
PENSA,· OU ·MORRE!
CAIRO, 10 (U. P. URGENTE) '.--- A EMISSORA DAQUI TRANSMITIU A SEGUINTE MENSAGEM, DIRIGIDA ÀS TROPAS
ALEMÃS DOS BALCÃS: "SOlD"�DO ALEMÃO DOS BALCÃS! AGORA, ESTÁS SOZINHO. A FORTALEZA DA EUROPA É
UM MITO. NÃO TE CERCAM SENÃO INIMIGOS, QUE UMA COISA APENAS �GUARDAM: VINGANÇA! O TEU DES-

TINO, SOLDADO ALEMÃO�' ESTÁ EM TUAS MÃOS. PENSA� OU MORRE!

Budapeste, cidade
aberta

Nova Iorque, 10 (U. P.) - A rá
dio emissora de Roma informou
que o govêrno húngaro adotou as

medidas necessárias para declarar
Budapest como "cidade aberta".
Acrescentou a difusora italiana
que a referida capital está sendo
desmí lilar iaada.
.,ç-.-.-----.-------.-....---...._-.-.....---.-_..-_.......�

l�i)mrraJ na CI' SA' MISCE
LÂNE A {> saber economizar'

o
Zurique, (U. P.) - Notícias de

Berlim indicam que, segundo um

informe conf'idencial do prefeito
da capital alemã, sr. Lippert, alí
se encontram 215 mil pessoas ao

relento, em consequência do pri
meiro grande ataque aéreo dirigido
contra a cidade pelas Reais Fôr
ças Aéreas.
•••- - -.-�--••••_-.-.-•••••-.-.- -.I

ENCARREGUE a "Emprêsa Interrne
d iâr ía", de todos os seus interêsses junto
a qualquer departamento público civil,
militar. bancãrio e comercíal.

Ao relento ,
•

.
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Dr. Saulo Ramos
Finíssimos tropicais e linhos
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A Itália, teatro de grandes lutas
DOMINANDO A COSTA NAPOLITANA ITALIANOS NA SUIÇA HÁ JúBILO POR TODA PARTE

A MAIOR OFENSIVA
Londres, 9 (U, P.) - O cor

respondente da B. B. C; em Ar�
gel, informou que estão em pleno
desenvolvimento os desembarques
aliados em Nápoles, os quais cons

tituem a maior ofensiva anglo
-norte-americana da guerra.

FôRÇAS ANfíBIAS
Argel, 9 (U, P.) - O 7° exér

cito norte-americano efetuou de
sembarques em diversos pontos
da Itália, dos quais os mais impor
tantes foram realizados em Lior
ne e Reno. Êsse desembarque foi
realizado por fôrças anfíbias.

Zurique, 9 (U. P.) - Anun
ciou-se oficialmente que inúmeros
contingentes de soldados italianos
chegaram, ontem à noite, à fron
teira suiça e se entregaram às au

toridades da Suíça.
Londres, 9 (U. P.) - Passa

ram pelas ruas de Genebra, du
rante várias horas seguidas, gran
des contingentes de tropas italia
nas, com equipamento completo,
que se entregaram .às autoridades
suiças. Os soldados italianos serão
desarmados e internados.

Nova Iorque, 10 (U. P.) - Notícias procedentes de todos os países
aliados à causa, das democracias revelam o júbilo que a capitulação da
Itália provocou. A imprensm de Moscou adere a êsse movimento; di
zendo que a rendição da Itália, criou uma situação mais favorável do
que nunca para o golpe decisivo dos Aliados contra o inimigo comum,
a Alemanha hitlerista. Acrescentai ainda o jornal "Pravda" que o fato
tem para a, Rússia significação não só politica, mas, também, militar,
por isso que ficaram nos campos de batalha da Rússia! uns duzentos mil
soldados italianos.

ARGEL, 9 (U. P.) - Nos arredores de Nápoles e ao norte de Pal
mi, na Calábria, tropas aliadas e germânicas estão empenhadas em fu
riosos combates. Nas vlzinhanças de Nápoles, onde os aliados já ocu

param vários aeródromos e dominam grande parte da costa, os alemães
apareceram para enfrentar os soldados britânicos e norte-americanos.
Os adiados e germânicos estabeleceram contado, prosseguindo a luta
de fórma violenta. Ao norte de Palmi, as fôrças do general Montgome
ry forçaram os ,nazistas a oferecer resistência, Salienta-se que, com o

novo desembarque aliado em Vibo-Valentia, ficaram cortadas as comu

nicações das tropas germânicas que tentam resistir aos soldados britâ
nicos, ao norte de Palmi.

OS EE. UNIDOS AUXILIARÃO A ITÁLIA
Washington, 10 (Especial de Harry Wilsf>n da United Press, para

"O Estado") - Preparam-se os Estados Unidos para empregar cente
nas de milhões de dólares para socorrer as esgotada Itália e seus 45
milhões de habitantes. Informa-se que os srs. Churchill e Roosevelt
discutiram êsses planos nas conferências durante esta semana, Acres
centa-se que a maquinar-ia militar e civil para êsse fim foi montada por
uma comissão encabeçada pelo sr. Baldwin, como diretor das operações
econômicas da Itália, que partirá dentro em pouco para aquele país.
Prestar-se-á imediata atencão à tarefa de fornecer víveres e roupas à
populacão e cuidar dos e�fermos. Uma vez conseguida a estabilização
militar: tratar-se-á de desenvolver as suas condições normais de pro-
dução das fábricas e granjas, afim de que o país retorne a participao
no comércio mundial. Os problemas da distribuição de viveres, roupas,
medicamentos e outros artigos de primeira necessidade constitue ta
refa dificil, mas as Nações Unidas prometeram realizá-la. A êsse res-

APÊLO DA RA"DIa DE MILA-O peito cabe recordar que Roosevelt prometeu repetidamente aldmentos
medicamentos e auxílio técnico aos países libertados. Quando as con

Londres, 9 (U. P.). - O Íocu- dições militares o permitirem, entrarão em ação os organismos civis •

d
.

d M'l- I A Repartição de Socorro Estrangeiros, ddrrgida pelo sr, Lehmann, será.
tor a emissora e I ao ape ou o organismo que atuará em escala local, mas sob a direção de Baldwín,
para os habitantes dessa cidade. O Departamento de Estado anunciou que Baldwin está trab�lhan�o na

it I' id d d Divisão de Coordenacão Exterior dêsse Dapartamento e sera o díretur
I a rana, no senti o e que to os da zona da Itália fic"ando encarregado de todas as questões de ordem

REUNIU A QUADRILHA INVASÃO ALEMÃ sáiam às ruas, empunhando ban- econômica.
'

Estocolmo, 9 (U. P.) O Londres,9 (U. P.) - Um por- deiras, para �elebrar :',0 adve.nto VIOLENTOS COMBATES AGITAÇÃO NO REICR
jornal "Allehanda" estampa in for- ta-voz militar alemão anunciou da paz e da hberdade . Ao fma- Londres, 9 (U. P.) _ A emis- Estocolmo, 9 (U. P.) -.- No--
mações de uma difusora clandes- que estão sendo ocupados os por- lizar o ,�eu apêlo, o loc�tor excla- sora de Berlim. anunciou que se tícias de uma emissora clandesti...
tina alemã, as quais dizem que tos da Itália, que não se encon- mou:

.

�balxo o Fascismo e os estã� travando violentos comba- na alemã, publicadas pelo
..Alie..

Hitler convocou uma reunião dos traeam totalmente em poder das odiosos a emães !".
tes entre soldados alemães e alia- handa", afirmam que a capitula..

mais altos chefes militares germâ- tropas alemãs. Ainda o porta-voz GUARDANDO MILÃO E TURIM dos, na. região de Nápoles. çâo da Itália causou certa agita-
nicos entre os quais von Kaitel, nazista disse que as fôrças italia- Estocolmo, 9 (U . P.) - In- ção na Alemanha e que tropas de
<Goering, Himmler e Doenitz, além. nas na Grécia concordaram em Londres, 9 (U. P.) Em formações procedentes de Berlim assalto patrulham as ruas de Ber-
<los ministros von Rlbbentrop e entregar seu equipamento e diri- .transmissão em língua castelhana, admitem que em diversos pontos lim, tendo sido, além disso, esten
Speer, êste último, responsável gir-se para a costa, onde aguar- 'a B. B. C. informou que as cida- da Itália estão ocorrendo violen- dido um cordão de isolamento em
pela produção bélica do Terceiro darão ordens do exército ale- des de Milão e Turim estão do- tos combates entre soldados ale- torno da residência de Hitler, em
Reich. mao. minadas firmemente pelas tropas mães e italianos. Berchstegaden.

\

italianas, para evitar qualquer ten- _

.....,._..........:-_- -,.._._._-.._._..._-.-...w_-_..
' .........-.-_._._--.-.---.-..-.....--.-...-..-. .----.-.-.-....... .

I
- • id d 1'1' - • - - • - • - - - - - - - - - - - - - - - - - �
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ARRAZADO O Q. G. ALEMÃO NA ITÁLIA

OS ITABANOS DE BERLIM
Londres, 9. (U. P.) - Todas

as personalidades proeminentes
italianas residentes em Berlim fo
ram conduzidas para a chefatura
de polícia. Foi o que informou a

Exchange Telegraph na base de
despachos transmitidos pela emis
sora alemã. Ainda segundo os

mesmos informantes, o edifício
da embaixada italiana em Berlim
foi isolado pela polícia nazista.

OBRIGADOS A DEPôR AS
ARMAS

Londres, 9 (U. P.) - A rádio
de Berlim comunicou que os ofi
ciais e soldados Italianos, ontem à
noite, foram obrigados pelas tro

pas alemães a depôr as armas. A
mesma emissora acrescentou que
essa ação foi efetuada 'sem inci ...
dentes.

FRASCATI EM CHAMAS
Argel, 9 (U. P.) - Poderosa

fôrça de bombardeiros aliados
reduziu a escombros a cidade ita
liana de Frascati, onde' funciona
a séde do Alto-Comando alemão,
na Itália. Participaram nesse ata..

que várias centenas de bombar..
deiros pesados aliados, ficando
em chamas toda a cidade.

Argel 9 (U. P.) - As Fortalezas Voadoras empreenderam, com

pleno êxito, a principal ofensiva aérea contra os alemães que perrnane
-cern na Itália, arrazando o Q. G. tento instalado em Frascati. O ataque
efetuou-se ontem, ou seja! dois meses após a desorganização do plano
defensivo italo-gerrnânico de Sicília, mediante o bombardeio do Q. G.
eixista em Taormina, registrado antes da invasão deste último bastião
-de defesa, A cidade de Frascati foi destruída seis horas antes de ser
anunciada a rendição italiana. A ação assinalou nova série de bombar
deios contra as comunicações ferroviárias peninsulares. Como dado à
margem da incursão, uma notícia de Roma informou que o marechal
de campo Kesserling, comandante da aviação germânica na Itália, es

teve a ponto de perder a vida durante êsse ataque aliado. Toda a ci
dade de Frascati, cujos edifícios estavam inteiramente ocupados pelos
teutos, ficou envolto em chamas. As Fortaleza.s Voadoras arrazaram

Frascati numa operação de três ondas, que intervieram com sete mi
nutos de intervalo entre cada; uma. Os alemães lançaram contra elas 50
-caças, porém os bombardeiros americanos, poderosamente armados,
.afastararn os aparelhos germânicos, depois de derrubar 28 dêles. En
tre as máquinas inimigas abatidas ponde-se constatar que 4 eram ita
lianas. Em vôo de reconhecimento, foi possivel notar que toda a cidade
-de Frascati ardia. Colunas de fumaça elevam-se a milhares de metros
de altura.

