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LONDRES,22 (U. P.) .. DESDE HÁ MAIS DE UM ANO QUE SE ENCONTRA NA IUGOSLÁVIA UMA MISSÃO M�fTARBRITÂNICA ADIDA AO Q. G. DE MIHAILOVITCH. ESSA INFORMAÇÃO FOI MANTIDA EM SEGREDO, DURANTE MUITO
TEMPO, PELA CENSURA BRITÂNICA. A REFERIDA MISSÃO TÊM COMO TAREFA ORGANIZAR UM FORTE EXÉRCITO DE"

GUERRILHEIROS, QUE DESENCADEARÃO UMA OFENSIVA SIMULTÂNEA COM A INVASÃO DA EUROPA.

Missão secreta na

Fazendo prova de
documentos

o 1UAIS ANTIG.O DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

lHo, 23 (A. N.) - O DASP aca

ha de esclarecer que, faltando pro
vas «iornpr-obatóré as do tempo de
servico do funcionário, em virtu
de dê destruição dos respectivos
arquivos por incêndio ou outra

qualquer calamidade pública, estes
terão que fazê-las perante a Justi
ca Federal, com a assistência indis

pe nsáve l do procurador da Repú
blica.

o
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E' tenaz a resistência em Ca�ãnia
ARGEL, 22 (U. P.) - Urgente - As tropas aliadas 'estão en

contrando pequena resistência em toda a zona ocidental de Sicília,
onde o avanço das fôrças norte-americanas se está processando de

fórma rápida. Apenas na parte oriental da ilha, nos arredores e no

norte de Catânia, os soldados do Oitavo Exército Britânico encon

tram tenaz resistência de parte do inimigo. Acredita-se que os eixis

tas estejam planejando abandonar a parte ocidental de SIcília e tor

nar-se fortes na zona imediatamente ao oeste de Messina.

Perdeu-se o «Trilon»
Wash i nglo n, 23 (U. P.) - O Departamento ria Mar inha (leu ii pu

blioídnde o seguinte conrunicudo : Submarino norte-americano, "11'i-

10n" não regressou de sua operação de patrulha, devendo ser dado

como perdido".

Aos gritos, pedindO «Paz»!
MADRI, 22 (U. P.) - Os habitantes de Roma realizaram gi

gantesca manifestação na "Praça de Espanha", durante a qual se

ouviram inúmeros gritos de "paz" e também "Queremos que Roma

seja declarada cidade aberta". Em Veneza, Milão, Turim, Florênça,
Bolonha! e Triestre os italianos também sairam às ruas, em grandes
manifestações, exigindo a paz imediata.

O «eixo» cuida da retirada
'Va�hilnPllon, 22 (c. P.) - O secretório interino da (;l1crra, sr.

Patterson, il;fomnou "que o eixo" cxl ava concentrando fôrças na região

nordeste de Sici.lia". Acrescentou que provavelmente os ref'orçns ini

migos atravessaram o estreito ele Messina e, ao que parece, o "eixo"

cuida dessa zona como uma estrada que permitia rl oslocmncnto de tro

pas para o terri tório peninsular italiano.

A léste a resistência é forte
Argel, 23 (U. P.) - As tR locali d ades e cidades de Sic_ili� ocupa

,das pelos aliados nesta jornad a .são atestado ,de que a res istência .do
eixo", no ocidente da ilha, transíormou-se simpf esmente em corr1(I.<1
desenfreada. A penetração norte-�IlJ.er,lca,nfl ,e canade!1�'� nos s.etores OCI

(lentais processa-se com cxtraordi nana ra:!lldez e dai ja ter sido ocupa
do um território eq>uivalente a dois tcroos <da ilha. No setor onel:tal
de Sicilia porém, a resistência nazista é sumamente enérgica, especi al
mente na'zona de Catânia. O Oitavo Exército, sob o comando de Mont

uomerv continua martelando as posi çôes do inimigo, que defende de

�idida;1�ente cada palmo de terreno. O comunicado oficial a li a«!u, na

parle relativa à luta no setor oriental da i lha, reconhece o YIgoy dessa

resistência. Acrescenta-se que, apesar dISSO, :\lontiSomery es!a avau

cando lentamente e transpondo longa sér-ie ele obstáculos e nunas, co-

focados UJelo inimigo nos campos evacuados. ,

Grandes despojos de guerra
Argel, 22 (. P. Urgente) - Acre d ita-sc que já ultrapassa ele 40 mil

o loíul 'dos í

o
í

al itúrios em poder das fôrças al iadns. Salienta-se que em

Calalnisetta as Iôrç as rIas Naçõ'es Cnidas encontraram grande quanti
dade de eC]ll1ipament'os Illilita,res e <Civis intactos, inclusive quatorze

locomotivas e mais de cem vagões.

O inimigo aferra-se ao ter�eno .,

Q. G. Aliado da Argélia, 22 (U. P.) - Com1lnlca-se .oflCz.al
mente que em Catânia continua violenta luta e q'l1;,e o zmmzgo
se aferra energicamente ao terreno. '.'As nossas� forV1:s conse

guiram pequenos avanços. Seus movzmentos sao dzflCulta�os
pelas minas, mas, continuam avançand�, .apesar, dO; encar�zça
da resistência inimiga. Noutro setor, o setzmo exerczto contzn1la

progredindo para norte e noroeste, encontrando franca inefi
ciência das defesas alemães.

Dez outras cidades tomadas
Argel,22 (U. P. Urgente) - Fo� anunciada a ocupaç.ão de

IvIarianopoli, Mussomeli, PietraperzIa, Campofranco, Mlrabe

lo, Mineo, Bivona, Palagonia, Ribera e Pietrasanta.

Já nos arredore� de Marsala
Washington, 23 (D. P.) - As fôrças narle-anwricanas el1J a,'ão Clll

Sicilia avancaranll até os arreclüres ele :\Iarsala. Espera-se a queda dessa

cidade a tocl1o, lllGlllellto - declrou o seáetá,do interino da Guerra, 8'1'.

R{)hert Patterson, que acrescentou que na z'Üna ccnkul de Sicíltia os

�lortc-americR,nos e canadenses flvanç(lm rapidlamente na direçãB norte.

Vão aos EE. Dnidos
Rio, 23 (A. N.) - Pelo avião da

'carreira, seguirá sábado para os

Es tad os l'nidos, em comissão· da
Prefeiturn, o doutor Esmaragdo
Hamos, que irá aperfeiçoar seus

conhecimentos sôbre a, paralisia
infantil, visando sobretudo os mo

dernos métodos de tratamento, da.
insidiosa enfermidade. O dr. Esma
ragdo Ramos aproveitará essa via

gem para estudar .as doenças do
aparelho digestivo, que sempre me

receram sua atencão.

I Bio, 23 (A. N.) _::_ O chefe do go
vêrno .autorízou a ida aos Estados

Reforcando éJ divisão «Hermann Gaeriag» Unidos do cientista Otton Henri
Argel 22 (U. P. Urgente l-Os alemães continuam reior- L�?narclos, para estt�da_r a� P?SSl-

, . ,/ . . _" bi lidades ela industr-ialização lllle-

çando com paraqueâistas e tropas de choque a dioisiio Her- d iata no próprio Brasil, das maté-

I mann Goering", que está resistindo aos soldados britânicos na rias 'primas consideradas estraté-

zona de Catânia. gicas.
.----------------------------_

Três grandes cidades breve cairio
Londres, 23 (L'. P.) - Noticias de Argel confirmam a notícia ele

que 'as co] unas norte-amer-icanas e canadenses ai ingiram o mar T'irrc

no, na COISÜl .norte de Si c il i a. O feito elas armas aliadas, seccionando
cm duas partes o

í

err itór io d'e Sicilia coloca em s.ituação insustentável
torla a parte ocidental Ida ilha, Con si dcr-a-sc, assim, iminente a queda
de Palermo. Trapan i e Mm-sala, as três cidades ocidentais mais impor
tantes ainda em poder do eixo".

«Bandeira) de
penetração

São Paulo, 23 (A. N.) - Para
colocar a expedição, que parrtirá
brevemente para penetração no
"í nterland" brasileiro, >'Ll111'O à ca

bteceira elo rio Xingú, sob a ben
ção cristã, será celebrada missa, no,
pr óxdrno domingo, na igreja de São
Bento, onde se encontram os des
pojos do grande bandeirante Fer
não Dias Paes Leme. Nesta ocasião,
será benzida a bandeira hrasileira
que as mulheres paulistas vão en

tregar ao cbe.fe da expedição, co

ronel Vanique. Todas as cerimô
nias serão presididas pelo ministro
.João Alberto, coordenador da Mo
bilizacão Econômica e com a pre
senca de elementos oficiais e so

ciais paulistas.

Entraram em Cas!eltermini
Argel, 22 (U. P. Urgente) -- Os aliados entraram em Cas

teltermini, situada a uns trinta kms. ao norte de Agrígento.

Mais cinco cidades ocupadas
Argel, 22 (U. P.) - Menfi, Sciacca, Stefano e Santa-Caterina e Ra

maca foram ocupadas. na jornada passada, pelas fôrças aliadas. Foi o

que informou a emissora de ArgeL Com os novos êxitos os aliados,

Bombardeio naval de Cortone
Londres, 22 (U. P,) - Navios ele guerra britânícos canhonearam

Crotone, na península italiana, situada na entrada ocidental elo golfo de
Tarento.

Informacão fascista
Londres, 22 (U. P.) - Os italianos informaram oficialmente que

aviões torpedeiros elo "eixo" avariaram 7 navios aliados, um dos quais
foi totalmente destruido por violenta explosão,

Renovando os bombardeios aéreos
Londres, 22 (U. P.) - A emissora de Roma Informou que os aliados

voltaram a bombardear um aeródromo da capital italiana,
Ainda segundo a mesma fonte' ele informações, os bombardeiros

aliados atacaram Nápoles, Palermo, Grosseto e Cagliari, onele causaram
grandes danos, Soube-se, também, oficialmente que durante o bornbar-.
deio ele Roma, morreram 717 pessôas e outras 1.591 resultaram feridas.

