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BELÉM, 18 (A. N.) ... O NAVIO FLUVIAL "MOACIR", SAlDO DO PôRTO DESTA CAPITAL COM DESTINO AO DE MA·
NÁUS, NAUFRAGOU À ALTURA DO MUNICíPIO DE CURRALINHO. TUDO INDICA QUE O NAUFRÁGIO FOI CONSEQUÊN.
elA DE UMA EXPLOSÃO A BORDO, POIS ÁQUELE BARCO CONDUZIA, ENTRE OUTRAS CARGAS, TAMBORES DE óLEO.
o FATO DEU-SE À MEIA·NOITE. DOS PASSAGEIROS E TRIPULANTES? EM NúMERO DE 120, ATÉ AGORA SE TÊM NO
TíCIAS APENAS DE 45. O "MOACIR" E HA DOS MAIS MODERNOS "GAIOLAS" QUE FAZIAM A tINHA BELÉM�MANÁUS.

o ]iU IS A�lrl'IO() JHARIO ])]� SAK'rA CA'rAR.lNA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

--o NOVO VICE-REI
DA INDU\

Londte3, 18 CU. P.) --- Foi oficial
mente anunciada a nomeação do
marechal Wavel para o cargo de
vice-rei da India, em substituição
de lorde Lintingnow.

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

Ano XXiX I

o novo comsndente das 'tropas
britânicas

I H. 8848Florianópolis Sábado, 19 de Junho de 1943

Londres, 1(J (l'. P.) A em ixsorn de Berlim ludicou, [rnp l icitamen t», S- F
.

18 (U P) Uao 'raI1CISCO, LJ.. - 111
que l.alvez csl c]n pOI' começar uma ofensiva alemã na frente russa, ma- comunicado japonês i nf'oi-ma que
nif'cstnnrlo o locutor que "a tensa calma atual na frente Iéste, a juizo dos a aviação japonesa afundou sete
c lrcu los militares de Ber-lim, indica que logo se descncadearú a tempos- l rnnspurres, um dcstroícr e ava

lade. Em vista da situação existente, não se deve deixar desapercebida r iou outro tr'ansporte e derrubou
,

'I 1 I t 'li I tIL teri di 32 aviões aliados, em frente a Gua-a al iv ir auc (as pa ru las nas ropas ( e c loque, que carne enzou o Ia Londres, 18 (U.P.) --- Em substi-dalcnn al. Esse com.nn icuclo se re-de ontem". O locutor acr-escentou que as patrulhas teutas estão batendo f
.

I
' tuição ao marechal Wavell, quecrc, cvir entcmentc, a 111,eS[I11<1

as linhas russas para conseguir informes e que a intensa ação aérea re- acaba de ser elevado ao cargo de
ação em que, segundo íutormou vice-rei da India, foi nomeado cocenleJl1ente registrada, também tem relação com às próximas operações. ontem o Departamento da ::\Iari- mandante-chefe das tropas britâ-
nha, os aviadores aliados abate-, nicas naquele Domínio o general
ram 77 aviões nipônicos. Auchinleclc.

capitularáLondres (Por Leve Ri-' que os invasores atacarão si- Lisboa, 18 :.__ Suicidou-se, ati-

chards, da' United Press) --Imultaneamente por vários pon- rarrdo-sc .ao nio Douro, o corr-etor
Cm perito naval jugoeslavo, I tos sobretudo pela "porta tra- de urna Companhia de Seguros do
que esteve vários anos na Sicí- ! seira", para isolar, assim, a Si-I Porto, Antôn.io Carvalhal. O suici
lia ou perto dela, como obs�r-II cília da Pen�nsula italiana,

,

c da em autor de do.is Ii vros de poc

lador, predisse que se os alia- cercar o maior grupo de tro- si as, "A Estrada de Damasco" c

dos atacarem com tropas essa, pas do "eixo" que se terá ren- "Efigies", lendo sido, há tempos,
ilha, se verificará um "ba-I dido aos anglo-norte-amerlca- elogiado ipcla Acaid enuia de Ciên
taan" italiano, seguido pela

I
nos desde a vitória da Tunísia. oias de Par-is, sendo cOI1JICcido co-

capitulação, quinze ou vinte "Relativamente - acresceu- mo "um ver-dadeiro anN-ariano".
dias depois do desembarque das tau - a Sicília cairá muito
primeiras forças invasoras. mais facilmente que Pantelá- Prisão para os. qu� ocultarem
Manifestou que os 50.000 sol- ria, porque tem uma superfí- . agentes inimigos , .

àados italianos que segundo cie bastante maior quase, Zll'nque, 1? (SIA) - A rad10 d.e
se 1

.

'

S' '1' 126 000 '1' t d d �'Ro.ma al11111C10U ho.Je Ullla nova l,el,c,a cuIa, eXIstem na I�I la se! .

