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a�lln8 !XII � lULONDRES, 7 (U� P.) -- PERECERAM 174 PESSÔAS EM CONSEQUÊNCIA DE
VIOLENTO DESASTRE OCORRIDO COM O EXPRESSO DE PARíS QUE SE
CHOCOU COM UM TREM DE CARGA QUE CONDUZIA GASOLINA� O DESAS
TRE TEVE LUGAR NAS VIZINHANÇAS DE CHALONS-SUR-SAUNE� A GASO-

LINA EXPLODIU, INCENDIANDO OS DOIS TRENS.

•

o
, Canhoneio da costa

adriática
Cairo, 7 (U. P.) --- Fôrças

navais britânicas, que aux llram
as fôrças do Oitavo Exército,
na costa do Adriático, canho
nearam violentamente as posi
ções nazistas situadas na zona
costeira. As tropas do general
Montgomery, auxiliadas pela
esquadra, repeliram diversos
contra-ataques blindados lan-
çados pelos nazistas. ..

o contra almif'ante
Moun�batten

Londres, 8 (U. P.) - A B.
B. C. anunciou que chegou à
Nova Delhi o comandante
chefe dos alidos no sudoeste
da Ásia, contra - almirante
Louis Mountbatten, o qual
continuará viagem para Chung
King depois de conferenciar
com o comandante das fôrças
billhfu� na

fudia,�n��------I------------------------------�Auchinleck. I Ano XXIX Florlanópolls-Sexta-feira, 8 de Outubro de 1943 I H. 8936

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

Obscuras as intençõe� germânicas Deixando Roma resistirão no vale do Po 1Washington, 8 (U. P.) - O secretano da Guerra, sr. Stnn- ,
son manifestou aos jornalistas que, segundo s-eus cálculos, os Londres, 7 (U. P.) - Roma I têm em seu poder. Torna-se-áj para obrigar o inimigo a aban-
alemães contam com 20 ou 25 divisões em território italiano. está ameaçada por terra, mar necessário, antes de mais na- danar, uma após outras, as zo-

"

O sr. Stimso?- disse qu� "�s intençõe:, gerrnânícas n�o �ã? Cl�,- é ar pelas forças aliadas, e por I da, que os Aliados aumentem nas que controla em terras ita
ras � que pode es�eral dêles �ma serre de açoes dIl�torIas, a êsse motivo não poderá servir a intensidade de seus ataques lianas.medida que suas forças se retiram para o norte". FrISOU que, êde rí

A
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'

antes de terminar a campanha da Itália, violentas batalhas se
de sede o governo epu ica

travarão. no Fascista. Foi o que afirmou
o locutor da emissora de Ber-

Declarado indigno do oficialato lim ao des.ta.car que. o gO,vêrnode Mussolini funcionará no
Rio, 7 (A. N.) - Esteve reunido sob a presidência do gral. norte da Itália. Sezundo desta-

S'l J" C Ih d I t
- .

declarar j di d I b Londres, 8 (U.P.) - Estão circulando novos rumo-I va umor o onse o e ns ruçao que vai ec arar In igno o I
cou ainda o informante nazis-
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f' d d I re� sobre um pedido de paz feito pela Alemanha à Rússiao reia ato o capitão U 10 egis ascimento, que OI con ena o pe o ta seria impossível ao "duce" .
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f t r dT ib I d S N' I íd B'lE' por ln erme 10 . o apao. egun o um ln orman e a la o •

.r! una. e. egurança, acionai, P?r ter trai o o, .

rasi . �s� r�u- dirigir a Itália, de Roma, du-.' não oficial Moscou concordaria com o armistício pedido
mao fOI murto demorada, tendo SIdo tomadas varias providências ] rante muito tempo devido i I por Berlim} desde que os aJamães recuassem para a Iron-
para breve solução do assunto, afim de que aquele oficial, despido t

'

liad
teira russa e entregassem às autoridades soviéticas Hitler

d
. , .

dE'
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lhid ídi
crescen e ameaça a 1 a que '1' M t

.

laas msigmas o nosso xercito, possa ser reco 1 o a um presr 10 • .
e seus aUXI lares. as} ao mesmo empo em que circu

.,

palra sobre ela. Dessa afirma- a notícia de armistício na frente oriental, fala-se tambémcomum. -

f" I d B I' I 1
-

t- d t tçao o reia e er im, conc U3- em que os a emaes es ao procuran o en rar em en err-

se que os alemães terminarão dimentos com os bt'itânicos e norte-americanos, por inter
abandonando Roma e toda a médio de seus representantes em Madrí e Lisboa.

��r�:.I:u�Od�i�t�I�� ;�b;r:os:� Em ebulição a península da Islriaja evidente que a decisiva re- Londres, 7 (U. P. Urgente) _ Toda a península da IstrIa
sistência nazista terá lugar nas I está revoltada, travando-se combates violentos entre alemães
províncias de Emilia, Toscana e guerrilheiros jugoeslavos que estão sendo apoiados por sol
e Ligúria, é claro que os ale- dados italianos. Outros despachos acrescentam que os jugoes
mães não abandonarão, por si lavas continuam combatendo com êxito em Sandzhak, Monte-

negro e Herzegovina.mesmos, a parte da Itália que

Incentivo à partida das fôrcas brasileiras
Rio, 8 (A. N.) - Em mensagem, entregue ontem pessoal

mente ao ministro da Guerra, o mímístro Leopoldo da Cunha
Melo, presidente da Liga de Defesa Nacional, acentua que é
preciso que partam imediatamente as fôrças expedicionárias
brasileiras, com cuja partida mais se acentuará a união nacio
nal e mais se afervorará o sentimento de vingança dos brasí
'leiros. A mensagem conclue, dizendo que só com a participa
ção direta e imediata do Brasil nos campos de batalha pode
IDOS assegurar-nos um lugar de destaque na conferência da paz
-e na reconstrução do mundo.

Explosão 110 edifício dos Correios de NápolesNápoles, 7 (Ll, P. Urgente) - locar o petardo, os alemães pro- ve vários mortos e feridos entre
Uma bomba-relógio, colocada I

curaram dar ao mesmo o máxi- as pessoas que trabalhavam nos

pelos alemães no edifício dos mo de efeito, pois o edifício dos edifícios próximos. O prédio dos
Correios desta cidade, explodiu, Correios - um dos prédios maio- Correios ficou reduzido a um

hoje, à tarde, ao ser reaberta res de Nápoles - está situado no montão de escombros. No mo

aquela repartição ao público. Os coração do bairro comercial e tem menta, está sendo processada a

primeiros cálculos aponta uma grande movimento. A explosão remoção dos esmagados pelas
centena de pessoas mortas, entre teve lugar quando mais intensa paredes dos pavimentos, bem co

as quais, alguns soldados. Ao co- era ,a afluência do público. Hou- mo dos feridos.

na casa

PARATSO

. .,.._.__-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-._.-_-_-_w_-_-_-_-.-.-_-_-_-_-_-.._,..-_-_._._-.-_-.-......... "aJ"'...._-_-_w_-_-_.

Sal argentino
Porto Alegre, 7 (A. N.)

Duzentos e cinquenta toneladas
de sal argentino foi o último car

regamento chegado aquí e novas

partidas estão sendo esperadas.

Chapéus PRIDA
Pijames LEMO

NOVOS RUMORES DE PAZ
Hitler seria entregue aos russos

Distúrbios em quartéis alemães
Estocolmo, 7 (U. P.) - Em Baadmanstrade, na zona da ca

pital da Dinamarca, produziram-se distúrbios nos quartéis de tropas
alemãs. Foi o que revelaram alguns refugiados que acabam de che
gar de Copenhague.

Finíssimos tropicais e linhos
acaba de receber

"A MODELAR"
Preços' ultra-vantajosos !

..........__-_w_..-_-_-_-_-_-_-_-_p_w_-_w_w_-_-.-__,._..._-...._-_-_-_-_-_-_-_._-_- -_w_w_._-_. .",.._,'WtJIt

,......___-_-_._-.._-_..-_-_w_w_-_-.-_w_-.,.-_-_-_
.._._-_.,._...-_w_- -_-.-.-_._-.-_'_._-_-_-.-_-.._-.'_....-.-...

Como os alemães consideram o Vaticano"cidade amiga", que se encontra
sob a proteção dos soldados ale
mães. Admitiram ainda os nazis
tas que "elementos esquerdistas"
perturbam a vida da cidade.

Londres, 7 (U. P.) AI da Cidade Sagrada, foi estabele-
emissora de Berlim revelou que cido um hospital para os enfer
as autoridades da Santa Sé de-I /]10S e feri�o� alemães '.Ainda se

ram ordem para que fossem gundo a rádio de Berlim, Roma
construidos quarteis para o aloja- não é "cidade ocupada" e, sim,
menta dos paraquedistas ale
mães encarregados de velar pela
segurança do Vaticano. Segundo
uma proclamação do comandante
militar de Roma, a proteção do
Vaticano está sendo realizada de
acôrdo com o Papa, pois, dentro

1-r-_-_· ._w_-.-."..-_-.- -_-.-........-.",..,..,........"..,._......_-_._-••_·_-_••.._-.-_-_-_-_-_-_-_w_-_MrJ.

Rua Fel. chmidt Fone 1629

Vai ser despejadaA "Notícia", do ,Rio, publicou o seguinte telegrama, proce
dente de S. Paulo: "Urgente - A Companhia Nacional de Papel e

Celulose, fundação do italiano aventureiro Nino Casale, vai ser des
pejada do prédio à rua Marconi n. 124, em S. Paulo, onde foi insta
lada a séde da arapuca. No requerimento, a proprietária, sra. dona
Antônia Seug, alega não ter recebido o aluguel do mês de agôsto,
;na importância de seis mil cruzeiros ".

Absolvido pelo Tribunal de SegurançaRio, 7 (A. N.) - Entre os absolvidos, ontem, pelo Tribunal
de Segurança Nacional, figura o engenheiro Eugênio Lacerda de Al
meida, acusado de ter-se apoderado das plantas da construção da:
base aérea de Natal para vendê-las ao inimigo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NOSSA SECÇÁD,·
o ESTADO

Duiria Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

T€l. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

..in o Cr$ 70,00
'Semestre Cr$ 40.00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês c-s 7,00
Número avulso Cr$ 0.30

No Interior:
Ano Cr$ 80.00
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre Cri 25.00

Anúncios mediante contráto

� Revista-no' Forte Knox \\I
I,

{
(

o general de divisao Eurico Gaspar Dutra, ministro da guerra do Brasil, aparece na foto- '

j grafia em posição de sentido ao lado do general Gillem, comandante do Forte Knox, no
., Estado de Kentucky, por ocasião da visita do general a aquele forte do exercito em sua
_. .víagem de inspeção pelos Estados Unidos. .. r ".

IA
I f) PF.JNSAI\1EN'I'O DO DIA

"Tod-os se i-nculcam por si nce
nos; bem p-OUCOIS o são". - Mar
quês de Maricá.

Os originais, mesmo não pu.

I
hlicados, não serão devolvi.

dos.

A direção não se responsa
bíl iza pelos conceitos emiti.

I dos DOS artigos assinados

I

Camisas, Gravatas, Pijames
Meias das melhores. pelos me

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

'\ ANRD01'i\ no DIA
Muií a gente não sabe porque

Mussolini �ão aprecia muito os in
gleses. Diz-se que essa antipatia

I
tem ori gern ha 111 Ll i tos anos, q,uan:
o "cluce " a i n d a era jovem. E Ioi
num teatro. Uma peça de Shakes
p.earc es-tava scnd o Ievarl a à cena.