Atingida a costa norte
Londres, 22 (P. J>.) - Urgente - A B, R. C. acaba de in

formar que forçlls avançadas aliadas chegaram à costa seten
trional da Sicília.

Greve de 24 boras
Los Angeles, Califórnia, 22 (U.

P.) - Os condutores e .demais pes
soal do serviço de bondes e auto

ônibus iniciaram a greve de 24 ho

ras, paralisando por completo os

meios de transporte coletivo desta
cidade.

Isenvão de direitos
Rio, 22 (A. N.) - O presidente

(la Rep !blica assinou decreto-lei
iscnbando do pagamento de direitos
ele importação para consumo e de
mais taxas aduaneiras, pelo prazo
de dois anos, o. gado vacum, que,
pr-ocedente da Bolívia, entrar no

Brasil pela fronteira com aquele
pais, para exclusivo abastecimento
elas populações da região amazô
nica. ,
............- _

- �

Crédito especial
Hio, 22 (A. N.) - O presidente

da República assinou decreto-lei
abrindo, pelo. Ministério da Fazen
da, 10 crédito especial de 700 mil
cruzeiros para as despesas com os

serviços da assinatura das obriga
ções de guerra.

Vai dicidir-se a luta em OreI

ningrado - anunciou a emissora
de Berlim.

�

MoscaD, 23 (V, p.) - Há infQr-

Londres, 22 (U, P. Urgiente)
Também no selor de Leningrado
os russos estão contra-atacando
Ç0l1'l extrCIll a violência, A n'oticia

Londres, 22 (D. P.) - Os russos mações de que russos <C alemães já foi divulgada pela emissora de
peuetrurum nas p ri nc ipnis linhas entraram em luta corpo-a-corpo no Berlim, e, segundo a mesma, a ba
de defesa alemãs na região ele Orcl, inle�Í<Cll: das p,rincipais linhas de- talha está assumindo proporçõesfenslvas ,de Ollel. As colunas russas tremendas, ,desde a manha- de hOJ·,e.foi o que i nform ou ii emissora de I Ielllpcn la( as ne'ste �taqne� qUe pa- De fonte russa no entanto não há
Berlim ao transmiti r o comunicado r�ce ser o assalto fi nal, sao as que notícia alguma a respeito, até o

(lQ Alto Comando nlclIIão. De :\los- v1l1ham 1l1archando do noroesle e Imomento.COll, por outra parte, sa,lientam que
elo oes�,e sob o comando .do mare- *

A. ,. ,., .'., ,. jChal Tllllos,henlw. Os nazistas pos- MOSCOL1, 23 (U. P. Urgente)as fOl CdS I USSdS conllnl1am abIln- suem em torl10 e no ]·11terl·or de E d ,.,. d I f�,

. "

� 11l ez ulas e uta na rente cen-
do passagem atraves elas hnhas OreI poderosas fo>rtificaçõ'es de ci- traI, os rus�os deram morte a 50
inimigas em Onel, apesar ela tenaz mento, que vão sen.d>o . arraza.l�a,s mil aJemã'es. Fo<.ram ainda aprisio
resistc.ncia nazista. Infonnacões lent�'l11ente pela. a�'tJlhal'la . S?Vlell- nados seis mil soldados da "Wer-

" '.' ,

I'. .. '1
ca. Slegundo as ultllllas notIcias (la l11acht" durante a contra-lod'e'l1sivaOfICl<1IS 1IH Icam que os lUSS?S ,]<l frente, os russos estão lutando vi- de Tinioshenk'O que ainda pross,e-

cortaram to,das as ltnhas ferreas gorosamente, nym ponto distante gue. Ao .divulga,� êsse espantoso l,'e

que partCllll de OreI. Segundo os ob- arpenas 1:> q1111ometros elo centro de suItatdo das ações travadas nos se

servadorcs militares. a· batalha de OreI. Dal �l. crença geral dle. que o tOI'es de Orel-Kursk e Bielgorocl,
OreI estú entranclo em sua fase cle- marer;bal rlll1oshe�lko leva,ra sua diz lO comunicado especial desta

ofenSIva ava�te ate. a captu,ra _

ele noite: .os 'soviéticos ava,ncarUil1l de
cisiva, esperando-se que, a qual- OreI. Os. naZII�tas alllda

,
dlspoem seis a oito quilômetros no· setor ele

quer momento, russos e alemães se d� camp? par� .uma retIra.da q�le OreI, apI'oximando-se cada vez

(>111"",,1,('111 em furiosa batalha pelo so p,oder� 'ser. feita el,11 sc:;<nhdo ]es- mais do núcleo da resistência ale

posse ela cidade. te�oeste, IS!O �, em cll1'eçao � f['on- mã. Foram capturados em dez dias
telra alema. � ocl�s os demaiS pon- de operações 372 tanques, 720 ca

Londres. 22 (lT. P. Urgente) - tos de cOJ11ul1lcaçao de Ore1 acham- nhões, 1.400 metralhadoras e nLl

Violentíssima batalr.a teve início, se 'sob () contrôJe seguro elos sovié- ll1eroso material menor.
na manhã de hoje, no &e[,or de Le- ticos.

Moscou, 23 (U. P. Urgente) - A
emissora de l\Ioscou acaba de anun
ciar que a impor.lante cidade ele
BoJkov, 110 setor de Or'e1, foi tom��
'da Qe assalto pelos russos,
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TóPICOS & COMENTARIOS

o SANEAMENTO DO VALE DO
AMAZONAS

UM VASTO PROGRAMA DE CONS

TRUÇÃO DE HOSPITAIS
WASHINGTON, julho - (INTEH

A:\1EHICAi\TA) - O Brasil cuja ba
cia amazônica contém as maiores
reservas de borracha em potencial,
está cooperando com as autor ida

des sanitárias cios Estados Unidos
BUI1l vasto programa (h· construção
de hospitais e centros de saúde que
resultará em incalculúveis bencli
dos para as Américas.
Desde a Gnatcmu lu. através dil

América Central, até as cabeceirns
do Amazonas, pelo menos trinta

em

.€tnBRlllIo,JJ1Tl el1[Aflro..

J o PENSAMENTO DO DIA
flA Iiberdade não consiste em

fazer o que se quer, mas em

faaer o que se deve». - Cam
poamor.

gr-audcs hospitais estão agora

coustruçàu ou proietados.
Essas inst ituiçõcs dcs liuam-sc aos

tratamento na malária, tuberculose,
moléstias infecciosas e infantis, e

aos cuidados da mutcr-nidade. O

plano cornpl cto compreenderá cerca

de 200 centros de saúde' e dispcn
S;lI'iOi.
Esses projetos consfitucm parte

de 1I111 progr.una contiuentul de
saúde e saneamento elaborado na

Conf'crô nc iu dos Chanceleres do

Hio de Janeiro. Os Estados Unidos
estão fornecendo técnicos c fundos,
através da Divisão de Saúde e Sa
nearnento do Jnstituto de Assuntos

IIh � a J:!EAlIDADE

•

A ANEDOTA DO DIA
O TEMPO DA TRAVESSIA.
- Hitler declarou que teremos

20 anos de guerra, mas não
creio que os russos levarão tan
to tempo para chegar a Dun-
querque.

•

O PRATO DO DIA
SOPA A' TIROLEZA

Dei te na caçarola uma colher
de manteiga, uma cebola ralada,
seis tomates sem peles e sernen

tes, um pouco de noz-moscada,
sal e pimenta.
Esmague bem os tomates e

deite por cima folhas picadas
de beldroegas.
Refogue bem, deite um litro

de caldo de carne e tres colhe
res de farinha de rosca.

Deixe engrossar um pouco,
prove se está boa de sal e sirva.

•

In tcr-Am crican os.

Dispensários flutuantes com mé
dicos e assísten t es, e servin do aos

portos do rio Amazonas completa-

I/f1AliINAÇÃO ,

o PRECEITO DO DIA
A calma, a alegria e o riso

. favorecem a digestão. E.ta.
sendo perfeita, permite o fun
cionamento completo e suave

dcs intestinOS e evita. assim. a

prisão de ventre. As refeições
sempre devêm ser feitas em

ambiente socegado e agradável.
S.N,E.S.

...· ...-_-.-.·.·.-..-....·.·_-_w...-.-_·.-.-.-.....

