
'Está iminente uma a�ão em grande escalaLONDRES, 8 (U. P.) ... "ESTÁ IMINENTE UMA AÇÃO EM GRANDE ESCALA CONTRA A FORTALEZA EUROPÉIA"
DECLAROU O PRIMEIRO MINISTRO, SR. WINSTON CHURCHILL, NUMA DECLARAÇÃO QUE PRONUNCIOU, .HOJE, NA
CÂMARA DOS COMUNS. O CHEFE DO GOVÊRNO BRITÂNICO, EM DISCURSO QUE DUROU TRINTA E SETE MINUTOS,
ABORDOU OS SEGUINTES PONTOS PRINCIPAIS: r ... A IMINÊNCIA DE OPERAÇõES ANFíBIAS DE GRANDE IMPOR·
TÂNCIA CONTRA O CONTINENTE EUROPÊU, POSSIVELMENTE UM ATAQUE DIRETO À EUROPA; 2° •. NADA AFAS
TARÁ A GRÃ-BRETANHA, OS ESTADOS UNIDOS E A UNIÃO SOVIÉTICA DE SUA TAREFA DESTINÂDA A DESTRUIR
AS POTÊNCIAS DO "EIXO", JÁ VISLUMBRANDO A VITóRIA ALIADA NO HORIZONTE; 3° .. ÊSTE ANO SERÃO EFE·

TUADAS OPERAÇõES GERAIS DOS ALIADOS CONTRA OS SEUS IN]MIGOS .

••e••••••••••••••••••••••_ e••••••••••••••••••••••••••

Venda de arranha-céu
Porln Alegre, 9 (C. P.) - O sr.

Armando Giainpaoli , comer-ciante
focal, conslruiu, hú poucos meses,
Hill arranha-céu á Avenida Alb'C'1'-
10 Bins, esquina da run da Concci
t,'iío, () qual acaba de vender á As
sociado de Peculios Hi.o-Granden
ses, pela impor-tância de dois rui
hhô cs e cem mdlhõcs de cruzeir-os.
As despesas de transmissão de

p ropr'ied adc andam cerca rle dois
milhões e cem cruzeiros.
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I
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King é Nimit:
conferenciaram

Washington, 8 (U. P.) - O
cel. Knox declarou que o chefe
das fôrcas navais americanas,
almirante King, conferenciou
em um ponto da costa oCiden-1tal com o comandante da es·

quadra do Pacífico, almirante i O lUAIS AN'rIQO JHÁIHO 1m SAN'rA CATARINA
Nimitz, possivelmente sôbre I Proprietário e Diretor-gerente ._ ALTINO FLORES
�anos e�r�égkas esbo�d�I_������������������������������_��������_
nas conversações entre Roose-t·ll'velt e Churchill.

o
! ti

XXIX I FlorianópoJis-Quarta-feira, 9 de Junho de 1943 'H. 8841 (!asp" I 1,OÇÃO MARA V 1·
LHOSAI

invadida a Espanha? E�t�:d�on:o�:�:oo A fartura do Ceará
Até parece impossivel ••.

o primeiro assalto dos «comandos» a Lampedusa Incorporando reservistas da Marinha
.

Londres, 8 (U.P,) - Roma admite q�e os aliados chegaram, � desembatcar, na Rio,8 (Ag. Nac.) - O ministro da Marinha baixou aviso, man-zlha de Lampedusa, sendo, entretanto, repelidos pelos defensores eixistae, Segundo as d d
. "

d A d 195
.

dinformações alemãs e italianas, foram causadas baixas aos britânicos, que perderam an o mc?rporar ao se:vI�o atIv? a I�ma a reservistas, to os

igualmen te diversas embarcações de desembarque. Trata-se da primeira tentativa de para servirem em corrussao na mstalaçao da Base Naval de Natal,
desembarque aliado, no Mediterrâneo, em território considerado iialiano. Nos meios sob a chefia do almirante Ari Perreiras.
oficiais de Londres não se confirmou a notícia, acreditando-se que o desembarque na Rio, 8 (Ag. Nac.) - O ministro da Marinha determinou a
ilha de Lampedusa tenha sido efetuado pelos célebres "Comandos", simplesmente. abertura de voluntariado para a Marinha, de brasileiros maiores de

IS CAUSAS DA RENUNCIA DO GABINETE CHILENO 18 anos e menores de 21.

Os ministros esqueceram a prudência e a disciplina Reina calma
Sanl iago do Chile, 8 (D. P.) - O

I qucccram
essas formas mais ele- de tolerar a segurança da vida ins- Buenos Aires, 9 -- U.P. -- O Depcz+o rnerrto de Imprensa da Fresi-

presidente Rios suspendeu a sua montares de prurlencia e disciplina; tilucional do país. Finalmente, o dência informou que, de ccôrdo com notícias Procedentes de todo o

projetada viagem aos Estados Lrii- pois, é ncccssár io demonstrar com presidente Rios indicou que a sus- país, reina. absoluta calma no que diz respeito à politica interno. da
dos, em vista dos acontecimentos aí os que, quando si é democrata c pensão de sua viagem aos Estado, Argentina. Esse fato é interpretado como evidente apl'ovaçao do movi
políticos e que provocaram a prl- si respeita o govêrno democrático, tinidos não afeta a posição do Ch menta revolucionário por todo. a população argentina.
rnoü-n renuncia do dr. Morales Bel- faz-se algo mais do que lançar mão le em matéria política, externa e

truno c n seguir dos restantes 111('111- de recursos lógicos. Depois de sus- "especialmente no que preside as

ln-os do gD,binete, O qual foi recons- lentar que "manobras obstinadas e nossas relações com os países do
liluido com a exclusão dos partidos audazes impedem qualquer ação 01"- continente americano. Os nossos

po li lir-os. O novo ministério já pres- gan ica e con l inua", expressou que compromissos, hoje como ontem.
lou juramento e está assim COllS- os moi i vos que determinaram H continuarão sendo cumpridos com

tituido: minislro do Interior, alrni- renuncia 00 sr. Moralcs demonstra- rigorosa lealdade, conforme o Chi
ranle Julio Alvarez ; Defesa, gene- rum que os males apontados são le respeitou sempre a sua palavrn
ral Oscar Escudcro ; Exterior, Joa- mais profundos e graves do que pó- e a sua assinatura".
quim Fernandez y Fernandez; Eco-
nomia e Fazenda, Guillermo Del H ..

Pedregal; Educação, H enrique Mars
hall; Saúde Pública, Sotero Del Hio; OT'crrns c Colonização, Aleiandro La
gos Hiveru ; Justiça, Oscar Gajardo ;
Viaçâ» e Obras Públicas, Ricardo
Bascuman ; Trabalho, Mariano Bus-
ton; Agrículttu-a, Horácio S.e1'1'al1o.. 1 O" c- I'

.

Slmultancnmcnte se anunciou que RIO, 9 (E.) _. Um te e",l ama de '-.lao Pau o dIZ que na pIS-
o chanceler Fernandez y Fernan- ta de atletismo do Clube Tieté, daquela capital, registrou-se um

O
� · -

ddez furá a viagem aos �stados l!ni- fato sensacional. Charles Astor, famoso paraquedísta, lançou- malo'r aVia0 o mundorlo.s el11 lugal' .
do preSidente ElO>:, se de uma altura de 58 metros batendo um recorde absolutoafll11 de Clll11p1'lI' com essa parte do , ..

'
, . .

programa, as cOIiYersações com da AmerJca Latma e talvez do mundo. Essa extraordinarJa de- Washmgton, 9 (U. P.) - Informou-se que os círculos ae-
funcionários .amerit:8,nos, que.o che- monstração veiu provar que se póde saltar de tão baixo sobre nmáuticos dizem terem sido terminados os planos do maior
f� do ExecutIvo chJleno (jllena l'ea- ciualquer objetivo, conseguindo, assim, oS mais excelentes re- avião do mundo, que pesará 180 toneladas. Êsse aparelho terá
SleZ�'1i' p(essoalmente'llll?S (jlt1e, p.el1tl snltados. O paraquedas empregado é inteiramente de fabrica-I oito motores e uma autonomia de vôo de 8.000 quilômetros. "unc a vez, acon .ecllnen os 111' - • l' Cl 1 1 '17 1 15' t d T,' t

-
.

pre"islos impedil'am. çao nacIOua. lar es sa tou as lOras e mll1u os, e um lül11 sua cons ruçao, colaborou o renomado armador Henry
o )wesidcnte .explicou �r�le a e1\- Belanca, gastand� doze segundos e três décimos para chegar

I
Kaiser. Êsse avião poderá conduzir uma carga de 60 tonela

e]llsao �o:<; p�J'lidos polIticos !lo ao solo. Bateu, desse modo, o recorde de Germano Madaluna, elas e desenvolver uma velocidade de 280 quilômetros horá-nOYO Mll1Jslt;_l'IO obedece ao fato 0e que se atil'ára de 180 metros. Em São Paulo tem-se êsse feito rios. Uma terça parte da sua estrutura será de mad' Sque ,estes n30 j)restaran� atençao • �'.
l • ,. ." 01':.'

eIra. u�,
i llich'Crtência que lhl,!S h1.�ra e e$- como de lepercuSsao ulUvelsaJ. capaCIdade de combustlVel atlnSlra t.>o,09Q l!!r.Qê. ,_ :�
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Será
Estocolmo, 9 (SIA) - Telegramas de Berlim e Roma di-

7.e111 que os "leaders" do Eixo receiam que os aliados desfechem
a invasão da Europa através da Espanha. Observadores desta
capital calculam que essas notícias - que conseguem passar
pela estrita censura nazista - podem ser prelúdio da invasão
germano-italiana da Espanha, a-fim-de organizar bases aéreas
em defesa da fortaleza ela Europa. A Espanha poderia dar a

qualquer dos beligerantes boas bases aéreas. Os referidos obser
vadores acrescentam que a Espanha seria uma "cabeça de pon
te" ideal, de onde poderia fornecer uma "cobertura aérea"
para as operações de desembarque aliadas a oeste e sul da
França. Telegramas de Berlim dizem que os chefes alemães
olham ansiosos para a Espanha. Os nazistas acham que Franco
está preparado para qualquer eventualidade.
...........". _ -., .,. :.- ., .

'Sobe de novo o preço da banha !
Porto Alegre, 9 (Ag. Nac.) -- A partir de hoje o consumi

dor pagará mais 30 centavos por quilo ele banha, segundo o

comunicado elistribuido ontem pela Comissão de Controle e

Abastecimento. Assim, a banha inspecionada e em latas de 30
nuílos custará ao varejista cinco cruzeiros e 50 centavos, e ao

consumidor 6,10 centavos. A banha não inspecionada, em lata
de 20 quilos, custará ao varejista 5,10 centavos e ao consu

midor 6,10 centavos. Para o consumidor, o preço da banha, ins-
pecionada ou não é o mesmo.

.

parequedlste lançou-se da
altura de 58 metros

Genebra, 9 (SIA) - Notícias não confirmadas informa
ram que houve recentemente na Itália uma conspiração contra
Mussolini e que foram efetuadas prisões sensacionais de anti
gos oficiais do exército. Os fios da conspiração teriam chegado
até o Quirinal, residência do rei Vitor Manuel, onde os oficiais
oposicionistas ao fascismo sempre encontram apoio - diz um
informante. As notícias falam do general Enzio Rossi, recen
temente removido da chefia do Estado Maior do Exército, co
mo uma das pessoas implicadas no "complot". Friza-se que os
jornalistas alemães de Genebra não procuram desautorizar a
veracidade das informações.