Chapéus PRIDa
Pijames LEMO

Rua Fel. Schmidt

reabriu definitivamente a sua

clínica, dando consultas dia
riamente das 14 à.s 16 horas.
Moléstias de senhoras

Partos - Alta cirurgia
Opera nos Hospitais de

Florian6polis.
Consult6rio: Praça Pereira

e Oliveira, 10 .

acaba de receber•
"

:� ((A MODELAR"

L��
na casa

O PARAISO
.
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AS�NATURAS
Na Cf1.pital:

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

No Interior:
Cr$
Cr$
er.

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

Ano 86,00
45,00
25,00

Semestre
Trimestre

Anúncios mediante contráto

Os originais, mesmo não pu.

I
blícados, não serão devolvi.

dos.

A direção não se responsa
bílisa pelos conceitos emiti.

I
dos nos artigos assinados

TOPICOS & COMENTÁRIOS

4o. ano de guerra

Hitler não comemorará êste ano
() quarto aniversário da guerra. Co
meça a pel'der a Ucrânia, têm de
defender a Itália, fogo de Berlim,
vê diminuir 'o número de seus sUlb
marinas e ouve os discursos irra
diados de Quéhec.

O outrora invencível exército
germânko está se prestando neste
150 ano da vitória.

"A Bandeira Nacional quando hasteada em janela, porta, sacada ou balcllct, fi..,ará: ao centro, se isolada: à direita se
houver bandeira de outra nação: ao �.tro, 1!16 figurarem diversas 'bandeiras,perfazendo número impar: em posição
q�e mais se aproxime do centro e à di.
relta deste, se figurando diversas bano
deiras, a soma delas formar número par.As presentes disposições são tambem
aplicaveis quando figurem, ao lado da
Bandeira Nacional, bandeiras representa.tivas de instituições, corporações ou as.
sociações". (Decreto-Iei n. 4.545. de 31 de
Julho de 194.2; - Art. 18, N. 1).

A pedra Iundamontal do
(JIube Doze de A�osto\__..-

Porque, meus senhores, a casa
do Doze, tal como foi antevista
pelo entusiasmo de Aderbal Ramos
da Silva e ele seus ardorosos com

panheiros de ideal estará ao nível
do que ele melhor exista, em edifi
cacões congêneres, nos Estados
sulinos.
Será ela um prédio digno ele Flo

rianópolis e das suas tradições cul
turais, comportando qualquer pos
sível crecimento do quadro social,
qualquer nova exigência de con
fôrto que o progresso traga, ele ma
neira a bem acomodar os mais de
mil futuros associados elo Clube.
Mas para que se chegue à feliz

consumação da obra ora encetada,
muito e muito há que fazer. .E'
mistér a condensação do melhor
do esforço de todos nós. Impõe-se. regular.
precipuamente o amparo e o auxí- I
lio de Vossa Excelência, Senhor
Interventor Federal, amparo e au
xílio que nunca se fizeram falto
sos a qualquer das alevantadas ini
ciativas da nossa gente e que, es-
tamos certos, ser-nos-á, prazeírosa- Se cada um se fizesse va-

mente, dispensado. cinar e pusesse em prática os'>
E é indeclinável, ainda, o traba- demais preceitos relativos àlho e a solidariedade de todos quan- prevenção daquela doença,tos acariciem, entre as suas aspí- a

rações mais caras, o sonho de ver, incidência da febre tifóide ser ia.
em breve, toda a família dozísta infinitamente menor. SNES.
comungando do aconchêgo e elo

I
-

-

confôrto da sua linela casa sola- REQU,!ilR.IMENTOS, sobre qualq�er as-
e 'unto públíco ? Procure a "Empresa In-

reriga. termeeliária".

Conforme havi arnos divulgado,
realizou-se, dia 7, às 15 hs, a ceri
mônia do lançamento da pedra
fundamental do magestcso edifício
que o "Clube Doze de Agosto" fará
erguer em local sito à Avenída
Hercílio Luz.

o PENSAMENTO DO DIA
«As verdades que menos gos

tamos de ouvir são aquelas que:,
temos maior interesse de sa
ber>'. - La Bruyêr e.

A ANJi1DOTA DO DIA
FALHA DE MOTOR

- O motor de teu carro fa ...

lha sempre assim desta manei
ra ?

- Não. Quando está parado •.

não falha.

si, dentro do que é seu. Decano dos
inquilinos, entrará para o rol fe
liz elos favorecidos com casa pró
pria.
Desele que, em 12 de agôsto, ele

lSí2, um punhado de expressões
elo escól da sociedade ilhôa, irma
nado por um mesmo sonho, plan
tou, à sombra dos velhos sobradosExatamente àquela hora, presen- da rua Augusta, a semente de um

tes altas autoridades civis e mili- novo clube recreativo, a velha
tares, Inclusive S. Excia. o Sr. In- Destêrro passou a ter um ponto
terventor Federal e Secretários de ele-encontro, um lar comum, um

Estado, br-ilhante discurso _ que salão ele festas, onde se estreita-
vam relações, se permutavam cor

a seguir transcrevemos - proferi- tezias, se aprimoravam maneiras,
do pelo dr. Leoberto Leal, presi- se entretinham palestram, se culti
dente da agremiação, deu início ao vavarn espíritos, sonhavam os jo
significativo ato, vens, evocavam os velhos, com-

preenrlendo-se todos.Após, o M, Orlando Filomeno, Do melhor da fidalguia lusa,secretário do clube, procedeu à transplantada ao só lo catarincnse
leitura da ata alusiva á solenidade. através ela alma andêja do açorita,
Assinada tp or tôclas as pessoas estruturou-se a psicologia da nossa

presentes, a referida ata, lavrada gente. Dessa gente que amou a se-
renata romântica, a valsa graciosa,em 'Pergaminho, foi encerrada em a canção dolente, a lenda bela, o

cofre especial, junto a documentos verso doce. a graça ela mulher, o

valiosos, tal como cópias fotográ- elestemor elo náuta, o sorriso da
ficas elas atas de fundação e "pas- creança.
sagern do século", [ornais do dia, E o velho Doze, no calor ela sua

moedas correntes, ele. inesquecíveis partidas, . portou-se
sempre como fautor do desenvolviO batimento da pedra fundamen- mento dêsse encantador _ espírito'tal do futuro prédio do "Clube Do- lhéo, trazendo até a nossa geração,

POR JOHN STALK COPYRIGHT ze de Agosto", que finalizou a ce- assoberbada de problema gritantes
BY PHESS-líNFORMATION rimônia, fê-lo pr-imeir-amente o dr. por solução, o espairecimento vi-
N d "derbal Ramos da Silva e o Com. vificante, a distracão restauradoraa 'Passagem , o quarto aníver- .t1J das energias gastas.sário da guerra européia, desdo- Hugo Silva, segundo-se-lhes ele- Senhores:

brada em confhto mundial, mais mentes outros, de grande destaque Coube à geração coéva arcar
O quinto aniversário da guerra cer- em nosso meio social.

I
com o problema de elar ao Doze um

tamente não será comemorado. Hi- O dr. Leoberto Leal assim se ex- la.r. Deu-lhe a geração de Estêvão
PInto da Luz a estrutura, que per-tler chegou ao quarto ano de luta pressou:. durará.

bem atingido pelo poderio aliado. Exmo. Snr. Interventor Federal, Os saudosos e dedicados coetâ-
E como no início da guerra, Hi- dignissimas autoridades, ilustres neos de Lauro Linhares mante�-
1 f convidados, estimados consócios: do e conservando ::J fisiOl�omia mo-ter a irmou que não capitularia, , .

d f l i
..

Há mais e setenta anos oi ec 1- ral do Clube atravessaram prece-eis que chesrou a hora em que êle f' da abra q e
'

O ve-l' I
�

. l�a. um o
. L� ? so ag ra, as, sobrepujando crizes, e deram-

.

se vê forçado a recuar e a capitu- Iniciado o �e� .defIn!tlvo acabamen- lhe uma biblioteca opulenta, onde
lar. Já se propõe o que é melhor to, a su� �lfICII e sôfregamente es- mitigavam a sêde de beleza e_ de
para Hitler-: capitular na frente perada última elemao.

_ saber humano muitos dos vanguar-
.

'

tal b
.

.

I
O Clube Doze de Agosto, velha deiros ela intelectualidade catari-olle� ,ou _a rir .

o Cam1l110 de cêpa que medrou em alheia estu- nense.BerIirn as forças inglesas e norta-] fa, passará, daquí por diante, a flo- A tarefa maior, porém, foi reseramericanas. Sim, já se propõe is- (rescer e pomificar em terra sua. vada para esta terceira geracão do
to. Entrementes a situacão da Ale- Velho rendeiro estafado em dar zista. E ela tem que se mostrar
manha hitlerísta no m" i d f _

muito de s,i amanhando sólo e_str!'l- à altura elas que a precederam e ex-,
,

e o
_

a o� nho, tem ele agora o seu proprio cedê-las, mesmo, se quizer colimartaleza �a Europa, e a situação mais campo onde plantar e colher para o objetivo.vulneravel que ate agora o nazismo ._- _ .. - -

_

;�l��:�J;���::::d{;::::�;� íU····a···u····c
.....

O····dGe'··O·····B····r····a···s···I;1
....

10 mundo inteire, fOI a grande es- :trategia a que se apegaram Hitler •
e os seus generais. Os aliados len- :
tamente conseguiram fazer com:
que a guerra ferisse o próprio co- .1ração do Reich, sem que as suas
fronteiras fossem siquer tocadas. ..

•

Se isto aconteceu sómente ao pode
rio aéreo é que se deve apenas re

conhecer e não discutir. A Alema
nha acreditava que podia passar
incólume graças à Luftwaffe. Na
sua superestirnação do poder a que
chegara a aviação do marechal
Goer-ing, o nazismo não acreditava
que um dia a Alemanha- se veria
constrangida a mudar de Berlim a
sua administração, sob os bornhar
deios da fôrça 'aérea Inimiga. En
tretanto, 'Os bombardeios de Berlim
acabaram com essa arrogância e
convenceram' Hitler de que o gran
de centro germânico se tornará ir
respirável para a conservação pes- .
60a,1 dos dirigentes da Cruz Garria
da ...

o PRATO DO DIA
NABOS CORADOS

Corte em rodelas finas alguns"
nabos, coloque-os em pra to raso
que vá ao forno, já untado
com manteiga e polvilhe-os com

sal. Espaihe queijo ralado per
cima, regue com bastante mo

lho de carne e leve ao forno

o PRECEI'l'O DO DIA
No Distrito Eederal, em cada

dois dias, morre uma pessoa de
febre tifoide.

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"
Representante: L. ALMEIDA
Rua Vidal Ramos. 19

santo

"A Bandeira Nacional quando apare-

I
cer em sala ou salão, por motivo de reu

niões, conlerências ou solenidades. fica
rá estendida ao longo da parede, por de
traz da cadeira da presidência ou do lo
cai da tribuna. sempre IIlcima da cabeça,
do respectivo ocupante e colocada de-'
modo que o lado maior do retângulO'·
esteja em sentido horizontal, e a es·

....--------------...: trela isolada em cima". (Decreto·lei 'n •.

3 v. - 2 4.54'5. de 31 de JulIio de 194.2: - Art. 18,.'

Sociedade Anônima Iherro da ilustração a-cima, oferecer
lhe, em n.máve! gesto, um cálice do
excelente aperitivo K NOT, lembre
se V. Sia. de acrescentar, ao agrade-
oer ... gent.ileza.:ESíEE 1.4'11-
BEl., () I1EU APE,1ITIVO

PRED/J.ET(J!

o do dia.

Capital _

'," Cr$ 100.000.000,00
Fundo ele reserva e outras reservas Cr'S 1.348.131.138,50

Agências e correspondentes em nodo o país
EXECU'I'A TODAS .'iS OPERAÇõES BANCARIAS

. (/1'1 PJ;Ol>UTO IJAKI10TfA.lIIO••COI1.E Sé6UROS
L..... IT�••'AI _.