X,o "g�jinheiro" era um a algazar-
ra medonha. Os al'llÍ.stas estavam
i n comod ad.os com o barulho. A

peça era "Ricardo 11". Em
.
certo

momento, COIll'O se sabe, RIcardo
1T na iminência de ser preso pe
los exércitos in'imigos, sá i do pa
I/leio e cr ií a em altas vozes : "Tra
:al�l-me "um cavalo, depressa!" De
�lItro lado o morlormo cio Rei gl:�
tava : "Pr-ecisa-se de nll� cavalo l •

Nesse instante d e c,m·oçao em que
a p-lat

é i a espera o ,resll.lt�!()O, de
r-epente, uma voz la de r-una dOe'
"o'allinheiro" gr ita : "Serve um

b�r.ro?". O artista que f.azia, o pa
pel de Ricardo n, um inglês de
Iareos r-ecursos re,srponifl,eu mcon-
,r o'

"

" f p'tinenli ao apar tcantc : Serve. 0-

rlr decer i" O �parteai11e era Mus
solini ...

o PRATO no nT<\
SALADA DE MILHO VEHDE

Tome uma lata de m il.ho verde, es

corra toda a água e tempere com

azeite, v in.agr e , sal e pimenta.
Arrume no prato COJl1 folhas de

aar i ào e rodelas de tomates,'"
--Londres (C. E. C.) - Data

apenas de dois anos o desen
volvimento da fabricação de
tanques na Inglaterra quando
se sentiu o papel preponderante que esses engenhos bélicos
representavam na estratégiada guerra moderna. São fá
ceis de imaginar os sacrifícios
e as dificuldades encontradas
para atacar de rijo o programa
da fabricação em série dos
tanques de todos os tipos, o
que foi conseguido graças aos

esfôrços titânicos dos operários britânicos e ao carinho
que as autoridades britânicas
dispensaram a êsse setor de
produção de guerra. As cifras
de produção aumentam 80 %
em cada semana, e foi sextu
plicada em 18 meses! A Inglaterra está produzindo anual
mente 275.000 tanques, carros
blindados e "jeeps". Graças a
essa intensa produção, foi possível equipar-se o 80 Exército
de fórma a aniquilar e expul
sar os totalitários da África
do Norte.

o PRECEITO DO DIA
.............G••_ O _....... VUrlgar-,mente são tidas CIü-l:IO ti-

i B ueo do Bras)-)I arc·F�� �I����l�fl:�����:�t�:::(�:e��y,���:�;I '8
r.A ��".� "7� "pulseir-as" nos antebraços e nas

I : f.ON�·' I !lI,!J ,
# 11ft. ��fa��a,�U�O e�I�����. ��JllIb:��d�:�'

•• : no. TRAJANO 14 19ANDA" (obesidade) significa doença que
- t'I está exigindo trataeuento urgente.• : ..- RiTOS DA (OflFEITARIA (II/�IY}/O

i �::'d;;�;�����;��:��e. :����i��::::::::::: Cantidio Al�:� de Souza
i

Agências e correspondentes em todo o pa ís Missa de seUmo dia
EXECUTA TODAS AS OPERAÇõES BANCÁRIAS Viuva Cantidio Alves de Souza, filhos, irmãs, gen--

Abona, em conta corrente, os seguintes juros:
1'0, noras e netos agradecem, sensibilizados, a todos

I AGJ1:NCIA LOCAL - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 3
os que demonstraram seu pesar pelo falecimento de

i
Dep. C0111 juros (GOMERCIAL SEM LIMITE) 2% a/a

seu marido, pai, irmão, sogro e avô CANTIDIO

i
Dep. limitados (limite de c-s 50.000,00) 3% a/a ALVES DE SOUZA. Expressam ainda sua gratidão.Dep, populares. (idem -de Cr$ 10.000,00) 4% a/a aos Exmo. Snr. Dr. Interventor Federal, Exmo. e Revmo. D. Joaquim
Dep. ele aviso prévio (ele qualquer quantias com retiradas tam- Domingues de Oliveira, DD. Arcebispo Metropolitano, Rev. Padre Dufner-
bérn de quaisquer importâncias). pela assistênc;a espiritual prestada, Rev. Monsenhor Bauer, Cura da
com aviso nrévío ele 30 dias Catedral. às Revdas. Irmãs da Divina Providência, aos Revdos. Padres
ielem de 60 dlas .'. . .

Coadjutor da Catedral, Lourenço e Afonso que procederam à encomen-
idem de 90 dias dação na casa mortuaria e na Capela de São Sebastião. Ao Exmo.

Depósitos a prazo - fixo Sr. Dr. Paulo de Tarso da Luz Fontes, a sua sincera e imorredoura
por 6 meses gratidão pela dedicação e carinho dispensados até os últimos momento�.por 12 meses Agradecem ainda aos que acompanharam o enterramento e aprovel-'

COM RENDA MENSAL tom o ensejo para convidar a todas as pessôas amigas para ass�s-po!!' 6 m€ses .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tirem à missa que mandam celebrar dia 9 às 8 horas na Capela SaG
por 12 meses Sebastião; antecipando seus agradecimentcs a mais esta prova de

LETRAS IPOTECÁRIAS amizade cristã. 2 v.
-- 2.

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

4,5% a/a

4% a/a
5% a/a

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

As letras hípotecâvías emitidas pele BANCO DO BRASIL, dos valores de
Cr$ 100,00, Cr$ 200.00, Cr$ 500,00, Cr$ 1.000,00 e o-s 5.000,00, teem por g�
rantía: OS MóVEIS HIPOTECÁRIOS - O FUNDO SOCIAL e O FUNDO DE
RESERVA.

275 MIL TANQUES
POR ANO

São emitidas ao prazo máximo de 20 anos e liquidáveis por via de soro •
teias anuais. I

Seus juros de 5 % ao ano, pagáveis par meio de cupões, de 6 em 6 meses, •
em 31 de janeiro a 31 de julho de cada ano, estão isentos d€ quaisquer im- I
postos, taxas, selos, contr-ibuições ou outras tr-ibutações federeis, estaduais •
ou municipais, de acôrdo com o decreto-lei n. 221, d€ 27 de janeLro de 1938. IPreferem a quaisquer títulos de divida quírografaría ou prevíteg íada e '1podem empregar-se: EM FIANÇAS A FAZANDA PúBLICA; - EM FIANÇAS
CRIMINAIS E OUTRAS; - NA CONVERSA0 DE BENS DE MENORES, I

• óRFAOS E INTERDI'I1OS; e NO PAGAMENTO DOS JUROS E DAS PRES- •
•TAÇõES DOS EMPRÉSTIMOS EM LETRAS HIPOTECÁRIAS C0NCEDIDAS •

PELO BANCO. •
São .negociáveis em qualquer parte do território nacional e catadas em :BOLSA. :Agências no Estado de Santa Catar-ina: •
FLORIANóPOLIS, JOINVILE. BLUMElNAU. CRUZEIRO, TUBARãO IE MAFRA •
EXPEDIENTE: Das 10 às 12 horas e das 14 às 15 horas. •

Aos sábados: das 9,30 às 11 horas. I
• Endereço telegráfico - SATELJ_,ITE •
• Gerência 1614 I
I TELEFONES: Contadoria 1114 I
................................,...................•

Armas secretas de
• •

navIos americanos
do "Smoth Dakota" tivesse si
do anunciada na época, não se
anunciára então o nome do na
vio autor da façanha.

Os outros três couraçados
com "armas secretas" são o

"Massachessetts", o "Indiana"
e o "Alabama".
O almirante Thomas L. Gat

che, auditor geral da Marinha,
que foi comandante do "South
Dakota", declarou a propósi
to: "Os japoneses acreditaram
que nos tinham encurralado
entre Guadalcanal e a ilha de
Savo, mas nós tinhamos pre-·
parado uma armadilha para

raposas e para ursos".
A seguir, o almirante Gat

che descreveu a fórma como os
canhões de 16 polegadas do
"South Dakota" destruiram os
três cruzadores inimigos, an
tes que os mesmos se pusessem
em

.

posição de 'poder respon
der. "Quando os nipões perce
beram nossos ataques, já os na
vios deles estavam afundan
do", - terminou o almirante.

19 jornalistas
ALVARO RAMOS
CIRURGIAO-DENTISTA
Rua Vitor Meireles, 18

Telegrama de Washington
diz que o Departamento da
Marinha revelou que os Esta
dos Unidos ,possuem, presente
mente, 4 couraçados providos
de "armas secretas", que lhes
dão extraordinaria capacidade
de fogo. Essa revelação foi
acompanhada da relação dos
nomes desses navios, um dos
quais é o couraçado "South
Dakota", que afundou três
cruzadores nipônicos e derru
bou 32 aviões inimigos, duran
te um encontro nas ilhas Sa
lomão.
Embora a notícia dêsse feito

___. -_-_W_W_M.-.-_-_-_M_..-_._,._w_- -_-_w_-_-..

Prestigia o Govêrno e a8
classes armadas, _ ou ser'!!
um "quinta - colunista". (L
'D. N.).

IUo, (A. N.) - Informam de-
Fortaleza qU€ o gerente da Rubber
Developrnent declarou aos jornais
esfarern sendo esporados, a pr i
meiro de novembro, 19 jornalistas .

norte - americanos especializados ..

em assuntos aconôrmioos e que vêm
ao Ceará conhecer de perto a "ba
talha da borracha". Os jos-nalfstas
referidos visitarão o interâor do
Estado e as zonas produtoras de
.maniçoba.

MOvBi
A aviacão aliada
não descansa'

Argel,
'

(U. P.) - Bombar
deiros pesados aliados ataca
ram as esplanadas "ferroviárias
de Bolonha, as linhas férreas
e pontes de Formía, Isvernia e
Minigano e o aeródromo de
Geosetto, durante a jornada
passada. O ataque contra Bo
lonha foi intenso, sendo des
truido um grande depósito de
combustível e danificados enor
mes pedaços da linha férrea.
Outras formações, integradas
por bombardeiros leves e ca
ças, atacaram as posições ini
migas na linha de frente. Du
rante a jornada passada fo
ram derrubados 15 'aviões ini
migos, perdendo os Aliados 6
aparelhos.
"A Bandeira Nacional quando bastea.da em janela, porta, sacada ou balcão fi.earâ: ao centro, se isolada; à direita' sehouver bandeira de outra nação; ao �u.troo se figura·rem diversas bandeiras

perfazendo número impar; em posiçã�que mais se aproxime do centro e à di.reita deste. se figurando diversas bandelras. a sorna delas formar número par.As presentes disposições são tambemaplicaveis quando figurem, ao lado daBandeira Na,:io�al. bandeiras representa.tivas ()" Insrttuíeões ..corporac;ões on as.
180";3('óe.". (Decreto-lei n. 4.545. de 31 d'",Julho de 1942: - Art. IR. N. n.

de

qunlquer espécie
e

quantidade
COMPRAM-SE

Tratar na

A SERVIDORA
4 • João Pinto • 4 I
Atençãov. S. deseja comprar ou vender•.

casas, terrenos, máquinas, moto
res, apólices e outros quaisquer ob
jetos ? Procure a firma A.L. Alves.�
estabelecida à rua Deodoro 35, nes
ta cidade, que se encaTl'egará dc,·
assunto.
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Eleícâo da Rainha
DESMENTINDO BOATOS
Tendo chegado ao conhecimento do Centro Acadêmico que,

'insistentemente, corre a notícia de que êste Diretório mandou impri
ntir certa quantidade de votos, vimos, por meio desta, tornar públi
co que nenhum fundamento tem êsse boatos.

A finalidade do movimento patrocinado pelo Centro Acadê
mico "XI de Fevereiro", é o congraçamento da família estudantíl
de Florianópolis. E essa fráude, de que somos acusados, não seria,
·por certo, a maneira de conseguir tal objetivo.

As apurações dos votos para a eleição da. Rainha, apesar dos
boatos veiculados por elemetos inescrupulosos, que visam entravar a

união dos estudo.ntes de rioasu terra, têm ticlo um cunho de clara
honestidade, facilmente provável a qualquer interessado.

E' o que tem a declarar o Diretório Acadêmico, a bem da
finalidade a que se propôs, e da bôa ordem dos trabalhos ora erice,

--1:ados.

"01"""
! E 1111

1 que a cidade grega de Laris
sa possue um enorme bairro

negro que teve SUa origem na

grande quantidade de escrcvos

trazida da Africa pelos turcos,
em 1821, e alí abandonados
quando terminou a guerra ini
ciada naquele ano entre a Tur
quia e a Grécia.

