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aalnvLONDRES, 17 (U. P. - URGENTE) -- GIGANTESCA FROTA CONSTITUIDA DE EMBARCAÇÕES DE "DESEMBARQUE", DES
DE AS PEQUENAS LANCHAS ATÉ AS GRANDES BARCAÇAS PARA TRANSPORTE OE TROPAS E UM VASTO EXÉRCITO
DE "TROPAS DE ASSALTO" ESTÃO CONCENTRADOS AO LONGO DA COSTA DA INGLATERRA, PARA A INVASÃO DO
CONTINENTE. ISSO FOI REVELADO HOJE À UNITED PRESS, PORÉM A QUANTIDADE DE EMBARCAÇÕES E O NúMERO
DE HOMENS QUE SERÃO UTILIZADOS CONSTITUEM SEGREDO MILITAR. NÃO OBSTANTE� É POSSíVEL REVELAR QUE
CENTENARES DE NOVOS BARCOS SÃO INCORPORADOS À REFERIDA FROTA CADA 30 DIAS. SABE-SE QUE CERTO Nú
MERO DE "ES�OLAS DE INVASÃO" FOI ESTABELECIDO NA COSTA SUL DA GRÃ-BRETANHA E QUE, NELAS, MILHARES

DE HOMENS SÃO ADESTRADOS PARA OPERAÇÕES DE DESEMBARQUE EM GRANDE ESCALA .
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Jornada de grandes O exercito polones

bombardeios do Oriente
Arcel lG (D. P.) - As Iôrcas

o
Bagdad, 17 (lT. P.) - O gen.

ai'I'l";';; ,;lifl,ebs, com Jiascs na Ái'ri-

§ éil
i T'ol.onrs" S!l�orski declarou. que já

cn do Norte, ClcSoCllVolvcr:l.I1l! l' esl�l �lefllll,LIYm:nenle or�anlz!lido o

jOI'l1iad,a ')1assacl,a, imensa aüvcusa e exerci.to polonês dI? O�·l'el1te. _Du-
ForaJl1 violentamente borud.. r:ll�/te. 'Sua l,n,speçaü as .1',o[erl(l<1s

dos os laeródromos ele Bocc« _� LlIHdad:�ls, «Ieclarou o genera l que

Falco e Caslelvetrano, Sciacc a e essas Jôrças, tal �(llmo as que .se
Bal1izzo, na Sicília. Tamhern foi encontram na G:a-Bl'e'tanh.a, muito
enrl',gica-menle ,alacacla a cldadc O JUAIS ANTIGO ])JÁRIO DE SAN'rA CA'rAluNA

I'elll
ln-evo eptralrao na luta. !i: gran-

ele Mossi na, onde as bombas alia- LTINO FLORES
ele - contnnnou -:-. o desejo dos

das cansaram enormes. danos. nu- Proprietário e Diretor-gerente - A polon�ses cl1l_1)artlclpar �Ia batalha
rnnle a jornada passada as fôrças pela libertação ela P,olo.nta. Denl_ro
aél.·eas al.iadas dcstruh-am onze

I I J h d I I e111_ p�l1CO, =t: exer,cltos _renmr-
maquinas do "eixo" perdendo ape- XXIX Floriallópolis- Quinta .. feira, 17 de un o e 1943 H. 8848 se-ao a no�sa força aerea, a nossa

iJ1f1S sete a,p:1'rel11os. armada e a nassa frota mercante.

(U. P.) Urgente.-Ségundo informações lídedígnas dos círculos
nicos, a Rumânia fez sondagens de paz com a Grã-Bretanha ..

Angora, 17

As crianças braslletras
entre-preparam um futuro de

e norte-amerlcanas
promissora fraternidade

Rio, ia (A. N.) - As crianças I ca.livanle,_geslo, .as crianços br(lsi-l .J?�lql�illl Silveir�l: ,.de F!�ri(llló
americanas do norte

.enviaram'llelras
esiao e�l.;)�(��l(lo, �/.e Iodos

o.s �?lz.�, IIlh.o .�/e. operario, a!I:lllla
ao

em doia recente ao Presidente Ge- pontos do 1('1'/ lLO/lO nncional, lIIen- [jl ande PI esidente que os lralralha
inli Fargas, u:na mensagem de Sl7g�IlS 00 Pr�si.r1c�lle .

ROOSel'e/l.,
dores do Brasil. eSlão. cor.respon-

ASSIm, CI mel1lna '1 eresinlia de Je- dendo, de ma/lelra esplendida, (la

. sus, do Grupo Escolar Acreano, da apelo [eilo pelo Pres�lellle Vargas
cidade de Rio Branco, transmítin -
1111111 11! ensaacm ao Pre s iden/ e da :C;;;;W;jd%fiWfZf:;y-r.:a:;i<<<&'*<i'fM%ii:,;;;k/.",-

qraude nação norte-americana, por
intermédio da emissora desta capi-
1111, em que dizia: "Do Acre, dis
tri!o brasileiro, como lodos os Es
iudos do nosso pals gigante, iin
b uido do espírito de solidttriedude
inter-oniericana, como Iodas (/S

células do corpo da Atnérica, (/S

acrecuuis enuiam (f v.

por mell intermédio, SIW

sandaciio, dizendo que e�-
sendo educadas no sentido de

culliuar, com del/alado 1'(1-
a trculicional amizodc, selll

pre crescente, do nosso país, 110 1
de v. excia., amizade que tem sido
ruais estreitada pelo nosso esclure
tido Presidente 1'argas. Receba v.
e.vci«. (( expressão sincera de so
lidariedade e grande admiração
'pela gigantesca colaboracão que os

amizade, oasada em termos sim- Estados Unidos estão dando".
pies e espontâneos. Do Maranhão, Maria Goulart

f1 Agência Nacional, 11(1 o{'asiâo {'anta ao Presidente Roosevelt as
do seu l'ecebimento, diuu/gol! essa orações que tem feito pal'a lima
nol(l expressiva dos pro/,undos la- sempre Jllaior amizade en/re bra
ços e vincII'los de amizade, existen- sileiros e americallos do norte,
/es entre as famílias bmsileiras e Illnidos nas figllras do magistrado
os Estados Unidos. I dos Estados Unidos e do Presiâen-
Agora, como retribuição áquele le Vargas.

Yamamoto foi assassi'nado

pera colaborarem no esfôrço de
guerra.
Ouims mensagens, proceclenll's

de Minas e das demais regzoes,
vêm sendo transmitidas pc/o mes
mo processo l'CIdio!,ônico.

A amL�ade brosilei1'0-americana
vêm sendo, assim, alicerçadll fra
ternalmente pelas gel'ações vindou
ras.

o representante do
general de Gaulle

no Itamarati
Chung-King, 17 (U. P.) - Almirante japonês Yamamoto não Rio, 16 (A. N.) - O sr. Al-

morreu em combate e, sim, provavelmente, foi assassinado. Essa sen� berto Ledoux, representante
sacional declaração foi formulada por um porta-voz militar chinês. aquí do gen. De Gaulle, esteve

no Itamaratí, a-fim-de notifi-
Ainda segundo o mesmo informante, o general Tojo voou para Ma- cal' a chancelaria brasileira,
nilha no dia cinco de maio, para resolver as dificuldades surgidas de acôrdo com as instruções
com a morte de Yamamoto. recebidas, a constituição do

Salienta-se que a notícia da morte de Yamamoto foi divulgada C0n:.ité Francês de Libertação
apo' h d d I T' T" NaclOnal, com sede em Argel.s a c ega a o genera OJO a oqUlO.

O general Tojo não compareceu às cerimônias fúnebres e, al- Não querem os comu.
guns dias depois, dava-se a demissão do general Tanaka, comandan- nistas no Partido
te em chefe das forças nipônicas nas Filipinas. Londrcs, 17 (U. P.) - O Con-

Empenhados sangrentos combates �1;)!�sod:IOa,��;���o (;����:��1i:�����i��i. em a 1l1COl'pOnacao dos COJllunlstas
. . àquele ,pmrliclo. A proibiçã'o

'

fod
Moscou, 16 (U. P.) - Os russos Irromperam pelas llllhas Imanu,da par um milhão contl'a 700

alemãs em Sevsk, ao oeste de Moscou, e, também, o oeste de mil.
Rostove. Informações oficiais indicam que em toda a frente -A--f--�---d--b-----de batalha, entre Leningrado e o Mar Negro, os russos e ale- «�me é raCOSB
lllães estão empenhados em sangrentos combates. e completa !

A luta é mais 'violenta na região de Rostove, onde ambos ",Nova Iorq�le: 17,. (e. P.)" - A
, OS belio'erantes estão combatendo incessantemente há sete fome de bl asas II an�e�scs pa,ra

di
b < ,

•••• ,
, 'a Alemanha nao s'e satls'laz apenasas. Em todos os setores de luta a llllclatlva esta em poder com os eiementos civis. A emisso-

dos exércitos russos, lançando os alemães entretanto vigorosos ra ele Angel revelou que os nazis

COntra-ataques. Acredita-se que a qualquer momento tanto as tas, e�tendera'11l a conscrr'ição ohri

forças alemãs como soviéticas mobilizarão todos os seus re. gat?l'va U<OIS membros do cIeiro, il'!-
"r '

f
' c],llludo os padres, 111Ouge,s e Sf'ml-

� sos, para passarem a o emnv::J" nll'nist,�s.

-7CML

sao

brítâ-

o maior prazer de Cunningbam_ seria
defrontar-se com a frota italiana
Londres, 17 (Por Sydney "Tilliams, da Uníted Press, especial

mente para "O Estado", pela radiotelegrafia) - Nada causaria
maioi- prazer ,à esquadra Iu'Itân iea do Mediterrâneo, ao mando
do vice-almirante Cunutnghum, do que travar batalha com a

Irota italiana. Mas são remotas as possibiltdades de que êsse en
conn-o SI' dê,

Os entendídos, aqui, assinalam que não seria muito lógico
que os italianos se arriscassem neste momento em que a sua es
quadra se acha dispersa por vários pontos, Acrescentou que se
riam enor-mes os riscos que reprr-sentrn-ía o fato de se concentra
rem os navios italianos para uma grande batalha.

Ao mesmo tempo que se considera superior o poderio naval
britânico na 1'I'gião do .!\[edit('t·rill1l'o, deve-se acrescentar a isso
a supej-Ior-ídad« aérea aliada como resultado da ocupação da Tu
nísia e ilhas próximas.

Acredíta-s« que a maior par-to da esquadra italiana se acha
entrc Spezzia e 'I'arcuto, e os observadores opinam que as autori
dades fascistas, jn-eteudem resci-vm- os navios de maior tonela
gem, 1)('10 menos at(> que se jn-ocluza a invasão da Península. Os
couraçados (dos quais se diz que. a Itália te-m 6 e, possivelmente,
7 cm serviço) poderiam ser utilizados como derradeira defesa
contra os exércitos atacantes.

