
LONDRES, 29 (U. P.) -- EM TODA A ITALIA CRESCE A AGITAÇÃO EM .PRó'L·
DA PAZ E DA PUNiÇÃO DOS FASCISTAS� INFORMAÇÕES DE ESTOCOLMO
.INDICAM QUE EM MILÃO FORAM' DISTRIBUIDOS VOLANTES ANTI-FASCIS-
.TAS, EXIGINDO: PRIMEIRO, UMA PAZ HONROSA; SEGUNDD, SEPARAÇÃO DA
ITALIA DA ALEMANHA; TERCEIRO, LIBERTAÇÃO DOS PRESOS POLíTICOS;QUARTO, PRISÃO E JULGAMENTO DOS FASCISTAS; E QUINTO) RESTABE

LECIME.NTO DAS LIBERDADES DEMOCRATICAS NA ·ITALIA.
Saem os italianos

Ientram os alemães
LONDRES, 28 (U. P.) -Th--.

gente - O general Mihailo-Ivitch enviou uma mensagem ao

g'ovêrno britânico, revelando
que as tropas italianas estão
abandonando a Jugoslávía.seu
do substituidas por fôrças ale
mãs e dos países satélites.
.,... ••-.-a-a-•• _ .. __ "._Me••• _-.-.-..-_-.-."

o
Londres, 28 (U. P. Urgente) -

Os alemães, depois de violentos
choques com as tropas italianas,
apoderaram-se do porto ode Duraz
zo c Valofia, na Albânia. Dizem os

despachos da Suica que os alemãcs
tomaram essa medida, para evitar
a cvacuacão das 28 divisões que os
italianos "tinham nos Balcãs.
�_-_-_-_-_-_-_._.•-.-"-_-_-.-".-""_'_-_-_-_-.".-.J

Os órgãos da Estatística Militar
têm apôio legal, quando 'l1tímam
o produtor e o vendedor a mostrai
o que possuem em seus estabeleci
mentos. (D. E. M.).

O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
Proprietário e Diretor-gerente '_ ALTINO FLORES
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"A Bandeira Nacional quando em flo
rão, sobre escudo ou outra qualquer

Pe-jça, que agrupe diversas bandeiras, ocupa-
rá o centro, não podendo ser menor do Ano XXIXIlue as outras, nem colocada abaixo de-
lu". (Deeeeto-Ieí 'D. 4.54li. de 31 4e julho I Flori3nóllolis- Quinta-feira, 29 de Julho de 1943 I, H. 8880

.

Apodera�m·se de
Valo.na e Durazzo

linchado pelo povo

Rio, 28 (A. N.) - Hoje, ao meio
Londres, 29 (O. P.) - O govêrno italiano, presidido por dia, virou, na Avenida Beira-Mar,

Badoglio, ordenou a dissolução do Partido Italiano. A notícia foi no trecho comprceridido na Praia

divulgada pela emissora de Roma. do Flamengo, um transporte do

Monumento aos nossos marinheiros ��\i�fr;GE:,���;Z��:!:::,"::
,

Cemiiéri d S J
-

. sultou ficarem feridos seis praças,Rio 29 (A N ) - Vai ser erquiâo no emi ena e . oeo :
d b', "/

"

'
. . sen o que, uma, em grave.

Batista um monumento à memoria dos bravos marinheiros

patrícios, que sucumbiram nos afundamentos = nossos na- Contra Hong-Kong'rios mercantes. Constará de grandioso mausoléu, que perpe-
tuará o sacrifício e martírio dos primeiros brasileiros =»: Londres, 29 (U. P.) - A rádio

.

t O t e ecess de Berlim transmitiu uma informa-nados por Hitler e Mussolini, nes a guerra. erro no n. .a-tâ ção oficial de Hong-Kong, segundorio à construção já foi adquirido com vultosas im/por ameias
a qual os aviões aliados atacaram

oferecidas pelas empresas de navegação "Lôide Brasileiro", essa cidade, na tarde de ontem, pela
"Costeira" e "Comércio & Navegação". Cabe a iniciativa do primeira vez, desde o dia 28 de no-

momento ao Sindica.to dos Oficiais de Náuticf/... vembro passado,

Fascista
Berna, 28 (U. P. Urgente) - Os distúrbios em Jl'Iilão estão

recrudescendo de maneira assustadora. Os fascistas reíugía
rum-se esta noite no edifício do "Poppolo d'Italía", onde es
tão resistindo a fuzil-metra,lhatloras e a granada de mão, es

cudados em suas esposas e filhos, de acôrdo com a moral fas
cista. Para aplacar a ira da multidão, os fascistas reíugíados
jog'alram à praça pública, desde os telhados de edifício, o fas
cista Bonumí, um dos autores (lo assassínio de 3'Iatteoti, ocor
rido há vinte anos. A multidão precipitou-se sobre o corpo de
Bonumí, dando-lhe morte imediata. Dois soldados fora!ll. mor- Itos pelos fascístas, que continuam cercados pela polícía, no

edifício do "Poppolo d'Italia".

-Alastram-se as manifestações
Berna, 29 (U. P.) - O jornal italiano "Corriere della

Sera" revela que as manifestações ,anti-f��cistas n,o territóri? Ida Península Itálica se estenderam as regroes €te Nápoles, Apú
lia e Calábria, zonas essas mais diretamente ameaçadas pela
ocupação aliada.

Quem quer comprar camisas' pretas 1
Madrí 29 (U. P.) - Todos os membros da milícia fas

cista continuam refugiados nos quartéis, de acôrdo com

as ordens do marechal Badóglio. Os soldados do fascismo
continuarão recolhidos até que recebam novos uniiormes
militares, pois o povo italiano não quer ver pela [renie
nem urna só camisa negra. Trezentas mil camisas, pelo

Imenos, que poderão ser compradas a preç�s de salvados
de incêndio ...

Os «Italianos Livres» do Brasil
Rio, 29 (A. N.) - Os italianos livres do Br�si�, pelo Comité

que os lidéra no Rio, constituido dos senhores GUllhI Pereno, Ro�
berto Capello, Sengi Bagliolo, Giorgio Bullati e. Ern�sto Della Valle.
enviaram hoje ao conde Sforza, que é o autêntico líder .de todos os

italianos anti-fascistas na América e no mundo, o segum�e. telegra
ma: Ao conde Sforza como representante da nova Italra de�o�
crática, a qual resurgirá, livre e respeita?a, _:eiteramos a nec�ssld��
de da independência da Itália e da eliminação de todos os :umph�
ces do Fascismo. Confiamos em sua ação para a consecuçao dos
ideais comuns"

Dissolvido· O Partido Italiano

Boatos sôbre
a 11'ália

Londres, 28 (U. P.) - Espe
oial, ele Sydney Wi+liarns, pela
radiotelegrafia. - De todas as
capitais neutras assim como de
meia dúzia de rádio- emissoras
de duvidosos antecedentes, es
tão chegando boatos, que têm
d e ser considerados necessar ia
mente com a maior reserva. PÓ
de-se dizer, de maneira autori
zada, quc são muito poucas as
notícias e informacões autênti
cas sôhrc o que realmente acon
tece na Itália. Os círculos bem
informado.s Jazem notar que os
rumores: "Mussolini foge da
Itália", "Mussolini procura asi
lo no Vaticano", "Mussolini foi
detido por Badóglio" - care
cem .em absoluto de confirma
cão. Tanto o "eixo" como os
aliados estão empenhados pro
vavelmente na maior propagan
da da guerra sôbre .a Itália. Por
conseguinte, se aconselha a má
xima cautela em aceitar notícias
de fontes cuja autor-idade e au
tenticidade .nâo sejam assegura
das. Naturalmente, como se faz
notar nos círculos locais bem
informados, na Itália estão-se
produz indo acontecimentos sen
sacionais. Em geral, acredita-sé
que Mussolini, como sugeriu a
Un ited Press há 48 horas, esteja
deti.do por ordem de Badó gl i o,
para ser uti.liz ado por êste últi
mo, quando negociar com os
aliados. É muito provável que
se tenham produz ido cenas dra
rnál.icas em consequência do
afastamento de Mussolini do go
vêrno. Também é muito prová
vel que hajam ocorrido maní
festacões em todo o país, espe
cialmen te nas cidades indus
triais do norte. Do mesmo mo

do, é lógico supor que os ale
mães estejam enviando tr-opas
para defender a linha do rio
PÓ, e que os diplorntas italia
nos procurem pôr-se em conta
cto com os representantes de ou
tras potências, em Angóra e no

Va,ticano, 'e possivelmente em
Madri e Lisboa; mas, expressa
se que não há razões para acei
tar rumores absurdos.

Virou um transporte
do exército

A falência do totalitarismoEstocolmo, 29 (U. P.) -- A queda de Mussolini está atuando entre
os governos ditador iais como as grandes falências comerciais, que ar
rastam à bancarrota numerosas firmas satélites. A Bulgária, por exem
plo, já está a braços com séria crise governamental. O jornal "Alema
nha" anuncia hoje que o rei Bóris e o primeiro ministro Fí lof travam
violentas discussões, sem dúvida, motivadas pela -Ialta de apôio em quese encontram os regimes totalitários dos países satélites. Também o
correspondente da Agência Telegráfica Sueca informa que se admite
na Espanha uma séria 'oposição e, mesmo, uma ação contra O generalFranco. As autoridades espanholas já tomaram todas as medidas de
segurança para a pr-oteção do regime.

