
Washington,· 1 O (UP)--Os le�sladores norte-americanos chegaram a completo acordo
no que diz respeite à lei contra a greve, O projeto encerra enérgicas medidas contra o

trabalhador, ou dirigente sindical, que paralise ou estimule a suspensão
do trabalho nas industries de guerra.. _

..........................................._ 0••••' •••• ••_-.-_M ,.,...••-.�.. �.".•._-._.- -.-.-.-_".._- _..-_-. -_-_,..-.___w ,."..,�.__._. _•••_,. _.••_._••••._._-. _._ .,,_._...,._. _ __• .-__•••-.__ _._•••_••�

Aeão dos guerrilhei-, •

ros russos
Moscou, 10 (U. P.) Os

guerrilheiros soviéticos que
operam no setor de Gomel des
carrilaram dois trens militares
alemães, carregados de solda
dos. Foram aniquilados inú
meros combatentes eixistas.
Na Byelo Russa os guerrilhei
ros atacaram também diver
wstrens, m�ando vãri�

d�'I_������I�����������������������������������zenas de soldados e oficiais XXIX Florianópolis-Quinta-feira, 10 de Junho de 1943 I H. 8842nazistas.

o
As chuvas fazem baixar os

preços dos legumes
Porto Alegre, 10 (Ag. Nac.)

- As últimas chuvas caídas
sôbre todo o Estado já fazem
sentir seus efeitos na melhoria
das culturas e humedecimento
dos campos, já havendo baixa
do nesta capital, o preço dos
legumes.

o llI.US AX'fIGO lHÁltIO J)}j SA_NTA CATAR.IXA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
Só às autorhlades Interessa

rá, de-fato, o que sabei a res
[leito lIa "quinta-col('u.fl". (L.

iSemana onti-submorínn
Londres, \) (U.) - Vinte e quatro submarinos alemães fo-

1'3111 postos fora de combate em consequência da ação aero-na

val realizada na prímetra semana de junho. Entre os submarí
IIOS alemães postos fora de ação figuram unidades afundadas
e avariadas. Segundo informou o cornentador naval do "News
ChroniclE':"', a primeira semana de junho foi ti melh()_rA�e;uer
ru, no que se refere à luta dos aliados contra os submarinos-do
"eixo". O comentador naval do referido diário londrino baseia
os seus cálculos na declaração formulada ontem pelo sr. Wins
ton Churchill, na Câmara dos Comuns.
...........................................� ..

Aumentou a vlolencla da luta
Moscou, !) (U. P.) -- Os russos rechassaram violentos ata

q ues desfechados pelos_alemães ao oeste de Sevislt, na frente
central. Foram aniquilados cerca de mil e quinhentos solda
dos nazistas depois de encarniçados combates. Os russos 1'0-

chassaram os atacantes mediante a concentração do fogo de
sua artilharia de campanha e em seguida contra-atacaram
obrigando o inimigo a bater em retirada.

Nos demais setores da frente germano-soviética aumen
tou de intensidade a luta entro russos e alemães. Acredita-se
flue esteja iminente uma ofensiva em grande escala a qual de
verá ser desfechada nestas próximas semanas.

/
/ Esta de- .Tóquio 1

,

e
Nova Iorque, 9 (U. P.) - A rádio de Tóquio transmitiu um

comunicado do Quartel General do Japão, anunciando que uma

formação numerosa de aviões da armada nipônica atacaram'
as ilhas Russel, pertencentes ao arquípelago das Salomão,
ocupadas por forças dos Estados Unidos, abatendo 49 aparelhos
norte-americanos. num violento ataque aéreo. O comunicado
admite que se perderam seis, aviões nipônicos.
....................................................

Retardada a Viagem do presa boliviano
Rio, 9 (Ag. Nac.) - Tendo retardado a data de sua che

gada ao Brasil, por motivo de força maior, o presidente da Bo
lívia sómente chegará a vinte-o-dois do corrente, e não a vin
te-e-um, como estava marcado. O presidente boliviano voarã
diretamente de La Paz com destino a São Paulo no mesmo dia
de sua ühegada à capital da Bolívia, de regresso dos Estados
l'nic1os, permanecendo, então, no Brasil, durante quatro dias.

�1ais duas 'unidades para,a Marinha
Rio, 10 (Ag. Nac.) - Com a presença do sr. presidente da

República e altas autoridades civis e militares, realizar-se-ã,
amanhã, nos estaleiros da organização "Henrique Lage", si
tuados na ilha do Viana, a cerimônia de entrega e incorpora
ção à armada de duas novas unidades, ali construidas pelos
operários brasileiros, as quais são as COl'vetas "Matias de Al-

,; buquerque" e "Felipe Camarão". Nessa mesma ocasião o pre
sidente da Repblica presidirá o ato de cravação das quilhas de
mais três lanchas torpedeiras e caça-submarinos, que, breve
mente, serão incorporados à nossa marinha.

Capturados 291 mil soldados
Londres,\) (D. P.) -- Os aliados capturaram 291 mil sol

dados durante a campanha da Tunisia. Recorda-se que ontem
o SI'. \\'inston Churchill anunciou que tinham sido capturados
248 mil soldados inimi.gos em terras do protetorado francês. A
informação fornecida pelo chefe do govêrno britânico, segun
do uma fonte oficial, refere-se aos prisioneiros do "eixo" cap
turados depois de 5 de maio. Antes dessa data os britânicos e

norte-americanos já tinham prendido 43 mil soldados do
·"eixo" .

Por que o presa Rios adiou sua viagemMontevidéo,9 (U. P.) - Nâo e a viagem do presidente Rios
há duvida alguma de que o e a renúncia do ministro Mo
adiamento da viagem do presi- rales, que seria o presidente
dente Rios do Chile aos Esta- , . .

dos Unidos foi devida à queda durante a ausencl� do sr. ,�1O�.do gabinete. Viajantes proce- �m fa?e dos c?nfhtos paltIda
dentes d9 Chile dizem) no en-lrIOs,. d�zem os mform��t�s que
tanto, que a renuncia do gabi.- o mll1lstro Morales. dlÍlcllmen-
hete obedeceu unicamente a te conjugaria o contrôle da si�
Inotivos de política- interna. tuação com a sua posição no

�a, no entanto, alguma rela· partido de que é um dos líde-
i�o entre a queda do gabinete res. �.'

Por uma declaracão
conjunta

Washington, !} (e. F.)
E��pedal, "ia rúrl io-telcgrúf'i
ca, ]JOI' Ot to Jansen. -- O dis
curso em que o presidente da
Boli via, sr. Alfonso Lopez, de
.cla.r-ou que seu 'país está dis
posto a aderir ú doclar-açâo
conjun ta de guerra de todos
os países latino-americanos,
fei recebirlo com agrado nesta
capital. §-!'i'R,.'kpaLavrus foram
cons ideradas Cõill-õSi maniftoS
tasse que a Colornbia está re
solvida a Iazcr tudo que pos
sa pana aumoní ar seu auxil io
na luta contra o "eixo" e con
tribuir na medida dr suas f'ór
ça,s para. preparar um mundo
melhor após a guerra. Sabe-se
que a Colombío por ser UIll

pais relati vamente pequeno,
com menos de dez milhões de
habitantes,

-

compreende que_
sua declaração de guerr-a ao
"eixo" não exer-cerá nenhuma
influência apreciável no de
senlace da guerra. Não obstao
te, se :alcredi'ta que SI as ou
tras nações que niio estão em
guerra contra o "eixo" 11l0d i
Iicussem sua atitude, tal dccla
rncâo teria certo efeito. Os
países que romperam relações
coin o "c ixo" , mas sem dccln
l'ai- guerra, ,es�o,tOOosJn� Arné
ri ca do Suí. São eles: Colom
bi a, Venezuela, PerLI, Equador,
Chi le, Paraguai e Uruguai, As
únicas nacões sul-americanas
que até agor-a declararam gucr
'ra ao "eíx o " sâo o Brasil e a
Boli vi a. .J ulga-sc, com ,f'lHlda
uuento, que- os acontecimentos
dessa Índole são, naturalmen
te, I entes, porquo" requerem
muitas consultas entre chan
celar ias ; por-ém é muito pro
vável que a iuiciativa da Co
Iombía seja bem acolhida. En
tretanto, como acentuou o prc
si dente colombiano, h a outras
f.ormas pelas Cllrais Ul1l país pó
de contribuir gran.clemente pa
ta o esforço bólico, sem s,el' be
tligerante aliVIO. Essa consilde
rameão ,não deixará de ser
tomadal ,em conta, em qualquer
deliber,uçiio adotada pela Co
l,ómbia e demais nacões da
América do Sul.

o

Comité Francês de Libertavão Nacional
Rio,9 (C. P.) - Falando à "A Noite", sôbre a constituí

ção do Comité Francês de Libertação Nacional, o sr. Alberto
Ledoux, representante do general De Gaulle no Brasil. decla
rou que, depois do comunicado entregue a 3 do corrente à

í

m
j.rensa e a todas as missões diplomáticas francesas no estran
beiro, nenhuma outra comunicação oficial, ao que sabe, tem
sido feita. Mas, em vista do desenvolvimento normal das con
vereações em Argel, pode-se esperar, num futuro muito próxi-

I mo
. meação de novos membros para completar o Comité

b, �aal,...f.utJ01 poderá proceder à organização dos di
v:r80s departamentos lnlni:rtêrláÍs ... i-n·df,;-i5el1'��\��,5- frt'>g&iin-:;R�7�, "" �"
cronamento, e designar os seus representantes no estrangeiro.