Casa Beirão

S. Nicolau 'l'oJentino, Confessor
Nasceu de pais pobres, mas virtuosos .

Profundo em inteligência, ativo e piedo
so, entregou-se :iIl1'teiranl€'l1tte aos estudos
e ingressou na Ordem dos Eremitas de
Sto. Agostinho, onele se destacou por suas

profundas virtudes.
Trinta anos viveu nU111 convento de

Tolentino, pregando d iar iarnem'te e, quer
fala.sse em público, quer no confissioná
rio. r-evelou-se sempre um apóstolo.

O tempo que lhe sobrava destes mís
teres, empregava-o na meelitação e ora

,ão.
Provado por Deus em sua fortaleza,

com muitas doênças, nunca estas conse

guiram abater a sua serenidade e doçura
e, pelo con.tr-áu-ío ma is o un iraen ao 80-'
berano Senhor. A sua vida foi prodigio
sa tamto em penitência como em virtude.
r- .-_-.-_-_-.............._-........_-_-_-.-_-_...-._...

À NUMEROSA E DISTINTA
FREGUESIA

a

AGÊNCIA RENNER
comunica sua mudança pro
vis6ria da rua Pe, Migueli
nho n. 36 para a rua Pedro
Soares n. 9, onde continúa a

aceitar, com a presteza ha
bitual, encomendas de quais
quer dos excelentes artigos
das afamadas indústrias

RENNEA

o SELO DO ASSASSINO
Em 28 de Maio os correíos da.

Boêmia e Morávia fizeram a emis
são de um sêlo de 60 hellers com

o retrato de Heydrich, ProLetor Su
bstituto da Boêmia e Morávia. O
excessd de 40 hellers é des1inada
à Fundação do Memorial Reinar,d
He��drioh. A figura no sêlo, que
não será vendido nos edifícios do
correio do Reich, representa uma ..

reprodução das más,cara de morte'
do IProtetor ,feita pelo Professor-·
Roiter, (E. C.).

Abona, em conta corrente, os seguintes juros:
AG�NCIA LOCAL - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 3

Dep. com jUTOS (COMERCIAL SEM LIMITE) .

Dep. limitados (limite de CrS 50.000,00) .

Dep. populares (idem de Cr$ 10.000,00) ,

Dep, de aviso prévio (de qualquer quantias com retira<Las tam-
bém de quaisquer importâncias).
cam aviso ])révio de 30 dias , , .. , .

idem. de 60 dias ,._ "
, , ,

Idem de 90 dias ., .. , , " , .

Depósitos a prazo - fixo
por 6 mêses

2% a/a
3% a/a
4% a/a

3,5% a/a
4% a/a

4,5% a/a

4% a/a
5% a/a

•• 0 ••••••••• 0'0 •••••••••••••••••••••••••••••

por 12 meses .............................................

COM RENDA MENSAL
lJOII' 6 meses ........................................... 3,5% a/a
por 12 meses , . 4,5% a/a

LE1'RAS ipOTECARIAS
As letras hípotecãrtas emitidas pelo,'EANCO DO BRASIL, dos valores de

Cr$ ;tOO,oo, Cr$ 200,00, Cr$. 500,00, Cr$ 1.000,00 e CrS 5.000,0'0', teem POT ga
rantia: OS MóVEIS HIPOTECÁRIOS - O FUNDO SOCIAL e O FUNDO DE
RESERVA. ,

São emitidas ao prazo máximo de 20 anos e liquidáveis por via: de sor- •
teios anuais.

.

•
,seus juros de 5% ao ano, pagáveis par meio de cupôes, de 6 em 6 meseoo, :em 31 de janeiro a 31 de julho de ,caJela ano, ,estão isentos de quaisquer 1m- •

postos, taxas, selos, contribuiçôes ou outras tr1butações �edeíl'ais, estaduais :ou mUll1ic�pais, de acôrdo com o decreto-lei n. 221, de 27 de jane1ro de 1938. :Preferem a quaisquer títulos de iliIvida q'lJiorograiiaria ou previlegilldae •podem empregar-se: EM FIANÇAS A FAZANDA PúBLICA; _ EM FIANÇAS •

I
CRIMINAIS E OUTRAS; - NA CONVERSÃO DE BENS DE MENORES :óRiFAOS E INTERDITiOS; e NO PAGAMENTO DOS JUROS E DAS PRES� •
TAÇõES DOS EMPRlf;STIMQ$ EM LETRAS HIPOTECÁRIAS CONCEDIDAS .:PELO BANCO.

-São m'egociáveis em qualquer parte do território nacional e aatadas em •
BOLSA. ..

I Agências no Estado de Santa Catarina: IFLORIANóPOLIS, JOINVILE, BLUlIIENAU, CRUZEIRO, TUBARÃO ••
•I E ,MAFRA

I
EXPEDIENTE: Das 12,30 às 15,30 horas.

I::Aos sábados: das 9,30 às 11 horas,
Endereço telegráfico - SATELLITE

Gerência _ , . . . . 1614

I 'tELEFONES: Contaldoria , , ,., , ,..... 1114 I•• I �

Fábrica de artefatos
de' couro

SECÇÃO VAREJO
Elesrantes conjuntos de
cintas e suspensórios
de couro, para homens'

,a crianças, carteiras,
porta-níqueis,
malas. �tc.

Só na CASA BEIRÃO
Rua Tiradentes, 3
FLORIANOPOLls

GUSTAVO ZIMMER e
SENHORA

participam aos parentes e

pessoas de suas relações o
nascimento de sua filha

LENITA

Fpolis., 8-9.43.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,•
LONDRES, 10 (U.P.)-O marechal Pétain e o primeiro ministro Pierre
lavai, conferenciaram longamente com o representante alemão em

Vichí senhor Kruge von Nida. Foi o que informou a
. B.B.C •.

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

I

o jogo tle 3 de outubro

jcentro
avante de inconfundível pos-

O quadro catarinense que, no sibilidade técnica.
-dia 3 de Outubro vindoiro, saldará Pelo exposto acima, com�reende-compromisso com o scratch goia- se o empenho dos organIzadores
no, não está definitivamente esca- do nosso conjunto, no sentido de
lado. transpôr, vitoriosamente, a primei'
Todavia, o "couch" Felix Magno ra barreira apresentada.

vem submetendo a rapaziada 10- Há, nesta capital, diversos ele
cal a constantes erisoios , com o mentos do interior do Estado, e,

objetivo de conseguir o rnoxrrno possivelmente, poderão ser requisi
das pos3ibilidades, tanto do ponto- todos mais algus, se preciso fôr,
de-vista técnico, como físico. para aumentar o poderio da nos'

Ainda hoje, bem cedo, num ri- sa turma.
goroso treinamento de física, a

turma dernor s tr ou excelente dís
posrçoo e franco otimismo quanto
à vitória,
As condições que atravessam, os

nossos jogadores são favoraveis, pois
além de lutarem êles em grama
do conhecido, terão o bafejo da
torcida local... Contudo, os visitan
tes são exímios conhecedores do
febolismo é, após rápida ambien
tação, poderão desempenhar

im-Iportantíssima porfia.
A serem verdadeiras, as afirmia

ções correntes, virá integrando o

selecionado goiano, o célebre "crach I.internadonal Valdemar de Brito,

isto goiano, a quem o sr. Joãot
Teixeira Junior, interventor-interino
de Goiaz, endereçou o seguinte
telegrama: «Sr. Régulo de Macêdo.
-- Fpolis. -- Fineza conseguir aco

modações para 22 pessôas delega
ção goiana, chegando aí 26 ou 27
dêste. Saudações. (a) João Teixeira
Júnior ...

•

•

Campinas x Açougueiro
Domingo último, o «Campinas

F.C.», dessa localidade, enfrentou
o «Açougueiro F.C.», resultando
honroso empate de 2 a 2.
O «Campinas», que tem, entre

seus diretores, o sr. Jací Domin
gues, esteve assim constituido: Ci
loca, Dinarte e Aníbal; Itamar,
Cici e Bento; Gozinho, Sílvio, An
toninha, Hélio e Abelardo.

Pedindo cômodos
Presentemente, nesta capital, ser

vindo na Delegacia Fiscal do Te
souro Nacional, encontra-se o sr.

Régulo de Macêdo, influente espor-

FRACOS e

ANÊMICOS
CONVITETOMEM

Vin�o Creosotado
"SILVEIRA"

(
O Prefeito Municip al de Floria

nópolis e o Diretor da Assistência
Municipal convidam ás autoridades
federais, estaduais e municipais,
ao funcionalismo público, a Cruz
Vermelha Brasileira e Legião Bra
sileira de Assistência e o público
em geral para a inauguração da
ampliação do edifício da Assistên
cia Municipal e de seus novos ser

viços, que se realizará no dia 11 do
corrente; sábado.' as -15·horas.

Grande Tónico

Agência Geral de TransportesTransportes de Cargas em Geral
Linhas regulares de caminhões de Florianópolis às seguin

tes localidades e vice-versa:
Araranguá, Bom Retiro, Brusque, Blumenau, Braço do

Norte, Correia Pinto, Curitibanos, Campos Novos, Cruzeiro,
Cocal, Cresciuma, Forquilhinha, Gaspar, Gravatá, It a iaí,
Imbituba, Jaraguá, -Icinville, Lages, Laguna, Mãe Luzia,
Morretes, Nova Veneza, Orleans, Ponte Alta, Pericó, Painel,
Rio do Sul, São Francisco, São Joaquim, São Ludgero, Tu
barão, Urubicí , Urussanga e localidades intermediárias.

Aceitam-se cargas para redespacho junto à Estrada de
.Ferro em Imbituba, Tubarão, Jaraguá e Cruzeiro (Herva).
VIAGEM SEMANAL A PORTO ALEGRE-CURITIBA E SÃO PAULO

Direção de' GUILHERME GONÇALVES D'AVILA.
Rua Alvaro de Carvalho, 2

End. 'I'eleg, «DAVILA., -- Telefone, 1.677
15 v. alto - 1

PALMEIRAS DO BRASIl,

Convidam-se os elementos que consti
tuem os conjuntos "Demônios do Ritmo",
"Ser-esteiros elo Lua r" e "Conjunto Regio
nal Tangarás", a comparecerem hoje, às
19 horas. no Departamento Estadual de
Imprensa e Propaganda. a-fim-ele serem
assentadas várias resoluções sôbre a fes
ta denomimada "Palmeh-as do Brasil", .J
destinada a auxiliar a obra filantrópica
das damas catarinenses em prol elo "Pre
ventó.rio pa'ra 'os filho's elos lázqros".

At - I A despesa com o

ençao . cinema póde ser ti
rada com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 o qu ílo,
Rua F'rcmcísco Tolentino, 3.

Novas cédulasAvançam os russos, recuam os alemãesMoscou, 9 (U. P.) -- As fôrças russas conquistaram a cidade de
Bakhmach, segundo se verifica pela, Ordem-do-Dia do marechal Stalin,
transmitida pela emissora moscovita.

Londres, 9 (U. P. Urgente) - A emissora de Berlim informou que
as fôrças nazistas do sul da Rússia empreenderam uma retirada de vá
Irios krns., "de acôrdo com o plano do Alto-Comando".

. Moscou, 10 (U. P.) -- Na bacia do Donetz os russos ocuparam mais
de 180 localidades. A oeste de Stalin o avançaram quinze kms, Ao sul de
Bríansk o avanço foi de seis a doze kms, capiturando os russos outras
40 localidades. Ao norte de Briansk foi ocupada pelos russos a cidade
de Ludinovo.

�

Ri'Ü, 9 (A. N.) - A Caixa de
Amortização Iniciou ontem, ás 11
horas, a troca das cédulas de du
zentos-mil réis e um conto de réis,
por outras de duzentos e de mil
cruzeiros recentemente fabricadas,
já com a denominação monetária.
As novas cédulas de mil cruzeiros
são de tamanho inferior á cédula
antiga correspondente, levando no
anverso a efigie de Pedro Alvares
Cabral e no verso a primeira missa
celebrada no Brasil. As cédulas de
100 cruzeiros trazem a efígie de
Pedro I no anverso, e no verso re

produz o quadro elo Gr íto dia In
dependência. '

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

(
;

.