J

Guerra perdida, paz desejadaNova Iorque, 28 (U. P.) - Renegando um passado tenebroso,20 anos de Fascismo, que levaram o país a uma crise sem precedentes, . a Itália procura agora, abandonar a Alemanha, promovendo a paz. Ainda não é possível informar com exatidão o
que há de certo nas versões procedentes de diversos pontosda Europa. Só urna coisa certa existe: a Itália já sabe queperdeu a guerra e o problema, agora, é encontrar os meios deobter a paz à revelia.

Diante da "avalanche" de noticiário sobre a paz, que jáestaria sendo negociada, a emissora de Roma acaba de irradiar
o seguinte: "São falsas tais informações. A Itália não está negociando a paz".

Apesar de tudo, novos despachos de Madrí insistem em que
os representantes aliados no Vaticano estão em grande ativida
de. Dizem até que os embaixadores da Grã-Bretanha e dos Esta
dos-Unidos já se dirigiram a seus governos, pedindo instruções
para chegar a uma paz imediata com a Itália. Fontes fidedignasde Madri acrescentam que o próprio marechal Badogllo adian
tou sugestões sobre as modalida.des que poderiam revestir essas
negociações.

IEnquanto isso, despachos de Londres referem-se novamente
ao arcebispo de Nova Iorque, monsenhor Spellman, apontando-o
corno um dos principais colaboradores nas negociações entre os
aliados e os italianos. Convém recordar, a propósito, a notícia
hoje divulgada sobre a partida de monsenhor Spellman, flue se
achava na União-Sul-Africana e que seguiu para o norte com
rumo desconhecido, tudo indicando que o dignatário eclesiástico
esteja !l caminho do Vaticano.

Londres, 29 (U. P. Urgente) - A Itália está disposta a fazer
a paz. Já não há a menor dúvida dos propósitos do marechal
Badoglio, diante da seguinte irradiação de Roma, textualmente,nestes termos: "O novo govêrno italiano só tem uma aspiração:fazer a paz ".

A grande pergunta do momento
LONDRES, 28 (U. P.) - o novo govêrno italiano Irá ou

não fazer a paz com os aliados? Essa é a grande pergunta do
momento e, tudo o indica, será respondida nos próximos dias.
Enquanto o marechal Badóglio e a emissora de' Roma fazem
pé firme em que a Itália continuará na guerra, correm, emtodas partes do mundo, rumores de que já começaram as nego
ciações de paz. Deve-se destacar, entretanto, que nenhum dês
ses rumores foi até agora confirmado pelos círculos oficiais
aliados. As mais recentes informações, procedentes de Madrí,indicam que os círculos eclesiásticos locais garantem que os
entendimentos de paz entre a Itália e os aliados já começaram
e estão sendo feitos por intermédio do senhor Titman, encar-e
gado dos negócios dos Estados-Unidos no Vaticano. Mas, em
Washington afirmam que, até êste momento, os aliados não en
traram em entendimentos com o marechal Badóglio; além dis
so, o novo govêrno de Roma não fez nenhuma proposta de paz
aos aliados.

Hostilizando aos alemãesMadr í, 29 (U. P. Urgente) - As populações civis do norte da Itália bem como os soldados italianos estão hosti lizando os alemães quelá se encontr ann. Notícias da f'ronteira afirmam por outra parole que omarechal Badóglio mandou obstruir e danificar todas as rodovias quecomunicam com as alemãs. Dois corpos do exército iLaliano aquartelados em Pádua e Vicenza já partiram para aqueles pontos estratézicoslevando ordens terminantes para evitar a infiltracão de novos c�ntin�sentes naeístas, •
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ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês Cr$
Numero avulso Cr$

No Interior:
Cr$
Cr$
Cr$

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

80,00
45,00
25,00

Ano
Semestre
Trimestre

Anúncios mediante contráto

Os originais, mesmo não pu-

I
blicados, não serão devolvi.

dos.

A direção não se responsa
biliza pelos conceitos emiti,

I
dos nos artigos assinados

TóPICOS & COMENTARIOS
\

PERSEGUIÇ.W NA HOLANDA
Tendo fracassado nos seus esfor

ços de coagir aos cristãos de acci
tar o novo regime, as autoridades
alemães de ocupação recorreram às
drasticas medidas, que caraterizarn
seu macio de governar em outros
países.
Muitos sacerdotes holandeses f'o.

ram mandados para campos de con

centração, e estão circulando n«
Holanda noticias dos maus tratos
usados para com elcs.
Como parte de sua agressão il

educação, sobre a qual eles estão
se concent rando agora, os alemães
fecharam cinco escolas normais
protestantes e duas escolas normais
católicas, enquanto que, dos três
seminários confiscados, dois estãosendo usados como campo de con-
cen tração. .
Cm católico holandês que esca

pou recentemente da Holanda para
a Inglaterra, dec larou, entretanlo,
que a resistência con Ira a pressão
nazista é tão vigorosa como ja
mais, e êle revelou que a famosa
Carta Pastoral do Arcebispo lk
Jong, a qual os alemães em vão
tentaram suprimir, está sendo pu
blicada em grande escala e é con
siderada pelo povo da Holandn,
como documento de importância
nacional. (Catholic Times).
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A.t.!.���:=. .;Iheiro da ilu.traQ�o a-cima, oferecer
lhe. em o.m�vel gesto, um cálice do
excelente aperitivO KNOT, lembre
H V. Sia.. de acresoentar, ao agrade
oe, .. gentileza: ESTEÉ TAl1-
BtN o I1EU APEP.ITIVO

1'11EIJ/lET(J!

. U/'f PIlODVrO DA KI10TfA./IID.•(OI7. é Sé6UnO$
__�__ IT.I..U.I -4

BARBARISMO DA IMPRENSA
ALEMÃ

LOI1<lres, (B. N. S.) - Segundn
noticia o correspondente do "Ti
mes" em Estocolmo, a campanha
de inveti vas alelJ1ã contra os ingle
ses e llorte-america,nos tornou-se
mais furiosa do L/ue nunca, esta
semana. O jornal de Stocoll118
"Social Demokraten" diz .ql!e ela
atin"iu o cúmulo <la. hestlalldade,
com" o objetivo de estimular o povo
germânico e acrescenta que a pu.r
te afinal do discurso pronuncIado
pelo sr. Churchill fornece um con
traste refrescante com o barbarís
JiPo !.la iJl1pr�u�a ªI�mã.

o ESTADO Esportivo

í

ura os jogos que lhe rctemperarn Cristóvão, do Hio.
as energias, sem esquecer-se de que
a força bruta, apenas, não vale
C0l110 recurso para as vitórias que
anscíu conquistar.

O homem, para levar de venci
da os antolhos <rue encontra, no

caminho da vida, necessita fazer
IIlll outr-o esporte, que desenvolve
a inteligência, que aguça os senti
dos, aux i liando o instinto: a agili
dade' mcn t a l. O homem, ser racio
nal, exerce o lloll1Ínio absoluto so
bre os animais de fOl\'a bruta, fe
linarucn!e ugcis, porque dispõe de
uma outra f'orç- que a tudo domi
na c subjuga: o pensamento. Mer
cê dessa supcrior-ídude, pode êle
concertar armadilhas, criar armas go x Bangu, América x Bonsuccsso
ofensivas e defensivas com as quais e Vasco x Flamengo. Suprímentesenfrenta, seguro da vitória, o ad- O prél ío Vasco x Flamengo foi
versá rio muito mais poderoso em antccipudo para: a noite elo próxi- Wash ingto n, 28 (Inter-America-força física, e que êl e elimina com mo sábado. na) _ A despeito das dificuldades
uma simples pressão do seu dedo. MAIS UM MINEIRO NO FUTEBóL. de transporte, mais ele dez milhões

PAULISTA Ide dolares de suprimentos médi-
A C. R. D. concedeu a transf'e- cos, pensos de gaze, roupas, cober

rência do jogador Pedrinho, do' tores, sabão e outros artigos foram

"MENS SANA IN CORPORE
SANO"

A TABELA DO CERTAME o açucar e sirva.MISÉRIAS DO NOSSO FUTEBóL! CARIOCA

I
•

Informam de São Paulo que um l� a seguinte, por pontos perdi- O PRECEITO DO DIA
torcedor do Pnlmolrus tentou SIl- dos, a colocação da tabela do cam- A febre tifoide é uma doençabornal' o arquei L'O Joâosinhu, elo peonato carioca: 1° - Flamengo e i1'lféto-contagiosa,· 'de evoluçãos. P. H. São Cristóvão 2; 2° - América, aguda. causada por um germe

Fluminense e Vasco 4.; 30 - Ban- específlco , o bacilo de.. Eberth.A PRóXIMA RODADA CARIOCA gú 8; 4° - Botaf'ogo 10; 50 - Ma- O doente é a principal fonte
Ftumincnsc x São Cristóvão, dureira 11; 6° - Canto elo Rio 12 de origem e disseminação doCanto do Hio x Xladurcira, Botato- e 70 - Bo nsucesso 14. ' mal S.N.E.S.

BALANÇASSUINOS

,I_IJ� gt i

DOIS NOVOS ELEMENTOS PARA
O JUVENTUS

ZIZINHO DEIXAHÁ O FLA-
lVIENGO?

o Palme iras; campcào paulista de
1942, está pr-ocuran do contratar ()

meia-direita Ziz inho. que defende
as cores do Flamengo.

