
da, prorrogação do horário de tra
balho dos menores, o ministro do
Trabalho decidiu que a prorroga
ção é sómente permitida em casos

excepcionais. O despacho do minis
tro do Trabalho, firma [ur ispru- o

• A

� I !fraO!1 !m· f! Of

ciência em torno do assunto, que
nos

o lUAJS ANTIGO DIÁIUO DE SAN'I'A CATARINA
Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

LONDRES, 13 (U. P.) •.. A EMISSORA DE ROMA ANUNCIOU OFICIALMENTE QUE A GUARNIÇÃO DA ILHA PANTELARIA
TEVE DE CESSAR A RESISTÊNCIA NA 6a• FEIRA, DEVIDO Â FALTA DE ÁGUA.

.

...................................................................................................................................Trabalho de menores
.

O novo exército,

francêsRio; 14 (A. N.) - A propósito
Argel, 12 (U. P.) - "O novo

exército francês será composto
por homens jovens e orientar-se-á
de acôrdo com os mais modernos
meto:dos de luta, na base dos ensi
namentos da guerra". Essa decla
racão foi feita por um autorizado
órgão 'ela imprensa local.
......._ _ ·.- ....,..,...._..w .....,

!.��!,r�1 (�i�bÓIiC�ele_brou-se, hoje, às 11 horas, o fune
ral simbólico dos mortos da rcvo

J lução do dia quatro do corrente,

"em susci tanrlo controversi as
últimos tempos.

XXiX
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.Ieampedusa em poder aos aliadosARGEL, 12 ru P.) .. A GUARNIÇÃO EIXISTA DA ILHA DE l,AMPEDUSA RENDEU.SE, HOJE, AOS SOLDADOS ALIADOS.
SEGUNDO INFORMOU O ALTO COMANDO ALIADO AS FôRÇAS DE DESEMBARQUE ANGLO·NORTE.AMERICANAS INI�
CIARAM A OCUPAÇÃO DA II.HA. NÃO· FOI FORNECIDA, ATÉ AGORA, A HORA EM QUE CAPITULARAM OS FASCISTAS

DA ILHA DE LAMPEDUSA.1

1\.11"1 b b dei b D ld f 'I A agonia do «eixo»1'11 om ar eIras so re usse or Londres, 13 (Por Sydney Willians,
da U. P., especial pelo r:l<lio para "O

l�stado"). - A zUel'l'H eUl'opéia }la
rece entrar e111 110\'(1 rase, estando o

eixo completamente dedicado " ,Ie

fellsiY". A "nica freute onde os ale
mães conser-vam esperança de tornar

iniciativa E"stl'até,f?;ic�'l é .a Rússia. �-\li
se acumulam, -POI' Isso, certos perí
g·OS. Xos cír-culos alia-dos expressa
se, just.aulente por t al mottvo, que a

Grii..Bl'(�tanha, os Est.allos Unidos e a

Rússia não devem exagernr' seu ott
mtsmo.
"\8 Kaçóes Unidas têm à sua 'N'en

te uma difícil tarefa 1)()L' cumprir,
talvez mais difícil <lo que se pensa,
se os aletnfles Iançnrem mãos de ar

mas que ainda não roram (:llU]},l'_C

gadas,
Opina-se que na Rússia os alemães

.óllem Plllpr;"'nde.r um ataque sufi
cientemente ínteuso COluO para amea

çar :\108c01l, que t3 quase a úrrica pos
sibllidade est.l'atél!ica que resta aos

Londres, 13 (U. P.) - Cerca de mil bombardeiros pesados ataca
ram, ontem, à noite, a cidade in dus l r lnl de Dusscldorf', no noroeste da
Alemanha. O ataque foi efetuado pelo maior número de aviões que até
esta data cruzou o canal da :\Ianeha ou o mar do Norte para bornbar
demo a Alemanha.

Calcula-se que mais ele elois milhões de quilos de bombas explosi
vas e inccndiúrias foram lançadas sôbrc as Iáhricas de Dusseldorf'.

lnf'or-maçôcs oficiais de Londres indicam que, após o bombardeio,
que durou uma, hora e foi sumamcn t e concc ntrndo, a cidade de Dussel
dorf parecia um mar de chamas c de fumo.

Trata-se da quinquagcssima ter-ceira acometida
contra Dusseldorf.

No ataque de ante-ontem parl iciparnm doze esquadr-ilhas ele bom
bardeios poloneses que não sofreram perdas, Deixnram de regressar :is
suas hases quarenta e três bombardeiros britânicos.

Além de Dusseldorf', foi atacada, também, a cidade de Münster, si
tuada na região de Ruhr, no sudoeste da Alemanha.

A emissora ele Berlirn admil iu o ataque, afirmando que o mesmo
foi sumamente violento. Segundo os nazistas, foram derrubados iH hom
hardulros britânicos,

aérea britânica

"..,......-.-.-.-.-_...._..._.,-..,._-_.•.•---_-..-_..��-.-----------.-.-...._---.--...-_-.-.-_-. ...,.........,.,._

Bombardeio de aeródromos italianos
Cairo, 13 (U. P.) , (Urgente) - Bombardeiros pesados hiitânlcos

atacaram, energicamente, o acrodromo de Reg'gio di Calabria, durante
a noite. Inúmeras bombas caíram cm cheio sôbre o aeródromo, cau
sando grandes estragos.

o «eixo) em franca defensiva
Londres, 13 (U. P.) - A guerra européia parece entrar agora cm

nova fase, encontrando-se as poH'ncias do "eixo" completamente n::l
defensiva. Foi essa a opinião de UIlI informante autorizado na capital
britânica, Ainda na opinião do mC'Sll1O informa.nte, os alemães só 1êm
esperanças de retomar parcialmente a iniciativa na frente da Hússia.
Mas, ali, são enormes os perigos que rapidamente se acumulam para ;1

"'Vehrmacht" .

Embora as poti'ncias do "eixo" sc encontrem na defensiva
ac:rescentolJl o declarantc - a· Grã-Bretanha, os Estados- L'nielos e ;l,

Hússia não elevem cxagerar o seu otimismo, pois, o inimigo ainda conta
com grandes recursos.

Os chineses continuam na ofensiva
ChUllg King, 12 (N. P_) - Os chineses continuam em ple�

nu. ofe'l1siva, principalmente em Tangyang. Ao éste de Hupé,
vrosseguem, de maneira violenta, os combates entre chineses
e japoneses. As tropas chinesas atacaram Suntze e ocuparam
importantes posições, depois de infligir graves perdas ao ini
migo.

Durante a reconquista de Punkiang, ao nordeste de Kim
hawa, as tropas chinesas apreenderam grande quantidade de
mat.erial bélico japonês.

A Alemanha quer rehabilitar-se na Rússia
Moscou, 13 (l'. P.) - Os exércitos soyiéticos desbarataram inúme

ros :l,taques lançados pelos nlemães na zona Izyhul11, na frente superiOl'
da, l>aeia do Donetz. A artilharia russa, por sua parte, dissolveu uma

conrentraç1io elc forças inimigas ao sul ele Tzyulll. Acredita-se que estas
forças estavam sendo (,olleentTn,(lns para desfeehar UIll granel e ataque
COntra as principais linhas rUSias da baeja do Donetz.

JornaUstas do Brasil
13 (U. P.) - Os jOl'l1alistas brasileiros em visita aos Estados

l'nidos percorreram as instala,ções (le três grandes fúbricas de aviões
da cidade. Soube-se que o artista Orson \Velles convidoUl os homens da
imprensa do Brasil para uma recepção em sua casa.

exér-citos naztxtns de Iéste,
Com isso, não queremos dizer que

a Aiemanha 1150 seja bastante forte

para inicial' tuna ofensiva de enver

gadura. nauuelu fl"ente; 'luas, sim; que
,j ..t não tem as necessárias energias
pai-a PÓI' fÓI'a de combate os I'IIS80S

e, ao mesmo tempo, para se defender

pelo lado do ocidente,
Na H,tualidade, a ��I1Hl(:ão é a se

guinte: a orensíva altudu no Mediter·
râneo foi iniciada, .luas está :elJl suas

fases prelÍlllinal'�s - COl1l0 a tOlua·

,la de ,Pautelá!'ia, que acaba de 'caí!';
_ e só depois se lançal'ia o ataque
total, )lossi\'elmente coutra a Sardl'
nha c li Sicnia.
Contudo, basta olhal' llara o mapa,

pnl'a cOlnpl'eender o progl':uua de

atão <lue II aviação alia,da poderia �fe
tua)', atacando, 'Iessa acometilla prin·
cipal, outras ilhas. I�ual)Jle)lte sa.Jta
aos olhO!, que a n. A. F. e a Fôrça
A"rea Norte·i\mel'icana com bases na

Grã-Bretanha poderiam. �lllCIaI' a

of-ensiva con(l'a a i\lelllanlw, Itália e

países ocupados, tal COlHO nunca se

produziu no momento c'xato em

que as ·fôrças de invasão cruzarem o

l\Ieditm·râlle.o.
Em I,o,ndres, 0l>ina-se que o tem·

po é o fautol' ,principal na iuter

l'uJ)�ão da guerra aérea ocnt,'a a Eu·
ropa, :U3S o intervalo parcce favore
cer esÜ'atégicamcutc aos aliados. O
longo descauso permite aos aviadores
norte-americanos e britânicos a1)1'on·
tal'·se 1)31'3 ferir o iniJnigo conl ener

gias I'enovadas e l'edobradas.
Na<la ;;e espera que os alia,los me

nosprezem II vantagem de assestar

golpes simultâneos pOl' vários lados;
os alemães têm uma (}uantida<le limi·
tada de I'ecursos: IUn deles é o gás;
outro, a ofeusiva que possam lançai'
contl'a �'l R(lssia; o tel'ceiro, () elllpre-

I go !l .. todos os seus aviões possÍ\'eis
contra as bases de aviaçiío aliadas no

l\(edit,errâueo e Ilhas Britânicas.

«o Dia da Bandeira» das Nações Unidas

OCUPADA LINOSA
Argel, 13 (I.A.) --- A pequeno. ilha

de Linosa, a n..ordeste de Lampe
dusa, caíu em podei' dos aliados.
Sua pequena populaçéio, de 140
habitantes, hasteou bandeira' bran
ca, ao aproximar-se um destróier
britânico.

