,

5,000 judeus chécos partilham da sorte naqueles que foram
lançados no gheto de Varsóvia, estando também informado de
que entre os habitantes do gheto de Lubl in , figura uma granel"
parte de nacionais checos. Uma informação recebida de um

gheto diz: "Aqui, nós todos somos meras sombras, Inúmeras
pessoas cácm mortas pelas ruas e os seus corpos permanecem
durante dias e dias expostos à chuva e ao sol".
_Ir

,-

r ".77"'PMf1"" e

CiABINETE DENTARIO
DE

ALVARO RAMOS
Cirurgião Dentista pela Faculdade de Medicina de

Porto Alegre
Clinica Dentária de Crianças e Adultos

Horário: Das 8 às 11 e das 14 às 18 boras

Rua Vitor Meireles, 18
(Em frente ao Grupo Escolar «Dias Velhos)

5

Machado & Cil.
. Agênciàs e

Representações
C.lx. po,t.1 - 37

RUI Joio Pinto - 5

FlORIANOPOllS
Sub-Isente, no. prlnclp.l.

muncípio. do E.t.do.
!7P.

Helena D. VargasComunica à sua distinta
freguesia que, havendo
perrnauecldo 2 meses fóra
da capital em viagem de
repouso, encontra se nova
mente em sua r-esidêncla,.
à dlsposlção de 8UI:1 seleta
rreguests ,

Salão Brasil
Pfa��11 Quinze, n' 10

I ®W?YZ 30 v- 24

A Ora. JOSEPHIHA

SCHWEIDSOH

avisa aos clientes que

es-Itará ausente até princípios
de Abril

O DR, AHTONIO MUHIZ IDE ARAGÃO
comunica a seus clien
tes e amigos que trans·
feriu seu consultório
para a rua João Pinto,
7 (sobrado. em cima
do Farmácia • (Santo
Antônio"), onde conti
nuará a dar consultas,
das 15 às 17 horas,

diàriamente

154

Dr, Newton L. d'Avila
Reassumiu sua clínica

Consultório: rua Vitor
Meirelles, n' 28

Consultas diárias das 4 às 6
horas da tarde

Residência: Rua Vidal
Ramos, n. 66
Telefone: 1067

I
193 15 vs-13

ADVOGADOS
Drs.

Aldo Ávila da Luz

APROXIMA-SE O FIM DA BATALHAi
I
Imigo para. o norte, Tanto os hrHâ
nicos como os franceses ganha-

� 1':1111 novo terreno em direção a

Ram t;s, 19 I oeste e noro{'ste e ago,ra conver-
.. _ .... ... I !.!'em para a zona Tllnis-Biz.erta, on-eM." : ..... .....,_ _ <J

THE LONDON ASSURl',NCE
e

elA. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

(RepreSEm tan te)
L, ALMEIDA

Ql1:lI'tcl Aliado em Alger, 20 (U.
P.) - Os podcrosos exércitos bri- de se espera que o "Eixo" se en
lflllieos, 1.0 e 8.°, pressionam o ini- trincheil'e para lutar. Aproxima-se

de sua fase final a batrulha da Tu
nisia, pois o grosso dos exércitos
alemiics e italianos, comanrlado pe
lo marechal Hommel, se retira pa
ra as pequenas elevações e profun-

Lavando-se com o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
c i A. \V ]�:Tl;lI�l� IN DUt;�l'll,IAl...-JOINVILLE (Marca regist,)

econon1.iza-se t.empo e dinheiro

II os despenhadeiros do promontó
rio cartaginês, que domina as ime
diações do confim do território. O
8.0 Exército britânico, e forles des·
'Iacamentos do 1.0 Exército estão
unidos atua�mente em uma �ó má
quina de combate.