Um cormrnlcado da AgênCia Me- rcnsc estão gordos e se refazendo,
riclionaJ driz que se encontra no satisfatoriamente, dos 3 anos ele
Nordeste, h a cêrca ele 11111 mês, o sêca, Nas Ieiras-Iivres o feijão é
sr. Oscar Guedes, presidente da vendido a 40 centavos o quilo : o
Comissão Brasileiro-Americana de milho a 70; o arroz a 40; a farinha

I Generos AI imen ticios. Depois de a 70 e a carne verde de hoí a 2
Iuspecionar, no Ceará, Rio Grande cruzeiros e 50 centavos. Ali tam
do Norte e Baía, os trabalhos que bém já se vai sentindo o efeito de
a Comissão. vem rea'lizando, fez as uma colheita .proonissora". Hcf'e
seguintes d cclaraçõos á imprensa: r-indo-se ao Rio Grande do Norte,
".Pode!lliOS cl�ssif.\car como boa a afirmou que é, entre os Estados do
S'll�Hl!ç'ao. cio �e�ira. Ha. bastantes ,No'rte, que percorreu, o qrue se en
graos alimcnticios. O milho, o. fei- contra em sítuacão .realmente sé
jâo, o. aTrOZ e f'ar i.nha de maridio- ria. Além de ha,;er sido escasso o
ca estão baixando de preço e estou knrverno, vários outros f'antores
certo de que não haverá, ali, f'alta atuaram para o decrescímo da pro.desses produtos. Os rebanhos cea- dução.

I'
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Estabelecimeilto de uma paz duradouraRIO, 9 (E.) - Informam de

Belém que se divulga, nos dr
culos autor isedos dalí .que, o

presidente Getúlio Vargas está
sendo esperado, naquela capital,
em fins de junho corrente, afim
de encerrar solenemente a cam

panha nacional do «Mês da Bor
racha> •

....... ChQl>llotte, Carolina do Norte, 9 --U.P.-- "Para haver 'pfiz de
modo permanente, será necessária a criação de um organismo com
poderes para prevenir a agressão e controlar a produçã.o de armamen
to em todo o mundo». Essa declaração foi feita pelo sr. Francis Shoy
re, assistente especial do secretário de Estado, sr. Cordel! Hul!. AHr
mau, ainda, o senhor Francis Shayre, que a America deve participar
ativamente na solução de todos os problemas mundiais, pois, sem es
sa participação, não será possível o estabelecimento de uma paz du
radoura.

I
l,

na Argentina

Houve conspiração contra Mussolini

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A gripe e a Academia de I\1edicina A
Rio, 7 (E.) --- Comunicam-nos da para se acreditar nestas probabili- O PENSAMENTO DO DIA

presídencín da Academia Nacional dades de gripe pandêmica, tanto "Todos querem aconselhar:
de Medicina, por intermédio da mais que plenamente confia na poucos nos dão bons exemplos".Agência Nacional: "Tendo saído eficiência da atuàção do Departa- M t Inos jornais uma nota da Diretoria menta Nacional de Saúde, entregue armon e .

Cinco de Junho. O presidente equa- Geral de Saúde, relativamente a à competencia do acadêmico dr. -

J d B B A ANEDOTA DO DIA
toriano, O embaixador norte-ame- uma comunicação, feita perante a oão e arras arreto, assim como

ricano em Quilo, Sr. Bobcrts Scot- Academia Nacional de Medicina, sabe que no Instituto Osvaldo Cruz, - Sabe você a diferença que
por um jovem médico, estranho ao sob a direção do preclaro dr. Hen- existe entre uma negra e Hitler?

ten, o nui n is lro da Defesa, general seu quadro social, sobre a possi- rique Aragão, o problema da etio- _ ? !
Homero, e o comandante geral ele bilidade de uma epidemia de gripe, patogenia da gripe, de algum tem-

Marinha, cap i lâo naval Juan Fr a n- cumpre declarar que a Academia po, vem sendo objeto de estudo .

- Pois, ouça: A negra tem
não emitiu absolutamente sua opí- apurado em laboratório especial, filho negro ... e a Hitler estácisco Anda, vie ram ele aviào para nião a respeito do assunto. A Aca- confiado ao dr. José de Castro

Tei-l
reservado

um.
futuro negro ...receber os navios. demia Nacional de Medicina não xeira, autoridade em pesquizae so- ...

I O pr-esidente Ar>J'(»)'O rlel Hio encontra, por enquanto, motivos bre viru". O PRATO DO DIA
!co,n'c!ecoJ'(),u com a "Estrclu de Ah- ,. ,_...... • ENROLADO DE BATATAS
Id,o'n Calrlcro n ", de Primeira Clas- _ II • Cozinhe meio quilo de bata-
;.�'e, os cOll:a.n':lantes Joseph Bárbar-o Llvr�rt2� e Papelaria NOV II tas e passe-as pelo espremedor.
,e Halp h Col li mau , c com ii mesma

li lu I A Tempere com sal, junte uma

I'
d isl iuçào, de Terceira Classe. o'

I
colher de manteiga, duas gemas

i sub-ofic iuis Howard :\[assicndi e

de
e leve ao fogo juntamente com

l Fu-an k Sh ip p c. uma colher de sopa de farinha
1 Várí ns gl'llpOS de aviões nacio-

E' d I & S -I
' de trigo. Cozinhe bem. Un te

l n ais cvnluiram sóbi-e os harr-os rl u- SpIn o a 1 Velra um papel impermeável com man-

I run te a cerimônia. Chegou tambcm, teiga, estenda a massa por cima,'! Casa fundada para,. com os menores preços da praça,: depois de so 'r er repar-os, o navio espalhe um «guizado de cama., servir aos alunos das nossas escolas, em narticular, e. ao-Prcsid ent e Aliaro , o q,ual foi escol- •

r ões" e enrole com auxilio do
I ;] P 1 1 público, em gerai.

!
tac o, uc una, p e as can ion eir as

t
. mesmo papel.

s Ab doti Calderon e Alaluralp a. Ar igos para escolares e escrUorio Ponha em prato que vá ElO

I ._--. Romances moderrgos e livros torno, pincele com gema e leve

��.ee�I��C: (C.�� _ S���o_ cienUficos. Livros em branco. ao forno. Sirva polvilhado com

Elegantes BI1tigOS 11ara presentes, etc. �����.:���..��,:�!?;.�-y.':�.��: �.'

Tem anexa uma

ci açáo Comercial daqui d irig iram
se vúr i.os interessados consullaudo
a sôbre a incidência do imp osao do

Pan-Americanismo, modelo para selo nos copiadores de cartas.
O mundo de após guerra A resposta foi a scgui ntc : "que
Washington - (Comentário da us copiadores estão sempre sujei

INTER.AMEIUCANA) - No de- tos ao imposto do selo pouco im
senrolar da guerra, cheio de episó-
dios espetaculares e ansiosas ex- por+ando 'a natureza da correspon-

pectati vas, muitas vezes se perdem dcncia". "Esta c ii interpretação
de vista certos fatos que na sua exata que deve ser dada pelo co

si�lplicidade não, �eixam de consti- mcrc iau te, com l'el'e'l'cneia aos seus
tmr elementos básicos da frente das .

Nações Unidas e preciosas garantias I copiadores de cartas, be m cOl1�icl�-
para a unidade do mundo do futu- rarido que, para o efeito da mci
)'0. Um dêsses fat�s é a união das ciência do imposto acima, não há
Américas. �e��o antes dela se COIl- cxcccões que se prendiam à espé-sumar defin itivamente, em função .

..

...

do ataque aos Estados Uniods, que
ele d�l cor resp ontlên c ia cop iuda.

galvanizou rapidamente todas as :\LUltos comerci an tes Lascados
encrgIas continentais, já as relações no fato de ser U'IU OH mais dos seus
dos países d êste hemisfério eram as copiadores de cartas destinados.
que mais se aproximavam do idealI' . . .

sejruud o os princ ipios do Direit� �xelllslv:Hl1e,n,l.e: a cOlTesl�o.ndencIa
Internacional Público. As guerras [Interna, de fil I ai, para I I II ul, ou

continentais, as divergências e os li- destas para a matriz c vice-versa
tígios semp re foram raros, e passí- são levados ao e rro --:-Ie entendel:
\ eis de uma solução por meio de ..

.,
_.'

>

arbltragem dei d t que tais ln 1,OS nao incidem no pa-
, nunca erxan o en re

os povos qualquer vestlgio de ran- gamento do selo pOJ' verba, nos li-
cor. Os Estados Unidos, como país vros exigidos por Lei".
mais. poderoso do continente, re
nunciaram por completo a toda pos
sibHidade de conquista, proclaman
do, pela voz do presidente Roose
velt, a Política da Boa Vizinhanca
com benéficas consequências nã�
slÍmente políticas, como econômicas
e sociais.
Em face da agressão fascista, as

.Américas consolidaram a sua coesão
baseada sobretudo na repulsa aos
11 rincípios de cani baJ'ismo interna
cional e de supressão da indepen
dência dos povos, princípios êsses
que o Eixo erigiu em norma de
a!:ão. O pan-americanismo atingiu a
sua etapa mais perfeita - e é, pois,
com razão, que o sub-secretál'io de
Estado norte-americano, sr. Sumner
·Welles, afirma agora que essa orga
nização de nações póde ser tomada
como modelo para a organização
mundial de após-guerra. Não se tra
ta - acrescenta o estadista, no im
portante discurso que acaba de pro-
11unciar - de enfrentar essa tarefa
aplicando esquematicamente um

projeto inici.al, mas, ao contrário,
efetuando entendimentos progressi
"os, pondo à prova o seu mecanis
mo durante um certo período de
anos, tal como, se fez no nosso COIl
I ..inente.

O sr. Sumner Welles, como polí
tico realista que, é, não esquece que
a pl'incipal incumbência dos povos
e govêrnos em!>enhados nesta guer
ra é o extermínio do fascismo em
todas suas modalidades, e que para
isso todos os esforcos devem con
centrar-se na conquista da Vitória,
Contudo, as autoridades responsá
veis devem assentar desde já algu
mas diretrizes de ação, a-fim-de que
à vitória não se siga o cáos. São os
seguintes. em síntese, os pontos pro
postos pelo sr. Sumner Welles; 1°)
- Uma combinação de fôrças ar
madas capaz de impedir qualquer
agTessão futura; 2°) - Criação de
I'm tribunal internacional para jul
gamento das divergências que por
Vl'l1tura surgirem; 3°) - Declarar
ilegais certas, espécies de armas e
estabelecer 1'. inspeção internacio
nal dos armamentos; 4°) - Criacão
clt, organizações técnicas em assún
tos econômicos e financeiros,
a-fim-de evitar as crises e pro·
mover levantamento do nível de
vida das populações; 5°) - As
segurar a plena soberania de todos
os Estados, grandes ou pequenos
e a libertação dos povos qU�
estejanl em condições de se go
v�.n"ilremi li") ,...., Ç9m,vleta e�.iiu-

----- -_-.- "'ol"J A sOlnbra dos acusados
ção dos preconceitos raciais e da ...-..-,..............-.-_....-_...-..-..................�.-.-..�_...............w

olHessão de minorias religiosas. '0 «Me"s Nacl'onal daEis as perspectivas que a Améri-
ca inteira, através do sr. Sumner
'Welles, aponta ao mundo do futuro. Rio, 7 (Ag. Nac.) - O presidente da República assinou
Na parte que. toca aos Estadc;>s. Uni- decreto-lei, concedendo isenção de qualquer imposto e taxa
dos, em partIcular, o secretano de! f d I t d 1

"

1 'd d Ih "O'
.

hEstado estabelece que uma das! e era, es a ua. ou munIcIpa , no peno o e ,) a ü \ ne Jun o

condições para que êles possam I corrente, denominado "Mês Nacional da Borracha", 'lOS pOS
cumprir . c�bal!llente a .sua ,m�ssã!)! tos de gasolina, em todo o território nacional, pelas operações
na reorgal1Iza�ao m�ndlal. e. IIber-1 de aquisição de qualquer espécie ou quantidade de borracha ve-
tarem-se do "falaz IsolaclOlllsmo",

.

