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)l� �edidas, tomad�s pelo marechal, Badoglio, novo chefe do governo' \.Italiano, denunCiam a gravidade da situação interna da 1,lália.���.

Uma mão humana!'

o
Nossa Senhorâ' de

Copacabana

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - AiTINO FLORES
----------------------------------�-----

Rio, 25 (A. N.) - Pela manhã,
no aterro do Calabouço ,onde es

tão sendo lançados os escombros
do "Pare Royal", apareceu uma

mão hum ana. Pensou-se logo tra
tar-se de uma vítima do incêndi o
daquele estabelecimento. Mais tar

de, porém, apurou-se que aquela
mão devia ler sido lançada, ali,
porém algum estudante de medici
na, que a conservára para estudos, Ano XXIX Florianópolis- Terçe-telra, 27 de Julho de 1943 8878

ela imagem, das damas bolivianas
, Londres, 27 (U. P.) - O novo chefe do govêrno italiano marechal, toque de recolher aféta todas as pessoas, exceto aos médicos, médicos-' às damas cariocas, partiu da geni

Badogfio, l�oucas horas depois de tomar o poder das mãos de Mussolini, I parteiros, e�fer�eiras e sacerdotes que.estejam. na rua �m cumprimen- tora do general Pefiaranda, presi
pos a naçao em estado-de-guerra, ao mesmo tempo que aumentam OS) to de suas funçoes. O marechal Badogho tambem expediu uma procla- dente da Bolívia
indícios de que possivelmente virá a firmar a paz em separado com os mação, logo que assumiu o poder, ordenando que todos italianos' ocu-

. ,

aliados. O marechal Badoglio apressou-se a tomar enérgicas medidas pem seus cargos que os obriguem ao trabalho sob sua responsabilidade, Tpara impedir possível guerra civil, entre os fascistas, ora afastados do acrescentando que a hora atual impõe a devoção a todos os superio- emem O I-nvernogovêrno, e 9S partidários do novo regime monárquico encabeçado por res intcr êsses da Pátria. Essas enérgicas medidas, tomadas pelo mare-

êle. Não se têm notícias oficiais de que tenha havido tumultos de gran- chal Badoglio, reforçam a impressão de que a queda de Mussolini pos
de importância até agora, mas os círculos competentes de Londres acre- sivelmente foi devida a algo mais do que uma transição de militar para
ditam ser provável que se tenham produzido ao serem os fascistas de- paisano. Como indicamos a princípio, talvez a Itália esteja às porta" estancieieos gaúchos receiam que
salojados de todos os postos de responsabilidade; pelos monárquicos. da derrocada completa, por causa de sua situação interna. o inverno dêste ano venha causar
Crê-se que haja na península uns 300 mil camisas negras do partido
fascista. Entre as disposições adotadas, figura o estabelecimento do tó
que de recolher, cujos efeitos se farão sentir desde o pô r-do-só l até o

amanhecer, assim como a proibição de se efetuarem reuniões de mais
de três pessoas. Ambas essas medidas foram anunciadas no manifesto

expedido pelos comandantes dos exércitos e das forças terroristas da

defesa, em todas as Províncias, documento que compreende os seguin
tes pontos: 10, o comandante de cada Província terá às suas ordens
todas as forças armadas da mesma, inclusive a milícia e grupos arma

dos de cidadãos ou organizações similares; 20, as autoridades militares
terão em suas mãos os poderes para a�manutenção da ordem pública;
30 a milícia será incorporada ao exército; 40, ficam fechados todos

,. os' lugares públicos, como cinemas, etc.; 50, ficam proíbidas reuniões
de mais de três pessoas; 60, fica proíbida a venda de armas e munições;
70 fica proíhido o uso de automóveis exceto os que forem utilizados

p�ra fins militares ou em benefício do povo em geral; 80, fica proíbida
a colocação de cartazes em via pública, exceto comunicações sobre

\� igrejas católicas; fica, também, proibido o uso de sinais de qualquer
espécie; 90, ficam anuladas todas a.s Iicen cas de porte� de .arma; 10�,
todas as pessoas devem levar con srgo documentos de id entidad e ; 11 ,

somente se permitirá uma edição, por dia, de cada jornal; 120, se fôr

necessário as forcas armadas farão cumprir pela força. essas. determi
nações; 130, todas' as pessoas detid:ls serão julgadas militarmente. O

A Grã-Bretanha' está prevenida
Ottawa, 25 (U. P.) -- A Grã-Bretanha está preparada

para qualquer ação de surpresa alemã no que se refe.re à g�ler
ra aérea. Essa declaração foi feitapelo "comodore" SIr Chnsto
fer Courtnye, da RAF. Revelou ainda o informante �ão íl;credit3:l'
que os alemães possam empreender qualquer açao aere� efi

ciente, pois os aviões britânicos e norte-americanos domu:am
os ares e estão pulverizando as indústrias de guerra do R21Ch.

AINDA NÃO DARA O GOLPE E!I CATÁ:XL\.
\

Quartel General Aliado em Argel, 26 (U. P.) - As tropas
canadenses já estão atacando os postos avançados da linha

defensiva ini-miga do Monte Etna. Essas colunas aliadas são
as mesmas que tomaram a importante cidade de Enna, de on

de avançaram em direção ao triângulo da Sicília, ponto de re

sistência do "eixo". Os últimos despachos informavam que os

alemães estavam fortificando suas defesas no Monte Etna.

Tudo leva a crer que os nazistas estão dispostos a retardar o

mais possivel sua resistência em Sicília, mesmo na hipótese
de que os ítalíanos abandonem a luta. Compreende-se o em-

......... penho do Reich em manter os aliados à distância, porque isso

lhes permitirá reforçar suas defesas no continente europeu.

Quanto ao assédio de Catânia çontinua o Oitavo Exército Bri

tânico martelando as posições inimigas, embora o assalto

frontal contra Catânia esperado há mais de uma semana, Mont

gomery até hoje não considerou oportuno o ataque decisivo,
por motivos de ordem estratégica.

'Em vez de «bom dia», {(boa invasão»
Londres, 25 (U. P.) - Os noruegueses aguardam ansiosa

mente a invasão aliada. Informações fidedignas recebidas na

capital britânica revelam que o otimismo dos habitantes dê
Oslo não têm limites, pois confiam em que o "eixo" será ven

cido e a Noruega libertada. Os noruegueses, diante do êxito dos

aliados em Sicília, substituíram a saudação de "bom-dia" por
"boa-invasão". Aliás, os noruegueses têm razões de sóbra para
considerar bôa a invasão, que irá libertá-los dos carrascos na

zistas.

Travados furiosos combates
Moscou, 25 (U. P. Urgente) � Os soldados so.viéticos nC�lpara11l a

estarão ferroviária de Zmivevka c diversas Iocnlid ades habitadas na,
zona de Orel. Iníorrnacôes oficiais indicam que os russos avançaram
cinco a oito kms. dm-ante a jornada passada, na frente de Ore]. Mais
ao sul na zona de Bielgorcd , depois de 6 dias de ofensiva, os russos

l'f'stab�leceral11 a sítuacão existente antes do início da acometida de
---_ verão dos alemães. Salienta-se que toda a frente de batalha, setor Orel

Kursk-Bielgorod, os russos e alemães continuam empenhados em fu-
!'io,so� ç:çmümtes Iocaís, ...

\

Rio, 25 (A. N.) - A 1° de agos
to próximo, chegará a esta capital
uma delegação de damas bolivia
nas, chefiada pela senhora Toma
z illo, trazendo uma cópia fie,l da
imagem, em tamanho natural, de
que se venera há mais de 100 anos

em seu santuário à margem do la
go Titicaca, na Bolívia. A linda
imagem, um tamanho natural, de
verá figurar no altar mór da basí
lica de Copacabana, .no coração do
nosso mais aristocrático bairro. A
'Câmara Eclesiástica e o Itamarati
estão organizando um programa de
recepção à comissão de senhoras
bolivianas. A iniciativa da oferta

H.