Treinando para invadir a FrançaLondres, 9 (U. P.) -- O Almirantado e os Ministérios da Guerra LEGIÃO BRASII,EIRA DE ASSIST"ÊNCIA

e da Aviação da Grã-Bretanha anunciaram que se realizaram manobras .

A senhora Beatr-iz Pecl�rneiras Ramos,
. .

I i lust re presíden te ela Leg iâo Brastletr-a deanf'ibi as, em grande escala no canal da Mancha. As mesmas foram bem Assistência em Santa Catar íma, recebeu o
.

di d: A' l·t . b' tei
.

I t segui!l1tetelegra>l11a:-"Tenhooprazersuce j ,JS. CI ec 1 a-se que essas mano I as es ejarn possrve men e rela- de inforrnar-vos que se inícia 'na sexta-
clonadas com a próxima invasão ela Franca pelos aliados feira. elia 10. sob meu patrocjnio, o Cur-

•
•

so do Serviço Social pelo rádio, através
-----------------------------.�------------------ da emissora P. R. E. 8 (Rádio Nacíonal) ,

Bomba dea d I d C I onda de 980 metros. A aula inauguralr n o a or a o ana será tr-ansm ítída às 17,43 hor-as, durando
meia hora. Recomendo aviseis os centros
mun icípa ls que possam ouvir essa trans
missão, a-fim-ele aproveitarem a valiosa
oportunlclaele da ampliação elos conheci
mentos de assuntos ele maior imterêsse
ela obra da Leg+âo Brasileira ele Assis
tência. Saudações. (a) Alzira Vargas elo
Amaral Peixoto, pieshlen te em exerci-

Londres, 9 (U. P.) -- Centenas de bombardeiros e caças aliados
atravessaram. esta manhã, o canal da Mancha iniciando o maior bom
bardeio até hoje desfechdo contra a "costa de invasão" francesa. O
ataque aéreo aliado concentrou-se sôbre ° setor situado entre Boulogn e
e Dunquerque. cio".

Oficiais, no interior de um submarino britânico, estudam
as novas ordens recebidas do Almirantado, afim de cumpri-las escru-,

pulosamente CFóto de British News Service).

o exército em pé-de.guerraBerna, 10 -U.P. Informações transmitidas por um jornal suiçoindicam que, de acordo com os termos do armisticio, o governo do
marechal Badoglio tem o direito de conservar q exército italiano em
pé-de-guerra. i

�enhuma conf�rência houve !
Londres, 10 -U,P.- A emissora do Vaticano desmentiu as infor

mações do diário "lI Poppolo di Roma" segundo as quais o papa Pio
XII e o presidente Roosevelt conferenciaram, recentemente, pelo tele
fone para resolver algumas dificuldades que impediam os entendimen
tos entre a Itália e as Nações Unidas.

Rumores da abdicacão do Rei
Londres, 10 -u_p.- Correm rumores de que o rei Vitor Manuel.

da Itdlia, abdicou, em favor do príncipe herdeiro, Humberto. A rádio
de Roma, todavia, desmente de maneira categórica essa versão.

•
Atacaram já aos italianos

Londres, la -U.P.- A rádio de Berlim diz que uvices alemães
atacaram um couraçado e um cruzador italianos, quando navegavam
entre Córsega e Sardenha, afundando-os.

•

Iminente a rotura
Zurique, la -U.P.- Natícias da fronteira italiana indicam que

está iminente a rotura das relações entre a Itália e a Alemanha.
•

o planeado govêrno títere
Londres, 10 [U. P.] -- A Itália romperá as relações diplomaticas

e irá à guerra contra a Alemanha se Hitler organizar o intitulado
«governo nacional fascista italiano». Foi o que revelou a rádio de
Berna. A êsse respeito circulam versões que o referido governo fascista
já foi organizado, funcionando presentemente na Austria sob a dire
ção de Roberto Farinacci, ex-secretário do partido fascista. Acredita-se
que o marechal Badoglio irá à luta contra os �azistas se forem con
firmadas as noticias que circulam sobre a organização do governo
chefiado por Farinacci.

:..

ciou

Sabotagem anti·alemi
Berna, la [U.P. Urgente]. -- A população do norte
a campanha de sabotagem contra os alemães.

da Itáliaini-

",..._._-_-_...-_-_-_..-_-•• - ....-_-_-_-_-_-_-.-.-..-_-.-_�-_-_-_-_-..-_·D.. ..-.-_-..-.-_-.-_-.-_-_-.-.-.j�

....................................................
V ;

I Congoleuns ., Tapetes I
I Stores - Passadeiras I: APARELHOS- INGLESES :I •
• para jantar, chã e café • _

: O maior sortimento I Os menores preços! na :

i A MOT_):BJ]�AR I• O WG•••••� ees••e.,
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o NERVOSO UESDE O NORTE

ATÉ AO SUL
Eis aqui algumas notícias que

ilustram o estado em que se encon

tram os nervos dos alemães nos

territórios ocupados. As autorida
des alemãs estão tão nervosas na

Noruega como no sul da França:
"Nya Dagligt Allehanda", de

Stocolrno, em 1 de Junho de 1943:
"A polida recentemente prendeu
60 pessoas em Solor, próximo d a

<fronteira sueca, por atividades po
líticas. As prisões foram baseadas
na informação contida no diário
de um homem ... Fizeram-se mui
tas buscas em diversos lugares em

Oslo e arredores rpara descobrir
um jornal clandestino. Fízer-am-sc

'buscas nos bolsos das pessoas que _ _

passavam pelas ruas. Civis em Ber- 0 1
• •

gem foram recentemente alvejados • • O Gaulei ter Simon, dirigindo-se
a tiro por patrulhas alemãs por não:

%)1SCo$
: aos Iuncicnári os das florestas do

'lerem parado ao ouvirem a voz •
.

( • Luxemburgo, disse numa reunião:

;��::F:Ei�L�I;�u!:;E:t:� I (

"

; "

h
.

�
, I ;;��:E;6:t�: 1::::�:n:�;���Ii�';�:I:

mães indicam que o Serviço (lo: A : . portem como verd ad ei ros Nac i o-
. mohilizado para trabalhar nas for- : C (' ) I ........U !\II B I : Inal Socialistas e que se conformem
1ificacões. Isto têm (lado lugar a • • .à perspectiva Nacional Socialista.

grand� inquietação na Noruega. : As mais famosas músicas, com os mais : o carvalho alemão têm afrontado
O jornal "La Garrone", França, : f : muitas tor-mentas. Quando nos per-

de 6 de Maio de 1943 diz: "Um.. I
amo sos artÍ5tas. : gun íam se o carvalho alemão ser

á

a'
Compra-se um, de aço. Ofertas

li
�

•
"A Exposição", praça 15, n. 11.

jornal publicou ontem uma 110 [- : ULT IMAS NOVIDADES • derrubad o - e só os nervosos o v- 2l
ci a intitulada: "Evacuação parcial • .. perguntam - respondemos com

:.. Na J;1(RADIOLAR.» I. convicção: "Não será nunca der-
... rubado!" (E. C.).

• •

: Rua Trajano, 6 : Compram-se estahllízndores,
: : Na "Radiolar", rua Trajano, 6.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

,FARMACIA ESPERANÇA C,t)R����nci;:�v� x��:�����:�l�;i��-
do Farmacêutico NILO LAUS

d e Carcassone". Isto causou gran
eles inquietações numa parte ela

população. Trata-se de uma falsa

representação dos fatos: A medida
não era obrigatória; convidou-se
simplesmente a população a sair.
Este "convite" pó de muito bem
ser alargado também a outras ci-
;da,des". (E. C.). ,

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

No

SOCIEDADE ANÔNIMA
A mais importante Ccmpanhia de Capitalização da

Amortizações de Agosto de 1943
scrteio de amortização realizado no dia 3 de Agosto

as seguintes combinações:
AKY AAT YAQ XPE HKZ

América do Sul

CURITIBA

POP

foram amortizadas

Guerra
•

a
•

carestia

Bronchite
Friccíone-este poderoso unguento no
pescoço e peito. Actúa como uma

cataplasma, e ao mesmo tempo des
prende vapores medícinaes, que V.S.
respira durante horas. Solta o catar
rho, allivia a congestão, e toma

) mais faeil a respiração.
:,fí

"

Bicicletas

�ende-se excelente mora

dia corn todo o

C "'SA Aluga-se o prédio
a situado na rua Rio

Grande n. 10. com todo con

forto. Tratar na liA SERVIDO
RA". Rua João Pinto, 4.

5 v. - 2
UMA PERGU,VTA. SUSPEITA

12,00
15,00
12,00
5,1}()
7,00
4,00
5,00
5,50
8,00

10,00
3,50
s.oo
9,00

10,00
24,00
30,00

32,00
28,00
32,00
35,00
25,00
32,00
40,00
42,00
80,00
40,00
44,00
45,00
60.00
60,00
85,00
90,00

a

"

"

"

ex
"

3.30
2,90
2,00
3,50
6,00
5,00

Lenha à venda
Vendem-se várias árvores para

lenha. Os interessados podem
procurar o snr . Raulino Ferro.
à rua Conselheiro Mafra n . 56.

COFRE

Vendem se 3, em ótimas con
dições. Ver e tratar no Arma
zem Bom Fim. No Estreito.

v, -10

".Ii Bandeira Nacional deve ser hastea
da de sol a sol, sendo permitido o seu
uso à noite, uma vez que se ache conve

nientemente iluminada". (Decreto-leí n.

4.545. de 31 de julho de 1942. art. 12),

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopatias - Perfumarias -

Artigos de borracha.
Garante-se 8 exata observância no receituárIo médico.

PREÇOS MÓDICOS.
Rua Oonselbeíro Mafra, 4 e li (�diffc1o do Mercado) - FONII 1.Ga

lrn" de 20 de Maio diz que, C0ll10

não há sôbrescrilos suf'lc ien
í

ex

para () serviço, podem-se meter

I cartas e impressos no cnr r e i o do

I brando apenas as folhas e selando
as beiras com papel ele goma. E. C.)

confôrto (água quente e fria •

garage, etc.) com a chácara e

mais duas casas na mesma, à
rua Frei Caneca, 98. Tratar no
local. v T3

Todos os portadores dos títulos em vigôr, sOI;teados com estas combinações,
poderão receber imediatamente o capital garantido a que têm di!'eito.

Sede Social: -- RIO DE JANEIRO
ESCRITÓRIO para os Estados do Paraná e Santa Catarina:

Rua Barão do Rio Branco nr. 39
Inspetores e Agentes em todo o Brasil.

"

2,60
3,50
4,00
5,00
6,00
4,50·
7,00
7,00
10,50
7,50
9,50
8,00
9,00
10,50
7,50
8,00
9,00
10,00
4,00
5,50
6,00
9,00
4,50
5,00
6,50
9,00
4,50
4,50
7,00
8,50

10,00
12,00
10,00
9,00
5,00
6,50
5,00
7,00
8,00

10,00

TECIDOS
Chitas estampadas, reclame '. metro
Voil estampado, lindos padrões .

Voil estampado, a escolher , .

Peterpans reclame .,.,
, .. ,.

Voil suisso, artigo superior .. , - .

Linho estampado
"

Linho estampado, c/80 largura .

Fustão branco, artigo bom .. - , .. -

Fustão branco, artigo superior " .

Fustão estampado, a começar de .

Peterpans artigo superior . , , . , . ' , , , ,

Tecido listado , .

Tecido Beligerante , .

Tecido Americano, moderno , .

Tobralco estampado, reclame .

Tobralco estampado, artigo superior .

Tecido c/Barra, reclame
'

.

Tecido barrado, modernissimo ',

Opala lisa, todas as côres , .

Opala Francesa .

Opala Cecilia , -

Opala Suissa .

Opala estampada ,.

Opala estampada reclame .

Opala estampada Ivete .

Opala estampada suissa , .. , .

Zefir artigo bom , , .