. . _ . _

compreendendo que "a sua Pl'óPl'ial1ha, que efetuarem, medIante autorIzaçao da COlnISSaO de Con-
seg'urança depende do papel ativo I trole dos Acôrdos de Washington.
e permanente que a naçâo desempe- -------.-------------------------

n h e 11 os ass un tos in ternaci on a is "
.

I -.._,..,.• ._..__••._-_..- - ._•••� �•••....,....-.-.._ "� _ D•••�

Graças a garantias dessa ordem, I � THE LONDON & LANGASHIRE INSUHANCE �
avulta� ca,da vez mais as espera�-I. � COi\1PANY Lli\I1r.rED �
ças, nao somente dos povos ameno; � COl\1PANH[A DE SEGUHOS "SAGHES" �
canos, mas de todos os povos do

j"
CIA. SEGUHOS "CRUZEIRO DO SUL" ..

mundo, no sentidQ de que a paz a THE LONDON ASSURANCE .�ser estabelecida depois da rendiçâo L. ALMEIDA _ Rua Vida} Ramos, 19
incondicional do nazismo seja real-
m�nt� l)ma paz l)ermanente e �1IF,ita, ....:";y;�............w...........................�"""""""",...............................,,................

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.v 13

Te!. l022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

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

No Interior:
Cr$
Cr$
Cr$

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

Ano 80,00:
45,00
25,00

Semestre
'I'r l rnestre

Anúncios mediante conlráto

Os originais, mesmo não pu-

I
hli cad os, não serão devolvi,

dos.

A direção não se responsa
biliza pelos conceitos emiti

I
dos nos artigos assinados

TÓPICOS & COMENTÁRIOS

de guerra
ao Equador

Guaiauquil, 7 (c. P.) - Chega
TUm os naví os de guerra cedidos
pelos Estados Unidos ao Equador,
dcnomiuad os Notre de Outubro 'e

NOSSA SECÇÃONavios
cedidos

Quando alguém. tal como o Õa.v.
lheiro da ilustraQIl.O ...cima. oferecer
lhe. em o.mavel gesto. um câlice do
excelente aperitivo KNOT, lembre.
... V, Sia. de acrescentar, ao agra.de-
oel "gentileza:EsrE.É 7.411.
BE'i'1 O l1EY APEiUTIVO

1'Ii.flJ/!.ETlJI

(//'1 PRO()UTO ()A KI10TSA. //I/).,cotJ. é SEIiIJROS
�-_-_I TI•••�.I --l

Secção de Eletricidade
Lâmpadas, lustres, abatjours, acessórios, etc.

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

almiranteDeclaracões,

Berkley, EE. UU., 7 (U. P.) - o comandante em chef.e
da esquadra norte-americana no Pacífico, almirante Chester
Nimitz, que está de regresso aos Estados Unidos, participou
duma conferência "secreta", cujo propósito foi planejar "no
vos ataques" contra os japoneses. A sua presença no sólo
norte-americano foi conhecida devido a um discurso que pro
nunciou perante os alunos da Universidade de Califórnia e no

qual disse que tinha vindo ele seu Quartel General para parti
cipar duma conferência, mas não revelou onde a mesma, se rea

lizou nem quem dela participou. "Espero, - manifestou, __

I

que os assuntos tratados causarão novos inconvenientes aos ja- uma embarcação r-ara esporte
poneses, num futuro próximo. O tempo trabalhará, agora, a tipo baleeira, com 5 metros de
nosso favor". O almirante Nimitz declarou, também, que a comprimento. em perfeito es

guerra no Pacífico é "uma situação matemática" em que a tado, com todo material ne

produção norte-amerIcana começa a firmar sua superioridade cessário (2 velas, 3 remos, etc.)
sôbre o inimigo, cujo número ele navios está diminuindo. 1 Tratar com HeJádio Mário de

Sousa, Agência Chevrolct (S.
A. Comercial Moellmann)

do Nímitz Chácara
Por preço módico, vende-se

uma, com ótima casa de mo

radia, à rua Lauro Linhares, n.

64, medindo o terreno 20 mil
mts. quadrados. Tratar à rua
Cons. Mafra, n

" 39 (Alfaiata
ria). 30 v ·19

Vende-se

HOJE P4_ 4a• feiral'.�ende-se ����:��al�ad�
secos e molhados, bem a

i freguesada, à rua Uruguai
A's 5 e 7 'ifl horas ,i n. 17. Tratar �a mesma.

'

271 30 v.:?3FONE: 1435

PROGRAMA POPULAR LIMOUSINE
COMPLEMENTO N ACIONAL

VENDE-SE per Cr.$ 7.500,00 uma
limousine Ford 1937. Vêr na Gara
ge Augusto. Rua Francisco Tolen.
tino.

.\ I'HO\'RI'l'lDJEX'I'O nA BORRACHA
SALV.'lDA Dl<, N.1UFP.AGfOSRegime da chibata

Filme interessante e de grandes emoções! Uma história
ocorrida nos meios turfísticos !

Comunica a Agência Na('ional:
"A navegarão (le cabotagenl elas Na�

�ões Unielas, ('om a perda de navio.q
al'undados pelos submal'inos do Eixo,
têm perdielo porção considerável de boI"
1'8cha oriunda elo Extremo Oriente, parte
(la qual têm elado ,'S costas brasileil'flS,
A té então, essa borracha salvada de
ll<111fr{tgios n[1o têm sido C'onven ien te-
mente alJr'oveitaiCla visto que pc,.:.;sonc:,;
(lUe a encontran1 deixanl (le enL'an1i
n h::i-las às autOl'kla<1es ac1unnc.ilTls, tp
mel'osus, 'talvez ele supostos embal'al:os
que lhes possam ael"i!' COI11 a explica
'.';'0 ela sua proceelência.
COl1sklerando a ünportância dessa l11a

té,'ia prima para o esfôrço ele guel'l'a elas
:.\Tações Unidas, a Comissão ele Contrôle
elos Acôl"elos ele 'Washington recomenda
o imediato apl"oveitamento de tão pre'
cioso 111aterial estratégco, aconselhando
tiS pessoas que o cncontrarenl a sua en

trega irnediata às 3utol'ldades -aduanei�
"as 111ais próxinlas e atribuindo-lhes, ain
da U111a c01npensac!ora gratlficor,ão. 'Ilada
a bOl'raclla de procedência do Extrell10
O1'ie11 te, salvada do naufrágio, será ven
diela ao Banco de Crédito de Bo,'rach:->
para o seu aproveitan1ento na guerra (lOS

totalitários, Assim. além de uma gratifi·
cação, as pessôas que encanlinhal'enl ;]S

autoridades competentes a bOl'l'nehn sal
vaela ele naufrágios estarão ('oopel'ando
ele maneira altamente elogiavel par� o

esf'ôrço de guerra aliado",

E mais os 70 e 80 episódios do espetélcular seriado

Legião do Zorro
PREÇO: Cr$ 1.50. Proibido até 10 anos:

Amanhã - 5a feira, A's 5 e 7 1/2 horas:

Borracha»

"A nalldeir< ... Nacionnl quando disten"
dit1a c SCIU lnastL'O, CUI rua oU lH'êl('a, en"

tl'e e<lifíeios, ou C]B )')O)'Ü1S, sel'á coloca
,Ia de modo (lue () Jado ]]]aio!' (lo I'eflln'
\1'1110 t'steja em sentido horizontal, o

I �cst!'ola isolarIa em cima". (DeCl'etÃI1n. 4 ...45, de 31 'de julho de 1012; -, "

.N, 4),
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����E��ri�,�€ �j:�����nten�J�n����:r!nr��qU� ge!m�l���s��:���:s����!�ze� IVida Social Iela se transforme em insulto, em Jacob L. Devers, chefe das Eôr- é o homem indicado para essa O general Devers é consuie
dissenções e rixas pessoais, pois ças Armada_s dos Estados U,ni- empresa. Na primeira Guerra rado aituia como o homem que
isso concorre grandemente paro dos, as!umzu O comando. total Mundial o general Devers tor- moldou as unidades de tanks
depor contra vós e contra o clube das forças norte-americanas nau-se um perito em mecani- dos Estados Unidos na poâero-o que pertencerdes, o qual deve- t

-

rá ser respeitado, honrado e eno-
nos eatros de operaçoes da zação e têm seguido essa pro- sa fôrça de combate que são

brecido, o que não conseguireis se- Europa.
_ pensão até agora. A êle se de- hoje.

não procedendo corretamente e Para esta promoçao, anun
com a devida compostura. Obrigai ciaâa pelo Secretário da Guer
os vossos companheiros de torcida
a não exagerarem, assim como os ta Henry L. Stimson, o gene-
vizinhos de arquiban.cada. Todos rcü Devers foi especialmente
devem proceder com correção preparado por uma recente via-

CAMPEõES CATARINENSES DE 7em de inspecção a todas as

frentes de guerra da Europa,
4.frica e Oriente Médio.
O general Devers, o mais jo

'em tenente general dos Esta
los Unidos, sucede neste posto
) tenente general Frank M.
4ndTews, construtor de siste
na defensivo das Caraibas e

norio recentemente num de
.astre de avião na Islarulia.
"Inteiramente [amiliariztuio

tom. os presentes e futuros I
ilamos" na opinião do Secreiá
'io Stimson, o general Devers
'ama conta do seu importante
iarqo numa época em que os

istraieçistas militares conside
'am iminente a invasão da Eu
·opa.
No dia da nomeação do ge

teral Devers, o diretor Elmer
Davis do Serviço de Informa
iões de Guerra declarou que
'não há dúvida que haverá
rperações aliadas na Europa
.ontinentai êste verão".
O general Deuers é o homem

tonsiâercuio mais capaz de pia
�eja)' e executar a invasão me

zatdzaâa da Europa. Além de
er um general especializado
10 seruiço de tanks, é ainda
cm. técnico de artilharia notá
sel: Quando foi graduado pela
lcademia Militar dos Estados
lnidos em West Point, em

'909, enh'Ou imediatamente na
trtilharia de campanha e as
:endeu firmemente a todos os

;ráus até ser feito brigadeiro
jeneral em 1941. Saltando por
�ima de outros 474 coroneis
Iara alcançar as suas estrelas
ie general, imediatamente co

neçou a desenvolver o sistema
!e artilharia.
Desde que a invasão da Eu

'opa têm de apoiarse provavel
nente em tanks e artilharia,
2 opinião geral em Washing-

FUTEBóL
HJ2í - Ava i.
1U2:f - A"aí.
1!)�9 - Caxias (Joinvillc).
19:�0 - A\'aL
H)31 - Lauro Müller (l laja i).
1932 - Figueirense.
19:11 - Atlético.
lU3:í - Figueirense.
19:W - Figueirense.
193í - Figueirense.
1!)3H - Cip (Itajai):
1!):l9 - Figueirense.
19,10 - Ipirauga (São Francisco).
1!.),ll - Figueirense.
19·12 - Aval.
8ESUMO - Clubes que mais ve

zes venceram o campeonato' esta
dual: Figueirense 6 vezes e Avaí 4
vc zcs ,

O clube que ma.is vezes coriquis
tou o honroso título de campeão
barriga-verde, consecutivamente, foi
o Figueirense: 3 vezes (1935, 3(j (

37) .