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

2 que, em epocas normais, os

Estados Unidos consomem

mais borracha do que todos os

outros países do mundo reuni
dos.

Concurso para a eleição da Bainha dos Estudantes, promo
vido pelo Diretório Acadêmico do Centro XI de Fevereiro, com

o apôio de " O ESTADO.

Voto na senhorita .

Aluna do .

Votante .

NOTA: - Preencha com claceza o "coupon" acima e depo
site-o nu urna, existente no Cine Hilz, especialmente colocada para
esse fim.

3 que mesmo um sábio pode
ser aubatituído no coração

de uma mulher, pois a viuva de
Thomas Alva Edison voltou a

casar-se poucos anos depois da
morte de seu ilustre espôso.

�Pouco se fala nos CARlAZES ,DO DIA
guerrilheiros de
Mibailovitcb

..g .

: :

,iVida Social I........( ..

ANIVERSÁRIOS
.

Passou ontem a data natalíeia
"da menina Cleusa-Eli, filhinha do
-sr. Manoel Alfredo Bcrboec .

A efeméride de hoje é, sobretu·
do, digna de menção, por marcar
o aniversário da exma. sra. d.
Beatriz Pederneiras Ramos, espôsa
do sr. dr. Nerêu Ramos. inter-
·.-ventor federal no Estado.

D. Beatriz Ramos tem estado à
fren:e de importantes iniciativas
de caráter sócial e beneficente,
·sabendo compreender. com real
espírito cívico e humanitário. as

necessidades patrióticas e papula
.res do momento. Principalmente
no desempenho do cargo de presi-
,dente da Legião Bra3ileira de Assis
-tência. tem desdobrado as suas

energias de molde a captar a es

tima de quantos com ela colabo-
ramo

"

'�'if!:,:'íf,!il.'\:·.·i���J
Faz anos hoje a exma. sra. d.

. Anita Fernandes, de Sousa, espô
. .110 do sr. dr. Pedro Daví Fernan
-des,

A exma. sra. EI�a Bonsfield
Tezza, eapôso do sr. João Batista
Tezza, faz anos hoje.

A data de hoje assinala a pas
sagem do aniversário do sr. Lou
.rival Silveira.

o santo do dia 4 que, a·pesar-de o câncer ser

considerado uma «doença da
civilização», êle aparece tam
bém nas raças humanas pri
mitivas E' mesmo nos animais
vertebrados, quer vivam estes
engaiolados, quer vivam em es

tado natural.

Sta. Brigida, viuva

Localid ades tomadas
Argel, 8 (U. P.) - As tro

pas do general Clark ocupa
ram as localidades de Possue-

Washington, .7 (O. P.) - Em
, esferas autorizadas, se manifesta
que na proxlma conferência tri
partite dos ministros será também
tentada a eliminação de algumas
divergências existentes' entre os NOdois grupos de guerrilheiros ju-

. goeslavos, devido às quais é pos
sível que os Aliados sejam força
dos a retardar, por muito tempo, a
:invasão dos Balcãs. Êsses dois gru
pos sob as ordens de Brozovich e

Mihadovitch, e, há algum tempo,
além de combater contra as fôr
ças de ocupação do "eixo", luta-
vam entre si. Ultimamente, se tem A's 19,30 horas:
recebido poucas notícias dos guer- Bud Abbot c , Lou Costello, Carole Bruce, Martha Raye e Dick

rilheiros de Mihailovitch, pois toda .'Foran na única comédia que conseguiu suplantar. todas as do

1 Gordo e o Magro:uta contra os alemães, na costa

D d dda Dalmácia e na região de Fiu- ois avia ores avaria os
.

me, tem sido desenvolvida pelos D. E. I. P. Jor�al 2 x 16 ( DFB)homens de Brozovich, ou seja BENVINDO SEJAS, FORASTEIROSINHO! (Des. CoI.)
o general Tito. Preço único 1,50. Livre de Censura

MACHADO & CIA.
AG1i:NCI.&.S E REPRESENTAÇOES

Caixa_aI - 3,t'ii-;'a João Pinto - 5.

Florian6polis
1 Snb-a2:entes nos principais mmdcfplo! do

ESTADO

Santa Brígida era filha d. um

nobre da Suécia. Morrendo sua

mãe foi ela confiada a uma tia, se

nhora de grande piedade. Aos 13
anos casou-se com o príncipe de
Nerício, de cujo matrimônio teve
vários filhos. entre êles Catarina
da Suécia. Morreu seu marido
muito cedo e ela distribuiu seus

bens entre os filhos e fundou um

mosteiro para religiosas, ao qual
deu o nome de Salv.ldor. Viajou
depois para Roma e Jerusalem,
onde recebeu muitos favores do
céu. De volta a Roma, agravou
se a doença, da qual já sofria há
vcíios anos, tendo·lhe Deus revelado
o dia e a hora de sua morte. Fa
leceu esta Santa em 1375.

5 que o país do mundo mais
pobre em automóveis, com

relação ao número de habitan
tes, é a China; e que ali corres
ponde 1 automóvel para cada
11.600 individuos.

6 que a Cidade do Vaticano,
dentro de Roma, constitue o

urueo caso no mundo de uma

cidade situada dentro de outra.

Vai estagiar, nos
nos EE. nu .

Rio, 8 (A. N.) - o ministro
da' Aeronáutica designou o

major aviador Martinho Cân
dido Santos para fazer longo
estágio junto às fôrças aéreas
norte-americanas, nos Estados
Unidos.

I A guerra vai ainda durarmuito
j

Londres. - Por Herbert I exercida em outro teatro por:
Lindsay Mac Grove - (Exclu- parte das tropas aliadas. Os
sividade do C. E. C. para "O sacrifícios e os sofrimentos por
ESTADO") - Os retumbantes que passou o nosso povo nos
êxitos das tropas aliadas em tenebrosos dias da supremacia.
todos os "fronts" onde se deci- nazista na Europa não devem
de a luta pelo direito e pela ser esquecidos. Êles devem ser-

justiça, não devem impregnar- vir de incentivo para que os
nos de otimismo prejudicial, britânicos e seus aliados de
pois que as vacilações desas- senvolvam continuamente o
trosas dos exércitos totalítá- ritmo das operações finais con
rios pódem não representar tra o inimigo da civilização,
fielmente a desmoralização deixando que se concretize
em que se encontram. Seria normalmente o fim dos regi
portanto contraproducente pa- mes de opressão representados
ra o nosso esfôrço de guerra, pelos chefes totalitários. De
se se apoderasse de nossas tro- vemos, portanto, imbuir-nos
pas a falsa impressão de que o da crença de que a guerra aín
ini!lligo já se acha derrotado. da vai durar e, por isso, deve
Inumeras vezes é o próprio íní- mos desenvolver todos os nos
migo que difunde notícias fal- sos esfôrços para que possa
sas sobre o desmoronamento mos mais cêdo gozar as delí
da resistência do "eixo" em de- cias de uma vida de liberdade
terminado setor, procurando, de decencia e de justiça.

'

com isso, arrefecer, a pressão'

MTSS A

lo, Qualino, Villareca,
co e Bareno, situadas
costeira ao noroeste
poles.

Anza.. ·

na zona

de Ná-

Capitão Quirino Bento e família, Gustavo Costa
[ausente], Dario Cunha e família [ausentes], João
Alcântara e família rausentes] e Ondina G. da Cos
ta e filhos [ausentes] convidam a seus parentes e

amigos para assistirem à missa de sétimo dia, em

intenção à alma de seu saudoso irmão, cunhado e tio BRAULIO
COSTA, falecido no Rio de Janeiro, e que será celebrada segunda-feira.
dia Ll , na igreja de S. Francisco, às 7 horas. Por êsse ato religioso'
confessam-se eternamente grato.. 2 v.-I

.>

Quem cumpre a sua

obrigacio faz
o que deve •••

Rio, 8 (A. N.) - O DASP
esclareceu que o simples cumpri
mento do dever funcional nâo
justifica elogio ao servidor públi
co para efeito de assentamento;
o elogio só cabe quando o fun
cionário revela zelo excepcional,
fora do comum e sua dedicação
vai muito além dos limites usuais.

HOJE 6a. feira HOJE

Um
A's 19.30 horas. Espetaculo de Palco e Téla:

filme eletrizante e que prende o espectador até o

O segrêdo do pantana
tinal:

com Walter Huston, Virginia Gilmore, e John Carradine
Abre o programa:) CIDADE DE LAJES (DFB)
CAMPEÃO OLIMPICO (Desenho Colorido)

A VOZ DO MUNDO (Atualidades)
PALCO: Uma hora de arte e humorismo. Apresentação,
pela primeira 'vez nesta capital, do artista exclusivo da

P.R.B. 2de Curitiba:
TULIO BOREL

que, entre- outros números, aprsentará as cortinas dramáticas
de grande sucesso: CUMPARCITA e TRISTEZAS DE UM

,

CE'GO. Arte. Musicas, Sketchs e Cortinas
Preços: 3,00, 2,00 e 1.00. Irnp. até 14 anos

-------------------------.�---

(lHE «IMPERIAL"

Domingo-Odeon às 2, 4.30, 6.30 e 8.30 horas:
O tecnicolor com Robert Taylor, Brian Donlevy e Mary

Howard;

-Genfíl tirano

das reais vividas IW mun

do da imaginação - eis o

que proporciona, nas horas
de lazer, qualquer um dês
tes ti'Vros que assinalam o

início da

d. I�bor seríe de

ROMANCES POLICIAIS
publicada até boje DO Brasil:

_.,
OCTOIO CASO DE TRENT .. E. C. Bentley

UM ENIGIlA PARA DOIDOS. Patrick Quentin
A M()RTE 50 :NILO Agatha Christie
O GRUDE CASO DE FRENCH F. Wills Crofts
.A BORTE DUSA NA RUMÁNIA "f. W. Jlason

Prestlg.la O Govêrno e a. Os órgãos da Estatística Militall
, I têm apôio legal, quando ';ntimam