IV nr ., _I

EM SÃO FRANCISCO
PENSAMENTO DO DIA

O Juventus, que vem br-ilhando
"Mens sana in corpore sano" {: no certame paulista deste ano, tra

uma linda divisa que muita gente balha ativamente para conseguir o

interpreta de maneira cOllloda e concurso de Figliola e Gonzalez.
francamente errada. Cultivar o es-

I porte não significa ter mente sã, MUNDINHO NO CORINTIANS?
embora seja motivo para fortalecer O Coríntians pretende contratar
o corpo, bem predispondo o espi- o zagueiro Muudinho, um dos gran
rito. O verdadeiro esportista cul- dei valores do esquadrão do São

O Flamengo, no Rio, está pl'OCU
rando contratar o centro-médio
Monesto Brias, que integrou o se·

lecionado paraguaio. rm outro
centro-médio, brasileiro, eslú des
pel·ül.Ildo, também, O interêsse do
gremio rubro·negro. Trata-se de
Silva, que defende um clube de
C�mpinas.

PARA GADO

o

\
I

no cão de lima espingarda...
O bom esportista só é realmente

forte quando alia a habilidade do
seu jogo com a inteligência.
De que vale, por exemplo, uni

bom chutador de bola. de pontapé
poderoso, si

ê

le impulsiona a pelo
ta cegamente, brutalmente, sem

perceber que agindo com reflexão
poderá mandá-Ia a um companhei-
1'0 melhor colocado na posição rle
ataque? Será

ê

le apenas um joga-I
dor de chute- forte, constituindo,
porém, um eterno peso morto para
o seu quadro, Acresce que o es

portista não tem apenas obriga
ções para com o seu grcmio. Tem
deveres para com a família, para
com a sociedade, para com a pá
tria .. Não póde viver o seu dia ex

clusi vamen te nos campos ele espor
te, eis que deve prover a subsis
tência própria e cios seus. Não
póde isolar-se do convivio de ami
go, elas relações sociais que for
mam a coletividade. Não póde des
conhecer os fatos e os fastos da his
tória pátria, porque nas relações
esportivas in ternacionais sómente
é merecedor de representar o seu

país, dignificando-o, quem conhe
ce as belezas da sua história, os

rei tos dos seus grandes homens. O
bom esportista é aquele que tem a

mente sã, que sabe ser generoso,
que sabe ser forte.

PAGO O SEGURO DO JOGADOR
AGOSTINHO

A Federação Paulista de Futeból
recebeu da companhia de seguro
onde estavam segurados os jogado
res bandeirantes que disputavam o

último campeonato brasileiro, a

importância do Cr� 3.940,00, rela
tiva ao premio de seguro pelo aci
dente que vitimou Agostinho. Re
cebeu, tarubém, CrB 10,,10, relativos
ao acidente sofrido por Lcô n idas,
cm treino.
Cumpre acentual' que a entidade

paulista. só ao Instituto Godóí ;\10-
rei r a, pagou mais de 8 mil cruzei
ros pelo tratamento de Agostinho.
A Federação vai pagar 20 mil cru

zeiros ao São Paulo, de cuja qmlJl
tia será extraída uma porcentagem
para Agostinho.

DOIS CENTRO-MÉDIO COGITADO
PELO FLAMENGO

MODELO 3535
BALANÇA PARA PESAR GADO

Construção em ferro foriado
e '"""O especial temperado

MODELO 3525
BALANÇA PARA PESAR SUl NOS
Armação em peroba rosa reforça
da com ferro e aço temperado.

O artilheiro, de São Francisco, «A músicavenceu ao "onze" da Federação Baudelaire.Universitária Paranaense, de Curi-
tiba, por 4 a 3.

perfura o céu».

A PRóXIMA RODADA PAULISTA

A ANEDOTA DO DIA
194 ?

ROOSEVELT - Acho que
você se precipitou quando afir
mou que a invasão se daria an
tes de cairem as folhas do ou-

J uventus x Sa.ntos, Port ugueza de
Esportes x Portuguesa Santista,
Palmeiras x Comercial, São Paulo
x Ipiranga e Corintians x S. P. R.

- Eis a colocação, por pontos
perdidos, dos concorrentes ao cam

peonato paul ista: 10 - Corintians
4; 20 - São Paulo ti; 30 - Palmei
ras 7; 4° - P. de Esportes 8; .'i0 -

lp irauga e Santos 10; (ia - Juven
tus 11; 7° - Comercial e S. P. R. 20;
8° - P. Santista 22 e 9" - Jaba
quara 2-1.

tono.
CHURCHILL -- Ué 1. .• Eu

não disse de que outono era, .•
:t-

O PRATO DO DIA
MORANGOS COM LEITE
Lave os morangos I retire os

pés e deite-os numa taça regan
do-os com leite bem açucarado.
Leve à geladeira, apenas o

tempo necessario para dissolver

enviados Rússia
,

a

E

enviados à Rússia pela Cruz V&r
nielha Arnerícana, segundo inf'or
mau o presidente dessa organiza
ção, sr. Davis.
Com a melhora nas condições ,

da navegação, espera-se que o au

xilio ao povo russo seja grande
mente intensificado nos próximos
·"<ps. Está-se cogitando do em

barque de outros materiais méd i
c os no valor de cinco mibhões de
do.lares, hem C0l110 roupas, sapatos
e outros artigos no valor de mais
cinco milhões, para auxílio àOS ci
vis nas áreas devastadas e aos ór
fãos de guerra.

Graças aos detalhes de
especialização industrial,
COSMOPOLlTA apre
senta os mais variados
tipos de balanças, de
todas as capacidades e

para todos 0,\0 fins.
o

Outros afa rnudos produtos
COS:\101'OLITA:

Banheira. - Fogões - Aque
cedores - Válvulas au torná
t icas para descarga -l\'1ate
.rial para encanamentos.

t Miguel Caetano da Silva e

espôsa agradecem a todas as

amiguinhas de sua saudosa
filha Adir Domingas da Silva

e às demais pessoas que ccrnpure-"
ceram ao sepultamento da mesma,
e desde já a todos convidam para
a missa de 7' dia, que se realiza
rá na Igreja de Santo Antônio. às
7 horas de 30 do corrente (6.-feira).
_._•••_.........."'J"J"oI'V" ••••-.-.-_,..-.-.-.-........

Orcamentos mediante indicacões:
capacidade, dimensões da plaiaforma

Objéto perdidoPerdeu-se, dia 26 do corrente, se
gunda-feira, um broche de ouro e

perólas. Favor entrega-lo à rua

Bocaiuva, 9 ou na redação deste
jornal. Trata-se de objéto de esti
mação. 3v 2Pradulo de SERGIO, IRMAOS & elA. l TOA. - Rua Sampaio Moreira, 247 - S. Paulo

A's 17 e 19,30 horas
A v'Ísita do Interventor de São Paulo em campinas (Nacional)

NOTICIARIO UNIVERSAL 187/88
(com as últimas noticias da guerra)

Mickey Rooney e Dona Reed Ca nova revelação) em:

O Idílio de Andy HardyCom Cecilia Parker. Lewis Stone e Ann Ruthefemi
A melhor e a maior comedia da familía "Hardyft

Preços 3,00 e 2,00

Hoje

Sa.-Feira

Sábado - Ann

Carnaval

Hoje'
WILSON BORN GONÇALVES

e
JuDITH BAIÃO GONÇALVES
têm o prazer de partici
par a seus parentes e pes
soas amigas o nascimento

de seu primogênito
NILSON

Fpolis., em 18 7 43

Sa.-Feira

393 Sv 2

Sheridan em:

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA
Rua Vitor Meireles, 18

na neve Ao tentar esqUivar-se às determi·
nacões dos órgãos de Estatística Mi
litar, uma pessoa revela o que é:
inimigo do Brasil. E para 08 inimf.
:08 do Brasil. a lei é innexive�
�D. ;E. M.),

�-----

Domingo, Judy

Idilio
Garland e Martha Eggerth,

em Dó-Ré-Mi
em:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sábado, 31- -- PRIMEIRA NOITE MARTINELINA no Clube 12· de ·.·.. AgOsíô··«Soirée» -_ Concursos de dansas-PrêUlios-surpresas······">,
Reserve sua mesa na 8ecrelaria do Clube 12.

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

Fábrica de aviões

Direção de Percival CalIado Flores
....--�--............ -

••-...-...,...---------..--.-..""""'--_-_-..._........- .........-_.......-.._� �..J"'w-. .................,

"OSCAR E AMANDA" -- REGINA M. ROCHE -- COLEÇÃO
"ROMANCES FAMOSOS" .- EDITORA VECCHI -- RIO,

1943

r

"OSCAR E. AMANDA" não é
só o universalmente famoso ro
mance de amor em que êste se
nos apresenta em seus mais
nobres e elevados aspectos: é
também uma profissão de fé
no amor, que tudo póde e que
é o grande mago de nossa vida,
taumaturgo dos mais doces mi-
lagres. ;

De "OSCAR E AMANDA"
disse a célebre escritora FIo
rence L. Barclay: "Quem tar
dou em ler êste romance, .de
plorará sempre o haver-se
atrasado em saboreá-lo".
A publicação desta obra,

imortal de Regina M. R'oche
teve um êxito sem preceden
tes, esgotando-se edição atrás
de edição, em breves dias; em

Londres, Duplin e New York.
Das mãos da mulher passava
êste incomparável romance de
amor às do homem. E todos,
moços e velhos, pessoas de ida
de madura, ficavam presos nas

sutís redes de feitiço, tecidas
com um interêsse fascinante,
um argumento cheio de peri
pecias e estilo de sua beleza, Esta versão de "OSCAR E

pela autora. E isso fez que OS- AMANDA", que acaba de ser

CAR E AMANDA alcançassem lançada pela Editora Vecchi,
nos povos de língua inglesa, e do Rio de J3:neiro, foi cuidado
mais tarde nos latinos, a pOPU-jl sam�nte feita pela senhora
laridade dos heróis de carne e Marina Sales Goulart de An
osso. drade, aformoseando a primo-
A Fama cingiu com seus rosa edição uma linda capa do

mais vistosos lauréis a fronte pintor Jan Zach. "OSCAR e

inspiradora de Regina M, R;0- AMANDA" inaugura uma no

che a grande romancista 11'- va coleção intitulada "ROIVIAN
landesa que, com "OSCAR E CES FAMOSOS", que há

.

de
AMANDA" criou um novo gê- ser muito do agrado dos leito
nero româ�tico, que em nossos res brasileiros.
dias atinge a maior voga, gra-

"

ças a tão insignes cultosas co
mo Margart Mitchel (cujo êxi
to com

"
... E o vento levou" é

comparável ao obtido em sua

época por "OSCAR E AMAN
DA"), e a delicada e sutil ob
servadora RacheI Field.