Percal estampado para camisa .

Tricoline reclame .

Tricoline artigo bom . , , .

Tricoline América .

Tricoline artigo superior .

Tricoline c/salpicos , "

Tricô branco ', .

Brim pardo colegial, do melhor .

Brim azul marinho, artigo bom .

Brim fantasia, reclame .

Brim artigo bom _ , ,.

Brim Singapura ..................•
Brim superior _ .

"

"

"

"

"

"

"

Hoje e amanhá será a sua preferida

I• CASA YOLANDA
Brim Estalingrado

"

Brim Sebastopól .: _ . _

Brim Caroá .. ' , .

Chitão artigo superior ,., ..

Crepon para Kimono .

Pelucia lisa ,.", _ .

Pelucia estampada " .

Pelucia A BC, . , .. , ' , .

Cachá artigo superior ".' .

Atoalhado artigo especial ,.

Riscado - para colchão _ .. , .

Riscado Colossal para colchão ".

Riscado enfestado, para colchão ,

"

Riscado enfestado para colchão, arti-
go bom; _ ,

Colcha para soleira a

Colcha branca para solteiro art. bom
Colcha branca para' solteiro artigo

mercerisado ., .. ' , .. ,.

Coicha para casal , .. , .

Colcha para casal, artigo bom . . . . . . .

"

Colcha para casal, artigo' superior .

Algodão, S 110 .. , , peça
Algodão A C 10 , _ .

Algodão 2 _ .

Algodão A A ,

"

Algodão enfestado marca Nosso "

Alvejado Coquete peça 10 mets .

Alvejado Prata peça 10 mets. "

Alvejado Andaluza peça 10 mets .

Morim Das Noivas 20 jds .. , ,

Morim Angelica 20 jds. .., .

Marim Flôr do Campo 20 [ds, "

Morlm Ave Maria 20 jds.
"

PER.FUMARIAS
Pasta Kolinos .

Pasta Eucalol .

Pasta Colgate pequeno - .

Pasta Colgate grande .' .

Pasta Colgate gigante - .

Sabonete Gessi , .

Sabonete Eucalol , .

Sabonete Vale Quanto Pesa .. _ .

Sabonete Pião _ .

Sabonete Pelota , , .

PÓ Coty pequeno ex"
Pó Coty grande .. ", , , .

PÓ Madeira Oriente pequeno ., .. __ ..

PÓ Madeira Oriente grande _ ..

PÓ Suspiro Granada pequeno
"

PÓ Suspiro Granada grande .

PÓ Lady pequeno ." _

"

Talco Malva pequeno ., .

Talco Malva grande "

T'a.Ico Eucalol pequeno
"

Talco EucaloI médio "

Talco Eucalol grande "

Talco Gessi grande "

. Talco Palmolive grande "

Talco Una Joia "

Talco Narciso Verde "

Range Cici "

Rouge Madeira Oriente "

H.ouge Lamoniéri .

Loção Royal Briar ,/

Loção Brilhante _, _ .

Baton Van Ess grande .

DIVER.SOS
Toalha Bom Dia .

Camisa Física reclame _ .

Camisa Física artigo superior .. _ , .

Camisa Física artigo extra .. ,. _
' .

Camisa de meia, com meia manga
Camisa de meia, com meia manga .

Camisa de meia, com meia manga .

Camisa socega leão para homem .

Calças feitas para homem desde .

Grampinhos exs. de 12 dzs. . _ .

Camisas de tricoline para homem artigo
superior desde .

Lã em novelo marca Pom pom .

Meias paulistas para moças _ , .

'"

"

5,50
3,50
2,00
2,5&
6,00
9,00-
6,00
9,00
6,0.0
9,o.G
1,50
3,20
4,40
3,Oa
4,00
5,01)
5,00
5,00.
7,00
7,50
3,00
5,50-
s.oo
9,50
9,50
7,5()

"

"

"

"

"

"

"

",

"

a 5,00
3,00
3,5()
4,00
3,50
4,50
5,50
6,00-
20,00
7,50'

26,50
1,50
5,50

Formidável liquidac;ão na mai$ ba-
rateira e conhecida casa da cidade. MATRIZ E FILIAL

, Enquanto nas fábricas os artigos sobem de pre�os, nós vamos vendendo por preços acessíveis a todos.

"

"

"

"

"

Sedas lisas e estampadas-a escolher. E uma infinidade de artigos que deixamos de mencionar,
como: rendas,

.

fitas, 'meias, pijamas, cuecas, etc.
Comprar barato, só na ({Casa Yolanda», realmente, a casa que mais barato vende L
Rua Conselheiro Mafra, 19 (esquina da rua Trajano) e rua Felipe Schmidt, 2

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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avisa o distinto público de Florialó
polis de que acaba de receber be

líssimo sortimento de verão.
de tropicais, linhos, brins e casemiras. Variado sortimento de sedas.
umo visita, se:m compromisso, á «A Exposição»

PRAÇA QUiNZE N. 11

L r'

Ternos
Faça:m

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

.,

Ultimos estilos de· finos
MOBILIARIOS

ACABA DE RECEBER o

(Lar dos Móveis»
(antiga sec(ão de móveis d'A Modelar)

Rua Trajano, 15

(
i

Lá v. S. encontrará salas de jantar, dormitórios e

salas de visita, de fino acabamento.

Vendas à vista e a prazo

OS ITALIANOS rs» BA.NDEIRAS
BRANCAS JÁ PRONTAS

Muitos italianos têm já hanrlei
ras brancas' prontas para arvora-

1----------------
rem quando tiver lugar a invasão
aliada. A descoberta de algumas THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE COMPANY
destas bandeiras pela. polícia Ias- LIMITED
cista deu lugar a diversas buscas, Séde: em Londres. Fundos de Reserva excedem:
sendo então descobertas muitas.

I
Cr$ 1.200.000.000,00.

Tinham sido feitas de panos de to- Sub-Agente: L. ALME.DA Rua Vidal Ramos, 19
das as naturezas, e houve até quem

..

cortasse lençóis. Em resultado, fo
ram feitas muitas pr-isões, sendo os

presos acusados de fazerem prepa
rativos para facilitar a passagem
do inimigo. (E. C.).

UM RRA 1'0 E VELHO POETA
J['GOESLA VO

O jornal "SI. Gal ler Tagblatt",
da Suíça, de 20 de :\Iaio, num ar

tigo de fundo intitulado "Os rebel
des na Croác ia ", declara: "Nada
indica que ern breve se restabele
ça a paz na Croácia. �{)S últimos
dias teve lugar um incidente que
moslra bem os sentimentos atuais
do país. T'm dos melhor conheci
dos poetas da .lugocslúvia , Vladi
mir Nazcr, que tem 76 anos de ida- Ide e nasceu na Dalmácia, foi dis
tinguido pelo Poglavnik com a Ioferta de um lugar honorário na

Academia de Ciências da Croácia,
recentemente criada. Naz or r e

cusou-se a aceitar, 'Passou para os

rebeldes e d ir igiu um apêlo ao po
vo da Croácia no qual disse que ti
nha, sem hesitação, recusado o con

vite de Pavcl ic para colaborar nu

ma Academia de Uslas e Fascistas,
preferindo viver em liberdade e

lutar pela liberdade do povo. E de
clarou mais que a sua avançada
idade não o impedirá ele se bater

,'Pela pátria com as armas na mão".
(E. C.). 3v-2

Comprai na Ct SA MISCE
LÃNEA � saber economizar

Credito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

O maior e mais acreditado Clube de Sorteio de Mer
cadorias do Estado

Sort"i,o)s nos dias 4 e 18 de cada. mês
PRÊMIO MAIOR CR s 6.�50:00
Muitas bonificações e inscrições de pagamentos.

Médico gratls
NOTE BEM todas estas vantagens por apenas

, Cr $ 1,00. Tudo que promete cum

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

Conserve bem na memória os dias It e 18
----.-

Pães frese os
Os pães fabricados pela "Padaria Osmar", de Francisco

Meira, que até agora eram vendidos na "A Soberana", desta
data em diante passam a ser vendidos na "Casa Belo Horizon
te" (esquina das ruas Visconde de Ouro Preto e Fernando Ma
chado), onde pódem ser procurados pela amável freguesia.

F"ARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
Entrea-a a domicílio

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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iVida Social I� .
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VISCONDE DE ITABORAf
Conta-se que o visconde de Lia

borai, sendo presidente do COlise·
lho, recebeu, um dia, em sua casa

particular, a visita de corlezia do
ministro da França no Rio. O di
plomata não escondeu a sua extra
ordinária surpresa, ao ueriiicar
que o estadista habitava um pré
dio de absoluta simplicidade, on

de as instalações pareciam mais
de um arnanuense de repartição
do que as de um chefe de govêrno.
Liaboroi, antigo parlamentar, de

putado, ministro uárias uezes, se

nador, presidente de Província e

de Conselho de Ministros, teve nas

mãos os destinos do país. Disporia
do Tesouro, se entendesse. ' Nin
guem, entretanto, foi mais honra
do do que êle. Respeitado e admi
rodo, se havia lima coisa que não
ambicionasse, essa era o dinheiro.
Morreu como viveu, Dele se disse
o que se poderia dizer que muitos
outros estadistas do Seçundo Rei
nado a verdadeira nobreza dos
f}randes do Impérip do Brasil es

tava na probidade pessoal com que Ieles se cotul tiziam, As exceções po
diam ser [apontadas a dedo.

:Anh'ersirlo8 a
Festeja hoje seu aniversário na

talício a menina Rosa-Marie, filha
do sr. Tomás Camilli, industrial.

Transcorre nesta data o

cio do jovem Alí Rufino.

Passa hoje a data aniversário.
da exma. sra. d. Aldo Ribeiro, es·

posa do sr. Alvaro Ribeiro, do co

mércio da cidade de Itajaí.

natalí-

Dia 25:-Grantle baile
da Primavera.

Eleicão da Rainha ela
Primavera.

Concursos, surpre:sas.
I Meias reservada� na

'l
J�aaheria Moritz, a

__:_Jrllr
dr. dia 15.

x

Vê passa.r neste dia seu aniver
sário do sr. Roberto Schmidt, resi
dente na cidade de São Francisco,

ALfAIATE

15v II
"A Bandeira Nacional quando j'pare

cer em sala ou salão, por motivo de reu ..

níões, conferências ou soJenidades, ttca
rá estendida ao longo da parede, pOI' de
traz da cadeira da presidência ou do lo
cal da tribuna, sempre acima da cabeça
do respectivo ocupante e colocada de
modo que o lado maior do retângulo
"stp..ia em sentido hor-izontal, e a es
trela isolada em cima". (Decreto-Ieí 'no
&.54:5, de 31 de Ju.l1:io de 1942: - Art. 18.
. - ........... _--......_--._-----_......_-_-_-_---_-..

IRONIA NA ROMANIA
O "Timpul" de 25 de Abril de

1943 contém a seguinte graça: Na
bilheteria da estrada de ferro: "Fa
ça favor de me dizer se cu no pri
.meí ro dia comprar um b ilh etc para
um trem no segundo dia, se terei
lugar no trem no terceiro dia".
'(E. C.).

Precisa-se de oticial de pa
letó. Paga-se Cr$ 45,00 a Cr$
50,00. Informações à, rua João
Pinto. 18 (sobrado).
403

A VIDA ESTÁ-SE TORNANDO
MAIS AMARGfl ...

A Gazeta Oficial Italiana de 30
'de Maio de 1943 publica um decre
t.o ministerial que proíbe, a par
tlr do pr-imeiro de Junho, a fabri
cação e venda de rebuçados. (E C)

GRATIS!
Quer receber ótima surpresa, que

o fará feliz e lhe será de valiosa
utilidade ? Escreva a SOARES-
Caixa Postal 516 _. Rio de Janeiro.

CARTAZES DO DIA

Um filme autêntico.