,
Considera-se que o.s �talial1os perderam a sua oportuntdadeha 2 an�s, tluando desísttram de tentar destruir a frota inglesado i\le�ht�rraneo, no momento em que era superior o poderio

n:H'al Italiano c em que os aliados careciam de adequado apôío
ae reo.

. .

Desde a .1'etiI·ad� de Dunquerque que o poderio (la esquadraItaliana SI' nu consíderavchuente reduzida pelas perdas sofridas,sobretudo 110 que diz respeito a cruzadores c destróieres. Os três
l1Ielho]'('s couI'a\,aclos (da classe "IAttorio", {lotados de canhões (le
1;) polegadas) acham-se atualmente em Spezzia, e acredita-se que
o quarto dessa mesma classe se acha no Adriático possivelmente
em 'rl'ieste. Também se crê que 3 outros couraç�dos reconstl'lli:dos se acham em Tal'ento, mas existem dúvidas sôbre o estado
de UIl1 dele�: o "Caio Duilio." ou o "Giulio Cesare", que foi gravemente avat'wdo pcla aviação naval britânica durante o dramático
ataqU(: realizado contra Tal'ento, no outono <le 1940, e que nun
ca mms sc soube se '70Itou a prestar serviços.

Paz, não! Capitulação, sim !
Angora: I? (U. P.) - Acredita-se que a proposta de paz

em que esta lllteressada a Rumania foi recebida com frieza
pelo embaixador britânico nesta capital. Atribue-se o fato à
recente e clara declaração de Roosevelt e Churchill, em Casa
Blanca: a capitulação do "eixo" e seus satélites tem de ser in
condicional.

o operário italiano quer a pazEstocolmo, 17 (U. P.) - Informações do Vaticano rece
bidas pelo "Dag'hladet", teve]am que 30 mil operál'ios 'itnlia-
1l0,S que ouviam a alocução {lo Sumo Pontífice, RI,}audiam e
g'rlt:tvnm "ViYa o Papa !" todas as vezes flue êste pl'01ll111Ciava
a palaVl'a "paz".

A Rússia não tratou com o ReichEstocolmo, 17 (U. P.) - O ministro da Rússia, sra. Kolontáy, des
mentiu categoricamente a informação ele que a Rússia teria enlrado em

negociações ele paz com a Alemanha. Recorda,-se que a notícia foi vei
culada pelo jornal "Alehanda" o qual aCreSc.elltou que aquela represen
tante diplomútica interviera nas referielas negociações. Para apurar H
veracidade da informação, a Uniteel Pl'ess entrou em contacto telefô
nico com a senhora Kolontay. Do sanatório, anele se encontra interna
da, respondeu ao diplomata russa: "São meras invelicionicell da propa
gR.uda nazista".
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Ano Cr$ 70,00
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No Interior:
Ano Cr$ 80,00
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Anúno
í

os mediante contráto

Os originais, mesmo não pu-

I
hlicndos, não serão devolvi.

dos.

A direç'ão não se responsa
biliza pelos conceitos emiti

I
dos nos artigos assinados

TÓPICOS & COMENTARIOS
Brasil e Equador, os maiores

produtores de borracha
do hemisfério

Wn,slúnglon - (1�TEt{-A:'\rERJ
CA;\lA) - () Eq li a·<!OI', () menor ti".,
paises da costa oésle da Alllél'ic'l

. do Sul. tornou-se () ,segundo em :'11'
vares ,de IJQrracha entre us maiores
pl'odu.tl)lres do SlIl.

I.OIl1 LIma populaç'ão calcul,ada
em 3 millúies dc pessoas: o Equa
dor é ultra.passa,d,o alinda na pro
dução dC' borracha pelo seu grandl
vizinho - o Brasil. Todavia l\le é
mu dos mais sólidos ('s't ei OIS d·a
coapC'raç30 intC'r-alllericana e telll
[iJ'll1aclo, no capitLdo de abasteci-
luenlo de borracha, uma importân
da que estú além -do SC'1l taJllanho

H1\ Balulpi:':1 KélCiolléll deve ser lwsten
,la (lo sol ,. sol, '1"1(10 1,('rJl1iti<]o o seu

uso it· noitf', 111Ua VC� que se ache COllye·

"lentemente iluminada". (Decreto-lei )I,

4.,545, de 31 dfl jlllll0 de 1942, art. 12).

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

A V I S O
O DR. SAULO RAMOS,
TENDO REGRESSADO
DO RIO DE JANEIRO,
REABRE A SUA CLINI
CA, DANDO CONSUL,
TAS DAS 2 A'S 4 HO
RAS, DIARIAMENTE, A'
PRAÇA PEREIRA E
OLIVEIRA N' 10.

FONE: 1009.

As anedotas e pIadas aparen
temente ingênuas são grande�
armas de desag'regação mane·

jadas pela "�uJnta.coluna".,�. !!. �.)., '"

�ovo uvião paru a batalha da EuropaExclusi vidarle elo Prcss-Intorma-I quilo", em operações, o mais rá- I rios cientistas e técnicos ele produ-
tion -- W, TENNYSON -- Prepara- pido do mundo, -- cujas caractcrts- comparar ao "Mosquito". O melhor I ção, bem como de diversos chejes
se a Grã-Bretanha para dar mais iir�l� '[linda não foram reveladas, O sparc lho que puder-am arranjar con- de vários serviços. Após examinai'
algumas surprêsas aos alemães no mi n i s l er i o da Aeronáutica pcrmit iu, tra aquele tipo foi o "Mcsscrsclnutdt o trabalho nas fábricas, Churchlt]
terreno da aeronáutica. A promessa agora, dar uma descrição incomple- :.l1()". No decorrer de vôos de expe- pc.iiu para ver os aparelhos em

dc=Chnrch i ll, como primeiro minis- la desses aparelhos, construidos de ri0ncia com o motor parado rcali- vôo. Imediatamente, alguns rlos me

lro, foi dotar os aeródromos britâ- madeira, e cuja produção é feita ao zou "performances" superiores às lhores pilotos de provas decolaram
nicas dos mais modernos tipos de mesmo tempo na Inglaterra e no

'

de oualquer apar-elho bi-motor. l\S e realizaram uma, série de mano-
1

..

_

aviões de guerra, que vão ser usa- Canadá. O aparelho de caça húsico; melhores matérias primas suo em .. bras admiráveis, que seriam impos,
dos contra a "Luftwulf'e '

nas bala- deve ter 4 canhões de 20 mim e 4' prl'gcHlas para a sua construção c sivers sem os aperfeiçoamentos téc
lhas da guerra a "ir, Muitos dêstcs mch-alhadorns de 3,03 mim monta- sendo de madeira, f'orum as f'ábri- nicos que possuem estes aparelhos,
aparelhos süo na sua construção tão das no nariz do avião, oferecendo cas de múveis também, enquadra- Mas não só bornbardcadorcs leves
rcvolucionút-ios como n uucu foi vis- nssim um fogo altamente concentra- (ias na produção ele guerr-a. e pesados têm sido construidos de
to IJO inundo. Feitos com material do, Quando III il izado como horubnr- Outras surpresas estão r.cnrlo p1'(' ; acôrdo com êstcs planos, a cons

CLJ.in composição permanece secreta, dca.íor pode carrcgur duas mil li- parada» pa r.t a última r tapa .la trução ele "caças" eslú tambcm

,01CS r'cprcscní arn a síntese do trn- br,Is de bombas, O seu raio de açj,) conflagração. Churchi ll , hú pouco, cnorruemcn!e progredindo.
ba lh o executado por diversas fir- Ih(: permite ak-ançn r prntf camcntc inspecionou dois grandes grupos L]r Toda. essa imensa fôrça que se

mas b ritânicns. '1:H1.lqucr ponto da Alemanha, Os :1\'1\ ('�. �fl sr,a inspeção II pr imc iro acumula na Gr-ã-Bretanha serú lun
Um.i dessas armus é o avião ":'\105- ,tÍCI,I,lC'S n ar!a pOSSUCIl1 que se pOSSJ IlIi:):stro fez -se acompanhar de vil- çada na Batalha da Europa.

•

O PRATO no DIA

CREME COM CENOURAS
Aproveite osseis e nervos da

carne e ferva-os com sal, cebola;
cenouras inteiras e alho porrô.
Uma hora depois côe o caldo
e reserve-o.

A' parte doure em uma co

lher de manteiga. tres colheres
de farinha e aos poucos vá jun
tando o caldo peneirado. Deixe
ferver um pouco e jun� tres
gemas, sem deixar ferver. Junte
as cencuras certadas com boli
nhas (ha cortadores propr ios)
uma colher de queijo pai'mezon
ralado e sirva.

•

O PRECEITO DO DIA
Todo organismo, quando ata

cado. defende-se. O tratamento
higieno-dietético visa exaltar �s
defesas naturais do organismo
para que êle possa vencer a

tuberculose. - SNES

�':'--"�.-.-""'�·_""'-a"'_"'''�.-.r�·.,,,.
Comprai na Ct SA MlSCE

í.ÂNEA é aa 1('1 e 'onnmizar'

lheiro da ilm�tl'aQEto a-cima.. oferecer
lhe, em IlmlÍlIe! gestó. um oUica do
excelonte aperitiVO KNOT, letnbl'&
se V. SiGo de acrescentar. ao agrade-
Oe> a gGD;i1eza:E$1E.É 1AI1-
�F.1'1 lj I1EU APE,?ITIVfJ

l'flEIJJ!.ETbI
�� ���.I

\<l0 será COlll mi\!o das rei\'indica- "A Bandeir',. Nacional qll:mdo em prés,
tito ou procis�ão, 11iío sel'ü C01IUHZid:l Cnl

:ies do povo qlle se evitarú a sua pnsi�fo() horizental, c irá ao cen!l'O <la
testa da COhlll[t, se isoladn; à dil'citn da
testa <la colulla, se hOHYí'l' outI'a b.andci·

�i\o será ullla política reacionú- I'a; " frente e ao centro da tl'sta da co'
.. !una, doif' Jnetros adiante (la linha pelas
'1:1 e rlef<>nSlva, nw,s C01l1,Ullla de- demais formadas, se concorrerem três

llOCl'<!eta efetiva, que se introduzirú I'
.,,, liIais b,,,ndeiJ'as", (Decreto,lei n. 4,;;45,
,),. 31 ,I" .I"lhl) 'lc H142: '- f\"'. IR. N, 2)

I p'lZ e a ordem na vida social, A
'

tlll ;Írea e popul'aç'ão, 'omp!'e('ns,ã� dessa v?rdacle é a: 11
....$$s•••••••••••••••••9.0�1A prOdllç}IO de borrac]:.a no �r:lnc1c 11ç<lo que da aos hOlllens • o". :

" Equa'c!or em 1942, ele acôrdo COlll

'Onlell1POl.'ôueo.s 0sse repub.lic<ln,n, 0. Dr. Fululo JldE..'IIC�1 :a Junta eJc Econômia de Guerra I
" H. i \J ...