Waslli/lgtoJl, H - (Serviço Especial da INTER-AMERICANA) --:-
Grandes {estas assinalarão a passatten: do DIA DA BANDEIRA, ho]e
nos Estados Unidos. O Presidente Franklin Delano Roosevelt escolheu
aquela data como Ullla homenagem não r1peiws � bandeira :all1cricanc:,
mas ás bandeiras de iodas as Nacõcs Um das, hoje fundidas na bondei-
ra da liberdade.

"

A Proclatnaciio do Presidente dos Estados Unidos instituindo a

data comemoroliou, num certo trecho diz o seguinte:
"Sabemos que nossa bandeira não está combatendo sozinha, Este

uno as bandeiras de 32 Nacões Unidas esião marchando juntas, leva
das para a {rente pela brtunu:a dos nossos homens. Juntas elas consli
t uem oetnblema de lima ofensiva comum que libertará o mundo. Como
irmãos em armas, nós das Nac ões Unidas nos comprometemos entre
llOS mesmos (I lima fôrça mutua' até que a vitória final seja conquistada
e a paz osseçuroda.

"Nossos exércitos, nossas marinhas e nossas [ôrçu« aéreas estão
agora realizando um perfeito trabalho de conjunte com os nossos alia
dos, e, com a uonlade ide Deus, conseauirõo a vitória nesta grande cau
sa a que se dedica toda a luunanidade amante da Iiberâade. Fortes pe
los nossos 'laços- comuns, enjrentoremos o [uiuro com resolução e nos
dedicaremos á consecução de uma coioboraçõo permanente entre as

Nações e a segurança de iodos os homens. Somente pelo trabalho de
lodos podemos gal/hal' a gllerra e estabelecer lima paz duradoura",

Criando o D/A DA B.4.NDEIR11 DAS NAÇõES UNIDAS, o Presi
dente Roosevelt enseja ao nlllllda mais Z/1na oportunidade para dar en

fase á nnião que deve existir cada 'vez mais [orle entre as Nações que
se Ieuauiaram contra os opressores da humanidade, animadas pelo de
sejo de dar ao mundo dias melhores Ide felicidade e prosperidade, com
oportunidade pera iodos, grandes e pequenos. O dia 14· de junho ga
nha, pois, principalmente no corrente mIO quando as fôrças vivas das
Nações Unidas estão mais próximas da vitória lI'm siçniticado iodo es�
pedal. Festejando a bandeira da liberdade, que é a bandeira das Na
ções Unidas, todos os povos livres do mundo terão Ilma oportunidade
de compreender os milagres que a cooperação pôde realizar no terre
no ,político 011 Illililar e ql1e prodigios poderá este mesmo espírito de
cooperação realizar pa/'[l o bem da humanidade, se contillllado depois
de esmagados os sicários do Eixo,

NenhllJlla paz poderá ler o carater de permanente se não contar
com este espírito de cooperação entre as Nações,
�� .. --.- ... _ .... -.---- .. _----- ..... --- .... -.-_.---�

Meíii irôsas-:.deêiâraçoês
- - -

iiâ·iislas
Washington, 13 (U. P.) - "As jactanciosas eleclarações alemãs sôo

bre a fortifica,ção ele toda a costa curopéia pódem ser qualificadas como
mentirosas" _

Essa declaração foi forlllulada pelo diretor elo Departamento de
Informações de Guerra, sr. Elmer Davis. Admitiu o declarante que as

potências elo "eixo" levanlaram poderosÇl,S fortificações 1'111 muitos
pontos, mas não de fórma contínua.

Apesar disso, quando os aliados ataearam com seus comandos, Oi;

alemães, certamen le, declara,rào que rechaçaram os ataques, como ()

disseram em relação à ilha de Panlclúria. Estarão apenas enganando ()

scu povo, e' não devemos levar muito a sério tais rumores eixistas.

Cumprimentos da Marinlta Americana
Hio, 13 (A. N_) - O Ministro da serviço que têm sido prestaelo, até

Marinha recebeu, por intermédio I agora, pela l\'larinha Bra.sileira ao
cio Chefe ela Missão Naval Ameri- nosso esforco comum contra o in i:.....
cana, no Brasil, a seguinte mensa- migo.

"

gem enviada :pelo almirante Ernes-I H.egisío os feitos até hoje reali
to King, comandante em chefe da zaclos pelos nossos camaradas da
esquaelra norte-all1ericana: 'Marinha Brasileira, que nos dão, a

- "P,or ocasião elo 11 de junho c,erteza de que juntos, falremos
elêste ano, desejo exprimir a V. aind'a mais, pa,ra levar a cabo a
Excia. as nossas congratulações e derrota do inimigo que nos amea
o 'granel e aprê<:o pC'lo exce] ente ço".

Submarinos no Extremo Oriente
Washington, 12 (U. P.) - Duzentos e quarenta. navios japoneses já

foram atacados pelos submarinos norte-americanos que operam em

itgllas do Pacífico e do Extremo Oriente. Dos navios inimigos' atacados,
que são em sua maior pa,rte mercantes, transportes e auxiliares, cento
e setenta e nove foram afundaelos' e 27 provavelmente. Acredita-se en

tretanto quc as perelas reais elos japoneses sejam muito mais elevadas.

Lõ'NDRES, 13 (U. P.) ..: AUMENTOU CONSIDERAVELMENTE A ATIVIDADE AÉREA NA FRENTE ORIENTAL. SEGUNDO
REVELOU OFICIALMENTE A EMISSORA DE BERLIM, A INTENSIFICAÇÃO DA ATIVIDADE AÉREA RUSSA DEVERA SER
INTERPRETADA COMO PRELÚDIO DE GIGANTESCAS OPERAÇÕES TERRESTRES E AÉREAS, NAS PRóXIMAS SEMANAS���-,.- �_._ 'Y _ ..... _ -

... .....�,_ ....... _ ...I'"" ...�_I�.--_� __ .... ,.._' ..........
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ASSINATURAS

A opiuiao católica e a guerra \A������!��OSÚ��:��
As simpatias da igreja irlandesa pela i�eess��.o� ��s�i�i�e�s. de pro-

causa britânica A ANEDO;A 'DO DIA

Nova Iorque, inalo - Por Arnold be toda a expressão de sentimento na duter.u íuaçào d« par tidurisrnc
- Os dentes postiços que o

Lunn - (Copyri ght da Inter-Ame- que possa meJ.inclrar os naz istas. dos neutrais e ela cscraviz a ç áo das dentista me pôs me fazem so

ricana) -- Hl artigo (Serviço cs- Há dois solecismos que 11m inglês populações. Um católico das pro- frer horrivelmente!
pedal, por via. aérea) - Depois ele visita ao Eirc deve evi lar : - a vincias do Báltico poderia prcf'c-

- A culpa é sua, V. não que
da eclosão da guerra, ti ve a opor- critica da sua neutralidade e a es- rir uma ocupacâo ulemú à uma ria uma ernitação perfeita dos
tun ídad e ele estudar a opinião ca- trandcz a de que um pais cujos fi- ocupação russa, mas os católicos que tinha?
tólica nos Bul'kuns, na Europa La- lhos estão lutando em tão grande na Holanda, Bélgica e, com poucas
tina, no Eh-e, nos Estados Unidos número com as f'ó rças inglesn� sr- exceções, na Fru nça, sâo unan lmcs
c na América elo Sul. As minhas ja realmenle neutral. no seu ódio ao nazismo. l��;le COI1-

observações coufirnuuu o axioma As antipatias podem ser mais flilo enlre antipatias ma nif'cstn-sc
de que o nacionalismo é uma fôrça iJ1l\portantes de que as sirnpal ias gr.andcm c n te na Espanha.

Na Capital:
Ano Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
Núrnnrn avulso Cr$ 0,30

No Interior:
Ano c-s 80,00
Semestre Cr$ 45,00
Trimest re Cr$ 25,00 I

mais poderosa no mundo moderno
lo que a religiâo, ruus também Io r
aleccm a minha crença de que a

.icrsegui çâo da Igreja na Alcma nl;n
enfraqueceu a oposição dos cutólí
cos que podiam, de outro modo,
ser inimigos «lu nossa causa, con

vertendo em nossos aliados UL1l

vasto número de potenciais inimi
gos. Os ca,tólicos na Grâ-Br-etunhn
incluem os descendentes de velhas
famílias católicas cujas tradições
ele patr-iotismo são hCL1l conhecidas.
Há também na Ingtaterrn os eles
cenclentes dos convertidos britâni
cos e dos católicos irlandeses, cuja
atitude nesta guerra não se distin
gue da dos outros católicos ingle-
ses. Eles tt�111 alcançado UILl magni
fico record nêsse conflito. Embór a
constituindo menos de dez por
cento da população, têm sido eles'
os primeiros a fazer jus às mclho- jres c mais honrosas cnndccoraeõcs
(la marinha, da aviaçâo e do exer-I
dto.

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu-

I
nlicados, não serão devolvi.

dos.

A direção não se responsa
biliza pelos conceitos emiti

I
(los nos artigos assinados

TOPICOS & COMENTARIOS

tO presidente Roosevelt toma
medidas contra o encarecimento

da vida
Washington - (Inter-Ame

ricana) - Por intermédio de
um recente mandado executi
vo, o Presidente Roosevelt to
mou a mais vigorosa medida
contra o alteamento de preços
e ordenados, prevenindo dêsse
modo a ascenção do país no ca
minho aspíral da inflacção.
O novo mandado executivo

do Presidente teve o objetivo de
atingir todos os lares e recantos
da' vida americana.
Na declaração que acompa

nhava a ordem executiva, o

Presidente explicou o seu pro
pósito dizendo que, para se
manter o equilíbrio "não pode
mos tolerar novos aumentos
de preços que afetem o custo
da vida ou concorram para o

aumento geral dos salários, ex
cepto onde claramente se ma
nifestem necessários para cor

rigir o baixo nível das condi-
cões de vida". ra,
..