Alvo
A's 19,30 horas

que nos mostra os feitos heróicos da RAF:

para esta noite
A estrêi a de Jane Withers, como estrêla, em seu primeiro roo

man ce, com John Sutten:

Senhorita grã-íínaBRASIL ATUALIDADES 2x4 (DFB)
,VADIO DE PROFISSÃO (Comédia de EI Brendel)

A VOZ DO MUNDO (Atualidades)
Preços: 3,00, 2,00 e 1,00. Imp. até 10 anos

an.w� __

Cine IMPERIAL
Reabertura no domingo próximo, apresentando simultaneamen
te com o CINE ODEON o tecn.icólor de Carmen Miranda.
Alice Faye, John Payne e Cesar Romero e o "Bando da Lua":

Aconteceu em Havana

MACHADO & CIA.
AG:IllNClb..S E REPRESENTAÇõES

Caixa post.al - 37. Rua João Pinto - 5.

Flol·lanõpoll.
Snb-aaentes nos principais municípios do

ESTADO
-----------------------"------

� .a �

S a nu uenolCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANADA
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETC!
Tomco DO CEHEBRO
TONICO DOS MUSCULOS

Sementes vegetais e hortaliças
A Sociedade Exportadorá e Importadora Kierulf & Grovdcd do
Brasil Ltda., representante exclusiva da maior casa exportado
ra de sementes das melhores qualidades de Buenos Aires "La
Germinadora", aceita sub agentes para vendas, no Interior, de
s�mentes de quaisquer qualidades. Pedidos e informações à So
cíedcide Exportadora e Importadora Kierulf & Gravda1 do Bra
sil Ltda. -- Rua 15 de Novembro. r{. 228. -- 2- andar -- salas

211.e 212 -- Fone -- 2-3763.

'lUCi,SABIA ?•.
Copyright by PRESS·

INFORMATION

1 que depois da queda da Fran-
ça foram removidos. na In

glaterra, todas as placas, nomes

e indicações de estações ferro
viárias, ruas e rodovias, para
dificultar movimentos de uma

eventual força de invasão? ..

2 que no começo da guerra, o
marco abmão foi cotado na

bolsa suiça no valor de 0,14 US
dóllares (C�. $42.80) e que devi
do ao curso desfavorável da guer
ra para a Alemanha, baixou a

0,03 US dólares (60 centavos)? ..

3 que em Los Angeles existe o

maior hospital do mundo,
cuja correspondência é tão gran
de que ele passue seu próprio
correio; sua piscina é maior do
que qualquer um dos ciubes
daquela cidade e na sua secção
infantil existe um pequeno jar
dim zool ôqrco ? Devemos ressal
tar que este hospital recebe
exclusivamente pessoas pobres.

4 que em St. James, cidade
francesa com 2.000 habitan

tes, durante 15 anos não se

registrou nsnhum caso de mor
te? Os homens que tomaram
parte da Primeira Grande Guer
ra Mundial, regressaram todos
e, durante êsses 15 anos, cinco
pessoas tentaram suicidar-se
mas foram salvas a tempo? ..

'

5 que no mundo, atualmente,
se falam 2.796 diferentes

idiomas, mas, se levarmos em
conta as línguas mortas, então
aquela cifra atingirá a 6.760?
E dentre essas línguas, as mais
faladas são: inglês, espanhol,francâs e alemão? ..

6 ,q,:e o partido nazista não
fOI.fundado por Hitler, mas

por dOIS ambiciosos burgueses'
-- misteriosamente desaparecidosdo palco político - Feder e Dre
xel. que como o «fuehrer» tam
bém nãs eram alemães? ..

NOTA CARIOCA
DliJ VI'I'OR DO ESPIRITO SAN

'1'0 (COPYRIGHT DA PRESS
PARCA, ESPECIAL PARA "O ES
'1'ADO" - Rio - Quando se tiver
(11... escrever os momentos intensos
que estamos vivendo, muitas Ins
rltuíções, emprêsas, organizações e

mesmo pessõas, serão apontadas,
com int('ira .justiça, como contri
buintes de grande valia, pura escla
círuento de fatos que vinham sen
do deliberadamente deturpados.
A Liga de Defesa Nacional, a

União Nacional dos Estudantes e
a Sociedade Amigos da América,
figurarão, sem dúvida, entre as ins
tituições que mais se destacaram
para destruir a ação nauseante dos
ínimigos da Iíberrlade. Alguns ór
gãos publicitários, (,11t1"e os quais é
justo salientar "Diretores", figura
rão, também, em Iognr de destaque.
Homens como Manoel Rabêlo, AI
cides Etchegoyen, Heractíto So
bral Pinto e outros estarão igual
mente em primeiro plano.
Entre os editores bi-astleu-os al

guns há que merecem especial re
tcr-ência. Nenhum, entretanto, com
mais justiça que a Editorial Calví-
110. Com sua coragem. com seu ar

rôjo, com seu explêndído espír-ito
de iuiciattva, a Edttoríal Calvino
vem fornecendo ao público obras
oporruntssrmas e esctarcdoras, que
IlIIuito têm contrfbuido para desta
:1:('1' lendas até então dominantes,

i dadas que haviam srdo por indivi
duos inescrupulosos e que, por fal
ta de contestação convícente, per
maneciam como fatos reais.
"Bu fui médico de Hitler", "Edu

('[111(10 para a morte", "Missão em

Moscou", "Poder Sovtético", "Feras
humana", "A resistência Russa",
"Inimigo que enfrentamos", "A.
Rússta na paz e na guerra", são
obras que bastam para consagrar
um editor. Agora mesmo, a Edito
rial Calvino acaba de editar um no

"O livro destinado a invulgar su
cesso, Traduzindo e editando a bio
gl'afia de Stalin, escrita por Emil
Ludwig, aquele dinâmico editor
trouxe para o .públtco Iedor um 110-
tável documento histórico
Pelo correspondente especial,

�-.._.._.._.._.---_.---__....--....._-----

O. Pálido.. Depluperado.,
E'Cjotadol, Anêmico., Mãe.
Que criam Migro., Criançl'
uquític•• , receb.rio I toni-
ficação geral do oJg.nilmo

com o

SanuuenolLlc. D.N.S.P. rr 199, da 1921

FOLE
seDRE DE AGOSTO

698
Camisas, Gravatas, Pijames

Meias das melher es, pelos me

nores preços, só na CASA MIS
CELANEA - Rua Traiano, 12

SE1)AS
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Casa SANTA ROS
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

un« TRISTE PERSPECTIVA A Mobiliadora
Retriqeração em. geralSorveteiros-Refrigeradores-Bo lcões--Frigorificos
(para pronta entrega) Máquinas de escrever-Rá

dios-Móveis finos-Tapeçaria

BA1TISTOTTI
Rua Felipe Schmidt, 34 -- C. Postal, 173 -- Fone, 1549
FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA

z: S.

o jornal "CurenLul", de Buca
rest, de 18 de Maio de 1943, publi
ca um artigo de Romulus Dianu
a respeito da nova lei das rendas,
que se refere a "esta alvoroçada
!primavera, cheia de esp etros de to
'das as naturezas". (E. C.).

nA Bandeira Nacional quando em fIo
rão, sobre escudo ou outra qualquer pe
ça, que agrupe diversas bandeiras, ocupa
rá o centro, não podendo ser menor do
que as outras, nem colocada abaixo de
las". (Decreto-Iet n, 4.545. de 31 de Julbo
de 1942: - Art. 18. N. 5).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
CONSüUfAS: 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 .Aper-feíeoamen to e Longa Prática no Rio de Janeiro
CONSUUI.'AS - Pela manhã: diariamente das 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 Presideute Coutinho, �3,

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

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

CLfXICA 1I1ÉDICA - lIIoléstias internas de adultos e crianças, CONSULTóRIO:
Rua Felipe Schmidt n, 38 Tel. 1426 - RESID1!:NCIA: Rua Vi8conde de Ouro
Pr-eto n, 70 - Tel, 1523 - HORÁRIO - Jilas 16 às 18 - FJ,ORIANóPOJ,IS,

'.

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

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

Clínica médtco-ctrürgtca especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CONSULTóRIO: Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 1259 - CONSUJ,TAS: Das 15,30

às �8 horas - RESID�XCL'\: Conselhetro 1I1afra. 77 - FLORIANóPOLIS.

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela Universidaàe de Genebra
Com prática nos hospbtais europeus

Clínica médica em geral, pediatria, doen
ças do sistema nervoso, aparelho genito

urinário do homem e da mulher
Assiste. Técnico: DR. PAULO TAVARES
Curso de Rad íolog ia Clínica com o dr.

Manoel de Abreu Campanarlo (São Pau
lo). Espeeializado em Higiene e Saúde
Pública, pela Universidade do Rio de .Ia
neiro. - Gabinete da Raio X - Electro
carcliografia clínica - Metabolismo ba
sal - Sondagem Duodenal - Gabinete
de fisioterapia - Laboratório de micros
copia e análise clínica. - Rua Fernando
Machado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

BIt ANTÔNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia. Clínica e Cirurgia
do tórax, Partos e doenças de senhoras.
CONSULTÓRIO: R, João Pinto 7 Diá'
riamente das 15 às 17 horas. RESID11:N-
elA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

HELENA CHAVES SOUSA
ENFERlIIEIRA OBSTÉTRICA

(Parteira)
Diplomada pela lUaternldade

de FlorianópoliS
Atende chamados a qualqu�

hora
Praça da Bandeira, 53 - sob.
(Antl::;o Lar::;o 13 de Maio)

DR� REMIGIO
CLíNICA MÉDICA

Moléstias internas, de Senhoras e Cri
onças em Geral. CONSULTóRI@); Rua
Felipe Schmidt - Edifício Amélia Neto,
Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE
SID:mNCIA: Av. H. Luz, 186. Fooe 1392.

DR. ROLDÃO CONSONI
Médico· -- Cirurgião - Parteiro
Formado pela Faculdade de Medicina

ela Universidade de São Paulo, onde foi
Assistente por vários anos Gio SerV'iço
Cirúrgico do Prof. Alípio Correia Neto
(Primeira Cadej.r'a de Clínica Cirúrgica).
Com prática na clínica ginecológica do
Prof. Sila O. Matos. Ass1&tente de serviç,ode partos do Prof. Domingos Delascio no
"Hospital Leão XIII".
Cirurgião do estômago e vias biliares,

intestinos delgado e grosso, tiro ide, rins,
próstata e bexiga. Varicocele, hidrocele,
varizes e hérnia. Doenças de Senhoras El
partos.
Consultas, Das 9 às 12 horas nll

Casa de Saúde São Sebastião.
Opera na Casa de Saúde

São Sebastião

DR. SAULO RAMOS

certo que os
mudcrrom

tempos

Leia no novo número de SELEÇÕES
como se fabricam formidáveis ex

plosivos na maior fábrica de TNT
dos E. U. A.. E, veja, ainda;

Por que razão os lucros da
indústria se transformam em

salários mais altos, beneficiando,
dêsse modo, a todos... Pág. 77.

Suco de peixe qve salva
os náufragos! Como, espre
mendo peixes, se obtém um suco

que mata a sêde... Pág. 66.

As incrtveis façanhas de
Bolivar! O resumo completo
de uma fascinante e recente bio
grafia do Libertador .. , Pág. 99.