25v-25

v-24
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. . , .. .. �

fi 10 � YI'�fla a I� a �� r� a 1'11 iO ! omm�Xo QlIartel General Aliado 110 Nos últimos dias, o /i'd/eoo dos v t rnusp orte ".J/lnkers-,12", de rrubon- IllI'7 pcrd e u mais de 100 cuiiô es o uc chal do A,/', H, Broodhurst, cotnon:Xor/c da Aicica a Reuiers tcleuruia transpcnl cs (lh'I'OS ri" Eiio Ilelll (/11-1 do !t,3 "Lunlcers" e 11; caça« de I'S- i nl eqruutuu comlroios de suprimen- dan/e da Forç« Aérea do Deserto
com maiores detalhes, anunciando mentttn d o tl iariomrnt r : e IIS ])(111'11- col ls),

. i Jus. As perdas de Rouuucl neste Ocidental, pela destruiç ão quase
que os caças da Forço Aérca do lhos al iurl ns uintuun CSI/lludrin!wll- Os bcnnbardei ros '·U·!J('/,o/OI'S" momento criti c o são Iráqi cus, 1/0 completa do !f/'ande comboio uéreo.Deserto Ocidental obiinerarn, do- do os (,(;IIS desde IIS primci ras ho- (//UI'W'(//ll Cutania, eui pIeI/O /1/: do (11Ie ac cnt uu {l1Il olrs erotulor mililnr Depois de ac cntuor a iniporlânmingo, (I sua maior nilorín: /lll/ll só ras da numh à. 11(1 crp ecluti nu (/1' 11;(/". 1(/11 Reute rs, . ria da ação aliada, o vire-marechal
r ornlrate desfruíram 7!t· aniões do (file, ontem, (j Eiio ttcei luria o de- Lcnul rcs, ':lI (U.) - - Iri: (/CS/)II- Londres. 2f. iR.) - O uicc-mare- CUllninglwrll, acrescenta: - "Estolf'Eixo. Nem mesmo durante ,(I balu- sofio, !W/"(/ /I t ruucssi« (/0 estreito. cho tio cn niatlo especial tt a "}?CII- clial do Ar, Si1' Arlliu r Cnnninatunn, vendo (/lLC o preço ]Ja.qo pelo Ei;J:olha da Grã-Bretanha [oram destrui- Sobre esi.« urào di: (;

CU/lIUJliC(/-r"'/,S'" Georoe (;l'l/I/eu., ac ent uu our, (.'O/ll(lf/(I,:11I{(' ,{/o Fúreu. clfrerr Tática na travessia aérea do Canal d« Sidos tantos aúiões tuizistas llllm úni- do de onl etu rio Q. r; .. vmrricuno "ii cotnb oi o 1/('/'1'0 (,S//IUIl alroucs- do M ediíernureo, eninou 1I111a men- cili« está uumentcuulo ostronomirn.
1'0 combole, como acouieceu (1(10- n o Oriente .1krlio: surnl c) 1/ /'I'[jilio si iuud« II nordeste sustem de [eticilações (la ui ce-mare- mente.
ra. [Iraças li ação dos "Spitiires'' e ".-lpa/'t'Íhos de I"I1Ç(/ da rI.a /<'01'\·(/ ,I do Cab» liom, qu antl o roi uturado, � _ ...c ,

Warhawks", sob () c omondo (/0 .Imcric(/J/(/ II!UC(//'I/I1I 100 auiôe.;-.l .l!lfIiorin tlu« aporel lios rio Eiro Exalt8C80 da

me.mó-IO ES'r 1100 EsportelvOuice-marectuil do A/' Broadluost. Iransp�/'Ic. e SI';/ ('scufio il« Cnç(I,� so-ll,ol /1/;(///(/((, perdendo-se nos r ia de Tiradentes 11/<'01 destruida pelos aviões aliad os bre o Xlcdiícrrúnco. J. Ul'(/])I abutidos I Ii(fl/OS .

(li metade de lima gigan/csca [ornio- 7ft mál/ui/lliS. i nimiqas �' r!a])iiicadlls!
.