EM BLUMENAU
Em jogo oficiad do campeonato

blunrenauense, d isputado ante-on
tem, os quadeos pr-incipa.ls do Bra
si! e do Aménica empataraen ,pela
contagem de 4 a 4.

- As tm-rnes do Tupi e do Ban
de i ranl es, tambem ern prélio do
certame de Blumenau, erupaeaa-am
por O Ia O.

- A rodada de amanhã maeca
os seguintes encorstros : Brasil x

Concórdia, T,upí x Indaial e Tim
bó x Ralndei·r.3Jntes.

ULTIMAS •••

Com a realização de tres parti-
\das prosseguiu, ante-ontem, o cam

peonato da Liga Blumenauense de
Futebol. Em: Blumenau, o Blume
nauense venceu o An1.azonas, por
7 a 3; em Timb6, o Timb6ense
derrotou o Bandeirantes, por 4 a O
e em Indaial, o Esporte Clube In
daial abateu o Tupi, de Gaspar,
por 2 a 1.
--- Em jogo do campeonato da

A.S.V.1.. realizado em Itajai, o Co
brasil venceu o Brusquense, por 6 a 1.
--- Em Brusque, tombem, em

prélio oficial, o Paisandú empatou
com o Marcilio Dias, pela conta
gem de 2 a 2.

- - Os clássicos r�vars do futeból
gaúcho-Internacional e Gremio em'

pataram por 3 a 3.
--- O Fôrça e Luz, de Porto Ale

gre, derrotou o Riopardense, de Rio
Pardo, por 6 a 3.'
--- O locutor esportivo da Radio

Tupi, de São Paulo. anunciou on

ten1., à noite, que a corrente que
'hostiliza o presidente do Vasco, sr.
,Ciro Aranha, pagou régiamente os

jogadores vascaínos para que entre
.gassem os jogos aos seus adversá
rios, no "Torneio Municipal"!
--- O nosso conterraneo capitão

'Pinto da Luz acaba de ser con

vidado para presidir o Conselho
Nacional de Desportos do Estado
de São Paulo.

.

--- o sr. Saint Clair Valadores,
irmão <4> interventor Benedito Va
ladares, dimitiu-se da presidencia
da Federação Mineira de Desportos.
--- O médio Coieirinha, que atuava

'no Cruzeiro, de Belo Horizonte,
.firmou compromisso com o Bota
fogo.
--- Quinta-fe;ra próxima, o Fla

mengo medirá forças, em Belo Ho
rizonte, com o Atlético.
--- Hoje, à noits, o São Crist6vão

'IInfrentará, no estádio de Pacaem
hú, o esquadrão da Portugueza de
Desportos.
"- O Conselho Administrativo do

Estado oferecerá uni artistico e
,

Custoso brinde à rainha do Ria
chuelo, que será eleita no gran
dioso baile de 15 do corrente.
�_-.-.·.W'oI".-.r..�-.t"a�

Prestigia o Govêrno e D�

classes armadas, - ou será I!!
1lm "quinta. colunIsta". (L
n, N.). .

CARTAZES

A.nlversárlosr ",

Recebeu, ontem, carinhosas
provas de estima de suas nu

merosas amizades, por motivo
do transcurso do seu aniversá
rio natalício, a exma. sra , d,
Lenira da Cunha Swain, esposa
do sr. dr. Edson Swain, dele
gado da Capital.

Dando alegria ao
povo paulista

S. Paulo, 7 (J, B,) - O Intcrvcn-
101' Federal no Estado ele São Pau- *

lo, DI'. Fer-nando Costa, uoaha de Assinala- se hoje o aniversá-
dar posse aos membr-os da "Co- rio natalício de s. excia. revdma.
missão dos ,F,es'lejos Popula.res", Dom Pio de Freitas, bispo de
que ,se reunIra. no pEI_P e traha- Joinville por cujo motivo cer-
lhará em estr-eita l igaçâo _com o

" •

mesmo. Tem essa Comissão pOI' fi- I tamen te, sera alvo de expres
ual iduaie, segundo indica seu 1100- sivas demonstrações de apreço
me, organlear festejos de carater por parte do claro e religiosos
popular, visando assegu ran- a to- cat ar inenses.das as classes sociais diversões sa
dias e acessíveis. Uma í'ase espe
cial dus atividades da Comissão se
rá a ohra de "Lazer Opcr ár-i o ",
que deverá ctrid ar de dar ao ope
rário possib ilídades de melhor
'ap roveitamento das suas horas de
folga, mediante empreendimentos
de oarater ouiíur-al e cívico. Pre
sidirá a Comissão, integrada pelos
representan tes de todas as classes,
o professor Cand ido da Mota Fi
lho, diretor rio DEU> de São Paulo.

Copyright do
TbtJ NA t'E r()VHEAl/O'/q�

1 que o Sol, no primeiro dia
de janeiro, está seis milhões

de quilometras mais perto da
Terra do que no pri.rneiro dia
de julho.

�
Pazem anos hoje:
Sra. d. Melânià Albuquerque.
Sr itas. Luisi ta Vaz Viegas e

Nelí Gondin.2 que, segundo a opinião una-
nime dos criticas norte-ame

ricanos, a arte pictórica a tingiu
o seu apogeu no momento em

que Leonardo da Vinci pintou o.
mão direita da Mona Lisa.

Meninas: Djanira Oliveira,
Liene Colaço Sobrinho e Dila,
filhinha do sr. Lídia Domingos
dos Passos.

3 que a Inglaterra é a única
nação do mundo que não

possue uma constituição intei
riça. sendo o país regido por uma
coletélnea de leis básicas, a pri
meira das quais é a célebre
Magna Carta, concedida pelo rei
João-Sem-Terra no ano de 1215.

Meninos: Nacif Abib Japur,
Gustavinho Richard e Alvaro
de Castro.Os índios atacam

Hi o, 7 (E.) - Em Belém, os sel
vícoãas atacarmn o povoado Santa
Marua, do municipio de Mall'U'bá,
matando a flexadas um morador e
Ierímrlo outros. A população teme
rosa do morticinio apelou para o
inte-rventor que entrou em enten
dimentos' com a Inspetoria de ín
dios, afim «le se coordenar uma

ação conjunta no sentido de asse
gurar a viela e propriedade dos co
lonos residentes naquela região.

rJ'I _ .-••

No Tribunal
de Seguranc;a

Rio, 7 (J. B.) - Ao ;Vlinlslt·o
Barros Barreto, presidente do TI'i
bunal de Segurança Nacional, o

pr-ocurador Clovis Kruel de :\lorais
apresentou denuncia COQ1tra Salva
dor Ri veldes e Osmarío Martins.
Na denuncia, diz aquele represen
tante cio M. Público, que, em ',1W:\
dos de Janeiro do corrente ano, ('S

réus, como agentes da Companhia.Caspa' LÚÇAO MABA.VI. Nacional de Indústria Pesada, ano
LUOSA r davam, pelo interior do Estado do

Paraná, intimidando colonos e pc
quen os comerciantes, a fim de lhes

Mercado de charque vender "opções') para aquisição de
POTtO Alegre, 7 (C. P.) - Se- ações daquela Companhia.

gundo
í

nrormaçõns prestadas pelo Em diligência procedida pelo
Ins-tituto Riograndense ele Carnes, diretor do DepalI't,a.mento ela Segu�
a situação do mercado do chanl'll'e, rança Públ,ica daquele Estado, Dr.
nos últimos dias da sema'na passa- Fausto -:\1. Biltencollrt, ficou cüns-

da, ema. a segui.nte:

I
tala.da a ver·alCidacle da acusacão.

No RIO de Ja,neilro existia UIll Para o processo, o preside.nte do
eslo.que de 5.700 fanelos de diver- Tribunal designou o juiz Raul :\ola
s.as pl'ocedências. EIll São Salva-' chado.
dol' o e'stoql1e era de 3.087 ia,relos
e, no Recif·e, cle 27.493 fardos.

O l1lLlI'Ca'(}o vem funcionando
"fir·me" la;g1llentando-se os precos
em vigôr. O 'mercado de &ebo está
par.anizado por falta do IPI'oduto.O ultimo negócio foi efetuado na
base (I.e Cr$' 3,70, CDm segtlH'O de
guel'll'3 pOlI' con'ta do comprador.

I

I

j I

4 que, em proporção ao nú
mero de habitantes, os Es

tades Unidos são o país do mun
do em que há mais casamen

tos, vindo em segundo lugar a

União Sul-Africana e, em ter
ceiro, a Alemanha.

III
•

5 que o maior leprosário do
rnundo é o de Molokai, nas

ilhas Hawaii; e que sua exten
são é tão grande que ele, sozi
nho, constitue uma provincia à
parte na administração daqueles
territórios norte-americanos dos
Mares do Sul.

6 que a baleia azulada, o ma-

ior dos ctaceos vivos, mede
30 metros de comprimento e pesa
150 toneladas, isto é, o pêiO equi
valente ao de 200 bois de tama
nho médio.

A Estatística Mmiar, destinada a

facilitar a preparação rápida, e tão
das da Nação, exige que todos 08

perfeita quanto possivel, do apare
lhamento material das fôrças arma

brasileiros lhe prestem cooperação.
Subtrair-lhe apôio é trabalhar C6n
tra o Brasil em Iluerra. (D. E. M.).

"i\ Bandeira Nacional quan<lo apare·
ccr eUi sala ou salão, por lllotivo de l'eu

ll;ôes, conferências ou solenidades, fica
"á estendida ao longo da parede, por de·
traz da <""Ieit·" da I',·",.idêllcia ou (lo lo·
cal da tl'ibulIa, sempre lacima da cabeça
do "CSl'ectivo ocul>ante c colocada de
modo que o lado maior do' retângulo
esteja enl sentido ho-rj�ont.aJ, e a es
trela i�oJnda eUl cilna". (Decreto.lei D.

4.54.5, de 31 de julho de 1942; - Art. 18, PRODUTOS «IMPERIAL»DO DIA
Farinha de trigo,

« 8rft Z,
,( araruta

de 1
de 112
de t 14
de 012
de 114
de 1
de lI�

pacote
«

k.
k.
k.

'2,50
2,50
1,00
1,00
2,50
1,50
I.S�
9,00
11.00
2,::W

«

c «

Amidilho
Fécula de batatas,
Creme de mioho,

« de arroz

ColorAu, pacote com 4 ks.
« caixata com 4 ks.
e canecas de 250 grs.
Grandes descontos a08 revendedores

Leopoldo Kraemer
Rua João Pinto H' 11

« »

k .

k.
«

o
Lionel Atwill e Anne Nagel no empolgante e

misterioso drama de

elétrico
c

FOMENTO DA PRODUÇÃO DE TRIGO (DFB)
OUÇAMOS O MAESTRO (short)

ATUALIDADES "RKO" PATHE' NEWS (Atualidades)
Preços: 2,20, 1,50 e 1,00. Impr. até 14 anos

Lon ChaneY.Jr.,

monstro

CINE IMPERIAL na Itália
I I

Fones 1587
e 1602

«

k.

30 v-l0
Sessão às
19.30 hs.

exibição daGa I Y Cooper e Barbara Stanwick. na última
comédia n' 1 da temporada:

Bola de logoNOS DOMINIOS DO PAI TUNA
A ARTE DE DEFESA PROPRIA

o desembarqueBerna - (Intrr-Amcl'icalla) _
De tal forma estão todos conven

cidos, na Itália, do próximo de.
semlml'(}lle aliado na península,
que o pl'óJ)l'io govêl'llo fascista <lis
tribuiu um folheto aconselhando o

aliado
como fónlla mais llrática de "de"'.
])erta1' a cOl>tezia e. a cOlllpaixão"
do inimigo. Senhoras e crian!:as
poclerão - gl>a!:as à magllaniinida.
de do Duce - 'ljedir auxP.io e pro
te!:ão aos invasores.

