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A SOLBIRA DA BUR PALONDRES, II (U. P.) -- A QUEDA DA ILHA DE PANTELARIA PELA SUA SITUAÇÃO ESTRATÉGICA TORNA AINDA MAIS
PERICLITANTE A SITUAÇÃO DA SICíLIA. PODE-SE DIZER QUE OS ALIADOS ESTÃO AGORA Â SOLEIRA DA PORTA
DO INIMIGO. POR OUTRO LADO, INFORMAÇÕES QUE A GUARNIÇÃO DA PEQUENA ILHA DE LAMPEDUSA, TOTAL-

MENTE BLOQUEADA, ESTÁ VIVENDO IIORAS DE' VERDADEIRO DESESPERO .
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Milhões de operários
Madr-id, 11 (U, P.) - Mais de 28

milhões de operários estão traba-
1113'n([0 nas indústrias de guerra
alcrnã ; nessa cifra não estão inclui
d os os prisioneir os de guerr-a, que
tall11'hém são obrigados a h-ahalhar
na Alemanha.

Falou emWashington
Washington, 11 (U. P.) - Falou

hoje, perante a Câmara e o Senado
nor+c-amcrf cano, o presidente Mo
ri n

í

go cio Paraguai, O estadista slIl
nmericano i-eaf'irmcu os compro
missos de sol irlariedad e contru idos
pelo seu pais para COIl1 os Estados
Urti dos e as nacões aliadas, na sua
luta contra a

í

iru n i a nazista e pela O ]UAIS AN'fIGO nIÁRIO DE SAN'fA CATARINAl i herdar!c c justiça. Acrescentou ()

general :\forinigo que o Paraguai I Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
�llll�re N6] e hon�adam�nte

tD�osl���������������������������������--������������i;,�eus comprOI11JSSOS i nter n ac io-
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OS DIR!GENTES ESPANHOIS
Guaiaquil, 11 (L. P.� - Procc

dentes de Lima, chegaram ontem,
via aérea, os dirigentes republ icn
nos espanhóis srs. Diego Martinez
e gcn . José ::\Iiaja, que foram ent u
s iúsl icnmente recebidos pelo povo.

em poder dos aliados
A ilha te111 a população ele 8 mil habitantes, além da guarnição que A HORA DO DESEMBARQeE

a defendia, Os italianos começaram a u-nnsf'ormá-lu em base aérea naval I Washington, 11 (U. P.) -- Na
Argel, 11 (U. P.) - A guarnição fascista de Pautelária re- em 1935, ano em que Mussolini iniciou a expansão do Império Italiano, .sua habitual conferência com

cusou-se a responder os dois ultimatuns que lhe foram envia- visando pt-incipalmentc o objetivo de utilizá-la como base de submari- os jornalistas, o presidente
dos pelas fôrças aliadas. Acabou, entretanto, capitulando em nos para dominar o Estreito de Sicília, a parte mais estreita, do Medi- Roosevelt declarou que o de-

tcrrânco . sembarque aliado em Pantelá
ria deu-se hoje, às 12 horas, e

que as primeiras tropas a pisar
na ilha foram as britânicas.

o PRIMEIRO COMUNICADO

consequência do recrudescimento da ofensiva aliada.
Ao mesmo tempo, informações radiofônicas de Tóquio ad

mitem que os aliados tentaram desembarcar em Lampedusa,
mas foram rechassados pelos italianos.

BANDEIRAS BRANCAS EM PANTELÁRIA
Argel, 11 (U. P.) - O correspondente militar da U. P.

informa que desembarcaram na Ilha de Pantelárta os primei
l'OS destacamentos britânicos.

Os italianos içaram bandeiras brancas, indicando rendição,
em vários pontos da ilha. A primeira delas tremulou no forte
situado numa colina, a dois mil metros terra dentro, na parte
norte da ilha.

As fôrças de desembarque foram apoiadas por poderosas
formações navais compostas de cruzadores e destróieres.

A princípio essas tropas de desembarque encontraram cer

ta resistência, porém, leve, da parte dos defensores.
A conquista de Pantelária, pelos aliados, é significativa,

pois assinala completa vitória das fôrças aéreas aliadas no seu

esfôrço de invasão.
Essa capitulação significa que foi aberta a primeira bre

cha nas defesas do eixo.
A referida operação de desembarque foi feita sob alguma

resistência do adversário, devido ao fato de que a ordem de

rendição não tinha chegado ao conhecimento de todos os de
fensores da ilha; contudo, os primeiros objetivos foram rápí
damente tomados.

A PRIMEIRA BRECHA NA "FORTALEZA DE HITLER"
Argel, 11 (L'. P.) - Os aliados iniciaram a SU:l \fio anunciada inva

são da fortaleza européia do eixo", npodcrundo-se de Pantclária e dando
começo ao ataque total contra Larnpcdusa, ilhas fortif'icadas italianas rio
Mediter-râneo Central.

A guarnição de Pnntelár!a, primeiro obstáculo à rota meridional de
invasão do conlinente, rendeu-se repentinamente, quando os edifícios
da ilhn ainda Iumcgnvam em consequência de mais um mês de contínuos
bomba rdcios ..

A capitulação foi dada a conhecer num comunicado do Alto Co
mando Aliado da .\frica do Norte, Por outro lado, a rádio de ;Vlarrocos
deu fi conhecer que os "comandos" britànicos efeinaram nova, incursão
contra Lampcclusa, cuja guarnição, segundo a emissora de Tóquio, re

eebera um ultimato dos aliados em que se exigia·a sua rellelição incon
dicional.

A ocupaçüo dc Panlelúria, arrazada pelas bombas e projétei� das

fôrças aéreas e navais aliada.s roi complel[Hla poucas horas clepOls da

capi t ulação das tropas italianas.
Os contingentes aliados, que agllardflvam a, rendiçüo a bOI'[10 dos

numerosos nflvios de guerra e transporles ustacionados em tor110 da

ilha, puseram pé em terra logo que tiveram conhecimento das condições
impos las 11 guarn ição.

A ilha elllregon-se :JJJÚS 20 dias conseclltiyos de ataques aéreos efe
tuados por aviões de todos os tipos C0111 que contam os aliados 110 lVIe

ditel'l":1neo, por yezes apoiados pelo canhoneio rIos cruzadores e (les

Irúirl'es brilúnicas. A ofl'llsiya das fôrças :léreas i.niciou-se llú nuis de
30 dias.

Panlelúria tem [), superricie (le 70 1(111S2 c ach:l-se a 95 k1118. de Si·
Ci1in e 70 ela cosia africana. A sua 0l'Upaç:1o proporciona aos aliüoos bon�

nCI'ódromos e base nav:ll mais próxima e}n, Península Itúlieu do que o
, Protelol'ado ria Tunísia, fazendo com que a Itúlia e a Sicília fiquem ago
ra completamente expostas a intensos hombardeios (In, aviaçii.o aliadn
PaUlo os sofridos pela própria Pantrlâl'ifl.

Argel, 11 (U. P.) - Ocupada a ilha de Pantclária espera-se para
muito breve a capitulação da mia de Lampcdusa. Toma-se muito prc- Il'I'IPO:R,�'ANTE BASTÃO INTMIGO
cúria a solidez deste baluarte fascista, a medida que se aperta a tcn-iz r I'NFashln1gtI?l1, 11 (U,I, �.) I �'IOcer. -ra n ( xriox, secre ano {a l\ a-
que cort:JJ,{t ao meio a "bota italiana". rínha, fez declarações sôbrc fi que-

Novas noticias SÔ]Jl'C a rendição ele Pantelúria afirmam que a avia- da da ilha de Pantelária. E disse
ção teve um papel preponderante nesta nova vitória aliada. que sua conquista ehim irua um im-

De fato, basta recordar que vinte dois minutos antes do desembar- p ortant c bastão inimigo. Advertiu,
porém, ser necessário tomar. ou-que, aquela ilha fôra submetida a pavoroso bombardeio. tras ilhas, antes de que o Mediter-

Nada menos de mil toneladas ele bombas acabavam de ser descart-e- râneo I'ique completamente limpo.
gadas, quando o primeiro destacamento ele invasão atingia as praias 'ini- Acrescentou em seguida que a

migas. O ataque aéreo esteve a cargo de aparelhos norte-americanos, ocupação de Pantelári a significa,
,

paa-a os aliados, o mesmo que Mal-
enquanto os desembarques foram executados pelas unidades britânicas ta significaria para os ál al iamos,
especializadas • si êstes se apoderassem dessa for

taleza.
.-.-.�••.-. D••_,.._ ..,..rt

A Espanha ficarà tora
Nova Iorque, 11 (U. P.) - O e111-

baixador espanhol em Wasliington,
sr. Juan Cardenas, que acaba de re

gressar de Madrid, afirmou à im
prensa que a Espanha pretende
permanecer afastaria da guerr-a,
rr..",.........,..",..................,....w.............-.I

Foi assinada a prorrogação
Washington, 11 (U. P.) - Quin

ze delegados dos países produtores
de café' assinarnm, ontem, a pror
rogação do acôrdo

í

nteramer i cnno
de café, que vigora até o dia pri
meiro ele outubro elo corrente ano.
-\. solenidade da assinatura rcali
ZOlhse na séde da Junta Inter-ame
r-icana do Café. Em nome cio Bl'U
vil as sinou o senhor Eurico Pen
tendo.

REPARTiRAM A 'rAREFA

ESFORÇOS PARA RETARDAR O AVANÇO
Berna, 11 (L. P.) - Meios bem informados asseguram quo o poderio

ofensivo da Itália estú concentrado na Sicília e na Sardenha. Pr-eteri
riem os italianos, assim, quebrar, ou pelo menos, retardar a ofensiva
aliada naquela zona.

Soube-se que as tropas italianas da Sicllia e da Sardenha estão

apolarla pOI' importantes fôrças alemães. Na península porém a defesa
estó totalmcnl c em l1lÜOS dos italianos,

DERRE'rEU -SE CO})IO l\L\..:X'l'EWA AO SOlJ

Londres, 11 (U. P.) -!...- A queda da ilha de Pantelaría é
considerada, nos meios militares desta capital, muito signifi
cativa. Duas razões essenciais são apontadas nessas esfera: a

demonstração da superioridade desconcertante do poderio aé-
'1'eo aliado nesse teatro de operações e a confirmação da cren

ça de ehurchill de que as torças do "eixo", nessa zona, est�o
perdendo o ânimo e a vontade de lutar. Destaca-se, adernais,
que a queda de Pantelaria oferece muita parecença com o fi
nal da campanha na Tunísia. Na África, também, o "eixo" se

entregou sem tentar uma última e desesperada resistência.
Não fez mais - dizem os referidos círculos - do que "derre
ter-se como manteiga ao sol". O sr. Churchill, por sua vez,
comparou essa situação ao sentimento que dominou os ale
mães depois da famosa batalha de Jena, nos últimos dias da

guerra mundial. Em nenhum círculo aliado responsável, con

sidera-se que isto significa uma derrota próxima do "eixo ".'
mas presume-se que a ocupação da Sicíla e de outras ilhas, tal-
vez, não seja tão consideravelmente dificil como :oe imagina .