Il,le, sc (espe, das suas vestes reaclO- • AOVO G A O O ...dos E,sl,',clos Pn idos', estal)elecell o d'e'sse 11'rle'I' 1)011' 'L'CO (llLnSe ("I,' 1)0; •" '" . I . «, " ,-
'HCI:1,�, realIzando a sua própria. . •

ma,is alto d·os recol'ds, EspNa-sé te par[l, o dia lançado à vj(la púbJi- 'ccrlllcação politica no conlacto vi- : Comunica a seus pre- I.no ent,alnto, que ela a'lImente logo ca, e que, vindo dos arraiais Jllai� ;0 cios proLlem:ts mundiais, .. zados amigos e clientes.que. o Eql1'8dor entre no inteiro reacionários, ocupa alualmente, na , n .". ' : quP. transferiu sau escri- •
cumprimento rio contraio com os opinião pública e no conceito dlJ� I Ao tentar esqUivar-se às detemll· • tório para ii rua Felipe:
Eslados {.;nidos pa!'a a venda dos homens clC' pensamento mais liberal, �a('õcs dos ú!'gãos de Estatística 1\1'. : Schmidt n. 31't (térreo). e

b . ','," o. J'I-I ,! t.a r,. urna pesso.a revela o que é 5 •
sellS excessos cIe orracha expor- II pOSIçao malS SI111[,atlca,. seu, ,nlmIgo do Brasl!. E para os iniml ! :l:.ível e peloincrelllenlo da cultu- \'1'0 tem recebido o aplallso das 'I �os do Brasil, a lei é inflexivt'i liHeO(Jfief>O••UjG�@O@••oD••••••iI
r,a. OQrrentes mais dispares: cOlllunis- <D. E. M_). 10 v --8

"

ALualmente, o Brasil e o Equa- I tas e católicos, gregos (' judeus, po- •••ao O•••$SSiU••••'H.oe•••••••••ect4llGu•••••••

rI()!", ao mesmo teIll1)O que outros líticos c jornalistas. As mais varia- A I. ..
paiscs produtores de borracha nolrias experi0ncias se renovam ao graa�clmen,ohemis,fério, estão ,procurando in- contado dessas páginas calorosas,
crcmentar a produção, Carmo in- e cfLndidas, dêsse espil.'ito alerta e

centiyo, os Estaclo's Unidos oferece- perspicaz, dessa inteligência ,Íllstn
I'am preços que vão a 45 centimos dessa larga boa fé e simpatia Im
a libra, aluxilio técnico e financei- Rlana.
]'0 e garanlia de mercado até fins TC'lIl sido acentuado o fato de que
de 1946. constitue lIma, verdadei ra revolu-
.....................................". ção nos 'húbiios politicas america-

nos, êste de Ulll lideI' prOClll'ar ad-

..... .. .r..:....w...........�.·o....,._................__-..-........_ i.-....._...-_.....-..._..,.........._,._".,_,.._�.1

..
I , 'to
'to '.rIm J�ONnON & LANGASihRE TNSURANCE �.. COMPANY J,IMITÉ,1) (

� COJ\IPANHIA Dlil Sli:GUI{Q'3 "SAGRES" �
Iorque -- junho -- (De' uma concepção liberal d,) ordem � CIA. SEGUROS "C;�{J:l':EIRO DO SUL" �
Coutinho, Sccrc

í

ár!o das Inão pórle ser construida sem a Jiqni- a; '.rHE LONDON ASSURANCE >
I .. J,. AlJl\lEIDA - Rua Vidal Ramos. 19 /"SELEÇõES, lUDEll'S DIGEST", I d,�ç:lo de outras Iórrnas de imperia-] .. Ii

Para a fNT EH - A;\IE li ICA�A) O 1 i smo, i 111pe r ia li sm o até tien tr (I d l' i ._� ._-.".�-_-_"_._-_. -_D_..._D_._-_-_.�-......_a_._._....·..-_-_·_·_·_·_·_·........· ......-_·_.....·."._.........M·

livro de mais rcuercnssâo atualmcn- lima só nação, C()ll�r:l () povo, �o,n-I foram atacar o norte A NOS S A S E C ç Á Ote nos Estados Unidos é o O�E ll'a as m m orras ro ligiosas e racuus, _

.

WORLD de 'Vendell wuue, resul- cnn trn li pro lc tariarlo. \Vilkic c]cfen-I
da Franca

lado de seu já hoie famoso vôo em de a lihcrtuçán mais ampla de ioda Lo�dres, 15 (U, P,) 'AB?m- ? P}1JN��'\i\fENrl'O DO IHA

volta elo inundo. Carreira curiosa a f'óruiu, de imperialismo para que o bardeíros e caças britânicos A� aço,,: podem ser atrozes

1I1l11Hlo viva cm paz. "A melhor res_latrave_ssaram novamente. esta I
e as mtençoes puras". - Mira-

,)()�la do comunismo __ diz l'le __ manha o canal da Mancha pa- beau,
•

", lima vi va, vibrante, franca delllo-Ira �tacar, O, l:orte da j.F�ança,. A ANEDOTA DO DL"
cracia -- econômica, social e

pOli-lO
aUlque fOI sumamen�e ll;.ten-I

I ica, " Só assim os ideais dellloerú- 50. Durante os combates ael."€OS I TEMPO DE CARESTIA
iicos s('rão sa!yos, "'Yilkie se colo- travados sôbre a.!ra��a �oJ'l1m II -: Nã?� achas q�e a comida
';l i 111 ciralllellte den Iro das tendCIl-1 c1err,�bados 4h�vJOes ll1lmlgt s e esta mUILO salgada.

"

'ias ::ú18is <](' SC' (Tiar uma politica avanados OUu<os, - Acho, mesmo. Mas a gente
j. I '" I 1 f" I'" I -

- não deve olhar para �ssas pc111111( Ia Ilcl J1lenlc em )ene lCIO rl) Cab""lolt brant'ol< t V')f)_�1i'<' • queninas coisas. O sal está tãojO\,O do hOll!em comum, o eterno 'f;\ RA VII nos \ I
isonjcado e o elerno ludibriado.

f. I" ,J

�_"

barato .. ,

o livro do sr.. ilkieendell
�oya

,Afrâniu

n:lrcha para a .posse do pode!'.

José Quintino Cardoso e família, penhorados, agradecem
a todos as pessoas que lhes enviaram telegramas e cartões de
pêsames, por ocasião do ialecimen to do seu filho ALTEVIR;
aos que apresentaram condolências pessoalmente; aos que envia
ram flores para o féretro e o acompanham até sua última mo

rada. Tornam extensivos êsses agradecimentos a todos os diá
rios desta capital, que noticiaram o Jutuoso acontecimento .

.....................a.....e•••••e•••••�••••o••••..,

Cfllirir a experiência e a visão mun

diais, tal como o realizou "'ilkie ao

examinar in loco os problemas. De
rato para uma na,ção que tem nas

mãos a responsabilidade elos Esta-
dos Lnirlos, nada mais necessúrio.
Para a expcri0ncia do autor, co-

1110 para (I interesse rIa, politica
americana, cadn vez mais elevada a

llm plano mundial, a viagem de
Wilkie foi de j)l'oyeito exlraordin:'l- GRETA GARBO, MELWYN DOUGLAS, Constance Bennett
rio. O resullado de uma tournée foi e Robert Stprling. Uma GARBO, contente. feliz .. dansando a

lImB, clara visão do Illundo, uma nova dansa "Chica,Choca", a rumbo americana.
(l!'C'Dagelll dos possíveis prcconcei- Rigosamentc proibido para menores até 18 anos:

tos de classe ,e, de naçã;), �llClo isto <, Du.::l.� ve·zes meu»ngora transmllldo ao publICO

ame-,
U",

ricano através dêsse pequeno, lllas AO SUL DE MATO GROSSO (Nacional)
\'igoroso panfleto, (Simon Schuster, NOTICIARIO UNIVERSAL 154/55 (com as últimas noticias
('ditar, �e\\' York). I da guerra).
Wilkie ofC'roce à meditação de

'

Preços: 3,00 e 2,20
seus compatriotas, sob lima fórmfl
vibrante e generosa, um conjunto
de idéin,s liberais, selll as quais não
podC'rá haver paz Denl ordenl no

mundo. As suas idéias \'€<111 em apoio
daquela Jiberda(le franca e leRI pn
ra os povos oprimidos pelo impe
rialismo da raça branca, a ([lIa,l lem
sido advogada por todos pC'nsado
res concientcs, entre cujas vozos eS-1tá lIma PC'1rl BllCk; �fa,� não é só:

Hoje Hoje
Sa,-Feira 3a,·Feira

FONE: 1435
A'� 15,17 e 19,30 HORAS,

SABADO: -- Programa duplo - A's 7 horn�
com os filmes FILHOS DO DESERTO (o (lordo e o Magro)

e VOLTE PARA O RANCHO
Preço único 1,50

Finalmente domingo veremos Lana Turner, Judy Garland,
Hedy Lamarr e James Stéwart e mais 380 garotas do

outro mundo em:

o Mundo é um Teatro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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llngressa na diplomacia uma filha
I do presidente da República

Dominicana
Washington - junho - Intcr

Americana) - A senhora Flor Tru
jillo acaba de ser nomeada Pri
mei ra Secretária da Embaixada Do
minicana em Washington. A senho
ra Trujillo foi educada no Colégio
Feminino de Paris, e fala inglês.
francês e alemão, conhecendo mui
los dos países eur-opeus c america
nos, através dos quais tcm viajado
intensamente.
w�_· -_·,J'_'_"__""-.-___

O inesperado casamento de
Charles theplln

Hollywood, 16 -- U. P. -- o co-

nhecimento astro Charles Chaplin

I
casou-se" i�esJ;'erada�ente, com

Oana O'Neill , urna Jovem de 18
anos de idade, filha do conhecido
escz-ítor Eugene O'Neill,
A jovem Joan Barry, que maveu

uma ação contra Charles Chaplin,
acusando-o de pai de uma crian

ça que ainda não nasceu, desmai
ou ao receber a notícia do casa

mento do famcso cômico norte

americanos. John Barry foi aten
dida por um médico,
Acredita-se que Charles Chaplin

cusou-se em sua residencia, tendo
sido o seu casamento tão miste
rioso como os anteriores,

o bombardeiro mais rápido
do mundo

• -. '�f • CO �r·· ":' .' � -,0

IVida Social I Washington - junho - (Inter-i colando pela manhã e regressando
Americana) Os bombardeiros ao seu aeródromo na tarde do mes

mais rápidos do mundo, os Mosqui- mo dia. Outro Mosquito voou da
los <ia BAF, estão inflingindo pesa- Grã-Bretanha à ilha de Malta,
dissimos golpes contra os princi-l (2.000 krns.) em apenas algumas
pais objetivos elo Eixo na Europa, horas.
na terrível ofensiva aérea que os J Os Mosquitos podem ser utiliz.r
aliados planejaram como prelúdio I dos como bombardeiros e como ca

para a invasão do conlinenle. ças, uma vez que cada um deles es-,

Esses monoplauos bimotores de I tá equipado eom um canhão de 20
madcira compensada, que podemlmilíl1letl'os e L1 meh-alhadoras pesa
fazer 400 milhas horárias, são capa-] elas. Toelo êsse armamento está ins ..

zes de

tr�U.1sporta,r
uma tonelada deli talado no nariz elo aparêlho, a-fim

bomba a qualquer ponto da Alema- -de lhe dar uma terrivel concentra
nha. Um dêsses rápidos bombar- I ção de fogo. Esses maravilhosos
dciros voou recentemente da Gr�l-l bombardeiros de grande velocidade
Bretanha à Rússia' (num percurso e r-aio de ação estão sendo agora fa
de cõrca ele 2.500 quilômetros), de-! hricados em massa.