Tomaram a nuvem por Juno !
I. Lon.dres, 9 -- UP -. A célebre tentativa de desembarque dos
�hados na .llha de Lcrnpeduac , não passou de um pesadelo dos itahanos. Mnis uma vez o pânico reinante entre os fascistas tomou a
nuvem por Juno. Basta ler a informação oficial que os britânicos di
vulgaram, hoje, em IJa Valeta, nos seguintes termos: «Unidades ligeiras da Armada efetuaram um reconhecimento costeiro na ilhade Lampedusa. no domingo passado. Não houve vitimas»....eoee ..

Doze vezes por dia 1
Cairo, !) (U. P.) - A ilha de Pantelaria já foi atacada

cento e quarenta vezes pela aviação aliada desde o dia nove
de maio. No mesmo período suportou quatro canhoneios na
vais .. Segundo acaba de revelar emissora de Roma os ataquesà Pantelaría se processam na razão de 12 por dia.

De acôrdo com as informantes fascistas já foram abatidos
cento e dezesseis aviões aliados sôbre a ilha de Pantelaria.

FEITO 1

As perdas alemãs durante esta guerr a
Argel, 10 (U.P.) ._- Informações oficiais indicam que os alemães

.j� p�rderam mais de 500 mil soldados, entre mortos, feridos e pri
sronerros, durante a atual guerra. Segundo dados fidedignos os ita
lianos sofreram maiores perdas na guerra dos Balcãs do que' na luta
em terras africanas.

NADA
Washington, 9 (U. P.) - Chegaram a um p'onto morto as

r negociações para solucionar a disputa entre os mineiros, os
) Estados Unidos e os proprietários de minas. A situação voltou
a tornar-se aguda depois de uma semana de boas perspectivas
que estavam entrever a rápida solução do conflito. O dirigentetrabalhista sr. Lewis destacou que as negociaçôes ficaram praticamente suspensas devido à má vontade dos patrões.

Resoluções· do novo governo argentinoOcupado o Congresso Nadonal
Buenos Aires, 9 (U.P.) --- De acordo com a resolução do governo provisório, hoje, pela manha, apolicia ocupou o edificio do Congresso Nacional.

Comunicando a consUtuicão do Governo
Buenos Aires, 9 (U.P.) --- O ministro do Exterior, vice-almirante Storni, enviou Uma nota aos che

f?s, �alil missões diplomaticas estrangeiras na Argentina, comunicando-lhes a constituição do Governo ProVIsarIa.

O pOVO será conduzido pelo caminho da honra
Buenos Aires., 9 (U.P.) --- No jardim de inver�o da C::asa Rosad<;t.o .presidente da República, general Pedro PabIo Ramlrez, .recebeu, ontem, os generaIS, almlrantes e ohclals superiores, do exército e damarinha, perante os quais pronunciou uma breve alocução, declarando: "O nosso povo deve ter a sensação de que realmente ha de ser conduzido pelei caminho da honra, a qual deve transformar-se de imediato em recilidade, mediante a simples comprovação de que os atos do governo, levados a cabo com.firmeza, têm impresso o sêlo da pureza. As promessas de que possam encerrar minhas palavras levamdesde já, o "cumpra-se" que minha vontade de soldado saberá assegurar. Sómente assim, o clamo� públi:co, que busca decencia, moral, honestidade e fé e que motivou o nosso movimento, será ampla e dignamente satisfeito".

Barateando o custo da vida
Buenos Aires, (U.P.) --- Teve ampla repercussão nas diversas instituições, o propósito d'o novo

governo de baratear o custo de vida. O Centro de Industria Leiteira publicou um �omunicado no qualexpressa que foi resolvido reduzir os preços da manteiga e queijo. A Camara e as grandes casas denegocio recomendam a seus associados a realização de um grande, esforço para reduzir os artigos de pri.meira necessidade. Outras entidades tomaram medidas similares.

Aeconhecido O governo argentino por paises sul ..ameri(anos
Nova Iorque, 10 (U.P.) --- Vários paises sul-americanos já reconheceram o novo governo chefiado

pelo genetal Pedro Ramirez. Entre eles estã.o a Bolívia e o Paraguai, tendo o Brasil, por sua parte, afirmado ser legal o novo governo da Argentina. A Venezuela, por outro lado, segundo informações auto
risadas, deverá reconhecer, hoje, o governo chefiado pelo general Ramirez.

Três milhões de toneladas de navios para a EspanhaMadrid, 9 (U. P.) - As au- num período de 16 anos. Foi o Antônio Suarez. Disse, ainda,toridades espanholas têm o que revelou ontem ° presiden- que a primeira etapa desse
propósito de conseguir três te do Instituto Nacional da programa estaria finda dentrQmilhõe� de toneladas çie navios _ Indústrial contra - almirante de oito anos. -
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SECÇÃO

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

o PRECEITO DO DIA
. Çu�ado da tuberculose, o in-

I divíduo também-recupera a capa
cidade de trabalhar, de prover
sua propria subsistência e a de
sua família. - SNES.

Capturada pelos norte-americanos a
tripulação dum submarino alemão �a:�E��i: ;,::t;u;�:,��3i:Rochefoucauld.

Washington, - (Inter-Ame- çanâo rapidamente para êle, o disparou sôbre o

gUarda-costas.,
•

ricana) - Dois oficiais e 31 tri- "Icarus" lançou uma série de Os canhões do "Icarus", po- A ANEDOTA DO DIA

pulantes de um submarino ale- carças de profundidade. ouan- rém, imediatamente abriram to-
- Não gosto daquele sujeito.

mão afundado ao largo ela cos- do se preparava para outro ata- go sôbre o inimigo, »arrenâo os
- Nem eu.

ta do Atlântico pelo çuaráa-cos- que, uma ierriuel explosão se alemães do deck do submarino Quanto é que você deve a

tas "Icarus", dos Estados Uni- deu a 200 jardas de distância. e obrigando-os
-

a refugiarem-se êle?
dos, foram capturados e encon- O guarda-costas atravessou o na torre cónica. Depois, o sub-

•

to PRATO DO nra
rum-se prisioneiros neste país. ponto onde o submarino se marina começou a afundar-se e BOLO COM MELADOEmbora um grande número

I
achava submerso Zancou nova os tripulantes saltaram para o Bata bem

d
'

r - uma chicara de
.e submarinos inimigos tenham carga e mais duas outras numa mar. O "Lcarus" recolheu os 33 manteiga com uma e meia chi-sido afundados ao la.rgo da cos- rápida sucessão. sobreviventes e trouxe-os para
ta do Atlântico, está é a

primei-II Quando os oficiais a bordo do terra cmno prisioneiros
caras de açúcar escuro [masca-de vinho).

Ira
vez que os Estados Unidos ((Icarus" estavam vigiando as çuerra.

. I Junte um a um quatro ovos,anuncuiram a captura da tripu- proximiiuuies bôlhas de ar cO-j
Por êste triunfo o comaruian- h' d I7

-

d d 1 '...
' , uma c icara e me ado uma

caçao e um' e es. meçaram. a VZT a superticie. Re- te do "Icarus" tenente Mauri- lh d h' d 1"O "I JJ b ti
,

I
' co er e c a e cane a em pocarus mano raua sozz- pen inamenie, emerçiruio até ao ce D. Jester, foi condecorado l' d h

- t .'
7 l d·

um C2 Ice e r um e três cru-
n to num mar ca 11W quem o o ponto em que ticou descoberta com a Cruz Naval e promovido a I caras de f

.

h
.

d tri
-

.

submarino foi avistado. Avan- a bôca de fogo, o submersiuel Itenente comandante. tu ada
arrn a e

llngod mlhs:c r", fi com uma co ler e c a
bem cheia de pó Royal. Bata
bastante e asse em fôrma u n ta.
da e em forno .quente.

NOSSA

Diário
o ESTADO

Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n,v 13

Tel. l022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano' Cr$
Semestre Cr$
Trimeslrc Cr$
Mês Cr$
Númer-o avulso Cr$

No Interior:
Cr$
Cr$
Cr$

Ano
Semestre
'I'rimostre

Anúnr-í os mediante contrato

Os originais, mesmo n âo pu-

I
hlicaâos, não serão devolvi.

dos.

A direção não se responsa
biliza pejos conceitos emiti

I
dos nos artigos assinados

80,00
45,00
25,00

O PENSAMENTO DO DrA

SE�AS
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMiDT, 54 - FONE 1514

o vice-presidente Wallace laia do
entusiasmo que surpreendeu nos povos

da América do Sul

Chácara

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

"." Band .. ira Xacional quando eJTI fio
I'do, sobre escudo ou outra qualquer pe
('a, que agr-upe dlver-sas bandeiras, ocupa
í'á o centro, não podendo ser menor «o
tlOP as outr-as, nem colocada abaixo de
las". (Decreto-leí n. 4.545, de 31 de julho
III' l!)II2; - Al'Í., 18, N. 5).