O folheto não diz que o povo po.
derá gl·jtal': "Môrram o fascisnió <'

Mussolini. Viva: a Uberdade". Essa
recomenda!:<lo não era, realmente,
necessária, llol'que irromp<,r:í es

pontaneamente do peito de todos
os italianos libertados.

(DFB)
(DFB)

Preços: 2,00 e 1,50. Censura Livre. que as ]lopulações devem fazer

Sensacional

Uma
Deslumbrante! Amanhã no ODEON:

A

voce

quando isso se verificar. Aos civis
recomenda-se a máxima urbanida
de e cortcziaj devem evitar. a for
ma!:ão de grupos de guerrilheiros
civis. Às senhoras enlretanto
aconselha-se que circulem nas rnas,

cançao para
Com Priscilla Lane e Richl:lrd Wort (uma nova figura)

HOJE
e todas as
noites!

Parque-Teatro de· Diversões GUARANI'
Instalado no largo General Osório (antigo Campo do Manejo)Às quintas-feiras a gosadi3sima ccHora do (olouro», com distribui�ão de valiosos premios aos vencedores

Recanto onde rião exisletn tristezas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Exército italiano considera-se traído pelo fascismo, pelo rei e pelo duce
. d!z CAR.LO SFO.RZA, C.,hel.·(' dos mi_tava fanf�trronada, dos. ,?i�o mi- f p lesm

ente "�Ie". A tragédia se t�r- ! no vai. rapi�amen te sêbre sua "vi- i co� todas as a�mas, e por todos os

Italianos Iivres. lhoes de baionetas.", a. Mí lícia Fas- n ou i nsupo rtável para o Duce. DII"-I da pengosa . I meros que estejam ao seu alcance.
(De um artigo do Conde Sf'orzu cista saqueava os quartéis e os de- -se-ia um teuôr que perdeu a VOZ. I "Quanto ao movimento clan d esti- Valorosos, inteligentes, jovens h e

<rue aparecerá no número de .lu- pósitos do exército regular. A maio- Compartilha com o pequeno rei in- no - prossegue o Conde Sforza, em róis, êles reprcsentam a Quinta-Co-
11110, da r-eviste, "Cosmopolttan ", ria do exército, entretanto, mesmo fdiz, o desprezo da nação e, o que seu artigo - devo d.izer que embo- luna da Liberdade e da Democra-
que o Comité ítalo-Americano de mordendo os lábios, quando isso su- é mais importante, o desprezo de ra seja m.enos conhecido que o mo- cia, sempre prontos à ação.
Educação Democrático, de Monte- cedia, permàneceu fiel à autoridade todos os que permanecem passiva- vimento clandestino em outras na- Quem são? Poderíamos classificá
vidéu, torna público na impiens a do poder que nesse caso - era Mus- mente fascistas. çõ es. é na realidade, mais forte e los poiit.icamenie como liberais, re

brasi ieira, com autor izaçâo cio au- solini. O movimento clandestino infor-. muito mais eficiente do que se pó- presentados em sua maior parte por
tOI' e do editor, por intermédio da "O exército não se rendeu sem ma-nos que quando os italianos se de imaginar no estrangeiro. Esse estudantes universitários; so cia lia-
rNTEH-AMERrCANA). resistência. De 1933 a 1940, a Itália referem a Mussolini, fazem invada- movimento subterrâneo, em suas

I
tas, recrutados principalm.ente eu-

Quando a lguern pensa no exército foi um campo de batalha sem der- velmente esta pergunta: "No dia em vár-ias fórmas e organizações, será tre os operários, d emocratas-cris-
italiano, pensa em um exército trai- ramento de sangue, mas, afinal, que os aliados desembarcarem na um g rand e auxílio para os aliados tãos, compostos de elementos cató-
do, um exército que combateu na Mussolini e sua Mi licia sai ram vito-, Itália, que fará êle? Resistirá, fugi- Ii cos da esquerda e de camponeses,
Etiópia quasi desarmado, que dnte r- riosos - EMBORA NA REALIDA- rá ou suicidar-se-á ?" quando desembarcarem na Itália. e comunistas recrutados sutr e as

veio na guerra da Espanha contra DE TENHA.M PERDIDO! I
Há quem acredite que Mussolini, Será dif'icil a essa organ ização to- famílias da pequena burguesia e

rua vontade, e que contra sua v on- O resultado dessa luta surda que que sem p re foi um artista de circo, mar parte na batalha, como tantas d as classes trabalhad oras,
tade e com ind�-?lentaria de verão durou. s.ete anos, foi precisamente o poderá prer.arar um ato. final esp�- ü.l:tnt;<; ull�dades .de J�nh�l, mas

ser-,
Embora não tenha sido possível

combateu nas fnas montanhas da contrano do que aconteceu na Ale-I tacular, e morrer 1!:lorIosamel1te ,,-Ihe.a muito í'aci l l iqui d ar qual- chegar a uma unidade formal entre

Gréc.ia.; um ex�rcito forçado a apu- manha; onde se traveu u ma .lut.a se-I combatendo. Sã?, p o rém pouquíssi- i qu.er a�lto.ri�!lde fascista �lle tenha i-ê!es. d ev id o .�s ,diferênc:as doutriná

:,halal um .a�lIgo, pelas .costa.s, e a nrelhante entre o velho e:-:erClto e' �ns os. (IUe aomhem. e':�a, hll)()te�e'l a lIlfE:!IZ idéia de, preten der perma-. rias qu.e os .GIYl_dem, sabemos, por
lutar na Llbla,. sem equipamento e os I_l0vos element.os protegidos pelo! Na l1lal�r pa�'w, os ltallan?s. e.sta_u n�cer JlO p ode r. Com prazer � ener-I elementos f'i ded igrios do movimento
sem �.,s abastecimentos necessanos. uazrsm o. Na Alemanha, da batalha i convencidos o e que Musso lin i f'ugi-] gla. os elementos das o rgan iznçô es I sub terrâ.n eo , que quando chegar o

Dep:)I� disso pergunta-se o que su- entre os Junkers - a velha casta i rã. Não o sei. nem isso me inte-I subter rân eas farão fogo i n d i vi d ua l- 1 momento de agi .. , todos atuarão em

cedera quando os aliados desem-I militar germânica - e o Partido I rcssa. mente contra os nazistas em retir-a- I un ison o. Nilo se deve esquecer que
ha rca rem na Itália. Não há dúvida Nazista, nasceu um grande exército; I

Serulo como é, um covarde, com da, d esviarão trens, levantarão tr i- êles represen tam o que existe hoje
?,..que as deficiências do exército

I
do conflito

italiano.
não resultou ataques. esporádicos

de coragem. lhos e .. farão voar pelos ares os tú-I (le melhor na Itália. Estão devota
italiano pódem apresentar grande mais do que a desintegração das acredito-o capaz de tudo. De uma, neis e as pontes. elos à causa da Liberdade. Todos
x antagem para a causa dos aliados. fôrças militares. I

co usa porém, te nh o certeza: o pla- Atacarão os invasores nazistas' amam apaixonadamente a Pátria".
Todos os generais e altas paten- Quando foi declarada a guen3,

.-----------.-.-- .. -------- -- ------

tes. italianos, estão convencidos _I muitos. oficiais i.talianos foram pa-, ,.;
= n••••••••-:

Ie dizem-no abertamente quando são

I
ra as linhas de frente, sabendo que Ii J\L\,QUTNAS m� CAJ,CUT,AR F] �

interrugados pelos espiões da po li- iam fazer um trágico e inútil sacri-' < J\L\,QUIXAS DF] ESCREYRR ':
era secr�ta - de que. foram traídos �ício de s��s vidas, mas estava em" PARA EXTTIEGA Ij\iIJEDIATA: :'
�el.o raCISmO, pelo rei e por Musso- Jogo a ltaha que. tanto amavam e � MACHADO & elA (
h llJ.
_. " • •

sua hon ra pessoal. � _ • ::
.
Não eXiste um �o. ofICIal �o ex.er- I�so explIca porque fora�l m.esmo' -: RUA JOÃO PI:'\"TO, 5 _ FPOLIS. "

CItO reg'ular da ltaha que .uao saIba ass1m, embora tendo conClenCla da I �
que todos os Ministros da Guerra, inferioridade bélica com que iam ;.............�................��_........__.�• ._s••_.........�..

J;;ob o regime fascista, nada mais lutar",
�ra� do que vassalos. da camarilha -- Industrialização do abacaxi
�a�clsta, qUe consegylll assim seu O F�SCISMO �WR��,EV E O MOVf: I A industrialização do abacaxi para
Inten�o .de desorganizar e desarmar MEN ro CLANDESlINO SE FARA aproveitamento de seus sub-pro-
() exercito reg_ular, p�:a. favorecer, SE�TI�t I d�tos preocupou sempre a atençã.o
el�, comp�l�saçao, � l\'hlIcla do Duce. "O fascismo nao somente morreu, I de va!'ias pessoas que se interes-

A MIIlcla FascIsta __;: os "Cami- como Ja e um cadaver putrefato. Si 1 som pela vida econômica Daraibana.
sas �egras" - era um exército do alguns fascistas como Farinacci,' Aaorn o problema vai ter· sua solu
PartId�; .composto ex�lu�ivamente c_ontin_uam ainda Y�ciferando I!-a !tá- ção c�m a instalação de uma fá

d�r.f3natIcos, responsavelS apenas lIa, _I_l-a.o fazem maIs do que llmtar, brica para e"pIorar o abacaxi, cons
pe ante � �uce. os "IaJantes medrosos que ass()- I tunda de uma usina moderna e

. M.uss�,hlll meteu na cabeça ."f�s- ,-iam, pa:a dar-se corage.m; .Quando outros aparelhamentos para apl'O
clstl�ar completamen'�e o exercito l)aSsam.dlant.e de um. eemIteno. Nos- veitar o referido produto, ficando
r�gular, llorque o tenna. Seu pesa- sos amigos do mOVImento clandes- situada na zona paraibana de mo
delo permanente foi qUe o exército tino nos informam que atualmen- ior produção.Jludesse se rebelar contra êle, mes- te Mussolini é odiado e desprezado -----

1110 sabendo que o exército italiano, mesmo pelos fascistas que sincera- "11 Ullndpira j\'aciollal quando em lll'('s,
durant.e a sua longa e não pouco mente haviam nele acreditado. Mus- tito OH pl'ocissr,o, 11iio s('rá conduzida ('111

I posirão hOl'izontal, e ir;'i ao centro da
g: ol'iosa história, não se rebelou solini convenceu os italianos de oue testá da coluna, se Í,olada; i\ direita da

nunca,. r�speitando sempre a au"éorÍ- hav,ia forjado a organização militar testa da coluna, se houve1' outra hanilej·
dadi) CIVIl.