J

Clube 12 de AgostoASSEMBLEIA GERAL
De ordem 'do sr. Presidente, convido aos srs. sócios para a ses

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

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

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

Secretaria
de 1943.

Clube Náutico Marlineli
CONVITE

o CLUBE NAU1'ICO MARTIN'ELI, pela sua dire
toria. tem a grata satisfação de convidar seu corpo social,
bem assim o dos clubes DOZE DE AGOSTO e LIRA T�
NIS, para as festas que tará realizar no próximo dia
31 sábado, nos salões do CLUBE DOZE DE AGOSTO,
e� comemoração à passagem de seu 28 aniversârio.

----------..----�,----------�----------��-.....

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

tuimtlo 4:0 Dr_.U (D. :e. M.).

CASA MISCELANEA, distri
buidora dos Rádios R. C. A
Victor, Vávulas e Dsicos.
RlJl\ TrlljlUlo I 12,

'NEM.,·TODOS

1 que, há uma velha e arraiga-
da crença em vários países,

segundo a qual, na construção
de uma ponte, se não perderem
a vida um ou mais operários,
ela fatalmente ruirá ou oca

sionará desastres gravíssimos.

2 que Eugênio Pacelli, o atual
Papa Pio XII, é o 262' suces

sor de São Pedro; e que aquele
prelado se tornou o pontífice
máximo da Igreja Romana, a

depeito de rruneo antes se ter
dado o caso de um cardial Se
cretário-de-Estado vir a ser o

próximo papa.

�
,

..

.

\ .�:�-:

(Serviço especial da inter Americana) .� 'E�, m.�:nc;>�· �e umano foi construida esta �ábrica de. aviões' de 'l:iomp6.rdeio. f., .xpqjsmoderna do mundo, sem Janelas, dtsporido de aparelha:g\eI).to$ para
ar condicionado .e amortecimento de ruido, que, 'reduzem 75'1. os ruí-

dos normais. -- Fóto da Inter�Amerié:anó
'

'F�steja hoje seu natalicio a ex

ma. sra. d. Marta 'Simas. esposa.
do sr. Orlando Simas. i ;:

';"1 '

Tlanscorre nesta data o aniver
sário,'::rtatalício do sr. Heitor W. dos -,

Santos, diretor do confrade "Nova; 'J ,',-�.;ll�.
Era"" do Rio do Sul.

� j \\'.

''; j"
,; I ,I,,
, '(

3 que existem cêrca de 3.000
variedades de dálias de todas

as côres, exceto o azul; que
essa :lôr é originária do México;
e que o seu nome se deve a

uma homenagem ao célebre
botânico sueco Dahl, que foi
quem primeiro a classificou.

4 que, nos Estados Unidos, há'
um nascimento em cada 14

segundos, um falecimento em

cada 22 segundos e uma entra
da de imigrante em cada 14
rntrnrtos ; e que essas cifras pro
porcionam um aumento líquiào
da população de uma pessoa
em cada 35 segundos, ou apro
ximadamente duas pessoas por
minuto,

5 que a «Agulha de Cleópatra»,
o famoso obelisco oferecido

pelo govêrno egípcio aos Estados
'

Unidos, encontra-se agora no

Central Park; que essa raridade
arqueológica conta 3.500 anos de
idade' e pesa 200 toneladas; e

que só o seu transporte para
Nova Yorque custou 105.000 dó
lares.

6 que, na Bíblia, nenhum
nome próprio começa com a

letra W; e que isso se verifica
porque não existe essa letra no

alfabeto hebráico, idioma' no

qual originariamente aquele li
vro foi escrito.

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

E' assim que. se chega· à .. vitória
I FILADELFIA, 28 - (INTER,AMERICANA)' - o "Filadelfja-Tnqul-rer", importante órgão que se publica nesta cidade, es.ç:_r!lye o 'seguinte:

"Alguns dias já se passaram desde que as fôrças' âme'ricanas, ingle
sas c canadenses desembarcaram na Sicília. Diante de nós há ainda uma
luta feroz e sangrenta. Mas tanto os aliados como os: nazi-fascistas ja,
estão assisti.ndo à maior combinação 'de fôrças que já se viu nesta ou' em'-
qualquer outra guerra. É assim que se chega à vitória". O, jornal acres
centa: "Aviadores americanos recebem ordens de ingleses, e ingleses re

cebem ordens de americanos. Em cada fase é preciso um entendimento
- os homens devem desembarcar aqui ou ali, em pontos' precisos, e

efetuar determinadas tarefas num momento dado. Eles 'assim fazem. Re
fôrços, munições, tanks, canhões c alimentos devem segui-los. Eles os
recebem. Os nazistas e os japoneses passaram anos' preparando-se para
fazerem as coisas dêsse modo, e o conseguiram durante algum tempo.
Para vencermos, temos de combinar os nossos elementbs melhor que o
nosso adversário. No brilhan te prelúdio da invasão da África do Norte,
nas realizações ainda mais brilhantes que precederam à atual invasão,
as Nações Unidas demonstraram possuir um poderoso "team" de com
bate - unido em seus propósitos e infatigável na ação. Ele começa a

marcar seus tentos da vitória.".

���� L. ALMEIDA - Rua Vida! Ramos, 19, f; -

..,..... .l'_.l' � - •••-.-•••- -.-.-.-•••••_

Vida Social I/lnnersirlo81

GRIPE o TOSSE o BRONQUí'TE
•

Assinala.-se no dia de hoie' o ani.
lI'ersário de nascitnento do sr. ma

jor Dalmiro B. de Barros. ,',
, '.

" ,",

Dever<Í ser. m�ito Íeliçitada hoje,
dia de seu natalício, a gentil srita.
A1umides Silva.

"

\:"
•

Vai receber hoje numerosas pro-
vas de estima de seus amiguinhos.'.'
pelo tral1Bcurso de seu 'aniversário,".
o menino Nivaldo Lopes de Almei-"
da. . .' ','"

Fones 1587
"e 1602 CINE IMPERIAL Sessão ãs

·19.30 hs.

CINE JORNAL BRASILEIRO (174 DIP)
DEVE-SE FAZER o bem (desenho colorido)

A VOZ DO MUNDO (Atualidades)
Preços: 3,30, 2,20 e 1,00. Livre de Censura

PARA vocà E SUA �
FAMILIA'

Sabonete e Pasta dentifrícia
i

AAAXÁ
Talco e ?ó de Arroz

com James Cagney e Joan Leslie, no filme do momento:

A Canção da Vitória
RUMO A ITAMBY (DFB)

O VELHO BALDE DO POÇO (desenho colorido)
Preços: 2,0.0 e 1.50, Censura Livre

DOMINGO o tecnicolor falado em português:

Alô, amigos.!

MALVA

Prodútos' da
PERFUMARIA
,MAR(:qLLA

.. .

,
.
'.

..- - �- -_ --�•......"" :�
"A Bandeira Nacionat quitUlId. em flo-:1rão, sobre escudo ou outra "qualtIuer pe- ,�

ça, que agrupe diversas 'bandeiras, ocupa- )rã o centro, não podendo ser menor :r.fu_l
que as outras, nem colocadâ li1Ilfil(ó'�'
laS", (De_oreto-lei a, �1I46. �e 31 Ao J�.

do Clube 12 de Agosto, em Florianópolis, 26 de julho • '.' ' ..• '.';" .