Sa.s Feir a

Hoje Hoje

Sa.-Feira

Funerais do almirante
Yamamoto

Nova Iorque, (SIA) - A rá-
dio emissora de Tóquio anunciou
que o povo japonês suspendeu
seus trabalhos para assistir aos

Iunerwis do ,almirante Isoroky
Yaniamoto, o "mais notável dos
"Icaders" .navais do Japão", O pri
meiro mi n.ist r o Tojo discursou no

fim da cerimônia, pagando trfbu
lo ao comandante em chefe da es

quadra, que Ipel'eceú eui circuns
Iânci as que .nào for-am de todo es
clarecidas. O cotejo saiu <lo Clube
Naval 'para um pavilhão e,rj(�i<lo
no parque Hlbiyn e, depois das ce

rimônias, encaminhou-se para O
cemitério Ta'l11Ja, onde foi sepulta-
40. __ - .,.,,,"-

A's 5 e 7 1/2 horas.
William Powell e Myrna Loy em

SODlbra dos acusadosALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

COMPLEMENTO N ACIONAL
JORNAL UNIVERSAL

PREÇO: único Cr$ 2,20. Proibido até 14 anos.

SABADO: - Programa duplo - A's 7 horas
As autoridades responsáveis pela

fiel execução das Estatísticas Mili·
\ares podem exigir, sempre que hOI1-
ver dúvida quanto ii veracidade d.
qualquer informação, que cada in
formante prove o que declarou. A
mi-fé constitue crime contra a ••

�gr.lJç. naeionaL (l_). E. M.)� I ........-,.-._�------------...-----.-----__...---

DOMINGO: às 6 1/2 e 8 1/2 horas

Quando morre o dia
. Com Gene Tierney

".\ Bandeirn Knciollftl deve SOl' hast��da (10 sol ii sol, sendo pcr-nurldo o ��uso it nntte, umn "\"C-Z que se ache con
ti

nlentl'm ..nte iluminada". (Decl'eto.I�).''l.M5, de 31 de Jnlho de 1942, art. l� • .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o ESTADC-Quinta·feira, 10 de Junho de 1943

Parque-Teatro de Diversões GUARANI'
Instelade no largo General Osório (antigo Campo do Manejo)Às quintas-feiras a'gosadissimü «Hora do (olouro», com distribuição de valiosos premias aos vencedores

Recanto onde não existem tristezas

HOJE
e todas as
noites!

o exército I A ressurreivão das
cruzadas católicas
Spectator - (Pamoso co�

mentarista mundial. Exclusivi
dade do C. E. C. para O Esta
do) - A posição do 'catolicis�
mo nessa guerra agrava-se ca
da dia mais, dado o crescimen-

I to vertiginoso das responsabi
lidades que pesam sôbre os om

I bras de todo o cristão. Se tiu-

11 ranie a presente luta, o papel
dos católicos é de suma impor
tância, pois, nos ideais demo-
cráticos estão contidos os man
damentos cristãos depois de
terminada a batalha, maiores
ainda serão os trabalhos exigi
dos pelos preceitos religiosos.
Assistiremos a uma verdadeira

I ressurreição elas antigas Cru-

I
zaâas que tanto perpetuaram o
nome de numerosos martires
que souberam morrer na defe
sa de suas crenças. A Grã-Bre
tanha reconhece com destaque

i a participação dos católicos no
IH"KUilG•••OE!l(D••o.....e.H.G••O..G."o.CII•••e"••••••� I mundo iuturo e, neles contia

I cégamente. Os perigos uinâou
V. S. quer vestir bem. usando ternos dr

Iras,
as ameaças próximas, a

excele�te �ualidade. otimament.c b�m con- �esord�m,. a �onf,!!são e as lut�sIeccioriados e a preços convidativos? I tias reinuindicaçôes e das aiir-
Faça, então, uma visita à ! 'Inações de direitos, convocarão

I todos os homens cultos, civili
zados, de bom senso e de edu
cação social, para cooperarem
na reconstrução universal,

mais sadio do mundo
Londres - (Exclusivo do PRESS ci as se fossem transportados, d u-

JNFORIVIATION SERVICE) . O ra n te dias inteiros, pelas péssimas
Oitavo Exército br-itânico é, prova- estradas arenosas, através

.centenaslve lm ente, o mais sádio de todos de milhas. Assim. êsses h o m en s via
()!" exércitos do mundo. Inúmeros jarn por via aérea ou marítima.
fatores são responsáveis pelo feno- Os aviões-transporte que traziam
wenal recorde, que foi conseguido suprimentos vara os ülllques nu Iii despeito da terrível rap id ez de seu j ccmp o de batalha, regrcsav a m para
avanç o '" a da necessidade de trans-! suas bases ca rrcga dos de feridos,lportar suprimentos médicos e ali-, realizando em um dia a v iagem que Imcnt a res por uma linha de com uní- ! Ievarj a uma quinzena se feita ]Hl1'
c.u-ão de 1.50() milhas de extensão, i 1;1n comboio rodoviário .. Al

é

m di,'-
Úlllludo um soldado cai ferid,) "'0, cxist.ia m avi ôcs-embu lânc ia s e�;-

• �ma batalha, a primeira provid ên- peciais, pertencenres às Fórcas A.é
cia a tomar é evitar a perda de :;311- reas Sul-Africana e Australiana, que
guc - causa de tantas mortes JW. o pe rava rn exatamente nas áreas 'Iúltima guerra. Oficiais e ordena,t· avançadas. Outros feridos eram

!;3S dos regi rn eru.os médicos traba- evacuados po r meio de

navios.!lOS-1Iharam muitas . ez es sob o fogo p ita is. Assim que os aviões e na-
dos canhões e () matraquea r U:.lS v ios chegavam ao Egito, os feridos,
LLleíral.hadoras iniJllig,:ts,. aplicando Yiajaval� �or t!·�ns.amb�dâncias até Ir.ratamentos de eme tgencia, vestiu- os hospitais m i litaros Situados no
d" seus pacientes ou cuidando t1õ' Delta, na Palestina ou na Síria. Iconforto dos mesmos. Os bancos do Grande parte do Real CoqJO ;"i';-Is anvue, cujo distintivo represeuta dico do Exército nada tem a ver
um v ump ir o, são familiares a todos com os ferimentos recebidos em Ios (IUe lutaram no deserto o c i- batalhas. São êles porém que cui-j
d cn ta l . dam das vacinas contra tetano e f'e-
Ambulâncias dirigidas por experi- bre tifóide, as quais evitam as vi0-

m e ntados condutores do TI. A. S. C. lentas epidemias que, no passado,
removem, dia e noite, os fer idus derrotaram grandes exércitos.
para a retaguarda, dos postos de Além de tudo o mais, a vida sau
Auxílio Regimental para os Hospi- dável e austéra que levavam as

tais de Emergência Avançados c, nossas tropas nas áreas operacio-
e III seguida para o Hospital de nais conservou a média de d oenca
Emergência Central, onde os casos em um nivel surpreendentemente
graves são prontamente cuidados baixo.
pelaunidade cirúrgica de campo ·_.".·••••_._._ a D_• .",.•••••"' _.
Durante a campanha do deserto um "A Bande iru Nacional quando hastea
dos fatos notáveis foi a rapidez com da em :ji'Jleja� l1'Ol'í;,,·-:;:!C"�'.l 011 bnlcão, Il
que os feridos foram transp o rtados cará: ao cenn-o, se isolada;'" -,Hreiía; ..5�
para os hospitais situados na região houver handeira de outra na,:'o; ao cen-

uo, se fig;llra·relu diversas baudeirns,do Delta Egípcio. Os feridos eram perfuzen do nüruero i mpa r; em poslçãoretidos nos hospitais de emergência que mais se apr-oxtme do ceuu-o e i. di.
apenas quando os mérlicos tinham ,'eita deste, se fig·lll'a,,,jo diversas ban-

deu-as, a SOlHa delas fOl'HHir n úmea-o par.certeza de que a cura poderia ser As presentes disposições são tamuem
conseguida num periodo máximo de apltcaveis quando figul'em, ao lado da
cinco dias. Bandeira Nacional, bandeiras representa-

O", homens !rravementes feridos th',,, de i)lstltlli�õ,'s, cot-por'açõos ou as-
� soeiações". (Decreto-Iot II. 4.545, de 31 desofreriam In ca lculávais, consequên- julho de 1942: - Art. 18, N. 1) .

'''- ·-��I\1,FAIATARIA OLIVEIRA,-.�

............ ,
que ficará�)rl&{lamente satisfeito!
Praça 15 de HovemOro, -la.,JPróximo Só às autoridades Interessa-

li DelegaCia Fiscal)
'_

-e,

I rá, de-fato, .0 que. sabes a res-

fpt;1tG- da "�!tf!:t!!��o)�·�'l". �L.
.....•• ..-�--------
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breve deaberturaem a
d!&?