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

Aproxima-se a « tormenta )

fA....,,;a.·..tIJ......fll...-.Brare...........•.....•••....• ......

..us�ifi(ando faltas
Rio, 11 (Ag. Nac.) - O Dasp

deu êste esclarecimento sôbre a

[us hif'i ca çâo de faltas, por doença
-lo funcionário: HÁ vista do que
dispõe o art. 111 do estatuto dos
funcionários, somente quando se
tratar ele rloençru na p essôa do í'un
cionár io é que poderá ser justifi
cado o seu não comparecimento,
desde que as resp ecbivas faltas não
excedam Ide três, dl1�'ante o mês,
,._..·u�·�.....J-�..·..-.·.·_..·.......• ....·a...._·

Em Natal o ministro
da guerra

Nal,al, 11 (A. N.) - Via aércn,
che.gou ontem aqui o Minis.tro da
Guerra, em companhia elos gene
rais Lúcio Esteves e Sousa Ferrei
ra, tenente-coronel Pinto Maehado
e majores Aluisio M,endes e Ademal'
Queiroz, tendo sido recebidos pe
lo Interventor Rafael Fernia,l1cles,
general Walsh, das fQrças norte
americanas e ,outras altas aulorida
des.
Nalal, 11 (A. N.) c- A gl':JIHle pa

ralela, ele ontem, em homenagem ;10
:\li nistl'o da Guerra, foi um espe
lúclllo inédito de patriotismo.
Desde as primeiras horas da ml1-

Ilhã, grande massa popular esteve
no local do desfile, apresentando
toela a cidarle um laspecto I'estlivo.
Após sua chegada, o general Du

tra pa,ssou revista às t,ropa:s, sendo
vivamente aclamado pela muILidãQ
qnc se aglomerav� nQ local.

Nova Iorque, 11 (U. P.) - Notícias de Berlim f.azem sa?er
que os alemães começam a impres�ionar-se com a 1:epentll1.a
inatividade na guerra aérea, "Todo o mundo em Berhm - d�
zem as informações - se pergunta o motivo pelo qual se :rer�
fica essa cessação. O público acredita em que o barometro ll1ch
ca que se está aproxirnando a tormenta". Também se divulga
que foi suspenso todo o tráfego particular, nas estradas ger
mânicas.

MadrÍ l1 (U. P.) - Os italianos acreditam que os aliados
de�fecharão um ataque diréto contra a Sicíliá e a Sardenha.
Notícias fidediO·luas proceden tos de Roma, indicam que a im

prensa fascistab rec�beu ordens p�ra l?,l'eparar � opinião públi
ca para enfrentar a "tormenta allada que esta a ponto de de

sencadear-sei em graúde lJarte do medlterl'â.neo.
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Quais são os planos deHitler? \r����;��o�ã��a����mão. Na Itália, o povo conven- soldados vitimados. Relatados dos pais, e os bons pais a gló
ce-se da catastrofe nazista. E todos esses detalhes, como Hi-/ ria dos filhos». - Maquiavel.
no oriente europeu, o sangue tler poderá arquitetar seu pro- •

alemão jórra incessantemente, grama? Os argumentos de seu

I
A ANEDOTA DO DIA

sem que qualquer transfusão fatidico destino são írreíutá- - Sabes que ha plantas que

possa interceptar a anemia dos veis positivos, matemáticos. muda0: de lugar?
________�- '____________ -Sim, selo As plantas dos

Aterrisagem no gelo pés ...

O PRATO· DO DIA
BOLINHOS DE FARINHA

DE MANDIÓCA
Ferva meio litro d'água com

sa I e um pedaço grande de tou
cinho.
Aos poucos, vá deitando fari

nha de mandióca (ou desrnan
che à parte com água fria).
Engrosse bem até enrolar.
Deixe esfriar um pouco, taça

bolinhas achate-as e frite em

gordura bem quente.
,���

Nova Iorque. Maurice
Chandler - (Exclusividade do
C. E. C. para O Estado) - De
pois dos inssucessos de suas

fôrças na África e depois de ter
ficado sobejamente patenteada
a superioridade militar dos
aliados a pergunta que intitu
la êsse artigo é bem significati
va. Como Hitler projetará a

execução de seus planos de do-

I minar o mundo. Nas Américas
êle ficou inteiramente abando
nado deante das enérgicas me- ,

I didas de repressão às rêdes de
espionagem e aos partidos de

II trair-ão. Na Ásia, o seu aliado
Anúncios mediante contráto amarelo está cada vez mais cír

cunscrito a um domínio que se
torna dia a dia mais ef'emero.
Na África sua derrota foi fra
gorosa e definitiva. E na Euro
pa, êle conta ainda com enor-

I mes recursos que aos poucos

II vão sendo destruidos pela avia
ção inglesa, pois, esses recursos

I são na maioria compostos da
�,·pnr.a nooular no poder do
"Fuehrer". Essa crenca desfaz
se perante a demonstração da

As relacões an�lo. E����fá���ag: �\\��: e�i�:r i��
russo ..amertCanas bombardeios. Nos paises ocupa-

Washington _ (lNTEIR-AMERI-l dos, a reação co?tra Hitler
CANA) - De excelente, classificou aguarda oportumdade para
o Presidente Roosevelt a compreen- manifestar-se de armas na
sâo que existe atualmente entre a _........,.,... ....

URSS e os Estados Unidos. O em- Só às autoridades interessa
baixador Joseph Davies, de regres- rã, de-fato, o que sabes a res
50 em Washington da sua segunda it d "q ínta cobn'l" (L."missão a Moscou", foi portador de pe ,o a U Id;l-' ;. . •

uma carta do sr. Stalin para o Pre
sidente dos Estados Unidos em que
parece estar indicada a data para a

próxima reuniào dos dois Estadis
tas, reunião a que assistirá prova
ve lruente, em nome da Grã Breta
nha, o sr. Churchill. Nos círculos
competentes se informa que impor
tantes negociações com a Rússia es
tão em curso, cujo caráter se des
con hece até êste momento. No en

tanto, é lógico colocar no quadro
da nova fase de relacões russo-ame
ricanas o importante- empréstimo de
6.273,629.000 doiares que os Estados
Unidos acabam de conceder à Rús
sia sob o regime de "Empréstimos e

Arrendamentos" _

Na última conferência anglo
americana de Washington foi dada
pr-eferente atenção aos negócios
russos, segundo declarações feitas
à Imprensa, pelo "premier" inglês.
A dissolução do Komintern veio fa
cilitar consideravelmente a posicí.. o
da unss no blóco das Nações Uni
das, e com essa determinação de
Moscou desapareceram para sempre
lodos os obstáculos que se opunham
a uma cooperação mais efetiva com
os russos tanto em tempos de guer
ra co m o na hora da paz.
São ainda normais as relações

russo-japonesas, mas o Japão, como
membro beligerante do Eixo, rep re
senta uma ameaça latente para tl)
dos os membros do blóco aliado.
Datam das vesperas da atual guer
ra questões de fronteiras levadas ao
campo das armas entre os dois paí
ses, e se os portos russos podem
constituir bases aéreas da maior
importância para atacar Q Japão,
algumas bases do Pacífico, atual- A reforma da lei do
mente em poder dos nipões, não re- -mpo lo d rendapresentam, por seu turno, um fator I S e
de despreocupações para a Rússia. ruo, 10 ("Est:udo") - Segundo
Ainda mesmo antes de ter sido se noticia, durante os debates da

posta em execução a grande ofensi- comissão de r erórma do imposto
va aliada no Pacífico, , entrevista de renda, foi reso1 vi.d o que não se
nas últimas declaracões feitas ao

Congresso norte-americano pelo I'á objeto ele estudo o projeto ,ori-
chefe do Govêrno Britânico, já os ginal apresentado por uma comis
exércitos norte-americanos inicia- são f'iscal em face do acentuado
vam uma contra-ofensiva nas Aleu- aumento «las taxas que ali se preIas, a primeira fase da qual foi a

libertação de Attu, a ilha daquele tendera fixar.
ar quipelago que fica mais próxima Acrescenta-se que foi or-gun izad a

das costas russas. Deve-se também nova tabela para o imposto com
recordar que ainda há alguns me- plerne ntar progressivo, de acôrrloses era geralmente considerada a

solução da questão do Japão com o COIll a qual o máximo desse irupos-
uma consequência da derrota da to será de 30 por cento, mas ainda
Alemanha. Ultimamente prevalece a assim sujeito a exame. Quanto ao
opinião de que tanto o Pacífico co- imposto celular para as sociedadesmo a Europa são dois aspectos de
uma mesma guerra que devem ser comerciais e civis, noticia-se que
resolvidos simultâneamente. E um a comissão está fazendo estudos
dos fatores que mais deve ter con- a,fi III de verificar que cifra atingi
tribuido para encarar o problema rã com as seguintes alterações: de
nos termos postos atualmente pelos
"Ieaders " das Nações Unidas é pro- 3 e 6 por cento para R, 9 e 10 por
vavelmente a segurança da Rússia, cento.
pela parte oriental, no momento em �-;;;;;;,;_;;;;;;__;;;;;..;;;,;;;;;_;;;,,;�que, pelo Ocidente, seus exércitos
estão enfrentando, em duríssima lu
ta, o g-rosso das forças do Eixo.
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ASSINATURAS
Na Capital:

C'r$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

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

Semestre
Trimcs tre
Mês
Número avulso

No Interior:
Cr$
Cr$
Cr$

80,00
45,00
25,00

Ano
Semestre
Trimestre
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I
blicados, não serão devolvi.'

dos.
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I
dos nos artigos assinados

TOPICOS & COMENTARIOS

Ao tentar esquivar-se às determi·
nacões dos órJl:ãos de Estatística Mi
litar, uma pessoa revela o que é:
inimigo do Brasil. E para os inimi.
gos do Br.sUl• lei é inflexivel.
(D. E. M.), I ...-

lheiro da ilustrucão a-cima, oferecer
lhe, em amável gesto, um cálice do
excelente aperitivo KNOT, lembre-
se V. Siso de acrescentar, ao agrada.
oer a gentileza:E$TE ,&' 7.41'1-
13Ei'1 o I1EU ÁI'Eí?lTIV(J

PREDIlETO!