-

mais potente do mundo. A!l:ora ve- 1'11; à frente e ao centl"o .la testa fIa CO·

•. I
'J Iuna, dois lnch'OR adiante da Unha l)'l'las

i .. ln( a nesse caso, o exército pel'- rificaram todos que isso era apenas demais fOl"m,a!a", se concol"l"erem t1"I'.'
manecell fiel a sua tradição. Houve fanfarronada e fraude: a fanfarro- ou mai" hanrJeÍms". (neel·eto·lei 11. 4.;;4:;.
g'enel"ais rebeldes, corno Gazerra _ nada para os estrangeiros, fraude de 31 fi" .hilho fi" 1!)42: - Ad. JS. N. 2).

hoje prisioneiro de guerra nos Es- para os italianos. Sabem também
tados-Unidos. que quando em 1940 Mussolini, de
O general Gazena, com seu modo cumplicidade com a Casa de Sa

de ser, independente, resistiu à "óia, mas contra a vont.ade do po
pressão de Mussolini e à de sua Mi- vo, conduziu-os à guerra contra 11

licia, mas o Duce obrig'ou a calar. França e a Inglaterra, fê-lo com
sem nenhuma cerimônia, muitos um exército que havia sido desor
generais que não lhe eram ,favorá- ganizado � dispersado anteriormen
veis. Chegou mesmo a ordenar au te, nas guerras contra a Abissínia e

Exército, que imitasse a Milícia. En- a República Espanhola,
quanto Mussolini se vangloriava do Na Itália, hoje, ninguem mais fa
desenvolvimento do exército, e vo- la em Mussolini, chamam-no sim-

CÁTEDRAL-ORTODOXA
No l' dia do corrente, reuiizou- I

se na capital paulísta a solenida.·
de do lançamento da pedra fuI' •

damental da futura Catedra.l-O:·
todoxa de São Paulo, cuja COnJ'

trução, vasada em puro estilo bi
santino, no gênero dos temp�os de
Atenas, Jerusalem, Damasco e Bey
ruth, custará vários milhõe3 de
cruz,iros.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• •

iA "Ca.sa Daura'" i• •
• Continuando na suei espetacular venda de inverno, oferece ti

: a seus fregueses, durante o mês de junho. mercadorias par :
• preços ião baixos, que são verdadeiros brindes, em retribui- •

: ção à preferencia com que tem sido sempre distinguida. :
! EIS ALGUMAS DE NOSSAS OFERTAS: i
•• Pelúcia lisa mt. 3,90 Leite de Colonia um 6,0 !Pelúcia estampada 4,90 Lehe de Rosas "580 •

• Cochá c, pelúcia 6.40 Pasta Rolinos e Odol uma 3,40 •
•

Pelúcia fustêio, a.rt. bom " 5,60 Pastel Gessy e Eucalol " 3,00 ..Casemira com 1,60 largo "23,00 Pasta Lever 3,30 ..

• Pelúcia eetamp. retalhos 4,50 Odol Liquido um 6,00 fiCobertores cinza " 8,40 Bâton Michel e Tangee 3,00
• CobelÍ:ores paulista p. casal Um 31,00 Sa.bonete LeveI', Gessy e Lifebuoy caixa " 4,80 •
• Cobertores paulista p. solto "25,00 Esmalte Cut&X um 3,40 •
•

Cobertores p. hebê 6,60 '1'0100 Ross 3,30 Iii!<Colcha de fustão p. casal uma 24,00 Boinas branca e marinho uma 850 •

• Colcha de fustão p. solto " 17,00 Lã Linda em novelos un1. 1,60 ,Colcha de veludo p. casal .. 32,00 Jogo de couro p. homen .. 10,00
• Colcha de seda p. casal .. 48,00 Jogo de renda p. quarto (7 peças) um 35,00 •
• Toalhas Alagoanas p. banho " 10,00 Coletinho de malha p, rapaz um 6,50 •'Poalhas p. rosto desde 2,00 Pulover p. homem desde 13,00
• .A_'.;"alhado largo 1,40 mt. 7,00 Linho estampado mt 3,50 t
• Tecido l�' cdolchão .,

3,00 Laqué liso 4,50 "Opala 150 ésde 3,00 Tafetá Moiré " 10,00

_, Opala estampada desde 4,00 Setim Lumiere, largo 0,90 ..

14,00 .!Cretone branco .. 11,00 Veludo Chifon ..

55,00 .,Cretone em cores
.. 12,00 Veludo branco, lo.rg. 0,90 " 12,00

: Lâmina Gilete Azul lt2 dez. 4,40 Tafetá Xadrez de 6,80 e 7,50 :
• FAZENDO SUAS COMPRAS EM NOSSA CASA, TEMOS A CERTEZA DE QUE •
• V. S SERÁ BEM SERV1DO, ADQUIRINDO ARTIGOS NOVOS POR PRECOS "

: SEMPRE MAIS BARATOS. COMPRE NA CASA DAURA, À RUA FELIPE :
• SCHMIDT N. 19 E GANHE A DIFERENÇA! "
• •
••• ,•••••••••••••••••••••••••••••••••

o

/
,.

�_W.;a.-w.�.....�......-�..��.W..A._.IQ.............-...J'\a....!!:-...-.....-_�

� COMPANHIA "ALIANÇA DA BAíA" �
ç Fundada em 1810 - Séde: B A í A �
• IXCEXDWS J� 'nL\.NSPOJ{'.a;s �� �•. Dados 1'�):1.ti\"os no a�lo de lfl4l ..•: Capital Realizado ,.......................... CI'S 8.000.000,00"\ R

.

I C,� �I, c"cr'VD�, mais e e .. . ..... . . . .. . . . . . . . ... . . . .
y 58.000.000,00 I

I, Responsabilidades assumidas. ....... . .. . . . . .. . . . . ... Cr$ 4.748.338.240,78 �
� TIeceita .... ........ . .. .. .. .. . . . . .. .. . . .. CJ'S 34.10S.834,rJo:'
> Ati,·o em 31 de dezembro CrS 91.862.588,07-:

I
Sin istl'OS pagos Cr$ 7.428.313,52 �Bens de raiz (prédios e telTenos) ., Cr$ 23.742.ü57,14 I

DIRETORES: - Dr. Pamfilo d'Utra Freit'e de Oarva.!ho, DI'. Francisco �
�

ele S�:êl���:iOe lV!��������cias em todo o território naciolXlI. _ Sllclll'sal no �� Uruguái. Reguladores de avarias nas pril1'cipais cidades da América, Eur"Opa I'
I e África. -:� AGEN'rE E;H FIJORIA�óPOUS �

'�
C A j\f P O S L O B O & C J A. - Rna Felipe Sclllnidt, 11. :19 �Caixa ,Postal n. 19 - Telefone 1.083 - ElId. Telegr. u.'\JJIAN('A" ..
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAí, BLUME· ..

.. NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL �.. I,
1• ._• .-.._-""._.._._•••�O",.• .."...·.�..·,. ·m·"pA�·.· ·_"._..·.-.J4."'.o.r:.. ._,.,.rc.�Q ,,�

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESfADo-Gaaarla ..felra, 9 de Junho de 1943

I �

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVJDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - À tarde, das 3 às G.

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Aperfeiçoamento e Longa Prát íca no Rio ele Janeiro

CONSUI/l'AS - Pela manhã: '"s terças, quintas e sábados, tias 10 iis .12 horas:

iI tal'de, diariamente, das 15 às 18 horas - COXSUL'l'óIUO: Rua João Pinto 11. 7,
souI'ado - Fone: 1.467 - Residência: nua Presidente Coutinho, 23.

MÁRIO WENDHAUSENDR.
(Diplomado pela Faculdaele Nac. de Med ic lna da Uu lvei-sldade elo Brasil)

Ex·interno do Serv íço ele Clfn-ica Médica elo Professor Osvaldo Oliveira, médico elo
Depar-tameu to de Saúde

CI,(NICA l\H:DICA - Moléstias Intei-u.rs de '1(11111'08 e cr+ançus. CO;-';SUIll'ólUO:
Hua l<'clipe Schmidt n, 38 - TeJ. 1426 - .I:ESfD'f:í\'CIA: Rua Visconde de Ouro

rl'cto n. 70 - 'I'e}, 1523 ,.- lIOH,AIUO -- nas 15 às 18 horas - !"I_.Ofl[l\NúPOJJIS.

MÉDICAORA. JOSEPHINA SCHWEIDSON
DOENÇAS DE SENIWRAS E CRIANÇAS

co\'sUr/1'1\S: Das 10 "S 12 e das 14 "'s .1 'i horas - nll<1 li'eJipe 'Scluuidl, 39 (SOUI'.)

DR� SAVAS LACERDA

Emocionante espetáculo :malinal
Rio (Via aérea) - A rua Frei

'

êste, tranquilemente, comtinuava a

Caneca viveu pel.a manhã momen- Ido semi-nu. Em seguida scntan- lêr .seu livro ... Afinal, aproveitan
tos de grande agitação e especta- do-se na borda elo terraço, o ho- do uma sua distração um coléga de
tiva, É que do Hospital da Policia 111e111 abriu um Iivro e começou! a corporação conseguiu subjugá-lo
Militar, ali sediado, um internado, lêr. E, toda vez que alguenu se e levá-lo [para a enferman'ia.
que se 'supunha fôsse um débil aprox inuava para- segurá-lo, oQ ho- Os populares, cá em baixo,
mental, lá de círna do terraço do mem ameaçava jogar-se daquelas aplaudiram o final daquela cena

edifício começou Ia mtinrur sôbre os alturas. Os saudados da policia mi- emocionante, de que Iôra ator um

pqpt�lares, que se aglorueravaan cá Iitur reqmsitar ani, então, o auxilio polire demente, cuja identidade
erm baixo, 1111'((,0 quanto tinha a seu do COl-,PO de Bombeiros, que ar- continuou dasconhecida para os

alcance: uma tesoura, os sapatos, mau uma rêd.e cá em baixo, espe- espectadores, constituíndo um es

o próprio paletó IÚ a camisa, fi caui- ramdo Ia decisão' elo enfermo. Mas petáculo matinal.

�Jx·interno elo Serviço elo Professor Leónidas F'er-re tra e ex-estag íário dos Serviços
elo d r. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereir'a Gomes (S. Paulo)

Clwfe (lo Serviço de Oftalmologia �lo Deprn-tamcnto de Saúde c Hospital de Car-idnde
Clínica médíco-ch-úrg loa espeelalizada ile Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CONSUIJ'l'óIUO: Rna Felipe Schmidt, 8, Fone 125!l - CONSUI/l'.'\.S: Das 15,::0

ãs 18 horas - nESIDÊNCIA: Couselhen-o Mafra, 77 - FI,OHIA:i\óPOLIS.

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
CLINICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela Universidade de Genebra
Com. prática nos hospitais europeus

Clínica médica em geral, ped iatr ía, eloen

ças do sistema nervoso, aparelho genito
urímário elo homem e da mulher

Assiste. Técnico: Dn. PAUI,O 'l'AVAHES
Curso ele Rad iolog ia Clinica com o dr.

Manoel ele Abreu Campanar ío (São Pau
lo). Especializaelo em Higiene e Saúde
Pública, pela Universielade elo Rio de Ja
neiro, - Gabinete de Raio X - EJectro

cardiografia clínica - Metabolismo ba
sal - Sondagem Duodenal - Gabinete
de Eislotera.pía - Laboratório ele micros
.•pia e análise clínica. - Rua Fernando

.Machado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

DR. AURÉLIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RAIOS X
Moderna e possun te ins talação

de 200 lVIA.
Diagnóstico precoce elo, tuberculosé'
pulmonar, úlceras gúslricas e duo
denais, cfll1cer elo estômago, afe
ções elas vias biliares, rins, etc.
Aplica o PnetU1lO-torax artificia.l
para o tratamcnto da Tuberculose
Pulmonar - Tratamcntos moder-

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
l1ledica: Onuas curtas e ullra-cur
tas, Haios Infra-Vermelhos e Haios
Ultra Violeta. Infrazol1-Terapia
COl1suHÓl'io: nua Deodoro, 3

esquina Felipe SCihmid�
Das 9 às 12 111'5., e clas 14 às 17 hr8.