Na sua conferência com os Todos nós somos propensos a li-

jornalistas, o Presidente disse gar llLais üllportâllci a ús nossas

_que todo o problema da esta- próprias questões, e para um na

bilizacão se assemelhava a um cionalista iI'landes, pal'tit:ularll1eu
banco" de quatro pernas, sendo te se êle vive em Belfa�t, a separa

uma a dos preços dos generos ção dos seis condados do resto da

alimentícios, outra a dos salá- [r'landa é ullla clamorosa injustiça
rios, a terceira o racionamen- que o não dispü'e a accitar as 110S

to e a quarta os impostos e eco- sas incitações à luta pelos peque

nômias. nos pais,cs. Mas mesmo em Belfast

Referindo-se ao racionamen- hú muitos católicos que conse'l'vam

to, O Presidente Roosevelt su-
um justo sentido das prQlJorcões.

geriu que êle devia ser aplica- �o fim de lima cOl1J'errncia qU� aH

Ido como uma bussola, desde l'calrizei, mn orador comparou o

que os pl'eços tinham de ser al- tratamento dos. católicos em Belfast
terados de tempos a tempos f�S que rceebram os católicos na

de acôrdo com a escassês ou a Alemanha. 1..:111 padre católIeo re

abundância. Indicou também plicou-lhe imediatamente que na

que a questão de determinar Alemanha todas as escolas católi

os preços de certos genêros es- cas tiinham sido suprimidas, ao

pecíficos podia ser estudada passo que na Irlanda do Norte o

regionalmente, localmente ou govêrno ainda paga os sa.lúrios e

por áreas. Lima bôa sOll1a de outras desl1esas
Entretanto, em todo o país a das escolas que alí J'uncionHm.

reação foi favorável à medida Á parte os extremistas, loelos os

do Presidente, a mais drástica iL']andeses desejam e imploram a

que êle podia tomar para ga- (fcrrota de Hitler. Entre o clero

nhar a luta na frente interna. 'chei a al}l'ecia,ção realista do que

Em setembro do ano passa-
a vitória nazista significaria para

do, quando o Congresso estabe- II Tgreja na IrI.ancla. O Eir,e, hei de
leceu os preços agrícolas e o <;empre rec.ordar-me, enviou mais

Presidente ordenou a fixação vol:untários para servir nas rileiras
dos salários, a linha de defesa britânicas ·do que os seis conelados.

parecia invulnerável a qual- \'lais não se póde exigir de um país
quer ataque. Contudo os pre- 'rue ainda estú amargamente resen

ços continuaram a subir. O tido da pa,rliJ,ha e cujos "leaders"

custo de vida aumentou em se- estiveram em armas contra a Tngla
te por cénto, e os pedidos de terra hoá 20 anos pass·aelos. Mas

alta de salários começaram a nunca a simpatia pela Inglatel'l'a
surgir com mais insistência. tomou tal vulto, cmbóra rlesarti-

Foi contra tudo isso que o eulada por uma censura que p1'oi-
Presidente se decidiu a agir de _

_ __...,......,. "
uma maneira fil�me. A respos-
ta favorável da nação dá-nos a zer tanto pequenos como gran-
certeza de que. 0. povo da A

.. mé-j des s.acrifícioS p.ela causa da
};'ica çlo Norte está pro»to ª tar liperç!ade e da c�viliza�ão.

GRIPE o TOSSE o BRONQUíTE

!!!
o PRATO DO DIA

ENSOPADO DE MAMÃO
VERDE. - Doure uma cebola
em manteiga; junte ° mamão
descascado, sem caroços e pica
dinho, 2 tomates sem peles e

sementes, molhe com um pouco
.íe água e deixe cozinhar no

fogo fraco.
" ,>"J

O PRECEITO DO DIA
O tuberculoso deve permane

cer nas varandas das casas,
conservar as janelas abertas,
viver sob as arvores, evitar aga
salhos anti-higiênicos e absurdos,
como, por exemplo, nos dias"
quentes, "sweaters" e camise
tas. - SNES.

o Eire. quo visitei duas vezes em

1940 c uma vez cm junho de 1942,
é um campo de batalha de confli
tos lealis,tas- pela Igreja. que Hi
tler perseguiu, e pelo ideal da uni
dade irlandesa, ohs!ruido pela opo
sição dos descendentes dos escoce

ses do Ulser e dos puritanos ingle
ses levados para a Llstcr por
Cromwell. O conflito entre os na

cionalistas irlandeses e os ulsleria-

"A Bandeirn Nacional quando hastr-a
.la em janela', porta, sacada ou balcão, fi·
('31'{\: ao centr-o, se isolada; à direita, se

:ion ver bandeira de oun-n nação; ao cen

tI'O, se fj�'lu'a-l'eln diversas bandeu-as,
p('lwfazcndo número ímpar; em posi�fi()
pte ma is se apr-oxime do centro e .r rl i
I'cita deste, se Iigurundo diversas bnu
!letras, a SOJna delas fOl'JlUU' número par.
As presentes díspostcões são tumbem
upltcaveis quando figul'Cln, ao )u(10 (la
Bamleirn Nacional, bandeh-as repl'f>os(\nta-
tívns de instHuj�ões, corporacões 011 as- �

sociaçõcs·'. (Decreto-lei n, 4.54;;, de ;;1 de'" r:,
������������������������ .. __

.illlho de 1942; - Art. 18, N. �)_. _

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

nos, que desciam continuar ligados
ao Heino Unido, é um conflito .cn
trc di rei tus. Hcfiro-me a

ê le não
como partidário de qualquer lado,
mas como simples observado!' de
um fáto decisi vo na determinacão
da atitude do Eire Iperante a gL;er- T. . JANER &. elA.

Rio de Janeiro - Caixa Postal 960

CréditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

O maior e mais acredíterlo Clube de Sorteio de Mpr
cedurias do Est!ido

Sort-Ios nos dias 4 e 18 de cada mê=
PRÊMiO MAIOR CR.$ 6.250',00
Muitas bonificações e inscrições de pugameutos.

Médico gratís

NOTE BEM todas estas vantagens por apenas
" Cr $ 1,00. Tudo que promete cum

nre iueonttnente. Não e-xiste igual. Nâo reflita e não
du:.. i re- um só instante. Concorr a para o próximo
sorteio -. tt:;nba coríanç-, QLe, quando menos espera-, 8
sorte Virá ao seu encontro

Conserve hem na memória os dias q e 18

•

prazer. de
,

comunIcar. a transierência

Provada a infrac:ão
São Paulo, 10 (A.1\'.) - A Supe

rintendência da Sc-gurança. Políti
ca e Social, distribuiu um comuni
cado esclarecendo os acionistas ela
Companhia Siderurgica São Palllo
e :\Iinas S. A., que o i.nquérito ins
lauração por deterl11Jinação do Tri
bunal de Segul'anç'a Nacional,
acha-se e111 andallLento e vias de
c()nel'lIsão, coligindo-se lI[de ])1'0-
vas contra a diretoria tlaqrllelfi
Companhia, por int'raç'ão da lei'
da econômia populat'.

J';sse inquérito, quc "isa exclusi
"aL11enl·e acautelar a econômia po
pular, habilitar:) o govêrno a pro-.·
viclenciar eonlra os infr'atol'eS dil
mencionada lei, de conrol'midade
COI11 o que ficar apura{lo nos au

tos, e bem ass.im, defender da 111('

lhor fórma a econômia e (].iL·eiloS
dos acionistas.

V. S. quer vestir bem, usando ternos de
e�celente qualidade. otimamenfe bem con

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

"A n:llldcira Nacional quando nIlal'�'
C(W {'ln sala 011 salão, 1)01' 1uoHvo de reu
niôt"s, conferências 011: solenidades, fica·
1';, es(.elHlida ao ]on�o <la IH.rede, ))01' de
Il'az <la caeleil''' da l))'f'sitlência ou do lo"
cal da triIJllll", sempre .acima da cnbeça
<lo rC"l,octi\'o oCUllante e colocada ele
II,od" que o lado maior do l'f'tüugnlo
('steja ('IH sentido hOI·:izont.1), e a es·
ü'ela isohula em cima", (Decreto·lel lI.

4.545, de 31 de jlllhQ de 1912; _ Al"t, 18,

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

ALFAIATARIA OLIV·EIRA,
qua ficará planamente satisfeito!
Praça 15 de Novembro, 18 (Próximo

à Delegacia Fiscal)

Alterando os precOs
das frutas

Hio, 11 (A. N.) - o Coordena
dor da Mobilisação Econômica na!
xou uma porta·ria aprovando vll

L'Ías alterações nos preços das ytJjI'
das de frnUas.

Hoje
-2a.-Feil'a

Hoje

2a.-Feirtt

FOME: 1435
A'S 17 e 19,30 HORAS.

Gene Tierne e Bruce Cabot. em:

Quando morre o dia
com George Sanders e Carl Esmond

CINE JORNAL BRASILEIRO VOL. 2 n- 191
OLIMPIC JORNAL n' li3 NOTICIAS DO DIA 24114

Preços: 3,30 e 2,20. Impr. a.té 10 anos.