Cintas para aguardente
RIO, 10 ("Estado") - ° d ir c

Ior geral da Fazenda Nacional ba i
xou a seguinte c ircular na qual são
divulgados os caracterisl icos das
novas cintas para aguardente: "De
conformidade com o 'resúlvido no

processo fichado do Tesouro Nacio
nal sob o 'n. 4.308 de 1943, declaro
aos S1'S. chefes das r-ep ar-t içôes su-

l
bor dínadas a este Mlnistér io, para
seu conhecimento e devidos fins
que as novas "cintas [)ara aguar
dente" de que trata o art. 10 do
decreto-lei n. 5.317, de 11 de mar-

�·o úll imo, lcm fôrma retangular c
medem 99 mi limetros de compri
men ío por 10 milimetros de altura,
e são impressas na cor verde, teu
do por p ri.nc ip ais caractei-isbicas
as seguinles: ao centro acha-se ex-

presso ° valor cm a'lgarislllOS es
curos sôbre o fundo branco, tendo
acima e abaixo, em arco de circulo,
e em caracteres brancos, as pala
vras "Brasil" e "centavos" rcsp e
ctivamentc.

Á d.ínci ta e ii esquerd a desse cen
tro, sôbre um Iun do ele cana elc
acucar e círculos brancos cn l re lu
c ades, lê-se em caracteres brancos
c em arcos de CÍrculos a palavra
"Consumo". Segue-se cm sent irlo
horizontal e em caracteres brancos
na pr.lmeirn linha a palavra "de"
c 119 imediata "Aguardente". Re
mata êsse conjunto o valor CX11re5-
,';0 cm sentido vertical e em cnrn
deres brancos. As ditas "cintas
para aguarclente" são

í

mprossns
nos valores ele 16, 24, 32 e 48 cen-
turvos" .

to.,'
-

(lU

"
...1 Bandeira Nacional quando apare

C<'l' CJU sala ou salão, IJ01' motrvo de reu
niões, conferências ou solenidades, f'ícn
"" estendida ao longo da parede, por de
tr-uz da cadeira da presldêncíu ou do lo
cai da tribuna, sempre 'acima <la cabeça
do respectívo ocupante e colocada de
modo que ° lado maior do l'et<Íllglllo
esteja em sentido horizontal, e a es
u-ela isolada em cima". (Decrcto-Ieí li.

4..545, de 31 ele julho ele 1942; - Art.18,
........-.-.-.q.-_._,.,..-,;a.a..,;-_D._.-.,_

•

UI'I PRODUTO DA KI10TH.IItO. (0/7. E fE6UROS
� ITLdAí �

Pilotos da Armada dos Estados Unidos, em uma base
aérea das regiões do Alasca, penetram na água gelada para
ajudar a aterrisagem de uma enorme aeronave que acaba de
regressar de um vôo de patrulha, Estes aviões são os "olhos"
da Marinha e cumprem sua missão com qualquer tempo.

(Fóto da Inter Americana para "O Estado").

/

MACHADO & CIA.

ALVARO RAMOS

Irluandade do Senhor Jesús dos Passes e
Hospital de Caridade

EDITAL

fLORIA NO POLIS

Nolan
AG:ll:NCIAS E REPRESEN'rAçõES

Caixa postal - 3i. Rua João Pinto - 5.

Florianópolis
Sub-agentes nos principais munícíníos do

ESTADO

CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

De ordem da Mesa administrativa da Irmandade do Se
nhor Jesús dos Passos e Hospital de Caridade desta Capital,
previno 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 artigos necessarios
ao seu consumo, durante o semestre de julho a dezembro do
corrente ano.

Os proponentes poderão obter as listas completas de
dos os art.igos, aos quais se relere este edital, no Hospital,
com o Irmão Secretario, a rua Crispirn Mira n

' 49.
Consistorio em Florianópolis, 7 de junho de 1943

JU'LIO PEREIRA VIEIRA. Secretario.

CARTAZES DO DIA

HA Bandeira Naclonnl quando ('lU l))'é��1 i('o OU pl'ocissão, uno t"iel'á cQJHluzida eJ.
posição hol'izon tnl, e it'ii ao ('cllit'o tl�testa da co]una, se isolada; it {Ul'cHn ldj•testa ela coluna, se houver outra lJl111 ':0'1'[1; "t frelLte e ao centro dn test.a da

):18lunG, dois metros aeliante da linha p� '8s,Imuais formadas, se concorrerem I li'H' mais bandeiras". (Dec.'eto·,lel JI. N4.5�'),dfl 31 de julhQ de 1942; - AI·t, 18, • •

Um programa gigantesco, Richard Arlen em:

No mundo do
A

SOCO
Dick Powell , Joan Blondell em:

Mania de divorcio
FILME JORNAL n

'

116 (DFB)
TONS E SONS -- Revista em 2 partes
Preços: 2,20, 1,50 e 1,00. Censura Livre

AM!\NHÃ:
ODEON E IMPERIAL
Com um pé no céu
Com Ml:lrtha Scott e Fredric; March

Fones 1587
e 1602 CINE IMPERIAL Sessão às

19.30 hs.
sensacional e diferente:Ultima exibição dum filme

Uma
A

voce
com

-

cançao para
Priscilla Lane, Richard Whorf, Betty Field e Lloyd

CINE JORNAL BRASILEIRO (DIP)
O QUE PAZ UM ERPIRRO (Desenho)

A VOZ DO MUNDO (Atualidades)
Preços: 2,00 e 1,50. Impr, até 14 anos

-�----'
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O ESTADO Esportivo

BUENOS AIRES, 11 (U� P.) 1\ chancelaria argentina divulgou o texto de um decreto do governo
proibindo a utilizacão de linguagem em codigo nas oomunicacões internacionais. Nos considerandos,
explica-se que a refe,rida medida é consequencia direta da adesão da Argentina à resolução número

40 da terceira reunião de consulta das republicas amerrean8s e visa contribuir
para a seguran�a continental .

..................................................................................................0 ..

Vida Social
AnlversárlatH
Transcorreu, ontem, o aniversário

natalício da gentil senhorita Wal
dívia Riachuelo de Oliveira Santos,
fino ornamento do nosso "grand
mond" e dileta filha do sr-, Beli
sário 'Santos, oficial do Exército
nacional.
Por tão auspiciosa data, a gentil

anivesariante ofereceu às suas. cole
gas e pessôas de suas relações um.a
lauta mesa de finos doces e bebi-
das, á noite, em sua residência.

1Comemorou su� data natalícia,
ontem o jovem Antônio Alvaro
Bento,' filho do sr. cap. Querino
Pereira Bento.

·

Festejou, ontem, seu aniver7á-
rio natalício a exma. aro. d. LUlza
Rihl, esposa do sr. Norberto. Rihl,
diretor-gerente da Cornpnrvhio Te
lefônica Catarinense.

•

Por motivo de seu aniversário
natalício, ocorrido ontem, foi ·mui
to felicitada a gentil srita. Zilda
Neves Pereira.

*

Transcorre hoje o aniversário na,

talícia da srita. Maria Apal'ecida
filha do sr. dr. Antônio AcioH Cal'
neiro.

*
Assinala-se hoje a data natalícia

da exma. sra. d. Cora Oliveira San·
tos, esposa do farm. sr , Eduardo
Santos.

•

Fazem anos hoje:
Sras. Vera Barbosa Born Mafra�

esposa do sr. Mario Mafra.; Mari,a
P. de Oliveira Ramos; Noir Sarda,
esposa do sr. Hercino R. Linhares.
Srs. Júlio Tietzmann; profess�r

Mario de Oliveira Goeldner e Anta
nio Bessa, diretor d' "O Albor", da
Laguna.
lH'itas. Maria de Lurdes Jacques

e Neli filha do sr. Newton Macuco.
Men'ino: Joaquim-Geraldo, filho

do sr. João Joaquim Rosa.
•

GenWczas:
Vistiou nos, ontem, p.fim de agra

decer a notícia sobre o seu aniver
sário natalício, o sr. Roberto Moritz,
sub-diretor administrativo do De
partamenta de Educação.

FAÇA ISTO'
E VERÁ COMO SUAS

UNHAS FICAM LINDAS

1 - Retire todo o .esmalte de suas

unhas, com o Removedor Oleo
so de Esmalte Cutcx.

2 - Use o Removedor Oleoso de
Cutícula para aperfeiçoar a ba
se das unhas. Siga cuidadosa
mente as instruções do rótulo.

3 - Aplique o seu tom predileto
de Esmalte Salon Cutex.

Cutex apresenta sempre as mais
recentes e bonitas tonalidades
ditadas e aprovadas pela Moda!
Use o Esmalte Cutex para fazer a

manicura perfeita e para ter sem

pre unhas atrativas e interessantes.

PARA A MANICURA
PERFEITA

Hoje

Sábado

Comece, hoje mesmo,
Il IIS,,, Cutex. Suas
mãos seráosemprealvo
de «dmirsção gaal!
Veja êsus novos 10m:

SUGAR PLUM
GINGERBREAD
SHEER N·] TURAL
BLACK RED
rREVO
TULIPA
!URGUNDY

....................................................

•

Clubes:
o apreciado clube recreativo "6

de janeiro", do Estreito, vai �p;e
sentar aos seus inumeros e d1stln
tos s6cios um animado baile, à
cuja festa foi dado o nosso de "U
rna noite de Cassino".

•

A Diretoria do Contista Recrea-
tivo F. C., brindou-nos com um

amoveI convite para o "Baile da

Fogueira", que fará realizar às 21
horas, do dia 12 do corrente, I.bem Icomo para a Soirée do dia 13, que
terá inicio às 18 horas.

IGratos pela gentileza, Até
, � ,..• ..,.., -.-• ._t

A .Estatística MiHiar, destinada a

facilitar a preparação rápida, e tio r
tllS da Nação, exige que todos es ]
perfeita quanto possivel, do apare
lhamento material das fôrças arma·

brasileiros lhe prestem cooperação,
Subtrair-lhe apôio é trabalhar C6n·

tra o BrsAil ..m ImIP.1"ra. (o. R "M.)
.." ,.,...,...;- ,Jb••.;- _•••••••_"",.,.,••

Viagem do general
Fuentes ao Brasil
Santiago, 10 CC. P.) - Anuncia

se oficialmcnte que o con1iwdanle
da 2l1. divisão do exército, general
Oscar Fueutes Pantorr a, acompa
nhado pelo ajudante de ordens, ma
jor Marcos Lopez, irá ao Rio de Ja
neiro no próximo mês de julho,
para, ali, se encontrar COll1 o pre
sidente' Rios, quando esle regressar
dos, Estados Unidos.
Uma vez no Rio, o general Fllen

tes ineorporar-se-ú ii comitiva ofi
ciai ((ue visitaJ"Ú o Brasil, l'rugl1üi,
Para,gnúi e Argentina.