Parlo Alegre, 25 (A. N.) - Os

grande mortandade aos rebanhos,
devido ao estado da relativa ma"6 generais e

Londres, 26 (U.P. Urgente) -- As forças nor te-arnerica- grcza em que se encontra o gado.
nas que lutam em Sicília ocuparam o porto de Termini, na

parte setentrional. situado a léste de Palermo. Outras informa
ções oficiais acrescentam que foram aprisionados mais seis ge
nerais e um almirante italiano, Soube-se ademais, oficialmente
que os aliados já capturaram mais de setenta mil soldados do
"eixo" em terras da Sicília.

Mais 1 almirante
Não tenhas dúvIda em ãe-.

nunciar um "quinta-coluna",
por mais que pareça teu ami
go; não merece tua estima um
t.raldor da P.átrla. (La D. N.).

R -o--I·a no d t Bt I d Renunciou o cargoN rti a CDS a nO ao esa Londres, 25 (U. P.) - O primei-
ro ministro da Hungria, sr. Nico-LO",IDHES, 25 (U. P.) - T!'avou-s� U111 com]Jate naval ao largo da las von Callay, renunciou do cargocosta holandesa, entre, lan�l:�s.toJ:r�d�Jras alel11a�, que escoltavam um de titular das Relações Exteriores.comboio, � la,nchas·IOl}Je.rleJ J "S I)] ltl!I1lC�S. De acordo com o que infor- O recente hún "aro almirante Hor

l:lOU a �l1llS;.o.�'a de �erllln, ron�n_1, a \'arJa(���s gravemente as cinco lan- th.y, �lome'ou ;ara' substituí-lo o
chas-torpcdcii as at.acantcs .. Adll1.JllJ am, pOJ cm, os nazistas que sofreram

I sub-secretário do Exterior r Ghy-avaJ'Jas algmls navlOS cio C'Qlllbmo. . czy.'
s .

* o MODELO
TEDDíNGTON Em Aço ...•• Cr$ 625,00

Folheado .... Cr $ 750,00
0uro I8 Kts.. C, $ 2.4°°,00

A Estrela no mostrador iden
tifica o Modelo Teddington
como o relógio "e pulso com

máquina de tipo igual à do
que obteve o melhor resul
tado de precisão até hoje
registrado em Teddington.

s ,

•

Nunca houueum relógio

DE TÃO ALTA PRECISÃO'
que obteve aquele resultado. Assim,
hoje, o Sr. pode possuir um relógio
de pulso de precisão oficialmente
comprovada. Escolha o seu Tedding
ton nas boas relojoarias da cidade.
E diga depois que é dono do relógio
pulseira de maior precisão.•

Na célebre Prova Internacional do
Observatório de Teddington, Omega
alcançou o mais alto resultado de
precisão até hoje conquistado por um

relógio. E os técnicos daquele famoso
instituto certificaram oficialmente
que nunca houve um relógio pulseira
de tanta precisão como o Omega. •

Para celebrisar tão grande triunfo, * Em Teddington, annslmente é

�fOI' cri ado o Moa'elo Teddinzton disputado o recorde de precisão para
'" 1
......... relógios de todos 05 tipos. Omega .

com máquina de tipo igual à do detem êsse recorde desde 19JJ.
.

----� -

J.W.T.

o
PRODUTO DA SOCIÉTE SUISSE POUR L'INDUSTRIE HORLOGERE

GENEBRA - SUrÇAOMEGA
---------------,--�,�--
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.ltl[gJltl�. :;;:�;;�d�;,;���:'�;�;;:�e�;·••ltlltlmlll ,GORDURAI
i D.uranle O mês de Julho ... i �������ml�����•. Grande aníversári'o da •

excesso de feia gordura. Comece a per-
der peso na primeira semana e muitos

• • quilos ao mês. Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes por dia. Este novo método, ena-

• C M d
· • mado Formode. traz nova vitallda-

• aSa aCe . ()nIa • ���r���1: �tr������a a�0�7ss���re� ��
., dura. V. não 'só se sentirá como pare-

• • cerá 10 anos mais jovem. Não é neces-
sario fazer regime alimentar, nem usar

• • drogas drasticas ou praticar exerclcios
em excesso. Atúa ajudando a nature-

• •
za, Fornlode. reduz a gordura de

I • Desejando brindar a nossa numerosa e distinta • �r�f;!�fa���:�oA��!:am���ag�:�
Anúncios mediante contráto •• cll-entela, oferecemos-lhe •• �i;�r� ��i�� ;I.'o�e:i:�· Postal 3786 - Rio

Venda sob prescrição médica

: DESCONTOS ESPECIAIS EM TODOS OS ARTIGOS :• Tecidos, sedas, pertumarias, jersey, bijuterias, bêlsas e cintos, roupinhas •
• para crianças, lãs em novelos (o maior sortimento), roupas brancas •
• para senhoras, lenços, meias de algodão e seda, meias para crianças, •

,._-_._-.._••••••- .....- ....._....."._.............._••.......,.

•
.

flores, écharpes, enfim, todo o n osso maravilhoso sortimento com • CO��R�� J��MÃ���E�M AS

• • SUBMERSIVEIS

• PRECOS ESPECIAIS 1 • Londres - Em vsta da notável
10PICOS & COMENTARIOS • falta de sucessos recentes na guer-

• • ru submarina, é interessante obser-

A P· I d· f· • Aproveitem os precos de aniversário da var que na príinavera de 1818 o

ln ao 18 ICOU na • estado-maior da armada. alemã mui-
.

I CASA MACEDON IA f9! to se procupava a respeito dêsse

reserva !XI aspecto da guerra. O alto comando

As divergên!ias entre Alemanha I§JIII RUA TRAJANO, 8 I� Ó �ln;í��feo sfla:::I�l11i������:�õ,��
e Finlândia acentuam-se cada vez esquadra em alto mar", escreven-

do a propósito dêsse período da
mais. A maior-ia dos satélites nazis- ���(§I•••••••••••••••••••••••••••�IiJIiJ(i. guerra, diz que "o gradual declinio
tas, do Rei Boris até Laval de Vi- dos afundamentos mensais pelos
chi, já fuzer-aru sua peregrinacão � PRIVADO DA CIDANIA O DUQUE rONTADORES submarinos nos enchia de ansieda-

Berohtesga1den, menos os finl�nde� DE WUERTTEMBERG '" de. Muitos subniarinos com tripula-
S Londres, (B. N. S.) - Kar-l Ale- R Iid

-

d
.'. ções explendidas e experimentadasses .. egundo recentes informações, xander, Duque de Wnerttemberg e eva 1 açao e registro e aposição do respectivo número não regressavam ".

tanto o Presi·dente da Finlândia um dos antigos administradores do nos diplomas de contadores, guarda-livros e provisionados, con- Como em 1918, as perdas em sub
quanto o Marechal Mannerheim re- fundo católico de auxílio aos ref'u- feridos e registrados no Ensino Comercial, antes de dezembro marinos vão crescendo em 1943 e

giados católicos da Alemanha, aca- de 1941, cujo prazo termina em 31 de dezembro de 1943, p a-
os êxitos diminuindo. Citando mais

ba de ser privado de sua cidadania unia vez o almirante Scheer, "nos
germânica ao mesmo tempo que ra eleito do Dec. Lei n. 4 178, de 13/3/>1-2. Dr. EDMUNDO últimos meses, .os resultados mos-
teve todas as suas propriedades A. BURLE, advo lns nó Ordem, sob n. 1679 e Cap. da Res. traram que os êxitos individuais
confiscadas, segundo nformam os do Exército Nac. AV. TOME DE SOUSA 17 - sob. RIO de submarinos decresceram rápida-
círculos católcos de Londres. DE JANEIRO. mente. Esse fato foi devido prin-

O duque de Wuerttemberg lutou cipalmente às medidas lllalS fortes
na guerra passada como capitão e perfeitas de defesa tomadas pelo
no primeiro regimento de artilha- inimigo e também às perdas de al-
ria, c, algum tempo depois, entrou guris comandantes mais velhos e

para a, Ordem dos Beneditinos. Pou- mais experimentados".
co depois da asccnçào de Hitler Em 1943, corno em 1918, a maior
ao poder, abandonou () território parte desses comandantes perece-
alemão, passando a viver na Suissa, ramo O dilema agor-a é o mesmo
desde quando começou a, trabalhar de 1918 - Quanto mais submarinos
continuamente fi favor dos refugia- ao mar, mais submarinos perdidos
dos católicos alemães. e menos "navios afundados".
Logo que irrompeu a guerra, o du
que de Wuerttemberg visitou Lon
dres, tendo sido recebido pela
rainha Mary, da qual é parente.
Foi ainda nessa ocasião que o

duque de Wuerttembcrg recebeu o
donativo de alguns milhares de I i
bras do Fundo Baldwin para os
católicos refugiados da Alemanha.