Anlversárioa r

Faz anos hoje o sr, João
Baião, representante comercial.

;r.

Completa hoje 1 ano a me

nina Mar ilene, filha do sr , Má
rio Gevaerd.

1 que a Biblia, a-pesar-de ser

uma obra milenária, sómente
em 1840 foi traduzida para o

búlgaro; que se encarregou do
exaustivo trobalho o rnonge Neo
phytos; e que, dêsse modo, a

Blíbia se encontra agora vertida
para todos os idiomas europeus.

•

data decorre o nata-
sr, prof. Fernandino
de

.

Andrada.

Nesta
lício do
Caldeira

•

Festeja hoje o seu aniversá-
rio o sr, dr. Aristêu Schiefler.

�

Transcorre hoje o natalício
da exrna, sr a. d. Olga Setúbal
Barcelos, esposa do sr. José
Barcelos.

2 que Kant, Montaigne, Pas-
cal. Spencer, Tolstoi, Shake

speare, Sócrates e Aristóteles
eram agnósticos; Tomaz Hux
ley, Epicuro, Nietzche, Hegel,
Shaw e Haeckel ateistas; e Vol
taire, Descartes e Erasmo deis
tas.

3 que, ao morrer, a-pesar-de
velha e feia, a rainha Isabel

da Inglaterra deixou em seu

guarda· roupa a insignificancia
de 3.000 vestidos de côres as

mais berrantes e variadas,

*

FI\1.em anos hoje:
Sr as. Zulmira Sousa e Alice

Gonzaga Petrellr.
-Sr itas, Aurora Aquino e Nêi

de Moreira,
Sr s. Manoel Moto Espezim,

Darcí Sousa e Julião Dias Bar
reto.
Menina, Elza Oliveira.

4 q�e o cham.ado peixe-voudornQO possue asas, mas, SIm,
longas barbatanas; e que êle,
voando a uma altura de um me

tro e meio sôbre a superficie
do mar, póde percorrer urno dís
tttncia de 250 metros.

Caspa t LOÇÃO MAliVI·
LHOSA. I

Ficou envolto em
fumo

'

Cadro, 1G (U. P.) - o comando
da RAF conumicou : "Aviões de
caça, de !g,rancle autonomia de vôo,
aJM,crur,all11 ontem uma embarcação
in imi.ga em águas do Mar Egêu,
conseguindo acertar muitos irn

pactos, deixando envolta em fu
maça a sua parte média. Dessa c

doutr-as operações todos os nos

SOiS aparelhos regressaram às suas

bases" .

•

Casamentos:
O sr, Rodolto da Silva teve

a gentileza de participar nos o

seu casamente com a srita. Lí-Idia Hostin.

5 que, no ano de 1474, houve
um julgamen:o sensacional

na cidade suiça de Basiléia: um
galo, enio.do em galinheiro, pu
sera um ovo; e que, com as de
vidas formalidades, foi a ave

acusada de bruxaria, sentenciada
e queimada em praça pública.

6 que a fláuta é o mais velho
instrumento do mundo; e

que os primitivos habilantes das
cavernas já faziam fláutas com

tibias humanas.

NOTA CARIOCA
Rio - De VITOR DO ESPíRITO

SANTO - (Copyright da "PRESS
PARGA", especial para O ESTADO)
_ Fui há dias, convidado para to

rnar um "vodka" numa associação
russa. Numa agremiação composta
de russos banidos de sua terra pe-Ilo advento do comunismo, De

com-I------------------------------patriotas de Tolstoi proibidos de

A 1;!:;;nee7á S�l:m�e;::t:mE:::�u::ma�� . pe O aos escritores
daram navios e batalhões na guer- e t dunídensesra passada, fiéis, portanto, à dinas- S a
tia dos Romanoff. Aceitei o convi
te certo de que ali encontraria .um Washington - junho - (Inter

punhado de homens maldizendo o Americana) - Todas as nuslheres
escritoras das repúblicas amcrica

atual govêrno moscovita, que lhes
nas foram convidadas pelo Clube

impede de rever sua terra, seus pa-
(las- Mulheres Jornalísticas de Was- r icanos

rentes, seus amigos . .Nada disso, en-"
- - , <.,.

tretanto, ali testemunhei. Ao con- hington a tornar-se membros cor- Quase imediatamente, as escrito-
rcspondentes daquela organização, I ras brasileiras responderam ao apêtrário. Vi, ali, homens e mulheres

trabalhando, possuidos dum só e. como. lima medida de unidade inter- ' lo, fun.dando lIlll .Clube de l\�lllheres
,.

id I b t todos os I
americana. Jornalistas 110 RIO de Janeiro, on-

umco I ea : com a er por
.

. ..

. 'f ism para esma O convite foi dirigido, através da de se congregam mais de 200 ínte-
meIOs o nazl- ascI o, -

I •

,

t
.

t inimigos da pá I Comissão Inter-Americana de Mu- lectuais naquela capital.
gar ln erramen e os I I 1 -

tria. Seja qual fôr o govêrno, seja
qual fór o regime, apenas a pátria
é que êles viam. O sólo sagrado da
Rússia é que exigia a união de to

dos os seus filhos, para, unidos, se

tornarem fortes e fortes combate
rem com vigor ·0 inimigo deshuma
no. Um dêles 'me disse: "Sei que
vitoriosa a ,Rússia sóbre os bandi
dos eixistas eU, vessoalmente, 'I1ada
lucrarei, uma vez que jámais darei
minha adesão ao comu:nismo. 11: pos-

;>-

Atelier de Pintura
Professor Estanislau Trallle

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

Exposição Permanente
Rua Felipe Schmidt, 2 (sobr.), sal3 n' 3 I��&Bam�Ra"�""""�

llieres de Letras, pela srta, Minerva
Bernardino, Vice-Presidente da r-e

ferida entidade, a notáveis escrito
res em cada um dos 20 países ame-

A Estatística Mm�ar, destinada I As autoridades responsáveis pela
facilitar a preparação rápida, e tão! fiel execução das Estatísticas Mill
das da Nação, exige que todos O� �ares podem exigir, sempre que hoPo
perfeita quanto possivel, do apare, ver dúvida quanto à veracidade d.
ihamento material das fôrças arma- qualquer informação, que cada in
brasileiros lhe prestem cooperação. formante prove o que deelaroa, A
Subtrair-lhe apóio é trabalhar CGn· má-fé constitue crime contra a I.
tra o Brasil em lI.'uerrll. (D. E. M.). euranea nacional. (D. oE. M.).DO DIACARTAZES

w

CALÇADOS (
Tamancos -- Chinelos
Sandálias -_ Sandaletas

«Renner» Sapatos -- Pantufas

TRAJES (
de lã e de linho

SOBRETUDOS. SMOKINGS para crianças,

«Renner» homens e senhoras

Rua Padre Miguelinbo, 36

Jackie Cooper, Susanna Foster e Ann Gillis, num filme que
nolS mostra Hollywood por dentro-suas ilusões e desenganos:

A volta do Garoto
sível, mesmo, que nem aqui neste

sólo brasileiro eU possa continuar
a viver descansado, Mas, acima do
meu illterêsse pessoal, muito acima
das vantagens ,materiais, está a

)át.ria, que não é minha nem dos
homens que a domi'nam neste mo

mento. A pátria é dos russOs, e, co

mo rUsso, tenho obrigação de dar
toda minha energia para combater
os vi,ndalos que assassinaram meus

comllatriotas, talam nossos campos,
arrasa in nosSa Pátria, Enquanto,
trabalharei sem desfalecimento ve
la mãe ,Pátria".
Deixei o Comité Russo possuido

de grande tristeza. Pensava nos bra
sileiros ,miseráveis que, dominados
flor questões pessoais, ainda vaci
lam se devem oU não, dar todo o

Seu esfôrço pela nossa vitória, pela
vitória das Nações Aliadas. Ante
ltql1ele exemplo, fiquei ainda com

mais ódio, ,I'H! isto é possÍvél, dos vis
patrícios que ainda procuram ga

botaI' nosso esfórco de guerra. A Os órgãos da Estatística MilitaI

Rússia não há d�vida tem dado têm apóio legal, quando intimam
,
� ..',. 'I

o produtor e o vendedor a mostraI

Prela açao ·de seus fIlhos, magmÍlco14 o que possuem em seus estabeleci-

:��emplol!1. '. '.. mentos. (D. E� ltI.).

CINE JORNAL BRASILEIRO (DIP)
CÃES DA NEVE (Short Colorido)
A VOZ DO MUNDO (Atualidades)

Preços: 3,00, 2,00 e 1,00. Censura Livre

Sessão às.
19.30 hs.CINE IMPERIALFones 1581

e 1602

Edgard Bergen e o seu Bonéco, num filme interessantissimo e

diferente:

Charlie McCarthy, detetive
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB)

O QUE ACONTECE DE NOITE (Desenho Col9rido)
ATUALIDADES .RKO PATHE' NEWS (Atualidades)

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

CréditoMútuo- Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

O maior e mais acreditado Clube de Sorteio de Mpr.
cadorias do EstHdo.

Sortl"ios nos dias 4 e 18 de cada mê�
PRÊMIO MAIOR CR ,$ 6.250",00
Muitas bonificaçõ,es, e inscrições de pagamentos.

MedICO graUs

NOTE BEM todas estas vantl:lgens por apenas
, Cr $ 1,00. Tudo que promete cum

pre ir;cClnlinADle. :r-;ão existe iguaL Não reflita e não
du.He um só instante, Conc0rra para o próximo
sorteio. tenh9. cofianç', que, quando menoa esp"era"; a
sorte virá ao seu encontro

.