Telefone 1.475

Clínica médico-cirúrgica do
DR. AUGUS'I'0 UE PAULA
ClRUnGIAO - DmE'l'OH DO HOS·

PI'l'AL DE CAHIDADE
Doenças de 5ell1101'a'8 - Op.e1'aç()es -

Diatermia - Il1<fm·Vermelho - Ultra
Violeta

Rua Visco de Ouro Preto, 51. Tel. 1.644
CONSULTAS: às 11,30 e das 3 às 6 horas
'l:.atu'l11ent.o elas dores e inflamaçõeS nas

senhora.s para evitar operaç()es

HEtENA CHAVES SOUSA·
l"�FERl\n�lnA OBSTÉTRICA

(Parteira)
])i!,10mada pela Maternidade

de Florianópolis
('011\ lone-a prática do serviço

obstétrico
A t.emIe chamados a qualquer

hora
r'l'ar·a -da Bandeira, 53 - sob.
(l\nti�o IJar�o 13 de lI'!aio)

DR. ANTÔNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Cil'Ul'g'ia c Ortopod ia. Clínica e Cll'lll'g'i._t
do torux, Pai-tos c doeuçus de senhoras.

CONSUL'I'ÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
r iamen te das 15 às 17 horas. HES.JDJ!:)j·
elA: Atmrrante Alvim, 36. Fone 751.

DI:' AGRIPA DE FARIA
CLíNICA MÉDICA

Rua Vitor l'leh'eles rr, 2\1
Telefone H. 141)5

Homens e Scnhol'(Js - Molést.ias
Nervosas - Moléstlas Mentais

Consultas diárias <ln" 5
horas em diante

Dr_ Newton L. d'Avila
1..- Médico -

Ex-il1tern� da Assistência Municipal
e do Serviço de Clínica Cirúrgica
a cargo do Prof. Castro Araujo,

do Rio de Janeiro.
Vias u rtuartas - Operações
Consult: Vitor Meireles, 28.

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

Resid: VidaI Ramos, 66.
Fone: 1067.

DR� REMIGIO
CLíNICA MÉDICA

I)'one 1592, 9 às 12 e 11 às 17 horas. UE·
Moléstias internas, ele Senhoras e Cri·

SlDÊl\CIA: Av. H. I.,w,_ 186. Fone 1392.
meças em Geral. CONSULTóRIO: nua
FeJi.pe Schmielt - Edifício Amélia Neto.

DR. BEZERRA LEITE
Clínica Médica

Tratamento das Doenças
Pulmonares
RAIOS X

Consultório-R. João Pinto, 7
Telefone: 1461

C:>nsultas das 17
horas em diante

DR. SAULO RAMOS
'<:specialistn cm moléstias de senhoras -

l'artos .

. \VfA CIRURGIA AllDOIlIINAT,: estõ·
mago, vesícula, útero, -o,r ..irios, apêndice,
tlllllores, etc. - CntURGIA l'h<iS'l'ICA
[)O l'ERíXEO - Hérnias, hi<1l'oceIe, ve·

ricocele. '.rratamellto sem dor c operação
de Hemol'l'oides e varizes - Fracturas:
UpUl'ClllOS de l!'êsso. O{,éra nos Hospitais

de l?lorianõpolis.
Praça l'el'eil'a e Oliveira, 10. Fone, 1.009.
Horário: nas 14 .ils 16 horas, diariamente.

tp
Os órgãos da Estatística l\mital

.:\In apõio legal, quando intimam
o

.�rodutor
e o vendedor a mostra?

� Ue possuem em seus estabeleci-
e llos. (I>. E. lU.).

Quem sonegar informaçóes à Es,
tatística Militar, trabalha em pról
de país inimigo. E, nesse caso,
será julgado, militarmente, comu

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

Novas metralhadoras norte-americanas
Washington, 7 (U. P.) - O Depto. de guerra revelou que Iestá sendo produzido, em massa, um novo modelo de metra

lhadoras calibre 11.5, mais
� leve.s e de menore� dimensões que o Icomum, podendo fazer 4DO disparos por minuto. Pesam ape-Inas 9 libras, quando as atuais têm o peso de 12 libras. Sua.

construção é inteiramente de metal. A culatra é também ele I �__IilI!iI_IlEiI c:

metal, ao invés de madeira. Completamente desmontável, uma "1\ Bandeira Nacional deve sei' Iiastea
vez dobrada méde apenas 22 polegadas ele comprimento e suas da de sol a sol, sendo permítído o seu

.

uso à noite, uma vez que se ache couve-

partes vitais ficam perfeitamente protegidas contra a água e a nientemente iluminada". (Deereto-Ieí n,

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

Calçados e capas para colegiais
Chapéus «Clímax» (tropical)
Capas para militares
Smokings, Sobretudos, Trajes

AGENCIA RE ER"
Rua Padre Miguelinho, 36

._---------------------_-..-...."'" _,- -�
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Sociedade Cooperativa de Responsabilidades Ltda.

BANCO DE CRÉDITO POPULAR E AGRíCOLA
DE SANTA CATARINA

Rua Trajano 11. 16 - Séd e própria - Registrado no Ministót-io da Agri
culturn pelo Certificado 11. 1 em 20 ele Setembro de lD3X.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códigos usados: l\1ASCOTTE la. C 2a. edição

FLORIANóPOLIS
mIPHESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES

Empréstimos - Descontos - Cobranças e ordens de pagamentos
I'ern correspondente em todos os Municípios do Estado - Representante
la Caixf1. Econômica Federal pflra a venela das Apólices do Estado de

Pernamhuco, COl1l sorteio semestral, eJ1l Maio e Novembro.
"ag"a todos .os COupous llHS o!>ólices IFedel'nis e uos l)Dstados :(]e Riio PnuIo,

Il\linas ,Gol'ais c ,Pel'n:l1ulHlCO
:\-Ianlem cartei·ra especial para aelministração de prédios.
Recebe dinheiro em de!)ósito pelas melhores taxas:

C/C à elisposição (l'etiradª !ivl'e) ,.......... 2%
ele I.ln1itacla '5 %
C/C Aviso Prévio G%
C/C Prazo Fixo 70/0

Aceita proeuração pal'a receber vencimelltos em todas as Rep::tl'ti
ções Federais, Estaduais e Municipais.

FARMÁCIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.6.42
Entrega' a domicílio

I S a ROuBnulCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANADA
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETC,
TONlCO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. D.pauperado_,
E.gotadol, Anêmico., Mã ••

'. que criem Mlgrol, Criançlli
nquític... rlceberão • toni

� ficlção g.r,1 do organiamo
� com o

Sangue nol
Ue. D.N.S.P. rr 199, da 1921

MACHADO & CIA.
AG1l:NCIAS E nEl'HESENTACõES

Caixa postal - 37. nua João Prnto - 5.

FIorianóp(}!is
Sub-ag'en tes nos principais municípios do

ESTADO

Ao primeiro espirro-depressa!
umas quantas gotas de Vick
Va-tro-nol em cada narina. A espe
cial medicação do Va-tro-nol rapi
damente estimula as proprias
defesas da Natureza contra os

resfriados. A irritação e o entupi
mento desaparecem. Seu nariz
sente-se fresco e desimpedido. E,
amiúde, êsse resfriado não mais
incomoda V.S. �

V.êK 4�
VA:T.RO.NOL� I

V. S. quer vestir bem, usando ternos de
excelente qualidade, otimamente bem con

feccionados e a preços convidativos ?
Faça, então, uma visita à

ALFAIATARIA OLIVEIRA,
que ficará plenamente satisfeito I
Praça 15 de Novembro, 18 (Próximo

i DelegaCia Fiscal)

,

Cia. letzel Indu trial
JOINVILL�J

Entregas de Sabão «Virgem Especialidade»
Comunicamos aos Srs. Comerciantes e Consumidores das diversas praças

do Estado que, desde 10. de Abril dêste ano, estamos pontualmente entregando
aos nossos clientes do Sabão "Virgem Especialidade" uma quota mensal correspon
dente a dois terços (2/3) da média mensal de suas compras em 1942.

Animados do desejo de servir o público, cuja confiança e preferência sem

pre nos honraram, estamos envidando todos os 110SS0S esforços para voltar ao for
necimento normal, o que taremos assim que passivei.

Enquanto durar a atual emergência. apelamos para a cooperação e bôa
vontade dos Srs. Comerciantes e Consumidores no sentido de ser feita uma distri
buição equitativa a todos, na base de dois terços, conforme nossas entregas, com
o quê ninguem precisará ficar exposto ao sacrifício da falta de um artigo indispen
sável e de abs.Jluta necessidade, como é o sabão.

Joinville, Maio de 1943. - Cia. WETZEL INDUSTRIAL,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cresce o número de
caixas postais

P. Alegre, 9 (D. N.) - Novas ins
talações estão sendo adaptadas nos
Correios e Telégrafos de Pô!'to
'\legre, a-fim-de melhor atender ao
crescente movimento não só do co
mércio corno dus po.rt icu larcs. En,
ire essas remodelações ele grande
utilidade, resolveu o sr. Henrique
Trindade, diretor desse dcpartn,
mcnto federal, mandar co ns l ruij
mais 1RO caixas postais. SOllladas
estas às que anteriormente existiam
os Correios c Telégrafos dispõem
agora, para o público porto-alcgr-cn,
'ie, de 1.300 caixas, número sufic.ion.
te para atender à procur-a ultima
mente verificada.
.........................-......- ....-_.._.--......,

Cigarros para 05
nossos soldados

Belo Horizonte, 8 (Ag. Nac.)
- Encerrou-se brilhantemente
:1, campanha promovida pelos
.iancáríos mineiros para a

rquísíção de cigarros destina
los aos soldados brasileiros
.itualmente incorporados a
rnidades do exército no norte
; nordeste do país. A expressí
va solenidade foi realizada
oara a entrega de vários milha
'es de carteiras à L. B. A., que
'ará a remessa aos destinatá
.íos,

Os EE. UU. contam com a ICbUrCb�!�e,!n�!����rd! �a!�!.anad�!íSí�omuns
ajuda do Brasil

,Yashing10n, 9 (U. P.) - Beve- .se país. A borrachn é um (los nos

Icu-sc que o administrador da bOI'- sos mntcriais vitais. Sem a bo rra
),;1(']1a, sr. "William Jefcrs, enviou cha crua, nossas máquinas de
uma mensagem ao emha.ixador dos guerra 11:10 poderiam conbinunr
Estados Unidos no Brnsil, sr. Caf'- í'uncionando. A m a i oria cios vci
í'cry, em que se refere ú ação do culos pesados de combate 'Usam

presidente Vargas, que designou o pn eumúti cos de borr-acha, que
mês de [unho como "o mês <Ia hor- constituem 1lI11a necessidade. í� por
racha", no Brasil. Ao elogiar a isso que qualquer esforço par a es-

medida, dcclar a : "Sem a borra- timular a produção desse artigo
chn. nossas máquinas de guerra rlo primeira necessidade auxiliara
não p�cleriaJl1 continuar fUI1:io-! em grande es�a,la o esforço béli.co
nando ". A mensagem de Jcters dos nossos pruses c cios n05SOS alia
diz: "Fui informado de que o pr-e- cios, E'-me muito grato ter esta no

sidrnt0 Vargas proclamou o rues 'V8 {prova de que a grande nação
dt' junho como o mós nacional da brasileira truha lh a lado a lalo om

ilr)'ITaeha, no Brasil. Creio que, du- nosso esforço c omum para produ
l'H nl e este mês, tod os os brasi 1 eiros zi I' abas teci 111 cntos adcq uarl os de
farão todo o p ossivel para intenxi- honruc ha p arn HS nossas Iô rr as mi
ficar a produção da borracha crua l itar es e essenciais para us nossas

e a coleI a de borracha velha, nes- economias".