Roupas feitas e fazendas em geral,
para homens. senhoras e crianças.
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Vendas à vista e a crédito.--Condições excepcionais !
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LONDRES, 9 (U. P�)-Uma poderosa
mente objetivos' militares da ilha de Pantelaría, Segundo revelou a emissora de
�! uma unidade inimiga foi afundada p_�as bombas lançadas pela aviação italiana�

Chegará o dia do ajuste de contas
Rí o, 9 (E.) - A Agência Nacio-

nal d istrihulu à imprensa o seguiu- daquela base, pelo seu Importante lutavam e venciam os japoneses.
te telegrama, que 111e foi enviado trabalho ,ao envia-r suprimentos às O comandante elas fôrças aér-eas
de; Natal : "O general Claire Chen- fôrças aéreas rla China. Pediu-Ihes, I norte-americanas,

na China, ter
nault, comandante das fôrças aé- em seguida, que continuassem a minou salientando a importância
reas norte-amer-Icanas, na China, dar a sua valiosa cooperação, pois, ela base de Parnamir hn, como ton
fez uma visdta <inesperada à base o dia cio ajusbe de contas com o ite de supcimentos das fôrças 31r

de Parn arni rim, naquela catp<ital. Japão vi ri.a, mnís cedo ou mais Imacl::l:s do Oriente remoto e trísou
Fa-Lando à dmprensa, referciu-sc tarde. Adiantou o general Chen- que com os "vossos continuados

w..........a..........-_••-.-.-_-_._-........_-_-_-_-_-_-.....................,._,.,.,....,..,..,..-..-_-.....- __.................,...,. aos f-eitos dos f'amosos "Tigres I
nault que os "Tigres. Voadores",

I
anxil'ios os nossos rapazes e o po-

A fLEXft PRETa-Robert Iouts Stevenson-Rcmence-tolecãe Voadores", e depois externou os apesar de inf'er-inres em número, vo chinês farão um grands servi-
".. li l .seus agradecimentos aos homens lluma pr.o;POl'çã·o de dez contra um, ço".

«OS audazes» ..EditoraVeccni··Rio, 1943

Direção de Percival Callado Elores

"A FLECHA PHETA", o famoso I S'UDS hostes de ingleses refll'giados
r011\;I-l1<'C de Robert Lo-uis Stevcn- e de aventureiros, parle da Brcla
so n, uutor de "A Ilha do TeSO[lrO", I, nh-i, dr-saf'i a o rei corcunda e der

í

naucura a colccâo "Os Audazes", roia-o cm Bosworth, Depois ele cu-'"'.. I
empu,lgante scrie de romances ellll carn íçada batalha, a CO'J'oa .d e Ri-

que proedolllinam a

ação.,
a

J.·i1tt'iga, II
cardo UI é

,a.,Cllada =. terra,
não

o mistério e a avení ura. , longe do cadáver elo ror.

Nas páginas vibrantes de "A Então, lord Stanley não vacila
FLECHA" se sucedem a aventura, cm colocá-la sôbre a cabeça do V::1-

a emoção, o heroismo e o dcnôdo. lentíssimo Turlor, a quem os guer
Trnnscorrc a sua �.ção durante a rc iros c, mais tarrle, todo () povo,
í'mnosa .guerra das duas Tosas, cm proclamam sohcr-am o. E assim sobe

Inglaterra. ao trono Henrique VIL
A rosa 'Vermelha de Lancaster J

C'rgl1e�s� d iu.nle da rosa bran�a. d: IYOJ'k. E a guerra das duas 105as.

por .essas duas flôres sírnhól icas
r-ruzum-sc as eSlpn(las, o troar das

hntalhns ecoa por tôd a a Inglater
ra ... Os heróis .engalanam-se corn

nnn a ou outra rosa, conforme seu

part ido, e as belas damas de s-eus

pensamentos, também ...

O duque de GlrOuces-tel', a quem

André Mauro.is qnal ifica d.e "cor

cunda cruel, intrépido e hrí lhun

te", a111'bi1oio11al o trono. A morte de

seu irmão Eduardo IV enseja-lhe a

oportnnidade tão cobiçada. E não

vacilu em fazer encarcera-r seus

dois .sobr lnhos carnais na Tórre de 1,.
? .J 'Y'� r"'-'<" ,�

"

"",d? iJ.""'�a·SSl· ILOI1<I1'-.;1I, onlle os l1H... ,"�· -
.•.,_s< . -

nar, para assim desembaraçar a su

cessão à coroa e proclamar-se rei
da Lnglaterna, sob o nome de Ri

cardo III.
A versão ele "A FLECHA PRE·

TA" é uma elas mais fcliz cs de Edi-
Porem seu rei-nado, filho do cri- S011 Carneiro, tão bem conce ituad o

me. devia durar somente dois anos, como tradutor. O hivro está muito
durante os quais ·0 povo lhe teste-I hem apresentado, apesar d e seu

munhon seu ódio. l)1�1 ho�ne�11 com

I preço excepciollalmente -econ�ll1i
a têml)eTa de um leao cllspos-se a

I
co. Adorna-o bela {'a:pa em cores,

vi nga'l' os dois jo'Vens príncipes eX-I obra do pintor Ilamól1 Espanha.

l.e.rmi nados pdo Pl.\l1hal assas�in()

l
Esta nova wleção lançalcla pela

em a Tôrre cle Lo,ndres. O intré- gditora Vecchi está fadada a ter a

pi-do Henrique Tudor, à .frente de mais favorável acolhida.

NOTA CARIOCA

CARTAZES

íermaçãe naval britânica canhoneou intensa-

Copyright de
T1JtJ IlAVE 1'OUHEM/JIIM.

1 que a Venus de Milo mede
exatarnente 2 metros e 38

milímetros de altura; e que é
proporcionalmente nas medida.s
daquela cêlebre estátua grega
que se baseiam os juris de quási
todos os concursos de beleza
feminina levados a efeito no

mundo.

2 que o cometa de Malley vol-
tará a aparecer em 1985; e

que êle é o único cometa cuja
volta pode ser exatamente pre
dita pelos astrônomos.

3 que a cachoeira mais alta do
mundo é a de Kaieteur, for

mada pelo rio Potaro, na Guianq, __

Inglesa; e que G.� ;';"I,1<;!S qúàdá's
d'<.Íguo_� lançam de uma altura
ds 245 metros.

4 que inúmeros historiadoras
afirmam que o Papa Leão

IV foi sucedido no trono ponti
fício pela Papisa Joana, a qual,
nessa caso, teria sido a única'
mulher que até hoje ocupou a

cátedra de São Pedro.

5 que a ilha solitária mais co

nhecida do mundo é a de
Santa Helena, no Sul do Oceano
Atlântico; e que, até a abertura
do Canal de Suez, era ela uma

importante base de reabasteci
mento para os barcos que na

vegavam da Europa para as

lndias.

DO DIA

-

cançao

filme musical mais romântico que já foi feito em Hollywood,
com Priscilla Lane, Richard Wort e Betty Field

Uma A.

voce

Fones 1581
e 1602 CINE IMPERIAL Sessão às

19.30 hs.
Chaney 1r.

o monstro
Sinistro 1. .. Horripilante! .. , com Lon

Lionel Atwill e Anne Nagel:

elétrico
FOMENTO DA PRODUÇÃO DE TRIGO (DFB)

OUÇAMOS o MAESTRO (Short Musical)
ATUALIDADES "RKO" PATHE' NEWS (Atualidades)

Preços: 2,00 e 1,50. Impr. até 14 anos

DOMINGO:
."Com um

-)
pé

I

ceono

IAtelier
�

de Pintura
Professor Estanislau Traple

AULAS DE DESENHO E PINTURA
Diurnas - das 14,30 às 17 hs.;
Noturnas - das 19 às 21 hs.
A's TERÇAS E SEXTAS·FEIRAS

Exposição Permanenté
Rua Felipe Schmidt, 2 (sobr.), sali n' 3

-

Homens- de fé-

6 que a idéia do ônibus para
a condu!ião de passageiros

não data dos nossos dias, pois
pertence (1 Pascal, o famoso SQ·
bio francês; e que foi êle quem,

grafias sôbre Direito Trabalhista. em 7 de fevereiro de 1682. obteve
assinadas todas por grandes autori- o privilégio da patente de trans

dades, como sejam Oliveira Viana, portes coletivos.
Rio - De VITOR DO ESPíRITO
T (C

.

ht da PRES� Joaquim Pimenta, Orlando Go- .................,._._.,.............-.,....-.,.....·_e·.,..,.-·
SAN O - opyng "

., .

IRGA
.

1 O ESTADO) mes, Cesarmo JUnIor, Dorval La-
PA ,espeCIa para ... ACÁCIO 1\iIOREIRA_ Max Limonada é unt desses ho-I

cerda, Ev.an�to �o�al.8 FIlho, e 1'.
d 'd d

�

vence
outros. FOI, naQ ha dUVIda, um ser-

ADVOGADOmens que a a verSI a e nao '. . _ ., .

J) bd' golpe eI' lo ViÇO que a tralçao do antigo SOCIO ESCRITóRIO: rua Deodoro, n. 23
erru a o aqul por um '-'. •. •

.

d' t t" fren I de LImonada. prestou as letras Jun- Abende das 9 às 12 e das 2 às 5
ntalS a Ian e prou o Ja para en •

. , . � �

b t I 'tO o b'cho! dicas do paIS. Sem tal tralcao nao RESIDf:NCIA: La Porta Hotel,
tar novos em a es. .egl Im I - • .•

.