Camisas, Gravatas, Pijames
Meias das melhores. pelos me

nores preços, só na CASA MIS
CELANEA - Rua Traiano, 1:2

Aproxima-se o mo
m��to do castigo
A rúd io de Roma, comentando os de inimigo do seringueiro.

acou tec iment os da SieHia apres--
:;r:u"se d a seguintr, maneira: apro
x una-se vertiginosamente o desen
lace. De fabo, a unidade ilaliana
mantida a ferro e fogo por :\Iussoli�
ni, esho rôa-se e se despeduca leva
(Ia de vencida pelas pontas de lan
ças dos cxérc ifus libertudores. O
imp�l'io r-oloniul italiano jú ex iste, Friccione este poderoso Unguento nomutuado que foi na Arrica pela pescoço c peito. Actúa como uma
campanha glot-i osa da Tunisía. O cataplasma, e ao mesmo tempo des- Rio, 22 (A. N.) - Xo próximo [da para a Casa da Moeda do Impé-:\1l'diterri\neo foi sendo ocupado aos prende vapores medicinaes, que IC primeiro de agosto, vai circular rio. Essa máquina ainda hoje se
poucos e, hoje, as belonaves das Na- respiram. Corta a maioria dos resfria- a nova emissào de selos postais, encontra na Casa da Moeda e ia
ções L'n idas cruzam o "ruare nos- dos da noite para o dia. em comcmuração ao p r-ime i ro cen- ser utilizada para a gr-avaçâo dorr um

" do Duce, indifere·ntes à re- tenário da introrluçâo do selo p os- novo selo comemorativo, que é
sistê nciu que possam oferecer as tal no Brasil, que transc.orrc naque- uma reprodução aproximada do
forta-lezas esquecidas em algumas la data. Aquela cf'éuieride será ain- pr imítlvo selo, Entretanto, pelailhas italianas. A Sicília, o coracão da comemorada com a realização Impossibilidade daquela máquinado império na ponta da península, de grande exposição filatélica e repetir a fina tessi.tur-a do fundo
retarda as suas pulsações, prestes a

_
_

COIll a cunh-agem duma medalha em preto do "Olho de Boi", foi a
parar. O fascismo que, segundo I comemorat íva. mesma tessitura confeccionada, à
YLussolinj, iria fazer a grandeza da DJRE'I'ORl.-\ REGIOXAI, DOS ('ORRI�IOS Foi () Brasil o segundo pais (10 mão, pelos técnicos da Casa da
Itália e reviver, dentro do século E 'l'ET,íWR.\FOS DE 8.\:\1'.\ C.-\'1':\RIX1\ [ru und o a adotnr em sua cor-respon- :\Ioeda.
vinte, as tradições í

narcessive is de I dência o selo postal, graças ao Irn- A aludida exposição filatélica
I, 1 Torno público que os exames para as \ co

-

.vomn (exs Cezares, já não tem fôrça provas de habilitação à obtenção de cer- perador Dom Pedro II, então UI11 será inaugurada no dia 31 do cor-
para defender o seu território tificado de rád lo-telegruftsta sedio real i- jovem de apenas 19 anos de idade. rente, no ed if'icio da Associaçãoex.ist i nd o apenas corno uma challu; zadas, nesta capital. no dia 26 (vinte e Para a contecçào cio "Olho de Boi", dos Empregados no Comercio, sob

'1 b seis) do corrente mês, estando inscritos �

que OSCI a atida pelo vendaval ir- os seguiu tes candidatos: _ Rád lo-telegr-a- O primeiro selo brasileiro, dom Pe- o patrocínio do ministro da Via-
resisti vel do ideal democrático. f istas ele P classe: Aben:io Werner, Al- <11'0 II mandou vi r de Par-is unia ção e tendo COI110 presidente de
Uma a uma, rendem-se as cidades do Di Ber-narclí, Aurélio Seára, Bolívar máquina cxprcssamcn!e construi- honra o Chefe ela Nação.da Sicília e os exércitos aliados,

Godon-edo Bouson , Hen ríque ele Azevedo
KlJngelfus. Jaime Ni lson Diogo, Karl

após L1l11a luta de pouco mais uma Heinz WIlIy Kath-er, :Ilanoel Orávio xra-
semana, estendem as suas linhas em chado, Orlando Moto Espezim, Osmar
torno ri, '11 a f' .' I .' i\[aciel e Valdemar Naxpo l lni.a I 1." aS.IXlan{.o OS nu-

f Rádio-telegrafistas ele 2R c-lasse: Albereleos da rcsrstência Jascista. Ragu- to Edmundo Alves, Altino Camargo ele
sa, Siracusa, Augusta e Cal an ia I

Oliveira. Al;tenor Pereira. LapolJi, Antô

marcam as etapas do aV'1I1co do mo Pedro Ko,,·alsky. _Cal1111'o :Vlol·�a. CI()-
1 '. c:.. dOnlll'Q Anlal'al. DIOll1S10 DanlW111, Euta-General Pa,tton, partllldo de Gela, lio dos Reis, Hel'al de Sou,a, Il'an ele
apoderal1l"se de Licata, Palma e I

Sena Vaz, João Bati�ta (�a Costa, José
Na!'ü apel·tando as.sim o anel de do� R�lS :Vlatos" Jose LeonCIO ele .1\Iene-

.. .
. _ I z�s, JulIO d€ Oh,·elra e Slil'a, Lu-17. )lu-

��'o qll� I1'a pal'allzal'. (}� pultnoes da nes Veran, Mal'inho Alfl'e�lo Matias, Má
Ilha. HItler e MussolInI, os corvos 1'10 dos Santos, Mauro .Jose Bessa da Vei

ao·oureiros da liberdade no uni ver- ga, Nelson de Azeved? Coutinho, Osvaldo
"

.. - 'l'ancl'edo de Oll\·ell'a, Osy.aldo Luizso .la nao eOllseguenl esconder do Cãndielo e Sebastião Laurindo elos San-
povo os desastres qtue acol�lpl�- tos.

nham os rastros dos seus exercl- FlorianópoJisc 21 d� julho d 1943,
. , Joao i\lcant'"'a da Cunhatos aJ'ro$ante�. pela. radiO, masca-I .0 Direto!' Regional

ram a slLuacao, tentando levantar oó·======- -=

o llIoral das' poplllac:ôes que já ali-
mentam mais dúvida alglllJlla sôbre

�
•

0. resultado da guerra. �'MorallIlen- d FA(A tEUAIfUNC/O PELO
te, a Itália está ganhando a batalha,

C�._;,!��"disse um comentarisia (la rádio de "

#JJ'_Redim, tentando galvaniz.ar () pa- .,.. I , I"J •• , • '?lI)VOI' ':IUI' •

J'oillla nas altas esféras
.

do fONE m �� �í7:J
t?tallta.l;lSIlIl). Moralmente <,Js 11a- TRAJANO 14 1�AI'!DARIlanos .Ia perderam a guerI'a e o que RLTO! DA (OIY/'{ITARIA (1I/�/JffYIIO
respondem os canhões aliados, vo-

mitando fügo sôbre as costas lInli- --:-...R.-aIO-T-O-R-I-ST-A-:---Le�.;--os-d-o-cl-1l1-1e-n
anas e enehen(J.o de destruicão e tos neeessários, para a substituição ela
ruínas os parques inct'ustria"is de cal·teira de motorista, a "Empn'sa Inter

Mussolini. O cemflitn, longamente ll1ec1iária", e aguarele. ("'0111 hre\-itlade, em
- sua residência, o recebimento da nova

prepara'do pelas fôrças nazistas, carteira.
neste IlIOlJlen to, o seu ('li lIlax dec i
sivo. As vitórias da bandeira fas
cisLa nos primeiros anos da confla
gração não foram extens.as bastan
te para abril' eaminho à vitória dos
seus exérciÍ'os. Em vez de eoopera
ção, o qU1e os nazi&tas enconlraram
nos pais·es oCL�pados foi desohedi
êuoia e sabotage, postos de fusila
mento e conscrição <ie operários,
enfim a resistência sublel'rânea
que tOI'11a um inferno a vida dos
dOlIT1inad·ores. Franca, Polôni-a, Ju
góslúvia, (f"écia e Hola,nda reagem
paI' todas as manei ras contJra () cre
do escra\'isador e milhares de sol
da{los alemães pagaram com a "irl;!
o cl'illle ela infâmia nazisla. Os
Itempos l1ludaram, entrf.'tanto, e já
não· mais pesa sôbre a human idade
a ameara da tirânia totálitaria. Ali
vitórias· SlI ('I(' d em-se nas fileiras de
m.ocrâticas, os mares são cort.ad os
em todas as direções por milhares
i}.e n�vt�1i �l.u: ç�rl'e��nl �QlçladQs, e

rào o combate à malúr ia - o gran-

Resfriado
do Peito

ano:

Agradecimento
Valmor Martinelli, cumprindo

imperioso dever de sincera gl'Qtidõ.o,
vem tornar público seu imenso
agradecimentp ao exmo. ar. Dr.
Augusto de Paula, pelo êxito obti.
do na difícil e grave operação C1

que foi suhmétido, cujo resultado
pleno e satisfat6rio·· deve à indis
cutivel competência profissional,
zelo e dedicação do referido mé
dico. Outrossim, agr�ece, também.
às exmas. Irmães do Hospital d.
Caridade o conforto e tratamento
carinhoso que lhe foi dispensado .

Florianópolis, 16/7/943,
DENTRO DE UM ANO A FORÇA
AÉREA DOS EE. UU. 'TERÁ MAIS

115 MIL AVlôES

WASHINGTON, julho - (INTER
AMERICANA) - Nos próximos do
ze meses a força aérea norte-ame
ricana será acrescida de 115 mil
aviões - declarou o general H .. J-I.
,Arnold, coma,hdante em chefe·' di
I aviação dos Estados Unidos.

Essa cifra eXcede de 15,000 as

anteriol'es estimativas oficil:lis so�

brc a produção de aviões de guer
ra no próximo ano.