Hoje

Sábado

FONE: 1435
A'S 19 HORAS

FORMIDAVEL "PROGRAMA DUPLO
última exibição do grande filme

Morro dos ventos uivantes
além

com Merle Oberon e Lawrence Olivier
do tumulo ele reclamou o espetro da mulher

amava. CEia me pertences !

E

A LONGA VIAGEM DE
VOLTA

com John Wayne e Tomaz Mitchell
A longa viagem dos comboios de guerra conduzindo mumçoes
e bombas de alto poder explosivo! Expertos aos assaltos trai

çoiros dos submarinos ..•
REPORTE NA TELA 67

Preço único: 2,00

AMANHÃ:

QuandOCom Gene Tierney

às 6 1/2 e 8 1/2 horas

morre o dia
Os ôrgãos da Estatística MilitaI

têm apôio legal, quando intimam
o produtor e o vendedor a mostrar
o que possuem em seus estabeleci
mentos. (D. E. M.).

Quem sonegar inrormaçõe� à Es
tatística Militar, trabalha em pról
de país inimigo. E, neBS� callO,
será julgado, militarmente, come

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

•

Telegramas do Rio, noticiam que
o Fluminense pretente trocar Nori
val e Pedro Amorim pelo famoso

Rio - De VITOR DO ESPíRITO zagueiro Domingos.
SANTO (Copyright da PRESS *
PARGA especial para "O Estado") A entida.de carioca oficiou à C.B.

,
. -

r
-

d Con JI D. pedindo o restabelecimento doPor ocasrao da rea izaçao o -

cronometrista nas partidas oficiais
gresso dos diretores de Imprensas do campeonato guanabarino. A
Oficiais, tive ocasião de lembrar a C.B.D. encaminhou o pedido de sua
conveniência daquela idéia ser se. filiada ao Conselho Nacional de

. d Desportos.guida, abrangendo outros ramos e

atividade. Lembrei mesmo a possi
bilidade da realização de uma reu

nião de todos os delegados do Mi
nistério do Trabalho, a-fim-de es

tudarem a legislação social brasilei
ra conjuntamente, evitando-se, fu
turamente decisões chocantes, tão
comuns agora.
Noticia-se neste momento a pró

xima reunião dos presidentes de to
dos os Tribunais de Apelação dos
Estados, por iniciativa do desem
bargador Edgard Costa, presidente
do Tribunal de Apelação desta ca

pital. Em defesa de sua iniciativa
o ilustre magistrado citou as difi
culdades que os desembargadores
estaduais vêm encontrando na ap li- O médio argentino Garro, quecação uniforme do Código Penal e já integrou o o quadro principal
dos Códigos de Processo Penal c do Palmeiras, assinou contrato
Processo Civil. com a Portuguesa Santista.
Reunindo-se aquí, expondo as

J
suas dúvidas, debatendo as maté
rias, os magistrados poderão, logo
que reassumam suas funções, agir
com muito mais conhecimento do
assunto, sem necessidade de aguar
dar a jurisprudência adotada na

Capital da República, para depois
segui-la, como geralmente acontece.

Copyright do
TbB IlArE rOUHEARDI�

1 que o pai de Alexandl'e Du-
mas, o general do mesmo

nome, era filho natural do Mar
quês de Pai1leterie --- riquissimo
colono francês em Santo Domin
go, nas Antilhas --- e de uma

mestiça chamada Dumas.

São Paulo x Palmeiras
ReaUza-se amanhã, no estádio

de Pcccembú, o formidavel encon
tro entre os clássicos rivaÍll do fu
teból paulista-São Paulo x Palmei
ras.

Na impossibilidade de contar com
o concurso de Leonidas, que se en

contra gravemente contundido, a

direção técnica do São Paulo, de
signou Anita, recentemente contra
tado, para comandar a ofensiva
tricolor.
Og Moreira tambem não inte

grará a turma palmeirista, sendo
substituido por Dacunto.
Os dois conjuntos deverão jogar

assim organizados: • 'São Paulo" .

--- King; Florindo e Piolim; Zezé
Procopio, Zarzur e Noronha; Lui
zinho, Sastre, Anita, Remo, e Par
dal. • 'Palmeiras - Oberdan; Pepino
e Osvaldo; Brandão, Dacunto e

Jango; Peixe, Viladoniga, Caxam
bú , Lima e Pipí.],
Dirigirá o importante prélio, o

conhecido árbitro João Etzel. I

que

NOTA CARIOCA

Campeonato paranaense
Em disputa do campeonato de

Curitiba, jogarão amanhã, Britania
x Comercial e Juventus x Curitiba.

Mais um ...

Pedrinho, que ocupava a difícil
posição de centro-media do "onze"
principal do Atlético, de Belo Ho
rizonte, está em experiencia no

Corinthians.

Trocas de craques ...
o Flamengo está disposto a tro

car o famoso Domingos por Val
demar de Brito, que se acha afas
tado do quadro do São Paulo.

•

Botafoguense por mais dois
ilnos

o zagueiro Caicira reformou, pos
mais dois anos, seu contráto com

o Botafogo, recebendo 30 mil cru
zeiros de luvas.

Varias noticias
o Santos não foi feliz na sua

estréia em gramados paranãenses,
pois tombou frente ao Curitiba pe
la contagem de 4 a 2. Amanhã. à
tarde, o conjunto santista enfren
tará o esquadrão do Atlético.

2 que, em tempo de paz, sete
e meio por cento do cobre

consumido nos Estados Unidos
destina-se à indústria automobi
lística; e que aquela nação é a

maior consumidora de cobre no

mundo.

3 que a Imperatriz Josefina,
primeira espôsa de Napoleão

Bonapo.r�e: nutria verdadeira
paixão pelo estudo da Botânica;
e que, ao morrer, legou ao Jar
dim Botânico de Paris uma pre
ciosa coleção de plantas raras.

4 que o salário do primeiro mi-
nistro da Grã-Bretanha é de

10.000 libras esterlinas por ano,
ao passo que o governador do
Banco da Inglaterra ganha mais
do que o pr6prio rei.

5 que há mais de 300 espécies
de carvalho; que êsse vegetal

pode viver até mil anos; que era

chamado por Sócrates a "ar
vore da sabedoria"; e que até
hoje é êle a madeira preferida
para as construções navais.

6 que os atuais reis da Dina
marca e da Noruega, Cris

tiano X e Haakon VII, êste úl
timo exilado, são irmãos, pois,
ambos tiveram por pai o rei Fre
derico VII, da Dinamarca; e que
isso se explica pelo fato de a

Noruega, ao se separar da Sué
cia, em 1905, . ter escolhido para
seu rei o principe Carlos da
í>inamaréa, que adotou então o

nome de Hookon VII.

Em jogo realizado ante-ontem,
em P. Alegre, o S. José derrotou o

Força e Luz por 2 a 1.
•

O argueiro Fernando, a maior
revelação do futeb61 da cidade de
Rio Grande, firmou compromissó
com o S. Paulo.

:,.

Tião, o excelente centro-ava.nte
mineiro, assinou contráto com O

Flamengo.
•

O médio Caieirinha, que atua.va.
no Cruzeiro, de Belo Horizonte, fir
mou compromisso com o Botafogo .

•

O Flamengo exige 5 mil cruzeiros
pelo passe de Borbinha.

•

I

E com isso não lucrará apenas a

magistratura, mas todos .aqueles
que são obrigados a bater às portas
da Justiça para defesa de seus di
reitos.
Dessas discussões, nitidamente

democráticas é que nasce muita luz. '1
I

ARGEL, 11
de

(U. P,)-Estão correndo insistentes rumores de que· De Gaulle aC.aba
à presidencia do Comité Francês de Lib'ertação Nacional,•

renuncIar r
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A opiuião católica e a
o emt-cetonctsmo de Hitler

mais contribuirá para a sua
Nova Iorque - POIr Arnold Lunn nais. Nenhuma fôrça pourle ser um elos Iatores decisivos da sua

(Copyright da Inter-Amer-icana) - mais dinâmica do que a rel.igi âo derrota. Milhares de católicos na

II UlIiigo (Serviço especial da ln- aliada ao nacionalismo, como na Alemanha estão secretamente es

h:·.r-Amenicana) - Tanto o Papa luta elos ir-landeses contra a ascen- perancad os nela. É difícil consírl e
como os seus r-eprescntantos em d

ê

ncia protestante, dos servias I r'ar o seu número, mas é certamen
diversos paises, incluindo a Alerna- contra os turcos ou a da Irlâl1fla

I
te grande. Muitos católicos nos pai

nha, não nos têm deixado dúvidas e Escócia contra o Home Rule. ses neutrais, como a Espanha e a

acercar da convicção em que se cn- Mas ainda que eu possa citar mui- Irlanda, ou nos' Estados Unidos an

centram de que é intencão do Na- los casos em que estadistas como tes de Pearl Harbor, que podiam
z ismo destruir a Igreja. Ninguém Bichelieu subordinaram os inter es- ter sirlo pro-nazistas se Hitler se

duvida também da determinação ses da igreja aos do Estado, não tivesse apresentado como um devo
de Hitler em destrujr o comunismo posso r�cordar, por outro lado, tado católico conduxindo uma- cru

russo. Mas se, por' lUll lado, a in- um só em que uma nação tenha su- zada contra o comunismo, eram

f'luência do Papa têm estado longe horrl.i.nado os seus interesses aos da anti-nazistas Oll definidamente an

de ser decisiva a milhõ-es de cató- Igreja. É d if ic i l jil para a Igreja glofilos. A oposição à política do
li cos alemães e italianos estão, persuadir os seus fiéis de que as Presidente Roosevelt, pela qual a

sem dúvida, lutando pelo sistema hierarquias deste mundo, sejam Inglaterra podia ter sido' derrotada
nazista, que o Papa detesta e os co- elas de classes ou nacões, são me- antes de Pearl Hnrbor, foi gran d e
munlstas de todo o 'mundo também nos importantes do que as hicrar- mente enfraquecida nos c i.rculos
têm seguido com irrepreensível qui as eternas. católicos pelos ataques de Hitler ii
doc ihidade a lJnha do partido. Mui- Eu não quero dizer que a influ- Igreja; é uma importante minoria
tos deles que haviam sido anti-nn- êricia da l,areia seja um fator a de católicos americanos que teriam

zdstas, antes de Hitler e Stalin as- desprezar pai· qualquer estadista. sid�. isolac�onis�ns se Hitler fôsse
sinarern o seu pacto, tornaram-se A Igreja nunca exerceu tanta in- caló l ico, n,ao. somenle em credo

pro-nazistas, depois do pacto as- fluência como quando foi per se- mas em código.: mostraram-se en

sinado; e violentamente a-nti-na- auida. A atitude de Hitler em rela- trc os mais fervorosos partidários
z ist a, depois, quando a f'l'onteira çãO ii Igreia provaná ter sido ela da intervenção.
russa foi atravessada pelas divi
sões germânicas. Os comunistas
franceses foram um poderoso ele
mento no colapso da Fr-anca. Nos
Estados Unidos, muitos dos comu
nistas foram terr

í

veis Isolacíonis
tas enquanto .o pacto gerrnano-rus
so durou, e v-iolentamente inter
vencionistas lima vez a Rússia in
vadida.