Outr« os q nurlri lb c: (lliada d esl rui u Rio, 21 (:'Estado") - A rn- om O r�mo('(10 de 100 "Junkers-iâ" alemães, 80 .. Vo!>i' atn oes . (l11!C/'lC(//lOS lIel.1'(I-1 1'0111/)1('/(//11('11/1' os ,reforços elllUI!' reção Nacional da Juventude Os meios Icco is do remo,.rle transporte de tropas. Os cacns 1'1!1Jl de /'e[lI'CSSIlJ', filas 11111 de seus I dos tla« {JI'IIW" /)I'U.l:WlUS paru CI1I- Brasileira recomenda aos dire- continuam . revolucionadosaliados localizaram à tarde (( [ortni- pilotos sr' 1'1I1'01l/ru S(f/II0. /,:11' I/lil' esse comboio fosse destro- to' 1 l'
. ." .

, oci e dí t d t d"tlúnel [ornuição nazista quando (J Outros aporellios d c caça atneri-'. çudo. PaI' S('II [lulu, um comunicu-í I es C OS CO eglos. e glnaslOs r 1 on o num en en r-

mesma poal/a pelo setor nordeste cauo» reolizurum numerosas operu- i!lo dI! Q, G . .\'orle-(lmeric((IIO 110 que promovam hoje, nas res- mento, ou pensand.o num
lia dll'eção du Sicilia. Os "Wat']wll!- I:ôc." de pu'l/'ulJlU, rlll/'ltIlte ((.� 1/llIIis I OricIIle ,l/,;(/io {I'isu (/11(' ::0 o'lll'oS pectivas sédes, solenidades cí� fracasso,.J,:s" mergulhaJ'am como se /o,çsem (oram ubo/id,us, .5. (I�:iii('s iIl,imi{fos. (ll)iúe.s .do W,t',�' lO!'(/1Il "seOCl'aIllCI!- vicas dedicadas à exaltação da

I
Havendo o sr. Mário J.Ja�111110 lÍnic(l unidade pU/'[l atllClll' o.� ,1porelhos ".'ipl/111'c e"lI Ur!IIIIU- ! rlU/lIllco!lus .. \ ('S.'cs

.
romba/es men1ória d J ac ui J 'd' combe na

.

'dA • -

•Guiões de lran,çporfe , do illimigo, "s", cm oJ)er(l('i)('s rlc pllll'l/lJw lia PI'I'!/Ci'lIl1! o,; llo,.le-(lll1eI'lconos .'). .

e o 1 �m ,os.e ,L. ' preSl enCla. lnte·elUll1anla os "Spilfil'es" /olHaVa/ll !ol'go da cosia· /lInisÍ{(/U!, a/acl/l'um UPLOes. Sllva XaVIer, o prOc0111artIr da rlna do remo, determinado
I'onta dos caças (/,(/ escolta, lIIllU gr(//l(/e /ol'/1Iaçúo dc aparelhos . Xus ú/liJlwS dWls sema/las, flolll-' Independência. o dia l' de Maio para a....................." !. � fJ.ifjoee••••GM 8••••""........ realização dos regatas ofi-

Graves acusaçues Italianas contra Von Rommel �;��::�n�����p���;iL���fadl'i, 21 (l'. P.) - () géneral prensa quC' ;l(ju('le l'datr',rio COJlsti- de concorrem aoa páreos de.'.[esse, comandante do 10. Exén'itu I
lI1a 8ssin;tlam quc �[Llsst>lini orde- i li ilTllJ)l;ào lios 1J1'it:lnicos 8través rLl tlH' () princip:il tellla de CDn\'er�,,· ({sldff» e "outt rigger", clasílalinJ1o, forlllll.lou uma série de gra-I nOIl pl'ssoulll1entt' ;;, Jlublicidade do' :inha .\T"l'etlJ e as posiçôes do Eix\) se aberta, no que o "Ria.t I,· 'I ., 1 I 'I 'I'" ,I AI't f :·üo !lOS círculos [)ri\'Hdos italiano�. h 1 1

.