Quando êsses velozes e eficientes
aparelhos se reunirem às forças
aliadas que. já estão desfechando
fornridúveis golpes sôb!:e o inimigo
em todas as frentes, será' enorme
mente aumentado o pesb da "ação
aérea contra os opressor:es� do Ei:X(J.
O general Arnold fez Sll�S d�SI:l

rações perante uma comissão
.

do
Congresso, onde salientou a n'�cl's
sidade de elevar pa.ra 386 mil o pes
soal civil da força aérea, empl't'

gando mais 15 mil operários. SÓ�
mente na Inglaterra acrescentou,
são necessários ma'is' 12 mil traha·
lhadores, para cuidarem elos bom
ba.r<ieiros que ali chegam em Buxo
crescente a-fim-de bombardear

'

a

Fortaleza Europeia de Hitler.
No .seu depoimento o general Ar�

nold revelou que 1.600 aviões de t6-
dos os tipos deixam diaríam�nte os

aeródromos dos Estados Unidos,
COIU tarefas de guerra, e que 66 mil

pilotos norte-americanos erguem
"ôo cada, dia el11 todo o mundo. Es
ses homens dirigem 'os grandes
transportes para os centros vitais
da guerra conduzem os aviões de

carga através do Atlântico e do

Pacífico, protegem comboios ca

çam submarinos e lutam contra os

aviões do Eixo onde cruel' que esc

tes . O'usem oferecer.I,hes·' eoJU,bl:lltl:,

equipamentos, os C('US e()brem-�e
de av,iões que le\'Ulll a lllllrtp l' a

desiruicão aos cenlros inclustdais
do Eix(). Delltro de poucos dias, as

l'ôrcas dell1ocJ":l!icas lento vencido
() t,:'wl11polil1l da Sicília e estarão em
('ondicões de iniciar o assalto cou

tra a Inuralha da Europa. Hitler e

l\J;usso]ini sentem que se aproxillla
a hora do c.asligo que mio tar,clará
() momento em que deveriio respon
der perante a concicncia livre do
JI1UJHlo pelos crimes que comete
ram contra a liber<iaue 'e a eeono

hIia dos povos. Neste dia glorioso
e inesquecivel para a evo!uçilO da
humanidade, o mundo salJ(larú ()

exlerl11inJio desses dois nefandos
criminosos como () sinal do adven
to de ULlla nova era para () llI/undo,
como (1 inícío ele lima fase <ie con

córdia e de compreensão e ben\. es
tar pól,ra todas as cr'i�'turas da ter
ra, r->Y' �NTER.-AMJmICANA.

A efeméride do «ôlho de boi»

CreditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

O mRior e mais aCfeditl:l.du Clube de Sorteio de Mer·
cadoria!:! do Estado,

Sortf>ios nos dias 4 e 18 de cada mês.
PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250,00
Muitas bonificações e inscrições de pagamentos.

Médico gratis

NOTE BEM todas e8tlls vantagens por apenas
, Cr $ 1;00. Tudo que promete cum

Dre incontinpnte. Não exi�te igual. Não reflita e não
du.irle um só instante. Concl)rra para o próximo
surteio, tenba cofiança, que, quando menos esperar, a
sorte virá ao seu encontro

.

Conserve bem na memória os dias It e 18

........................................----�

Hoje Hoje

6a.-Feira6a,-Feira

A's 19,30 horas
Ultima exibição da produção da Metro. Uma reprise maior que

GJ.ualquer lançamento, com Nelson Eddy e Jeanette Mac Donald:

P r i m a v e r a
DOCUMENTARIO n' 12 (Nacional)
NOTICIARIO UNIVERSAL 186/87

Preço único: 2,00.

Tinrller, numa das maiores comédias do

chuva
Amanhã: Tommy

3 marinheiros na

DOMINGO: Mickey

cartola
Rooney 'e Freddie Borth'blomew em:

e calças listadasDe

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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VIUVA JOSEFA MIROSKI
;:;-;�·i;;'-;;;_'·;-;��;;;;� t terna�asn��m �ir�:��ci;ei�:ã�� s�:o������e�t:e, co;�:
Na pr6xima 3a-feira, dia 27, às SEFA MIROSKI, agradecem a todos, que, com sua

20.30 horas, realizar-se-á um fes- presença, ou, por meio de carta, cartão, telegrama e

tival no palco da «União Berre- flores, generosamente os confortaram no doloroso transe.
ficente Opercírfc,», em beneHcio do Fazem ainda o convite aos parentes e pessoas de
«Clube Atlético Juvêntus» e com Isuas re ações para assistirem à missa que, por alma de sua
o concurso do grupo dramático
daquela sociedade. inesquecive , mãe, mandam celebrar na Igreja de Santo Antô·
Será representada a alegre cornê- nio , segunda-Ieira, dia 26, às 7 horas, antecipando agradeci

dia «Na r6ça»" em que tomarão,' mentos aos que praticarem êsse ato de fé caridade.
pW'te: D. Orbga, M. Lopes, A. 383 2
Silva, C. Lisboa e J. Castro. Como

v-I

complemento, apresentar-se-á um

ruidoso ato de variedades.
As entradas custarão Cr $1.00,

e estarão à venda, naquele dia,
das 15 horas em diante, no teatri
nho da U.B.R.O.

IVida Social I r::;�:;::l
Sabonete e Pasta dentifrícia

MALVA

ARAXÁ
Talco e PÓ de Arroz

..lDher.Ar!o81
Assinala-a. hoje o anivereCÚ'io

natalício do 19r. Hip6lito do Vale
Pereira.

m�it:n!:���f:!c::d�e 'ex:u:�oPE:aa

��do, dirige com poHdência e eleva
da compreensco a "Liga Operdria"
• ocupa a presidência da "União
40$ Artistas".

•

Fe.steja nesta data seu aniver- ._. -.-.'"J".-.- ",.

..eix'io a exma. sra. d. Araci V.
Fortkamp. pr�fesso;ra do O. E.
"Oetúlio Vargas": do ,Saco dos
Limões.

Produtos da
PERFUMARIA
MARÇOLLA

o ESTADO Esportivo
Faz anos hoje o sr. Celso Cam

pêlo, alto funcionário do Correios
e Telégrafos e residente no Rio de

JaneÚ'o.

UMA GRANDE PREIJMINAR
(Por WILSON LINHARES)

Além do encontro Cip versus Ta
mandar-é, urna outra peleja há de
atrair inúmeros torcedores ao cum

po da F. C. D.: a preliminar do
"Curitibanos Sport Club ", versus

"Paula Ramos Sport Club". Hú
rrunde animação e reina grande óti
'l1is1110 nos meios esportivos ii cêrca
.lêste grande "match" -aperitivo, Os
lois "teams" que medirão fôrças
.10 próximo domingo, são dos me

.hores e mais bem preparados es·

[uadrões varzeanos da nossa "Insu
a", tudo nos levando a. crer arras

.arão numerosa assistência que, cer-
i amente afluirá ao estádio "Adolfo
Konder". O clube da Praia de Fóra,
possuidor de elementos de alto va

lores, não se deixará vencer tão
facilmente. No último ensaio levado
H efeito na. praça de esportes da Ba
se-Aérea frente ao "Caravana do
Ar", "team" êsto composto pelos Inossos bravos marujos, conseguiu o

quadro comandado por Procópio o

cérebro do grande "team", empatar
pelo "score " de dois tentos a dois,
mostrando-nos estar em verdadeira
forma.
Por sua vez, o "Curitibanos" o

notável conjunto que nos faz lem
brar o velho esquadrão dos milio
nários o "Estudantes F. C.", desta
Capital, nos mostrará que possue
em seu seio elementos que já
são verdadeiros "craks ", dcs
tacando-se o trio final constituido
por Currú, Aldo e Aníbal; a sua Ii
nha média em que Onôr - Vadico
c Ranulfo vêm se firmando de ma

neira elogiável. No ataque aparece
a figura de Santo Cristo, o célere
avante da várzea ilhôa. E assim, os

que tiverem oportunidade de assis
lir a êsses dois grandes "tearns",
ficarão certos de que a 2" divisão
(la F. C. D. em Santa Catarina sur

girá como uma grande realidade.
.......-- .....
Prestigia o·Govêrno e a8

classes armadas,
.

- ou serás
um "quInta. colunista". (Lo
D. N.).

j ._;

o·. (;"-'}f��h�'�['
Fazem anos hoje:
Sras. Ana S. da Silva. esposa do

sr. Mario C. da Silva; Julieta da
Silva Gomes.
Srs. José GaUotti. Pedro Batista

a. Amqjo, Harondino Avilél, Rei
naldo Filomeno. Alois Queiroz de

AraujO e Herondino Linhar...
Jovem Camilo L. de Sousa.

Borracha de mangabeira
João P..soa. 23 ·-A.N. - Seguiu

para os EdItados Unidos ;0 primeiro
embarque de borraoha de mun

gabeirq. A produção do Estado é
caloulada em 100 toneladas. poden
do a capacidade do "latex" de
mangabeira atingir 500 toneladas
com a adOça0 de medida.s adequa
doa.

NOTA CARIOCA
DE VITOR DO ESPíRITO SANTO.

(.OOI'YRmHT nA FRBl'iS "It.RGA,
ESPECIAL PARA "O ESTADO").
RIO - Já compareci às barras

do 'I'rlbunal de Segurança, na quali
dade de aeu�do. Não estava só. Ac.

contrário. estava muito bem acom

panhado. Figuravam comigo, come

réus, no mesmo crime companhei
.1'08 queridos, homens de absoluta

integridade moral. Eram êles Dârio

de Almeida Magalhães, Austregêsí
lo Athayde, José Segadas Yiana.F're
derico Barata e meu irmão Otávio

Vitor do Espírito Santo.
.

Havia sido formulada contra nós

uma acusação, por mtmigos do re

gime e detratores das nossas clas

ses armadas. Nada menos de seis

testemunhas foram apresentadas pa

ra corroborar na acusação e levar

nos à enxovía. Houve um inquérito
policial, no qual ficou amplamente
demonstrada a miséria da acusação,

NEM TODOS

1 que, na antiga China, o cu-

chimbo mo.is fino e mais caro
era sempre o fabrioado com osso

humano; e que, no Museu Hís
t6rico de Shanghai, há algumas
centenas de milhares dêases ca

chimbos, maravilhosamente la
vrados ou esculpidos.

2 que, na Inglaterra, paga-se
imposto para possuir um co

charro; e que, apesar-disso, não
existe uma s6 família na Grã
Bre�anha que não possua um

ou mais daqueles animais.

3 que a Constituição dos Es-
tados Unidos, promulgada

em 1787, sofreu até hoje apenas
21 emendas; e que a vigéssima
primeira emenda, adotada em

193::!, teve por' finalidade única
abolir a décima oitava.