cusararn-se a realtzar essas visitas.
Presume-se, e não sem razão, que
os alemães esperavam uma parti ci
pação ativa dos finlandeses BUIll

ataque contra Leningrado ou Duma

expedição contra 'o porto polar de
Murrna nsk, onde os comboios alia
dos descarregam seus fornecimen
tos bésicos destinados à Rússia. Se
ria no istmo de Carélí a, que o auxí
Iio finlandês provaria ser extrema
mente vantajoso na segunda tenta
tiva germânica de conquistar a for
taleza às margens do Neva que re
siste até hoje. As perdas em ho
mens já foram mais do que pesa
das, e mesmo que a Finlândia ten
cionasss - o que não acontece -

continuar a guerra como aliado ati
vo da Alemanha, ela, provavelmen
te, não poderia aguentar o esfor
ço e sobreviver. Entretanto assim
'o "N,�O Finlandês", os alemães ini
eiararn, então, a ocupação militar
formal do país. ,

Na esperança de vitórias faceis e

grandes' conquistas terrbtoriais, os

finlandeses entraram na guerra ao

Iado da Alemanha, em [unho de
1941, na intenção de criar a "Fin
lândia maior" a custo de terrító
rios russos. O desespero cedeu lu
gar à desilusão e os inúmeros lares
enlutados testemunham da con

fiança céga numa falsa orientação
politica. Os finlandeses cornpreen
(leram, f,inalmente, que a guerra es·

tá perdida e que tudo que. Hi
tler possa ainda. fazer para ad iar
a catástrofe, nunca poderá detê-la.
Os nazistas usarão de todos' os
meios ao seu alcance, continuando
a dizer que a Finlândia lula ainda;
pois em vésperas da ofensiva de
verão, seria desastroso confessar
que eles .iá desertaram.
A recusa do Presidente Hyti e do

Marechal Mannerheirn de seguir o

·exemplo dos vassalos mais obedi
entes evitará o sacrifício humano
nos canliPOS de batalha, lllas não
solve a questão pl'incÍpal, a de che
gar a um entend,imento com à po-
1ência mais importante e mais in
teressada .no caso. O govêrno fin
landês, dente da situação e rias es

peranças do povo, ainda nutre cer

ta es.peraJlça quanto a uma possível
mediacão americana por pa'rte dos
Estad�'s Un·i/oos. �{as a retjrada da �-_••---..,..-----_•••...,._._•••_._-_

.._-...._•••

maior parte do eorpo diplomático o govêrno finlandês não soube aín

americano de Helsinsld prova ape- da tomar uma atitude ativa para
.t\ll$ que, CJll}lPoTa ge�eiaJ.ldo a paz, consc$uí-la, (PI)

...... .......�__,.
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ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês Cr$
Número avulso Cr$

No Interior:
Cr$
Cr$
Cr$

70,00
40,00
20,00
7,00
0,30

Ano 80,00
45.00
25,00

Semestre
Trimestre

Os er-igí naís, mesmo não pu
blicados. não serão devolvi.

dos.

A direção não se responsa
biliza pelos conceitos emiti
dos nos artigos assínados

SA NGTT)1�N( )1 __

Contém oito elementos tônicos
Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio. etc.

,

"A Bandeira NaéionaJ deve ser Iuastea
nientemente iluminada". (Decreto-Ieê n.
1.545. de :U de JlIlho de .1942. art. 12).
da de sol a sol, �,enlJo permitido o seu
uso à noite, uma vez que se ache couve-
<}jl 1942: - Art. 1!1, N. 5).

.

Ao tentar esquivar-se às determi
nacões dos éraãos de Estatística Mi
litar, uma pessoa revela o que é:
Jnimigo do Brasil. E para 08 Inímí
lOS do Brasil. a lei é inflexível
/D. E. M.).

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados. Anêmicos,

Magro8, Mães Que Criam,

I
Ortançaa Raquíncas rece-
berão a tonificação geral

do organismo com o

I,____--=
.' Hoje

3a.-Feira

Iheiro da ílustraeão a.-oima. of1lreceJ'
lhe. em lIJIlé.vel gesto, um eé.lice do
excelente aperit1 vo K N O T, lembre
... v. Si... de acrescentar. aO agrad&
oe... gentileZfJ,:EfíEE TAI1.
arí'1 O NEY APEillTIVO

I'I1EDIJ.ETlJ!

!

Hoje

3a.-Feira

A's 17 e 19,30 horas
Sessão das Moças

REPORTER NA TELA - (79 Nacional)
URSO VOADo.R (desenho colorido)

Clark Gable, Myrna Loy e Walter PidgeonJ em

Sob O céu dos TrópicosPreços: Senhoras e Senhoritas 1,10, Cavalheiros 2,20 e

Estudantes 1,50

5a. feira às 17 e· 19,30 horas: Mickey Rooney, Ann Rutheford
e Dona Reed (A nova revelação) em:

O Idlíio de ,Andy Hardy

DESPERTE I BILIS
DO SEU flGaDO
E Salt.ri lia C.III. Dlsposl. IIIf. ,....
Seu fígado deve produzir diariamente

um litro de bilis, Se a bilis não corre li-
vremente, os alimentos não são digerido.
e apodrecem. Os gases incham o estôrna
go. Sobrevém a prisão de ventre, Você
sente-se abatido e como que envenenado.
Tudo é amargo e a vida é·um martírio.
Uma simples evacuação não tocará a

causa. Neste casa, as Pílulas Carrer si.
extraordinariamente eficazes. Fazem cor

rer esse litro de bilis e você sente-se dís
posto para tudo. São suaves e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bílis
correr livremente. Peça as Pílulas Cárter,
Não aceite outro produto. Preço: c-, $ 3,00.

REVELAÇõES DA PASTORAL DOS
BISPOS HOLANÍJESES

Londres, (B. N. S.) .:.. >;,.0; texto
completo da pastoral dos Bispos
holandeses revela que as autor-ida
des nazistas proibiram deliberada
mente que os padres da Holanda
acompanhassem os conscritos que
foram mandados para a Alemanha,
de acôrdo com a politica nazista
de trabalho forçado,
A pastoral, que está vasada em

termos firmes é incisivos, informa:
"Os nazistas nem mesmo deixam
arrefecer as suas tentativas de evi
tar que a Igreja desenvolva os seus
carinhosos cuidados pelas almas
de seus filhos. Assim é que, quan
do os holandeses foram enviados
para a Alemanha, segundo o pró
grama de trabalhos ,foram inicia
das longas e ínterminaveis negocia,·
ções afim de que fosse obtida a
permissão para que os padres ho
Lndeses acompanhassem os seus
compatriotas ao Reich. Essas de
marches, porém, foram fada.das ao
mais completo fracasso".
Aliás, já anteriormente, tentati

vas idênticas feitas pelos padre�
franceses haviam redundado no
mesmo fracasso. Dessa fórma, :tudo
leva. a crer que os nazistas estão
deliberadamente tentando subtrair
milhares e milhares de trabalhado- �

res estrangeiros à benéfica inflllcn•

cill qll igrej a católica,
.