.
"Os católico.s, como o padre Ma

tlndale notou, usam colocar acima
(te .tudo .a apreciável unidade dos
seus pontos de doutrina definida
e não consentem que outra cois�
,�llaJjs se lhes sobreponha". A Igr e-
.I-a, quando ela é verdadeira na sua

missão, devota a maior parte das
SUas energias 'fi exortar os homens
a viverem uma wida superior ii exa
tidão dos códigos, e têm-se conten
Iado com os seus modestos resul
tados.
Por outro lado, a Igreja toma uma

posição desvantajosa quando se en
contra .em 'oposição ou a um códi
go social ou a preconceitos nacio
nais, A Igreja denunciou o duelo e
ínsístíu que os que morr-Iam em
duelo 11l01Tiam em estado de peca
do mortal, mas o código pelo qual
se regulavam os homens de honra
provou ser infinitamente 111[1.ÍS for
te do que o da Igreja. Nós S0ll10S
testemunhas, na nossa própria épo
ca, da luta que se trava sôbre o
controla de nascimentos. Farníl ias
católicas em muitos países não sã�
notavelmente maiores do que as
não católicas.
A Igreja está ainda

-

em maior
desvantagem quando entra em con
flito com os (preconceitos nacio-

,

e o
gll_eltl�a
fautor que
derrota

I Oficiais promovidos
Rio, 11 (A.N.) --- o pre

síderrte da República re

cebeu o almirante Artur
3eabra e capitães de mar
a guerra e de fragata
recem promovidos, que
foram apresentados ao

hefe da Nação, pelo Mi·
nistro Guilhem.

Crianças desnutridas?
Raquitismo?
Anemia?

Tonifique-se com

-

Agradecimento e Missa
Luiz d'Acampora, filhos, genro, noras e netos,
agradecem a todas as pessoas que compareceram
ao enterro, enviaram telegramas, cartões e flores,
quando do passamento de sua esposa. mãe, sogra

e avó, CLEMENTINA D'ACAMPORA. Outrossim
convidam a todos para a missa do 7' dia, que será rezada na Matriz
de João Pessôa, no dia 14 do corrente, às 7,30 horas. 2 -v . -1

t Viuvos DalXi�M!i9�di�U� e filhos, Odet te Nuné3
Martini, e familias José Tolentino de Souza, 'Alcides Caldeira
Taulois, Ildefonso Linhares e Juvencio Duarte Braga, convidam
a todos os parentes e pessôas de suas relações, para assistirern
à missa que mandam rezar, segunda feira, dia 14 do corrente.

às 7,15 horas, na Igreja São Francisco, por alma de seu inel:õquecível
genro e cunhado CASSIO DA LUZ ABREU, falecido em Itaiopolis,
neste Estado.

Antecipadamente, agradecem a todos os que comparecerem a

êsse áto religioso.

:•••••••..•............•.....•....•.:
!A "Casa Daura' i• •
• Continuando na sua espetacular venda de inverno, oferece •

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

: eõo à,preferencia com que tem sido sempre dístínçuídc. :
: EIS ALGUMAS DE NOSSAS OFERTAS: :
• Pelúcia lisa rot. 3,90 Leite de Colonlo um 6,0 fi
• Pelúcia estampada

" 4,90 Leite de Rosas "580 •
• Cachcí c. pelúcia

" 5,40 Pasta Kolinos é Odol uma 3,40 •
•

Pelúcia fustão, art. bom
" 5,50 Pastel Gessy e Eucalol 3,00 Q;

Celsemira com 1,50 largo
" 23,00 ·Pasta Levei;' 3,30 ..

• Pelúcia éetamp. retalhos
" 4,50 Odol Liquido um 6,00 ..

Cobertores cinza
" 8,40 Baton Michel e Tangee

" 3,00
• Cobertores paulista p. casal um 31,00 Sabonete Lever, Gessy e Lifebuoy caixa " 4,80 •
• Cobertores paulista p. solto "25,00 Esmalte Cutex um 3,40 •

Cobertores p. bebê
" 6,50 Talco Ross

" 3,30
• 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 um 1,50 •
•

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

• TOellhas Alagoanos p. banho " 10,00 Coletinho de malha p. rapaz um 6,50 •Toalhas p. rosto desde
" 2,00 Pulover p. homem desde 13,00

• Atoalhado largo 1,40 mt. 7,00 Linho estampado mt 3,50 •
• Tecido p. colchão " 3,00 Laqué liso "4,50 I

Opala lisa desde
OI 3,00 Tafetá Moiré " 10,00

• Opala estampada desde
" 4,00 Setim Lumiare, largo 0,90 "14,00 I

• Cretone branco
" 11,00 Veludo Chifon "55,00 •

Cretone em cores
" 12,00 Veludo branco, largo 0,90 " 12,00

• Lâmina Gilete Azul 1t2 dez. 4,40 Tafetá Xadrez de 6,80 e 7,50 •
• •
• FAZENDO SUAS COMPRAS EM NOSSA CASA, TEMOS A CERTEZA DE QUE • t

• V, S SERÁ BEM SERVIDO, ADQUIRINDO ARTIGOS NOVOS'POR PREÇOS •

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

' -.
•••••••••••,••••••••••••. � •••••••••••

Livraria e Papelaria NOVA
de

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

público, em geral.
Arligos para eseetares e escritório

Romances modernos e livros
científicos. Livros em branco.

Elegantes artigos para presentes, etc.Tem anexa uma

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

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

Is crianças estão sempre expos
tas aos perigos da coqueluche .. Não
eseere, Seu filhinho deve tomar
TOSSEINA BERGAMO.
Peça à sua. Farmácia ou à Caixa Postal, 1861 • S. Paulo

AG. PETTINATI

FARMÁCIA ESPERANÇA
do Farmncêuttco NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrnngeh-as - Homeopatias - Perfumm-íns _

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

_ PREÇOS l\!õDICOS.
.

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 (edifício do Mercado) - FONE 1.642

DE PESSOAS TEM

USADO COM BOM RE·
SULTADO O POPU-
LAR DEPURA TlVO

DO SANGUE

A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO
O Ffgadr" O Baço, 0, coração o Estômago, os

Pulmões a Péle. Pronuz Dôres de Cabeça, Dôres
nos Ossos, Reumatismo, Cégueira, Queda do Ca
belo, Anemia, Abortos e f&z os individios idiotas,
Inofensivo ao organismo, l\gradável como ]icôr,
O ELIXIR 914 está Bprovado pelo D. N. S, P.
como auxiliar no tratamento da Sífilis e Reu-
matismo da mesmA origem. N

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «911t», dada a sua Atesto que ilpliquei muitas

base, é ótimo auxiliar do tra- vezes o ELiXIR «9Ft» obtendo
lamento da SifUis princlpalmen- sempre os melhores resultados
le nos casos em que a via bo- no intamenta da Sífilis.

'

cal 6 a única possivel.
(a) Dr. Benedito Talosil, ' (a) Dr .. Rafilel Darlolatil

I
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HOJE
e todas as
noites!

Parque-Teatro de
Inst�lado no largo General

As quintas-feiras a gosadlssima «Hora do Colouro», com

Recanto onde

Diversões GUARANI'
(antigo Campo do Manejo)

distribuição de valiosos premios aos vencedores

existem tristezas

,I
II

Osório
-

nao
,

ii
I

DR. ARAúJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - À tarde, das 3 às 6.

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso ele Aperfeiçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro
,

CO�SllL'ri\S - Pela manhã: ,JS terças, uutntus e sábados, das 11) '-'8 12 1101':18:
it t.,'de, dtru-Inmento, das 15 "S 18 horas - COXSUI,TóRIO: Rua Joiío Pínto II. 7,
sob""do - FOlie: 1.467 - Residência: Rua Pr-esidente Coutinho, 23.

D'R. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac, de Medíclna da Universidade do Bros il )

Ex-interno cio Serviço de Clirijca Médica do Prof'essor Osvaldo Ol lveh-a, médico do

Depar-tamen to de Saúde
CJAXICA l\l(�DICA - l\loléstias internas de adultos e crlançns, COXSUL'róRIO:

Uua ]"elipe SCllllli,lt 11. 38 - Tel. 1426 - HESJD1l:XCIA: Rua Viscon!le de OU1'0
J'l'CtO n. 70 - Tel. 1523 _ HORARIO - Das 1(; �s 18 !toras - FLORIANüPOI"IS.

DRA. JOSEPHINA SCHWEIDSON •.• MÉDICA
UOENÇAS UE SENHORAS E CRIANÇAS

CO:l:HtJI/l'AS: Das 10 fls 12 e das H <Is 17 horas ,._ Rua Felipe ISclnnidt., :J!) (sobr.)

DR. SAVAS LACERDA
Ex·interno do Ser-viço do Proressor Leôn idas Ferreira e ex-estag íárío dos Serviços

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pcrehl'a Gomes (S. Paula)
Chpfo do Serviço de Oftalmologia tilo Departumento de Saúde e !Hospital de Cartdade

Clínica médloo-ch-úrgica espeelallzadu do Olhos, Ouvidos, Xariz e Gargnntn
(,ONSUJ/l'óRIO: Rua Felipe Schmidt, S, }'OIlC 1259 - CONSULTAS: Das 15,30

us 18 horas - I1ESIDEXCIJl: Consclheü:o lIIafra, 77 - FI,ORIANóPOI.IS.

INSTITUTO DE DiAGNóSTICO
CLINICO

DR. DJALMA
�MOELLMANN
,leormado pela Universidade de Genebra

Com prática nos hosptta is europeus
Clínica médica em geral, pediatria, doen
ças do sistema nervoso, aparelho genito

ur imárlo do homem e da mulher
Assiste. Técnico: DI�. rAULO 'l'AVARES
Curso de Radrologia Clínica com o dr.