4 que, no Japão, existe uma

tribo aborígene e primitiva,
a dos Ainu, cuja posição atual
rnerrte naquela nação é idên
tica à dos peles-vermelhas nos •

Estados Unidos: jamais foi absor
vida pela raça dominante do
país e é por esta protegida a

-fim-de não ser extinta.

Lira Tênis Clube

5 que, com as modernas câma
ras cinematográfioas, podem

se obter até 1600 fotografias no

espaço de um segundo apenas.

6 que Di6genes, o célebre Hlô-
safo grego, pode ser consi

derado uma das criaturas mais
excêntricas que j á passaram
pela Terra; e isso porque se ves

tia de farrapos, bebia na oon

cha da mão, alimentava-se de
migalhas, dormia num tonel e,
em plena luz do dia, costumava
acender uma lanterna' e di:z:er
que (eprocurava um homem»,
pois consiGlerava indígnos todos

-Sábado, dia 24-

Grande Soirée

x

os que o c:ercavam.

Re p r e s e u t a n t e
Procuramos firma idonea desta praça, bem relacionada no co

mercio e na industria local, com conhecimento. de produtos
quimicos em geral, afim de representar firma estabelecida em

S. Paulo. Ofertas detalhadas �e"em ser dirigidas a "REPRE-
SENTANTEu - Caixa Postal. 4244 - SÃO PAULO.

CASA MISCELANEA, distri
buidora dos Rádios R. C. A
Victor, Vávulas e Dsicos.
Rua Trajano, 12.

Quem sonegar informações à Es
tatística Militar, trabalha em pró)
de país inimigo. E, nesse caso,
será julgado, lJlilitarmente. �omo

inimigo do Brasil (D. E. M.).

DECLINIO AímEO DO JAPÃO
Londres - (B. N. S.) - O "Wel

lington Eveuing Post " 'observou,
num dos seus últimos números,
que as perdas sofridas pelas japo
neses sôbre as Ilhas Salomão terão
resultados que ultrapassarão a pró
pria derrota. De fáto - continúa
- indica que, ao mesmo tempo Foram eatreeuesque aumenta a importância do po- Y
derio aéreo, o poderio aéreo do Ja-

.

A folha de selos do i.mposto do
era "caften", profissional de seus pão está declinando. E, principal- vinho e os r6tulos dêsse produto
parceiros, todos de profissão du-,lllente,

indica a incapacidade do encontrados e depositados nesta
.

vidosa, sendo, mesmo, um deles; ex- Jap.ão de defender su�s _conquistas, l·edação, foram entregues ao sr,

idiâ M
. b obtidas a custa da traícão e da sur- Jorge Barhosa, que 011 havia per-

prest rarro, esmo assnn ; em ora o
presa.

o

dido no Mercado Públioo.
íntegro delegado que presidiu o in- ----.---------�-------------------

quérito, houvesse relatado, opina li' CARTAZES DO DIAdo pelo arquivamento, nosso acusa- I
dor, que gozava de largo prestígio _�_
entre altas autoridades poltciais, HOJE 6a.feira· HOJE
então logrou a remessa do processo _------"",_-oaonoaao"....".,..._-

ao Tribunal de Segurança, onde foi. Hoje ODEON HO]·edefinitivamente arquivado.
Nos jornais carioeas aparece ago- A'S 19.30 HORAS

ra amplo noticiário referente a dois Um enternecedor romance de ódio e paixão:
espiões à soldo de Berlim, trazendQ A I-Iha dos amoreso retrato de au\bos. E lá está a fi·

gura asqueirosa do indigno bra!!ilei·
ro José Bráulio Guimarães, que, por

dinheiro fornecia informações fo

tográfieas aos nossos inimigos.
José Bráulio Guimarães era o nos·

so acusador_ Foi êle quem formulou
a denúncia que nos levou ao Tri
bunal de Segurança. Agora está pre
jlH), acusado _do pior crime que pe·
de �r lançado contra um homem"
"traidor d� sua pátria".
São geralmente dêsse estofo todos

os inimigos que tenho encontrado
no meu caminho. Muitas vezes êles

conseguem passar longo tempo sob

capa de honestos cidadãos, mas um

dia deixam urna brecha e seu ver

dadeiro caráter é exposto.
Outros Bráulio Guimarães hão de

I&parecer, ainda, li eu aqui estarei

�,,�a "):l6i\tá-lQ aos meUs htitorelS.

Catarina

assim corno a integral falta de ido

neidade moral, tanto do acusador,
como das suas testemunhas: êle,

(Bahama Passage)
tilmado em cÔres naturais

Com Madeleine CarroU e Stirling Hayden
CINE JORNAL BRASILEIRO (173)

DONALD FOTOGRAFO (Desenho Colorido)
A VOZ DO MUNDO (Atualidades)

Preços: 3,00, 2,00 e 1.00. Censura Livre

Fones 1587
e 1602 CINE IMPERIAL Sessão às

19.30 hs.
Um filme misterio!;o e que provoca estrepitosas gargalhadas:

Com Wayne Morris, Br.�nda Marshall e Alexis Smith
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB)
MATINÉE A' MEIA-NOITE (Desenho)

ATUALIDADES RKO PATHE' NEWS (JomaJ)
Preços: 2,00 e 1,50. Impr. atê 14 anos

canção
l' prêmis do ano: James Cagney em

da vitória
Domingo, o

A

NEGADO «HABEAS-CORPUS» Em busca de borracha

:'A Bandeira Nacional quando apare
eei- em sala ou salão, por motivo de reu

niões, conferências ou solenidades, fica·_
rá estendida ao longo da parede, por de
teaz da cadeira da presidência ou do lo
cal da tribuna, sempre :acima da cabeça
do respect'lvo ocupante e colocada de
modo que o lado maior do retângulo
este.la em sentido hOl'ÍZontal. e a ('f;.
trela isolada em �a". (Decreto·lel D.

4..M5, de 31 de julho de 1942; - Art. 18,

Rio, 23 (A.N.) --- O Supremo Tri
hunal Militar, por unanimidade de
votos, negou o habeas-corpus im
petrado a favor de Toquio-Ito, que
está sendo processado pela Audi
toria de Guerra da 5.& R. M., por
ter tentado subornar 2 médicos
militares do Hospital Militar de
Curitiha, por terem estes julgado
apto para o serviço ativo do exér
cito um reservista filho de um

patrício seu, de nome Chinit-Iala.

Belém. 23 -·A.N.-· Por iniciativa
da Prefeitura de Monte-Alegre, foi
organizada no referido município
uma "bandeira" de penetraçao,
com o fito de fazer explorações de
horracha e murupita, que se supõe
existirent ali em abundtlncia.

Cei. Alencar Ararlpe
Baia, 23 --A.N.-· De passagem

para Fernando de Noronha, cuja
gUClrnição vai comandar, demorou'
se nesta capital o cel, AlencGlr A·
raripe.CONSULADO AMERICANO

DE FORTALEZA
Rio, 22 (A.N.) --- Por determina

ção do Departamento de Estado
dos Estados Unidos, acaba de ser

promovido a Consulado de Ia olas
se o Vioe-Consulado daquele pais
no Ceará, atualmente dirigido pelo
sr. Reginald Kazanjian.

A. de Oliveira & (ia.
(fundada em 1930)

Representantes de tecidos de algodão,
lã e seda.

Agentes Gerais da Cia, Paulista
de SegurOs

Distribuidores de máquinas de escrever,
somar e calcular.

Rua Tiradentes, 8 -- Caixa Postal, 168
End. T6legráfico: PAULICO

Florianópolis 8ta.
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o progresso da rádio-técnica nacional
Hiu, 21 (A. :'II.) - o rni n.i stro da

�fill'inha realizou r1em�.rada visita I cl.arccido ú cõrca tWssc, el\).l))·(:',:nno Departamento de Rad ic da :''.1:1- dirnento e bem aqui latru () seu' ,l

rínha, instalado no Arsenal da :\Ia- 101', hasta dizer que, por ll:\e:'sas
r inhu, na Ilha das Cobras. O minis- vezes, f'oi

ê

le tentado entre lLÓS,
iro percorreu todas as lepcud..n- sempre, no terreno puramente leó
cias daquele Departamento, insta- rico e com resultad os negativos
belo sob os mais 1l0YOS rcqui si los FaZ-Sé mister ressaltar que o De
da técnica e que revela UlII,1 das ilpartamento de Rádio da Mar i nun

mais modernas e avanç a.lus co n- ao cr i ar o servico de rc concl icionu

quisias nacionais da rúd io-técnica, mcn l o de válvulns, até aqui dadas

cujo valor é reputado da maior im- corno inúteis, grande número das

pot-lân c i.a, quer para o nosso esflir- quais de allo custo, planejou e exe

ço de guerra, quer para os rcsultn- I cuto u l'Je próprio todas f1S provi
dos futuros da economia hruxi lcirn

.

dêricias n cc essúrias a tão impor
em-tempo de paz. Trata-sr dn HO\'O tanto rpalizflção, inclusive met iculo

servico de rccondtcíouainent» de sos estudos técnicos e p ac ientcs
vúl"ulas usadas,' de tra!1s11li�">:"'i() (' pcsquizns, i n d ispen súvc is ao ('0111-

recepção, trabalho êssc que a Mu- 'ulcto h�i1(), () que comp cusnu de

r
í

nha V('111 realizando há uiui !o f órm» altamente valiosa os csf'or

tempo, si lcnci osamcnte e ('O/[I :1b- (,·OS rir-scnvol vidos pelo pessoal ("s··

soluta p rimnsi a em todo () país. I pec ial izad o daquele modelar De

Para' que se possa fazer juizo cs- partamcn!o.

em ação de graças
Ênio Selva Gentil convida aos parentes e amigos de seus

tios Alberto Brüggemann e luisa Selva Brüggemann, para a

missa em ação de graças, que será rezada na igreja de Sta.
Teresinha, no dia 25, às 8 horas, pelo 250 aniversário de seu

casamento.