,

{l1'f pl;ol!uro I!AKI10rfA. II!O••COI1.éUGUROS
� ITI••IJ.I.I _
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Roma está sendo evacuada tradas e pelos campos) âaque
- escreve o "Correio da Ma-vles sem abrigo. Não custa, po
nhii", e contin1fa: "Em resu-' rém, adivinhc:r o resto. Aqui
mo, Roma esta passando pew-j mesmo no Rio acham-se retu
que París passou em junho de giados que passaram pOT idên-
1940. A única diferença é que ticas provações, ao longo das
Paris começou a ser evacuada estradas da Bélgica e da Fran
depois que, vencidos os últimos ça, vendo mulheres e cruinças
obstáculos, os exércitos inimi- morrer ao seu lado, metraliui
{los haviam já quase alcança- das ou de esgotamento.
do a cidade, afluindo 'te iotics É êste, talvez, o pior dos qua
as direções," Roma não esperou dros da guerra. É quando ela
sequer que os anqlo-america- cái com todo o seu peso sôbre
nos chegassem a Messina. Foi quem tudo abandonou para
bastante um bombardeio para salvar exclusivamente a vida.
estabelecer ° terror e o pânico. ao evacuado, tudo se reduz de
As autoridades não piuierara repente ao puro instintCl de

conter a população. Pelo con- salvação! O mais lhe é inâiie
trário as bombas de gasolina rente. Juntem-se a isso as aili-
foran{ franqueadas ao público ções de uma migração de mi- MAURICE 'CHANDLER
para acelerar a fuga dos que lhares de pessoas tangidas pe- (EXCLUSIVIDADE DO C. E. caules de lirios do campo e ou
possuiam automóveis. A gente lo meio da morte e a impaciên- C. PARA "O ESTADO"). tros animais e vegetais nunca
que não tinha outro meio de cia diante da impossibilidade Deixou de ser uma incógnita antes ingeridos por entes hu
locomoção senão as pdwias de caminhar tiepresa, de carro a capácidade de resistência do manos. O pão é fabricado de
pernas, derramou-se a pé petas ou a pé, nas estradas obstrui- povo nipônico ao bloqueio eco- palha de arroz e folhas verdes,
estradas. A .maioria, sem tiesti-'. das pela grande massa de tu- nômíco anglo-americano que .e em vista de "favoraveis" ex
no nem abrigo, passou a' »irer gitivos. desde a infame estréia [apene- periências de Saiki com ratos,
errando pelos campos e dor- Sem dúvida, com resp�ito sa nesta guerra, foi estabeleci- gatos, cães,lesmas e minhócas,mindo ao relento, fiada rim- aos romanos, foram precisos do em torno do famigerado ím- todos esses especimens foram
plesmenie no barômetro, que quase quatro an�s de guerra pérío do sol nascente. Durante adaptados ao estomago do ho
prometia bom tempo. . para c.hegar � esse ,extre:n0. os ultimas vinte anos, preven- mem japonês. Ossos, péles, ca-A indicação do barômetro re- Eles tinham sido, ate ag�r�, do já o início de súas guerras beças de peixe e tripas pulverípresenta, no caso, um coniõrto rrl:eros esr:ectadores das mise- de conquista, o govêrno japo- sadas são enviados ao exército
mínimo. Os mais afortunados nas alheias. Espectadores, de nês designou o dr. Tadao Sai- pônico 'da China na forma
não encontrarão nas hospeda- resto, vibrantemente eniusias- ki, para determinar a capácida- atraente de croquetes. A vitó
rias as camas suiieientee. Niio tas. Estavam longe do setor da de de resistência alimentar do ria da Inglaterra e dos seus
terão mesmo, nos seus castelos guerra. Não supunham que ela povo nipônico e as proprieda- aliados fará com que o povo [ae propriedades, lugar bastante iôsse jámais ferida contra ades alimenticias de todos os se- ponês tome conhecimento dos
para si, para a família e 08 Itália. Adormecidos pela can,· res vivos existentes nas ilhas. verdadeiros alimentos huma
amigos. Em circunstâncias fiança num chefe megalorna- Dessa maneira, estãohoje in. nos e abandone o deglutínartais nada chega. Os mais inie- no, são despertados pelos exér- cluidos no cardapio nipônico, algo incomodo das serpenteslize;, expostos ao sol abrasador citas anglo-americanos, corno hervas, raizes, insetos, sapos, d'água do dr. Tadao Saiki.
durante o dia, e ,à noite ao se· se lhes houvesse tocado um
rena insidioso da região, terão raio.
ainda que lutar para encontrar Os italianos em geral e os ro-

água e comida. manos em particular s�entem-Não possuimos ainda porme- se como iulminaâos. Nao nos
nores sõore o que exatamente regozijamos com o sofrimento
está sucedendo. Sabemos da de ning1'ém. Mas sua propa
evacuação de um moâo geral. ganda, durante anos seguidos,
De preciso, soubemos, ia âis- n�ç cessou ,de pregar que v�;t-

1 tribuição de combustzvel aos cui quem tinha armas. Ceriis
que tinham meios de transpor- simo! É o que o mundo está
te e da vida errante, pelas es- vendo!"

Oertíssimo ,!

).

OHIBUS para as Caldas
Todos os domingos e feriados. o AUTO�VIAÇÃO

COQUEIROS fará partir um 8nibus, a gasog�nio, desta
capital poro o aprazivel Hotel das Caldas da Imperatriz,
onde começou a «estação de águas» de 1943.

Preço (ida e volta): Cr $ tO,OOPONTO DE PARTIDA: Pr.aça da Alfândega.
BILHETES DE PASSAGEM, à venda na Agência do

sr� Mário Moura, à Praça Ouinze.
Reserve o seu lugar poro Q pitQuseo pass,i9!

/

QUE RESFRIADO!v: )
meu nariz está entupido •••� aVAPORUBAlIVIA�a.s� ISSO. MENINO!

\� �1) )
Minha garganta irritada... ....-::JVAPORUB ALIVIA,

?(�\,/ ISSO, lAMBEM!
\ �� 1

E esta tosse Woprime meu peito •• ./ � �VAPORUB ALIVIA ISSO. IGUALMENTE!

�(7� y� �\..)
� "?Jq

.

c-< =:-:...." .

,�, .:; � respiratórias irritadas ... desafogando o nariz,

"'�'II'" i-� ..:,. -r Um único tratamento aliviando a, garganta, acalman�o a .tosse.,I' ,," �

/ Ao mesmo tempo, VapoRub atua diretamente,& alivia TODOS êsses sôbre a pele como uma cataplasma, fazeI?d?
, , sentir o peito aquecido e confortável ... alivi-

(� :::__� transtornos! ando a opressão.
"''' Enquanto a crianca dorme confortada, a dupla

ação de VapoRubcontinua. Pela manhã o pior
do resfriado passou, graças a essa fricção, .ao
deitar, de Vick VapoRub na garganta, peito
e costas.

, )

Simplesment-e friccionando ao deitar, Vapo
Rub traz alívio diretamente ao nariz, garganta,
e peito ... todos ao mesmo tempo!
Antes da, friccão terminar, VapoRub começa
a desprender vapores medicinais. A cada r�s
piração êsses vapores vão diretamente às VIaS VICK VAPoRuB

SE�AS
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas nos balcões da ,

Oasa SANIA BOSA
Diariamente recebemos novidaaes

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

A tirania· alimentar· no Japão

Coma com rapidez
sem fazer sofrer. o
seu ESTOMAGO
Nos tempos por que passamos,
nos sucede com frequência, ter
que comer ràpidamente. Seus
resultados em tempo são pertur
bações digestivas, Para ajud"ãr
a digestão é aliviar os ardores,
os azedumes e as eructações,
tome depois de haver comido,
uma colherada de. Magnésia
Bisurada. A Magnésia Bisurada
neutraliza ° excesso de', acidez
que é frequentemente a CaUSà
destes males. 'renha sempre ao
alcance da mão em viagem ou

quando se vê obrigado a comer
com rapidéz , um frasco' de
Magnésia Bisurada. À venda

A d O I-
·

& (
- em todas as farméoíaa, em pó

· ee,unda!Y� r1�30) Ia ·

I
ou

";'���·�!�SIA·
I BISURADÂ
J
l".-•._-.-.-.- - -.-.- .......

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA
Rua Vitor Meireles, 18�

Representantes de tecidos de algodão,
lã e seda.

Agentes Gerais da Cia. Paulista
de Seguros

Distribuidores de máquinas <le
somar e calcular.

escrever,

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

Florianópolis - 8ta. Catarina

:,

'I

I
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II,
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Sábado, 31 -- r,RIMEIRA .NOITE MARTINELINA no Clube 12 de Agosto
«Scírée= -- Concursos de doneos-Prêmíos-surprescrs
Reserve sua mesc na Secretaria do Clube 12.