\·es aCUSflmentos contra a ('stralé· referif () re alol'lo so))"e a _II a na',;o Jl't' (J '''';l( I u() .., ;:an , que -o· ..

c ue o" a ego ser prejudica.I:;ia do marechal de eampo Er,\'in .\fl'icH sekntl'ional. 11',ml desllloronar!us pelo 8°. Exérci- () general '\[esse COIlWlldoll ,JS do em vi rtude de possuir) I I
,.

f' (). I I I I I I· 1 I n I·r 'I t I'l'i'Ol'''OS ('Il\'iados da [Iúlia ii ,frjL.ollll11C, em um rc atol'lo o Icia.l cll a( () ( OCllIllCIl n ( ('�('re\'c I "-110 f () gl'lll'ra Dernan ...\ (lll go· , . -
-

guarnlçoes treinadíssimas.;plC aca[)a ele ser divulgado. talLwdulJ1enle todas as operaç'ôr,;, I lJlC'ry. .�:1, (file incluiam lllllfl, divisão b)in- afim de se inscreverem nas

Nâ;'chO�ei;;;H�' ó�f;�';i��b",d'�'�' ';'111;13'; I C;�';�hill "�;l";;�';�'; I ú'i.TIMA HORA l ;;�:�$�;�����i�r;;!f�Hio, 21 - Abordando o alto cus- Iodas as n<l,çÕ('S (' a tflilns ,os povos I dos «Boers» I
104 aparelh�s �estruldos de sohcltar das autorIdades

to da yi,ta. cada vez m,tis difíciL! 9l' illlpÜl'lll espiritu de renuncIa. De, num so dia! do rerno, a transfer�ncia das
puhlica () ".Jorna) do Bnlsil": I' qllal([�l('r sorte, !loj'élil, I)

.<[l.,.e
se I I Washington, 21 (Reuters). --- O regatas para o dia 23 de

" . . - lillC'r e qlIe t(}dos (,Olllpartlihelll dos i

I D t t da Guer'a l'e 'el
.

f' dA _ofel1�l\·a. dos altistas lHl'O ccs- (lnllS da calamid:i(le Illundial. A efar a_men. o ,� � o� maiO, a 111.1. e que os ou-
sn, nao. da treguas _

aos dessol'8,dos "uerl'a não J)óde l' não deve ser onLem a nc;lte, que a" for�as aerea" tros clubes apresentem gu&r-('OllSlllI1ICloJ'es A 'Iça0 (!aseJl\r()I\'" se 1 '" , do comunGO norte-an'\el'lcano, na. 1. .. ",.,'. v.

I "chance' para 11m;! classc, ou PU,I';] .. . �
. nições, pe o menllSl, nos pcí.(!ISSlllllll·tda Alll sll"11"10 coleallll')

.

. .. . Tunlsla descrulraln 104 apC1relhos -.. ',,- '- '-, " I ('lIelll <[lIer (I11C se!:1. A eXj)Cl'lenCI<l . . .

'
, . "t dIlelas veredas pelos atalllos (Ille

-I
, .

'
.

.

llumlgos no decorrer de um so dla reos aClma CI a os...
. , , .'

. rio conllIto lllullf!Jal de '19H-IR, ([Ul' ._
,

('011'llIZCllJ o Cllplll1 (In bolsa 'I(l ])0- .- ,. .

I ". perdendo apenas 12 dos seus avlOCS. Con tudo, 50'n1ente uma'- .

. . .", .' '-

nnprovIsou OS "n()\I\'(,�IUX-rJC les a .'
�

\'0 �os seus obJetiVOs 10r:Jados pe):1 custa do sacrifício de milhões e mi- O 5� grupo, de caça do Onente medido do esportista La-('ul)ldez A"ora mesmo c voz CO", -

.