Manoel de Abreu Campa.nario (São Pau
lo). Especializado em Higiene e Saúde
Pública, pela Universidade do Rio de .Ia
netro. - Gabinete de Raio X - Erectro

cardiografia clínica - Metabolismo ba
sal - Sondagem Duodenal - Gabinete
de fisioterapia - Laboratório de micros

copia e análise clínica. - Rua Fernando

Machado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

..
", -

DR. AURÉLIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RAlOS X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da, tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, eâncer do estômago, afe
ções das vias biliares, rins, etc.
Aplica o 'PnetI1l10-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Plrlmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra.-cur
tas, 11aios Infra-Vermelhos e Raios
Ultra Violeta. Infrazon-Tel'apia

- I Consultório: nua Deodoro, 3
esquina Felipe SCllunidt.

Das!) às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs.
Telefone 1.475

Clínica médico-cirúrgica do
DU. AUGUS'l'O UE -PAUIJA
CIRUHGLiO - DIRETOR DO HOS·

PITAI, D1� CARIDADE
Iloenç-as de senhoras - Op.erações -

Diatel'mia - Infl'a-Vermelho - Ultra
�

Violeta
Rua Visco de Ouro Preto, 51. Te!. 1.644
CONSULTAS: às 11,30 e elas 3 às G 1101"aS

l'ratamento das dores e inflamações nas

senhoras para evitar operações

HELENA CHAVES SOUSA
ENFER1UEIRA OBSTtlTItICA

(Parteira)
Dillloml1<la pela l\Iaternltlade

do Florianópolis
Com. lonJ:'a prática do servlc;:o

obstétl'ico
At.ende chamados a qualquer

hora

Pl'aça ,da Bandeira, 53 - sob.
(Ant.l:.:;o JJnr:ro 1;) de lUaio)

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Washington - Por Murl ins Greg- Larnpcdusa, entretanto, lêrn uma

gol' (Copyr ight da Lnter-America- história inf'in itarncntc mais pito
na) - Em dezembro de 1942, ao resca do que seria possível SUíPOI'.
largo da cosia setentrional da Ilha Sofreu o r-itmo habitual das ocupa
de Lampedusa, bomhardeiros pes-a- ções pelos Invasores ela antiguida
dos americanos deslruiram 4 grane de. Pisaram-na sucessivamente os

eles transportes aéreos do Eixo que cartagineses, os romanos, os Jl1a-1couduz iam tropas para a Tuuísia. hometunos e os cristãos. Em 14.lj.3,
Quando a notícia dessa proeza che- Alonso de Aragão deu-a a Gd c v an
gou aos Estados Unidos, os leitores ni di Caro, barão de Montechiaro,
de jornais americanos imcd iatamcn- pelos bons serviços que este lhes
te foram procurar os seus mapas. prestou. Em 1661, Fer-dinando
E só então f'icaram sabendo que T0I11111asi, que era o seu proprielá
Lairspedusa é uma minuscula ilha rio, recebeu o título de príncipe
do :\Leditcrrâneo, (la qual muitos das mãos ele Carlos II da Espanha.
poucos tinham ouvido íalar. Não obstante, em 1737, o conde
A "Lopadnsa" do geográfo gre- Saridwich ao desembarcar ali eu

go Strabo, Lampedusa é uma ilhota centr-ou apenas um único habítan
de origem vnlcânica perdida no te.
ex-"mare-nostruull" de Mussolini, .o mesmo século 18, no ontanto,
na borda oriental do plateau sub- viu a ilha de Lampedusa mover-se

mar iuo tun isi ano. Medindo apenas para o cenário inter-nacional. Cata
urnas escassas 7 milhas ele compri- r ina, a Grande, rprocurou comprá
mente, Lampedusa têm uma Iargu- la a-rim-ele construir uma base na

ra de 2 milhas e seu ponto mais al- val russa, a despeito de haver na

to se eleva a cerca de 400 metros época em Lamp edusa uma colônia
acima do ni vel do mar. Nem 111es- francesa. A imperatriz russa dcsis
mo os antigos puderam descobrir tiu mais tarde de sua idéia, e a VENDE-SE por Cr.$ 7.500,00 uma

um meio de aproveitar suas rochas questão da compra ela minuscula limousine Ford 1937. Vêr na Gara-
ge Augusto. Rua Francisco 'I'oleridominadas por extensos campos de ilha meditenrânea não voltou a ser tino.

oliveiras. Coube ao's homens do sé- ventilada senão na época das guer
culo 20 dar celebridacle a essa ilha. ras napoleônicas, quando os ingle
O "raid" dos bombardeiros ameri- s,es tencionavam adquirí-Ia, a-fim
eanos foi considerado CülllO um si- de prevenir a hipótes.e ela ocupação
nal de que hidra-aviões eixistas de MaI.ta pelo Corso.
estavam ntilizanclo seu único 1)01'- En� 1943, o Rei Fernando de Na
to como ponl'o de escala para os poles estabeleceu uma colônia em

seus vôos com destino ao teatro da Lallltpeclusa, motivo pelo qual a

guerra norte-americano. ilha ficou desele então sob o clomí-
Administrativamente, a ilha ele nio italiano. Até agora, porém, o

Lamp.edll'sa está subordinada à Duce não descobriu ainda um meio
p'ro'víncia siciliana de Girgenti, (le :utilizá-la convenientemente. A
mas é duvidoso que muitos sicilia- estrategia alemã, no entanto, se e,n

nos tenham proc.uraoclo fixar resi- carnegou de mostrar .a Mussolini o

dência ali; com excepção apenas que ,este devia fazer. A ilha têm
dos membros '(la Mafia e da Camor- ainda dois pequenos salelites, Lam
ra, que, sitiados pelos "carabinie- pione e Liriosa, respectivamente a

ri" ele Mussolini, realizaram ess.a 8 e 30 milhas de distância, que são
'Viagem muito contra a sua vonta- consi(leradas como inateis, a não
de. Püis, como Pantellaria, Lampe- ser ('amo mntrcos rle navegação.
rlusa é também UJl)ll ('.olôn1ia penal.

Cirurgia e Ortopedia. Clínica e Círm-gta
do torux. Partos e doenças de senhoras.
CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
riamente das 15 às 17 horas. RESJD:t!::\[·
CIA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

DR. AGRIPA DE FARIA
CLíNICA MÉDICA

Rua Vital' Meireles 11. 26
Telefone n, 1405

Homens e Senhoras - Moléstias
Nervosas - Moléstias Mentais

Consultas diárias das 5
horas em diante

Dr. Newton L. d'Avila
lJ- Médico -

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

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

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

Resid: VidaI Ramos, 66.
Fone: 1067'.

DR. REMIGIO
CLÍNICA llIÉDICA

Fo-ne 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. HE-
Moléstias ultel'nas, de Senhoras e Cri·

SIDENCIA: Av. H. Luz, 186. Fone 1392.
anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua
leelipe Schmidt - 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

Este oluno hobí
litou-se em es

crituração mero

cantil, colculos
comerciais, por
tugues prof co,
direito comer

cial, correspon
dencio, em sua
coso com estes 4 livros especialisados que
dispensom o professor por ser de uma Iocili
dode jamais vista, A verdade seja dita: sou professor ha mais de
20 anos, mas nunca vi isto, é verdadeiramente formidavel! Peça
prospeto, com ioda confiança, ao Prof. Jean Brando, R. Costa Jr.
n.O 194, Caixa 1376. S. Paulo. Escola devidamente registrada
por quem de direito sob n,O 548 em 1918: habilitou já uma gera.
çôo de alunos e todos estõo trabalhando. Junte envelope selada
com s eu endereço bem claro. Os preços sõo modicas e em pe
quenas prestações. Nõo perderá nem tempo nem dinheiro! Se
habilitará em 4 a 6 mezes, tendo direito, no fim do curso, a
um Certificado de cornpe lenci o com o qual, de conformidade
com a lei bem cloro, poderó comprovar a sua alta hobiIitoçôo.

i:mporlancia da
de Latnpedusa

ilha

DR. SAULO RAMOS
ESl)ecialistn em moléstias de senboras -

ra1·tOS.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: estõ·
nlago, vesícula, útero, o"úI'ios, apê:ndicc,
tumores, etc. - CIRURGIA PIJASTICA
DO PERíNEO - Hérnias, bi<ll'ocele, ve·

l'icocele. Tratamento sem (101' e operação
!le Hemorroidas e varizes - Fracturas:
apm'elhos de :.:;êsso. OllérR nos Hosplt:lis

<le Florianópolis.
Praça I'ereira e Oliveira, 10. Fone, 1.009.
Horário: Das 14 As 16 horas. diariamente.

A

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

EDITAL
Realizando-se nos 13, 14 e 15 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 ela:

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 prêgará ao Evangelho.

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

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

prendas, na local do costume.
Florian6polis, 4 de junho de 1943.

9 Secretário, CANDIDQ rREITAS

� ,.,. "'_"'.y � .- a...,.,..�'_'�""•••",,,,
..

TlIE LONDON & LANGASHIRE INSURANCE
COMPANY UMITED

COMPANlIIA DE SEGUROS "SAGRES"
CIA. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

THE LONDON ASSURANCE
L. ALMEIDA - Rua Vidal Ramos, 19

40s sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consultório para a Rua Bue
nos Aires, 220 - 10 andar,
Rio de Janeiro, onde passa a

oferecer os seus préstimos.
Escreva. detalhadamente
nome, idade, endereço e

-

en

velope selado para a res

posta.
-------------------

"A Bandeira Nacional deve sei' hnstea
,la de ,"oi a sol, sendo per-m ítído o seu
uso ,ll noite, uma vez q ue se ache conve

utontemcnre ilumiuada". (Decreto-Iet n,

'L;.15, de 3l <1e julho ,le 1942, art. 12).

� �

S a nu uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANADA
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETC1
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
OI Pálidos. OIPIUP.,ldol,
E.gotldol, Animlcol, Mie.
que criem _ Mlgrol, Criença.
raquíticII, r.c.berio I tenl-
ficlçio g.rel do orglnitmo

t com o

Sa ngue n 01
Llc. D.N.S.P. rr 199, da 1921

Vende se peguena casa
-

comercial, de
sêcos e molhados, bem a·

freguesada, à _rua Uruguai,
n. 17. Tratar na mesma.