..................................................... Faz anos hoje o sr. José Gou-
lart. . ; ,:. ,,"'

«(1) ORLANDO FILOMENO. l' Secretário. "

Ne�otrO�V��2q�I�TEP�MJ�p.�A�es�sAJ'!t' C�!t��!. C��T�!;�ira I?,0 .2J�Nimitz, Comandante em Chefe da Frota do Pncirico, segundo a impreu- _",.,............,.,__ """"""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"""""""''''''''''''''''DDOCODCOCCDDCaDO_

sa de Hawai, teria declarado ([:IC os lliPôni�os em K:ska .estuo isolados e Fones 1587 CINE ODEON Sessões às
neutralizados e que as opcraçoes do Pacifico Sul têm SIdo coroadas de e 1602 17 e 1930
grande sucesso. O Almirante teria acrescentado que navios, aviões c

'

tropas estavam chegando na área do Pacifico ern quantidade que garan- George Arliss, Cesar Romero e Maureen O'Sullivan na nova edi
tia. a conservação da iniciativa em tal arca pelas fôrças armadas dos Es- ção de uma das mais sensacionais biografias trazidas à tela:
tados-Unidos. O Cardeal Richelieu

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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···:EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL
&.,àttcnnento de Sorteios autorizado e fiscalizado pelo Govêrno Federal
-'

Carla Patente, n. 92
Mat,iz s. PauIQ-Fone: 2-4550 -Caixa Postal 2999-En·d. Teleg. Reg. {(Construtora.
Ru.a Libero Badaró 103-107 Filiais em todos os Estados e Agências no interior

:R,e.ultado' do Sorteio rea,lizado em 26 de Julho de 1943
l: Numero Sorteado 9198 - 2' Número Sorteado 5580

NUMEROS PARA O SORTEIO
.� :.ndia·1 "8" -- "C' "O" 09198 Plano Univer5el "H" 580198

09198 Valor Cr$ 25000,00 r Pr emto 09198 Valor c-s 20.000,00
19198 V8]�r c.s ;4.000,00 2' Premio 18198 Valor Cr$ 10.000,00
29198 Valor Cr$ 8.000,00 ,'I' Premi'! 29198 Valor Cr$ 5.000.00
39198 Valor Cr$ 5.0(1),Oií 4' Premin 39198 Valor Cr$ 3.000.00
49198 Valor Cr$ 3.000,00 5' Premio 49198 Vlllor o-s 2.000,00
Os titulos com os I Os títulos com os

4 finat"s 9198 Valor Cr$ 1.500,ro 4 Iínaes 9198 Valor c. $ 500,00
Os titules com os 1. O títutos COm os

3 tinais 198 Valor Cr$ !OO,OO _13 linaes 198 Valor c-s 50,00
Os títulos com 08 I Os titulos com Os

2 llnaes 98 Valor r.r$ 20.00 2 Iinaes 98 Valor Cr$ 10,00
Os titUIOR com o final do i Os títulos com o final do

t: Premio 8 Ficam isentos do paga- t: Premio 8 Ficam isentos do pagamen-
mento da mensalidade seguinte to da mensalidade seguinte.

,Q. titUJ08 {{Om o fInal do , Os títulos com o final du I Os tltulos com o final do
, t - prtflif.e 8 f'igam -Ís6ntos de pagamento " Premio O Ficam isentos do paga- 2' Premio O Ficam isentos do paga-
,d .. "#Â1Be·t,a 'meualidade seguinte. l mento da mensalidade seguinte. meato da mensalidade seguinte.

Plano UNIVERSAL �'H"
r: Premio 580198 Valor o-s 100.000.00
2'.« 680198 « Cr$ 25.000,00
�'« 7801�8 « Cr$ 20.000,00
-4'« �O! 98 « Cr$ 15.000,00
5' • 980198 II Cr$ to.OOO,OO
o. . titulo! com os 4 Iinaes 0198 « Cr$ WO,OO
08 :J:1JU168 com 08 :l f1l1aee 198. Cr$ 00.00

, O .. dt'ulOiJ com os 2 Itnaes 98« Cr$ 10,00
o.. U11tIQ-t com o final do t: premio 8 ficam Isentos de pagamento da primeira mensalidade seguinte.
0., ttWI.&. eOlD o final'do 2' premio O ficam isentos de pag unemo da primeira mensalidade seguinte.
� _:preta utá à di8p08i�ão de todos 08 prestamistas quites. para lhes fazer 8 entrega imediata dos

I�" q,..e .tí'zetam j118 DestA sorteio. Procurem o nosso Agente Local.
.

VISTO
Orlando Canton
(fil-cal do Governo)

PROXtMO SORTEIO REALIZA -SE NO DIA 258

-Oi,bibuiçJo -dOI prêmios da Empresa
.'. insuperàvei! planos de sorteios men H� i'l

.

",.úJ\N6 VUSf)l.AL c:B. Men8_IlUd·ade Cr$ 20,00 Díatríbue por mês 11.115 -� prêmios no total de Cr$ 501•01'0,00 com o prêmio maior de C"$ 30.000,00
i-

• -ç" " " 10.00-- n u 21.115 --
u ..

u 300.1100 OU H .... H 25.00U,00, ....0· " 500-- A U 21.115 --
n .... 160.00000 U .. H • 20.00000

{taj'l'(I'UI 41ft"· .. 5.00·-
.. �1l.105 --

.. 1.350,QOO,OJ ..

·100.00.\,00

I

11' P�emÍ:!
2 Premir.
:lo Pr emio
4' Premi«
5' Premio

Mundial
3{),0ü0,OO
30 •.000 00
J1)/11 O,OU
:lO ..QOO,OO
J,};t:)OO,OC

o.. tituW8 com os

4 fj.... 9198 Valor Cr$ 9.000,00
, . o. titlilos com os

,3 ffJ"� I� Vldor Cr$ 200,00

2
08 tituJO'5 oom os

ttot.. 98 -Valór cr$ 40,00

.

'._
"

Mundial «D,>

Dr. Alfredo Alce - Diretor·Gerente

DE AGOSTO DE 19ft3. às 15 horas, na sUe social

Construtora Universal nos seus

S·u-bs·c:reva um titulo garantido da Empr�sa Constructora Univ�rsal e seja o

dono de sua case, despendendo apenes

Cr$ 5,00, 10,00 ou 20,00 por :mês
MI 'i.pr..',. Construtora Universal não há pref�rência. Todos têm os mesmes direitos e pare

com todos ela assume e cumpre fielmente as mesmas obrigações.
In(ontestavelgarantia. Máxima pontualidade. lisura

rAAMACIA ESPERANÇAA SUA FARMÁCIA
...."...tiro ••fra, 4 e 5 - FONE 1.642

Eiltrell a domicílio

A. de Oliveira & Cia.
(fuftdacla em 1930)

':':·.PMft�talltes de tecidos. de algodão,
.

lã e seda.
Aq.D;td 'Gerais da Cia. Paulista

..

,,' de Seguros
--Oistribuidores de máqUinas de escrever.

somar e calcular.

lia lradeutes, 8 -- Caixa Postal, 168
, \ .

_ EneI. '....r6I1cO: PAULICO

Sta. Catarina

ONIBUS para as Caldas
't'odos os domingos e feriados. a AUTO·VIAÇAo

COQUEIROS fará partir um ônibus. a gasogênio, desta
capital para 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 Aqincia do

sr. Mário Moura. à Praça Ouinze.
Reserve o seu lugar para o pitoresco passeio I

•..- ..•-_-.-•...•._._..- _- -_-•.•._..._.,.,. -_.•.•.•- ........,.�

..........,,& ...... '11' •••• I•• "9 ,••••••a. ,

RepresentanteProcuramos firma idonea desta praça. bem relacionada no co
merciQ: e na industria local, com conhecimentos de produtos
quimicos em geral, afim de representar firma estabelecida em
S Paulo. Ofertas detalhadas devem ser dirigidas a "REPRE·

SENl'ANT�" - C'a"i.�a Pootal, 4244 SÃ.O PAULO,oi

SACERDOTE PRESO POR AJUDAR
OS POBRES

Um sacerdote de ZwoÜe, na Ho
la.nda, foi condenado. a dois meses

de cadeia por ter feito coletas em

favor de trabalhadores católicos
que, em consequência de uma de
terminação do bispo diocesano, re
cusaram-se de entrar para a "Fren
te Holandesa de Trabalho" organi
zação controlada pelos nazistas,
A sentença foi imposta no dia 7

de janeiro, em Arnhem, por um

"juiz de 'paz", um daqueles juizes
nomeados para tratar das "ofensas
anti-germânicas". O sacerdote fazia
suas coletas quando vigário em
Renkum e organizou um capital
fornecido, principalmente, pelos
membros da antiga "União de Ope
rários Católicos", desde há muito
dissolvida pelos alemães. O dinhei
ro era distribuído entre os desem
pregados e os trabalhadores que s e

recusaram de unir-se à "Frente Ho
landesa de Trabalho" c que, por
isso, se acahavam sem recursos.

Quando o sacerdote afirmava
que o dinheiro tinha sido emprega
do para uma boa obra, o juiz per
guntou: "Então, é lima boa obra
manter o povo fora, da "Frente Ho
Iandesa de 'trabalho?" Pergun
tado, se sempre obedeceria às or
dens do bispo, mesmo quando OPOS
Las às do estado, o sacerdote disse :
"Sim !"

.

Dizendo ao sacerdote que êle se
tinha intrometido nos negócios do
estado de uma maneira calculada.
para provocar o povo, o juiz afir
mou: "O sr. profanou, portanto, a
santidade de sua profissão". A. pe
sada sentença, acrescentou o [uis,
quer ser um aviso para outros sa
cerdotes e eclesiásticos. (Catholic
Times).

pre

Dr. ARAUJOOlhos •• ouvidos ._ nariz •• gal'ganla
REASSUMIU SUA CLlNICA

Rua Vitor MelreUes 2ft
Diariamente: 10 às 12� 3 às 8 hs.
As autoridad'l!s reapolUliveia pe.la

fiel execução das Estatísticas Mill.
\ares podem exigir, sempre que boa.
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informaçio, qae cada tD
formante prove o qae declaro._ A
m'-fé eenstítue crime eODtr�l ,_' ...
�uranea naelolla). CD_ E. 11.).
INCITANDO AS CRIANÇAS A
COMETEREM SACRILÉGIOS

Londres, (B. N. S.) - O jornal
católico londrino "Universe" mos
tra como a siriistra influência do
paganismo nazista é claramente

, evdenciada nos ultrajes tão cornu
'mente perpetrados contra os sagra
dos sacramentos, na arquidiocese
de Milão.
De acôrdo com o rádio do Vati- <

cano, o cardial Schuster declarou
que as crianças estão sendo empre-
gadas como "novos [udas" pOI'
esses elementos sacrílegos. Sua.
Eminencia revelou ainda a existên
cia de um "gang" organizado, o

qual paga um "shilling" por cada.