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

Direção de Percíval Callado Flores
..._"._·.-.........__.......... ....__....-............• ..·_·.",........... .-_._-_w_.........,.....-�_._,._�../

.ALVORADA. DA VrróUIA -- LOUIS FISCHER - EHI'l'ORA
PIWIUE'l'EU - SÃO PAULO

FISCHER, famoso jornalista e riam a maior garantia para a paz
escritor, era chamado no mundo e o progresso mundiais, bastam
político francês o "duelo america- sós Dor sós para dar a êste livro o

no", porque com astúcia e destre- destino que merece: ver-se nas
za, soube mais de uma vez apode- mãos de quantos anelam a vitória
rar-se de herméticos segredos e des- das nações unidas, aspirando a
tramar intrigas que fizeram abor
tar mais de uma manobra dos que
já então preparavam o terreno de
Vichf
Fischer dialogou com todos os

homens que nesta hora pesam nos

destinos do mundo: Churchill, Sta-
. lin, Eden, Hitler, Mussolini, e com
os olhos vendados s�ria capaz ele
andar por Downing Street, pelo
Kremlin, Berchessgaden, o Palácio
Venecia e o da Sociedade das Na
cões, em Genebra..,

Documentado, pois, como ne
nhum outro escritor de nosso tem
po, Fischer, em magnífica síntese,
faz que êste livro abarque o Pas
sado (a incubação do drama pelos
apaziguadores tipo Chamberlain);,
o Presente, cheio de promessas e

já com realidades tão sublimes co
mo a heróica defesa que do solo
inglês, fez a R. A_ F., a respeito
da qual nos ministra preciosas in
formações até agora não divulga
das, sôbre pintar-nos seus heróis
ao natural, com os quais o autor
dêste livro tratou e correu os mais

. graves riscos. E ao volver os olhos
pará o Futuro, quer Louis Fischer
que a Vitória não seja estéril como
a de 18, senão fecunda.
Quer que a Paz assente em ali

cerces duradouros � que a Améri
ca, tôda a América 'livre e unida,
siga em seu posto de vanguarda
a-fim-de levantar, para glória de
uma Humanidade melhor, o gran
dioso edifício do porvir.
E as normas básicas que Fischer

sugere, normas lógicas e que tra-

êsse amanhã melhor cuja doutrina
foi magistralmente exposta pelo
presidente Roosevelt.
Com esta obra, ele tão palpitante

atualidade, inicia a Editora Prome
teu a sua produção. E o faz sob os

melhores auspícios, pois se trata
de um livro excelente e sugestiva
mente apresentado, e, correitarnen
te traduzido por Lívio Xavier, a

que dá grande atrativo a bela ca

pa do pintor Messias.

-o MI8T�RIO IJE lUARIE ROGE'l''' - EDGA.R AJ.JLAN POE
.

- EDI'l'ORA VEC('HI - RIO, 1943
"O MISTERIO DE MARIE RO

GET", obra das mais famosas de
Edgar Allan Poe, é uma dramáti
ca história de morte e intriga que
tem por cenário -a alegre París ele
antanho.
A pena imortal do célebre no

velista e poeta americano deve
ter tremido de genuína comoção
ao verter no papel os sensacionais
episódios da novela que haveria
de fazer fremir gerações.

O Arnôr, a Morte e o Mistério
são os comparsas dêste empolgan
'te drama,
Que sinistra fatalidade perse

gue Marie Roget, a jovem e des
lumbrante parisiense tragada pela
voragem do destino, envolta numa

tremenda tragédia em que o Amôr
anda de braço com a Morte'? Que
misteriosa conspiração ele circuns
.tâncias a arrebata aos bracos ele
Cupido para entregá-la ao glacial

amplexo ela Parca'? E como logrou
o genial "detetive" Dupin, com a

lógica fria da ciência, desvendar o

tenebroso MISTÉRIO DE MARIE
HOGET?
E' o que descobrirá o leitor per

lustrando as páginas emocionantes
.Iêste livro, que a Editora Vecchi,
do Rio de Janeiro, acaba de publi
car em elegante volume.
A obra foi primorosamente tra

'luzida por Líbero Rangel de An
frade e Frederico dos Reys Cou
tinho.

"O MISTF]RIO DE' MARIE
ROGET" foi cinematografado pela
UNIVERSAL PICTURES, e a pe
rícula, que vem alcançando o mes

mo êxito sensacional da novela,
.em por principais figurantes Ma
:ia lVlontez, Patric Knowles, Maria
Juspenskaya, John Litel, Edward
Norris, Lloyd Corrigan.

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades Ltda.

BANCO DE CRÉDITO POPULAR E AG.RICOLA
DE SANTA CATARINA

(Em transformação para. Sociedade Anonima)
RlIa Trajano n. 16 - Séde própria - Registrado no Ministério da Agri

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

Códigos usados: MASCOTTE 18• e 2-. edição
FLORIANóPOLIS

Brevemente: Agências em várias 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,
Paia todoe (l8 conpons das epólices Federais e dos Estados de São Paulo,

!\Ilnas Gel'als e Pernambuco
Mantem carteira especial para administração de prédios.
Recebe dinheiro em depósito pelas melhores taxas:

C/C ii dísposíção (retirada livre) """ _ ..... , ". . . .. . . . .. 2%
C/C Limitada .. " ..•......•... ,' ..• , ..•........ " .... ,... 5%
C/C Aviso Prévio , .. _ . , .. , , .. _, , . . . .. . . .. 6%
C/C Prazo FiXo .•. _ , .... , . , - . , .. __ ... , _ . , . , ... ' 7 %

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

DiRETORIA:
Diretor-Presidente - Dr. Aderbal Ramos da Silva

.

Diretor-Gerente - CeI. Pedro Lopes Vieira
. .Díretor-Proeurador - Florêncio T. da Costa
p.irMt>r-Socn!ário - J,.ourival �aia de Mm.ic!�

ARSHNAL DE BmLBAS NO SUB
SóI�O BRITÂNrCO

Londres (B. N. S.) - O coman
do de fornecimento da RAF -

que abastece os bombardeiros bri
tânicos com as cargas de bombas

- é um exemplo de organização
sem paralélo que ajudou a tornar
a ofensiva aérea da RAF um fato .

excepecional na história do mun

do - escreve Edwin Hart no "Sun
day Express". O comando dirige
cada etapa da jornada de cada
bombardeiro desde a fábrica até o

Jepósito ela RAF_ Controla muitas
milhas do sistema ferroviário do
Ministério do Ar, milhares de car
ros especiais de transporte de
bombas e uma vasta frota de veí
culos pesados. Seus caminhões co
brem um percurso de milhares de
milhas diariamente. O trabalho é
executado tão rapidamente que as

fábricas de bombas da Inglaterra
são "limpas" diariamente, da sua

produção. O jornalista escreve Iélin
da: "Tenho visto as cargas sendo Iexpedidas dos armazens subterrâ
neos numa quantidade de 85.000
toneladas - empilhadas e arruma
das pelo comando de abastecimen-
to da RAF numa profusão dignas
das mais famosas adegas de vinho
da França de antes da guerra. O
comando, com efeito, transformou
o sub-solo da Inglaterra num vas-
to arsenal de bombas. Milhas ele
rochas escavadas, tuneis fóra ele
uso, minas pedreiras e outros de
pósitos subterrâneos secretos e

seguros 'são apinhados até o limite
da capacidade com as bombas que
vão cair sôbre os objetivos do
Eixo. O país está literalmente
transformado numa colmeia ele
bombas". Não será a falta de bom
bas que esmorecerá a ofensiva da
RAF_ Calcula-se que existe em

stock uma quantidade bastante
para a RAF poder efetuar um raid
poderoso por noite até o fim de
19·14. "E por um raid poderoso -

•diz O jornalista - eu entendo um i••••••••••••••••••••••••III II••••••••II••I_!II�., .
ra�d na escalll, de 2.000 toneladas", (

- ··a
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1 que, animado pelo êxito fan-
tastico de Mahomet, Akbar,

o célebre imperador mongol da
India. tentou, também, fundar
uma nova religIão, procurando,
dessa maneira, tornar-se um

deus; e que tal religião, que não
passava de uma grosseira mis
tura dali ensinamentos cr is tdos ,

mahometanos e indús, redundou
no mais completo Eroccsso.

2 que o acônito, arbusto do
qual se extráe o sedativo do

mesmo nome, é considerado uma
das plantas mais venenosas de
todas as floras do mundo .