4 mUN&#h oe p

Corretores

s RASiL
D. 10

L
Praça Quinze,

Comunica às distintos f'l.mílias que está sempre à
disposição das exmas. Senhoras e Senhoritas que
desejem uma "permanente" perfeita, garantida e

ao gôsto das clientes (permanente curta, meia
cabeleira ou bem comprida, etc).

são sempre os DleSmOS:
a eletricidade e 25,00 a óleo

Os

Missa
"Checoeslováquia" ,

PERDEU-SE
Um recibo em branco com a

respectiva ficha da Empresa
Força e Luz Santa Catarina,
Soco Anônima. Pede-se , por
obséquio, a quem o achou, en

tregá 10 nesta redação. 3 v .. 2

40s sofredores
Dro. L. GALHARDO-Ex,

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consultório para a Rua Bue
nos Aires, 220 - 10 andar,
Rio de Janeiro, onde passa a

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente ,
nome, idade, endereço e en

velope se 1 ado para ares

posta.

Agentes
Grande Empresa, de idoneidade

reconhecida, precisa de moços ou

moças de bôa conduta, com algu
ma capacidade intelectual, pal'O
prestarem seus serviços nesta cida
de ou f6ra dela, pagando·se 6ti
mas comissões e com ordenadOo9
€Im casos excepionais. Mais informa
ções, com o sr. José Fatuch, à rue
VHor Meirelles n" 18 .- Sobrado.
sala n.' 2 -- Florian6polis,
378 Sv-5

o prédio n' 203
da rua Felipe

Schmidt: Tratar no mesmo.
377 lOv-7

Casa ,

a venda
Vende-se a cosa n' 62 tt ruo Fer

nando Machado, O motivo da ven
da é por ó.chnr-se o proprietário
residindo f6rçt do Estado. Informa0
ções nest.a redaçéio, 15v'3

"A Bandeira Nacional quando hastea
da em janela, porta, sacada ou balcão, fi.
cará: ao centro, se Isolada; à direita, se
houver- bandeira de outra nação; ao cen
tro, 8" fj�urafilm diversas bandeiras,
perfazendo número ímpar; em posição
que mais se aproxime do centro e à· di.
retta deste, se figurando diversas babo
detras, a soma delas formar número par.As presentes disposições são tambem
aplicaveJs quando fiJr:urem, ao ladó da
Bandelra Nacional, bandeiras �réstlnt••Uvas de tnstttlÚç6es, eorPOI'Sçí!eil 011 a••
socillçóea". (Decreto-Jef n•••3411, 4e 81 II,�nlllo do 1941Jj - Art. UI �! !h

.
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DR .. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
CONSlJIA'AS: Pela manhã, das 10 às 12 - À tarde, das 3 às 6.

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Anerreísoamento e Lo nga Prática no Rio de �neiro
CONSUJ,TAS - Pela manhã: diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos
liábad08, das 16,30 às 18 horas - CONSULTóUIO: Rua João Pinto n, 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rna Presidente Coutinho, 23.

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Medicina da Universidade do Brasil)

Ex-interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do

Departamento de Saúde
CLíNICA I\IÉDICA - !\Ioléstias internas de adultos e crianças. CONSULTóRIO:

Rua Felipe Schmidt n, 38 - 'I'el, 1426 - RESID1l:NCIA: Rua Visconde de OUl'O
.rl·eto n. 70 - Tel. 1523 - HORARIO - Das 15 às 18 horas - FLORIANóPOLIS.

DRA. JOSEPHINA SCHWEIDSON _.• MÉDICA
-

DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS
CONSULTAS: Das 10 às 12 e das 14 às 17 hons - Rna Felipe Schmidt, 39 (sobr.)

DR. SAVAS LACERDA
Ex-interno do Serviço do Professor Leõn tdas Ferreira e ex-estagiãrio dos Serviços

do dr, Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Chefe do Serviço de OftalJIlolsgia do Departamento de Saúde e Hospital de Caridade

Clínica médlr.o-cil1irgica especíaltzada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CÓNSUJ,TÓRIO: Rua Felipe SchmIdt, 8, Fone 1259 - CONSUI.TAS: Das 15,30

l8 18 horas - RESID�NCIA.: Censelheíro Maf'�a, 77 - FLORIANóPOLIS.

Médico R��Õg�ãoX- Parteiro �� �wto� L. d'Avila
Moderna e possante instalação

.

- Mé�l�O :- . _

de 200 MA. Ex-mtern� da Asslst�n�la M':1n,lcI�al
Diagnóstico precoce da, tuberculose e do Serviço de Chmca ClrUrgl_ca
pulmonar, úlceras gástricas e duo- a cargo do

_

Prof. Cas_tro ArauJo,
denais, câncer do estômago, afe- do. Rl� de Janeiro.

_

•

ções das vias biliares, rins!. e�c. V i as u rmárl.as - O.peraçoes
Aplica o Pneumo-torax artificial Cons�lt:_ VItor :r-.:elreles, 28.

para o tratamento da Tuberculose Atende. dlarlamente as 11.30 hs. e,

Pulmonar - Tratamentos moder- à tarde, das 16 hs. em diante

nos e eficazes desta moléstia Resid: Vidal Ramos, 66.

Completo gabinete de Eletricidade Fone: 1067.

médica: Ondas curtas e ultra-cur
tas, Raios Infra-Vermelhos e Raios
Ultra Violeta. Infrazen-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

esquina Felipe Sobmidt
Das !J às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs,

Telefone 1.475

CIRURGIãO - DIRETOR DO BOS

PI'l'AL DE CARIDADE
Doenças de senhoras - Operações -

Diatermia - Infra-Vermelho - Ultra

Violeta
RIUI Vise. de Ouro Preto, 51. Te!. 1.644

CONSULTAS: às 11,30 e das 3 às 6 horas

l'ratamento das dores e ínrlamacões nas

senhoras para evitar operaçOes

- HELENACHAVES SOUSADR. ANToNIO MONIZ
ENFERMEIRA OBSTÉTRICA

DE ARAGÃO

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
elA. WETZEI.. INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca reglst.)

CONSERVA O TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVAF'ACMILENTE
E COM RAPIDEZ

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CLINICO

DR. DJALMA
M'OELLMANN

ForIl1.l1do pela Universidade de Genebra

Com práttca nos hospítais europeus
Clinica médica em geral, pediatria, doen

ças do sistema nervoso, aparelho geníto
urmãrío do horeem e da mulher

ASlIllfte. Técnico: DR. PAULO TAVARES
C'\I1'SO de Rad:ologia Clínica com o dr.

Manoel de Abreu Campanario ·(São Pau

lo�. Elspt*lializatio em Higiene e Saúde

-, Pública, pela Universidade do Rio de Ja
r

nelro. - Gabinete de Raio X - Electro-

cardiografia clínica - Metabolismo ba

sal - Sondagem Duodenal - Gabinete

de fisioterapia - Laboratório de micros

copia e análise clínica. - Rua Fernando

Machado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

DR. AURÉLIO ROTOLO

Cliniea médico-cirúrgica do

DR. AUGUSTO DE PAULA
\

-- '"

Cil'1lrgla e Ortopedia. Clínica e Clrnrgla
do toéax. Partos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
riamente das 15 às 17 horas. RESID�N-
ClA: Almirante Alvim: 36. Fone 751.

DR. SAULO RAMOS
Especialista em moléstias de senhoras -

Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: estô

mago, vesicuJa, útero, ovãrtos, apêndice,
tumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA
no PER1NEO - Hérnias, hldrocele, ve

ricocele. Tratamento sem dor e operação
de Hemorroides e varizes - Fractnras:

aparelhos de aêsso. Opéra nos Hospitais
de Florianópolis.

Praça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.009.

,Horário: Das 14 às 16 horas, diariamente.

DR.. BEZERRA LEITE
Clínica Médica

Tratamento das Doenças
Pulmonares
RAIOS X

Consultório-R. João Pinto, 7
Telefone: 1461

Consultas das 17
.�

::»ros em diante

DR. REMIGIO
CLíNICA Mi:DICA

Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE
.

Moléstias internas, de Senhoras e Cri

SIDl1:NCIA: Av. H. Luz, 186. F'one 1392.

anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

Felipe Schmidt - Edíf'íclo Am-élia Neto.

DR. AGRIPA DE FARIA
CLíNICA M:EDICA
Rua João Pinto n. 7

Tel, 1461
Homens e Selnhoras - Moléstias

Nervosas - MoléstIas Mentais

Consultas diárias das 5

horas em diante

(Parteira)

Diplomada pela Matel'n!I]ade
de Florianópolis

Atende chamados a qnalque«
hora

Praça da BandeJra, 53 - sob.

(Antil:o Larao 13 de Mala)

o Sabão

THES FôRÇAS CONVERGENTES
DE GIGANTESCO PODER OFEN

SIVO
Londres (B. N. S.) - O corres

pondente rrrilitar do "Times" in
siste na inestimável contrdbudcão
da esquadra britânica para os ·sn
cessos do Mediterrâneo: Atr-avés
das operações do Mediterrâneo a

cooperação entre �s tres fôrças de
terra, mal' e ar, fOI extremamente
eficiente. Foi na realidade mais Ín
tima do que parece à primeira vis
ta, pois. que a ação do bloqueio ma:
rítimo não se têm mostrado com a

mesma evidência que a das outras
duas. O primeiro ministro paz em

destaque o valor do bloqueio cer

rado que os destroyers hri.tân icos,
sustentaram para i rnped ir qualquer
reforco ou evacuação na fase final
da campanha na Tunísia. Também
não há dúvida que a esquadra te
ve um importante papel na captu
ra das pequenas ilhas i talianas. De
ve-se notar ainda que dos 137 na

vios do Eixo destruidos - um ter

ço da navegação que se calcula d is
uonivel - coube uma partilba
igual de tarefa aos submarí nos.
Não há nenhuma dúvida que os
mesmos principios �Ie. coopcrnçáo
prevalecerão na proxuua fase da
luta, e isto se aplica não só às opc
racões anf'ibi as no Mediterrâneo
tllll,s também aos postos avançados
da "fortaleza europeia no Atlânti
co" .