Conserve bem na memória os dias lt e 18

DOMINGO: SIMULTANEAMENTE. ro

ODE{)N �: llVIPERIAL
Barbara Shanwick, em:

Até que a morte nos
------------------------------separe

Quem sonegar informações à Es
tatistica Militar, trabalha em pró]
de país inimigo. E, nesse caso,
será julgado, militarmente, como
Úlimilo elo Brasil (D. I. M.). .. � , ,��� �.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SE�AS
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Oasa SANTA ROSA
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHM1DT, 54 - FONE: 1514

o Mucus da
Asma Dissolvido
RopidómenteOs ataques desesperadores e violentos d[1 Conforme jú anunciámos em nossa edição de scgun.Ia-Icirn última,
as.ma e bronquite euve,;,enam o organismo, a renda do o'rande prél io São Paulo x Palmeiras atiuaiu a importânciamInam a enel'gla, arrumam a saúde e de- . <:"I . o

bilitam? coração .. Em 3 minutos, Mendaco, de 3G7 mi l cruzchos, batendo, assim, ° "rccord" nacional, que perten-nova formula médica, começa a circulai'.. . .. '.

1 T
.

lIO sangue, dominando rapidamente 0&

Il.lU',
cia ao .logo Brasil x Argent ina, realizado, em 1939, no Rio (e . anerro e

ques. Desde ? primeiro dia comeca a desa- -cnd 395 '1"".parecer a diiiculdude em respirar e volta que I cn cu . - mi CI uzcu os.
o sou� reparador. Tudo o que se faz ne- Cumpre assinalar, também, que a arrecadação do formidável embate
cessano e tomar 2 pastilhas de Mendaco ...,.. ""
ás reteíções e Iícará completamente livre entre os clásSICOS rJVaIS elo futebol paulista, quebrou o record sul-
da. asma ou bronquite. A ação é muito americano, verificado 110 [ogo Uruzuai x Argentina" disputado em 1940rapída mesmo que se trate de casos rebel- � "C, ,

des e antigos. Mendaco tem tido tanto em Montevidéu.êxito que se oferecé com a garantia de
dar ao paciente respiração livre e Iacil ra
pidamente e completo alivio do sofrimento
da. aSIDa em poucos dias. Peça Mendaco,hoje mesmo, em qualquer farmácia. A nossa
garantia é a sua maior proteção.

'Mendaeo A�a::,:;:n

••••••••••••
-

..•••.•. ················-1• .' -I

iA "Casa Daura" ii• Continuando na sua espetacular venda de inverno, oferece .1·
..

-

..
• a seus fregueses, durante o mês de junho, mercadorias par • ��=�======�==========
• preços ião baixos. que são verdadeiros brindes, em retribui.. FARMACIA ESPERANÇA•• çdo à preferencia com que tem sido sempre distinguida, •• A SUA FARMÁCIA

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642

: EIS ALGUMAS DE NOSSAS OFERTAS: ! Entrega ��domicíl�io��......._",_..

• Pelúcia Uso. mt. 3,90 Leite de Colonia um 6,0 •
• Pelúcia estcrnpnde " 4,90 Leite de Rosas "580 •
• Cachá C. pelúcia " 5,40 Pasta Kolinos e Odol uma 3,40 •Pelúcia fustõ,o, art. bom " 5,60 Pasta Gessy e Eucalol " 3,00• Casemira com 1,50 1arg. .. 23,00 Pasta LeveI' " 3,30 •
• Pelúcia eetamp. retalhos " 4,50 Odol Liquido um 6,00 •
•

Cobertores cinza. " 8,40 Baton Michel e Tanges " 3,00

81Cobertores paulista p. casal um 31,00 Sabonete Lever, Gessy e LHebuoy caixa .. 4,80
• Cobertores paulista p. solto " 25,00 Esmalte Cutex um 3,40 •
•

Cobertores p. bebê .. 6,50 TalGo Ross .. 3,30 •· Colcha de fustão p. casal uma 24,00 Boinas branca e marinho uma 850

• Colcha de fustõ,o 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 •

• Toalhas Alagoanas p. banho " 10,00 Coletinho de malha p. rapaz um 6,50 •
•

Toalhas p. rosto desde " 2,00 Pulover p. homem desde 13,00 AAtoalhado largo 1,40 mt. 7,00 Linho estampado mt 3,50 ..

• Tecido p. colchão " 3,00 Laqué liso .. 4,50 •Opala lisa desde " 3,00 Tafetá Moiré " 10,00• Opala estampada desde .. 4,00 Setim Lumiere, largo 0,90 "14,00 •
• Creton9 branco .. 11,00 Veludo Chifon .. 65,00 •
• Cretone em cores

.. 12,00 Veludo branco, largo 0,90 .. 12,00
L&mina Gilete Azul lIa dez. 4,40 Tafetá Xadrez de 6,80 e 7,50 •

• •
• FAZENDO SUAS COMPRAS EM NOSSA CASA, TEMOS A CERTEZA DE QUE •
• V. S SERÁ BEM SERVIDO, ADQUIRINDO ARTIGOS NOVOS POR PREÇOS •

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

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

"A Bandeira Nacional quando hastea
da �1Il ,janela, porta, sacada ou balcão, fi.
cara: ao centJ:o, se isolada; à direita, se
houver baruleha de outra nação' ao cen-
n-o, se fi�'ural'em diversas b�ndeiras
perfazendo nfl1uel'o. impar; eHI posjçã�que mais se apr-oxrme do centro e à di.
rei.ta deste, se figurando diversas bano
deiras, a soma delas formal' númer-o par.,18 presentes disposições são tntubern
�p]jca�'eis ,u�ndo figurem, ao Jad� da
]�andelra .N a<;lO,!a!, bandetras representa.
t!vl!s !le lllstr(lllçoes, corporações 011 as.
80Cla�'{)es". (Decreto·lei n. 4.545, de 31 de.llIlho de 1942: - Art. 18. N. 1),

Fraternidade do Fole
Score de maio

5 I 3
ACÁCIO MOREIRA

ADVOGADO
ESCRITóRIO: rua Deodoro, n. 23
Atende das 9 às 12 e das 2 às 5
RFlSID:t::NCIA: La Porta Hotel,

apartamento 112
ex. Postal, 110. Fone, 1277

Esportivo

Seja de que
origem fôr
é sempre aliviada
com o uso dás

VERDADEIRAS
,

PASTILHAS VALDA
o ESTAD

Sob a direção de ERASMO

A «capàddade de S. Paulo

vendidos só em caixas
com o nome

VA __�DA
""0 Ltce nçc do D. N. S. 1'. N° 186 ,.
"", . de 26 de Fevereiro Qo.c.;•

1\1. de 1935 00<' ço'
�Ihol 0,002, EuC",ypIO\ 0.0

PRODUTOS «IMPERIAL»
Farinha de trigo,

« « arrr-z,
« ,{ araruta

Amidilho
Fécula de bitats s,
creme de mi ho ,

« de arr. z

Coloráu, pacote co m 4 k-.
{( caíx eta com 4 k-.
c caue cas de 25(1 gí's.
Gr-andes descontos fWA revendedores

Leopoldo Kraemer
Rua João Pinto N' 11

p2 cote de 1 k.
« de 112 k.
« de 114 k
« de Ot2 »

« do 1I4 k.
( de 1 k.
c de l[� k.

2,50
2,50
1,00
1,00
2,50
1,50
1,5D
9,00
11.00
2,:2U

Isso tudo vem demonstrar que ° velho Iuteból está em franca a,

cendêucia na Paulicéia, graças ao espírito de organização de seus diri
gentes e à disciplina que reina nos círculos esportivos ele Piratininga,

Aí vai pálida amostra do que é ° ínteból bandeirante:
Total -das rendas de jogos de campeonato, inclusive Torneio Início

C amistosos: - 1940 - Cr$ 2.965.142,00; 1941 - Cr$ 3,328.037,00; 1942 -

c.s 5.071.827,00.
Primeiro turno elos jogos ele campeonato de 1942: Cr$ 1.640.869,00;

Segundo Turno: c-s 1.535.031,00.
Jogos que renderam mais de 100 mil cruzeiros:
1942 _.10 turno - Corintians x São Paulo, Cr$ 244.414,00; São Pau

lo x Santos, CrS 106.936,00; São Paulo x Palmeiras, Cr$ 242.968,00; Co
rintians x Palmeiras, Crs 189.812,00; 20 turno - São Paulo x Palmeiras,
Cr$ 231.239,00; São Paulo x Corintians, Crê 199.907,00; Corintians x Pal
meiras, Cr$ 164.255,00; 1943 - 10 turno _. Palmeiras x Ipiranga, CrB
123.480,00; São Paulo x Portuguesa de Esporte, Cr$ 129.841,00; São Pau
lo x Coríntians, Cr$ 323.546,00; São Paulo x Santos,' Cr$ 110.546,00; Co
rintians x Palmeiras, Cr$ 262,857,00; São Paulo :l( Palmeiras, Cr$ ....

367.040,00.
Total da arrecadação dos jogos de campeonato (1943) realizados até

13 de junho: CrS 2.599.925,00 !
_ Total do registo de iogadores: 1940 - 8.340; 19H - 14.345; 1942

_ 32.265, sendo 31.193 brasileiros e 1.072 estrangeiros (2G9 portugueses,
182 espanhóis, 117 italianos, 94 iugoslavos, 8R rumenos, 7(i argentinos, G2
húngaros, 54 lituanos, 48 alemães, 17 austriacos, 16 uruguaios, 7 polo
neses, 7 russos, 6 sít-ios, fi 1l0rte-all1ericanos, 5 paraguaios, 4 franceses,
3 letônios, 3 armênios, 2 ingleses, 1 belga, 1 cubano, 1 boliviano, 1 es

toniano, 1 argelino, 1 palestino, 1 dalmacio e 1 japonês.
_ Clubes filiados à Federação Paulista de Futebol: 1.203; Ligas -

30 v·13

I
1,21; Sub-ligas 32.

livraria e Papelaria NOVa
de

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

público ; em geral.
Artigos para es«:olares e escritório

Romances modernos e livros
cientificos. 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.

..., ,

FILHA I MAEI AVO I
Todas clevem usar a

(OU REGULADOR VIEIRA�
A MULHER EVITARA DORES

Alivia as Cólicas Uterinas
Emprega-se com vantagempa-

re, cfimbater &s irregularidades
das funçÇies periódicas d&s se
Dheras. E caimante e regulador
dessas funções.
FLUXO-SEDATINA, pela sua

comprovada eficácia, é muito re
ceitada. Df3ve ser usada com
confiança.

::J;:-- fLUXO-SEDATINA .ncontra-s.
,)MAE em toda parte. _

-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. ARAÚJO

OLHOS, OUVIDOS, NARiZ, GARGANTA
Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
CONSUUl'AS: Pela manhã, das 10 às 12 - À tarde, das 3 às G.

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

DR.
-----------------------------------------------------------------

NEVES

DR. MARIO "VENDHAUSEN

DRA. JOSEPHINA SGHWEIDSON MÉDICA
.

-

DOENÇAS n]� SENHORAS E CRIANÇAS
CO:-lSI'1/1'1\S: lJas .1 o às 12 li elas 14 'às ('j hOl'as - Una Felipe ISclullidt, :lfI (s0111'.)