271 30 v-::�6

LIMOUSINE

CASA
Vende-se uma, à rua Bocaiu

va, 151, com fundos para o
mar, Tratar na mesma.
310 10v·3

VENDE-SE: ;i�� �;
mudança

um negócio de secos e molhados,
hem afreguesado, no Saco dos Li
mões, casa n. 280. Tratar na mes
ma. 10 v.-- 3

Lições de inglêsProfessora residente à rua Al
mirante Alvim, n' 26, dá aulas
práticas e teóricas de inglês.
N' 314 5 v.-alt.-4

COMPRAM·SE
Armações de Corbelhas, usadas
ou nóvas, de qualquer tamanho.
Tratar nesta redação. Sv-S

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 (Altaiata
ria). 30 V -22

Vende-se
uma embarcação para esporte.
tipo baleeira, com 5 metros de
comprimento. em perfeito es. .

tado, com todo material ne

cessário (2 velas, 3 remos, etc.)
Tratar com Heládio Mário de
Sousa, Agência Chevrolet (S.
�. Comercial Moellmann).

.

I �
I
I

,
,
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6 o ESTADO-Sábado, 12 de Junho de 1943

Horripilante e requintadaLONDRES, II (U. P.) .. INFORMAÇõES DA HOLANDA DIZEM QUE FOI INICIÂDA NAQUELE PAíS A CAMPANHA DA ES
TERILIZAÇÃO DE TODOS OS JUDEUS CASADOS. OS ALEMÃES FAZEM ESTAS INTERVENÇÕES NO HOSPITAL ESRAELITA
DE AlVISTERDAM, COM A AUSÊNCIA DOS MÉDICOS HOLANDESES, QUE REPELEM, COM ASCO E HORROR,' OS RE
QUINTES DE PERVERSIDADE EM QUE SE FUNDA A MORAL ALEMÃ. JÁ FORAM REALIZADAS DUZENTAS OPERAÇÕES
DESSAS INDEFESAS VíTIMAS DE HITLER. A INDIGNAÇÃO NA HOLANDA É GERAL TENDO o POVO, NUM MOVIMEN

TO UNÂNIME, DIRIGIDO UM PROTESTO AO COMISSÁRIO NAZISTA.

Raparigas de
e saias

Igl'eja (le S. Francisco: 7, - 9 horas.
Hospital <1e Cal'irladc: G. - 8 horas.
Pmís·simo COl'açflo de Ma.ria (Parto):

8 bOI'as.
Igreja ele Sto. Antônio: 7, - 8 horas.
Igl'eja ele S. Sebastião: G,30 hOl'as.
Igreja de Sta. TerEzinha: 6,30 hOi·Rs. -

As 9 horas: ilTissa gOlene, C0111 assistência
do eX1110. e RC\'l1lO. 51'. Arcebispo.
Igl'eja ele Nos'5a Senhora ela Conceição:

7 horas,
Alsilo Irmão Joaquim: G horas.
Ginásio: ,;, - G, - 7,80 (só altUlos),

- 8.30 hon\s.
Capela ele S. Luiz: 7, - 8,�0 horas.
Capela elo Abl'igo ele Menores: 7 hora,5

(toelos os dias).
Trindac1e: �1at.riz: 8 horas,
Tl'inclatle: Chácara elos Padres: 8 horas.
João Pessôa (Eslll'eito): 7,30 horas.
Barreiros: 9,30 hOl'as, e dia seguinte: Iàs 7 J10l'as.
$[10 ,J088; 7,:lO, - !),�O hMilS; =- .... ......................_.....,__---''

FRENTE O IENTAl
YTOLEXTA BATALHA .i\r:nEA soviética, 2 tr ibue-se grande:'Ifosrou, II, (C, P,) - T'rgcntc _.-

ímpcrtâncla à luta iniciada em:\'as prox.imidadcs de Leningrado,
CIS ,1)ilolos dos cacas russos i n to r- Rostov. As ações foram anun-

ccpt arruu uma centena de aviões ciadas por fontes germâuicas e

inimigos que tentavam at ac ar a russas, E umas c outras dizem
cidade, it luz do di a. ema grande que O inimigo havia dado in íciohat:.l,lha aérea foi trnvada, durun tc
a qual Io rarn eI crru,bados 20 ata- a uma of'en si V?.
cantes, A I'ÔI'C':.l alemã voava em :\Ioscou,l1 (L'. r.l - Os ulcmác s

f'I'l'maç'Ôes de" nove apnrclhos e lanraram Iuri osos ut aqucs ao oés
estava f'ormarla por bornbardch-os le de Rostov, ohrigando os russos

"IIoi nkel" e caças "Focl{-VI'ulfl''', a uma r c+i ruda t cmporúri a. Em se-

"A l\/TORTE NEGRA" guiela, os soldados soviéticos, apo-
l iados em r-eíorcos ,procedentes da

Moscou, 12 (U. P,) - Con- retaguarrla, con h-a-alacarutn e obri
tinua a guerra aérea na frente garum o inimigo, a_ ret_i,r�II'�S� para
russa. Poderosas esquadrilha" além de suas posiçoes 1l11ClilIS, Du

,
' '.'

. '.. '.

..,

; runte a luta os russos l i quirl a rarnsoviéticas e nazi-fascistas tro- duas terças partes das tropas aí a-
cam os mais rudes golpes, For- I cantes.

.

mações de cacas russos repeli-I Na Ircn te d e Smol cnsk i 1'[.1,. ou ..

ram um ataque em massa que I se, i�t:a1ll1eJ1,le, furi.osa bala!!J:l,. ,Que
, " IteT'1l1JnOll com mm s CII'l<t "llona

a Luftwaffe dir-igiu contra Le- para as armas russas, A"I sul d e
níngrado, em cujos subúrbios Leningrado, a ur l i lh ari a sovlót icn
foram derrubados 22 bornbar- martelou intensamente :1'; po�i\'i5l's
deadol'es o·ermânicos. A propó- inil1lig�s, an�qllilando "úrias cen-I' '? dAI' f

tenas ue nazistas.
sIto, a emIssora e rge In or- Londres, 11 (r. r,) .. _ Berlim
mou que os alemães denomi- admite que os russos atnJV-ess,U';t11l
nam os novos bombardeaclores o rio �Jil1S, na frente de Ílatl,]!Ja d,i

1'11SS0S que operam de dia e de Fin!ânclia, A(irll1,tI1�, entl'f'lanto, (.·s

." , " nazl>S'tas que em vlOlenlos ('olltra-
lllte, a morte negra . Nas al- ataques, os sohlados do "ci,xo 'bri-
tas esferas militares da capital garalll os russos a reli I Hr-sc,

Melhorou a batalha do Atlântico
Londres, 11 (C P,) - Aulorizadamellte se inforllHl ([ue lllelhol'OIl

1)[l1'a os aliados :.l batalha elo Atlúnlieo, Essa melhora é tão ncentuada
([ue, agor<1, sómentc se anul1ci:.l () :�.fllndal1lento de Ulll na\'i() cm prazo
não determinado. As \'ezes lranscorl'em llluitos dias selll qne se prodn
zam tOl'pedeal1lentos, Manifcsta-se, entretanto, que isto não signifiea uma

vitória definitiva sôbr'e os submarinos, que poderão reapareeer em

qU:.llquer momento, em nov;},s zonas de operações,

lToiiiõ-iãrnãiosõüeüãWashington, 11 (U, P,) - Os govêrnos da União Soviéti
ca, China, Estados Unidos e Grã-Bretanha, tomaam à primei
ra resolução do projeto de auxílio e restauração das nações
unidas depois da atual guerra, A redação do projeto referido
foi apresentada à outras 40 nações unidas, ou associadas, para
sua aprovação, O projeto em questão, estabelece a criação ime
(liata de um organismo central das nações unidas, que será res

ponsável pelo auxílio aos habitantes dos países libertados do
domínio "eixista";
................._-.-.._ �_ _. -.a.._ _._ _ ._._

",._._.,Estado-de-sitío na l\1acedônia
Estambul, 11 (1..:'. P,) - Soube-sc aquí que os macec]ônieos tentaram

1ml golpe de' Estado contra o governo búlgaro no dia primeiro d['ste mes,
l\Ias a COJlspiJ'ação fracassOl1 porque a polícia dela lomou conhecimento
com alguma antecedencia, São muito resumidas as info)'l11açôes que aqlli
chegam mas se sabe que [nl'a, organização de antés ela gue]')'a quc pro
pngn:.l pelo estabelecimento da Hepllhliea ];Jacedônica reorga,nizou-�e re

centemente tendo seu quartel general em h.uhnnevo, Ao ter eOnhee1l11en
li) do COl1lp]ot o govêrno proclamou o estado de sítio na Maeedônia e a

ocupou inteiramente com as tropas J'cgularés.
Houve vi\l'ios choques morrendo duzentos c (jl12,renla ]'1:)volnciona

rios e cainelo prisionciros outros 60,

EstambllI, 11 (r. r,) - Os guerrilheiros ehelnik prosscguiram sua

ofensiva no ÍnteriM ela Albânia e tOlllar[.1ll1 trint:.l povoações mais, Os
italianos Iwleram em relil'adn, Despachos dessf!.s rcgi()es dizenl que Pa
vle .Iuricio, companheiro do gcn, ::\Iil1ailo'\'ikh, é o comandanle dos chet
nik que operam na Albflnia.

l'ma gr:.lnde cOl1cenlraçân dêsles elementos, entre os quais alguns
[I,lbaneses lutam na fl'Onleil"l ivlontC'i1cgrina, Este f(I'UpO apossou-se de
lima zon� estratégica, D�." pl'oxiJllicl�H1C's ria aldeia macedônica (1e
Bragja, Nas aldeias conquistadas fnrmn [',prisionados, (,O�11O J'erél�S, ()

comandante fascista c os albilncses que adenl':.li1l :.lOS naZistas, lnlol'll1a.
sc ainda, que eentenas de sC'pal'atislas macedônicos i)�cor])()ra)'a,m-sc, h(1
pouco, aos chetnik e agol':.l lutam contra as tropas bulgaras que oCl1pam
:1 região do noroéstl' a,lbanês.

ft opinião do sr 5 Macedo Soares
Porto Alegre, 11 (A. N.) - O

I
rlscalJizada pelas fÔI'ças nrmacJas,

Embaixador �[acedo So�rcs entre- a�il11 ele que s,e.i:.l,J1l entregues o r;;o
vis'tado pela 1ll1prCnSa, a sml che- Yel'no da Re([Jubllca e o das prOVlll
gadn 3qúi, deelaroll o Segui�lle sô- das a�5 !egHi1110s representantes
hrc as finalidades do 11lo\'llncnto da malOrJ:.l.