Quando alguém, tal como oca.,.
Iheira da ilustração a-oíma, ofàrec6l"
lhe, em amável gesto. um cálice do
excelente aperitivo K NOT, lembre
se V. Sia, de acrescentar, ao agrade
O," o. gentiJeea:E$1EE TA11-
smo I1EU APERITIVO

I'RED/!.ETlJ!

l/f'I PI;O/)(lfO /)A 1r110TJA./If/). (011. E SEGURO<'
1-- 1T.I..'Aí ......

c'ASA:\IE:-.JTOS PAGÃOS NA ALE
MANHA

Londres - (B. N. S.) - Os cir
culas católicos. de Londres se mos

tram interessados pela publicacão,
na Alemanha, elo livro "CerimÔnia
do Casamento" de L. Lechner, que
descreve diversas cerimônias pa
gãs que devem ser usadas pelos na

zistas, em logar das cerimônias de
batismo e de matrimônio seguidas
pelos cristãos. No prefácio, o au
tor da obra declara: Unste livro se
destina a lodos aqueles que se li
bertaram do cristianismo e dese
jam celebrar seus casamentos co
mo verdadeiros alemães, sem a

benção de padres. Temos nos. preo
cupado com o problema de casar
ou não casar - o que é assunto
que cada casal deve resolver por
sua conta. Para os antigos, o casa
mento constbtuía uma' festa de fa
mília e é isso que tornará, nova

mente, para nós. Mas, neste perío
do de transição, muitos de nossos

concidadãos, que abandonaram a

igreja, ainda não sabem como or

ganizar aquele cerimonial. E e a

esses concidadãos que são ofereci
dos os exemplos citados por êste
livro" .

Os exemplos citados pelo livro
são todos os ritos pagãos, seguidos
antes do advento do Cristianismo.
Mas, segundo ensina o livro, a ce

rimônia do casamento deve termi
nar com todos os presentes ento
ando o "Deutschland ueber alles"
e a canção do Horst Wessel",

Livraria e Papelaria NOVa
de

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

público, em geral.
ArUgos para escolares e escritório

Romances modernos e livros
científicos. Livros em branco.

Elegantes artigos para presentes, etc.
Tem anexa uma

Secção de Eletricidade
Lâmpadas, lustres, abat-jours, acessórios, etc.

Rua Felipe Schmidt, 38 (esquina Jerônimo Coelho)
Fone - 1595.

também fi E)(ATO
cortando ou c(lwndg/

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

W M. DIA�
�faitLte,�R. Omselbeiro l1a1'ra. fi

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

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
I.loje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeirns - Homeopatias - Perfumarias

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

PREÇOS MÓDICOS.
Rua Conselheiro !\Iafra, 4 e 5 (edlficio do ia-fercado) - FONE 1.642

"A Bandeh-a Nacional quando em flo
rão, sobre escudo ou outua qualquer pe
ça, que agrupe diversas bandeiras, ocupa
I'á o centro, não podendo ser menor do
l1ue as outras, nem colocada abaixo de
las". <Decreto-lei n. 4.645. de 31 de Julho

Os órgãos da Estatístiea Militar
têm apôio legal, quando '.ntímam
o produtor e o vendedor a mostrai
o que possuem em seus estabeleci
mentos. (D. E. M.).

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

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades Ltda.

BANCO DE CRÉDITO POPULAR E AGRtCOLA
DE SANTA CATARINA

(Em transformação para, Sociedade Anonima)
Rua Trajano n. 16 - Séde própria - Registrado no Mlnistérlo da Agri

cultura pelo Certificado n. 1 em 20 de Setembro de 1938.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA

Códigos usados: MASCOTTE 1&. e 2a• edição
FLORIANóPOLIS

Brevemente: Agências em vár-ias cidades do Estado.
Empréstimos - Descontos - Cobranças e ordens de pagamentos

Tem correspondente em todos os Municípios do Estado - Representante
da Caixa. Econômica Federal para a venda das Apólices do Estado de

Pernambuco, com sorteio semestral, em Maio e Novembro.
Paga todos os coupons das apólices Federais e dos tEstados 'de São Paulo,

I\flnas Gerais e Pernambuco
Mantem carteira especial para administração de prédíea ..
Recebe dinheiro em depósito pelas melhores taxas:

CIC à disposição (retírada livre) . _
_ 2%

CIC Limitada .. _ __ . _ .. _ _ . . . . . . . . . . . . . . 5%'
CIC Aviso Prévio .. __ . _. _ _

.

CIC Prazo Fixo _ _ _ . _ _ _ .

Aceita procuração para receber vencimentos em todas
ções Públicas Federais, Estaduais e Municipais.

DIRETORIA:
Diretor-Presidente - Dr. Aderbal Ramos da Silva
Diretor-Gerente --. CeI. Pedro Lopes Vieira
Direlor-Procurador - Florêncio '1'_ da Costa
Diretor-Secretário - Lourival Maia de Almeida

6%
7%

as Reparti-

.'5l��Ã��/RGftt,
- ..

ESPECIALIDADE

I
, ,

i:
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ELlZABETH ARDEN OFERECE, GRA

CIOSAMENTE, DURANTE O PERIODO
DE 26 À 30 DE JULHO, CONSUL
TAS SOBRE "BELEZA E NOVAS
CÔRES DE MAQUllLAGE" NA CASA

MACEDONIA À RUA TRAJANO, 8.

td.;�
"

��'d�JJ'f/'ffilittE:!4%"%;�4��
A xxCruzada

Southorn, EE. ['r •• �:I (I'. P.) - "'I'al ('OUlO as cruzadas
utncarmn .Ierusalém pura Iihertar a Terra Santa dos infit'is,
lt,�silJl os pilotos uorte-umerfenuo« homhm'delll'aJll Roma ]HI1'a
«xpulsar de Já os fas('istas·'. l';sta foi II frase Plll]H'('g'ada pelo
jH'('sirleute da �\J.;s()eiu�ão ('atúliea Pro Paz Iuteruncloual, co

mentando o hornharrlelo de Roma. O pensamento 410 Iídor (,H

trillco uorte-amertcauo foi suulíuhndo aludu enm t'stas paln
H'a,S: "_Ué gTallt!e ato, }J4H'hu, só terá sentido. sr-, eomo os

cruzados, nos dedicarmos it ('dação rle um unuulo melhor. {'s-

pírItunl, econômlcn e soda Imeute ".

ICairam (as�elvetrano e. seu aerodrõmo
Argel. 22 (U, P.) - (L'rgento) - As Iórças do sétimo exército Inorte-americano conquistaram Castclvctr-ano e seu lmpmtante aeió

drorno, situado a cêrca ele :);) kms, de Marsala. extremo ocidental de
Sicília,

Rendicão OU aniquiBamen�o!
Londres, 22 (C P.) - rrg'('ute - Sicília 1'oi dhitlirln em

Ihws partes pelos soldHtln� aliados, IllIe conseauírum dlegar à
costa norte {ln Ilha. l'ialienta-s(', nus círeulos ht'i!l informados,
que os al íarlos isolaram todos os contíngeutes e lx istn s da pur
tE' oeídeutaí de Sicília, os quais serão totalmente destrnldox, II

menos que se rendam às Ior<_:as aliadas.

.NOVA J\1áROA

prepara-se
Rio, 23 (A. N.) - De acôrdo com o que informa o vesper�

tino "O Globo)), a FAB está intensificando seuS preparativo'S
para uma participação mais direta na guerra, mesmo fóra d?s
céus do Brasil. A propósito, diz aquele jornal que a fOt'maçao
de pilotos na Escola de AeTOnáutica têm sido dinâmicamente
incentivada, Os futuros "ases)) da nossa aviação militar, du-
1'ante horas seguidas, estudam, sôbre uma enorme mesa, vários

tipos de aparelhos italianos e alemães, a-fim-de identificá�los
facilmente, em patrulhas ou em combates. Ao lado dêsses mo�

. delas de aviões inimigos, os novos pilotos estudam, também,
'os, modelos dos aviões alíados.

Restaurado o retrato
de Cllurcbill

Lonrlrcs, 23 (C P.) - Winston

Church il l compareceu ao Clube
Nacio nu l Liberal, para a cer imôn i a

na qual foi descobeJ'to seu retruto,
que, tendo ficado da n irl carlo du
rante ns nl aq ucs uércos hú dois
anos, ronlJ'a esla rap it al, foi rCl'{'J1-
temente l'('st;lIlr;Hlo. () "premier "

foi ul vo de culo ruxn ovação ao en

trar no re('into l' pronunciou hre
\'c discurso, !lO qual expressou sua

gralid;lo pC];1 ll1uito grande dcl'('-

I n'ncia ('111 I'er descobcrto o retra

to (lue sobn'l'il'eu l;mto às \'ieissi

tuc]cs da polili('a ('OlllO à yiolênria
cio inillligo".