--DR� SAVAS LACERDA
Ex.interno do Serviço do Professor Leôn idas Ferreira e ex-estag lár!o dos ServJços

do d r. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Chl'fe <lo Serviço de O[tahlloleg'ia do Dep.u-tnmento de Saúde e Hospital de Cru-idade

Clínica lné{li.o�cii.·úl'g'ica especializada de Olhos, Ouvidos, Xnriz c Gnl'g'all1a
CONSU]/l'úHIO: Rna Felipe Schmidt, :l, Poue 1259 -- CONSULTAS: Das 15,aO

às 18 horas -- RESIDIllNCL'\: C"nsellv'i1'(J lIIal'l''', 77 -- I�I,ORIANóPOJ"IS.
-

INSTITUTO DE DIAGNóSTICO
CLINICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela Universidade de Genebra
Com prática nos hospuais europeus

Clínica médica em g;eral, pediatria, doen

ças elo sistema nervoso, aparelho geruto
urinário do homem e da mulher

Assi"te. Técnico: DR. PAULO TAVARES
Curso de Rad iolog ia Clínica com o dr.

Manoel de Abreu Campanario (São Pau

lo). EspeeializaTlo em Higiene e Saúde

pública, pela Universidade do Rio de Ja

neiro. - Gabinete de Raio X - Electro

cardiografia clínica - Metabolismo ba

sal - Sondagem Duodenal -- Gabinete
de fisioterapia - Laboratório de micros

'u-pia e anáfíse clínica, - Rua Fernando
Machado, 8, Fone 1.195, -- Florianópolis,

DR. AURÉLIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RA 10 S X
Moderna e possante ínstalnção

de 200 MA,
Diagnóstico precoce .d::1. ,tubcrculosC'
pulmonar, úlceras gástr icas e duo
denais, câncer do estômago, afc
ções das vias biliares, rins�, e,tc.
Aplica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonnr - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-cur
tas Ilaios Infra-Vermelhos e Raios
iJltra Violeta. Infrazol1-Terapia

I Con su ltúrio : Rua Deodoro, 3
esquina Felipe Scihmidi:

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

Clínica médico-cirúrgica do
DR. AUGUSTO DE PAUJ_jA
CmURGIAO -- DIRETOR DO HOS

PITAL DE CARIDADE
Doenças ele senhoras -- OperaçCies -

DiatermIa __ Infroa-Vermelho -- Ultra
Vlol€ta

Rua Vise, de Ouro Preto, 51. Te!. 1.644

CONSULTAS: às 11,30 e das 3 às 6 horas

� rl'atamento elas dores e inflamaçCies nas

1
senhoras para evitar operaçCies

.

HE��F�!I��A!��'r��pSA
(Parteira)

Dlplomacla pela lHaternl!lalle
de Florianóllolls

Com lonll'a prática !lo seniço
obstétrico

Afl'n<le chamados a qualquer
hora

Pl'�ra da Banlleil'a, 53 - �ob.
(Antill'o I,arll'o 13 de Maio)

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Cirurgia e Oi-topedln. Clínica e Oh-ui-gía
do tOl'UX. Pai-tos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
rlarn en te das 15 às 17 horas. RESIDftN-
crx. Almirante Alvim, 36, Fone 751.

DR. AGRIPA DE FARIA
CLíNICA MÉDICA
Rua João Pinto n , 7

Tel, 1461
Homens e Sen.horas - Moléstias
Nervosas - Moléstias Mentais

Consultas diál'ins das fi
horas em diante

1),_ 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 u rinàrtas -- Operações

, Consult: Vitor Meireles, 28.
Ateride diariamente às 11.30 hs. e,

à tarde, das 16 hs. em diante
Resid: Vida1 Rámos, 66.

Fone: 1067.

DR� REMIGIO

BEZERRA LEITEDR,
Clínica Médica

Tratamento das Doenças
Pulmonares
RAIOS X

Consultório-R. João Pinto, 7
Telefone: 1461

Consultas das 17
horas em diante

DR. SAULO RAMOS
Especialista cm moléstias !le senhoras -

Partos,
.\LTA CIHURGIA AllDOIlUNAJ,: estll

ruago, vesícula, útero, ov�rio.s, apêndice,
(umores, etc. -- CIRUHGIA PI,ÁSTICA
DO PERtNEO -- Hérnias, hidrocele, ve

ricocele. Tl'atamento sem dor e operação
(le Hemoi'i'oides e varizes -- Fracturas:

aparelhos de ll'êsso, Opéra nos Hospitais
de FlorlanópeJie.

l'raça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.009.
Horário: Das 14 .às 16 horas, diariamente.
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A Espanha caminha
para a guerra A ,V, IS, �Baltimore USA - (Exclusivo do terrâneas espanholas podem auxi- Francisco Treska, proprietârio

PRESS - IN'FORMATION SERVICE liar explicar a orígem de tais ru- da "Padaria Central". sita à
_ Por SELDEN MENEFEE) _ Se mores: Rua Deodoro n

'

20, desta ca

as recentes informações proceden- 1 - Consta que, em novembro pital, avisa os amigos e anti
tes de fontes republicanas espanho- último, os nazistas enviaram 20 mil gos fregueses de que, nesta da
las forem corretas em suas indica- "engenheiros" alemães para a Es- ta, assumiu a direção da mes

ções, a Espanha parece estar se mo- panha, a-fim-de auxiliarem a cons- ma, afastando, definitivamente,
vimentando rapidamente para uma trução -de fortificações costeiras do seu estabelecimento com

ativa colaboração- militar com os contra uma possível invasão. mercial, os ex- arrenda tários, SI'S,

2 - Consta que canhões alemães Pedro Claudino Goulart e Her
foram montados em Algeciras e La cílio Nunes, os quais não po

derão fazer qualquer negocio
ou transação em nome da men

cionada Padaria. Florianópolis,
15 de Junho de 1943.
327

nazistas.
Uma irradiação para as col onias

espanholas citou o novo cap itâo
geral das ilhas Canárias, Garcia Es-

Lín ea, próximos a Gibraltar, assim
como em pontos situados a 12 ou

15 milhas a oéste da fortaleza bri-

MADEIRA
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Aperfeiçoamento e Longa Ptâtica no Rio de Janeiro

COX:'\IJ]/l'AS - rela manhã: às terças, qnintas e sábados, das 10 às .12 1101'.8:

il tal'rle, diariamente, das 15 ii, 18 horas - CO:\TSUJIl'óRIO: Rua João Ptnto n, 7,
Hobl':'l!lo -- Poue: 1.4.67 -- Uesidência: nua Presidente Coutinho, 23.

(DiplOl11:1elo pela Faculdade Nac. de Medicina da Un íverstdade do Brasil)

Ex-interno do Serviço de Cljn lca Méd ica elo Professor Osvaldo Ol íveha, médico do

Departamento de Saúde

('I,I:\'IC,\ i\!(,;DICA - Moléstias Intcru as de arlu ltos e ci-Iançns. COXSlJI!I'óHIO:

Rua «'.'Iipe Sclrmtd t n, 311 - Tel. 142(; - HESlnB?\Cl,\: }{ua Yiscondc de OlU'O

PI'<,fo n, 70 - 'I'e l, 1:;�3 - HOTIARlO - nas 1;) 'IS 18 hor-as - I;> LOI1I.'\Xól'OLlS.

"A Espanha ,precisa colocar-se tânica.
numa situação em que possa en- - Noticia-se que muitos milha
frentar qualquer eventualidade que res de soldados germânicos já se

venha a surgir como resultado da infiltraram 'na Espanha, 4isfar
guer ra mundial uma guer ra da qual cad os em legionários Azues, regres
nenhuma nação pode isolar-se, pois sando da frente russa.

o futuro da Europa está sendo de- Nos últimos tempos, as irradia-
terminado pelos resultados da ções alemãs para a América e para
luta". o Extremo Oriente, a respeito da
Pouco tempo, depois, um comen- Espanha e do Marrocos espanhol,

tarista de Barcelona disse: "A Es- tem abertamente se referido aos

panha é uma nação em prontidão preparativos militares que se reali
para a luta,.. Os timidos que se zam no Marrocos espanhol.
sentirem atemorizados pelo poderio Erich Schneyder, diretor geral da
de nossas fôrças não entram em li- agência alemã de notícias "Transo
nha de conta!.,. Nós percebemos cean" declarou:
claramente que o pacifismo é ati- "

... Ao alto, a fumaça das deto- Vende-se uma, à rua Bocaiu
tude de carneirnse sentimos dentro nações das bombas anti-aéreas ado

va, 151, com fundos para o
de nós muito da furia de lobos e vertia um avião de reconhecimento mar. Tratar na mesma.
touros". americano de que também no ar 310
As emissoras espanholas começa- as fôrças armadas espanholas ; es

rarn agora a seguir uma linha com- tão protegendo a neutralidade da
pletamente f'a langjsta, atacando fre- Espanha","
quentemente a Rússia, a Grã-Breta- "Estamos encontrando soldados

l11ha
e os Estados Unidos. A rádio por toda parte. O caudilho colocou

da Falange, em Valladolid, por suas melhores divisões no proteto
exem p lo, declarou: rado do Marrocos. As tropas estão
"Os banqueiro! judeus de Nova acampadas dentro de um completo

Iorque, e Londres, de acôrdo com regime de tempo de guerra_,. A
o bolchevismo provocaram esta Espanha está em guarda, dia e noi- Por preço módico, vende-se
guerra. Mas, como um brilhante te, contra qualquer eventuali- uma, com ótima casa de mo·

raio de luz, a voz de Hitler asse- dade.,,"

I radia,
à rua Lauro Linhares, n.

gurou-nos que "esta guerra não E, a respeito de sua passagem 64, medindo o terreno 20 mil
terminará como os judeus desejam, por Lisbôa, Schneyder acrescenta: mts. quadrados. Tratar à rua
com o extermínio da raça ariana, "Portugal não estará sózinho no Cons. Mafra, n

' 39 (Altaiata
mas com a destruição do judaismo caso de um ataque contra a neutra- ria), 30 v ·26
europeu, , . lidade portuguesa; pó de, a qual-
A mesma emissora condenou () quer momento, pedir o imed-iato e

bombardeio das cidades italianas poderoso auxílio das fôrças arma

pelos britânicos, acrescentando: das espanholas". o instrumento
"O caudilho (general Franco) conciente da política anti-bo lche

nunca ocultou que suas simpaitas vista".
não estar nunca com os inimigos Tudo isso pó de ser "interpretado
do Eixo ". como preparativos para a "ocupa-
Todas essas declarações parecem ção protetora" da Espanha, como ICLíNICA �IÉDICA indicar que as emissoras espanh o- foi feito há três anos, antes da in-I

Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas,

RE'IIas estão empenhadas numa cam- vasão da Noruega.
Moléstias Internas, de Senhoras e Co- ,