ERASTO MACEDO
Por via aérea, seguirá para s.

Expedição ao Xingú e Paulo, hoje, devendo regJ:'essar na

à serra do Roncador próximo sábado, o nosso estimado
patrS:cio sr. Erasto Macedo, digna

Segundo informa mil vespertino ,. C
' o

, secretario eto onsulado Amerlcan "carioca, ja ,es!ú definitivamente ,.-'0 ."constituido o estado-maio)' da expe- •
dição ao Xingú e HOl1cador·. Do : •
mesmo constam O� .segllinles no-!!! Dr fulvleO 4du!1C1·,mes: chefe, tenente-coronel Floria-;' 11 \I
no j','Iatos Vanique; njmhlJ1le-geral,

I.
ADVOGADOFrancisco Brasileiro; seel'dúrio, "'omunl'ca a seus pre.Helio Pinto ahlloxarife geral (com ... ..

base em Leopoldina) Apolonio Lcnl zados amigos e clientes
Ba,lTos; encarregado do p�ssoal,!. que transieriu seu escri
segurança e transporle, Acan. P:lS-11 tório para a rua Felipe
sos; encarregado do l1latefllll e· S' ".lt 31. (té reo)::Jh!��lecill1entos em campanha, Frit_z' Cnmlu n. "i r .

\\'lilJel'f(; encalTegado cio abasiecl-
111ento de caça e pesca" ::.rário Sil,,::! :•••IJ.e"••••ee••••••�Filho. 10 v-".

._.._...............�_..�
Não tenhas dúvida em d�·

nuncJar um "qulnta.coluna
"

por mais que pareça teu aJJl�go; não merece tua estima U -

traidor dQ Pátrip. (lu I!. 1·1, !

TABELA DE PREÇOS
A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FLORIANO

POLIS, chama a atenção dos seus prezados associa
dos e do Comércio em geral para a nova Tabela pos
ta em vigor pela Comissão Municipal de Preços e

publicada no DIARIO OFICIAL de 4 do corrente,
recomendando rigorosa observância, em vista das
severas penalidades previstas em Lei.

Londres, 8 (U, P.) - O sr. Winston Churchill comunico»
hoje à Câmara dos Comuns o resultado de sua viagem ?

Wash ington. Referindo-se à colaboração anglo-norteameríca
na, o "premier " declarou: "Temos demonstrado que podemo
trabalhar juntos; temos demonstrado que sabemos enfrenta]
as emergências e os mais duros acontecimentos, pelo que se·

remos merecedores de boa sorte",
Churchill afirmou: "Tenho a convicção de que nem'

Parlamento britânico nem o Congresso norte-americano s:

acham desiludidos com a ação das fôrças inglesas e america
nas nas praias da África".

Declarou que houve completo acôrdo entre os govêrnm
dos dois países, relativamente às medidas que vão ser ado
taclas. Apresentou: "Tudo quanto posso dizer é que, nos l�

I dias de conversações em \iVashington, foram postos em fóc(

I todos os problemas referentes à polít.ica estrangeira e à eco

nomia anglo-norteamericana".
I Em certa passagem do seu discurso, o sr. Churchill reve-

IloU que morreram na Tunísia 50 mil inimigos, com o que, c

total das baixas do "eixo" se eleva a 300 mil, sendo mais dE'

50�� de alemães, Apenas 588 soldados do "eixo" lograram es·

capar da Tunísia. E acrescentou: "Depois de Estalingrado, :�

Tunísia foi o maior desastre sofrido pela Alemanha". DissE:'

I ainda que, segundo declarações de genera.is alemães aprisio
nados, Hitler esperava que o seu exército na Tnnísia resistisse.
pelo menos, até o fim do ano,

Revelou, também o sr. Churchill que o total de prisionei
ros feitos na África se elevou a 148 mil.

O primeiro ministro terminou o seu discurso com as se

guintes palavras: "Não haverá paz enquanto a justiça não
prevalecer" ,

>I:

Washington, 8 (U. P.) - O discUl'so, hoje proferido pelo
ministro Chul'chill, impressionou fortemente os círculos polí
ticos desta capital. O primeiro ministro não deixou dúvidas de
que estão sendo atados os laços de um ataque imediato contra
o continente europeu.

Insulto ao companheiro Ijustifica a demissão
A l.a .Junta rie Conciliacão dr

.TUlg:lIlWIl<to ela Capital i"ederal,
julgando \,m pl'oces'so, decidiu
que "o elll'Prcgado que ins,lLlla Ulll

comipanheiro, dentro do estabele
cimento, dá 1l101iYO jnsto á dispen
sa" .

Doutora
JOSEFINA SCHWEIDSON
reiniciou sua clínica

A «espinha dorsal da batalha
da borracha»

Xlanáus, 8 (Ag. �ac.) - As ins- I realizadora e criadora dos seus
í

alacôes da estrada de ferro Maclei- I chefes e opcrúri os. Outro trabalho
r,a-:\iamoré, Ie rrovia que rcprcscn- 1m.portante visitnd o foi a margeru
ta a espinha dorsa! na batalha da do cais de desembarque com a

borracha e que se estende sôbrc área de mil metros quadrados, in
vasta rculâo compreendida pelo teíramcnto metálico. construido
sistema fluvial dos rios Madeira e em menus de três meses e que se

Mamoa-é, foram na manhã de on-' rú entregue a Hubher Development,
í

cm at.�.ntaJlnentc \.'iSrita'dq� pelo

sr'lnos
próximos _dias, mf�m de

.
que

Valcntlm Bouças c d em ads mern- essa orgamznçao amerrcann ai ar

bras ,da sua comitiva. A impres- mazene gêner-os alimentícios e .nu
súo resultante foi a/mais animado- teríal de extração de borracha,
ra, pois os trabalhos constituem I que estão chegando para serem

l1l1la demonstração da capacidade encaminhados aos seringais.

MANTEAUX DE Lã! • • II

Cabelos branr.os t
MARAVII,ROSA �

L{lÇÃO

Lãs modernas! Veludos!
Enormes variedades está recebendo a

CASA ROMANOS
Conselheiro Mafra .... 26

100.000 sacos de Açúcar para Porto Alegre

Rua

I
Dispensa de convocados
:tHo, 9 (A. N.) - o ministro ela to des�e aviso: 1.0 - Os fllncioná

Guerra baixou o seguinte aviso: rios interinos em estagio probato
"Os comandantes das Regiões :\li- rio, efetivos ou em comissão li' eX
Ulares' deVBI1l providencial' para tnll1Ulllednios de (jl1:fll�uer ll1oda
que sejam licenciados do serviço Jid:lrde da L'nião, Estados, Territó
ativo os soldados conscritos (mes- rios, Munieipios e Prefeitura do
mo que hajam sido insubmissos) € Distrito Federal; 2.° - Os servi
o·s resel'v,istas que sejam casados d-ores de organizações e entidades
(em qualquer data) e tenha um que exerrçam fl1uçã'O por delega
<lHO de serviço, ção rio poder público Oll sejam por

:\fã-o se compJ'eendem no dispos- estes mantidas o uadminlstradas".
....................................................
De Gaulle e GiraUd R ITZAr�_el, 8 (U. P.) - Numa. .
reum:,-o que. durou duas horas HOJE 4a .feira HOJE
e m�H�., real�zada 0!ltem �el? Regime da chibataComlte NaCIOnal, fICOU defmI-
tivamente constituido o govêr
no francês da Africa, com as

designações, para presidentes,
dos generais De Gaulle e Gi
raud.

As anedotas e pIadas aparen
temente ingênuas são grande!!
armas de desagregação mane

jadas pela "quinta.coluna".
(L. D. N.).

p.Alegre, 8 Devido à falta de transporte, registrou se, nos (tltimos meses, nesta capital, escassez
de diversos artigos de conSumo público, tendo as áutoridadt's competente�, por êsse motivo, de
terminado o respectivo racionamento. Depois do sal, chegou a vez de o açúcar ser alvo da aten
ção da Comissão de Abastecimento; que adotou várias provid�ncia� no sentido de garantir os

suprimentos necessarios. Nas últimas semanas, felizmente, a situação foi aliviada, pela chegada
de vários carregamentos de valioso prcduto. Agora, segundo loi informada a reportagem, está
sendo esperada outra �rande remessa de açúcar e sal, num total de 100,000 sacas mais ou
JJl�POs, pfoveni�nte do norte do país,

Acrescenta o vespertino que ()
chefe da expedição cmbal'carú para
SilO Panlo, ele onde seguirú para o

Pal'anú, l1ltilllando os preparativos
necessários para o abastecimento,
tr:_n.nsporle c seglll'nnça da c:xpC'<H
çaQ.

------�------�.------.---------------

inauguração da sopa escolar
no Ci. E. ({Olívio Amorim({
Com o comparcc hncnto (lo l nl cr

vcntor Fcdcral, s r. dr. Ne rêu Ra
nos; «Ie sua exma. esposa, d, Bcn
.r iz Pedcrneiras Ham os, pr-esidente
Ia Legião Bl'asi,leira de Assistência;
dr. Rogér-io Vieira, prefeito da ca
pital, dr. Elpid io Barbosa, Diretor
do Departamento de Educacãn
Sapo Asteroírle Arantes, Assistél1l�
\rilitar rela lnterventoria, outras au
'aridades e pessoas gradas, real i
<ou-se, d.ia R, a inauguração afio
cial {la "Sôpa Escolar ", rio GrupoEscolar "Ol ivio Amorim", estahc
reciclo no d istrito ela T'r i.nrl ade.
A ccrimônín revestiu-se de gl'an.

le hrilhantismo, sendo iniciada
com festiva recepção ao Intcrven
tor SI'. dr. Ncrêu Ramos e sua i lr.s
lre comitiva, seguando-se a apre
se n tação da, Bandeira, com o <;:';'1.
to do Hi.n o Nacional, e ]o�w após,
o recitativo "A nossa Bànde;ra-'·'
pelo aluno Jos-é C. da Silva e "Snu
dação á Banclei1'a" pela altll1:l Au.
'-ea Célia Flores, execl1côes esta$
que foram coroadas coom estron;
dosas salvas de palmas pel'a sele.
ia assistência.
Agra(]0cene1o a p,resença do In-.

tC'rventor, sr. dr, Nereu Ha1l10s,fez uso da ,palavra a menina Julie
la Gomes. Falou, a seguir, o :llul1o
:\Ianoel Linha,res. Por úllilllo USOll
da palavra a diretora do g rnJ; O,professora Jú!;ia Gama Ferreíra. E,
a s'eguir, foi feita a inaw'uracão
oficial -da "Sôpa".

"o

Jl
b
il

iI

É UMA DOENÇAMUITO PERIGOSA
PARA A FAMÍLIA
K PAlLA A .UÇA
-

AT1XILIE A. OOM-
BATEL-A COM O

UIJJlill]I:lIlijl) II�!I
Teiêõr-iíiiíâs

...

·r-efidôsNa estação do TelégJ:'afo Nacio·
nal, há telegramas retidos para':
Adson Barres, Ipiranga CampoS r

Maria Silva ao cuidado de Artemia
Prado (2), Afonso Garcia, Vantair,
PeJ:'ione, Jamil Damit, Laérico Cal
deira, Erotides Simas e Manoel
Patrício.

se
,
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