• • aparta'llento 112
fAI

tenamos essas obras cUJa utIlIdade '

de sete o egos. _. ex. Postal, 1l0. Fone, 1277

UI
.

t t
.

d p um ami uao prec-Isa Ser ressaltada.
tlmnltlen e, . raI o 01'

. •

_

go ê sócio, viu-se êsse batalhador
afastado de uma emprêsa à qual de
ra todo seu esfôrço e toda sua fe·
(�ul\(la atividade. Parecia impossível
refazer-se dêsse golpe que O fe·
ril'a fundo, pl'incipalmellj:e na parte
afetiva. Passado pouco tempo e 110·

vamente Max Limonada surge à
frente duma iniciativa grandemell- O
te encomiosa. Qrganiza uma emprê
sa destinada à divulgação de livros
de Direito. Atira-se ao trabalho com

denôdo, energia e fôrça de vonta
de. Surgiram os primeiros frutos
dêsse empreendimento com livros
de autoria de grandes mestres. Pe
re-ira Brl\ga contentou o novo Códi·
go de Processo Civil, realizando
UlUa obra que só um homem da co·

ragem de Max Limonada poderia
aceitar llal'a editar. E ê!e editou, es- liorrivel!. ..
tando já o trabalho no seu segundo
tomo do segundo volume.

O trabalho de Pereira Braga, re··

cebido enl meio de aplausos gerais,
é inegavelmente uma obra notável
que preenche de maneira completa
l')éUS fins. Mas essa vítória não sa

Úsfaz o editor, que já se encontra
it frente de outra iniciativa, desti·
nada a novos louros. Pretende Li

!,\lcmada editar 'uma $érie de mono-

paraCINE JORNAL BRASILEIRO (DIP)
o QUE FAZ UM ESPIRRO (Desenho)

A VOZ DO MUNDO (Atualidades)
Preços: 3,00, 2,00 e 1,00. Impr. até 14 an03

� -..- ., a- D••- oI'V"-.-.-.-. -..- �
� COMPANHIA "ALIANÇA DA BAíA" �� Fundada em 1870 - Séde: B A I A �

! INCENDIOS E TRANSPORTES �DarIos relativos ao ano de 1941 "

Capital ReaLizado , ,..................... Cr$ 9.000.006,00::
�d

Reservas, mais de ..•.....••....•.••.••.•••.••..... CC1l',S$ 59.000.000,00

......_.Responsabilidades a-ssumidas ., ..... ;................ 4.748.338.249,78
I

�
Receita •......... , .. , , ..•............... _ . _ .. Cr$ 34.198,834,90 �,Ativo em 31 de dezel11!bro _ " . .. . . . . . .. Cr$ 91.862_598,37"

�
Sinistros pagos ,..................... Cr$ 7.426.313,52 �_
Bens de raiz (prédios e terrenos) ,. _ _ . . Cr$ 23.742.657,44 o"

� DIRE'I'ORES: - Dr. Pa,m,filo d'Utra Freire de Oarvalho, Dr. Francis'co ••:

�
d€ S!g�1�7��iOe �!�������Cias em todo o territÓ'l'io nacional. _ Sucunsal no �;: Ur·uguâi. Reguladores ele avarias nas prill�ipais cidades da A,mé_rica, Eur'Opa 1.

��
e África.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS �C A 1\1 P O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Schmidt, n. 39 _li
�

Caixa P{}stal n. 19 - Telef{}ne 1.083 - End. Telegr. "AI,IANÇA" �

L�=��

A fé remove montanhas, A
fé movimenta o rnundo, A fé
é .a maior fôrça de que urn ho
mem pod-e dispor sôbre a Ter
ra.
Tudo IÜ que se tem construi

do no Imundo tem a sua oOI'1i
gern na fé. A fé levanta os tem
plos. A fé edifica cidades. A
fé arrasta as nllUlltidões. A fé
desarma o canhão.
Entretanto, os homens de fé

são muito poucos. E a esses

,poucos, afinal, devemos tudo.
Quantos prodígios, quantas

meravílhas se conseguiriam
realizar, se todos os homens
tivessem .fé e to-cios reunissem
e concentrassem as suais fôr
ças ;parla a co.nsoCcução de um
obj-etivo comum!
Todos- os empreendimentos,

todas 'as inilCÍ<aitiva-s, todas as

realizações devemo-las aos im
pulsos da fé.
Qllando a fé é boa, as obras

são fe'onnldla's e res.l�l.tam-· ·em
beneM.cio geral. Qnaln,rJo� po
rém, imp.era a má fé, saem coi
sas como a ItáHa fascista de
J.\fussolin-i ou a Grande A.lema
nha de AdoJf HHller.

O ml�l1ido precis,a de home'lls
de fé. Si'l11p]'esment.e de fé. Não
convém 'que sejam ele boa. fé,
florq,ue os· homens de boa fé
senliPre são -big\oclelados pcloOs
·cSi})erlos, _qne são, em última
a-nrá.Jise, os homens de má fé.

O homem de fé é invenci
vol. Ele sabe e crê que a slua
fé remov.e JllOnta·nhas. Quam
do, porém, a ll1'OH'lanha é mui
to ,grande ou .mu.ito pes.ada,
COimo é o caso, do Rima/Laia
ou do _pi-CiO ·das A,gllJl'has Ne
gl'as, o homem de fé não se
c1á por ven.cido. Se a monta
nha não vem a si, então, /e,le
vai à montanha e readquire no
vas fôrças, como qualquer ve
:ranista ·descrente da viela.

E de-sta gente que necessi
tamos pana !regenerar a huma
nidade.

BAR..\O DE YfARAHÉ

IVida Social I
Fazem anos hoje:
Sras. Manuela Cabral Fon

seca, esposa do sr. Francisco
Fonseca e Edite Lebarbenchon,
Srita. Maria do Céu Tolerl-

tino.
Sr. Fernando Farias.
Menino: Valdir Livramento;'
O soldado José Eduardo Ger.

mano, servinda na 16' C R.M.

Foi promovidoTivemos notícia de que o nosso

ilustre conterrâneo sr. dr. Laércio
Caldeira de Andrade, que serve na

D.R.C.T. de Niterói, acaba de ser

promovido, por merecimento, à cios'
se "K". E' isso motivo para que
os seus inúmeros amigos e admi
radores lhe apresentem os mais
cordiais parabens,
,HH••_••••eH tiMi

I Dr. Fulvio Aducci I: ADVOGADO I
I Comunica a seus pre- ·1• zados amigos e clientes
: que transferiu seu escri- .1I tório para a rua Felipe
I Schmidt n. 3lt (térreo). I
! . I..........................

10 v.-3
WD-....·_-_-_�_WH-.....- ...-...._....,..

"A Bandeira Nacional quando apare·
ccr em sllla on salão, 1)01.' motivo de reu
niões, cOllferên.cias ou solenidades, fiCe'"!·
l-á estendida ao long'o da pare(le, POt· dI'·
traz da cadeira da presidência ou do lo·
cal da tribuna, 'f;empre ,acima da cabeça
do l'cspectivo ocupante e colocada de
modo que o lado maior do l'etângulo
esteja cm selltitlo horizollml, e a es
treIa isolada em cima". (Decreto.lel n.

4.545, de 31 de julho de 1942; - At·t. 18,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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La

o «menu» da raça superiorJOSÉ LARA

I
vel que os alemães, que 'nunca pro-

Rio, (Copyright da Inter-Amer i- varam desta; possam, de fato, en

cana, para O ESTADO) - Pelas n o- contrar alguma semelhança.
tícias ultimamente veiculadas, fi- A propósito, conta-se que, certa

cámos sabendo que um cientista noite, em Berlim, um garoto de seus

alemão acaba de descobrir um pro- oito ou nove anos lia a sua cartilha

ceSSO para transformar madeira em I escolar, enquanto o pai, com o ca

carne- I chimbo à boca (apagado, certamen-
Essa novidade tanto póde suge-j te, por falta de fumo) ouvia no rá

rir-nos o progresso da ciência, no dia as habituais arengas do "came

'ferceiro Reich, como a decadência, lot" oficial. A certa altura da lição,
senão mesmo a falência econômica esbarra Q pequeno com a palavra
'da Grande Alemanha de Hitler; ou man teiga. Voltando-se, então, para

ainda a eficiência sempre cresceu- o progenitor, indaga curioso: "Pa

te do bloqueio aliado, tão desdenha- pai, que quer dizer manteiga ?"

do, aliás, pelos eixistas de cá e de Daí, pois, o acerditarmos que f)

lá. Ora, se a Alemanha dispusesse, produto do químico francês (leva,
realmente, de gran d es rebanhos, ou com efeito, fazer furor em Berlim.

se os pudesse receber dos países E não será, portanto, motivo para

neutros, como o tem afirmado a espanto se, ao passar por uma rua

. )'ollag'anda do dr. Goebbels, hav e- qualquer, de Paris ou de Berlim.

fia necessidade de darem os h o- deparrnm os com uma comprida "bi

mens de ciência alemães tratos à cha " diante ele uma porta, da qual
bola para descobrir sucedâneos da penda uma tabuleta com estes di

carne animal? Isso parece1signifi- zeres: "Carvoar!n c Fábrlcu de

cativo. Sim, porque, a-pesar-de I :\Iantciga"; ou com estoutros: "Ser

igno,-antes no assunto, custa-nos rarí a c' Açougue". Tudo é possível
aCl'editar que um bife de peroba- sob a Nova Ordem de IíWer.
rosa, com as suas proteinas artifi- Ficamos daqui a imaginar que,

ciais, I)OSSUa as mesmas p ropr ieda- no caso particular das tropas ale

des alimentícias de um filet- mães na frente russa, tais desco

mign ou ", gordo e sangrento. bertas devem ter produzido o ef'ei-

Um outro homem de ciência, êsse I
to que aos filhos de Israel causou

na França, está também "fabrican- a chuva de maná... Pudera! A

do" manteiga de carvão vegetal. E' quem, há tanto tem po , nada mais

chega-se mesmo a afirmar que elal tem comido além de "fogo", carne

em nada fica a dever à nossa sabo-I de madeira deve ter o sabor da am

rosa manteiga de Palm ira. É possi.l br osia dos deuses do OlimlJo,.,

to.

e a

de
hi-

Irmandade do Senhor Jesús dos Passos e
Hospital de Caridade

E D I T A L

fLORIA NO POLIS

In

pa
ver

de

De ordem da Mesa administrativa da Irmandade do Se
nhor jesús dos Passos e Hospital de Caridade desta Capital.