classes armadas, - ou ser "
o produtor e o vendedor a mostraJl

um "quInta· eolaaísta", (Lo o Que PO�Q"I)j>'" ..m !':�U8 estabeleeí-
I �. N.). 'IIlentos. ,(D. B, II.)� .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Bombardeios conjugadosNova Iorque, setembro - Por varia a efeito, para 'atingir seus re-, gill(].O uma região de uma média
Pctcr Masef'ield, (Comentarista de sultados estratégicos, de modo que I de 18 acres, com o alvo no cen troo
assuntos aeronáuticos do "News- o major peso de bombas possa ser i\ã�l há fúbrica que possa sobre
weck ) - (Copvright da Inter-Ame- lançado com o minimo de perdas, viver a, essa precisão de bornbar
i'icana) - (via aérea) - A estra- Assim, a defesa dos bombardeiros deio.
tégia britânica de bombardeios de é de certo modo sacrificada à ca- 1\1;."s não esqueçamos que o b0111-
áreas, atuelmtonte realizada à noi- pacidade do bombardeio, e os ata- barrleio é mais um processo de
te, é intercalada com a estratégia cantes contam com a, trevas para "knock down " do que de "knock
americana de bombardeios de pre- reduzir as próprias perdas. Bom- ouí ". A força de bombardeio deve
cisão, durante o dia. O marechal bardeando uma {J rca oude esteja ser bastante grande para abater o
do Ar Sir Arthur Harris, do Co- concentrada a produção, todos os inimigo e pana conservá-lo abati
mando do Bombardeio da RAF, e o quatro resultados são atingidos. A do, voltan do ao mesmo lugar Jogomajor-general Ira, C. Eaker e o br i- média das observações mostrun que estejam prontas as reparações.
gadeiro general Frederick L. Andor- que 2.000 toneladas de bombas, lan- Em SUl na, a força de bombardeio
son Jr., da 8". Fôrça Aérea do Ex ér- çadas por SOO aviões, devastm�ll diurna e noturna deve ser bastan
cilo Norte-Americano, 'estão traba- uma área de apruximndamentc mil te grande para reduzir a indústria
lhando juntos 'num plano completo, acres - a major ia. da qual é espa- alemã a UllI ponto em que a ação
(IUe tem por objetivo a destruição ço ocupado por fábricas. lerrcstrc possa completar a tarefa
do potencial bélico da Alemanhu. O principal empecilho aos rc sul- rapidamcnte c com pequenas per-jEsse plano não consiste apenas tados elos bombardeios é a fôrça das.
numa ação aérea independente. Ele de caças alemã. Isto se ref'cre tan- Quando virá esse dia? A rcs
depende sobretudo, para o seu su- to aos ataques diurnus como a.osj posta depende muitas coisas. De
cesso, d,o fato de os, e�ércilos rus- noturnos. N,ão hú duvidar que Se!l1 pel�de dos �xércitos das Nações
sos a leste e os exércitos anglo- caças a ar l i lhur ia anli-aerca nao Lnlclas no leste c no sul poderem
.al iados no sul estarem ocupando seria sufici on te para impedi I' que !IlHlIJtPI' sua pressão e con tinuarem
numerosas forças inimigas, redu- os bombardeios devastassem a in-18 repelir as Iorças nazistas. Depenzíndo material inimigo e gastando dústriu alemã num tempo rclati va- de ela produção de bombardeiros
o potencial humano e a produção mente curto. A noite os caças bi-: nos Estados l 'n idos e na. Inglatergermânica a um limi te considera- motor-es germâni cos, usando "ra-I ra. Depende do lempo. Depe:nde
ve l, ) tanto na frente ele batalhai co- dar" tomado aos ingl escs por oca-: das defesas alemãs.
mo nas fábricas e linhas de abas- sião ela queda da Frunca., são os L'mu coisa é cc ria. O esforçolecimentos da retaguarda. prin cipais f'atorcs de perdas, Du-j diurno c noturno realizado pelosPara esse objetivo - a redução rante o dia, eles representam o: Estados Cnidos e pela Grã-Breta-
do potencial bélico do inimigo - maior obstáculo a penetrações nh a no ar é o pr imeiro exemploos bombardeios britànicos. à .no�te mais profundas. ., I de uma ofensiva de bombardeio
visam quatro resultados prmcrpais : Isto nos traz ao l rnbn.l ho une n- r.dcquadamcntr- equilibrada, em t-_-_::�.::;,;:::;::=::;;;;;:=,;;::::;:::::.___::....-�--M-_--&-.-.�--....-.--_-._-._---_-�_-_-�-_-,,-_;-_1 - Destruir a indústria alemã sarnen le imporl a n l.e da 8". Força que as tá ticas (que foram elabora- 1nas fábricas. Aérea do Exércil�) Norte-Amcrlca-. das independentemente) se- conju-2 - Interromper o fluxo dos 110. Os bombardeiros diurnos, PO-' gD'fam com feliz harmonia e estãoabastecimentos e as comunicações, dcrosarnentc , aruu.dos, usando ��1,1! operando juntas para, mesma fi
(IUe são as artérias vitais ela produ- tática especial pa ra o mesmo Iim nulidade estratégica.cão. estratégico visado pela HAF à Inoi-I �..-..-...........................................,...,

3 -:- Destruir a: capacidarle mu- te, estão atingindo objcl ivos deter- 'OS �.nfredortii�tcr ial dos trabalhador-es para a sua minados c dispersos - c em parti- fi �ul Ul)participação na guerr-a, al ingio do cular a força ele caças ale!ll�. J�il- D L GALHARDO -E .os seus lares e meios de subsistên- quunto que o ataque da, liAl' ,"Isa 'dr,a. d' C ... E ,.

x

cia. principalmente as grandes areasl
me rc cr o e n t r o s p i r i t o

4 - Fazer baixar, e, af'inal, an i- industriais, o ela aviação amor icn- Luz, Caridade e Amor, co
qui lar o moral alemão na f'rcn te in- na procura ai ingir ai \'2)�i isolados; i mu nica a mudança d o seuterna. Isto é uma conscqLlencia E Di) passo qu'e ()s al'loe, da HAl< I - lt'

-

R Bacessória e incidental dos bomb'ar- "oam desac(}lllpanhlHlos para os, con"u
.

OrlO para a ua ue,

dcios, porém muito importante. seus objetivos. l'lll ondas alé
, dei nos Alres, �20 -- 1° andar,

O Corôlf1ndo de Bombardeió da,8:iO numa hora, os hO]llbardeJ!'os, RIO de JaneIro, onde passa a
RAF, paTa, chegar a esses fins, con-! alllc.. �icanos, \'oam elll grande for-: oferecer os seus préstimos.centra suas fOl:ç�s conlra gl'?ncles llwiçoes, ate 100 apD.relhos:. : del-, Escreva detalhadamente _

('entros IIHlustnals. A latlca lI1gle- xam C31r �u� cal'[11 J110rllJera �o- 'dsa de bombardeios ,nol'ur,nos é le- bre Ulll obJetIvo de "rJl1111ado, ahn-I nome, I ode, endereço e en

.-_iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ;iiiiiíiii'iiiiiiiidiiiíiiiiij ve lope se 1 ado para ares

posta .

•

G 1!1. mos tres �nl)S calram sl_lb as balas I a _alistar-se no exél'cl{O de

ocupa-I
' �

lU dos peloloes de eX,rcuçao, pIor ter ÇàO. A mocidade fugiu em maSS'H,cumprido ·seus deveres de pastores I eSc.ond0nc!o-s-e eHI ou'lras partes da

de 20 de setembro 'a 30 de outubro
e r)�t�,�(:�a'�ios s.ac-el"dút,cs Salman, I néd�iCl�'ibl1nais a.lemãe..

s

co.meça'r.:11llDebackel', N'eckcr e FU'cket, che- a fu.ncionar. Todos crs possív,e,is li-,,
glnl, ag,ora, a I'ez do Pe, B. Cordon- deres da resiste.neia: artífiees, boo-

a tradicional nier, de G9 .anos de jda,c1��pároco d_c mens de Iwgócio, etc. foram deporHenn-Chapene, na reglalD fronte1- tados para a AJ.ema,nha \"icri,ando-sera de EI:pen e l\1alllledy (Bélgica). a,o cléro eatól ico. Tod�s 7l$ sac(.rA maioria da população (umas riótes da paróquia de Galallline fo(in.ooo almas) é de origem valã, e ram encarcerados.

I
grall�le .1�,[1I'I.

e t!,c seus

nOI11,es. são, . A-pesar�de tão gravles ei,rcunstân-
por Js!Ll, !rancpses. cia,s, o Pe. ()ol'c!onnier não vacilouCom o ad\'ento de Hill�r a'o po- em dar refúgio a dois aviador,cs in

I :Ier, sua propaganda realizou _uma glle's,es CJue s,e tinham perdido lla
I Inlensa �all1panha e_ntre 'os babttan- região, quando s'eu apare,lho foi
t�s c!e hl1gu� alema das duas pro" abatido. El'cs s,e apres'enbram na

IVlllClas. Porem, a-pesar-da aJuda ea'Sa do PÚTOCO pedindo auxíli'à.
qne lhes foi l?resl�,cLa da ,parte ela, PI011,CO mais tarde conseguiramAler.ma:nha, Jalllal� obüveram a I pôr-se a s,alvo. Denunciado por Ulll

mawrI� nas. �leçoes, ?raças, el?l espião, o sacerdóte ancião foi sub.
'

I�arte, a oposlçao �Ios ]J,leres eato- metido a um rude interrogatório.llcos, entl'e �s qUalS se destac'ava o Negou-s'e, porém, a revelar os m'eiosPe, Cordon!1l,�r. _

\
,. de que S'C v'aleram os aviad.ores paAcabada. a lllvasao da BeIglca, a ra abandonar a região. Os esbirrosA],emanha lI1cO'rporou. Eupen e Ma,l- 'da Gestapo tratara,m-no, entã,o.

me:dy ao resto. do Relch, c !l pa�o- brutalmente, antles de executá-10,

I qma �Ie. H�n�I-Chalp�llle fOI pO�,ta Sua últimas pa'lavras foram: "A
,sob a Junsd'lçao do Bt,Spo de Agll'ls- eariclade cristã 'ensina da,r ho,spila: grana. O Be. Corclonmer, ele aeord,'o Ji,da.de a,os que a ped'em, s'em con-

I
com sel.r pr�la,cJo, M0I?-�enhor Lu!z ,siderar o preço." - (Noti,ci,oso l.a-
K'erkho1's, Bl!SPO ele Llege, se opos tólico Internacion!al)

I a isto; pois, é sabido que as mu-

I
clnnc.as da jurisdição nao' podem ---------------------------
detliar"s'e s,em a apr,ovaç50 d� S:m-It.a Sé. E esla, na[,uralmente, nao re-

conhece Illuelanca alguma ant.es que THE LONDON ASSURANCE
'termine o estado anormal que exis- COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"
te ent're as nacões européias. COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"Devido a sllu atitude, o Pe. Cor-
dOl1nier foi objeto de uma vigilân-!cia estreitÍ'ssima. No entanto, as au-.
I,ori,dades alemãs obrigaTam ho-

r;
!

contra o Reich . _i�Réunião"'de' Brasileiros',

.\

rOs 'cadetes da1i';�i��ã�";d�Brasil,";�:��ãQ 'fa:;nd;" u�1
curso. de treino em uma das escolas das forças aereas

dQl\' exército. dQS Estados Unidos, aglomeram-se em torno do. \,r� ministro. da guerra do. Brasil, general de divisão Eurico. �

/1Gaspar Dutra, que os vi.sitou quando._ em _

excursão pelas...
(bases militares estadounidenses. 1

A
Hetriqeroçôo em geral
Sorveteiro S - Refrigeradores-Bo lcões-Frigorificos

(para pronta. entrega) Máquinas de escrever-Rá
dias-Móveis finos- Taoeçaria

BATIISTOTTIl. S.
Rua Felipe $(hmidt, 34 A_ (. Postal, 173 -- Fone, 1549
FLRIANO POLIS SANTA CATARINA

CASA MACEDÔNIA
oferece-lhe por

.' Quando a.lguém. t..I como o_.

lheiro da ilustração a-cima., ofereOO1'
lhe. em a.mável gesto. um cáJice do
excelente aperitivo KNOT, lembr&
se 'fi}. Sis.. de acresce0 tar t ao agrade.
ce. a gentileza:E$TEE'1.411-
BF� O J1EY APE,7ITIV(J

1'I1EDILEltJ!

(/1'1 P/lO[)UTO /)A KI10TSA./tr[)_,CO/'!. E SEGUROS
_____ II T.t..IJ.I.I _

Representante: L. ALMEIDA
Rua VidaI Ramos. 19

S -E tl A Sj

padrões maravilhosos. fír1Íesimo acabamento das melhores
fábricas do país. sôo encontradas nos I'olcões da

Diariamente receoemos novldaoE"s
RUA FELIPE SCHM[DT, 54 - FONE 1514

preços de liquidação
toda a sua

Secção de Fazendas
Lindos estampados, côres firmes - e a

que preços convidativos!

Muitos artigos serão rebaixado:; para
diminuição de stock,

Compre, pois, por pouco dinheiro,

vale Dluito
o que

mais 1
Aproveite a nossa

oferta especial!
Perfumarias, roupinhas para crianças, bô!sas.

cintos, bijuterias, novidades, etc. etc.

Não esqueça: começa a 20 de setembro e acaba
a 30 de outubro!

Il[«O casa que mais vende e melhor atende»

Trajano8 ... Rua 8

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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UM MECANISMO DE PRECISÃO
�TALVEZ NÃO
SAIBA DAR

'U�l PASSEIO!