AMANHÃ: às 17 e 19,30 hs. AMANHÃ:
Sessões das moças:

O selvagem de Bornéo
com .Frank Morgan

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Campeonato blumenauense
E' a seguinte, por pontos perdi

dos, a colocação dos clubes concor

rentes ao compeoncito da Liga Blu
menauense de Futeból : I.' logar -

Bl.umencruensa, o pontos; 2 logar -

Brasil, 1 ponto; 3' logar -- Amél'i··
ca, 3 pontas; 4' logar -- Concordia
e Inclaial, 4 pontos; 5' logar -- Tim
boense, 6 pontos; 6' logar -- Tupi,
1, pontos; T: logar Amazonas,
8 pontos e 8' logar -- Bandeiran
tes, 12 pontos.

o ESTADO Esportivo NOTA CARIOCA

Seis brúsileiros nos
quadros de futebol ?
As notici as quase diárias sôhrc

a posslhi lidade d e ingresso no fu
tebol carioca de um número ele
vado de jogadores estrangeiros,
hem como do possível consenti
mcnto do Conselho Nacional do
Desportos, para que os clubes pos
sam incluir cm seus conjuntos, pe
lo menos cinco alienigenas, é o
aSS'l111lo mais importante destes úl
himos tempos, .iii .que o Conselho ve abusos. Muita gente, perfeita-
Nnc i onal fora criado unicamente mente sã passou a gosar ócios re

para salvaguardar os interesses munerudos graças à complacência
nnc i onnis, bem assim para evitar de alguns médicos. Com isso, acaba
clcscntendimentos, cisões, intrigas- ram prejudicados os verdadeirosou outras quais-quer polcmi cas que
visem o dcrcrédlto do nosso cspor- doentes, os quais viram revogado
te, escreve "O Radical ", do Hio. aquele direito, passando a t"er os

Quando foi levantada essa hi- seus vencimentos reduzidos após
pót cse, de ser reduzido para seis· . ..

o número de brasileiros nos qua-
seis �eses de h�ença e mais reduzi-

dr-os de futebol, permitindo as- ,dos ainda depois de doze meses.

sim, uma maior importução �le .io-: Dessa fórma, os verdadeiros enfêr-I
gador es d_e outras plagas, pensava- I

mos é que foram prejudicados pois I
se que nao passava de uma sim- I ' ,

111('5 tentativa
'

it ioít I ou trabalham mesmo doentes, apres-
. ,." se!TI eXI o, SU,IN a, ' ._

portanto, ao rnai s ruidoso fracas- sando a morte, a-fim-de nao verem

SO.
, I suas famílias passarem fome, ou

�colJlcce, porem, que os men- morrem à mingua, sem recursos, se
101 es dos clubes vrvern nessa doce' . ,

esper-ança t'1111 t I' Ilmposslvel retornar ao trabalho. Os
, "U ,u, ' o que os eJ1 cne 1- , .,. .

mentos com profissionais porte- i vadios, esses continuam bem, pOIS
nhos e uruguaios caminham para' podem gosar de quando em quan
o terreno das realizações, como I do seis meses de licença remune

serle. falo o C. N. D. já tivesse con- I. rada
sc nt irlo que se processassem tão' ., , 1profundas alterações nos quadros O caso dos Jovens convocados e,

que ora se exibem nesta capital. também, doloroso .. De acôrdo com
I

E O que choca mais, e que deve a lei de todos os brasileiros chama-!
Jicer 'na memória de todos é que d

'

fi lei d "t I
'I b I f

"

. os as I erras o exerci o, passa-:os c II es e e orrna .alguma plei- . . I
te.ium o aprimoramento dos qua-

ram a ter direito a metade dos ven-Idr-os. O que existe e o interesse cimentos da vida civil, sendo os em-
'

(,I.as grandes rendas e para esse pregadores obrigados a êsse paga-!II!n nada melhor que a apresenta- mento. Aqueles que já estavàm em-Içao de ex-craques, hoje reduzidos
a sin_lp1es reservas ou' relegados a

I
pregados gosara�, .quando conv�ca-Icondlçao de veleranos. São estes dos, de tal benefICIO mas a moclda

justnmcnte os jogadores que os de em geral sofreu em virtude da
clubes pr.etcndem introduzir em· lei. É que presentemente não h-í!nosso melO, como se a torcida ou _ '. '

A

'

I
mesmo os órctâos de publüciclad llatrao que quelfa dar emprego aos ifossem fechar'"os olhos.

e
jóvens na idade que os coloque na:

AI111ncia-�e, por exemplo, que o possibilidade da convocação. Está, i
Valsco Irara ao !lio o "pivol" Mi-

I assim, a mocidade, entre dezesete e;
ne a, um dos ](10105 do passado.. .. ..

Se Mineln viesse :para intedrar I
tnnta anos, Imposslblhtada de con-

f[lUldro d�s .
veteran'Üs do'" Vasc:' seguir emprêgo, de vez que os pa-I([ue ,devera dIsputar o "calllpeona- trões estão dando preferência aos'

t,Ot' da eid�de", � aquisição sereia maiores de trinta e cinco anos ou I() I.IH_a, feliZ, e somente assim não
'

eXlgll"Ía grandes somas. mulheres. Foram, portanto, as suas

A verdade, entretanto, é bem leis de fins beneméritos que estão I
oulra. É o dinheiro. Pouco inte- dando resultados bem desconcer
ressa aos clubes. se a indusão dês- ' tantes.te ou da'quele Jogador afe,tará a

produçâo do CIuadro. Não farú � ._�• ._ .-...

l1�al nenhulll se mais ,tarde a sele
çao nncional vier a cair fragorosa
lllent� fren.te aos adversários. O
q�le ,e preClSO que se faça, agora,
sao g'l'andes rendas. Cruzeiros, é o
lema.

Mas ... Ste.J·ú que o C. N. D. vai
alender aos insistentes apêlos pa
ra q.lIe. se !lllmente o -número de
profIssionaIs estrangeiros nos qua-dros de futebol?

·

eeeft
Se tal acontecer, não devemos CARTAZES DO DIAdizer que poderão ser inclu'idos

c.i neo. alie!úgenas nos qllJa.dro� •
... Inas SIm: somente seis brasileiros _eh c , """""""'_......,.,._,......",.,..,.,---""""'*--

110S quadros de futebol. HOJE 2a .. 'eira HOJE
'ODIOI"Y.DQcr:�.��ma...,_...DCJr'1[JdOOOClIIIOOCa)OnOoaaa:o:x��OOOOODOODOrlCIflfXJO .......

Fones 1587 CINE ODEON Sessões às
e 1602 17, 19 e 20,30

r.
.. r..

EY/TEmuitos
RE�FRIADOSr�,-;('� Ao primeiro espirro-al_

gun:as destas gotas nas
nannas. Esta medicaçio

... especial estimula a Na-

V ture2:a a repelir o resfria
ICK do antes que �le comece.

YA-TRO-NOL
Medidas portuárias
�[ontevidéu, 11 (D. P.) � Reu

niu-se esta manhã, o Comité Con
iYultivo 'çle Emergência, para a de
fesa politica do continente. De
Pois de um longo debate, I"o,i Hlpro
vado. a guiza de recomendação,
Um projeto sôbre medi,d,us portuá
rias que deverão ser adotadas pe
los paises a'l1l cri.cUI1 os.
-------- --------

Os elementos colhidos pele Est.
lisUca Militar são absolutamen'
secret.os, fi servem sómente' a fim
milHares. Negar-se a fornecê-los ou

mentir, no ministrá-los.- constitue
trime rigorosamente punido pelai
lli. do P•••• (D. 2. ti.), .

Rio - DE VITOR DO ESPíRITO
SANTO. (Copyríght da PRESS PAR
GA, especial para O ESTADO)
Muitas vezes, a medida criada para
proteção de uma classe acaba tor
nando-se em arma contra essa mes

ma classe. Numerosos exemplos po
deriam ser apresentados em apóio
4elll. tese. Argumentarei, ent retan

to, com dois, apenas, um, que 'Vi
sou proteger li funcionário público
atingido de enfermidade, e outro
que teve por escôpo amparar os

jovens, convocados aos serviços da
Pátria.
Impossível será negar-se o magní

fico intúito do govêrno ao incluir,
entre os dispositivos do estatuto do
funcionário, um artigo determinan
do que fossem pagos integ-ralmente
os vencimentos daqueles, licencia
dos no tratamento de saúde. Hou-

NEM ,TODOS

ALVARO RAMOS I
CIRURGIÃO-DENTISTA
Rua Vitor Meireles, 18

Copyrioht d.
T1IoHAW 1WI61A11B1.

1 que, em. tempo de paz, os

Estados Unidos concorrem
com 81,5% do total da produ
ção mundial de motores de au
tomóveis e caminhões, o Canadá
com 3,5% e o resto do mundo
com 9%.

2 que, segundo informações pu-
blicadas pelo

.

'The Bureau
of Plant Industry", de Was
hington, as melhores pastagens
da Europa encontram-se no nor
te da França e não, como mui
ta gente supõe, nas planícies da
Hungria.,
3 que, só em 1941, a rnglaterra

editou 11.137 livros novos; e

que, nesse total, ocupa o pri
meiro lugar a ficção, ;com 5.091
obras.

4 que, segundo uma comuni-
cação feita por John C. Hai

nes ao Museu de História Na
tural de Washington, o beija
flor, apesar de sua delicadíssima
constituição física. é um passaro
que pode viver mais de oito anos.

5 que até o ano de 1664 a ci
dade de Nova Iorque, então

pertencente aos holandeses, cha
mava-se New Amsterdam.

de
ESTOMAGO

6 que foi o cientista Matthias
Schleiden quem, em 1838, pri

meiro formulou a teoria celular
em fisiologia.

'

uando alguém, tal como O eav.

Iheiro da ilustraQlJ.o ...cima, oferecer
Ih •• em OJUlwel geat<>. um cálice do
excelente ..peritivo K NOT, lembre
"" v, Sia. de acrescentar, ao agrade
oel a gentilez .. :ESTE .É TAl'1.
afN (J I1EU APE,11TIVO

I'REDILET(J!

U/'f PI100(/{0 OA KI1orIA.III/J••CO!1. E SE6UIUJS
� IT��ÂI �

Um filme eletrizante, que arrebata e enerva:

Terra amaldiçoada
Chaney Jr., Brodérick Crowford e Evelyn

CARRIÇO FILME n 109 (DFB)
OUÇAMOS YVETTE CANTAR (Short)

Preços: 2,20, 1,50 e 1,00. Impr. até lO anos

opressão no peito e dificuldade no

respirar são sinais de excesso de acidez
no estômago. O Leite de Magnésia
de Phillips neutraliza os ácidos, ali
via o estômago, estimula a dizestão
... • • •

b

e ajuda os intestinos. SIga o conse-
lho dos médicos: Tome o Leite de
Magnésia de Phillips.

I

I

com Lon Ankers

CINE IMPERIAL Sessão às
19.30 hs.

Fones 1587
e 1602

Ultima exibição. Amor !: ..

No mundo
Lutas L.

do
Comedia

A

SOCO
-I

1
,

com Richard Arlen e Andy Devine
FILME JORNAL n' 116 (DFB)
Preços: 2,00 e 1,50. Censura Livre

o Tambem. em com.primidos sob o n(lme de !vi I1JMA

5a Feira, ODEON.
Um filme que dirétamente vai ao coração

A volta do Garoto
com ]�çkie Cooper. Sueannp Eºst:� c ,Ann Oilli.

..." _, ,,""p'� ...� ".._ � "'" ('" �. �
.,.- '''�;l

';'$ AMÉRICAS UNIDAS, UNIDAS VU"CfRÃO ".