SIDftNCIA: Av, H, Luz, 186, Fone 1392. panha destinada a preparar o povo Segundo competentes comenta ris-
unças em GeraL CONSULTóRIO: Rua para uma operação militar contra tas, é quase certo que a colaboração
Felipe Schmidt -- Edifício Amélia Neto, as Nações Unidas. Para tornar mais germâno-espanhola tomará a forma

aceitável essa política, estão sendo de um auxílio, à Alemanha, políti-
empregadas até mesmo insinuações ca que é presumivelmente adotada
veladas ao engrandecimento im- na esperança de que Hitler possa

cam ez, como tendo dito:

perial.
Circularam recentemente rumores

de que os alemães estavam mar

chando para a Espanha, rumores

que foram formalmente desmenti
dos por todos os interessados. Mas
notícias, procedentes de fontes suh-

conseguir uma dramática vitória e,

oportunamente, recompensar O ge
neral Franco, entregando-lhe Gi-

Padaria Central

15v-3

Ven de se peguena casa

II
,..

corner c io l , de
sêco s e rno lh.o dos , hem a

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

211 30 v- 30

EMPREGADA
Precise-se de uma, à rua <ie

neral Bittencourt, n: 97,

CASA

10v 7

VENDE-SE: ;i�� md�
mudança

um negoclo de secos e molhados,
bem afreguesado, no Saco dos Li
mões, casa n. 280. Tratar na mes

ma. 10 V.-- 7

Chácara

LIMOUSINE
VENDE-SE por Cr,$ 7.500,00 uma

limousine Ford 1937. Vêr na Gara
ga Augusto. Rua Francisco 'I'oleri
tino,
• ......_....-.-.-.-......._-_...-...-.-.........a-�_-......�

ALVARO RAMOS I
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

MACHADO & CIA.
AG1J:NCIAS E RErRESENTAÇõES

Caixa postal -- 37. Rua João Pinto - �.

Florianópolis
braltar e a maior parte do MarrO-I Sub-agentes nos pl'illcipais municípios do

cos francês. As emissoras alemlls ESTADO
tem encorajado frequentemente tais
ambições espanholas.

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades Ltda.
BANCO DE CRÉDITO POPULAR E AGRíCOLA

DE SANTA CATARINA
....

Trajano n. 16 - Séde própria - Registrado no Ministério da
cllllura 1)('10 Certificado n, 1 em 20 ele Setembro de 1(l38,

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códigos usados: MASCO'TTE la. e 2a. edição

, FLORIANóPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES

Empréstimos - Descontos - Cohranças e ordens de pagamentos
Tem correspondente em todos os Municípios do Estado - Representante
da Caixa. Econômica Ferleral para a venda das Apól ices do Estado de

Pernambuco, com sorteio selllest.ra1, cm Maio e Novembro,
Paga todos os conpons das apólices ,Federais e dos !Estados :de São Paulo,

1\lIn3s 'Gerais e Pernambuco
Mantem cal'tei·ra especial para administração de prédios.
Recebe dinheiro em depósito pelas melhores taxas:

C/C à disposição (retirada livre) .,., .. ".",.""".,.,'. 2%
C/C Limitada '" _'.', """ _"., .. " " , , .. " .. ".,.... 5%
C/C Aviso Prévio , _, , , , .. , 6%
C/C Prazo Fixo ".",'" .. ",.""".",.".""", .. ". 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em todas as Reparl i
ções Federais, Estaduais c Municipais.

Rua

Irmandade do Senhor Jesús dos Passos e
nospifai de Caridade

EDITAL

fLORIA NO POLIS
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 Hospitlofl, na sua Secretaria,
Propostas em cartas fechadas, de todos os aI tigos necessarios
Qo seu consumo, durant.e o semestre de julho a dezembro do
Corrente ano.

Os proponentes poderão obter as listas completas de to-
dos os art.igos, aos quais se refere este edital, no Hospital, ou

tOlll o Irmão Secretario, a rUa Cl'Ísp;m Mira n· 49.
Consistorio em Florianópolis, 7 de iunho de 1943

JU'LIO PEREIRA VIEIRA, Secret�rio.

FARMACIA E$PERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
HO.ie e amanhã será a ,sua prefel'lI1a

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopatias -- Pcrfumarias
Al'tigos de borracha.

Gal'lluto-!e a exata observância no l'eceítnário médieo.

PREÇOS llIÓDICOS.
Rua Conselhelt·o nllfrll, 4, e li (edifíCio do 1\{ercado) - FONE 1.642

Agri-

Llc. D.N.S.P. n' 199, de 1921

HA Raúdeira Nacional quan<1o U!>3t·et.
C('I' enl :sala ou salão, por lnotivo de l'ell�

nióes, confel'ências ou solenidades, fjCà�
I'á estendida no longo ,la pal'Nle, l'Ol' de·
f raz da cadeil'a da presidência ou do lo·
cal <la tribuna, sempre .acima fIa cabeça
!lo respectivo ocupante e colocada de
modo ql1e O lado maiOl' 110 I'etângnlo
('steja em sentido horizoJltal, (l a es·
fl'ela isola!la cm cima". (Decreto-lei 11.

4,545, de 31 !le jnlho de 1942; -- Art. UI,

S a n� uenol
co N TEM

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

ETC,
TONiCO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. O.Plup.rldol,
Elgot.dol, Anêmlcoe, Mi..
que criam M.grol, Criança.
raquítica., rcceb.rão I tonl-
fic.ção glfai do o'9ani.mo

com o

Sanguunol
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6 o ESTADO-Quinla ..'elra, 17 de J·unho de 1943

Um golpe a léste e outro a oeste
tONDRES, 16 (U. P.) --- O GIGANTESCO GOLPE, QUE AS FÔRÇAS ANGLO-NORTE-AMERICANAS DESFECHARÃO CON ..

TRA o FLANCO OCIDENTAL NAZISTA, NA EUROPA, COINCIDIRÁ COM A ARRAZADORA OFENSIVA QUE o EXÉRCITO
SOVIÉTICO LANÇARÁ BREVEMENTE PARA ESMAGAR OS ALEMÃES. ESSA DECLARAÇÃO, FORMULADA PELA EMISSO ..

RA DE LENINGRADO, FOI DIVULGADA PELO JORNAL "DAILY �ERALD".

TOjo fala, ameaça, prometeSão Fnancísco, Hi (U. P.) - o general Tojo da existônc in do go- r o general Tojo não quis n�feril'-
Pessoa, que parece conhecer as condições da pesca no Iíto- gener-al Tojo, primeiro mí nistro verno de Chung-Khng e das últi- se à duração do .atua'[ conflito, cm-

ral da Ilha, mostra-se surpreendida com o fato de ter sido in- do Japão, em seu discurso aos mas vitór-Ias chonesas nas mar- bora declar-asse ser grave a situal-Jig'uilicante a quantídade de pescado exposto à venda no }[e·r- m cmbros rha Dí eta, deixou entre- ge'l1s do Yangtsé, o que, por su.r ção dos aliados, o que, por outroNI,I]O Público. ver que os aliados se estão prcp a- grande i'l1lIportància, torna Ins igni- lado, não concorda com a ::lI·i.rJlla-]� muito comum, cm quase todos os ramos de negócío, H rando para hm(:ar violenta contra- Ii oarrt e o valor da a,lüúl1ça n i pó n i- cão de que os japoneses estão seunmuleão de lucro desmedído r de modo flue os interessados lof0nsiva no Pacifico. Revelou, ca com o governo fantoche de do obrigados a ,res.ist.ir aos emhnusam-de meios os mais hahílídosos senão também os mais cen- ,a>inda, o arroganl c dirigente n ipô- Nankin e o imp orador tílere chl tes de tropas
í

nrim igas, cada vez
suráveís, para atínglr aquele ohjet·iYo, Importando-se pouco, n.ico que os [aporicscs estão 1)re- Mrumlchur.ia. mais forbes e melhor equi.p.a.dasOU quase nada, com o sacrifício das classes consumidoras. sentcrncut c na ddemiv<l, empc- Prossegudrido em suas pro.mcs- do que no pr.incíplo da guerra.Não estamos suficientemente hahllítudos pnra provar flue mhad o« a responder aos golpes sas, ,af'i'rmou o chefe do governo Hef'er iu-s e também o primeiroisso ocorra com o comércio elo pescado. }Ias, achamos que o desêcchad os pelos aliud os. de Tóquio que o Japão darú a in- ministro' nípôníco à neulll"a,lkkl.do
c�aso põde e deve ser estudado por quem de direito, de fórma CO')JIt II d o, l) c h cf'c do governo n i- dependência das Fihip inas ainda da Suécia e da Turquia, cujos go
flue o ínterêsse púhlíeo não seja sacrificado. ipoJliico, apesar de seu discurso 110 corrente ano e l íbcr+arú la<111- vernos mam:tê<ll1 estreitas relações

� A pessoa, a que acima nos referimos, coutou-nos flue os pes- pcssinu.is ta, 'aíi rmou que o Japüo, bém a Birmânia. com o governo japonês.cadores das praias {lo Campéche, Armação e Pântano {lo Sul a Húlia e a Alemanha vencerão os •••••••_•••••p.I!I QI� Ia .
estão preferindo escalar e salgar os peixes colhidos, 11 enviá- seus advcrsá rius e aumentarão.

Deles P ss· a a I· I'Ios para o IUercR,tIo Púhlico, baseados no fato (Ie poderem assim mesmo durante a guerr-a, o aux i- a a IV n 1- ereavendê-los, por melhor preço, para as colônias e para o interior Iío comum para a luta co nlra as

410s municípios vizinhos. Além disso, os mesmos pescadores ale- nações u ruirhas.
gam flue há falta de coudução rápida .entre as suas praias e 11 O general Tojo adrn it.iu, ni nd a,
capltat.; , que, sem a derrota dos aliados,

O caso da. falta de condução, supomos, parcialmente pode- não poder-á ser estabelecida a

dn ser resolvido pelo emprêgo de carretas, No caso da prere- "Grande Asia", que (> a aspiração
rêuela de 'Venda para o interior, vertílca-se a hipótese da obteu- ccntenúr ia do Japão.
ção de maiores lucros, - ganaueloso processo, êsse, contra o Na opinião de Tojo, a Ch ina já
qual talvez se possa aplicar qualquer medida Iímítntfva, está finalmenle salva, .(]eYenclo ser

Os proprletãríos de rêdes são, em regra geral, os culpados assdnada com a mesma novos COI1-

pela carência d,e peixe

1,10 luercad,o;
e a população não pôde fi",

vênios. Esqueceu-se, cntretanto , ()

cal' iI, mercê deles, nem de quem quer qne seja. •...• ........• ........_·....•••......_·.......-a·.....'Y.·........ '

�outros tempos, o IleSca(lo a hlIndava em Florianópolis, che- O rei Jorge VI condecora ao
g'luHlo a emlliIJJar-se em gTfilldes esteiras, por serem insuficiell- gral. Eisenhower
te's as "bancas" apropriadas. )� o preço era ncessiYel a. todas
as bblsas. De uns anos a ·esta parte, o caso mmlou de feição.
:illeslllo uns mais fartas éll'OCaS IJiscosas, (lias e dias se passam,scm que no :iUcrcado a!lal'eça um peixe.

jAí está um "feIl6mello" 11lle precisa ser estudado, de ma

neIra que as autorMa(Ics encarreg'ndas 'de SUI}ervisar o aliaste.
(�iJlleJlto t181 l}Opulação l}Ossam tomar pro'l'idêndas posithra
mcnte urg'entes e acertadas.