IGREJA BATISTA

,o novo n.úmer o de SELEÇÕES
traz-lhe conselhos saídos da ex

periência de alguem que fez da
arte de passear um escudo contra
as inquietações da vida, E mais:
Quem inventou a famosa
carabina Garand? Como
um homem sem diploma de enge
nheiro desenhou a melhor carabi
na de guerra ... Pág, 31.
Será possível esmagar a
Alemanha pelo ar? Quan
tas bombas e a-viões seriam pre
cisos para bater Hitler", Pág, 77,
Mortos em gôzo de licença!
Falam dois ex-membros das orga
nizações secretas da Alemanha,
que a cada passo arriscam a vida
na luta contra o nazismo ... Pág. 61.
(Nossa prece fez o mila
gre !» Os náufragos rezaram ...

e mãos invisíveis os guiaram a

porto de salvamento! Pág. 67.
Apresentando sempre os melho

-res artigos de 500 revistas mun

diais, Seleções instrúe, diverte e
oferece ensinamentos úteis e in
teressantes,
Não deixe de ler êstes e outros

artigos notáveis no número de

DENTRO DE UMA CAIXA DE RARA ELEGÂNCIA!

Tupan - N-2

• Um mecanismo Norma am

pliado, É estr mecanismo que
assegura uma pontualidade
absoluta e que presta serviço
por toda uma existência,

SELEÇÕES para AGOSTO
Acaba de sair

Apenas c-.s a.ec
e

S a ng uenol
CONTEM

Hepresentante Geral no Brasit:
FEHNANOO CHINAGLlA

Rua rio Rostrrio, 55-A - 2.° andar - Rio

A 'erarquia canaden
SE: éi(onselna OITO ELEMENTOS rONICOS:

,A.RSENIATO, VANADA.
TO. FJSFO�05.CALClO

ETc,'
TONICO DO CEREBRO
'fONICO DOS MUSCULOS

Ao 10 de setembro entraram em
vigor, no Canadá, as ruodificacões
que a Jcr a rqui a católica daquele
pais introuuziu nas normas a se
reiu observadas por parte dos \'i
gários e dos Iiús antes da celebra
çào do m au-i móni.o. Assinam o do
cuuiento, cm ql:IC se acham rcun i
das as uil as d rspostçóes, Sua Em i
nência o Cardeut Ho drigo Ví l lencu
ve, O. ;\L 1., Arcebispo ue Quebec e

Primús do Canadá, e os 27 Bispos
das Prcvi.nc ias de Quebéc. :\1011-
treal e Ottawa.

Lrnu elas recomenclações contidas
no documento em ap rcço, sem se!'
de todo nova, tem' desp erí.ad o me
recida utoncá.n nos círculos católi
cos canadenses, Nela os Bispos re
coruond am que os contraentes tr o
quem entre si os respectivos ates
tados médicos antes de tornar pú
blicos seus comprorulssos mutriuio
ni ais.

Os Vigários apr csenta ráo a todos
a aludida exortação, que, entretun- Inauguração do Batistério
to, de forma alguma reveste carú- Com um I._;ulto de Ação de Gra-
ter obrigatório. Se, a-pesar-dela, ças, realizar-se-á Domingo. 10 do
os noivos recusam a troca dos ates- corrente, às 19,30 hs., a inaugura
tados, o sacerdóte não porá obsl ú- ção d o Batistério da Igreja Batista,
-culo ; porém, fará constar

deVida-I
à rua Alvaro de Carvalho, 4. Pre

mente a negativa nas atas corres- sidirá a solenidad.e o Pastor da

rpondentes, - (Noticioso Interna- Igreja. Rev. Regifredo Sarno.
ciorial Ca tóhico) 3 v. - 2

O. Pélide,. Depaup.rados,
E'c:lot6dof, AnêmiCO', Mãa.
que criem M.gror, Criança.
uquític'j, receb.rio a toni-
fic.ção g.,," do organismo

com o

San nu s
\

.� n o I
Llc D,N RP. rr 199, da 1921

l' THE-,-L-O-N-D-:;-: LANCASHIRE INSURANCE COMPANY
LIMITED

I
Séde: em Londres. Fundos de Reserva excedem r

c-s 1.200.000.000,00.

�����S�U�b�-A�g�e�n�t�e�:�L�.�A�L�M�E�ID�A�R�u�a�v�i�d�a�I�R�a�m�O�s,�19�::����FARMACIA ESPERANÇAdo Farmacêutico NILO LAUS '

HOje e amanhã será a sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopatias - Perfumarias

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

PREÇOS MÓDICOS.
Rua Conselheiro Mafra, 4 e II (edlffclo do Mercado) - FONJil 1.1142
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Quem as faz
paga-as

NORMA, não é apenas o r e-

16gio que apresenta os mais
lindos e arrojados modêlos, É
também dono d'e uma alta pre
cisão, fruto de contínuas expe
riências e de mais de 80 anos

de trabalho honesto e perseve
rante. Um relógio Norma, por

mais delicado que pareça, en

cerra ern sua caixa magnihca
mente elegante, Ulll maqumismo
precioso, construido para dar
as horas com pontualida ae, atra
vês urna existência. Pe a no seu

relojoeiro a variadíssim.i cole
ção dos relógios N O RMA.

•

As pessoas de indule religiosa
acreditam 'que o que está a.COj1·"

tecendo ao orgulhoso e dcshu
mano exército alemão é castigo
do céu, caído (:'111 paraqucdns.
Segundo a crença dos CJUI' ad

mitem a justiça divina como po

dei: regulador das ações dos 110-
mons, a n inguem é dado praticar
um ato .máu, sem sof'rer as con

.scquências do seu procedimento.
Quem as faz paga-as.
As vezes, essa justiça div 0,:1

pode tardur. As fôrças (In mal
podem mesmo dar a impressão
de ,que triunfaram def'initivu
mente, esmagando a virtude .. M:, s
é engamo. Um dia, quando menos

se espera, a casa cái, E os per
versos recebem o castigo, (['.10
mereceram pelas suas in iquida
des,

O povo também crê que existe
qualquer fôrç81 sobrenatural, que
contr-óla os nossos passos, pre
miando os bons e reprovando os

máus. E a sabedoria popular se

mr.nifesta .num rifão que diz: -

Quem semeia ventos colhe tem
pestades.

Os materialistas, por sua vez,
não negam que o castigo, mais
cedo ou mais tarde, recai sobre
o indivíduo que procede mal,
Apenas não atribuem o fato à
justiça divina, mas a uma sim
ples lei de f'isica social, que esta
belece que toda ação provoca
uma reação contrá.ria e propor
cional à fôrça da ação provoca
dora.
Não é nosso propósito pr.nuo

ver, agora" uma discussão entre
espía-itualistas e materialistas,
para saber quem tem razào O
que desejávamos salientar apenas
é que os nazistas começaram a

colher o que plantaram. Êles fo
ram partículas-mente cruéis para
com os humildes e os pequeno>.
Seja justiça divinal ou simples

lei natural, o que convém saber
é que os hitlerístas estão rece

bendo, com juros dobr-ados e

compostos, aquilo que distribui
ramo

E a lição que aproveile a quem
mais possa interessar.

BARAO DE ITARARÉ

NORMA
NORMALISA O SEU TEMPO!

"A Bandeira- N.f}cionaJ qnando apare...
cer elD sala 011 salão. por 111otivo de reu
niões, conferências 011 solenidades. fica
rá estendida 80 longo <la parede, por de·
tr:tz iJa cadeira da presidência ou õo lo
cal da tribuna. sempre acima da cabeça
do respectivo ocupante e colocada de Imodo que o lado maior do retângulo
este

..
ia em sentido .horizontal•.e a

es.!h'pl� if;:(lohHla f'm "inla". (TIpcr<:atn.lif"1 l'l

(.545. de 31 de Julho ele t942; - L\.J't. t8.

2.wC'H'Ptl' ..... r Z·

Credito Mútuo Predial
Proorretános - J. Moreira & Cia.

O maior e mais acreditad.. Clube de Sorteio de Mpr
cad()rl»� do Ests do

Sort' i.·,!, nos dias 4 e 18 de cada mê-.
PRÊMIO Mt\IOR CR s 6.�50.00
Muitas boníllcações e inscrtções de pagamentos.

Médico gratis
NOTE BUlI todas e�tl\!-l vantagens por apenas

IItll, Cr $ 1,00. Tudo que promete cum

nre ínconuuenre. Não existe igual. Não reflita e não
duvíre um só instante. Conc')rrfl. para o próximo
sorteio, tenha cofíança, Que, quando meno- e sjserur, fi

sorte virá 80 seu encontro
Conserve bem na memória os dias lt e 18

�---- �

Hitler tem um

mudará a
médico que lhe
fisionomia

Londres (C. E. C.) - Segundo notícias de origem suiça e

dignas de crédito, Hitler conseguiu obter um especialista de

plástica, que, no momento da derrota, lhe transformará intei
ramente a fisionomia, de tal forma que os aliados jamais po
derão localizá-lo e reconhecê-lo diante da multidão germâni
ca vencida. O "fuehrer " é famoso em assuntos que se referem.
à sua segurança pessoal presente e futura. O uso de sósias, o

emprego de exército individual, a criação da Gestapo, a aqui
sição de propriedades em países neutros e as providências nu

merosas que tem tomado para fugir à punição que lhe é devi
da depois dessa guerra, sem dúvida constituem parte do' seu

gênio diabólico, porém, não permitirão a sua absolvição e a

sua impunidade. A justiça humana não guarda criminosos e

não favorece aos que tentaram apunhalá-la. No dia da capitula
ção, Hitler receberá sua condenação, e, como disse um escritor
dinamarquês, "nem mesmo aquela boa-fé e aquele espírito de

ingenuidade e bondade do povo britânico permitirão o mesmo

destino de Guilherme II para Hitler!".

Agência Geral de Transportes
Transportes 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, Gr avatá , It a i aí,
Imbituba, Jaraguá, Joinville, Lages. Laguna , Mãe Luzia,
Marretes, Nova Veneza, Orleans, Ponte Alta, Per icó, Painel,
Rio do Sul, São Francisco, São Joaquim. São Ludgero, Tu
barão, Urubicí, Urussa'nga e localidades intermediárias.

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

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

End. Te�eg. «DAVILA\) - Telefone, 1.677
:5 v :...lt. - 15
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DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
CONSuLTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - À tarde, das ii às ti.

Rua Vitor IMeireles, 24. Fone 1447
--------------------------------�--�.--------------------------

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Aoerfe i..oamento e Longa Prãtica no Rio de Janeiro
UONSUíLTAS - Pela manhã: diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos
Bábad@l!, das 16,30 às .18 horas - CONSULTóRIO: Rua João Pinto u. 7, sobr-ado -

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 Clín ica Médica do Professor Osvaldo Oliveira. médico do
Departamento de Saúde

CLtNICA MÉDICA -' Moléstias internas de adultos e crianças. CONSULTóRIO:
Rua Felipe Schnúdt n, 38 - TeJ. 142ji - RESIDf:NCIA: Rua VI�conde de OUl'O
Preto n, 70 - Tel. 1523 ;_ HORARIO - Das 16 às 18 - FWRIANóPOLIS.

DR. SAVAS LACERDA
Ex-inte�no do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiãrio dos Serviços

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Perei.ra Gomes (S. Paulo)
Chefe do Serviço de Oftalmologia do Departamento de Saúde e Hospttrl de Caridade

Clfnica médico-cirúrgica especializada de Olhos, Ouvidos, l.\'ariz e Garganta
CONSlJ.LTóRIO: Rua Felipe Schmldt, 8, Fone 1259 - CONSUJ,TAS: Das 15,30

ls 18 horas - RESIDtllNCIA: Oonselheíro Mafr.a, 77 - FLORIA:RóPOLIS.

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
Dos Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospital

de Caridade
CLlNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 26 - Fonc l..tOS
Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 horas

,RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
Chefe do Serviço 'de Sífilis do Centro de Saúde - .Ex-Interno, POI' concurso, da

Assistência Pública de Porto Alegre, Ex-interno de Clínica .Médica e .Ginecologia.
AFECÇõES Gl':NITO-URINÁRIAS - SíFILIS - DOENÇAS DA PELE

RALOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA,VlIOL.EITAS
CONSULTAS: das 15,30 às 18 horas. Rua F, Sc im idt, 4G

RElSIDÉNCIA: Rua Marechal Guilherme, 33 - FO:-.1K l.G IS

DR. SAULO RAMOS
Especialista em moléstias de senhoras -

Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: eetõ
mago, vesícula, útero, ovários, apêndice,
tumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA
no PER1NEO - Hérnias, hidroeeJe, ve

ricocele. Tratamento 'sem dor e opera!)ão
de Remorroides e varizes - Fracturas:
aparelhos de Jtêsso. Opéra nos HospitaIs

de Florianópolis.
Praça Pereira e Oliveira, lO. Fone, 1.009.
Horário: Das 14 às 16 boras, diariamente.