Reunião Consultiva
de Chanceleres

\'�ashington, 12 (D. P.) - AI-
\nlversárlmu guns diplomatas latino-americanos
Transcorre hoje o aniv�sário na- I consideram poss ivel que se corivo

talíci? da e�_ma. sra. d. Alaíde I que a quarta Reuniã<:> .<:onsultivaMedelros Muller, esposa do sr. de Chanceleres. As opuuocs a res-
Roberto Müller. I pr-i to estão di vid i das: alguns pen-

• I
sarn em que

_
seda oportuna fl no-

Festeja nesta data seu aniversá- va co n vocaçao para completar o

rio de nascimento a exmo. sra. d. Irab�lho da conferência do Rio de
Ondina Simone Gheur, esposa do .�ane�ro; outros, porém, são de pu
sr. Gilberto Gheur. I ('ceI. C[ue_ as resoluções adotadas

no RIO, sao ele vasto alcance e o
único ele que se necesita é pô-Ias
em prática. Em toelo caso si tal
reunião for convocada a s'll:a rca
Iiz.açâo será no México' ou nos Es
lados Unidos.

VIDA SOCIAL

..

Faz anos hoje a srita. EH A.
Cnbrul , filha do sr. dr. Abel Ca
bral.

•

Assinala-se hoje o aniversário na-

talício da srita. Zilda Goulart. fi
lha do sr. Pedro Goulart.

Cabelos nraaeos t
MARAVH,HOfU 1

L{lÇAO
*

O nosso distinto conterr8.neo sr.

dr. Abelardo Fonseca, atualmente
residindo no Rio de Janeiro, faz
anos hoje.

�••••O· O.I
• •

I Dr. Fulvio Aducci 'ii: ADVOGADO
: Comunica a seus nre- I• zados amigos e clientes II q�� transferiu seu escrí- I• tono para a rua Felipe

i Schrnidt n. 3ft (térreo).
I..........................

10 V,- s

frãtér·iííd'---âd-·e·d-·��
Score de maio

5 I 3

:to
Passa hoje o cm ivenscir-io natalí

cio do sr. major Olímpio Pacheco
dos Reis. do alto comércio lagu
nense.

•

A srita. Stela Maris Corrêa, Hlha
do sr. André Corrêa, comemora ho
je mais um aniversário.

•

ViaJantes I
De passagem para a comarca

rio-grandense de Carl.gus;;ú, onde
é juiz municipal, esteve nésta ci
dade, sabado, o nosso colega dr.
Alvaro Carvalho.
O distinto confrade, que procede

do Rio de Janeiro e visitou-nos
cordialmente, é figura de relevo
da imprensa de Pelotas.

•

Procedente da rCapital da Repú
blica. passou, sábado, por esta ci
dade, rumo à capitq.l gaucha, o

sr. dr. Periandro P. da Silveira,
sócio componente da . firma Viuva
Silveira e Filhos, do Rio de Janei
ro, f(lbricantes do afamado "Elixir
de Nogueira".
O adiantado industrial patrício

viaja acompanhado de sua exma.

d. Vicentina Rosa Werneck Ma·
chado da Silveira.

._•••a._.�
• .-."" ,;-.•••••_ ...,..-

Caspa-'-LOçÃOMARÃVI.LHOSA!

MACHADO & CIA.
AG1l:NCJ.4.S E REPRESENTAÇõES

Caixa postal - 37. Rua João PInto - S.
Florianópolis

Sub-agentes nos pI:Incipais municípios (lo
ESTADO

......_,. __ - ••.F. - -••....,.,.-.- -.-.- ..-wa. ..

Livros___ .AtençãolEnvie-nos nome e endereço e receberá, sem qualquer despê2ct
nosso CATALOGO GERAL. DE LIV�OS. T?dos os gêneros literários:Todos os .assuntos .. As ul;lm?,s novl.dad�� sobre a guerra e o momento
em que Vlvemos. L,vros tecnICOS, c,enhhcos, educacionais. Livros para
o lar, para a moça, a mulher e a criança. Livros para a saúde. Li
vros para todos. DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE LIVROS rua
Libero Badaró, 481,2' andar S. PAULO'

'

..........................@ .

. �

Representação em conta propria
para o Rio de Janeiro

Firma idonea, apresenta.ndo as tnelhores referên
cias comerciais e bancarias, interessa-se por represen
tação em conta propria. e depositária para a praça
do Rio de Janeiro, especialmente de meias, armarinho
e artigos para homens.

Obsequio dirigir.se a Irmãos 'Castellar. rua da Qui�tenda, 85 - Rio de Janeiro.
.rf.'

, ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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HOJE
e todas as
noites!

Parque-Teatro de Diversões GUARANI'
Instalado no largo General Osório (antigo Carnpo do Manejo)

Às quintas-feiras a gosadissima «Hora do Calouro», com distribuição de valiosos premies aos vencedores

Recanto onde não existem tristezas
. I

o Mucus da
Asma Dissolvido
Rapidamente

rUvrmaerapelariaNOVAde
i Espindola & Silveira

.Ii Ca�a fundada para, com os menores preços da praça,
í servir aos alunos da, nossas escolas, em particular, t! ao

S.5. P.bJicid.dc público, em geral.
---------------------- I ArUgo:. para escolares e escritório

li·1 Romauu:es modernos e livros

I � ! in � �fli Elega�t;�í�;twi;���;��r:;�;t�s, etc.
êeccão de Eletricidade-"

REPRESENTANTE
AUMENTE SUAS
com boa comissão na venda de produ
tos de grande consumo e facil colocação.
Peca com urgência detalhadas informa
ções e MOSTRUáRIO A CIIÉillTO na mais anti
ga e mais moderna FABRICA O, FOLHINHAS.

•

Washington - (Inter-Ame- no tinha um precedente nessa

ricana) - A ilha de Pantella- sua atitude. Nos dias do Impé
ria, antiga Cossyra, fica situa- rio Romano, os pilotos descon
da no Mediterrâneo, 62 milhas tentes e os membros indesejá
a sudoéste da Sicilia e 44 mi- veis da família imperial eram
lhas a léste da costa tunisiana. regularmente enviados para
Antes da guerra atual, essa essa ilha mediterrânea.
ilha era muito pouco conheci- Antigamente sob o domínio
da e ainda menos discutida. dos cartagineses, Pantellaria
Como possessão italiana, no foi conquistada pelos romanos

A Argel, 11 (D. P.) - o� membos do Comité Nacional Fran

entanto, sempre constituiu no ano 225 A. C. Entretanto, .ces reun'Iam:se, es�a manha, sem a presença �o gen. De Gaulle.
uma ameaça potencial à na- mais tarde os arabes a toma- �oute autorizada I�,formou que ?� G�ulle I�ao compareceu em

vegação aliada no Mediterrâ- ram aos romanos e não foi se- sinal de protesto, ja que o ComIte nao havia tomado em con

neo.
'

não no ano de 1i32 que Rogé- síderação exigências com respeito às reformas do exército íran-

De origem inteiramente vul- rio da Sicilia reconquistou-a' cês.
cânica, a ilha de Pantellaria, aos muçulmanos. Em 1311, o

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

que têm uma superfície de almirante espanhól Requenses
apenas 45 milhas quadradas, venceu uma importante bata
SUstenta uma população de lha naval ao largo das costas

.

cerca de 9.000 habitantes. Co-I de Pantellaria, mas os turcos
mo toda ilha de origem vulcâ- voltaram alí em 1553 e saquea
nica, Pantellaría é. muito fer- ram a ilha, embóra sua preza
til, e, não obstante a falta de de guerra tivesse sido reduzida.
água potável, exportava, em O que dá importância estra
tempos de paz, grande quantí- tégica à ilha de Pantellaria é
dade de vinho e passas. Sua cí- ser a mesma uma espécie de
dade principal, que dá o nome trampolim entre o cabo Bon e

à ilha, é também o único por- a Sicilia. Agora, com o grande
to de Pantellaría. Sua popula- triunfo aliado na 'Tunísia e a

ção é de 6.800 habitantes. Ad- conquista do cabo Bon, a ilha
rninístratlvamente, Pantellaria de Pantellaria assume uma ím
faz parte da província sicilia- portância ainda maior para as
na de Trapani. Na realidade, Nações Unidas, uma vez que
porém, é quási indepedente da sua conquista poderia ser o

Europa ou da África, pois Mus- primeiro passo para um de
solini a transformou numa co- sembarque na Sicília e 1111 Itá
lônía penal. E o ditador italía- lia.

Lâmpadas. lustres, abatjours, Acessórios, etc.
Rua Felipe Schmidt, 38 (esquina Jerônimo Coelho)

Fone _ 1595.

De Gaulle não compareceu

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
QrClma, 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 Pl'êgará ao Evangelho.

Segunda e terça·feira: Missa rezada às 7 30 horas e
ladainha às ] 8,30 horas.

'

Durante o festividade haverá quermesse e leilôo de
prendas, no 10001 do costume.

e

Florianópolis, 4 de [uriho de 1943.
O Secretário, CANDIDO FREITAS

I CALÇADOS (
Tamancos -- Chinelos
Sandálias -- Sandaletas

«Reuner» Sapatos -- Pantufas

TRAJES (
de lã e de linho

SOBRETUDOS, SMORlNGS para crianças,

«Renner» homens . e senhoras

Rua Padre Miguelinho, 36
..........J\I"".. _. _. .r"",..-.a Q â ,.... _

..,.r- � D.-__"p.

�• THE LONDON & Li\NGASHIRE INSURANCE �.. � _Estatistica l\-'mi�ar, �e.!ltinad& _

li I· lOS sofredores.COMPANY J�Il\nTED faci litar a p reparaçao rápida, e tão I ii
�

CO;\[PANHIA DE SEGUROS "SAGRES" -. das �a Nação, exige. que todos os Dra. L. GALHARDO-E

�
CIA. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL" 'i perfeita quanto possível, do apare. ,.

X
. 'l'HE I.JONDON ASSURANCE 'i Ihamento material das fôrças arma- mêd icc do Centro Espírita

L. ALMEIDA - Rua Vida} Ramos. 19 � brasileiros lhe prestem cooperação Luz, Caridade e Amor, co

-�._....._-----..............................�.......-_..._........_-..............__...._......._,._......_._._a....N.
Subtrair-lhe apôio ti trabalhar eon rnunica a mudança do seu

�����������������������������;�:8�O:R:�:B:s:jl�pm�:�D:p:r;r:a:.:(:n:_;r:�:M�.)· constiUório para aRua Bue-

S E 1} A·
.