3 que Rembrandt, o imortal
pintor flamengo, cujos qua

dros valem hoje milhões, morreu
cheio de dividas e perseguido
por um verdadeiro exército de
credores implacáveis,

4 que a Biblioteca do Vatica
no, uma das mais ricas e

completas do mundo. possue
80,000 manuscritos de raro valor
histórico e mais; de um milhão
de volumes impressos, alguns dos
quais datam do tempo em que
foi inventada a imprensa.

5 que o Departamento da Ma-
rinha dos Estados Unidos no

ticiou, recentemente, que foram
encontrados, na embocadura do
rio Restgouche, os restos do car

gueiro francês «Bienfaisant», que
foi afundado em 1760 durante
uma batalha entre belonaves
francesas e inglesas nas costas
do Canadá.

A "<t:hÃ-BRETANHA IMOBILISA
APROXIMADAMENTE 6.000.000 NAZISTAS NA
EUR'QPA E NO ORIENTE MEDIO, IM PEDIN DO-OS
DE AG_IR EM OUTRAS FRENTES.
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6 que Mr. Nicholson, engenhoso
papai norte-americano, in

ventou ·para seu bebê um berço
balanço ao qual adotou urna

caixinha de música; e que, quan
do «baby» Nicholson está in
quieto e sacode o berço, auto
maticamente funciona o apa
rêlho musical, ouvindo-se, eri

tão, uma canção embaladora
que não demora a adormecer a

eeionçc .

Compra. na CP.SA MlSCE
LANEA é saber economizar'

(Esquema figurativo, do B.N.S_. para «OEstado«)

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.
Artigos para escolares e escritório

Romances modernos e livros
cientificos. 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.

-

SALAO BRASIL.
Praça Quinze, D. 10

Comunica às distintas f'lmílias 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).

Os precos são selupre os mesmos:
Cr$ 20,00 a eletricidade e 25,00 a óleo

t

...
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A duração da
guerraSPEO'lATOR - (FAMOSO

COMENTARISTA INTERNA
CIONAL. EXCLUSIVIDADE
DO C. E. C. PARA O ESTADO)
Londres. - Percebe-se no

ambiente internacional e pre
dominio de um alivio sôbre as

aflições da guerra. Há motivos
para isso, considerando-se os
sucessos obtidos pelas fôrças
aliadas nas diversas frentes de
batalha. Porém, êsse alivio não
justifica uma série de comentá
rios, profecias e observações
exageradas. A potência sempre
crescente das democracias não
importa automaticamente no

°1r-��TH;E:H'�L�o:jND�O;N��;AS�8�U!RiA�N�C;E:��f, ���;�;';i;�:i;��:t��·muito e com inumeráveis sa-

o,
L AI,MEIDA - Rua Vidal Ramos. 19 :� crificios. A Inglaterra têm se

..,. -_ _-_-.-••_..._ _- _._ _- _ _ _- despojado de todas as comodi
dades e de todos os confortos
para concentrar seus recursos
na conquista da vitória. Os po
vos que vivem longe do cenário
da batalha não podem julgar
desnecessários os auxílios con

tinuas, pois, mais do que nun

ca, a guerra precisa de todos
sem execepção. A duração do
conflíto ainda é uma incognita
e nada indica que será curta.
A Alemanha, sem dúvida, con
ta com muitos elementos para
oferecer grande resistência e

para prolongar muito a con
tenda.

[SEJA SUACredito Mútuo Predial
Proprietários - J. More'ira & Cia.

o maior e mais acreditado Clube de Sorteio de Mer·
cedortas

'

do Estado.
Sortf>j08 n08 dias 4 e 18 de cada mês.
PREMIO MAIOR CR $ 6.25000
Muitas bonificacões. e inscrições de pa'gainent08.MédICO gratís

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

pre íncomínente. Não' existe igual. Não reflita e não
duvide um só instante. Concorra para o próximo
sorteio, tenha ootíança, que, quando menos esperar a
sorte virá ao seu encontro

'

Conserve bem na memória os dias It e 18

\

-----

t,
.. -

CARTAZES DO DIA

As autoridadoes responsáveis pela
fiel execução das Estatísticas Mili·
lares podem e'xigir, sempre que hop·
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informação, que cada ln·
formante prove o que declarou. A
má·fé constitue crime contra a ..
irur_oca nadonaI. (D. E. M.).

...................................................�

--�H�O�J�E-------3a.h!ira --HOJE

--Dõ]e-õDfõNBoje�---A'S ·19.30 HORAS
As Américas unidas, unidas vencerão!

A canção doa vitória
(1' prêmio do ano)

Com James Cagney e Joan Leslie
RUMO A ITAMBY (DFB)

O VELHO BALDE DO POÇO (Desenho, Colorido)
Preços: 3.00, 2,00 e 1,00. Censura Livre

MISSA DE 30� DIA:l
Os filhos de CARLOTA D. GONZAGA
convidam os demais parentes e ami
gos para assistirem à missa de 300

1,-V,f·��!iII' dia, que, por alma de sua sauuosa.
mãe, fazem rezar, na 48.-feira dia
28, às 1,30 horas, no altar do' SS.
Coração de Jesús, da Catedral Me

tropolitana, antecipando agradecimentos aos que com

parecerem ao piedoso ato: 2 v. - 2

PERDEU-SESessão às
19.30 hs. Um recibo em branco com a

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

tregá 10 nesta redação. 3 v .. 3 F'ARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Moje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopatias - PerfumarIas _
Artigos de borracha.

Garante-se a exata observância no receituário médico.

PREÇOS MÓDICOS.
RIJa Conselhetro !\{afra. 4 e 5 (edlffclo do Mercado) FONE 1.eU

Ultima exibição do enternecedor filme de amor, ódio e paixão,
filmado em côres naturais:

A ilha dos amores
Com Madeleine CarroU Stir+ing Hayden

A BACIA DO RIO IGU ASSU' (Nacional DFB)
ESTAFETAS DE ARTES E TRETAS (Desenho)

Preços: 2,00 e 1,50. Impr. até 10 anos

58. Ieira: Cesar Romero. George Arliss e Maureen O'Sullivan �

O CARDEAL RICHELIEU (Nova Edição)

Alguns PREÇOS que constituem a causa do ESTUPENDO
SUCESSO que está obteQdo a LIQUIDAÇãO

da

_(_ "A MODELAR"
Capas de gabardine pura Tapetes Cruzeiro
lã, forro inteiro de seda, El L!r$ 218.00 1,20 x J,80 Cr$ 139.00
Pullovers de pura lã » Cr$ 33,00

a

Capas duplas impermeaveis Cr$ 245,00 1,40 x 2,00 .. Cr$ 113,00
Sobretudos finissimos, cujo 1,60 x 2,30 » c-s 231.00
valor é de Cr$ 310,00 por Cr$ 215,00 2.00 x 3,00 » Cr$ 395,00

Manteaux superiores de pura lã,
forro de seda; moderno à

Casacos curtos de pura lã, alta
moda, só o feitio vale
Cr$ 100,00 - por

Blusas de pura lã a

Boleros de péle a

Capas e casacos de péle por
preços vantajosos.

Cr$ 175,00

Cr$ 130,00
Cr$ 31,00
Cr$ 345,00

'.� Finíssimos tapetes de quarto a Cr$ 23,00
.... 'y.

".\
I

o,

� J

(.I .�
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Manifestacões:> antí-fascistas
Londres, 27 (U.P. Urgente).-A emissora de Berlim anunciou Que durante a noite foram realizad'as
em todo o território italiano manifestações aan-tasdstas, Essa infornlação tem base em noticias

de Roma e acrescenta que as desordens ganharam' importância, e�bora
mais tarde tivessem sido sufocadas.