Dr. Newton L. d'Avila
-- Médico -

Ex-interno da Assist�ncia Municipal
e do Serviço de Clínica Cirúrgica
a carq<ll do Prof. Castro Araujo,

do Rio de Janeiro.
i Vias u rioárias - Operações

CQnsult: 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 MÊDICA

Moléstias internas, de Senhoras e Cri
anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

Ji'eUpe Schmldt - Edifício Amélia Neto.
Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE-

SIDlllNCIA: J Largo Benjamin
Constante, 3

DR. ROLDÃO CONSONI

INSTITUTO DE R:\&\GNÓSTlCO
CLINICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

I!'ormado pela Universidade de Genebra
Com prática nos ho sptta ís europeus

Clinica médica em geral. ped·iatria, doen
ças do sistema nervoso, aparelho gen ito

uri:nário do homem e da mulher
Assiste. '1'écnico: .DR. PAUI,O TAVARES
Curso de Radiologia Curxica com o dr:

Manoel de Abreu Cam panar ío (São Pau
lo'). Espeetalízado em Higiene e Saúde
Pública, peja Universidade do Rio de Ja
neiro. - Gabinete de Raio X - Electro
cardíografta clínica - Metabolismo ba
sal - Sondagem Duodenal - Gabinete
de fisioterapia - Laboratório de micros
copia e análise clínica, - Rua Fernando
Machado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia. Clinlca " Cirurgia
do torax. Partos e doenças de senhoras.
CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá·
riamente das 15 às 17 horas. RESIDtllN·
CIA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

DR. AGRIPA DE FARIA
CLíNICA MEDICA
Rua João Pinto n. 7

Tel, 1461
Homens. e Semhoras - MoléstiaJI

Médico -- Cirurgião - Parteiro
Formado pela Faculdade de Medicina

Ida Universidade de São Paulo, onde foi
Assistente por vários anos do SerV'iço
Cirúrgico do Prof. Alípio Correia Neto ---------------------------
(Pr�meira Cadeiro de Clínica Cirúrgica). DR AUR"ii'LIO ROTU-L-OCom prática na clínica ginecológica do • .c.
Prof. Sila O. Matos. Ass'stente do serviç_o
de 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 E;
partos.
Consultas, Das 9 às 12 horas nu

Casa de Saúde São Sebastião.
Opera na Casa de Saúde

São Sebastião

HELENA CHAVES SOUSA
ENFERMEIRA OBSTf:TRICA

(Parteira)
Diplomada peJa Maternidade

de FlorlanópoliB
Atende ChaEOados a qualqu�

hora
Praça da Bandeira, 53 - sob.
(ADUlto Larlto 13 de Maio)

Nervosas - Moléstias Mentais
Consnltas diárias das 3

horas em diante

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 estômag0, 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-Vermelhos e Raios
Ultra Violeta. Infrazon-Terapja
Consultório; Rua Deodoro, 3

I esquina Felipe Schmidlt
Das � às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs.

Telefone 1.475

A Estatística Mm"ar, destinada a
facilitar a preparação rápida, e tio
das da Nação, exige· que todos os

perfeita quanto possivel, do apare
lhamento material das fôrças arma.
brasileiros lhe prestem cooperação.
Subtrair-lhe apôio é trabalhar Cf';n·
Ira o Brasil em perra. ID. E. IL)�

As autoridades responsáveia pela
fiel execução das Estatísticas Mili·
t.ares podem exigir, sempre que hop·
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informação, que cada in·
formante prove o que declarou. A
má-fé constitue crime contra a ...
«uranca naci9nal. (D. E. II.).

o presidente Vargas
em Uruguaiana

Uruguaiana, 7 (A. N.) - Dentre
os muitos episódios ocorridos na

manhã de hoje, quando o presirlen
te Vargas passeava a pé pela cida
de, podemos registar êste, hastan
te eloquente : Aio dobrar uma es

quina, o pr-esld.ente r-econheceu,
no m·eio do povo, um cidadão mo

d estamente vestido, e, chamando-o
pelo nome, per-gunton-Ih e : "Corno
vai você, �aposlo 't" Este, um tanto
S'llrp,reendido, tirando o chapéu,
exolacnou : "Doutor Getúf io, o sr.

ainda se lembr a de mim'?" Ao que
() pr es ldcnee r-espondeu : "Lembro
me bem. e já timha perguntado
pior você. Sei que tem 12 filhos,
alguns dos quais casados e que go
za' aqui de óti01100 conceito". Rapo
so era operár-io há 20 anos passa
dos e servira em Porto Alegre,
quando ,o presid,ente ali resi,dira.

Altera(ão no
Código Civil

Modificando um artigo do Códi
go Civil, o presidente da Repúbli
C3 assinou o segui n te decreto-lei;
Art. 1° - O artigo 348 do Código

Ci vi I passa a vigorar com ru seguin
te redação:
"Art. 3-18 - Ninguém pócle vin

dicar eslrvlo contrário ao que re

sulta do registro de nascimento,
salvo lJro,:a,J1(I�,-se êrr o ou falsida
de cio registro .

Art. 2° - Sem prejuízo de ou

tras porias em que haja incorri
do, serú expulso do tert-itór io na

cional o estrangeiro que fizer fal
sa declaração perante o registro ci
vil rias pessoas naturais, par� o

fim de atribuir-se ou a seus filhos
a naciona:lidatle brasileira.
Art. 3° - Para o efeito de pres

crição ria ação penal do declarante
c das testemunhas, considerar-se-á
pralicarlo .no dia em que for conhe
cido o delito ele falsidade de decla
ração ao oficial do registro civil.
Art. 4° - Ficam revogadas as

disposições em contrário e o de
creto-lei n. 4.782, de 5 de outubro
de 1942.

. Art. 5° - A presente lei entrará
em vigor na data de sua publica-

Washington, 7 (U. P.) -- Está iminente gigantesca ofen
siva aéro-naval aliada contra as ilhas Gilbert, uma das impor
tantes bases japonesas ao nordeste do arquipélago das Salomão,
Visando preparar essa ofensiva, os Aliados ocuparam Nanu
mea, do grupo das Ellice, a 500 milhas ao sul de Tarawa, prin
cipal base nipônica nas GilberL Além disso, aumentaram os'

vôos de reconhecimento e os ataques aéreos contra as posi
ções japonesas da ilha Nauru, nas Gilbert, onde existem gran
des depósitos de fosfatos.

/

ção.
...............- .........- ...-.-...........-_..._-...._------

Visando a ,nião
aduaneira

Grande golpe ameaça as ilhas 6i1bert

Washington, 8 (U. P.) - Espe- tório metropolitano japonês. Ade
cial, por Harrv Wilson Sharpe mais, reduzida. ai eficácia dos cs
Os observadores navais consideram forços japoneses para perturbar os

que a nova ofensiva do Pacífico. preparativos da próxima ofensiva
cujos planos foram assentados em aliada, desde a índia, contra a Bir
Horiolulu, ,há pouco tempo, pelos mâni a; Os circulos desta, capital re
almiruntes Kimg, Nimitz e Halsey, ceberam, sob várias formas, a de-
possi velmente terá por objetivo as claraçâo feita pelo presidenteBuenos Aires, 8 (U. P.) - "La ilhas Gilbert, Apoiam essa opinião Roosevelt no sentido de que se estáPrensa" estampa, um edi tor'i al in- vários acontecimentos recentes, a desmoronando o poderio japonês:titulado "Polít ica Comercial Ar- saber: 10) os norte-americanos nas ilhas Salomão. Alguns conside-

acn li n a " o qual diz entre outras
ocuparam Nanumea, a ilha mais ram uma resposta às críticas for-�oisas:'

'

"O propósito argentino, setentrional do grupo ElIice, só- muladas contrai a atual estratégiatornado concreto em recente con-
monte a. 500 milhas de Tarawa, do Pacífico Sul, que, segundo se

vênio estabelecido com o C.hile.-;:- principal base japonesa nas Gilbert.1 informa, não está de acôrdo com as
de chegar dentro dum al!l0 a llnl�O LU) a Armada deu conta da reali- operações do general Mac Arthur�

aduanelr� a. q�e pode��am aderir zação de vôos de r·econhecimento Segundo outros, diversas autor-ida
as demais naçocs amellcanas.

-

sôbre a ilha Nauru, uma das Gil- des não co.nsideram que diminuiu'
logicamente . en�er�a •

a
.

necessidade bert que mais importância. tem par- o poderio nipônico naquele arquirl_l1J11a �egoeJ.a�ao �dentJc� com
..
0

ra os nipônicos, pois há ali impor- pélago. Citam os mesmos que o
L ruguai, Bolivia, I aragt.lal e,. pai ti- tantes depósitos de fosfatos. 30) no contra-elrnrante Ramsey recente
cularmenle, com o Brasil, pars que, mês passado, uma esquadra com mente declarou que os japonesesde�d� 1941, tem lIn� tratado de c?-\ poda-aviões atacou im.í cns aruen l e substituem de forma assombrosa
Il1crCl? .

conosco. Embora Jler�Ul e T'arawa e Nauru, Os peritos consi- suas perdas e que sua produção de
há van�s ��os sua g�stao, esse deram que () ataque às ilhas Gil- aviões é superior às 700 unidades:
trata.do e deflc,l,ente e e.s_ta longe d.o bert constituiria passo importante mensais, que se cálculam em Was
"desl1�derat�lln .da ullIao aduanel-

na formação de um cêrco à maio<" hingtol1.raio Nao sa.�ls.fez as 1?artes que o a.s- base dos nipônicos fora do terri-
s in a ram. I' o I combmadoes ta bel e-

,,:::;;;:;:::;:::;;;=.;.'.::;;;;;_,;;.._.;;;_';..;._;... ..;._.;.-_;;;;;;_;,_;,;;;_;;;;
__

,;_;;;;;;;.,;_;;;_;;;_._;.;_;.;,._;;;'_;...;;;_
..

_. ""'I'cer duas Comissões-Mist.as, lima!

I
na capital de cada pais. Dois anos

,depois da troca, de ra:tificações, foi'

Grupos estofadosmodificado no Brasi I o tratamento;
que seus funcionários aduan�iros !

aplicavam aos produtos argentmos, reformam-se naporém, llem por êsse motivo, de-
ram sinal de existência ais Comis-

CULCUO ARI II MUDERN Rsões Mistas".

N N II

e Colchões

ft 120 kms. da Letônia

Violenta batalha
Permanente «stock» de colchões, aceitando-se enco

mendas sob medida, quer para colchões comuns,
quer par.a colchões de mola.

Serviço rápido e perfeito, a preço módico.

Argel, 8 (U. P.) -- Travou
se violenta batalha nas mar

gens do rio Biferno, entre
fôrças aliadas e alemãs. Saii
enta-se que, em certo momen

to, os alemães lançaram duas
divisões motorizadas ao com

bate. Foi tal o ímpeto da aco

metida germânica, que os sol
dados do Oitavo Exército bri
tânico tiveram de atravessar
o rio Biferno, recuando na di
recão de Termoli. Mas, apoia
do� por novas tropas uesem
barcadas e pelo fogo dos ca

nhões da esquadra, os britâni
cos anularam as vantagens
conseguidas pelos alemães: e,
depois de encarniçados encon

tros, conseguiram obrigar o

inimi.go a recuar para a mar

gem noroeste do Biferno, re

cuperando os aliados as posi
ções perdidas.