l.·evollllciollál1io :.lrgcntino:
- "O movimenlo leve em vista

Sinuear a administ,ração, pois noto
rial11C'nte havia negociatas c vena

]idades, tornando-se quasi normal
o pccllláto. Visou também realizar
1JUl� el�i�ão, COIJl!p.l�tal�Hl�te lÍ\"rp,

Em SU:.lS afi I'mal i vas, manifestou
representar o atual govêl'no o Sus
tentaculo das inslilllJiçõ-cs vigentes
e es tal' anim:.ldo elo propósito de
,fazer respeitar as garantias j)1(livi
dU<\Ás'\

Hitler perdeu
a EuropaLondres, 11 (1..:. P.') - ESj)('

c i a l , via rúdio-Iclcgrúfica, por
Sidney Wil l i ams - Oito rcsl
denle� ucsln cap i í al, que tit'
scmuc nham as Iun cfics de ngcu
te, (!e o n lar o c.ntl'c os dirigen
l es dos movi m en l os patriotas
d o c ont i nc ntc europeu e gover
nos cxtrn-l crr i loriu i s, estabele
cidos na Crii-13retaniu, admi
tem que Hitler j(t núo mais é o
senhor ela Europa,

A ElII'O]Ja que se mostrava tão
subm issu sob a bota do "Iueh-
1'('1''' teuto, a Europa que cstre
mccia de pavor ao ouvir men

cionar 'o nome sinistro. que era

fl.agelada pel o latcgo da Gcst ap o
c que era conduztd a ante seus

pelotões de fuzilamento, jú não
cslú alcmorisada. Agora res

ponde :lOS golpes, lutando ,9i!cn
ciosumcn!c na �oruega, Tchc
c os lov aqui a , Holanda, Bélgica c,
abertamente, na Iuguslavia, Gré
cia, Poloni a, Albun ia e Françu.
Estes oito hO!llells, alguns dos

ql1ais ('oram Jl1l'lllbros desse si
lencioso, porém, poderoso ex{'1'
cito, calculam CJue uma fôrça
<I1'Ill<lcla duns 12 milhões ele ho
]llenS ('slú pronta para se lall
cal' contra o "eixo", ql1ando os

i11iaclos invadirelll o eontinente.
])E'pois de fJuase 4 anos de

guel'ra, a tm'da mais arduH pH
Lê:l, () "ojxo" é vigiar os 1erl'j !ú
rios ocupados (' para prO('llrnr
mar �er SlI bmi sso� os pOI'��s, qll�dO;JlInanlllJ, POI'eil[ o elXO

'

fracassou nes'sa tm'efa c, a PaI-
til' <lo primeiro dia da ocupa
ç'ào. ('ada país cle pat.riolas co

meçou a trabalhar na organiza
cij(j da resistencia contra o ,in
,'aso]', �o decurso do llloviJ1wJ1-
to dE' resistência, l'stcs oito ho-
1)]ens tiveram ciência de qlle os
teu tos eS'cl'uv:izanam sete mi-
lhões ele pessoas, executaram
mais dum JlIilhão e eonduziram
aos campos ele coneentração al
gumas dezenas de milhares. Hi
tler utilizou cliyel'sos metodos
para ex,eclltar os patriotas: fu
zilamento, fôrça, gases toxicos
ç 10rLunls - porém nada supe
r·ou a resistenci a, até, pelo COI1-

trúrio, deu-lhe n()\"o alento, i\'n
cohllla pHs'sil'a, segundo os in ..

forlllantes, figuram não menos
de 150 mil solda'clos do "eixo"
mortos .na luta, ou eliminados
nas embos,cadas, na Noruega,
Holanda, BéJ,giea e Tchecoslo
vaquia, Figuram nesse total, pe
lo menos, 240 qllislings, que fo
ram ass'assinados. O haver apon
ta, também, a dim inuição rl a
prodGção bélica nos terrltó['io�
oelIpados, por efeito de sabota
ge, clestrl1icão de material fer
roviúl'io, cônfeccão defeituosa
e a imohilizacãi; cJ'llll1 milhão
ele comhatente's, dos quais Hi
tler tem gr,ande neeessid:1.'cle pa
ra a tremenda lula que se apró
xima,

rversidade

HORÁRIO DAS SANTAS MISSAS
.PARA DOMINGO

Caleclral: G, - 7, - R. - 10 horas.
�o\'ena: "S 19 horas.
Em (H�s ela semana: Missa: às 7,30 ho_

raso

blusas
curtas

negras
•••

Los Anuelos, 11 (U. r,) - Cm I �:�ll11a localidade, rap ar igas que

gl'l.j,PO
de .l0\'e;1;' c,les?rde),ros, aCOJl:-/Vl'stIam hlus_a .neg,ra e saia,clll'la,pa nhnrlns 'por "Chc l i las r ap a r r- abacaru m c leI'lram uma moça. O'

I gas de saias curtas e armadas de i procurador do Eslado Illanleve
i

nuvathns, continuam lutando nas [um» couterênc!a com () goyerlla
ruas, contra as fôrças armadas, I dor, que d.irigiu um apúlo aos de-
En(IUanlo isso, o promotor il)libli- i sortlo lros, exortando-os ú dar fim
co im ici ou uma i nvest i guç âo para
csclarr-cr-r os acnntecimcn tns. Ao aDS d isl nrb ios. Em couscquêncln
mesmo tempo, p rotluz irnm-se, na dessas vi o lê n c ias, cujas causas de"
Californin do Sul choques entre' terminantes n ào foram csclarer-},
gr-uJ?OS de reuniões, alguns dos «las, cento e vinte e cinco pessoas
quais ele meXIC:.l110S, so kharl os e foram hosp italiz arlns nestes úll i-

I mnrinhci ros. mos sete dias,

Os Estados Unidos reconhecem o

governo argentino'\\'ashinglon, 11 (C, r,) - o go vôrn o l1ortc-rmericano decidiu reco
nhecer o novo governo ul'gE'nlino chctiutio pelo general Pedro Ramirl'z
Segllllr!o uma informação uulorizadn. a Argentina [á foi inf'o rruadn n rc)·�
peito da intenção do govêrno. dos Estfl,dos 'Cnídos,

XoLÍcias oficiais, divulgadas ontem, por várias fontes, indicam quereconheceram o govê rno ela Argcnt iua os govôrnos ela Alemanha Itúli.:
Espanha, Perú c 11éxieo, deyeiHIO a Colombia, pai' sua yez reconill'e�q:)'
h.ojc, fl,� meio dia: O g?Y(:1'110 a]'g�ll[ino já tinha sido rec�l1hecido 1)e1(;Lrugu:ll, Paraguai, Bo1l\'Jél e BraSil.

Os demais países latino-americ"nos reconheccrão a leCfalidacle clo
no\'o !'egilll� go�'erna.11l�nlal argentino durante () fim desla ";;C'll1ana c os
j)l'1Jllclros dl[l,S <la prOXllllU.

HECO::\rr:�CE:\'DO O GOVEH�()

'jPaíses:
Grã-Brelanha Snéeia Ni.

AH.GE:-JTT�O .. ( <f TI ,.' •

,.

13 ,l' . 11 (T' n) (),. "" CU,,) d",U:.l, vquadoI, Canada, Venr-.1;.lres, L,�, - .,],'])Ie- , .

r senlanles dipluJJ1úUco� do :JJéxico, zuela, CoI61llbJa e

p:.lll:.l"ma,
:.

l-llll�gi'i:l, Polollla, BlIlga,ria, Hcpú" I Washington, 11 (U. P.) - A no-

I
lJlica Dominicana e Grécia, n]lre- la, em que o goyerno dos Eslar!os
senlar:.ll11-se na chancel:.lI'I:l, COIll

I ruidos expressa ao chn'nC'clel' ,_

as notas de seus go\'ernos, reeo-, ,

' ai

I nhecen'r!o o ]10VO gOI'crno argenli_!genlJno o r,econhecl1llento elo ]10\,0

I
]lO. I governo, flJz, entre oulras coisas:

BllCl!OS Aires, 11 CC, r,) - A I "Te.uho o prazer de informar a V.

Ichallcclaria allllnciou () J'econbeei- Exci:.l, qne, levando em conta os

Illlento �l() 110YO 5?verno 8rgcntino Iscnlimenlos amistosos c sinceros,

I
pelos hs.t:Jd�s 'C nJ'c] os,

_ j é desejo (lo meu governo manlet,'Buenos Aires, 11 Cc. P,) - A IC0111 o novo goycrno da Repúbliea
I chancelaria aeaha de anunciar Argentina cordiais I'clações, que
que o governo argenlino foi t:.lm- fe]'izmente slemprc exisltiram eI�h'e
bcm reconhceido pelos segllin tes os nossos país·cs".

ITZ Lonl'dr���al�Cfl�,I)Olu ,A cmis-

HOJE Sába�lo HOJE
sora (e \ iC,.ll ,( lVl1,gOt,l �,oJe ([u,e o

_ . marechnl Pellalll retHIlll o gablnc-Morro dos ventos Uivantes

J,I,
c no Pavilhão Scvi.gne, Ness:l OC':l

"V'.................�oF_,...""_..............,,............. siào, (l sr, Lav::ll diseorrcll sôhre a

Fraternl"d�de do Fole si,ll1ação poli!iea _da Fl'anç'a, escra-
, ai v'JZ:1.'rla caos alemaes.

Score de maio
5 I 3 FRACOS e

ANÊMICOS
TOMEM

Vin�o Creosotauo
"SILVEIRA"

Grande Tónico

..............".••••" ..._",•••r..a...."......_._•••••••••••••_.

Quem perdeu ?
Em nossa redação, foi entre·

gue uma pequena chave, en·

contrada na Av. Helcilio Luz
esquina Mauro Ramos.

NOVQ Interventor
rlio, 10 (A'. N,) - O Presidenle

A Pia União de Sto, Antonio fará da RepúhliCia assinol1 deC're!os ex o

realizar, amanha, às 16.30 horas, llerando :.l pedido o sr, Ha.f:.lel Fer
a procissão de Sto, Ant6nio, cujo nandcs do eargo de Inlerventor nO
itinerário é o seguinte: Rua Padre liio Grande do Norte c nOll1e:.lndo
R,oma, Av, R\o Branco, Esteves Ju-I ]1>!ra sU,bstituto da(lu�le o gene!'>!l
nlOl', Alvaro de Carva-lho, Felipe I de brigada AnloniO Fernandes
Schmidt e novamente Padre Roma. Dantas.

Procissão de Sto. Antônio

MANTEAUX DE LÃ ! ...
ILãs modernas! Veludos!

Enof'lues variedades está recebendo a

C S N 5
Rua Conselheiro Mafra •• 26
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