I Vid�-·so�i�.· ������J�(���;����������e�;��l��!� �(���,��,il!) f�,�,�,o,���;�,��",:�,�;������e��AnIVersários! I.'
1 ,

, . ,cha_1� de grandes aplausos o sr. Winston elos, de forma cada vez ma.rs violcn-

Dr. HERBERT MOSES
Adolfo HItler. Essa rio t ic ie vem de ser dIvulgadá. pelo Churchil l começou o seu discurso, ta, ate a rendição incondicionat.: Sé
correspondente do "Daily Mail", na fronteira teuto-suiça. destacando que o "fim do horrível fi Itália não deixar de acatar a�

go\'çrno de Mussolini marca ínrlubi- ordens da Alemanha - salientou
Iavc hncntc a terminação de uma o dirigente b rit ân ico - dentro de
época negra na "da da Llúl ia. A r-e- poucos meses estará convertida, cm
núnciu do "duce " e a, queda de um ruínas fumegantes, do sul ao norte
dos principais criminosos desta c de leste a oeste. Afir-ruou ainda
guerra. A perda fundamental do Churchill que a tentativa de resis
n\l·go fascista desmoronou c não !tencia da Itália niící prcjudicarú 'o
parece improvável que toda H cstru- esforço de guerra das Nações Un i
tura Iuscista venha a desmoronar, I das, que. marchum a passos largos
Sé que é já não desmoronou. Embo- para a vitória. Anunciou também o
ra a, queda de Mussolini acarrete dirigente britânico que, até 'agora, o

importantes modificações na Itália, novo govôrno italiano não fez n o
e ainda muito cedo salientou nhurna gestão de paz aos aliac1os.
Churchill - para previsões ol.irnis- E destacou que .sc o povo da, Itú lía
tas, 'pois niugueru sabe que consc- quiser, os exércitos riorte-america
quências

í

erú a renúncia do "rlucc '
IlOS e hri í ân icos, que estão às por

nas relações entre a Itália c a Ale- tas de sua pátria, darão àque lc país
II1H,nh8. ":'() crime e a loucura til' a paz' e mais' tarde lhe garantirão
:.\JHssolini causaram graves danos ao um lugar respeitável na nova Euro
povo italiano. A principal tarefa do pa libertada rio jugo elas potênclas
povo italiano - destacou o dirigen- do "eixo". E a uma pergunta for
te britán ico - é liberta-se de seus mulada destacou que os aliados 1<'
amos: os alemães! Enquanto os go- rão imensa tarefa para guur-necr-r
vcrnant cs de Roma e os ítn.llanos se- os países ocupados. Deixou entre
guirem acatando as decisões de Ber- ver, porém, que os aliados não de
l im , a Grã-Bretanha continuará fa- verão chegar à mesma situação dos
xcrido guerra SPIn quartel à Itúlia. nazistas, que se intitularam salva
F os italianos sentirão o rigor da dores, quando, na verdade, são ti
guerra, em toda a sua intensidade ranos. Antes de terminar sua alo
l' COIll Iorlas as suas funestas COH- (,�lçãa, Churchill insinuou que po,
sequências". Revelou ainda Chur- sivclmcnte oeorrerão no vos

'

aconte
T ch il l que foram dadas ordens aos cimentos importantes na Itália sen
comanduntcs mi li tares aliados para do provável- que pronuncie 'novo
que ataquem a Itália por mar, terra discurso na próxima semana,
,._W� \J"w. ....... ._ -..--.-..-.__- ...........................IlIII'-... -_-_-_:.............-..-..-..._-.-_-•• ,__-..-.

Abono familiar aos emprega- INSCRIÇAO PARA CONCURSO
. �er.na, 26 --�.�.-- r?tjo�r;al ,�� Mil�� ."COr[i�re de �a Sera" ir dos das autarquias o sr. Itagiba Campos, diqno de-

serl,u, oJel,.
o

segI:;.,n e e 1

dona": ussMo .'1':.' se OI-se':. nos . estaN�os 1-
Foi assinado pelo presidente da legado da Divisão de Seleção do

na mente ivres .. �Inguem orrnru , em u ao, ontem, a noite. os, os . decreto-Ieí d d DASP informa-nos de qu
.

d.

1· b 11..
'

d d
. .

E' \Repúbhca
um ecreto- e i esten eno' e vcu c ar-

j orrio ís+cs , tra aliamos com ver a erro errtusrc.srno. uma tarefa d d id d se a abertura de inscriçõed·f· 'I
' d

. , . .

d t·, os emgrega os e errt i a es para· s para o
1 lC1 para nos, essa, e envro.r ri otic io s , pOIS uran e vrrrce anos a

. . ,. concurso que o Departamente Ad s ,

tivemos o ministério da Propaganda ditando nos as noticias. O entu- ,estataIS de .nl.aLudreza autarqulca tO nistrativo do Serviço Públic (DASmp').

d
'

f t t· " O f ·d· 1 t
.

abono faml lar e que trata o ar. , ,
o

Slasmo o povo e an as lCO, re ·eTI o Jorna acrescen a que se
-1·' 3200 d rara realizar nesta capitalverificaram manifestações defronte ao edjfício onde o mesmo funciona 28 do dec�eto el, nlumero

. , e
é o seguinte:

' e que

tendo os manifestantes exigido que o govêrno libertasse, imediatamen- 10 de a?�,1 de 94d· t·d d I
GUARDA-LIVROS par ·1·l.t. Aos dlrlgentes essas en 1 a es . . ,. . .

a qua-te, os presos po 1 lCOS. .. - d quer M,nlstel'lO InSCrições ab tcompete autorlzar a concessao o , ".. er as

Roma
r

declarada cidade aberta 1 ��O���:sf�:��;��' d�:rei�e9.��6�dr� I �eO�:b'rOo� d: 2� de Jul�o a 16 �esera 2 de julho de 1942. p�sto e Inscrição está ins-
Madri, 26 --U.P.-- Segundo informações da França, espera· se que ........... ...� ta.lado a rua Felipe Schmidt n' 5,

o Papa Pio XII renove seus esforços no �entido de que Roma seja

B.
ç

I t
(1 andar), nesta capital, e aten-

declarada cidade aberta. tele e as derá aos interessados, das 8,30 às
Ao que se diz aquí, êsses prop6sit03 serão agora grandemente 10,30 horas diariamente, com exce-

favoreddos com a destituição de Mussolini do govêrno italiano_ ção dos sábados.
Vendem se 3,em ótimas con �--------- _

dições. Ver e tratar no Arma Vai chefiar a Revolu�ào Italiana
zem Bom Fim. No Estreito. 'rel�g:ama enviado do Rio, pela
390 15v-l «MeridlOnal», para o «Diário de

Notícias», de Porto Alegre, divulga
que., .em,bora não haja confirmação,Emlho Lusso, ex-deputado e lider
anti-fascista, já se encontra entre
as t:opas aliadas, em Sicília, parachebar o movimento de redençãodo povo ituliano.

Nes to da ta transcorre o na talí
cio do nosso eminente confrade
dr: Herbert Moses, ilustre presi
de�te da Associação Brasileira de
Imprensa, e cuja operosidado, na

quele cargo, tem dado os mais
heIos frutos em pr

ô l dos interesses
da classe, que êle enobrece de me
neira irrepreensível.

O ESTADO, que muito deve ao

grande jornalista patrício, apre
senta-lhe efusivos pcírobens ,

Perdeu 635.000 homens � um império!
Nova Iorque, 26 [U. P] --- O Departamento de Informações de

Guerra realizou várias transmissões rádio-telefonicas em ondas curtas,
para a Europa e reiterou que a renúncia de Mussolini não implica
em outra coisa que a substituição de um regime fascista por outro.
Acrescentou que não há razões para acreditar em que a índole essen

cial do regime fascista, na Itália, tenha mudado.
Essas trasmissões fazem um resumo das perdas sofri.as pela

Itália na guerra, sob o regime de I'vIussolini, e expressam que as bai
xas do exército e da marinha italiai-tas ascendem 600 mil e 35 mil
homens, respectivamente. Por fim, asseguram que a Itália perdeu oito
cruzadores leves, 11 destr6ieres, 65 submarinos e um império.•

Faz anos hoje o nosso distinto
corrter rô.neo sr. ·des. Alfredo Trom
powsky, interinamente na presi
dencia do Tribunal de Apelaçõo.

•

Decorre hoje o natalício da exma.

sra. d. Júlia Cardoso Câmara, es

posa do nosso preclaro confrade
sr , Lourival Câ.mara.

•

obrigado ii demitir-se
Londres, 27 - U.P.-- Mussolini foi obrigada a pedir 'demissão e

entregar o comando das forças armadas rro rei, por decisão do Gran
de Conselho Fascista, que esteve reunido no sábado, em Roma. Soube
se que compareceram à reunião vinte e nove dirigentes fascistas. A
proposta apresentada por Dino Grandi exigindo a renúncia do "duce"
foi aprovada às três horas da madrugada de domingo, por dezenove
votos contra sere e uma abstencão. Soube-se que votou contra Mus
solini o conde Ciano, seu genro.