I
partícula que as crianças consigam
roubar da hóstia, e utiliza ainda as

crianças para muitos outros atos
de sacr'ilégio,

I Ultrajes dessa natureza estão
concorrendo para tornar ainda
maiores as divergências entre os
católicos italianos e aquela facção
do partido fascista que está sob a
influência nazista.
"A Bandeira Nàctonal quando bastea

da em janela, por�a, sacada ou balcAo, fi·
cará: ao centro, sé isolada; A direita, se
houver bandeira de outra naçllo; ao een
tro, se flJ:urarem dlvel'1las blUldetras.
perfazendo número impar; em �8lçã6
que mais se aproodme do centro ti à,. di·
reita deste, se fill;urando dlver!1118 bano
deiras, a soma dellls formar nl1mero par,
As presentes dislloslçOes são tambem
apllcavels quando figurem, ao lado da
Bandeira Nacional, bandeiras representa
tivas de lnstltuJç&s, coo:pin'açóes 011 as·
sociações". (Becreto-Iei nl "1;145,' de 31 de
Julho .1 .. 11142: - Art. 111. ·N. n.
� _ _ ...-..J
ÉTICA DE VIDA E DE MORTE
"Das Deutsche Tuberkulosen·

blaH" de Leipzig contém um artigo
por um tal dr. Kloos sobre a de
tenção obrigatória de casos infec
ciosos de tuberculose pulmonar nas
instituições do estado. Antes que
um paciente possa ser admitido
nestas instituições, tem que ser

preenchido um formulário em seu
favor pelas autoridades loca.is do
respectivo distrito. Uma das per
guntas reZa: "O paciente foi co
munista"? Se a resposta foI' positi
va ou se há um caso político sob
otltro respeito contra o doente, êle
dará entrada num edifício especialreservado pa,ra "pacientes asso
ciais", onde, diz esta fonte il11pe"
cável, os pacientes "não recebem
nenhum tratamento além de serem
confinados ao leito. Nada é feito
para fazer parar o curso da doen
ça e assim' prolonga.r uma vida que
não tern valor nenhum para a co
munidade. Há, aí. sómentc aMe!'
meiros masculinos, nessas secções,
e estes, ··agora, levam revólveres
como medida de precaução desde
que, anteriormente, pacientes assaI·
taram frequentemente os en,ferI11ej�
)'01\". (TJw TabIet).
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DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
CONSlJL-TAS: 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 aDerfei?oa'll1!ento e Lo nga Prática no Rio de Jllneiro
CONSUL'l'AS - Pela m�nhã: diariamento dali 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos

sábadoS, das 16,30 às 18 horas - CONSULTóRIO: Rua João Pinto n, 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua Presidente Coutinho, �3.

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

Ex-interno do Serviço de Clí.nica Médica elo Professor Osvaldo Oliveira, médico do
Departamento de Saúde

CLíNICA MÉDICA - Moléstias Internus de adultos e crianças. CONSULTóRiO:
Rua Felipe Schmidt n. 38 - Tel. 1426 - RESIDíJ:::\'CIA: Rua Vi8conde de Ouro
Preto n, 70 - Tel. 1523 - HORAItIO - Das 15 às 18 horas - :FLORIANóPOLIS.

DRA. JOSEPHINA SCHWEIDSON .•• MÉDICA
DOENÇAS DE SENHORAS E CRIANÇAS

CONSUJ,TAS: Das 10 às 12 e das 14 às 17 horas - Rua Felipe Schmidt, 39 (sobr.)

DR. SAVAS LACERDA
Ex-interno do Serviço do Professor Leôn ídas Ferreira e ex-estagiário dos Serviços

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Chefe do Serviço de Oftalmologia ido Departamento de Saúde e Hospital de Cal'idade

Clinica médieo·cirúrgica especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CONSULTóRIO: Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 1259 - CONSULTAS: Das 15,30

às 18 hora,. - HESID:ll:NCIA: CC!>llselhp)ro Mafr:a, 77 - FLORIANóPOLIS.

DR. AGRIPA DE FARIA
CmURGIA.O - .mETOR DO HOS-

PITAL DE CARIDADE
Doenças de eenhoraa - OperaçOes -

Dia1Jermia - In<trn-Vermelho - Ultra

víoieta
Rua Vise. de Ouro Preto, 51. Tel. 1.644
CONSULTAS: às 11,30 e das 11 às 6 horas

n'ratamento das dores e infLamaçOes nas

senhoras para evitar operaçOes
DR.

DR. ROLDÃO CONSONI

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELlMANN

Formado pela Universidade de Genebra
Com prática nos hospbtaís europeus

Clínica médica em geral, pediatria, doen

ças do sistema nervoso, aparelho genito
urbnârío do homem e da mulher

Assiste. 1'écnico: DR. PAULO TAVARES
oucso de Radiolog ia Clínica com o dr.

Manoel de Abreu Campanario (São Pau

l()'�. Es.peeializaoo em Higiene e Saúde
Pública, pela Universidade do Rio de Ja

neiro. - Gabinete de Raio X - Electro

cardiografia clinica - Metabolismo ba

sal - Sondagem Duodenal - Gabinete
"

de fisioterapia - Laboratório de micros

copia e análise clínica. - Rua Fernahdo
Machado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

r
,

DR. AURÉLIO ROTOLO
'Médico - Cirurgião - Parteiro

RA 10 S X
Moderna e possante instalação

. de 200 MA.
Diagnóstico precoce da, tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômago, afe
ções das vias biliares, rins�. e�c.
Aplica o Pneumo-torax ar-tificial'
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-c�r
tas. Raios Infra-Vermelhos e R�lOS
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

esquina Felipe Sohmídr
Das 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs.

Telefone 1.475

Clínica médico-cirúrgica do

DR. AUGUSTO DE PAULA

J

Médico - Cirurgião - Part��I'O
Formado pela Faculdade de MedJCll1�

ela Universidade ele São Paulo, onde fOI
Assistente pOl' vários anos <lIo .ServIço
Cirúrgico do Prof. AIíP!O. CorreJ_3 �eto
(Primeira Cadei,]'a de Cl"J1lca Cl�urg>ca).
Com prática na clínica ginecologlca do
Prof. Sila O. Matos. Assistente do seyvIQ_o
de partos do Prof. Domingos DelasclO no

"Hospital Leão XIII". .' .

Cirurgião do ,estômago e vms. bIhares,
intestinos delgado e grosso, tll-ol�e, l'lil'S,
próstata e bexi.ga. Varicocel€, llldrocele,
varizes e hérnia. Doenças de ,Senhoras �

pa�;�ultas: Das 9 às 12 horas na Casa
de Saúde São Sebastião, e das 3 às: 5 à
Hua FeI'nando MaçhaJdo n. 6 (andar ter
I'eo). Te!.: J..19'5.

Opera na Casa de Saúde
São Sebastião

DR. SAULO RAMOS
Especialista em moléstias de senhoras -

Partos.
.-\.LTA CIRUHGIA ABDOMINAL: estô
mago, vesícula, útero, ovários, apêndice,
tumores, etc. - CIRUHGIA PLASTICA
00 PEHíNEO - Hérnias, hidrocele, ve

l'icocele. Tratamento sem dor e operação
de Hemorroides e varizes - Fracturas:

aparelhos de ::-êsso. Opéra nos Hospitais
de Florianópolis.

Praça PereIra e Oliveira, 10. Fone, 1.0(19.
Rorárlo: Das 14 às 16 horas, diariamente.

DR. BEZERRA LEITE
Clínica' Médica

Tratamento das Doenças
Pulmonares
RAIOS X

Consultório-R. João Pinto, 7
Telefone: 1461

Corisultos das 17
horas em diante

Dr. Newton L. d'Avi,la
- Médico -

.

Ex-interno da Assistência Municipal
e do Serviço de Clínica Cirúrgica
a cargo do Prof. Castro Araujo,

do Rio de Janeiro.
Vi as urinárias - Operações
Consult: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11.30 hs. e,

à tarde, das 16 hs. em diante
Resid: Vidal Ramos, 66.

Fone: 1067.

DR. REMIGIO
CLíNICA MÉDICA

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

Moléstias internas, de Senhoras e Cri
SID:mNCIA: Av. H. Luz, 186. Fone 1392.
anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

Felipe Schmidt - Edifício Amélia Neto.

CLíNICA MÉDICA
Rua João Pinto n. 7

Tel, 1461
Homens e Senhoras - Moléstias
Nervosas - Moléstias Mentais

Consultas diárias das 5
horas em_ diante

ANTÔNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia. Clínica e CIrurgia
do torax. Partos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
riam ente das 15 às 17 horas. HESID:mN-
elA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

HELENA CHAVES SOUSA
ENFEHMEIRA OBSTÉTRICA

(Parteira)
Diplomada pela Maternitlade

de Florianópolis
Atende chamados a qualqner.·

hora

Praça da Bandeira, 53 - sob.

(Antle;o Lare;o 13 de �[alo)

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Roje e amanhã sará a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopatias - Perfumarias
Artigos de borracha.

Garanto-se a exata observância no receituário médico.