Aprenda a ler depressa.!
Ao chegar ao têrmo dêste artigo,
o leitor deve estar lendo duas
vezes mais depressa do que o

fazia ao começar .. , Pág, 23_

Está V. vivendo - ou sim
plesmente vegetando? De
zesseis pontos interessantes pelos
quais Você pode sabê-lo, .. Pág.T.
Não deixe de ler êstes e outros

artigos notáveis no número de

CHARLES GRAVES, da Pl'CSS

11l·ll1Ietido,
a um tratamento semelham

formation Servíce - Exclusivo te, E e hora para perguntar: qual
para esta folha. s�rá o efeito dos revezes aleD1�es
Londres, Urgente _ Na idade de sobre o Jl1o�al do povo �, partícu

cinquenta anos Hitler já atinetra ,larmente, sobre a posiçao e pres
o pínacuío de iloderio' e prestígio. tígio do pa�tido nacioI�a� socialista?
Sem ter precisado recorrer à guer- Nestes diaS, catastróficos l?a�'a a

1'<1, rasgurn o 'I'ratado de Versalhes, A�enlUnha (' flue o EH�llstro
anexar-a a Áustria e riscara aChe- Hímm ler chega ao apogeu. Ha qua-

jcoslováquia do mapa. Graças a tI:o anos atrás, êle e�'a.' o sem dú
processos como êsses, a Alemanha "Ida, elemento prestIgta�o e pode
obtivera estrondosas vitórias diplo- roso. Agora, el�quanto 1;IItler se r-e

mãtícas sôbre todas as outras ]>0-
colhe aos �astldor�s, HIImnl�r. qu�

têncíns. li, mesmo depois que mer- sempre agu-a atras do ca!lal'Io, c

gulhou tão temerariamente seu emp�rl'ad? pa�'a ? yro.scemo. ,_

país e toda a Europa nas voragens E (' .IllUltO stgrrifíoatíea a poslçao
da guerra, sua estrela continuou assu?lIda perante a. frent� .Interna,
POI' muito tempo em ascenção. por esse hOllle�n cuja habítídade se

No prtmetro aniversário do co- �ornon conhecida pelos povos su_b
mêço das hostilidades, Polônia, No. .lug-ados da Europa e do,qual ro
ruéga, Holanda, Bélgica e França �'.�m, dados Jl�deyes pratícamente
não passavam de países derrotados Ihm!tados. Nao 19l�oran� o� �hefes
ou ocupados pela Alemanha h itle- n?zlstas que sua sítuacão e llltol�
l'ista e muita pouca gente acredita- rüvel, que a. marcha_; dos aconteci
va que a Grã-Bretanha conseguisse mentos a�uaIs lhes e funesta e es

escapai' ao mesmo destino. Entre- til'�, ])01' I�SO, se preparando para
tanto, a batalha da Inglaterra e tre- agu- �e a_cOI'do com as futuras cír
mendos bombaJ'deios aér-eos contra cunstan�Ias.
as Ilhas Brttânrcas apenas haviam Os aha�los aguardam _o des�n�o
começado e, apesar da Luftwaffe já lar dos fatos, sem tsulões otímís
ter tido alguns significativos r'eve- tas; sabe�ll que o c�lapso da A}e
zes nos céus br-itânicos, ainda não :l�anha �ItlerIsta sera a co.n.sequen
fPra deles expulsa. Em fins de ��a jJlH',dJ�t� da derrota mílítar das
agôsto de 1940, Hitler tinha toda a forças IllJII1Ig-as. E esperam ...

razão em congratular-se consigo
mesmo por havei- iniciado uma
guerra aos cinquenta anos.

Agôsto de 1941: - apesar da Gn1-
Bretanha não ter sido invadida ou
derr-otada, havia aparentemente,
ruuitas razõ{'s l/ara que o "Pueb rer-'
julgasse essa invasão ou essa clp)'
rota COl1l0 infalíveis: e, em 22 de
junho ,iá havj a atacado a União So
viética para depoís de dois meses
penetrar IIrotundam en te na Rú ss] a '.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;:;;;:;'
ameaçando ta.ato Moscou como IJe- Iningrado. Na primavera daquele
ano, então, ton,i a península baleá
nica havia caíôo sob contrôle ou
ocupação eixísta e o exército ale,
mão, o Afrika Kerps de Rommel,
desembarcado na Líbia, e impelido até o Egito as fôrças de lVa
velI - cuja vitória sôbre o mare
chal Graziani, no inverno anterior,co'nstftufra o primeiro sucesso brio
tânico de gl'allde envergadura. :\Ias
a vitória total não fôra ainda as
segurada; contudo, os nazis já afir
J1�avalll que os exércltos russos po
díam ser considerados aniquilados
e flue a Gl'ü-Brcfanha, em face da
intensificação dos ataques subma
rinos, não tardaria a ser ar-ratada
à sttuacão desesperadora. O modo
de pensar dos alemães, podia-se
resumir da seguinte maneira: "Fal-

.

ta pouco !lara liquidarmos os rus
sos, então, teremos apenas os in
gleses para consumir".
Hoje, a situaç,'io do Reich é crí

tica: depois das derrotas sofridas
na fl'ente oriental, 110 inverno de
1941, os exércitos germânicos tive
ram período dc avanços vitoriosos
quando chegaram até o sopé do
Cáucaso p atingiram o Volga em

Stalingrado. Mas êsse foi Q limite
de spus sucessos. De Stalingrado,
tiveram que recuar depois de ha
ver-lhes sido infligida a mais tre
menda derrota de toda a história.
Fracassaram as tentativas teutas
para desfechar a ofensiva de ve·
rão, êste ano, contra o saliente de
Khursk. Apesar das pàvorosas per
das que se resignaram a sofrer, as
fôrças hitlcristas, foram deti(las
pelos russos que, no espaço de um

mês, conseguiram recuperar todo o
terreno perdido passando finalmen
te à ofensiva. Há IJOUCOS dias já
pudemos constatar a primeira fa
se dessa ofensiva que terminou vi·
toriosamente com a recaptura de
Karkov e a retirada germânica
contínua ...
Agora a \Vehrmachit perde suces·

sivamente terreno e, aliás disso,
foi expulsa da África do Norte, Si
cília e outras grandes cidades que
foram devastadas pelos ataques
aéreos aliados. E o resto do país,
inclusive sua capital, acaba de ter
a "amostra" do destino que lhe es·
tá reservando e vê aumentar, de
hora e hora, o perigo de ser sub-

A Indústria
Mais Perigosa
do Mundo

111111

Especialista em moléstias de senhoras -

Partos.
ALTA CIRURGtA ABDOMINAL: estô
mago, vesícula, útero, ovários, apêndice,
tumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA
00 PERfXEO - Hérnias, hidrocele. ve

ricocele. Tratamento sem dor e operação
de lIemorroides e varizes - Fracturas:
aparelhos de ::;êsso. Opéra nos Hospitais

de Florianópolis.
Praça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.089.
Horário: Das 14 às 16 horas, diariamente.

SELEÇÕES. para JULHO
Acaba de sair
Apenas Cr.$2,oo

DR. BEZERRA LEITE

ALVARO RAMOS

Clínica Médica
Tratamento das Doenças

Pulmonares
RAIOS X

Consultório-R. João Pinto, 7
Telefone: 1461

C:msultas das 17
horas em diante

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico -

Ex-interno da Assistência Muni�ipa1
e do Serviço de Clínica Cirúrgica
a cargo· do Prof. Castro Araujo,

do Rio de Janeiro.
Vi as urinárias - Operações
Consu1t: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11.30 hs, e,
à tarde, das 16 hs. em diante

Resid; Vidal Ramos, 66.
Fone: 1067.

DR. AGRIPA DE FARIA
CLíNICA MÉDICA
Rua João Pinto n, 7

Tel, 1461
Homens e SemJJ.oras - Moléstias
Nervosas - Moléstias Mentais

Consultas diárias dali 3
horaB em diante

CIRURG IÃO-DENTIST�
Rua Vitor Meireles, 18

Representante Geral no Brasil:
FER.'iANDO CHINAGLIA

Nua do R08Ô1'io, 55-A - 2.0 andar - Rio

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
denàis, câncer do est'Ômage, afe
ções das vias biliares, rins, etc.
Aplica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar _.:,. Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas. curtas e ultra-cur
tas. Raios Infra-Vàmelhos e RaiQs
Ultra Violeta. Infrazen-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

esquina Felipe Schmidlt
Das 9 às 12 hrs" e das 14 às 17 hrs.

Telefone 1.475

VENDEllI-SE
agora a preços mais baratos, CORREIAS PARA
TRANSMISSÃO, de todas as bitolas, fabricadas com

couro Cl crômo.
Compra-se OLEO DE PEIXE, em qualquer

quantidade. Pagam-se os melhores preços da praça.
Tratar à rua Conselheirs Mafra, n' 41.

TAMANCARIA BARREIROS������_ICASlf MISCELANEA, distri- Prestigia o Govêrno e 88
buidora dos Rádios R. C. A. classes armadas, ou ser'_
Victor, Vávulas e Dsicos. um "quinta - colunJata". (Lo
Rua Trajano, 12. D. N.).

DiA�'W também ri rXATO
corlando ou cosendo!

"""

-._--.�.-

Lavando-se com o sabão't

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
CIÂ. WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca regist.)

,,�\\�O VIRCI:.J �DA �(.;A;O� WETZEL INDUSTRIALJOINVILLE

econom.iza-se tempo e dinheiro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A ESQUADRA ITALIANA COM OS ALIADOS

Londres, 10 (C. P.) - O grosso da frota italiana já se encontra
sob comando do almirante britânico Cunninghaan. Informações recebi
das hoje à noite acrescentam que essa frota navega rumo aos portos
aliados. Não se sabe ainda se os alemães conseguiram capturar alguns
navios da esquadra italiana; mas, em caso afirmativo, acredita-se que
o numero dessas unidades deve ser muito reduzido.

O BRASIL E O POVO ITALIANO
Rio, 10 (A. N.) - Falando ao vespertino "0 Globo" o embaixador

Leão Veloso, secretário geral do Itamar-ati, declarou o seguinte: "O
povo brasileiro não idenlificou, jamais, () povo itdiano, - pelo qual
sempre leve sincera amizade, - aos dir igcntcs fascistas, que tão rno.l
o serviram. Nós, brasileiros, regozijamo-nos com a capitulação da Itá
lia, porque isso significai a libertação do povo i I al iano e sua reintegra
ção no papel histórico que o Fascismo vinha há mais de 20 anos adul
terando. Os aliados, hoje vencedores, não tiveram intensão de humilhar
a nação Italiana, A expressão "rendição incondicional" deve ser enca
rada do ponto-de-vista militar implica simplesmente uma exigência de
condições de segurança, para os exércitos aliados desembarcados na

Itáli ai, Terminada a guerra, o Brasil, como no passado, está pronto a

oferecer trabalho ao povo italiano, cuja corrente imigratória o Fascis
mo desviou da nossa, terra. O trabalho italiano no estrangeiro foi, até
o advento do Fascismo, um Iautor de prosperidade para a Itália. O

NÃO SURPREENDEU Brasil deseja ajudar o povo italiano, o que, diante das condições eco-

R· 10 (A N) A ,. nômicas desastrosas criadas pela guerra, será para êle mais do que 11l1l1-
10, .•

- noticia

I
Cai uma necessidade impr-escindível para subsistir".

da rendição incondicional das Iôr- '--

ças italianas não surpreendeu ver- MAIS ALElVIÃES PAR� A ITÁLIA
.

.

_. Londres, 10 (D. P. Urgente) - A emissora de Berlirn propagou quedadeiramente a populaçao cano- o Alto-Comando alemão está enviando novas tropas para o território
ca. Era como se já fosse do co- italiano. Segundo a referida emissora, êsscs co�tingente� nazistas estão

. fortemente equipados. Enquanto ISSO, oll1l:a� Info�'I11açoes, de orrgemnhecimento de todos. alemã, indicam que o Passo do Bcrner fOI lllterdItado pelos naiZIstas.

Prevlsoêsm:SÓbiêTiVõiijaDiíãTuéiraRio, 10 (A. N.) - "O Globo" di- organiza cã-o de bases na China e cão dos países derrotados no,
vulga sensacional documento enca- en�'Burnlla para combater o Japão ; Õr iente ;minhado ao govêrrro brasileiro. O Abril e maio - guerra dirrg idn I

Abril a outubro - completa-se o'
referido vespertino diz: "O aludi- contra o Japão e ilhas; nesse

í

nte- programa para a consecução dasdo documento, vindo há meses dos rim, revoluções, epidemias e arrua- vantagens da paz e o re�tabelecIEstados-Unidos para o Itamaratí, ças através da Europa; I mento do mundo. Nessa época se-·
representa, afinal, em síntese ad- Outubro - vitória aliada no Irão desligados dos efetivos do
rnirável, tão característica do es- Oriente;

.