-

l' I MedlO que e comandado pelo n�a-
b d''" "," Ihoes de homens. uno se la cc fe- .'. com e po era st'luciono r oI·'·'nte (111C estnlll0S el11 "CSI)"I"IS AC . ",' . , . Jor.general Breaton, fOl responsa-, -. '" . '- ,. \I l)l'oduzlr desla j cll,1. h. expe1'lCI1Cl;l . .. d d''''I'a'''lçao dos ])J'''ços (Ie 'llglllns <f(',. '. veI "'ela mcno!" pane das oerdCls caso e mo o que todos osv,,", .'. �, : ..

":.
-

fOI dolorosa, e \'ale. hOJe, COIllO , ..". � .

,. .:.
neros (le prIl11elrO nccessldade �n() d t'

.

I r
. " mfi1gwas ao eiXO ne",sa OCUSlao. A clubes núubcos a. aceitemé . po�sivcl! O custo cJa '�'ida, ll'O

-

ni-
lIma :1_' \,_l'':':_ �l_C� _

(e ogo .

ação teve lugàr àurante o dia de sem contestação Em caoSvel ('111 que se encontra, já se tOl-- domingo. O referido grupo aereo

nou, positivamente, um flagelo para As anedotas e piadas aparen· aliado bombardeou os aeródromos contrário, a borra eco de·s
as classcs desfavorecidas, Como sa.- temente ingênuas são grandes inimigos assim como as instalações encadeará.
cl'ifício imposto pela guerra, consi armas de desagTeg'ução mane· militares, destruindo sem duvidet
(Icra-se êsse flag'clo SllpOI·túVe!, c, jadas pela "quinta-coluna". out:ro� aparelhos eixistas, alem dos ------
assim r'<lciocin3lndo patriOlicamente, 104 acima mencionados.
(\ povo o. tolera com resignação. (L. D. N.). .,"

•

.\Ia,s para tudo há UllJ justo limite

CASAS ALUGA-SE uma Londres, 21 (R.) - As cir- As notáveis. perdas aéreasmaximé quando estú cm jogo o es·

tômago das multidões. Não podemos com lO quartos, cunstâncias da captura do sr. do eixo
'a'creditar portanto, que qualquer 2 salas, 3 instalações sani- Winston Chul'chill pelos "boe
lentativa no sentido de encarecer ns tárius e grande quintaL rs", depois da destruição dog·l�neros alimentíciospossa encontrar PRECISA.SE de uma, não trem blindado em que êle viaapôio nos órgãos instituidos pelo
Govêrno, precisamente pa,ra defen- muito longe do centro, e Java, foram hoje recordadas em
.clt'r a economia dn comunidade na- com poucas peças, Tratar na Downing Street, quandó o pri-cional. E não tcmos dúvida em afir- "A SERVIDORA" meiro ministro britânico rece-lna!' que o Presidente da República lniio concordará com novas exigên. Rua João Pinto, 4. Fone: beu a visita do corone Denys
das de certo comércio submetido 8. 175, Reitz, alto comissário da África
tabelamento. As algibeiras dos i 11- N° 227 5 v, - 2 do Sul, que o presenteou com
saciúveis de lucros são C0l110 o 1.0- a histórica fotografia do tremnel das Danaides - não tcm fun· As autoridades responsáveis peb
do. O momento nào comporta esses fiel execução das Estatísticas Mm· !)lindado em que o sr. Chu'I"chili
Glpetites que atingem ao cardapio 'ares podem exigir, sempre que hon· foi aprisionado.
fl,baixo de mcdioce, com que ainda, VfOr dúvida quanto à veracidade de Foi êsse incidente e a subse-
11,eI'C(' de Deus, podcm contar os qualquer informação, Que cada iu· t d 't' f dbrasileiros embora já desfalcado de formante prove o que declaroD. A quen e rama zea uga e

bmtn coisa indispensúvel à nulrição má-fé constitue crime contra a De- Churchill que primeiro chama
do homcm. A hora � aziaga pal'a "urança nacional. (D_ E. M.). l'am a atenção da opinião pú

blica para sua pit01'esca carrei
ra.