PREÇOS MóDICOS.
Rua Conselheiro Mafra. 4 e I) (edlflCio do Mercado) - FONE 1.642

Perseguição religiosa no Reich
Londres (B. N. s.) - A proibição i ntuiçâo que. a esclarece imedia

nazista dos Iestejos e comcmoracões tamente com relacão ao verdadei
do dia de "Corpus Christi", unidos ro alcance de tais "medidas de
maiores festivais das igrejas católi- guerra". Também ainda não se es
cas germânicas, constitue mais um queceu, essa mesma população ca
passo para a ação de elescristianiza- tól ica, ele que por decreto do dia
ção do pOV:Q alemão, segundo anún- três de ianeíro de 1937, os nazis
cia uma importante irradiação cató- tas lhe negaram permissão para
Jica, levada a efeito da capital bri- celebrar as Epifanias de São Pau
tânica. lo, bem como a Imaculada Con-
A aludida transmissão continua- ceicão. Acresce que naquela épo

va : "A festa cle Corpus Christí ", na ca 'a justificativa de "medida de
qual Cristo soe nos aparece como o guerra" era ainda mais clamoro
Senho-r do Munrlo e Hei de toda samen te inconsistente do que ago
Creação, já não poderá mais ser ra".
celebrada na Alemanha. Este no- A .i rrad iacão terminava: "Esses
vo golpe «í esf'cr íd.o contra a igreja festivais Ioram, na verdade, proi
cató1ica da Alemanha foi justifica- hid os, ele acôrxlo com o esquema
ela com a exrprcssâo "medida de nazista destinado a esmagar as

guerra", como se os católicos ale- manifestações da vida religiosa na
mães não tivessem plena conciên- Alemanha. Pode-se afirmar que,
cia do significado de tal violência. sob a dominação na germânica se
Até agora, centenas de mosteiros preocupam muito mais intensa
já foram fechados, lendo sido ex- mc nte com a fr-ente aérea do que
poliados de suas propriedades mi- com qualquer oulra fren te de guer
lhares de membros de ordens reli- ra. Assim, a Hússia, a Itália e até
giosas, cujas casas foram confisca- mesmo uma perspecliva d e inva
das pela Gestapo. Os nazistas tam- são aliada pclo mal'. são coisas re
bérn iustificaram êsscs crimes, ale- lagadas a um plano sccundario.
gando a necessidade elo estabeleci- Durante muitos meses o povo
menlo de hospitais e creches; cn- alemão foi confortado com a ima
trc tanto, mal haviam os católicos gcm de poderosas muralhas em
recolhido os seus ulens i lios mais torno "For.lalcza da Europa", e,
inrlispensáve.is e [á a camarilha

I
não obstante, reconhece agora es

nazisla se precipitava por todas tal' sendo atacado por uma fôrça
as dependências expropri adas, em jamais imaginada, que se ergue
verdadeira pilhagem de tudo aqui- muitos milhares ele metros acima
lo que representasse algum valor". dessas mesmas muralhas, para

"Dêsse modo, a guerra conti- golpear o nazismo em pleno cora
núa a ser usada pelos nazí stas co- ção.
mo um maguihi co pretexto para a Todavia, os lider-es nazistas
dcstruicão de tudo aquilo que foi aimda não confessaram que o erro
co nstrtudo com o trabalho árduo I de cálculo com r-elação ii potência
de vários século 'de sncrif'icios e

I aérea britânlca foi em tudo se

canseiras. Não obstante, a popula- I me1hante
ao seu fracasso ele suhcs

ção católica tem lima admir-avel limar o poclerio militar da Rússia.

HEMORROIDES11ú '�Dftt4 liUcis
€ST€ !SP€ClFICO TRIIZ.
ALIVIO IMéVIATO!

A ação benéfica da Pomada
.
Man Zan, preparada espe-

,
cialmente para todos os ca
sos de Hemorroides, é irne
diata, alivia as dôres e .os

pruridos, acalma e evita as

complicações infecciosas das.
ulcerações e varizes hemsr
roi dais. A venda em todas
as Farmacias em bisnagas
com cánula especial para
facilitar a aplicação.

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 eseetares e escrilório

Romances modernos e livros
científicos. Livros em branco.

Elegantes artigos para presentes, etc.Tem anexa uma

Seccão de Eletricidade.»

Lâmpadas, lustres, abat-jours, 8fQssórios, etc.
Rua Felipe Schmidt, 38 (esquina Jerônimo Coelho)

Fone -- 1595. I-------

SALAO BRASil
Praça Quinze, n. 10

PARA HEMORROIDES
Um produto De Witt

..a JII! Im! 1m I aDi iii m 111111l1li
....-.-_-_-_-....,._-_-_-_---_-_.._-_-",._-_...-_....- ..._.

MACHADO & CIA.
AG:ll:NCIAS E HEPHESENTAÇõES

Caíxa postal - 37. Rua João Pinto - 5.
Florianópolis

Sub-agentes nos principais muaícrníos do
ESTADO

Comunica às distintas flJ.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 mesmos:
a eletricidade e 25,00 a óleo

Os prevos
Cr$ 20,00

ImpertanteEstá ameaçado de gripe ?
SANAGRIPK

Está atacado de gripe
SANAGRIPE •

"Sanagripe" aborta a intIuenza
e cura constipações com febre,
tosse, rouquidão e dôres no i

corpo.
Encontra-se em todas Farmácias.
340 30v·22

E' assim ,.e
Peça, na sua Farmácia, hcrneo

patia Almeida Cardoso
,.

E depois ?, Depois ... Não
pedirá outra •..

1341I

Terrenos
30,,-22

em lotes
Vendem-se 4 lotes de terre

no, bem situados, próximo ao
Balneário da Ponta do Leal.
Tratar à rua .Duarte ',oS_chu
tel, 15. 15 V. � 9

Vende se
o prédio n

' 203
-

da. rua --Fe'lipe
Schmidt: Tratar, no \ mesmo,

377 . � :,: -: 'Ú).v-9

Casa ,

a venda

EMPREGADA

Vende-se a casa n,' 62 à rua Fer
nando Machado. O motivo da ven
da é por achar-se o proprietário
residindo fóra do Estado. Informa
ções nest.a redação. 15v'5

Precisa-se de uma, para todo
serviço e que saiba cozinhar, para
São Paulo. Da-se preferência a
uma de meia idade, e exigem'se
referências. Tratar à rua Felipe
Schmidt. 39. -.a

UrgenteVende-se um tubo' galvani
zado, em perfeito estado, com
5 metros ror 4 polegadas. Pa
gamento à vista. Escrever pa
ra R. Sobrinho. Caixa Postal
227. 3valt-2

Bicicletas 111 II, iVendem-se 3, em 6timâs con
dições. Ver e tratar no Arma
zem Bom Fim. No Estreito.
390 15v-2

i I

Reprodutor de ,raçaNesta redação se in'forma quem
possue um ótimo "reprodutor-: de
raça "Jersey" mestiçado com '.'Ho
land€!s", com 3 anos de i!iade, e

que o quer vender, ou. tl'oc'ar por
uma novilha, ou vaca dando leite.
395 -',

-

15-v 2

Não' tenhas dúvIda em de·
nunciar um "qu.lnta • .colunaf!,
por mais que pareça teu, aml.

I go; não merece tua estima um-----...-----------lIIIII!v!ll-�_9-11i tral4.()l' �a �@1r.I� ,(X40 I. �.l�
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Os alemães querem ficar na'
. Itália

ESTOCOLMO, 28 (U. P. URGENTE) -- FRACASSARAM AS NEGOCIAÇÕES EN
TRE O MARECHAL BADOGLIO E OS ALEMÃES PARA RETIRADA DAS FÔR
ÇAS NAZISTAS QUE GUARNECEM A ITALIA� SEGU NDO CONSTA, O FRACAS
SO rOI MOTIVADO PELA INSISTÊNCIA ALEMÃ EM DEFENDER A LINHA DO

RIO PÓ� NO NORTE DA ITALIA.

No Ginás_io O que se deu ontem nos «Comuns»Caterlnense L�ndres, 2� (D. P.� - Durante a 'I velmente voltarão a ser bombardea
sessao d.e h o je na Câmara dos Co·

1 dos". A seguir, Locker Damrne rsnn
. . muns, Sir C�arles Ewa�'ds pergu�l-, fez a seguinte pergunta: "O primei-Aute ontem, os �armhelros t?U ao pr�mler Churchil l se havia

I
ro ministro pó de dizer se Mussoli

mercantesnorte-amencanos, sal- s�do recebida alguma resposta ?fi- ni está ou não no sul da Irlanda?" "
vos do torpedeamento que, em c:al s??re 1I;s n?�erosas s?hcIta- Ao que o trabalhista Griffith ex.

dia dêste mês, pôs a pique o
çoes feitas a Itália, no sentido de pressou : "Parece que V. S. sabe" .. ,

que se re��da_; ao que Chu�chill res- Houve risos e a interpelação nã'oseu navio, em águas próximas pondeu: Nao senhor. Nao se re- teve resposta.
desta ilha, foram alvo de cari- cebeu qualquer resposta oficial à =---.- '"-

nhosa festinha íntima, no pá- mensagem do presidente Roosevelt FalsOStio maior do Ginásio Catari-
e minha. A menos que a desapari- rumoresção de Mussolini deva ser conside-
rada como resposta à mesma. Outro
parlamentar perguntou, depois, se
o chefe do govêrno considerava a

desculpa pelo bom bardeio de Ro
ma e se os pedidos de capitulação
não teriam efeito contrário ao dese
jado. Churchill respondeu: "O go
vêrno de sua majestade não apre
sentou desculpa pelo bombardeio Atenção I A despesa com o

dos parques ferroviários vizinhos cinema póde ser ti-
a Roma. Pelo contrário, se forem rada com a veuda de papel velho.
reparados e voltarem a servir ao Compramos a Cr$ 0,40 O quilo.
trânsito militar inimigo, indubita- Rua Francisco Tolentino, 3.

nense.