I exército norte-americano 700 mil
pírito norte-americano, a previsão Novembro a dezembro - auxí- homens por mês;dos acontecimentos que se desen- lio dos países da Europa, por par-I Outubro - a América ficará com
rolarão no curso da guerra. Com te dos Estados-Unidos; um exército de 4 milhões de ho-
a confirmação dos fatos, tem agora 1945 - Janeiro a abril - ocupa- mens.
o valor de verdadeira profecia. ,I

���:i�::��3::�ff:�:!��td;i ImpO rIantíss im a CDnferên c ia, no R�D �própria fase de beligerância, por- Rio, 9 [A.N.] _-: Três horas foi o tempo de duração da conferen-1O TRISTE TELEGRAMA DE BADOGLIO que atinge e envolve os primeiros cia entre o ministro Salgado Filho e o almirante Jonas Ingram,Londres, 10 (U. P.) - No telegrama em que participou a Hitler a tempos do após-guerra. Há ainda comandante da quarta esquadra dos Estados-Unidos, em operações rio

capitulação da, Itália, o marechad Badoglio fez uma fria descrição do nesse documento da mais alta V:1- Atlântico sul. Dessa conferência participaram altas patentes de ambos
cáos em que se debate a Itália. O chefe do govêrno italiano confessou lia o testemunho eloquente da me- os países.
que as condições de defesa da Península eram tão precárias, que não tículosídade com que a grande na- --=----------------�--------------
havia a menor esperança de resistência e muito menos de vitória. Re- ção aliada tudo previu para tudo 800 mil britânicos na 50FRE DE CA-ferindo-se à perda, de Sicília, disse Badoglio ter sido o golpe grave e p�over, e revelações sôbre planos "

aliados nos paí d frente 5Ino·b."rma· -

Omais profundamente sentido pela nação italiana. "Apesar de nossos es- ises ocupa os ou

TARRO E NAforças - explicou Badoglío a Hitler - o avanço do inimigo não poude que venham a ser oeupados pelas nense
'

ser contido; ai invasão está em marcha". Mais adiante, disse Badoglio a, fôrças Jiher tador-as. Ebborado em
Estocolmo, 10 (U. P.) - A agên- OUVE BEM?seu ex-aliado: "Milão e Palermo estão destruídas: as comunicações do �94�, somente agora, ent,I,'etanto,1 ité

.

I
-

hasteei 1 e divulzado cabendo ao O GIo- cia telegráfica sueca num d espa-erri ano, na mais cornp eta confusao; os a astecímentos comp eta- b" "'.'. d f
A

I B f h' O aturdimento, provocado pelo-mente esgotados devido às rigorosas proibições da exportação alemã. I .o a pr�mazIa, e az�- o n,? ra- cho de Tóquio in or-mam que a
catarro, é muito incômodo e abor-Não há ponto do território italiano que não tivesse aberto "'O inimigo si'l. Seu título e sugestívo : Corno 80.000 soldados britânicos concen- -W , e quando?" Dl' tít I recido. As pessoas que nao ouvem,como ficou demonstrado pela facilidade com que desembarcou, onde, .:. amos 10Je, a u II I) trados na fronteira sino-birmanense b f d bid oscomo é quando quis". Terminando seu patético telegrama, Badoglio d,e curiosidade, .0 _que �ele se con- em, que so rem e zum 1 os n .

� tem como pre E 1 e que nas esferas autorizadas ni- ouvidos e padecem de aturdimento-manifesta que, devido a êsses imperativos da fatalidade, C[J.le arrebata- J'
visao, 1- '�: catarral, encontram pronto alivio-ram à Itália seu império colonial, aniquilando suas indústr'i'as, sua I11f,-

anen-o de 1�43 -: r-eviravolta a pônicas acredita-se que está pró- tomando PARMINT _ o remédio •.

h t t d d f
. - .

Ii b
. favor da ofensiva aliada: .

a ofensiva br itâ nica nann a mercan e e suas es ra as- e- erro, VIU-se a: naçao íta iana o rrga- Abr-il V't" r d
'

'f'
xrm uma 1 I realmente eficaz no tratamento dada a solicitar armistício. '

e na rRússia' lona a la a na A rrca Birmânia. afecção catarral. Pela sua ação,
Maio - .lBlitz" contra a Alema- Acrescenta-se que até tropas chi- toni�icante, P�rmint, r�duz a infla-

. OS ALEMÃES �I;OQUEIAM. G:€NOVA nha e Itália, com grandes baixas nesas foram recentemente concen- maçao do OUVIdo médio, �a1!sadora;,LONDRES, 9 (U. P.) - Avizinham-se VIOlentos combates entre os aliadas' t d f t I B'
A' do catarro. E uma vez eliminada a:

I· d I
-

S d' f-f'
. .

I' d
-

t
"

tra as na ren e ca rrrnama.

,. fI
-

bid s,a. I� os e a emaes. egun o ln. ormaçoes o ICIaIs, os a la �s e naZIS as Outubro _ colapso alemão com 111 amaçao, cessam os zum I o
estão ,e_mpenhados em verda,d�Ira n�aratona para a ocupaçao das terras a ocupação dos países derrotados,

I
SR. MOTORISTA: _ Leve os documen- nos OUVIdos e a dor de cabeça, .e"da Itália, embora com propósitos diferentes. r-evoltas internas e vitórias aliadas tos necessários, para a substituição da desaparecem gradualmente o aturdi-De Roma revelaraau que os nazistas bloquearam o acesso ao porto f em Burma'

'

cart�ir� de motorista, a "Empr�sa Inter- menta e a dificuldade de OUVIr•.
: ... t d d GA d"t

.

t . t
A

't ·d '. • medIána", e a�uarde, com breVIdade, em P rIU'nt
.

obt'do em qualquer far-e as p;In?IpaIS es ra as e enova, on � e mm o 111 enso? ra�sI 9 e 1944 _ entre JaneIro e abril _ sua residência, o recebimento da nova �. I e 1.automovels carregados de soldados alemaes. Revelou-se, alem dISSO, em maCIa ou drogana.fontes não oficia,is, que três divisões blindadas alemãs estão em mar-

M I-
-

t' f d d
A' Todos que sofrem de catarro,_

cha para GênovaJ.· Todas as informações aliadas coincidem, por outro
. USSO 101 es a so re� o e caocer aturdimento catarral e zumbidos.-

lado, em confirmar o desembarque de tropas norte-americanas, .cana- nos ouvidos, farão bem experimen-denses e britânicas em Nápoles, Vibo-Valentia, e em muitos outros POll- tando Parmint.
tos da costa italiana do maJI' Tirreno. Além disso, segundo informações Londres, 10 (U. P.) - Informa a Exchange Telegraph, de ----------------,__ (não confirmadas, os aliados desembarcaram também em Civitta Vecchia, Angora, que, segundo notícias fidedignas, foram chamados i
mos arredores de Roma, nas vizinhanças de Gênoval e na ilha Sardenha, ,. 'd' t d M 1"

.

t' I f Ienquanto os alemães ocuparam a Córsega. As fôrças italianas não estão varIOS me ICOS para a en er usso mI, cUJO es ado de saude é 1�lnl'IIII:{IIIilIJ� I

oferecendo resistência aos soldados aliados, de alCôrdo com as ordens grave. O ex-chefe do fascismo está sofrendo de câncer e, aoque! lJ IiI! I !
dadas pelo maredhal Badoglio. Mas, segundo informações de Berlim, ' , . .

t
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-em diversos pontos da Itália as fôrças italianas estão sendo desarmal- parece, e necessarIa uma In ervençao clrurglca. NOME, E UMdas, também, pelos soldados alemães. Deve-se destacar, entretanto, que 11)( B O LOI
os italianos tentam resistir alJs uazistrus. _

PODEROSO AUXI
L.U.R NO TRAT.A.-

UNTO DA

CROATAS E ALEMÃES
Londres, 9 (U. P.) - Os sol

dados croatas e alemães ocupa
ram o território da Dalmácia que
se encontrava, antes, sob a ocu

pação italiana. Segundo revelou
ainda a emissora de Berlim, a Dal
mácia será incorporada à Croácia,
com a aprovação do Reich.

O LOUCO VAI FALAR...
Londres, 9 (U, P.) - Infor

ma-se que Hitler presidiu um Con
selho de Guerra em Berchtesga
den e que possivelmente pronun
ciará amanhã um discurso.

DE QUE FôRÇAS DISPõEM OS ALEMÃES
Londres, 10 (U. P.) - Os observadores militares locais, bem inf'or-•

mados, calculam que as fôrças aliadas que desembarcar-am na Itália
:terão de fazer frente a, aproximadamente, 18 divisões alemãs, isto é,cêrca de 300 mil homens, inclusive algumas unidades blindadas. Infor
ma-se que cêrca de metade dessas fôrças está concentrada no norte da
Itália para defesa do vasto vale do PÓ e que o resto se acha distribui
do de maneira um tanto irregular pelo território da península até a Ca
lábria. Acredita-se ser pouco provável que haja! mais de 3 divisões na
zona de Nápoles e região ao sul dessa cidade, fôrças estas que agora
devem encontrar-se em perigo de ficar isoladas, à vista dos desembar
ques aliados em Nápoles, a menos que se retirem rápidamente para
Iéste e se apoderem da linha férrea que corre ao longo da costa orien
tal passando por Foggia. Informa-se, por outro lado, que os alemães
têm certo numero de divisões (talvez 12), na Grécia, c na Jugoeslávia,
e outras duas distribuidas em diversos pontos, entre os quais a ilha de
Rhodes e outras do mar Egêu, as quais até agora estiveram guarnecidas,
em sua marrar parte, pelos italianos. Acredita-se, além disso, que os
.italianos têm uma guarnição composta de jovens recrutas na Sardenha
e, possivelmente, alguns contingentes na Córsega.

A ITÁLIA ROMPERÁ COM O REICH
Berna, 10 (U. P. Urgente) - Se os alemães org3lnizarem ou criarem

qualquer govêrno títere italiano na Alemanha, Badoglio está disposto
fa romper relações com o Reich. Os nazistas, com essa atitude, poderão,
jnclusive, f.orçar o govêrno italiano à declaração de guerra! entre a
Itália e a Alemanha. São essas as informações chegadas ontem à noite
a Berna e procedente de fontes autoriza.das.

SA.NG1.JENOLContém oito elementos tônicos
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Artilheiro de um bombardeiro norte-americano «Liberator», em

plena ação durante um encontro com aviões inimigos de com

bate sob os céus da Itália. Os constantes bombardeiros sôbre
a territorio peninsular foram uma das principais causas da ren-

dição da Itália. [Fóto da Inter-Americana]

Grave acidente
Exigindo a renúncia de Hitler

Estocolmo, 9 (U. P.) - Uma emissora clandestina alemã
anunciou que os principais industriais do Reich mantiveram confe
rência, imediatamente depois de receberem a notícia da rendição Ida Itália, exigindo a renúncia de Hitler e a formação dum novo go
vêrno. Foi tumultuosa a reunião, à qual assistiu um representante

Ide Goering, proprietário de muitas empresas industriais de grande
importância,. que comunicou ao marechal a decisão dos conferen-
cistas. 1 .,.;

Os Pálidos. Depauperados.
Esgotados. Anêmicos,

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

do organismo com o

Ante-ontem à tarde, em frente aQ1:

depósito de gasolina da firma S.A.
Comercial Meyer, o motorista Ar
naldo Sousa sofreu sério acidente
com o deslocamento de um dos·
aros e a respectiva camara 'de ar.
do seu carro, justamente na oca

sião em que procurava reforça.r os

pneus.
O 'acidentado foi socorrido por

um médico militar, que transitava.
.

no momento naquelas imediações.
e em seguida, transportado para o

Hospital de Caridade, em estado
de choque.
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