3 - Rua Fernando Machado - 3

Moscou, 8 (U. P. Urgente) - O marechal Stalin anunciou.
em ordem-do-dia especial a ocupação de NeveI, importante ba-'
luarte e centro de comunicações nazistas situado na linha fér-·
rea que une Vitebsk a Leningrado e Velikiluki. NeveI foi con
quistada pelas tropas do general Yeremenko, depois de dois
dias de encarniçados combates. Com a ocupação de NeveI, os.

russos chegaram a um po.nto situado a apenas 120 kms. da;,
frontei.ra da Letônia. Os observadores militares são de opllllaÜ'
que conquistando NeveI os russos selaram a sorte de yitebsk
que agora será atacada não só pelo léste mas tambem pelo;
norte.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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modifica e em muitas pessôas de mais de
40 anos começam a aparecer disturbios,
muitas vezes de natureza séria. Entre es

tes o principal é o disturbio da bexiga, uma
fraqueza cujas exigencias, que se manifes
tam principalmente á noite quando se está
bem quente na cama, são muito irritantes.
Essa debilidade da bexiga é um resultado
de disturbios renais e si fôr desprezada,
poderá tornar-se perigosa, transformando
se em calculos, pedras ou cistite (infla
mação crônica da bexiga).
Compreendendo-se a causa da fraqueza
da bexiga, poder-se-á saber porque pode
mos prometer aos sofredores um remedio

Churcbill O grande «responsável» ... 1
S. Paulo. - Jaime coares

-,(Exclusividade do C. E. C. pa- zistas não se importavam com
ra "O ESTADO") - Os nazis- as baixas sofridas porquanto
tas editaram recentemente as reservas acumuladas desde
um novo Livro Branco, no 1933 cégavam os seus cérebros
q}la.l acusam o "pren;ier" brí- desequilibrados. As perdas ex
tamco como .resp?nsavel pe- perimentadas pela a v i a ç ã o
los bombardeios aereos, o qual' germânica fizeram-se sentir
foi amplamente dÍ',:,ulgado pe-! antes que a Inglaterra se ren

lo� jornais do Partido, no in- desse, obrigando os nazistas a

tmto de provocar um senti- mudar de tática. De agosto de
menta de vingança na popula- 1940 até maio de 1941 a In
ção alemã e consequente le- glaterra teve que lame�tar a
vantamento d� I?oral a�atido I

morte de 89.000 pessoas. Des-ldo povo g�rmamco. Porem, o de o início da guerra até no

povo alemao recorda bem os: vembro de 1942, 2.750.000 ca

trágicos meses de '1940 e 1941,! sas britânicas foram destrui
durante os quais a Inglaterra das pela "Luftwaffe". A feroci
foi submetida a verdadeiro in- dade com que os pilotos nazis
ferno de ferro e fogo. O pró- tas se atiravam contra todas
prio "fuehrer", no dia 4 de ou-' as cidades indefesas da Ingla
tubro de 1940, declarou: "Apa-. terra provocaram um movi
garemos suas cidades do ma- i menta de indignação em todo
pa". No dia 17 do mesmo mês, o mundo. Impossibilitados de
o jornal nazista "Voelkischer responder aos ataques arraza
Beobachter" escrevia: "O des- dores que a RAF está levando
tino de Londres está sendo se- atualmente contra a Alema

lado, c?m a mesma necessída- nha, os nazistas, procurando
de lógíca _

com a qual Varsóvia conquistar a confiança do po
e Roterdão pagaram o preço vo germânico, acusam Chur
-de sua resistência ilógica". chill de ser "o responsável" pe-
Naquela ocasião, os líderes na- la guerra aérea. l

Quem sonegar informações ii. Rs- CASA MISCELANEA distei- Jtatistica Militar, trabalha em

próll b 'd' dR'" R' C A
de país inimig E UI ora os autos . .

"
o. ..' nesse caso, V· \" I

.

sera julgado. mí litarmente, como ictor , avu as e Dsicos. -

;nimisro do R rll.!'l i I (D. E. M.). Rua Trajano, 12.

;: ...
- ............- __."._....,. ""\.: .......".._-_-__�ww...........,.................................-J".r_WoJ"' ............ -�I

:: COMPANHIA "ALIANÇA DA BAíA" �
� Fundada em 1870 - Séde: B A í A �

� INCE�DI08 E TRANSPORrrES :: I

< Dados retatí vos ao ano de 1941 ""

� Capital Realizado c-s 9.000.000,00 ":
"I Reser-vas, mais de ... . . . . . ....... Cr$ 59.000.000,00 �
� Responsabilidades assumidas c-s 4.748.:338.249,78 ..

:"
Receita crs 34.198.834,90 �

•�
Ativo em 31 de dezembro o-s 91.862.598,37 I
Sinistros pagos CrS 7.426.313,52 /

< Bens de raiz C9rédios e terr-enos) c-s 23.742.657,44 �
� DIRETORES: - Dr. Pamfilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco �
�

de Sá e Anísio Massorr-a. �
.. Agências e sub-agências em todo o território nacional. - Sucursal no .-

..
� Uruguái. Reguladores de avarias nas pr lnctpais cidades da América, Europa �-:fí e Africa.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
'I C ..

"

AMP O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Schmidt, D. 39
� Caixa Postal D. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA" �
� SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAí, BLUME- �
� NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL I
\ (
� ---_..._.--_ -..-.. _._.•.•.•._ - .

eficaz. Essa fraqueza que o aborrece e

irrita, envergonhando-o muitas vezes

quando se acha fóra de casa, é resultante
das substancias toxicas no sangue, que
atuam como irritantes sobre os nervos e

as membranas sensoriais. É por isso que
mesmo sem necessidade alguma, a bexiga
é constantemente chamada a funcionar.
Liberte o seu sangue dessas substancias toxi
cas e terá certeza de ficar curado. Não ha
meio mais rapido e .eficaz de conseguir esse
resultado do que tomar uma série das afa
madas Pilulas De Witt para os Rins e a

Bexiga, conhecidas em todo o mundo.

PARA --_ ,

!_EXIG:;S RINSEAl

Pilulas DE-WITT� vidro grande de Pilulas De Witt, contendo duas vezes e meia a quan
ridade do tamanho pequeno, custa proporcionalmente muito menos.

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

3,50
3,50
3,50
5,50

. 6,00
6,50
8,50'
12,00
5,50
7,00'
7,00

,11,00
17,00
18,00
13,00
l8,00'
22,00
23,00'
38,00
6,00'
20,00'
3,00)

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

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

Os órgãos' da Estatística Militai
têm apôio legal, quando 'ntimam
o produtor e o vendedor a mostrai
o que possuem em seus estabeleek
"-entoa. (D. E. M.).

Compre muito,
PERFUMARIAS:

Leite de Colônia .

Leite de Rosas .

Pasta Kolinos .

Pasta Alvidente .. , .

Pasta Odol .

Pasta Gessy .

Pasta Lever .

Pasta Acotylarsan .

Talco Ross .

Talco Malva, pequeno .

Talco Malva, grande .

Baton Michel e Flamour .

Baton Tangos e Zande .

Loção Brrlhante .

Tricofero de Barry .

PÓ Madeira do Oriente .

PÓ Floramye ' .

PÓ Gessy .

PÓ Coty .

Esmalte Cutex .

Odol Líquido .

Sabonete Lever, Lifebuoy e Gessy, caixa. _

Sabonete Dorly, caixa .

Sabonete Carnaval, caixa _

Sabonete Noby, caixa .

Sabonete Madeira do Oriente, caixa .

Rouje Michel .

Rouje Narciso Verde .

Rouje Gessy : .

Rouje Madeira do Oriente .

Loção Flamour �
.

Loção Narciso Verde .

Oleo de Lima .

Creme Rugol, pote .

Quina Petroleo San Dar .

6,00 I
5,90
3,30
2,40
3,40
3,00
3,30
4,30
3,30
3,20
4,20
3,00
3,30
9,50
7,00
6,50
6,00
6,50
6,00
3,30
6,00
4,80
4,00
3,90
1,50

19,00
4,50
6,50
4,50
6,00

14,00
22,00
4,40
11,00
8,00

I

porem., �3ste muito P()UCO
{ Linon em todas as cores, mt .

Zefir superior mt o o .

Luizine em tôdas as cores mt o .

Crepon p/kimono, largo 0.8D mt . - .

Pelúcia fustão branca e de côres mt .

Toalhas p/rosto, de 2,00, 3,50, 5,00 e .

Toalhas lisas pybanho uma .

Toalhas superiores p/banho uma .

Tecido cordoné p/cuécas nlt .

Opala lisa, de 3,8õ, 4,50, 5,50 e .

Opala estampada, de 5,00,·6,00 e .

Cretone branco, largo 1,40 mt .

Cretone branco, largo 2,00, mt o .

Cretone branco, largo 2,20 mt ,
.

� Cretone de côr, largo 1,49 .

I Cretone de côr, largo 2,00 o .

Cretone Finíssimo, largo 2,00 .

Cretone Finíssimo, largo 2,20 mt o ..

Guarnição pintada p zchá uma .

Rendão de algodão p/vestido mt o .

FilÓ pymosquitelro, largo 4,50 mt .

Tecido Cubano, mt .

SEDAS E RAYONS:
Tafetá liso, mt o .

TaJetá Xadrez, mt ,'
o

Lingerie liso, mt .

Lumiêr, largo 0,90 mt .

Tafetá Moire, mt o .

Givré liso, mt .

Sedas estampada�, dez. Americano (míu-
do), de mt. 14,00 16,00 e .

Seda Lanile, art. pesado, mt .

Givré superior, mt .

Fustão de seda, mt .

Seda listada p zvestido, largo 0,90 mt .

7;orf
8,00
9,00
16,00
12,00'
10,00

18,00
14,00
16,00
10,00
15,00

Na mesma base de preços, ver.demc s toc'o o nosso "stock", com o único fim de satisfazer a nossa tr egues'n, re tr ibu indo , dêsse modo, à preferência com que

sômos sempre distinguidos

R Comprem, pois, na CASA DAURA, e ganhe a diferença !
ua Felipe Schmidt, 19 Fone '607

fazendo suas compras na tradicional Remarcação de preços de fim de ano da popular Ct\SA DAURA
-COMO VERDADEIRO BRINDE DE FIM DE ANO. OFERECEMOS OS SEGUINTES ARTIGOS A PREÇOS GRANDEMENTE REBAIXADOS:

AR::UARINHOS
Sombrinha de seda e linho . 39,00
Sombrinha Chamalote 29,00
Sombrinha p/mocinha , . 15,00
Sombrinha p/criança. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00
Tapete de veludo p zquarto :.... 24,00
Cortina de renda '. . . . . . . . . . . . . . . 5::5,00
Lamina Gilete Azul 1/2 duz •............ 4,30
Camisa Socega Leão p/homem. . . . . . . . . . 6,00
Camisa Socega Leão p/rapaa . . . . . . . . . . . . 5,50
Jogo de couro pyrapaz ..... . . . . . . . . . . . . . 10,00
Jogo de couro p/homem . . . . . . . . . . . .. . . . 14,00
Blusas Swing de 10, 12 e . . . . . . . . . . . . . . .. '14,00
Camisas Sport branca _. . . . 12,00
Oamisa Sport branca, art. fino . . . . . . . . . . . 24,00
Camisa Sport Creme 25,00
Maletas Escolares . . .

' 5,00
Pasta de couro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18,00
Malas de Fibrolite de 24; 28 e 35,00
Capas felpudas p zbêbê . 18,00
Casaquinhos felpudos p/bêbê 8,50
Lã Linda, novelo 1,50

ARTIGOS DIVERSOS
Cobertores Cinza .

Cobertores pybêbê de 7,50, 10 e .

Colcha fustão p/oasal .

Colcha fustão p/soltelro .

Colcha veludo p/casal . o .' .

Guarnição de Renda p/quarto (7 peças) ..

Tecido p zcortina, mt .

Tecido p zcortínas, art. fino, largura 1,40 de
10, 12 e .

Atoalhado Super, larg, 1,40 mt .

Tecido pycolchão, mt .

Tecido p/colchão, largo 1,40 mt .