;..-- revino aos interessados que, até o dia 22 deste mês, às 12 ho
ras, receberá esta Irmandade e Hospital, na sua Secretaria
propostas em cartas fechadas, de todos os 81 tigos necessarios
ao seu consumo, durante o semestre de julho a dezembro do
corrente ano.

Os proponentes poderão obter 8S listas completas de to'

dos os artigo!', aos quais se retere este edital, no Hospital, ou

com o Irmão Secretario, a rua Crispim Mira n
'

49.
Consistorio em Florianópolis, 7 de junho de 1943

jU'LIO PERE1RA VIEIRA. Secretario.

CALCADOS (
Tamancos -- (hinelos
Sandálias -- Sandaletas,

«Renner» Sapatos -- Pantufas

...... TRAJES (
de lã e de linho

SOBRETUDOS, SMOKiNGS para (rian�as,

�iM «Renner» homens e senhoras
lJ;10
res"

Rua Padre Miguelinho, 36

Irmandades do Divino Espírito Santo e
Asilo de Orfãs "São Vicente de Paulo"

EDITAL
'

Realizando·se nos 13, 14 e IS do corrente a festa
do Divino Espírito Santo. que obedecerá ao seguinte pro
grama. de ordem do Irmão Provedor convido os fiéis
em geral a assistirem a e 1 a :

4 a 12 - Novena às 6,30 horas.
Domingo de Pentecostes: às 6,30 horas, Missa com

Comunhão Geral dos Irmãos e Irmãs; às 9 horas, Missa
Solene, com assistência do Exmo. e Revmo. Snr. Arce
bispo Metropolitano, que PI egará ao Evangelho.

Segunda e terça-feira: Missa rezada às 7,30 horas e

ladainha às 18,30 horas.
Durante a festividade haverá quermesse e leilão de

prendas, no local do costume.
Florianópolis, 4 de junho de 1943.

O Secretário, CANDIDO FREITAS

C1 A. WI�'rZEJ_.4 INDIJ8TRIIA].-d-JOINVILIJ1J (MilrCa regisr.)

-

o tormento das Dôres na

Cintura, do Reumatismo, da
sensação de "envelhecimento",
das dôres nas juntas, é devido
exclusivamente ao funciona
mento anormal dos rins,
É importante conservar os

rins em perfeito estado de fun
cionamento e combater ime
diatamente quaesquer sinto
mas de alteração do mesmo.

Todo adiamento é perigoso.
Os rins executam o trabalho
importantissimo de reter por
filtração as substancias nocivas
ao organismo. Dia e noite se

produzem elementos como aci
do urico, bactérias vivas e mor

tas, celulas diversas bem COmo

outros produtos que acarreta
riam rapidamente a vossa mor

te si lhes fosse permitido per
manecer no vosso organismo.
Cada articulação dos membros,
cada movimento respiratorio
ou batimento cardíaco, mais
ainda, cada pensamento e emo

ção concorrem para a

produção desses tóxicos.
Quando sãos, os rins
filtram esses elementos

nocivos e os eliminam do or

ganismo, sob forma de urina.
As Pílulas De Witt para os

Rins e a Bexiga são fabricadas
para o fim especial de ajudar
os rins doentes. De modo bran
do mas seguro, elas tonificam
os rins de tal maneira que estes

possam executar o trabalho
que a Natureza lhes confiou,
Os toxicos acumulados são fil
trados e eliminados do orga
nismo e novamente podereis
desfrutar saúde e gozar" vida.
Alterada a saúde dos Rins de
vido a causas como abalos, res

friamentos, manifestações se

cundarias da gripe 0''.1 outras

doenças, surgem embaraços ao

seu funcionamento e eles não
mais conseguem eliminar todos
os tóxicos. Estes toxicos e prin
cipalmente o acido urico, se

acumulam nos musculos e nas

juntas e são responsaveis pelas
dôres intensas do reumatismo,
pelo lumbago, pela prostração

DÔRES NA CINTURA
!UUMATISMO - LUM
BAGO DÔRES NAS
COSTAS E JUNTAS

ou de quaesquer
IRREGULARIDADES

URINARIAS

gernl e pela' sensação de "ve
lhice", Os primeiros sintoma!
são em geral as torturantes
dôres nas costas, Os rins estão
então sobrecarregados e infla
mados - e como consequencia
vos assaltam estas terr iveis
dôres nas costas. As Pilulas
De Wit t vão ter à séde de
todos os vossos males - aos

Rins, A sua ação é indicada e

segura em todos os casos de:

PARA Os
BEXIGA

Pilulaso vidro Arande de Pilulas De Witt, contendo duas vezes e meia a quan
tidade do tamanho pequeno, custa proporcionalmente muito menos.

RINS E A

E�WIT1j
OS 1-la)l-anos sem rei" sem I ela��::t�;!8:as�oVêrn:u :er::

• , I um "quiuta· colunista". (Lo

pátria, sem família _0.N_o).---
Ptuuo Alberto - (Exciusun- iictuio o merecimento que lhes MACHADO & CIA.

dade do C. E. C. para O Esta- iõsse devido. Na política da ln- AG:IJ;NCIAS E REPRESENTAÇõES
do) - O massacre �ot.al das glgterra não =« o rancor e I

Caixa postal -

37: Rna �OãO Pinto - 5.

fôrças italianas na Atrica deu nao prevalece a vmgança. E I Florl�n�po�ls, _, .
.' - bl ' as que assim pensam os naises alia-

' Suh-agentes nos pmncrpms muurcrjnos do
oriqem a graves pl � em I 1 ' E"'TADO
dificilmente poderao ser resol- dos. • ........-.-.ho......_::.........-.........__�
vidas em colaboração com a

Alemanha. Ficou
-

patenteado
o alheiamento do povo ao fas
cismo e às orientações políticas

I
de Mussolini. Hoje foram dis
solvidas todas as promessas,
todas as proclamações e todos
os proqramas utópicos do "tiu
ce", cuja inconciência lançou
a nação ao mais profundo cáos
que a história conheceu. Os '

ilexos do desastre não se fize
ram esperar, O povo aguarda a

invasão aliada, o Rei abdica e
o próprio Mussolini decreta
sua quéda. Sem Rei, sem Pá
tria, sem Família, os italianos
abandonados conhecerão dias
dramáticos nunca vividos até
que as democracias lhes devol
vam uma paz e uma ordem.
dentro das quais possam viver
honradamente afim de recon

quistarem uma futura posição
que lhes cabe na dignidade hu
mana. Churchill, num de seus
veementes discursos afirmou
que a Inglaterra sempre foi de-Iiensora moral dos italianos e

que não deixaria de seguir a
mesma orientação ao ser veri-l

Livraria e Papelaria NOVA
de

Espindola & Silveira
Casa fundada para, com os menores preços da praça,
servir aos alunos das nossas escolas, em particular, e ao

público, em geral.

I
Artigos para escolares e escritório

Romances modernos e livros

I Elegil�i;�i��iig�;Vp��âpr:��;i;s, etc.Tem anexa uma

Secção de Eletricidade
Lâmpadas, lustres, abat-jours, acessórios, etc.

Rua Felipe Schmidt, 38 (esquina Jerônimo Coelho)
Fone - 1595. I, r

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

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

....

,,�\\�O V/ROl'>.J �DA �ÇA.I(� WETIEL INDUSTRIALJOINVILLE

o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTAbC ......Quhda·felra, 1Ô da 'Junho de 1943

tONDRES, 9 (U. P.) ... OS ALIADOS ENVIARAM UM UtTIMATUM EXIGINDO A RENDIÇÃO DAS FÔRÇAS MILITARES DO
"EIXO" NA ILHA DE PANTELARIA. SEGUNDO INFORMAÇõ.ES RADIOFONICAS, DE ROMA, O ULTIMATUM ALIADO ESTAVA
ASSINADO PELO GENERAL SPATS, TENDO SIDO LANÇADO SôBRE A ILHA PELA AVIAÇÃO ALIADA. AFIRMAM OS
EIXISTAS QUE O COMANDANTE DA ILHA DE PANTELARIA NÃO RESPONDEU AO ULTIMATUM INIMIGO E MANDOU QUE
TODOS OS SOLDADOS EIXISTAS SE PREPARASSEM PARA REPELIR QUALQUER TENTATIVA DE DESEMBARQUE ALIADA .