Por que não há peixe no Mercado 1

«(A fome já bafe às portas de
muitos emuitos comerciários»

P. Alefwe, 16 (A. N.) - O Sindi('.a�o dos empregados 110 .comércio,
fnlanoo iI ill1p'l'cn.s� por UIll dos seus lideres, leve :1 oportlln,I(I,�,cle d.e
focalizar a situaeão criada Ipela -<IHa CIos preços e o euslo de VIda, rlI
zendu, entre oliÚas e.oisas: "O gran,de desnível, que Hllll�llllPllle se ve

rifica entre ·a.qui,lo que se ga·nha e o que se paga, vem crw·ndo, �)a'ra os

Iraballmdores em geral, uma si,luação verdadeiramente angusllosa. _�
eJ('vac,ão, que dia a dia mais �e acentua, jú (lt:pl!col.1 os ga:s,lo� .que at.<:
e.n1ão vinham ,s·endo dlespcnd,Hlos c.oll1 a subs'I,stencIa d"J (a·l1ulJa. VI
vendo {,IS classes trabalhadonflJs com :lJpenas os mesmos vcneimenlos
(jue pel'cebi'am há maus de 10 anos, fácil é a concLusão a que se chega,
re,lativarnente iI maneira C01110 vivem na,s atinais cü·cunstàndas os tra-
ba,lhadol'e,s".

'

Depüis de referir-se ú necessidade urgente de se�' aplieado o "aho
no p'rovisório", disse que a c'Jasse comerd�da loca.l vê que, cm venla
{] e a fomo com todas alSl suais terríve,is consequências, como nào pücli a
deixar ,de �e�', .já hate à,s pOl'tas de l11uito's €I nl!llÍ'tos comerciúrios.

Se·rilço-TeTeTeSi
.......

ras
..

sÍ,á
........

fn1í:üIéâ
De ordem do Sr. Dr, Diretor Regional do Serviço de

Defesa Passiva Anti-Aérea, convoco os Srs. Médicos,
Samaritanos e Voluntdrias Socorristas da Cruz Verme
lha BrasileirQ de Assistência, Enfermeiros e demais auxi
liares do Serviço de Socorros, para uma reunião, hoje,
dia 17, na Séde da Cruz Vermelha Brasileira, às 17 ho
ras, afim de serem tratados assuntos qu.e se relacionam
com o EXERCICIO DE ALARME, o realizar-se na noite
de sexta-feira próxima, dia 18 do corrente,

Florian6polis, 17 de junho de 1943.

Dr, ARMANDO V. DE ASSIS
Chefe Interino do Serviço de Socorro.

o abono familiar

: contradiz-se

Rio, lG (A. N.) - De aeôl'do com as instruções contidas na portaria
quc vem de ser assinada po10 diretor do Servi.ço de Estatística da Pre
vidfoncia, de TI'abalho, os interessados na concessão do abono familiar
devel'ão hahilitar-se àquela autoridade se residirem no Distrito Fede
ral; na cidade de São Paulo, perante o diretor do Departamento Esta
dual do Trabalho; e nas capitais estadua,is, ou demais localidades, ante
o delegado regional do Trabalho,

Nesta última hipótese deverão fazê-ia por intermédio ela Coletoria
Federal, juntando as certidÕes de idade dos filhos ou Illenores sob sua,

guarda, atestado da autoridade judicial, policial OH escolar, compro
vando que ...telll feito ministrar-lhes educação moral, físiea e inlelecllJlal,
a,lestado passado pelo empregador deelarando que percebe retribuição
inferior ao ,_!Iobro do salário mínimo local, documento que será firma
do peln autoridade policial caso trabalhe por eonta própria, atestado
da mesma autoridade de Que os filhos ou menores não exercem ativi
da,de remunerada; e, finalmente, atestado de óbito, caso seja falecido o

Jilh�.fe lJa fª1l1ília, /
-

"')"

CASA

De acôrdo com instruções super icres, a Diretoria
Regional do Serviço de Defesa Passiva Anti-Aérea solicita
o concurso da população para um exercício noturno, que
será realizado amanhã, nesta Capital, às primeiras horas
da noite.

Nesse exercício tomarão parte todos os setores da
organização dos serviços de defesa passiva, devendo a [:0
pulação seguir a orientação já amplamente divulgada e
exercitada para o caso de alarme aéreo.

Para breve, um grande acon.
tec1mento comercialULTIMA HORA

ESPORTIVA Conforme chegou ao n03SO co·

nhecimento, será realizad::t, den'
tro de poucos dias, a já tradicio
nal liquica;ão de inverno que A
Modelar COS:Ulua fazer c:nuo.lmen
te. O êxito qu� c::tracteriza esS'a,

grandes vendas será, certament�
êste ano, igual aos dos anteriores,
ou. possj'Je'mente, maior, em vir
tude da resolução da firma pro
prietária do grande estabelecimen
to cornercial. de remarc::tr não só
os preços de s artigos de inverno,
mas, tam.bém, todas as demais
mercadorias do seu varidíssüno e

l'ho «stock».

A renúncia do presidente do
Fluminense

Rio, 16 -- A. N .. - o sr. Marcos
Mendonça anunciou oficialnlente
o desejo de renunciar a presidên
cia do Fluminense.
Afirmou o conhecido paredro

que hoje os diretores do tricolor se

avistarão com o sr. Arnaldo Guin
ie, fazendo lhe o apelo para que
J patrono do clube assuma apre·
sidência. Disse ainda que o clube
jogará, no sábado à noite, com o

Corinhtians, na Capital paulista,
aproveitando a folga dec)rrentQ da
antecipação, pal'a 50. feü'a, do en

contro conl o Bangú.
.

w...- ...........,.._,.���,.._-__-"'..,."I<
"

*

FRACOS e

ANÊMICOS
TOMEM

Vin�o Creosotado
"SILVEIRA"

Grane' e Tónico

Faz 28 anos

Recife, lG (A. N.) - A Feelera·
ção Pern:1mlJUcana de Desportos
completa ho.ie o 28° aniversário de
sua fundação.

"_''''''''''_''_'_ .....

Contra Colôni�
Londres, 17 (Urgente\ ._- Aviões

britânicos esta noite atacaram a
cidade de Colônia. Catorze apa
relhos não regressaram.
.....................................-.-......._-.-�.,.-."."

Rei Jorge VI

Argel, 16 CU,P.) - O rei Jor
ge VI, que se encontra atuál
mente na Africa do Norte.
conferiu ao t,eneral Dewight
Eisenhower a condecoração
de cavaleiro da grande ordem
do Banho,

Cho,'em propostas ...
Recife, lG (A. N.) -. Três elos

melhores jogadores elo clube "Náu·
tico", há pouco elesfiliaelo ela Feele
ração Pernambucana ele Desportos,
estão encontrando propostas de to·
ela a parte ..Vicente, o goleiro, um

elos melhores elo norte, está, ago·
ra, em negociações com o Améri
ca, elo Rio.

* Aluga-se, à rua Blumenau, um

A luz é pouca prédio com 10 quartos, 2 salas, etc.

Rio, 16 (A. N.) _ A presidência Tratar ::a (�A SERVIDORA».
ela Federacão Metropolitana ele Fu. Rua Joao Pmto, 4. -- Fone: 775.

" • -. 'I!II.�••_•••- - ---- _.._".....tebol prOlblll �s Jog?S no_turnos .no l DeportadO para agramado elo SaO Cnstovao, deVIdo
à deficiência das instalações elé- Alemanha
tricas daquele campo. Loncl'nes, 17 (U. P.) - Os nazis-* tas exigiram a deportação, p.(ll'a fi

O esporte )lO P:wamí Alemanh·a, do sr. Fl'!ilz PhiJj,ps, di-
Ria, 16 (A. N.) - Aproveitando retO'l· da conhecida fábrica llOlk'ln

a visita à capital da República do desa "Philips". O diretor Fritz
desportista Manoel Aranha, presi- Phi!i,ps é filho do sr. Antol1 Pbi
dente elo clube Atlético Paranàen- !i.ps, presidente geral das "Campa
se, a reportagem da Agência Nacio· nhia.s Philips" e residen,te nos
nal teve oportunidaele de palestrar E"ta,lÍos Uni,dos. Segundo a a,gên
com o distinto clespórtista, quando cia holanclesa "Aneta", o,utros .in
em companhia elo presidente da clustria·is holandeses tiverlnlll1 o

C. B. D., o qual, falanelo sôbre a si- mos·mo destino.
tuação elos elesportos no Paraná, .......-_......-�,...-......-...-.._...Q....-'J.......-.....I"Io._....-.o"I.....- .......-�

élisse: "O Paraná tem feito, nestes que surgem a quem luta em bene
últimos instantes, esforços para fício dos desportos, e que são
caminhar à frente das dificuldades imensas; como todos sabem".

•

Londres, 16 (U.P.) - S. M.
o rei Jorge VI está na Africa
do l'vorte,'�desa.e sábado,

Madrí, 17 (U.P.) - A noti
cia oficial da visita do rei
Jorge VI ao norte da Africa
surpreendeu realmente os cír
cuIas encarregados da pro
paganda do "eixo". Também
lhes chamou a atenção a

osadia e o vigor do monarca

britânico, cuja visita é inter
pretada como uma "qespe·
dida real aos e,xél"citos alia
dos, nas vésperas do início
da grande invasão à farta
leza européia de Hitler".

ft sra. Chiang-Kai-Shek no Parlamento Canadense
Ottawa, Canadá, J 7 (U. P.) - percussão que isso teria sôbre a territórios conquistados, pois l�·

A esposa do generalíssimo Chiang- causa das Nações Unidas constitui- 50 aumentaria QS recursos do
H
el

-Kai-Shek, em discurso pronun-
- Xl)" para prosseguir na guerra.ria o maior desastre até hoje en- F· I di·ciado no Parlamento desta capi- ma mente, a ora ora e ogIOU o

tal, declarou que "a magnífica frentado pela Civilização. Acres- êxito obtido pela China em im
vontade de resistir do exército pedir que vários milhares de 501-

centou - a sra. Chiang-Kai-Shekchinês e do povo" não deve ser dados e trabalhadores japoneses
conduzida além dos limites da re- que se não deve permitir que o fôssem utilizados noutras parte�
�istência humana, pOf{jue a re� Japão se mantenha de posse dos do Jllu9d2.
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