Mussolini

do ic-Passa hoje o aniversário
vem Nerêu Ramos Filho.

• Partido dissolvido e Mussolini desaparelc:ido
Fazem anos hoje: Barcelona, 27 - U.P.-- Urgente - Viajantes chegados hoje de
Sra. Maria Cruz, esposa do ma- Roma, por via aérea, anunciaram que foi dissolvido o Partido Fascis

estro Manuel Cr.z. ta na Itália sem que se verificassem incidentes. ACi'escs.ntaram que
Sritas. Vanda Schneider, Mauro Mussolini desapareceu, sem deixar vestígio, ignorando se onde se en·

Vitali e Jandira Pires, contra atualmente.

V��;��::::
Al ve

,.
• A,tu, Pe raírn ,

\ Vibração popular em· MilãoEm cornpanhia de sua exma.

esposa, encontra-se nesta cidade,
vindo de Joinville, o nosso brilhan·
te confrade Sr. José de Diniz.

Falecimentos:

a Hamburgo

Em Blumenau faleceu o sr. Fre
derico Busch, que fundou, naquele
cidade, o primeiro cinema o foi,
também, em todo o Estado, quem
primeiro adquiriu um autom6vel.
Dotado de muita iniciativa, fre
quentou o comércio a a indústria,
onde deixou uma tradição de tra
balho e honestidade.
..w......u•••••�••••••••••

ULTIMA HORA
ESPORTIVA Violento bombardeio a.Náp01esLondres, 27 (U,P) - Nápoles e os arredores de Messina

foram violentamente atacados, ontem, peléIs forças aéreas alia
da'<;, Segundo revelou a emissora. de Roma as bombas lançadas
pelos aliados causaram danos e vítimas.

Em partida do certame oficial
de Blumenau, o Blumenauense
venceu o América por 2 a O, ten
tos de Abreu e Bodinho. Renda:
1.600 cruzeiros.

-- O Concordia. de Rio do Sul,
derrotou o Timb6ense, de Timbó,
por 5 a 2. Renda: 600 cruzeiros,

-- Telegramas do Rio anunciam
que o Botafogo pretende rescindir
os contratos do técnico Mario For- Londres, 27 (U,P. Urgente) - Poderosas formações de
tunato e do centro-médio Diaz, bombardeiros mosquitos atacaram, ontem o porto de Hamburgo.
-- O São Paulo multou o joga- 1na parte noroeste da A emanha. Informações oficiais indicamdor Anito por ato de indisciplina.
__ O Palmeiras lmClOU negocia- que ainda ardiam em Hamburgo os incêndios ateados durante'

ções com os jogadores Caeiro e O ataque de ante· ontem.
Gonzalez. -------------------------------------------------------------------

_. O ponteiro paraguaio Barrios, Clube 12última aquisição do São Paulo,
embarcará amanhã, em Buenos
Aires, com destino à capital pau
lista.

Novo bombardeio

,de AgostoASSEMBLEIA GERAL
De ·ordem do sr. Presidente, convido aos srs. s6cios para a ses

são de ASSEMBLÉIA GERAL a realizar-se na sede dêste clube, no

dia 1· de Agosto vindoiro (domingo), a-fim-de ser eleita a diretoria
que deverá gerir os destines do CLUBE 12 DE AGOSTO no decurso
do periodo 1943-44.

Não havendo número legal. será feita nova convocação meia
hora após,

Secretaria do Clube 12 de Agosto, em Florian6polis, 26 de julho
de 1943.

-..._,_.��_�_....,"......""';i,'&..__·�"""'·.._Ki·...·�..-_"""....-_...
_

WILSON BORH GONÇALVES
e

JUDITH BAIÃO CiONÇAlVES
têm o prE1zer de partici
par a seus parentes e pes
soas amigas o nascimento

de seu primogênito
NILSON

(a) ORLANDO FILOMENO, l' Secretário.

o sr. Cordell DuU fala
Fpolis., em 18 7 43

,

a Imprensacana em relação à Itália. Quanto :1<.)

Washington, 2(i (C. P.) - Cordell fim da carreira pública de :\lussoli
Hull falou ho.k á imprensa sôbre a ni, elisse o secretário de Estado que:

situação da Itália. Disse o secretú- a renúneifl do· "duee" chegou com

rio de Estado que os aliados não muita oportunidade, aliás frisou -

entraram em contacto ('OlIl o marc- o afastamento de Mussolini repre
('huI Ban.oglio c que por outra par- senta o primeiro pa,sso para a eles·
te ignol'a\':1 o ]HlI'adl'iro ele ::\Iusso- trl1ição lotaI. do fascisIllo tanto· 1]:.1

lil1i. COIllO se sahl', llo1Ícias de Es- Itália C0ll10 em outros países. Ter
tncolmo asseguram qul' tendo o minando, disse Corclell Hull: "Hú
"dnce" eOl11o outros elementos de muito esf.ava cu eonvencido de que
prôa do Partido Fascista se encon·· o fascismo trazia em si 111eS1110 o

tram detidos, nos arredores de

H.O-,
germe de sua própria destruição.

ma. Cordell I-ILlll não preyê mudan- Os acontecimentos de ontem vieram

�il, alSllma na polWca J:lQrte-mm�ri· coqfirmar esta minha çrença,",

"
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Avanco progressivo
em Sicilia

Argel. 27 (U.P.) - As tro

pas canadenses, que lutam em

Sicília, continuaram avançando
a despeito da resistência inimi
ga. Também seguiram avan

çando ao longo da costa seten

trional, na diração de Messina,
as tropas blindadas norte-ame

_ficanas,'

Telegramas retidos
Acham-se retidos na Estação

dos Correios e Telegrafos local tele-
gramas para: .

Madre Teresinha, Sargento N,I
Cavalcanti, Camargo, Iraci, Dia'
mantina Vargas, Dr. Osni Duarte
Pereira, Maria José Bolivia, Alfre
do Reinhold. João MandaI!), Mário
Marcondes Mattos.
"_'_"_"_"_'_�-.I"JY'.""""""'�,.

Na séde do C. N. Francisco
Martinelli

Às IS horas do pr6ximo sábado(dia 31), serão inaugurados na sédedo C. N. Francisco MartineIli à
rua João Pinto, 42, os retratos dos
srs. drs. presidente da República e
interventor federal no Estado, pro
cedendo-se, na mesma ocasião ao
ba:·ismo de um barco eaportiv� daflotilha daquele clube,

FRACOS e

ANtMICOS
TOMEM

Vinho Creosota�o
"SILVEIRA"

Grande Tónico COMEÇARAM O CANHONEIO
Moscou, 27 (U. P.) -- Os russos

chegaram à estrada de ferro que
une OreI a Briansk e começaram a
canhonear a estrada de rodagem
que corre paralela à linha férrea
a uns :32 quilômetros mais ao sul:

ííêiírOd-iiIôr-
..

--dê--rijãNesta redação se informa quem
possue um 6timo reprodutor de
raça "Jersey'" mestiçado com "Ho
landês", com 3 anos de idade, e
que o quer vender, ou trocar por
urna novilha, ou vaca dando leite.
395 15v-l

UrgenteVende-se um tubo galvani
zado, em perfeito estado, com

5 metros �or 4 polegadas. Pa
gamento à vista. Escrever pa
ra R. Sobrinho. Caixa Po"tal
227. �3valt-l
REQUERIlUENTOS, sôbre qualquer as·

sunto público? Procure a "Emprêsa In·
termediária" .

Mussolini fichado ua Polícia paUlistaRio,27 (A N) - "O Globo", em correspondéncia de
S. Paulo, divul!},ou o se!},uinte: "Apurou·se que Mussolini
está fichado na Polícia paulista, tendo o seu pontuàrio
o n, 22·510 e a data de 1915. O mesmo pontuário foi
organizado de acordo com dados e fotografias remetidos
pejas Polícias do estrangeiro, A c1assificaçãs de Mussa·
lini, datada daquela época, diz apenas isto: "Anarquis
ta". Quer dizer: naquela época, o I(Duce" não passav�
de arruac�ifo!

I
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