...........................................................................................�••••e••••••••e•••e•••••e•••••••••••••••

W(/shinoton, ./II�IO - (

Especiu! da lnter-Americana )
Com Hiller já expulso (/0 A/riceL

. recolhido ao inseauro suntuúrio

B· conferência Roosevelt-Churchill e as novas investidas °o�S;!�!! dE!�o!tt!�.

ara 8J·udar a Ru'SSIMa e a Chllllna' ge:��;���:,a= ;a!�!t��;

I
--- o Sao Cnstovao abateu a Por-

," ." , , . , tuguesa de Desportos, por 7 a 2,
Churchill, (/I'rl'SCenluI/IIO: tcuiro de (/111'1',1'11 da lndia e da Chi- Unidos lançar(f/Jl, llllla =»:: --:? Flamengo' empatou com o

'

odianto t c r I;S plnn o: somenl « nu, pura desalojar os jap on cse« da Ilha Atlehco, de Belo Horizonte, por� -

u ru o i tuiesl i clt), ['1l111 inurchu () Primeiro slinistr« Ch urcIiill de AI/II, elo extremo oridenlal do Il_a_l_,__.

_

oul ru, tlenenios plunr iur trio t rouve cousiqo o slarcch«! (/1' (;11111- (/rql,lil:él�({jo das A�eu/us, em puder D ELPíDIO BARBOSlonge quun!o a nrcoisão hnnurnu i po 1\'111'1'11, Couuuulonle-em Ctic]« do t nt nuqo desde Junho, ,-1 raplura I
r. A

possa alcançar, .\'osso OPW!II[JIO na tiulia; (J .vlmirrmle Lumes So- de ,1./lu' proporciona 11/1111 IlOVI/
A Irrtbrverrtor-io Federal no Esta-

, , do, POl' decreto de 8 do corrente
deve ser prever coni sabedoria e mcrnille , Conuuidante das Forças oport unidutle de puluerizur (/.1' ba- mês, nomeou o sr, dr, Elpídio.Bar_ •

prouer com serJllraTlçrl pur« o zne- Británi cns III/ Haia de Bcnqul«, I' ses japonesas, ia aniplurnenle bom- bosa para exercer o cargo de Assis
llior emprego dos recursos lia 1l0S- (;�lfarec11(l1 do AI' Richard Pcirsc, bordeados, em Kiska, outra ilh a tt o tente Técnico do Departamento de

I
.

D 'f' (" ('J
.

I T" , "I 17 '/1 ' Educação,(i can c e, evemos IS O us nosslls .onianttunte-cm-t. II'/e II/S J' orctis Illesmo a/ quipe «ao, r.ui , .. II, 0,1 O d El 'd' B b
t I l

.

, li" ' ,

I
.

J' / I' I 'E, I, ti 'I I .r: 1;
sr, r, � pr 10 ar oso, possue

ropus, c evemo- O as [f/,'il/H es COlllll-1 ... e re as 11(/ nu /11, �s cs II crcs nu- stac os L nu. os pOC et ao 111m )( 111 os recruisitos necessários ao desem-
que estamos lib ertan.d a da Jitlil'es da (;rii-JJrC/IIlllta cnr o nl ra- estabelecer aeródromos poru ])OS- penh'o' dêsse novo cargo, pois, Como

n a lIleSI/ de conie réncios diretor daquele Departamento a

v Te nc ut c-tl e n ernl Joseph. 1\', corn desassombrado espírito de ini
ciativa e elevada compreensão doConuuuiúnl e tlu« Fôrça« nobilitante mestêr de professormui-

nu Chinu; e o t o há feito em pi'ól do nosso ma-

Ctuire L Cb.ennuull,

nuucho após' outra", até iJ
dor assalto [inal. ronl ra o Eiro, nu
Euro pa e 110 Pac iiic o.

popa da Grã-Bretanha qtu: eslava

se uprotcinuindo o tempo em que
os poderosos e,;'ércitos norte-ame
ricanos e b rií ànics de libertação,
com b ase lia Lnijluterru, "IWW1ÇIl
riam a! roués dos mares nUIll a/(lIjlle
mortal sobre o cun/inell/e",

"I iqrcs uoudo
qnc (1[/0/'0 che]iu (IS

.\'or le-AmericanIiS

Contrabandistas
TABELA DE PRECOS'

Rooeeoel! encontrarom-sc aqui
cent emen!e P(M'(t por eVl açiio

'.

laÚ'Jl./os no pltuiejamentr. de

FQi o SIIr, Churchill (I primeiro
a prouunciar-se sôbre (/ [iruil idude
dás conierências estrotéaicas
Washinglon, qnundo disse IWIll

discurso radioiôuico dirigido
FRACOS e

ANÊMICOS

Ao mesmo tempo, ()

Ministro promet e u nopas (1('61'.1'
para aindar II "heróico Rússia e (I

1()II{JrlInente ctormentnda China",
() sur, Cliurcliilt [alou 110 tercei

ro allil/erslÍrio dll Gllardll Territo-

J�S/iUI'/'(/1ll presrnl es também o

ll. F, J�Plltt, Xl inist ro do lü/e
da A nst rúlia, e o /)1', T, 1', So
Minisl t:o do Ertcrior da Chi-

Mã( Atthur conterenda
Sidney, 10 --UP -- O gen, IvIae

Arthur chegou a Sidney, de avi<to,
tendo conferenciado duas vezes com
o pr-irneir-o ministro australi.ano, sr,
John Curtin, SQube-se que o gene'
r.1m IvIac Arthur visitou, também:
o governador geral da Australia.
lo�d Gowr:e, e o governador da
Nova Gales,
..---....._---�-- . ._-_..---.-.._...........-.-....._-..

En qutml o II coniercncia de 1I'ilS
tiituil cnr p rcpartui« os pluttos /)II/'I[
I nit áriu ulicula, cst au« em curso,

milhor!'s de milhlls além, {J/ltrll rell-

silf,
Ó lím da conlercllcill é "plrlll(,'

jllr n'wis l'(/,pidalllenle do qile Ul/all·

('am os nossos e,l'érc i/os", disse (j

rilll Britúnica, organi::atla no SOIll- nieio (/1:1' /erlÍ I/lH /remendo e(ei/o
brio perua de 1,94·0, <]lIwldo (l Grã- .,.

,. _ ,.,'. ., IIfI ('ampanha tinal em direrão a

I') t J
"

'I I "sc.f!;ruiao; (/evelll()s II hC/'()lI'll RllS- ,,' '" b I "b b I'. ri' (/./1. w. pel'nwneclIl SO::1I1 lO I e '. ,
.

" 10//1110, ,\ IImll ({se avançr/( r/ do I swelS 011l (/1'( elOS de /OIlIJO II!CUJI.-
,

d I' I d' 'I' I SUl, (.i longamente lor/lIl'11dl[ Cllllw; [J
,.,

S I (' l 1) I I'
,

'I
'

[)e I/a e esa I ti mun o C/llI 1:([( o r
.' ',. _, IIC//ICO II, o rClleNI ollg IIS ce (/l'/{J/( OS cont/'a o j)roprio JI/-

conlra o assalto dos bórbaros hi- devemos as llllçoes tU/lVIIS e esel'(l- Jlacrlrthllr I' o Almirun/e 11'illillllll pão,
vÍza(/u,\' 1111e 1/.08 IIcenOIll através

tleristas, () P,rÍllleil'o Minis/ro asse- F,'Halseú .11'" COllll/lll/antes 110 PII- As con/ercncillS de Wl/shill[J/o/l
das [frades da SIIII imcnsa prisâo", ei/ico SlIIloesle e 110 Pací/ico SII/, lo,rlll/1 e/u'orajlldlls por IImll lIlenSII

. },Iesmo antes do disclIl'so do Slll',
r0,�1�edlii)alll1'/l./('. encontrllram-sl' oe/Il dri {Jenel'fllissilllO Chia/l{J-/{l/i-

Chucchill; obscrp(ldores militllres '

pllra ('s/lIbc/eccr (/ mais ílllimol Shek, apresentando as cOIl{j/'ltllIlu-
em Wáshin..g((;n já cspe('(:!avIIIllfiais em lodos os sel'lliços IIrl11a(/os" cooperllção eIl/re (IS SilOS ]Jodero- I ções da China pela l>itt)ria dos

dos Estatlos l'nidos e da (;rã-J1re- que os [frondes mestres dll esfru/1'- ,WIS {orças, O l'Ol1l11l1do do (;eneI'1I1! a/illdos 11(( TllnÍsia, O Primeiro ,1Ii-

lanha seio' de amplitllde 1I11111dial e gia das Nações Unidas estllvam de- )/IlC Ar/hllr a[J/'{/lllJe a área dll .llIs-lllistro Chllrchill respondell asse-

sells objetillos' vâo llluito além do dic{/ll(/O' atenção eSjJccilll a IIIll frálili-),'OVII r;lIiné f o cOlHmzdo do [flll'ando qlle "chegará o dia em

f'slllllgcldor trilllllo aliado na TlIllí- /)roor((ln(( p((ra o IIniquilamento Almiranle III/lse!! as Salomão e !l1'-! qlle 1I0S rcjubil(/remos CO/ll seml'

rios senhores dll i/Ii·erro cm Tóqllio. ma.i,: ..