A fotografia em questão está
datada de 1'> de novembro de
1889.

É ma DOENÇA
MUITO PERIGOSA
PARA A FAldÍLll
li: PAJU A RAÇA

Londres, 21 (R.) -- A rádio
do Vaticarlú, inaugurando as
sua·s transmissões em lnígua rus
sa, destacou o seguinte, lendo
uma carta apostólica do Santo
Padre. 'Esta guerra é um caso

Excesso de zêlo tigo para o mundo. Quando os

LONDRES, 21 (R.) O povos abandonam a religião, as
alto comando alemão or- desordens começam •.

denou a todos os franceses As subfequentes irradiações
de 16 a 50 anos, residentes constarão de palestras religio
na zona do Mediterrâneo, asas, relacioondas com a Rússia.
que se retirassem para o in- e

terior. . A voz fantasma
Talvez queiram os nazis· Londres, 21 (R) - As irra-

tos coibir o provóvel auxí· diações das emissoras do eixo
lio que esses habitantes foram, ontem, dia do aniversá
irão prestar, quando che- 'rio natalício do "FührerD, en
gar o dia da ressurreição trecortadas por uma voz fan
da França. tasma, que referia, a cada pas-

I
80: "Hoje toda a nação alemã

II está contra Hitler. Ahaixo Hi ..
Os tl�r I»,

Londres, 21 CU.P.) --- O tenente
general Kard Spaa tz revelou terem
os aliados derrubados 519 aVloes aliados bombardearam indo "eixo" e. destruido ou avaria- tensamente com sua aviá.do quase mIl em terra, desde (1 _

'

batalha da linha Mareth, A.,c; perdas, <;0..:>, trens de carga na Fran�
norte-americanas nesse mesmo pe- �Q, depósitos na Holanda e
riodo foram de 175 maquinas des- fábricas de armamento notruidas em combatu e pratica- território do Reich,mente nenhuma em terra.
Acrescentou que desde março ul

timo os aliados estão continua
mente na ofensiva aérea, enquanto
que o inimigo se acha quase total
mente na defensiva, Voamos - pros
seguiu - com intensa liberdude so
bre a Sicília, Sardenha e Itália, em
plena luz do dia e à noite. A lJUft
waffe só muito raranlente efetua

Quem sonegar informações à F.s
tatística Militar, t ..aballu& em prólde país inimigo. E, nesse CII81'.
será julgado, militarmente, como
inimigo do Brasil (D. E. M.).

pequenas incursõ?s.

Irradiações do Vaticano para a
Rússia

Sabotadores belgas em atividade
Londres, 21 (Da Agência "Inbel" para Interaliado) -

Iniorma·se que oito locam tivas foram destruidas por cargas de
dinamite nas oficinas da estação de Namur, dUl'éln�e um assal
to efetuado peJos patriotas belgas.

r Outras notícias procedentes da Bélgica enunciam que
ao norte de Namur, em Lessines, as represas do rio Dendre fo�
ram_ seriamente danificadas por explosões causadas pelos sabo
tadores.

Trágico destino da nação polonesa. Londres. 21 (Da Agência Católica Polonesa para lnte
ratiado) - O rádio desta· capital anunciou numa irradiação di·
rigida à Polônia a trágica notícia de que o número de vítimas
que sucumbiram ao terror nazista, na Polônia, eleva-se fi pa
vt;I,o.sa cifra de dois mjlhõçs e meio de pessõa:i,

Grande atividade aérea
LONDRES, 21 (R,)
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