I'JWL\ 1H<, H.\ BTI,J'I',\<:,,\O
I Aehalll-se abertas. na lfia Deleg:lC'la Re

I gional do .\rini:-:1l'l'io elo Trabalho. Tndll.',:;-

I
ttia e Con161'('io. ate 20 de agôsto p. \'in

douro. a� ill;-;('l'i(.,õe"" à J)!'o'ça de 112.hilita

('ão l)ara ac1nli....;-.;flO de esstl'ê1nUlllenll'i()s

111cn;..;ali"t<1s. n�! !.'at0p;'ol'ia ele Fiscal. 1'e]('·

n'�l1cia - YlI,
Os C':Jnrliduto;..;, pndél'ão. ]Jnra nlelhCll'E'S

esc larcci 111cn lo�. pl'OC'Ul'al' as infül'1118�

ç'õe� que .iulgarenl ncc·os."úrias. cliarja�

n1en te. das 12 ":lS lR h01'as. exC'eto aos séÍ�

baclos enl que ;--;Cl'ÜO 'atcnrl idos das D �lS

12 horas, naquela De1egac:ia.

a ,.

Milhares de igrejas atingidas !
Londres, 23 CC P.) - o govêruo brítâníco dívulgou hoje

o número das igTejas de todos os credos destruídos ou seria

mente danifleadas pelos hornbardeíos aéreos do "eixo" na Grã
Bretanha. Segundo êsses cálculos oficiais, os pilotos ínímígos
utíngfram com as suas bombas apenas 4.100 igTeja.s da Grã
Bretanha durante OJS ataques aéreos àquelas ilhas.

Papel moeda em circulação
Rio, 23 (A, N,) - Segundo o quadro demonstrativo orga

nizado pela Caixa de Amortização dos Valores, a importância
e quantidade das notas de papel moeda existente em circula

ção em 30 de junho último era de 115.006,957 notas de valores

de 1 a 1.000 cruzeiros, na importância total de Cr$ -

.

9.335,363,343,00.

Campanha do Tos tão �mf.�:�· :eo r:::!���
Hi o, 2:� (A, X) - () general ::'IIau- Hio, 23 (A.1\.) _ O ministro da

r]CIO Cardoso. c nm an d a n l c da pri- Fazenda enviou um ofício ao capi
mc i ra Hcgiào ::'Iliiilar, rcu n iu OH- tão Amílcar de Menezes, diretor do
tCI11, CIlI seu gabinete de trubalh o, ]) J P' '1
lodos os COlllandantes de corpos do

., ., irrvcsti nr o-o nas funções
d e presidente ela "Comissão Exc

oxérc i
í

o sed-iados nesta capital, cutiva da Propaganda do Bônus de
afim de solenizar o início da Guerra", que é composta dos 81'S.
"Camp a n h a do Tostão" promovi d a Herbert Moses, Oscar Santana, Pe
pela Cruzada Nacional ele Educa- dro Rachc, Homero Estclita e Leo
(';lo, c n lre as un id aclcs militares que poldo Cunha c Melo.
('OI11PÔCIll uque la região, O alo tc-
vc a p rescnçu dos scnhores, Gu�ta- Comprai na CP.SA MISCE
vo Armbrust e Homero Estelita, ÁL NEA é saber economizar'
rcs]wclivalllcnlc prcsi d entc e lc-
snurei ro <I'aqucda inst i tuiçào, a

q u a l vi sa reunir fundos para a DELR NÃO SE DEIXA ZOMBAR

aqnis i çào de obrigações de guerr-a,
que serúo entregues ao pt-cs i d ente
da Hepúbl ica em heneficio do Fun
do Naci orial «lo Ensino Primário,

Sá NGTTEJN(_)L
Contém oito elementos tônicos

Cálcio, Vanodato e

Arseniato de
Sódio, etc .

]iJ.XC.-\HHI�GrJi] a "Enlprêsa Il1ternle�
cliária", de toclos os seus interêsses .iunto
a qualquer departamento público @iviJ,
l11i1jtar, 'han(';.íl�jo e conlerclal.

uLjiMÃ----H'.......-.r
..
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R�-A O convocado
ESPORTIVA desconta 3-/_

Por ter esperdiçado tres escan

teios no prélio contra o Gremio
Portoalegrense, o Cruzeiro multou
em 200 cruzeiros o seu ponteiro
esquerdo llmo.

-- Preparando-se para o seu pró
ximo compromisso com o Hercílio
Luz, o Fiqueirense realizará no

próximo domingo, no gramado do
Ipiranga, de São José, rigoroso
exercicio de conjunto.

-- O jogo São Paulo x Jabaquara
foi antecipado para amanhã, à
tarde. O tricolor atuará sem o

concurso de Florindo, Zarzur, Zezé
Procópio, Leé>nidas e Anito.

-- A entidade bandeirante mul-

atou em 300 cruzeiros o profissional
Anito, centro-avante do São Paulo.

. - Os juizes profissionais de São
Paulo fundarOln, ontem, a sua en

tidade de classe.
-- Conrado Rossi será o novo

técnico da Portuguesa de Esportes.
-- O Gremio, de Porto Alegre, se

interessa pelo concurso do jogador
botafoguense Otávio.

I-- A Portuguesa. paulista preten-
de firma:;- contrato com o centro

m€dio argentino Santo Pessino.

j
-- O Palmeiras trabalha intensa-

mente no sentido de contratar um
centro-avante e um zagueiro .

-- Caeira, zagueiro do Botafogo,
t!)nciona í,ngressar no Santos, :11

• .,......__-_-..-w-w-__ ...... _ .M. a ......�

Ao tentar esquivar-se às determi
nacões dos õrzãos de Estatística Mi·
.ítar, uma pessoa revela o que é

.nimigo do Brasil. E para os Inímí
ros do Brasil. a lei é inflexível
O. R M.),

AK�L-\SR[XA'l'OR CUJXTíPI('OS
Londres (B. ='I, S.) - Os cirur

giões nazistas na Polônia ocupa
ela estão agora praticando elelibe
radamente experiências ele labora
tório sóbrc o assassinato científico
da raça - informa George SIOC0111-
be, . correspondente especial dr

"Sunclay Express", ela seguinte ma

neíra: "O govêrno polonês ele Lon
dres tem informacões decisivas ele

que no célebre campo ele concen

tracão ele Oswiccin foi instalado
um" laboratório experimental elo
Instituto ele Higiene Social ele Ber
lim, Os médicos alemães estão fa
zendo experiências ele fecundacão
estel'ilizaC'ão e castracão artificiai,
em :200 jí.Jrleus e judias seleciona
elos. "Essa notícia segue-se à l'ecen

te re\'elaç'50 ele que todos os ju·
deus casados com mulheres não
judias na Holanda elevem suhme
ter-se �l esteriliza cão como alterna
tiva diante ele certa espécie ele
morte nos campos ele concentração
da Polônia, Sabe-se que o número
ele casos dessa natureza sobe aos

milhares, O correspondente o])se1'
\'a que Hitler está usando agora a

terrÍl'el arma ela esterilizacão co

mo processo ele exterminio' cientí
fico elos judeus. Denunciando co

l'êljosamente essa prática diabólica,
os chefes elas igrejas holandesas
(leclararam: "A esterilização signi
fica a muti lação física e espiritua I
em infracão direta ao mandamento
divino (lc que não deshonraremos,
ncm ocliarcmos, nem mataremos
os nossos semelhantes, A esterili
zação é a última consequência ela
cloutrina racista anti-cristã que des
trói as nações".

Rio, 23 (A. N.) - O ministro da
Fazenda ('selarecen que o funcio·
nál'io conyoc,,1(10 continuará sofren·
(10 O desconto de 3% pal'a o Bônus
de GIH'lT<l, só sendo excetuados os

Ilue pel'celwm os vencimentos »(']a
tropa, C01l10 no caso dos oficiais,
'lue o têm pelo sôldo do exército.

Fósforo,

Londres (B, N, S,) - A viola
ção pelos nazistas da santidade do
casamento como sacramento já es-·
tá produzindo o seu próprio casti
go, Discutindo o incentivo oficial
.los nascimentos ilegitimos, o na
zista Herbert Hahn escreve no

jornal "Das Reich" o seguinte: "O
filho ilegitimo tem um particular
sígnífícado na discussão da políti
'a de população. Não é necessário
insistir em elizer que o Estado Na
zista não liga qualquer estigma so
cial ao filho ílegttímo. Êste é valo
rizado como um componente bio
lógico ela nação - tem os mesmos'

direitos dos demais cidadãos qual
quer mulher não - casada na ex

pectativa de ser mãe pode solici
tar assistência elo Estada", Contu
do o escritor nazista acrescenta
que essa política vem tendo um
efeito pernicioso mesmo do pon
to de vista biológico: "A não ser

que a mãe se casa em seguida, na
maioria elos casos ela não mais te
rá filhos, Pondo de parte qualquer
Ioutrína moral estreita, é de um

ponto ele vista nacional que o va
lor ria propagancla de filhos ilegiti
mos torna-se antes duvidoso ele
�lue certo", 1\'ão rejeitasse o escri
tor nazista a tradição crist5, seu
comentário pode ter sido formula
do em palavras mais simples:
"Deus não se deixa zombar",
·.---.-.--·.·-·.....w...·.·.-.._-.·•••- ••_.......J

AGRADECENDO A VITóIUA
Londres (B. N, S,) - O jornal

católico de Londres, "The Uniwel'
se", informa que milhares de 'sol.
nados ingleses, escossezes e irlan
cleses assistiram recentemente ao

serviço religioso de ação de graç:ts
celebraclo na basilica. dos Padres
Brancos em Cartago. Para muito,,>
- .diz o _jornal - essa era a pri
me1ra m1ssa que assistiam nur(ia
igreja desde que chegaram à Afh
ca. Uma outra fora antes celebra:
da em condições diversas e difí.
ceis no campo de batalha, O arce
bispo Gounot assistiu à missa, na

qual o celebrando e o eliácono
eram capelães britânicos,

1

Os Pálidos, Depp.uperfldos.
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam,
Crianças Raquíticas rece
berão a tonificação geral

do organismo com o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