S·' I ��: :;J:s�e�r2: �d� P:����oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente'
nome, idade, endereço e en-

velope selado para res

posta. i

ADVOGADO
FlSCRI1'óRIO: rua Deodoro, n. 23
Atende elas D às 12 e das 2 às 5
R1USIDruNCIA: La Porta Hotol,

nnnrtnmento j 12
C:;x. Postal, 110, Fone, 1277

padrõ�9 .maravilho�os, �iníssimo acabamento das melhoresfabncas do pms, soo encontradas nos balcões da

Oasa S4N'.Il O
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

ACÁCIO MOREIRA

Os ataques desesperadores e violentos ria
asma e bronquite envenenam o organismo,
minam a energia, arruínnrn fi saúde e de
bilitam o coracão. Em ;; minutos, Mendaco,
DQ\'a fórmula médica, começa a éírculnr
110 sangue. dominando rnpldamente o. ata
ques. Desde o prírneíro dia comeca " desa
parecer a rlllicuklade em resptrar � 1'0111<
O sono reparador. Tudo o que se faz ne
cessaria é tomar 2 pastilhas de Menda.co
ás refeições c ficará completamente livre
llo, asma ou bronquite. A ação é muito
rupida mesmo que se trate de casos rehel
rles e antigos. Mendoco tem tido tanto
êxito que se oferece' com a gnrantia de
dar ao paciente respiraçâo llvre e facil ra

pidumente e completo alivio do sorrlmento
da asma em poucos dias. Peça Mandato,
hoje mesmo, em qualquer Iarmácia. A nossa

garantia é a sua maior proteção.

Mendaco A�a�:n�:.m

Você sabia •••

(Exclusividade do PRESS-INFOR
MATION SERVICE).

1 _ Que Karl Doenitz, o "pai dos
submarinos" nazista, fazendo, certa
v ez, um discurso à tripulação d e

um submarino, disse: Eu fui ob I'Í
gado a construir submarinos sem

acomodações para dormir 'e, por'
êsse motivo, tereis que dormi r sô
br e os torpedos? ..

2 _ Que o Departamento de Pro
paganda da chamada Croácia Inde
pendente" enviou a todas as livra
rias croatas uma lista de obras p ro i
bidas, na qual estão incluidos os

livros do presidente Beues, Kare l
Ca p ek e T. G. Masary k ? ..

f 3 _ Que êstes livros foram proi
bidos por serem muito habil m ent e
venenosos para a opinião públi
ca"? ...

4 _ Qu e, na Inglaterra,' sómente .'(
em um dos últim ôs meses, foram
mo rtos em consequência dos reides
aéreos inimigos, 293 civis, entre os

quais 136 mulheres e 41 eriancns Z. ..

5 _ Que durante o mesmo' mês
4:::9 l)eSS0:15 foram feridas e reco
lhidas a hosp itais Z. ..

G _ Que. desde (I desembarque
aliado 110 Norte da África, foram
enviadas para essa região mais de
350 mil toneladas de carvão, pro
cedentes da Grii Bretanha? ..

7 _ Que, durante o mês de de
zembro último, duas mil jardas de
tecidos estampados e mil toneladas
de betume para suprir a escass ês
de parafina _ foram também man

dados, e chegaram. à África do
Norte? ..

8 _-. Que a esposa do inventor
ThomiÍz Edison, ao dizer certa vez
que .ê!e deveria tirar férias e des
cansar, perguntou-se para onde de
sejaria ir. "Posso ir para onde qui
ser?, interrogou Edison e, diante
da resposta afirmativa da esposa,
dirigiu-se dirétamente de volta pa
ra seu laboratório? ..

9 _ Que em um jornal dos Esta
dos Unidos apareceu o seguinte
anúncio: "BOLSA ENCONTRADA"
-- Uma bolsa de mulher foi deixa
da em meu automóvel, quando êste
estava estacionado. A propr ietá ria
poderá recuperar a bolsa descre
vendo-a e pagando êste anúncio. Se '

a proprietária puder explicar satis
fatoriamente a minha mulher a ma
neira como a bolsa veiu parar em
meu automóvel, eu próprio pagarei
() a núnclo ? , ..

����"'R*�"""I.....a=a..�

S a n� uBnol
CONTEM

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

. ETC�
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Depauper.dos,
E.gotadoa, Anêmicos, Mã ••
qu. criam M,grOI, Criança.
raquítica., rec.b.rio • tenl-
ficlção g"I' do orglnitmo

Sanú·üã n 01·
Llc. D.N.S.P. rr 199, de 1921

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVlDOS, 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

General Ramirez
o general de divisão Pedro R. Ra

mirez, chefe do govêrno da Argen
tina, fez o curso da arma de cava
laria na Escola Militar. Sub-tenen
te em 1904, prestou os seus primei
ros serviços como oficial no 4° Re
gimento dessa arma; cursou, depois,
a Escola de Tiro, tendo sido pro
movido a tenente em 1907; dois anos

após foi promovido a 1° tenente.
Nesse posto, esteve incorporado

no exército alemão, de 1911 a 1913,
ano em que regressou à pátria, sen
do promovido a capitão. Cursou,
então. a Escola Superior de Guer
ra, graduando-se oficial do Estado
Maior. Major em ]9]9 e tenente-co
ronel em 1925, o general Ramirez
exerceu, entre outros encargos, a

chefatura da terceira divisão do
Estado-Maior e dos regimentos 9° e

]0° de cavalaria, além do comando
da 2a brigada de cavalaria, cargo
em que foi promovido a coronel.
Exerceu, ainda, a missão de adi

do militar argentino junto à embai
xada do seu país, em Roma. Ao re

gressar a Buenos Aires, foi nomea
dó chefe do Estado-Maior da la Di
visão do Exército, sub-chefe "A" do
Estado-Maior Geral, e comandante
da la Divisão de Cavalaria, quando,
em 1938, foi promovido a general
de brigada.
Como general antes de subir ao

alto pôsto de chefe das forcas de
terra do seu país, exercera ôs car

gos de comandante da sa Divisão do
Exército, a direcâo da Escola Su
p erior de Guel'rá e o comando do
10 Exército.

Componhío Nacional
de Papel e Celulose

R�aliz.ou-se dia 3 do corrente, nos es- zciros, incooporando, desde já, pro
cr.itór-ios da Rua Marconi, 124, 'l0 pr.iedades em diversos Estados e

and�r,. em São Paulo, uma reunião diversas fábr-icas, por um valo!'
preliminar para a fundação de uma aproximado de 100 milhões de cru
nova empresa industrial denomina- zeiros devendo construir em hre
da Comj.anhia Nacional de Papel ve, n� município de são Paulo,
� Celulose, que visa a produção uma grande e moderna fábrica de
intensiva ,e racional ela matéria pri- celulose c rpapéis para todos os fins.
ma para ? papel, ,ap,roveitando, de Os trabalhos da r-eun iâo pr-elimi
pref'erência, para a produção da nar, à qual compareceu elevado
celulose, o [linho do Paraná c de número de interessados decorre
Santa Cata�'ina, e ainda o "caroá" rarn dentro do maior �ntusiasmo,
que, de acordo com a técnica mo- tendo sido discutidos e aprovados,
der-na, é a fibra que produz me- p rel i nniuarmcnte, todos os assuntos
!hor celulose pnra papéis que ex i- que constltuh-ão objeto de ulterior
.I�m, eI!1 altn gtau, qualidade e re- aprovação por parte da Assembléia
ststência. ele Fundadores da Companhia, que
A nova empresa industrial terá se rennirá em data próxima.

um cap ilnl ele 300 milhões de cru-

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Apet-reiçoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

,ONSUJ,TAS - rela manhã: às terças, qu íntns e sãbarlos, das 10 ils 12 horas:

tar-de, diariamente, das 15 às 18 boi-as - COXSUL'I.'ó1UO: Rua .Ioão Pinto n. 7,
ohl'alio - 1,'0Ile: 1.467 - Residência: Rua Prcsldente Coutinho, 23.

MARIO WENDHAUSENDR.
(Diplomado pela Faculdade Nac, de �\leclicina da Un ívarsldade do Brasil)

x·inte1'110 do Serviço de Clín.Ica Médica <lo Pr'of'essor Osvaldo Oüveua, médico elo

Departamen to ele Saúde

CLíNICA :'Ill1:1)IC.'\ - Moléstias Interu.rs de adultos e erlanças. COXSUI,TóRIO:
Rua J,'olille Sehlllidl n, ;38 - 'I'el, 1426 - ]:r�SJJ)f;:\'(,li\: Hua Visconde de Ouro

relo u, 70 - 'I'el. 1;;23 � HOHARIO - Das 15 às 18 horas - FI,ORIA:>IóPOJAS.

DRA. JOSEPHINA SCHWEIDSON MtDICA
DOENÇAS DE SENHORA.S E CRIANÇAS

O:\'SOL/I'AS: j)as 10 �is 12 e das 14 '118 ] 7 hora" � Bua Felipe ISchmidt, 39 (sohr.)

DR* SAVAS LACERDA
x-in [('1'110 elo Serviço elo Professor Leõn ídas Ferreira e ex-estag iário dos Serviços

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Peeeil'a Gomes (S. Paulo)
1cfo tio Serviço de Oftalmologia 40 Depnrtnmenro de Saúde e Hospital de Cai-Idnde

Clínica ulédico-cil'lll'gica especja]iz�Hla ele Olhos, Ouvidos, Kal'iz e Garganta
CO:>lSUIfl'óRIO: Rua Felipe Schrnidt , S, Fone J25!1 - CONS1H,'I.'AS: Das 15,30

s 18 horas - UESIDENClil: Couselhch-o Mafra, 77 - FLORIANól'OL1S.