Cêrcs das 15 horas. os ma

rujos foram recebidos ao por
tão daquele estabelecimento pe
la banda de clarins formada
por alunos, e condu�idos até
onde os outros ginasianos se

achavam alinhados.
Um dos alunos saudou-os em

inglês e outro em português.
Em nome dos marujos, agra
deceu a saudação, em portu
guês, o capitão White, obser
vador naval norte-americano
aqui residente.
Em seguida, os alunos desfi

laram por diante do grupo de
marujos. ao som alegre dos
clarins.
Algum tempo permaneceram

os marinheiros no local. tendo
manifestado o seu contenta
mento por essa prova cordial
de solidariedade irrter-arnerica
na da parte dos jovens estu
dantes catarinenses e a qual te
ve pleno apôio da direção e cor

po docente do conceituado edu-

,Como � diferente o regime em PortugaL 1::::iO�Q I A d.,p.�a <om ?
LISBOA, 28 (U. P.) - É muito diferente do regime fas-I ç. CInema pode ser h

. .., I" roda com a venda de papel velho.
c�st.a e o regime que. vIgor� e?; �ortuga . Fo! ,? que afumou, em Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.
tópico, O Jornal lusitano Diário da Manha , ao comentar a Rua Froncísco Tolentino, 3.
.críse que se verifica atualmente na Itália.

Ainda de acôrdo com o "Diário da Manhã", a crise políti
ca italiana é externa, sendo consequência direta dos revéses
mílttares fascistas.

Aondeirã O cardeal
Spellmann1Pretória, 28 (U. P.) --- O cardeal

Spelmann, arcebispo de Nova Ior
que, que visitou vários países da
Europa, inclusive o Vaticano, e

presentemente se encontrava na
Africa do Sul, cancelou todos os

seus compromissos aqui e partiu
de avião, rumo nordeste, com des
tino desconhecido.

Mussolini não está na Irlanda
D"UBLIN, 28 (U. P.) - Não é verdade que Mussolini se

encontra refugiado na Irlanda. Os círculos oficiais n-Iandeses
desmentiram categóricamenie 'os rumores ele que o "duce" fu
gira para o sul da Irlanda. Outras informações, procedentes ele
Londres, salientam que estão sendo feitas negociações com o

govêrno do Eire e o Papa PIO XII para que Mussolini possa re

sidir na Irlanda. Salienta-se que até o momento não foi con
tírmada a veracidade desta última informação.

situação na Itália'I'gravou-se a
. MADRi, 28 (U. ,P.) - Grandes massas populares percor

reram as ruas de inúmeras cidades italianas, destruindo emble
mas fascistas, fotografias de Mussolini e assaltando as sédes
fascistas. Informações que acabam de chegar da Framça indi
cam que' a situação interna na Itália tornou-se mais grave nes

tas últimas 24 horas.

Também Franco não quer confusõesLONDRES, 28 (U. P.) � O general Franco garantiu que
existe grande díferênça entre o regime totalitário espanhol e

0$ regimes nazista e fascista. Em vista dessa diferênça, o país
deve resguardar-se da influência estrangeira e dos aconteci
mentos externos. De acôrdo com uma agência de notícias ale
mã; o general Franco fez essa declaração numa reunião do ga
bineee- €EfP�nhól. "

CAWiDARIO DOS REIDES EM MASSII. CONTRA A ALEMANHA
,
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Em marcha para o· norte da Itália
ESTOCOLMO, 28 (U. P.) - Urgente - Poderosas fôrças

Italíânas estão seguindo do centro para o norte da Itália com

destino desconhecido. Segundo se soube, essa informação foi
transmitida pelos correspondentes suécos nas cidades frontei
'rtças italianas de Chiasso e Lugano.

Manifestações contra guerraBerna, 29 (D. P. Urgente) - Enquanto Badógli o procura evitar a

ocnoação do norte da Itália pelo alemã-es, multnpl icarn-se as manifesta
ções, contra a guerra em todo o terr itór io. Inêormou-se, agora, que tarn
bém 'no sul da Itália o povo está amotinado.

a

',Definitivamente quebrado o «eixo»
LONDRES, 28 (U. P.) - O doutor Goebbels, chefe da pro

paganda nazista, deu ordens aos jornais e rádios para que, até
nova ordem, não mencionem a unidade de luta, ideais e propó
.sltos entre a Alemanha e a Itália. Trata-se, ao que parece, da
confirmação de que o "eixo" europêu está quebrado, definiti

.

vamente quebrado.

Sondagens húngaras de paz
. LONDRES, ·28 (U. P.) - A Hungria está fazendo sonda
gens de paz, por intermédio da Turquia. Foi o que revelou uma

fonte digna de crédito. Acredita-se que a Hungria informou o

govêrno jugoslavo de que não apresentaria reclamações terri
toríais e que abandonaria o território jugoslavo anexado pelo
govêrno húngaro em 1941.
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Rum�res espalhadOS na Itália
.

LONQRES, 29 (U. P.) - A próximos dias. Entre êsses
emissora de Roma transmitiu, acontecimentos estão incluidos
hoje, várias vezes, um comu- a paz e a separação da Itália.
nicado, atacando todos aqueles Segundo a emissora de Roma,
que espalham rumores sôbre tais rumores são espalhados
acontecimentos sensacionais com tendência a perturbar a

gU,e deverão p.rodu�ir·se nos ordem pública,

·-..-��rSis��i7'J{;�s�O-;:_;�;_·-·
RIO,. 26 (A. N.) - Ouvido por

um jornalista americano, a respeito
da queda de Mussolini o chanceler
Osvaldo Aranha declarou: "Não é
tempo para se tratar de coisas
mortas" .

Por sua vez o sr. Herbert Moses,
presidente da A. B. I., ouvido pelo ADOLFO CAIU N'ÁGDA !
mesmo "repórter" disse: "Só tenho l_
pena de Mussolni ter sido iornalísta Londres, 27 I(Interaliatlo) - A

Agência Aneta comunica para o
'no, princípio de sua carreira". Serviço Iriter-aliarlo : "O 'mistério

_
porque o popular livre da juventu-

Qua�ro ppovoacoes de hO,�andesa.' "O, Fil.ho de _Dik
OCUad:15 '-HOI11 , escrito há tnnta e Cll1CO

'i �1ll0S "passados, foi suprimido rccen-
Argel, 28 (U. P.) .1-- Informou-se temente pelos nazistas, parece ter

of'iciulmont o que a lihha aliada em sido esclarecido. A supressão do li
Sicilia �vançoll 24 krns. para léstc, vro é atr-ibuída ao trecho que diz:
tendo sido ocupa?as as. povoações "Pobre Adolfo, não pôde pular a
ele Cefalu, Petralia, Palizzi e Ali- vala, e caiu dentro da água".
mena. Curiosamente profélico.

ElIZABETH ARDEN OFERECE, GRA
CIOSAMENTE, DURANTE O PERIODO
DE 26 À 30 DE JULHO, CONSUL
TAS SOBRE "BELEZA E NOVAS
CÔRES DE MAQUILLAGE" NA CASA
MACEDONIA À RUA TRAJANO, 8 .

Dublin, 29 (U. P.) - Em círculos
oficiais afirma-se que carecem de
completo fundamento os rumores
de que Mussolini estaria no sul d;
Irlanda.

OFERECE SEUS SERViÇOS
�oço sem colocação oferece-se

para trabalhar em qualquer ser

viço, especialmente em hctel ou
café. Resídêncíe : rua Crispim �ira
n, 29. 5 v.vI

ATAQUE A WAKE
WASHINGTON, 29 (D. P.) - Ofi

cialmente se noticiou que aviões
"Liberators" bombardearam as po
sições japonesas da ilha de Wake,
pela segunda vez em 4 dias.

Grande Tónico

FRACOS e

ANÊMICOS
TOMEM

Vinho Creosotado
"SILVEIRA"

PRECISA-SE

397 I
3 v. alto I

de rapazes de 15 a 18 anos e de
boa aparência. para a venda a

domicílio, de artigo muito Iucro rívo
e de grande saída. Paga-se ótima
comissão, mas exigem-se referÉln
cias. Tratar com o sr. Fabiano, no
Saco dos Limões. n. 272. quase em

frente da Igreja Betânia. Só se
atende das 18 (Iii! 20 hora.s. 3 v. 1

COMPANHIA CATARINENSE DE CIMENTO
PORTLAND

(EM ORGANIZACiO)
COVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL

São convidados os subscritores do {:apital, para se reunirem às15 horas do dia sete de agosto próximo, no escritório do fundadorOtto Reginaldo Renaux, na Fábrica de Tecidos Carlos Renaux S/A.'à r.ua I.' de �aio, na cidade de Brusque, Estado de SQ.nta Catarina'
a-fIm-d�. �m Assembléia Gercil, d�lib.erarem sobre o laudo dos peritos:de ava�açao dos bens, c�lSas e .dIreItos que deverão entrar para a

rormaçao de parte do capItal SOCIal e, bem assim, sobre a constituiçãoda com,panhia.
'

Brusque, 28 de Julho de 1943.
OTTO REGINALDO RENAUX
ITHAMAR MOREIRA TEMPORAL
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