9,80
12,00
28,00
20,00
38,00
45,00
2,50

15,00
9,00
3,50
9,00

•
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LONDRES, 8 (U. P.l-Berlim e Stuttga'rt, foram 'OS objetivos atacados, à
aviação britânica em' suas operações contra a Alemanha.

noite, pehtl

LONDRES VIOLENTAMENTE ATACADA A «Semcmo da
Terá início, em todo o país. a 10 do o objetivo, de despertar, em tôrno de

corrente (domingo) a "Semana ela um assunto de tal magnitude. a atenção
Criança", que será celebrada em o nosso popular, necessár iannen.te convocada a

Estado sob o pa trocjmío do sr. In terven- oferecer à porfiada ím.lciattva ofici.al to-

Londres, 8 (U.P.) - Londres suportou, ontem à noite, o mais violento ataque
desfechado, há um ano, pela Luftwaffe. As fôrças aéreas alemãs aproximaram-se da
cidade, em três ondas consecutivas. As defesas anti-aéreas conseguiram desbaratar
duas ondas de atacantes. Os restantes, entretanto, sobrevoaram a cidade, deixando
cair sôbre a mesma bombas explosivas que causaram grandes danos e muitas mortes.
Foram derrubados, pelo menos, dois aparelhos alemães

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

-,

conRA CASPA,
QUEDA DOS CA
BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO
COURO CABELUDO.

Crícnco»
tbt: Nerêu Ramos e que será aberta em

solene sessão presldída por S. Excüa., às
20 horas daquele dia, no aslão do Clube
12 de Agôsto.
Não será preciso encarecer a significa

ção social da campanha pela assistência
à cr-Iança, probelma que. aliás, vem me

recendo, dentro das dir-etr-Izes do Presi
dem.te Getú!i() Vargas, real e fecundo in

terêsse, como o demonstram as realiza
ções gover-n amentafs nesse relevante "0-
tal' da nova polí tíoa administrativa da
República, Em Santa Catarina, menor
não tem sielo a conta-ibuiçâo do Poder
Públdco, a qual se vê concrettzada em

obras de vulto e de incontestável eficiên
cia na solução do problema da criança

do o concur-so pr
á tdoo com que seja 908-

s1vel fiacilitar a execução das proviclê,a
cias que vdsem a asstst.ír, amparar e edu
car a criança.

O Depar-tarnen to Nacional ela Cr-iança
está conduz.ímdo em todo o país uma no

bre propaganda nesse sentido. Em nos

SO Estado, essa campanha tem sempre
enoon.trado a ma+s n-anca e lisonjeira
solidariedade, por par-te do Covêr-no e

da população. ESltal110S certos, pois, que
a próxima "Semana da Criança" terá o

desejado brilhantismo e o concurso es

pontâneo de todos quamtos lhe com

preendem o e,revado objetivo social e

humano.

alemães a recuar

em ger-al e, em par tíoular, do menor O programa da "Semama da Criança�._,
.

abandonado. já publicado, terá opor tumamen te rnaís .
A "Semama da Criança", todavia, tem ampla dívu lgaçâo.

'I'i)... ()....().... ()....(>.-<)�)�)�)_)....o....()._.()__

Forcados os,

Londres, 8 (U. P.) - Os russos conseguiram ampliar 'de
maneira consideravel a cabeça de ponte que estabeleceram na

margem ocidental do Dnieper, na confluência do rio Pripet. A
emissora de Berlim informou que poderosos reforços russos

atravessaram o rio e forçaram o exército alemão a recuar.

Ainda segundo os nazistas, as forças alemãs estão contra-ata
cando para impedir novos avanços russos.

Selada a sorle Kiev
Moscou, 8 (U_ P,) -- As informações soviéticas indicam que o

Dnieper foi atravessado em tres porrtos, As tropas russas que atra
vessaram o rio, estão alargando as cabeças de ponte conquistadas, a

despeito dos tenazes contra-ataques lançados pelos nazistas. Nos meios
bem informados, salienta-se que a travessia do rio selou a sorte de
Kiev, Cherkasse, Dniepo-Petrovsk, Zaporoche e outras cidades próxi
mas ao Dnieper, as quais deverão cair em pod-> dos russos dentro
de muito pouco tempo. Os outros grandes êxi tor obt.ídos ontem pelos
russos foram nos setores de Veliki-Luki e na peninsula de Taman,
onde está pr6xima do fim a resistllncia alemã.

-

.....

União dos Varejistas de Florianópolis
Assembléia Geral Ordiná.ria

De ordem da Diretoria, convido a todos os srs.

associados para a Assembléia Geral Ordinária, a

realizar_se no dia la do corrente, em primeira con

vocação às 9,30 e em segunda às la horas, para elei
ção da sua nova Diretoria.

Secretaria, em Florianópolis, 8 de Outubro de
1943.

MANOEL DONATO DA LUZ, l° Secretário.

Pe'taio avisado os guerrilheiros
expandem-se

Londres, 8 (U. P.) - A ci
dade Nisca, nos arredores de
Montenegro e de Susak, a

maior parte Dalamata, a zo
na da fronteira albano-jugo
eslava, entre e Tirana e Sco
plaje, a parte ocidental de Ja
nike e as montanhas de La
riaza encontram-se firmemen
te em poder dos guerrilheiros
do general Tito. Os alemães,
por sua parte, dominam F'iu
me, Susak, Sedinico, Spalato e

a Albânia, sendo entretanto
precárias as comunicações des
sas cidades, que vivem

con8-1tantemente ameaçadas pelos
guerrilheiros. Deve-se acres
centar que os patriotas jugoes
lavos encontram-se também
combatendo em terras da Itá
lia e da Grécia.
Estocolmo, 8 (U. P.) - Za

grib, a capital da Croácia, foi
sitiada pelos bravos guerrí-i
lheíros do general 'I'íto. As tôr
ças de patriotas estão-se apro
ximando daquela cidade que
procurarão obrigar a render
se pela fome. É· sumamenté
grave ,a situação da capital
croata, em vista da grande es
cassez de víveres.

Madrí, 8 (U. P.) O govêrno
alemão comunicou ao mare
chal Pétain que será suspenso
imediatamente Q envio de adu
bos da Alsácia para as regiões
do sul da França. Acredita-se
que a medida em questão foi
tomada, devido ao receio ale
mão de que o sul da França
será convertido, próximamen
te, em campo de batalha.

Bomba-relógioArgel, 7 (U. P.) - Os ale
mães colocaram bombas em
diversas partes de Nápoles,
antes de abandonar a cidade.
Uma bomba de relojoaria, es

condida diante de um hotel de
turistas, explodiu vinte rniuu
tos depois de passar por aque
le local o comandante das fôr
ças do Quinto Exército gene
ral Clark. A explosão não cau
sou vítimas.

A nova moeda
paraguaia

Assunção, 8 (U_ P_) - O go
vêrno paraguaio lançou hoje
um decreto ,criando o "guara
ní" como unidade monetária
do país. O banco da República
substituirá os bilhetes e moe
das atualmente em circulação,
na razão de um "guaraní" por
cem pesos fortes.

At·���ã-�-r:�::������:�:--:�rada com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.
Rua F'rcmoisco Tolentino, 3_
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FILHA I MAE! AVO I
Todas devem usar a

'mr.@:lU.ffiJi[j
(OU REGULADOR VIEIRA;
MULHER EVITARA DORES
Alivia as Cólicas Uterinas

Emprega-se com vantagempa
ra combater as irregularidades
das funções periódicas das se
nhoras. É calmante e regulador
dessas funções.
FLUXO-SEDATINA, pela SUB

comprovada eficácia, é muito re
ceitada. Deve ser usada com

confiança.
FLUXO-SEDATINA encontra-se

)MÃE em toda parte.

Resistência aliada
Cairo, 7 (U_ P.) - Os solda

dos aliados e italianos conti
nuam resistindo aos atacantes
nazistas na ilha de Coso D�
acôrdo com informações alia
das, os alemães conseguíram
ocupar aeródromos e algumas
localidades da referida ilha.

Os alemães passam fome
Nova Iorque, 8 -U.P.- E' completamento impossivel a qualquer'

alemão adquirir carne, manteiga e ovos, em Berlim. Foi o qUE! infor-
mou a emissora de Moscou, retransmitindo informação de um corres

pondente suiço na capital do Reich. Além disso, os berlinenses não
conseguem almoçar ou jantar nem nos hoteis nem nos restaurantes •.
A situação é muito grave, notando-se grande escassez de víveres. Ern ,

consequllncia dêsse alarmante fato, os trabalhadores e o povo alemão.
que não conseguem alimentar se, debilitando-se cada vez mais, enca-·
ram com temor e grande pessimísmo o Eu t'u ro .

EULlNA CALDEIRA e
PEDRO GOMES CALDEIRA

participam o contrato de ca

samento de sua filha GENY,
com o Sr. Ernest Rehmenklau.

noivos
Fpolis., 7/10/43"

Querem
• •

.
tirar proveitoLondres, 8 -U.P.- Os Jornais fascistas informaram que os gene

rais Enrico Caviglia e Persio Daroli aderiram a Mussolini. Caviglia.
ocupava o p03tO de comendante militar de Roma. durante o ataque
alemão contra a capital italiana. Solienta se nos circulos aliados, que
a imformação fascista não deve ser exata quanto ao general Caviglià ..

que nunca foi partidário de Mussclini. Acredita-se por isso, que e.

general Cavig-lia tenha sido aprisionado pelos alemães que agora es
tão procurando tirar proveito de seu prestigio para reforçar o gover
no de Mussolini.GENY e ERNEST

Perto deVeneza CunnignhamLondres, 8 -U.P.- O almirante Andrew Cunningham, comandan-
te-chefe da esquadra brité1nica do Mediterraneo, será afastado de su-".i.as funções, devendo ocupar outro importante cc.rço, Informam de-,Londres, que Cunnir'tgham deverá ser substituido pelo almirante So- 1
merville. comandante da esquadra oriental, ou pelo vice-almirante
Bruce F'rose r , comandante da esquadra metropolitana.
....................................................

on�������:��"��i;'��F���· Capua tomada
que durante 20 anos foi vice presi- Argel. 8 (U.P.) -- Capua caíu em.
dertte da United Press e diret.r poder do 5' Exército Norte-ameri-
dos seu serviços na Europa. cano .:

afastado

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

Exposição inaugurada'
Estocolmo, 8 -U.P.- Será inaugu

rada hoje a exposição organizada
pela Associação Suéco-Brasileira
de Importadores e Expor-todores .

Durante o ato, falará o ministro
do Brasil junto ao governo suéco.

É Uli DOENÇA.
MUITO PERIG,OSA.
PARÁ Â. FAMIT.U
B Pll.A Â. lL&Ç.!.

Argel, 7 (U. P_) - Bombar
deiros pesados aliados ataca
ram, intensamente, durante -ª'
jornada passada, as instala
ções ferroviárias de Mestre,
nos arredores de Veneza.

••'.'_._•••_••-_....r.'••_._-.._......_'.-_-•._...._..,...

HITLER ESTA' FURIOSO
Estocolmo, 8 (U.P.) -- Hitler está'

indignado com a Suécia,' devido ao

fato -do govllrno sueco ter inter-·
cedido a favor dos judeus da Dina
marca. Segundo o diario «Sociai'
Demokraten», foi Hitler que, pes-
soalmente, ordenou a deportação,
dos judeus dinamarqueses para a:

Polônia. Recorda-se, a esse respei
to, que as autoridades suecas in
formaram ao governo de Berli:rn.
que a Suécia estava disposta a dar
asilo aos israelitas dinamarqueses_

A cultura física dos
funcionários

Rio, 8 (A. N.) - O DAP no

meou uma comissão de técnicos
especialmente para organizar as

bases de grande campanha desti
nada a estimular a cultura física
entre os funcionários públicos.

Cobaias roubadas
Porto Alegre, 8 (U. P.) ._

Os gatunos assaltaram à séde
da Diretoria de Produção Ani
mal, donde retiraram 18 co-

I
baias 'inoculadas com vírus de:
raiva. Foram tomadas provi
dências, para evitar que tais
cobaias sejam vendidas para
consumo.

S b •• aos sábados. talharim fresco de sêmola e ovos •

O erana (produto de primeira qualidade) 1DURANTE A SEMANA -_o Pães frescos, três vezes por dia I
Fabrícacão das «INDÚSTRIAS MORITZ· -
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ADQUIRA na lIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