�------··_-------------v

ANTÔNIO
_

MONIZ LIçoês -�dê�� iiigiê-s (
DE ARAGAO �rofessora ;reside�te à. ,rua AI-ICh'ul'p;ia e Ortolleelia. Clínica e Ctrurgfa rm;�nte AIVl;n.' n 26,. d,! aulas

do torux, Partos e doencus de senhoras. prohca'!l e teorlcas de Ingles.
CONSULTÓRIO: R. Joao Pinto 7 Diá

N' 314 5 v.-alt.-5
riam ente das 15 às 17 horas. RESIDCN-

Não ha necessidade. mi
nha Senhora, de cada mês
ter sé te dias de sua vida sub
traídos ás suas atividades e

ós suas alegrias. Si a Senho
ra sóíre. deve-o á sua impre
vidência. Use A Saude da
Mulher. Hequ lodor. tônico.
anti-doloroso. A Saude da
Mulher lhe fará recuperar
anos de vida.

NSTlTUTO DE DIAGNÓSTICO DR
CLINICO

•

DR. DJALMA
MOELLMANN
orrnado pela Universidade de Genebra
Com prática nos hospbta ls europeus
ínica médica em c-eral, peeliatria, doen

s do sistema nervoso, aparelho geníto
urbnár ío do homem e da mulher

ssiste, Técnico: DH. PAULO TAVARES
c.urso de Rad:ologia Clínica com o dr.

anoel de Abreu Campanario (São Pau

). Especializado em Higiene e Saúde
ibltca, pela Universidade do Rio. de .Ia
lro. - Gabinete de Raio X --:- E,lcctro·

rdiografia clínica - Metabolismo ba

I - Sondagem Duodenal - Gabinete

'isioterapia - Laboratório de micros'

pia e análise clínica. - Rua Fernando
achado, 8. Fone 1.195. - Frorianópolis.

COMPRAM-SEClA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.
Armações de Corbelhas, usadas
ou nóvas, de qualquer tamanho.
Tratar nesta redação. 5v-4

Vende se peguena casa
...

comercial, de
sêcos e molhados. bem o

freguesada, à .rua Uruguai,
n. 17. Tratar no mesmo.

271 30 v-'27

, ,

DR. AGRIPA DE FARIA
CLíNICA MÉDICA

nua Vit.or :'IIeil'elcs n, 26
Telefone n. 1405

Homens e Senhoras - Moléstias
Nervosas - Moléstias Men ta ls

Consultas diárias (laa :;
horas em diante

�
I

Dr .. Newton L. d'Avila
- 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: Vidal Ramos, 66.
Fone: .1067.

LIMOUSINE
R. AURÉLIO ROTOLO
édico - Cirurgião - Parteiro

RA 10 S X
Modema e possante instalação

de 200 l\lA.
ngnóstico precoce da. tuberculose
lruonur, úlceras gástricas e duo
riais, câncer do estômago, af'e
es das vias biliares, rins, etc.
rlicn o Pneull1o-torax artificial
ra o tratamento da Tuberculose
rlmonar - Tratamentos moder
nos e eficazes desta moléstia
ompleto gabinete de Eletricidaele
cdiea: Ondas curtas e ultra.-cur
s, Ibios Infra-Vermelhos e Raios
Ullra Violeta. Infrazoll-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

esquina Fel ipc SCihmid�
as !) às 12 hrs., e das 14 às 17 11rs.

Telefone 1.'175

VENDE-SE por Cr.$ 7.500,00 uma

limousine Ford 1937. Vêr na Gara
ge Augusto. Rua Francisco Tolen
tino.

CASA
Vende-se uma. à rua Bocaiu

va, 151, com fundos para o

mar. Tratar na mesma. I310 lOv 4
FARMÁCIA ESPERANÇA

do Farmacêutico NILO LAUSDR� REMIGIO
CLÍNICA �IÊDICA

Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE·
Moléstias internas, ele Senhoras e Cri·

SIDCNCIA; Av. H. Luz, 186. Fone 1392.

'1I1�as cm Geral. CONSULTóRIO: Rua

Felipe Schmidt - Edifício Amélia Neto.

Hoje e amanhã serã a sua preferida
Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopatias - Perrumarras

Artigos de borracha.VENDE-SE: ��� d�
mudança

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

-

Legião Brasileira
HO:MENAGEM EXPONTÂNEA

INa Assistêneia Municipal" teve as componentes da Turma soh a

lug:n uma to- sua chef,ia, senhoras Allrea Cruz,
cant·e solenidade, que primou pelo Ca,tlll<ina Silva, ündin;1 .Nmie�
carinho e pelo aféto. Gonzaga, Iracêma Mimoso Ruiz.
Tratou-se da homenagem p�'esta- hene P.ereira, ;'i/aney Vaz Rosa, lI

da p,elas Enfermeiras Socorristas, da Dutra dos Anjos, Flavia Simo
da Legião Brasileira de Assistência, ne de Assis e Maria Conceição.
ú sua ilustre chefe, senhora d. Sile- No ato da entrega fez uso da pa
ne Lopes da Cruz, esposa do sr. te- l::mra, em nome das suas. colegas,
nelüe-coroncl Valdyr Lopes da a Socorrista professora Aurea
Cruz. Cruz, que disse da gratidão, de to-
Tendo terminado, (J. defini- das pela maneira afetiva e fidalga

l.ivamenle, o estágio do Curso com que a senhora d. Silene l.opes
nos estabelecimentos hospitalares ela Cruz sempí'e se honvéru para
e devendo a senhqra d. Silene Lo- com as SUrlS companhekas, ani
pes dia Cruz deixar esta, ca[)ital, mando-as e estimulando-as com o

dentro ele breves dias, em virtude ,exellljplo da sua abnegação e do
ria l'e·cente 'tra,nsferência de seu scm devotamento, e dizendo, ain
diigno esposo, qULzeram suas com- tia, (1'0 11ezar que o seu afastameii
panheiras dar-lhe um testemunho lo causava no seio de guantas 'se
de respeito e de estima. honravam com o seu convív.io c

Assim, ao ser encerra{)o o eslá- a sua amiza,cle.
gio, com a presença do sr. dr. Abraçando a todas, profundamen
Ylmar Corrêa, diretor do Curso, ás te comovida, a s'enhora d. Silene
Enfermeiras Socorristas da Segun- Lopes ela Cruz agra'dec-eu a expon
da Turma, ofer,eceram á senbora d. tânea homenagem das suas cole
Silene um lindo alhul1l de c.apa gas de h�rma.
embutida confeccionado com ma- Embora simpl'es e íritima, a ho
deira e p'or operarios catolrinenses, melJaJ�em.. �lão _deixou de tCI' uma
contendo as assinaturas ue tlldas aLta s,]gl1lfreaçao�

Ga"au te·se a exata observflllcia no receituário médico.

PRECOS MÓDICOS.
Rua Conselheiro JlIafl:a, 4 e ii (cdifício do JlIercado) - FONE 1.642

de AssislenciaLEITEBEZERRADR. ChácaraClínico Médica
Tratamento das I>oenças

Pulmonares
RAIOS X

Consultório-R. João Pinto, 7
Telefone: 1461

Consultas dos 17
horas em diante

Por preço módico. vende-se
urna, com ótima casa de m,o
radia. à rua Laura Linhares. n.

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

Cons. Mafra, n
- 39 (Altaiata

ria). 30 v ·23

Clínica' médico-cirúrgica do
DU. AUGUS'fO DE PAULA
RURGIAO - DIRETon DO nos-

_PITAL DE CARIDADE
en,as de senhoras - Opera,Oes -

atcrmia - Infl'a·Vermelho - Ultra
Violeta

a Vise. de Our,o Preto, 51. Te!. l.G44

NSULTAS: às 11,30 e <.las 3 às 6 horas
atamento das do!'es e inflamaçOes nas

senhoras pnra evita!' operaçOes

I
I·Vende ...seDR. SAULO RAMOS

g�peciali�ta em moléstias de senhoras - uma embarcação r:ara esporte
rartos. tipo baleeira. com 5 metros de

A1/1'A CmURGIA ABDOJlIlNAI,: estô· comprimento. em perfeito es
mago, vesícula, lHero, ovários, al'ên<1ice, tado, com todo material ne
t 1I11101'es, etc. - CIUURGI:\ l'LAS'l'ICA
DO PERíNEO - Hél'l1ias, hi(lrocele, ve- cessá rio (2 velas, 3 remos, etc.)
l'icocell'. 'I.'ratamento sem dOI' e Olleral:ão Tratar com Heládio Mário de
,Ie Hcmol'l'oicles e varizes - Fracturas: Sousa. Agência Chevrolet (8.
ap�I'(>lhos de .e-êsso. 01'é1'a nos Hospitais A. Comercial Moellmann).de Flol'ianópo!is.
["'aça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.009.
Horário: Das 14 "s 16 horas, diariamente.

EtENA CHAVES SOUSA
l'�N FF.RJll1i]lUA OBS'I'.ÉTRICA

(Pal·telra)
J)il,lomadn pela lIInternida,lc

,Te Florianópolis
('0"\ lonl:'a IH'ática do l!Iel'vi<,:o

ohstétrico
At!'nele chamados II qllalqllee

"

hora
"A Bandeil'a Nacional quando em I>rés

tito ou pl'ocisslio, não· será conduzida em

IlOsi<:ão horizontal, e iJ.,í ao centro da
testa da coluna, �e isolada; à elireita da
testa da coluna, se houver outi'a bandeio
ra; ii h'eu te e ao cell tro ela usta (la co

luna, dois metros adiante da linha pelas
<lemais formadas, se conCOl'l'el'em três
ou mais handeil·as". (Docl·eto-.1el II. 4.545,
,Ie 3J d" julho de 1942; - Art. 18. N. 2).

]>1'n<:n da Banuch'a, 53 - sub.

(Antil!o 1,1\1'::;0 13 de JI[aio)

Quem sonegar informações à FoI!
atística Militar, trabalha em pról
le país inimigo. E, nesse caso,
será julgado, militarmente. como

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

Os órgãos da Estatistica Militar
ln apôio legal, quando intimam
produtor e o vendedor a mostrar
qUe possuem em seus estabeleci.
ento!l_ (D. E. M.).

o sabão

"VIRGEM ESPECIALI:DADE"
WETZE�I� INDU8'fRI A l..-JOINVILLE (Mar�êI regist.)