illIllS {ollqinqllus rio e.r/rC/IlO Illhlt�l/es !'(.'i/OS de (/rI1WS dlls .\'l/ç6('s
E.�la conclllsão er(/ bllsel/{{a lia pl'e- Pac/I/I'o, tTlI/das, qlle Se[lllralllC!lte e:r/)lI!;i({
s.eúça em 11'oshil/{jlon de cinco Co- Enqllllnlo ambas IIS cont'cl'i)n('ilis I rlio o invasor j�lpones (lo solo du

IllIl/ldaIltes-em-Chel'e (lliados 110 estavam em ]Jro[fresso, os Es·fudos Chinu",

[jurol/ que os plWlO:5, eslrulégicos
em estlldus cm H'1J�hi/l.átoll pelas
"nmis altus (lutoridades prof'issio-

Dr. ARAUJO
Olhos -- ouvidos '- nariz -- garganta

REASSUMIU SUA (UNICA
Rua Vitor Meirelles 2ft

Diariamente: 10 às 12; 3 às 6 hs,
,.......,...w�..J-.P..-..• .._.._"._.._.......• �

COMPRA·SE
Armações de Corbeilas, usadas

ou nóvas, de qualquer taluanho,
Trator nesta redação. 5v-l

e espiãs Caspa r I,OÇÃO MAR A.VI,
LHOSAI

As anedotas e pIadas aparen
temente ingênuas são grandes
armas de desagreg'ac;:ão mane

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

Presas duas senhoras, quando lévavam contrabando no valor
\,

de duzentos mil cruzeiros
lifO, (col'rrspondência pura O cionaJ, as all'lorida.rles polidais I (le �I'l1as pa.ssa,gei,ms no tr(,I1.1,llltel:-

"Coneio do Povo", de Porto Ale- passaram a JlllelTogar Augusta La- l1aclOll,a1. procedente do t�'llgllm,
gre", infol'ma de S, Paulo qUe !JOll- e'a,se que Joo'o confessoll conduzir ,as irmãs Augusta c l.[athiJde Laca
Vé' movim()J1lada diligêJlcia, reali- no forro dn�) C:lsaco de pele três sr, Escondido l1l} forro de UJll ric:l
zUlrI:l s.ábado, pela policia da1qllela earlas,lprocedent.es da AI t'l11iflllha, casaco de pelr, pertencente a AlI

c;a:pit'a,l, na estação Soroeabal1a, Cl.rtas essas qlle recebera de pcs- gUSlta, a polícia elleonttr.cm tl'es
paI' ocasião da ehegada do trem soas de ,su.a <lllllizane em 1.10nlrvi- c.artas COlll (l selo (lo Terceiro Hei
inlel'nn'ci(mal. A n. G, L do Rin de déll, afim de screlll l'ntre'g1l1es a eh, pl'l)cl'd.en�cs da AlemQlü"a, ne

Janeiro havia cOlllunieado ii sua seus destinalúrios residentes cm S, ,galldo-se 'a contrabandista a in('ol'

col('ga (la eapitaI handeiranll', tc.r Paulo, )legou-se, CIYI.,retant,o, a, (,Ie- '1llIliar ([uelJ1 elJ"iitra as e a.l't,2S, !JC:lll
rcrebido .tlo côuslIl bf'asi'leiro, CJlI elinar os nomes lIos destlnatar](;s como () endc'l'eç.<) do (]cstlllatarlo,
Montevidéu, inforlllaçüo de qlle das referidas' cartas, IAs mercadorias apreendidas s.(.'rüo
grande quantidade de l1Iercadorias Declaral'<tlll, ainda, as irJllãs, La-' avaliad.as por peritos, .----�---�--.......- ..........--�;-=::--=:--::-.:---_.;
era h'ansportada para Sáu Paulo por case serClll prnprielilrias dUllla C:1- � ITZ· Fala Berlim
Augusta .Anrlrina Isabel Lacase e sa de Illod,as, Augusta é natural de U,\ ]3"I1<l<,il''' Xaciollal deH� ser haste". �. Londres, 9 (l', P,) - A emissnra
,«lia irmã 1.1athilde· Lac[lse, e deven- BUCDOS Aires c :\Iathilde, brasi.lei- da de ';01 a '1,1, s('u<lo perlllitido o S('1l de Berlim anunciou que a aviacão
do as mesmas .s.erem ill!)I'eendidas,. ,1'<1, contando aquela 39 an.os e csta lISO ii 1I0ill', 1I1lla \'''z '1ue se ache com'e, HOJE Sa,-feira - HOJE alemã afundou (pulH.renlll n .s·elc' b"ar.-. lItcnteUJcnte jhl1uinud .. o'. (UecJ'(-'!to·lci 11. A b d d

'

Incumbido das diligênciàs,' o delc- última 2L 4,545, (le ;H de julho de 1942, arl. 12), som ra os acusa os eaf,'a's soviéticas de ,desembarque
ga,!lo Agri.p.ino Azevedo enlen,dell- Aehanc!o-se cm :\f[)ntevidóu, Au- i;;-;-;-;;;-;-;;;;;;;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;-;';;;;;;';;;;---;;;;-;;;;--;;;--;;;;-;;;-;;;;;;---;';;;;';;-;;;;';-;';'(';';-;;;;'-�' I�a eo.stn ori.ental do mar de i\zhov,
se, imediatamente, com as uutori- gusia chamou para lú �;lIa lnnii l.Ia- Segllndo os mesmos informil.ntes
dat!es fjS'CRis (lo TesOl1ro Nacional thiJde, que segni,u ('111 maio últimu, os russos perd'Cl'l1m 141 aviões nos

e �l'ssjni organizada, a cara'Vana rtl- Aúquiril'a,m as mercadorias 8pre-

MANT.EAUX· DE LI-.!
últimos combates aéreos Itravados

llJOli pall'a a estação da SO'l'ocabana, endidas em Buenos Aires na casa na frente orient'a.].
onde estabeleceu um cordão de H.osenfcJ.d� sendo assim de proee-
iS.olamento, ,afim de evita,r que deneia lieltn, J)ec]a,rar<l'lll que v5n II • II L-

-

d lO 1.14.qualquer passagei,ro esc;apnsse do pagar os (ltreilos aclllmwiros cor- lçOeS . e Ing'" ,es(',rívo da fiscalizacão se"ént. As- res-pondentes e retirai!' a,s lllereado-
sim, foi que, as irnlãs Lacase foram riaiS, Em tomo do f,aio foi aberto L

-

d 'V I d 'I �rofessora residente

à.
rua AI

ime.dliata.mcl1te iden.tificadas, tendo inquérito, achando-se as fllJidaeio- as mo ernas. e u os. mlrante Alvim, n' 26 dá aulas
.sida apreendidas ,as suas hagagens. sas irmãs Lacasc detidas, pois seu práticas e teóricas de inglês,
Abel'tas as malas que sofreram ri- crime é illafi,ançúY(�I, cominando EnOrU'leS varl·edadn, s estar reltebendo a

N' 314 5 v,-altAI
gOJ'o.s.ft busca, nelas foram encon- com a· pena de UHl a quat,rl) anos � \J
traclos 30 ras'flcos de lã e seda, 22 ele prisão, Em COl1sl'ql1el1cia da Messina e Sidlia
sáias d.e lã, 1 fi ycstidos de .Iii, (i ca- prisão em flagrante as irmãs La- bombardeadas
Sifl('OIS :�I,.e pel1e, 4(f cásacos de malha, e<!se serão re.movidas para a Casa C 5A R'OMA OS8 In;alileaux, 32 parc's de luvas, 24 de Detencão,

. CLiJi.ro, 9 (C, P,) - Os bOlllblll,�
chapéus pam senhonts, p�les (h- Q correS(J.wll(t.cnte especial do .. ., �I_cir()'s ·,pesa·çltis hr;ilâríic'os atacwr�Jl1

H'r;, Gl b " S
. J.I1tensalllente n cidade de MeSSina

�;��d��t tOg���n��;;s2h�a��if�����!����� p�ra s(�uOjOr�ll�� q:�l� nH��O��I��������
I

Rua Conselheiro Mafra..) �126 na Si,cUia dUI"U'iltc a segunda feira.

o valor do eontraibando. agora, os l1JOVOS cletalhes do sertsa-
-" As hombas lançadas pelos avi�es

l,acradla,s as malas e conduzidas cional contrabando de se.nas; peles, aliados provocaral11 enorm!l� JIlO

� :Q,�leJ.ilacia ;f�sça� �9 Teli91n'g �a- vefl,l49 e joillS apreendido em �oder:':' IJiIi.,,________________ cêndios.

A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FLORIANO
POLIS, chama a atenção dos seus pl'ezados associa
dos e do .Comércio em geral para a nova Tabela poso
ta em viJior pela Comissão Municipal de Preços e

publicada no DIARIO OFICIAL de 4 do corrente,
recomendando rigorosa obserl'ância, ern vista das
severas penalidades pl'evistas em Lei,
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