4••(. t.lt.,. •••••••'S-.- l'.1.0

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Segunda.felra, 14 de Junho de 194� 1
••

o ESTADO_Esportivo I
O domingo esportivo em

,' São Paulo
o São Paulo venceu o Pal

meiras por 2 a 1, tentos de
Arnito, Remo e Viladoníga. Ren
da: 367 mil cruzeiros, "record"
nacional!

..
'

Em Santos
o Jabaquara derrotou o S.

P. R. por 2 a 1. tentos de
Ferreira. Otacilio e Pelson,
Renda: 3.150,00: cruzeiros .

•

NO' Rio
- O São Cristôvâo aba te li

o Bonsucesso por' 4 a 1 f ten
tos d� Nestor (2). J. Pinto,
Santo .Cristo e Sá. Renda:
9.786,00 cruzeitos.

- *
- O Flamengo derrotou com

dificuldade 'o Madureira por
2 a 1, tentos de Alarcon, Tião

" e Murilinho. Renda: 7.895,80
cruzeiros.

� América e Bangú ,empa
taram por 2 a 2, tentos de
Edgard, -_ Jorginho, Scnou -e

- Nádinho. Renda: 8.706,30.,
"

�', O jogo Vasco x Flurni
nense foi truncado no' início
do 2' tempo, quando o "pia
"cardU acusava tres tentos pa-
ra o tricolor. Renda: 40.090,50.

•

Em Joinville
O Caxias abateu o São Luiz

por 7 a 1.
>I<

.

Em Niterói
Icaraí 2, Ipiranga 1; F1umi

nense 5, Canto do Rio 3;
*

Km Belo Horizonte
Cruzeiro 2, América 1; Si

derúrgica 4; Vila Nova 3.
•

No Recife'
Esporte Clube Recife 1, Amé

rica ].
'.

Na Baia
Galkia 1, Baía l.

t�!!, ,e,

No Rio
O Botafogo venceu ao Canto

dO Rio por 4 a O, tentos de
Toyar, Afonsinho , Gonzalez e

Pirica. Rend�: Cr $ 13,487,10
•

Em Maceió
Centro Alagoano 4,

Alagoana 1.

Em Porto

União
•

Alegre
o Cruzeiro venceu o torneio

do Futeból.tlDia

Em Curitiba
Bri tânia 2, Comercial 2; Curi.

tiba 2. Juveptus 1.
.......,..,. �._ .,..,..,.... *J

Desastre e morte
A policiCl tornou: conhecimento

ontem, às 19,30 hores, de que ha
via ocorrido grave duostra com o

carro fúnebre .dc :E;mp�a' funerá
ria. Cardoso, guiado, no momento.
pelo m�torista Altivir CardosG,
bra-nco, com 19 anos de idade e

filho dó José Quintino Cardoso.
O carl'Q vinha em dizoeção à ci

c1ade, quando, na Praça da Ban
deira, esquina da Avenida. Mauro
Ramos, foi de encon tro a :uma. dr
vore ali existente.

'

Ao tomar conhecimento do fato,
a Pol'icín encax:ninhou para o local
uma ambulancia, a qual trans

pôrtou o' referido. motorista para o

Hospital de Ca.rida-de. Porém, á
vista de graves contusões, pricipal·
mente, na cabeça, onde se verifi·
cou profundo ferimento, veio êle a

falecer na ladeira daquele hospital.
A nosila reportagem esteve no

local do delSa.stre e poude consta
tar que o carro está grandemente
danificado, encontrando·se, (linda,
guardado pelo. polícia.

'

Tudo indica que o motorista
Altivir Cardoso dirigia o meneio
na.d,o carro fúnebre com excessiva
velocidade.' ,
O ca.daver de Altivir Cardoso elS

tá sendo velado na residência. de
s.eus pais, à. rua Tiradentes, d.
onde sairá o féli'etro, para o ,C.·
mitério das Três Pontes, flS 16 ho
ras de hoje.
- ...._� ...,..,... y. ......

CaRpa 1 LO�.10 .A.RAl' I·
U!O�A �

SETE HOMENS
SALVOS POR UM PNEU!
-

. .;
(':_.,'

CONSELHOS ATlAS
PARA POUPAR PNEUS:

Siga o conscl ho "AI!as"
de rodizfo pet'iúJico dos
pneus. O Hcvt;ndcdct·
Esso lhe ensinará ('01111)

fazê-lo.

çào ele pneus para as viat uras
dos canhões, para os aviões,
para aplicações ('111 navios
encouraçados, e outras mui
Las utilidades bélicas, além
desses milagrosos barcos des
montaveis que têm salvo a

vida de tan I os soldados e ma

rujos das democracias. Poupe
o seu pneu, com a satisfação
de quem está fazendo um

alo de guerra contra o Eixo!

SETE vida" preciosas, sele
soldados (las democracias,

sete marujos dos nossos na

vios salvos pela borracha no

cessaria para I a h ri c a r um

pueu l Eis () milalll'e para o

qual o sr. porte con lribuir,
poupando cada pneu dr seu

carro, caminhão ou ônibus
em tr�fl'g(),
Pois sr' () 81'. ol.cdeccr a todas

,

I'

I;

l\1antcnha os p n e u s

sem p re bem ea l ib rados ,

as regras para poupar pneus,
não precisarú, U10 ce-

do, com prar I1OV05.

Com isto, contribui
rá para flue seja
ainda maior a quan
tidade de borracha
destinada à constru- Uo

TREMENDO ESFORÇO
E GUERRA, APERF,E!ÇOAMOSQUALIDADE E O SERViÇO
E AMANHÃINão corra C1H excesso,

n e m faça c u r va s e m

velocidade.

STAl\DARD OIL COMPANY OF BRAZIL

Prova de quila(ãO J do servico militar
o Síndicato dos Trabalhadores de éllJl.lwcgados, estabclec ida pelo

na Indústria de Chapéus de Limei- decreto-lei 1.843 de 7 dedezcmbro
ra, Estado de São Paulo, consultou de 1939, a situação milita: dos que
o Ministério do Trahalho sôbre se se encontram a seu serviço, sem
os empregadores podem exigir dos dúvida que é Jicit o exigir tal cscla
seus empregados a prova ele qui-
tacão do servico militar. Foi o se- recimento dos seus empregados, os

guinte o despacho (lo ministro. quais por sua vez, na falta dêssc
"Desde que o empregador, por fôr- documento, deverão procurar le
ca da portaria ministerial S. C. galizar 'a sua situação em face da
ihl de 13 de abr il de 1942, está lei do serviço militar. Trunsm il a
ohricado a mencionar na relação sc e arquive-se".
....................................................

Preso como refém
Londres, 12 (D. P.) - Um irmão cio gen, De Gaulle, que residia, em

Paris, foi preso pela Gestapo e deportado para a Alemanha na qualida
de de retem, Essa informação foi divulgada pela B. B. C.

Ecos da queda de Pan'elária
Só 40 AVIADORES Panf el.u-ia j:'t Se encontram em po-

Argel, 12 (D. P.) - Os aliados der das forças de desembarque
perderam unicamente 40 aviadores aliados. Soube-se que três mil prí
cm seus ataques contra a ilha de sionciros Jornm conduzidos pnr:1'�
Pantelárla. Acredita-se que foram campos de concentrução no Norte
afundados oito ou dez embarcações da Al'rica. Enter (JS ref'cr idos pri
do "eixo" .que se encontravam

1'111, sio nei
ros não Iigurarnm civis.

seu porto principal. ..,. '"
Contrn a ilha de Pantolár!a, se- ARMANDO PEIXOTO

gundo informou em Washington o Encontra-se nesta capital o nosso
brigadeiro general Lavei-no Sauder, brilhante confrade sz-, Armando
foram lançadas cêrca de três mil e Peixoto, velho amigo do "Estado".
quinhentas toneladas de bombas, Vindo do Rio de Janeiro, onde
sórncntc na fase final da luta. Os reside, e em cuja imprensa exerce
bombardeiros f'oram efetuados a sua inconfundível atividade, des
grande e a pequena altura, sendo tina-se a Buenos Aires, aonde vai,
que estes para dcstruii: as f'nrt ifi- como enviado especial de "O 010-
caçõcs subterrànens. bo", afim de rea.lizar importanteSetenta e cinco por cento das reportagem de caráter econôrne a

operações contra a ilha de Pantclú
ria estiveram f). cargo ele aviões c

pilotos norte-amcrican os.
A OHDEi\I DO GEN. SPAATZ
Argr}, 12 (L, P.) - "ConlinuC'lll É U1U. DOENÇA.golpeando durameüt'C o

H eixo". Foi llUITO Pli:RIGOSA.o que afirmou o general Spantz, che- PA..RA A FAllÍLllfe da aviação aliada, quando orde- E PAll.A A UÇA110U ([ue fossem despechados pode· _

I rosos :l,taques aéreos contra Lalll- Al1X1LII A C01l-
pedusa, logo após a capitulação de BATEL-A COM O

I P::::;;:·��R?t.S�I:IS��.nnte fi IUfJlillll:mijlungnoite passn��a foranl
.. del'rub�d()s\ � ..,.

.

quatorze aVloes do "eixo" 11!'l I.ron-

R·' ITZte da bntalha elo medi terrâneo. O�;
,ai iados pcrr]C'ram três npnrelllOs.· .

E15 MIL p�nSIONEIR9S HOJE 21.-feira HOJ

mkO��%��i91!i2 â�ú�;�sd�i�ade J� I Quando morre o dia

CURSO MILTON
FLORIANÓPOLIS

«(Palestras Vernáculas»
do professor FRANCISCO BARREIROS FILHO

A Secretaria do Curso Milton avisa os senhores
ouvintes do "Curso do Palestras Vernáculas", do
Professor Barreiros Filho, que, a partir do proximo
dia 15 do corrente, o horario do referido curso será
das 20 às 21 horas, às terças e quintas feiras.

O novo horário permitirá ao Curso Milton pro'
porcionar ao maior numero possivel, o prazer de in
gressar no "Curso de Palestras Vernáculas".

CURSO MILTON
FLORIANÓPOLIS

Concurso para escriturários do Banco do Brasil
Devendo realizar-se, no mês de Julho, novo concurso

para escriturários, comunicamos aos interessados que
o CURSO MILTON, para melhor preparo dos cano

didatos, Ja organizou um curso completo e espe-
cializado. que terá inicio no dia 15 do corren te.

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