,
qUI ?me :o,s ..

qua ra o::>· sob a qual qualquer pessoa, quelel'ao obrigados a retIrar-se 1- e e maIS dlfICIl de defen- ti"er co,nhecimento da pl"esenC<l
J.' �ar� detrás de uma linha que der". Preveniu, no entanto, de agentes inimigos no território
-;,,� ávessa a parte norte da ilha, que ela não se renderá sómen- itali,a'no e ,não. i�,fol�ma,r às autor�-

e PI' ,.

O 't _ tA, b b d" _ d?,dre,s, est�l sllJmt� a pena d,e pl'1-
,

a el mo a Catanla. s I a � com o om ar elO aer�o,. co sao superJo,r .a Cll1CO anos.
lanos se apinharão nessa zo- IYlO sucedeu conl Pantelana e �"""••"""'•••_••'-M""""""""-••_""""""._""",,,,,,,"-'-""_"'_"""'-.-".'-••"-"-•••••""'•••""•••"" ";..-••_.........,.

·�n����i:��d�s il:��e�e;rr��� �:��a:d��:,t;����, ���e��Ioi�� Crl·se entre o Parllilldo faSCllIIsta e MussollBnl-aVi,ões e dos soldados aliados. antecipar que haverá, pelo me-

inStmOSo�Crime���pfniCõChung-King, 19 (U. P.) - A "Central News Agence" anuncia
�ue aS 'fôrças chinesas ao entrar em Nan-Shen, após expulsarem os

laponeses, encontraram os corpos de 50.000 habitantes da cidade,�arbal"amente trucidados. Acrescenta a agência informativa que os

�Ponéses eliminaram 5.000 prisioneiros de guerra chineses que es

l4llalll feridos."""
..�·....w_·• ._._w ••

QUer a manufencão das férias
t, Alegre, 18 (:,,-. �.) �. O I c1; hi_giene e hunHln�dad.e: alé!l1� eSldente do SmdlCato dos de nao encontrar JusÜfIcaçao

�l�Dl'egac1os 110 Comércio de,· na carência de pessoal, decor-
1 l'oU à imprensa que o cance� .' � _ ,

alllento t 'r' das fC'I'I'ad rente de convocaçoes. Nao .hado empora 10 "

f 1 1 b'
, ,

8 comerciários, aventada 110 'a t� c � ��ços para o. c�merCI?
__

0, representaria a violação ou mdustr la - assegm a o SI,

(lireito adquirido por lei Darcí Gyosso na sua entl'evis
r impo�ição dos princí'pio$ ta,

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

Arma-se a léste a ·'tempestade"

roloneses e judeus tratados como «cobaias»
Londres,' �8 (SI�)

- Segun- i

mass� de jucl.eus, existe

l�m'11 �a�tração, os cie�l�istas a�emãesdo anunciam os CIrculas polo- galena especial para os cien- injetam nas vítimas diversos
.neses desta capital, as autorí- tistas poderem estudar as rea- venenos, e passam a registrar

-:= ues -alemãs estão empregan-I ções das vítimas em seus últí- os efeitos.
03 prision�iros dos Aca.mpos I

mos momentos.
.. .

Os nomes dos cientistas ale-
de concentração da Polônia em No campo de Oswiecim, f:")[ mães que participam dêsses es-

finalidade experimentais. estabelecida uma estação expe- tudos são conhecidos, e o dire-
Essa informação anuncia: rirnental do Instituto de Higie- tório polonês da resistência cí

"No campo de Preblinka, onde, ne de Berlim, na qual, além de vil anuncia que, em breve, pu
existe gigantesca câmara de I experiências sôbre a fecunda- blicará a lista corresponden-
gases para o assassínio em I ção artificial, esterilização e te".

Atirou-se às aguas
do rio Douroa SicíliaEm 15 dias

Londr,es, 18 (1'. P.) - Noticia,s
chegadas a es1a capital dizem que
o Partdd,o Fa,seis,ta 'rUrigi'll um ul
I.Írmatull1 ao. chefe do govemü, in
s,is[Í'Írndo pana que l)ol111,a fim às
d,issenções i'mternals, c há í,ndiciros
d,e que a ,'litllação de Mllls,so]i,ni se

'toTl1a ea,dn! v,er. Jmús rlelircada ante
'0 01'ganislno. pOl' êle criado. Pre
d iz-s,c que se apr,es,e·nl.ará uma cri
s·e müre o partido c o Duce, caso

ês!e 'não respon,da imedJatall1ente
à COl11lulücac,ão co·mcebida em ter-
mo.s enérgicos, que lhe dil'igiu o

secre.tál'i,o. elo partido, ,S·I'. CaJ"]o
Scol'za. Nela se solicita urna depu
ração da fren.Le ilüerna c o a.tIJllen-

to (las l"restnic,ões, afim de g,alva
nizar defesas itali'ailuls, d�) pü'I1tO
de vi,sta do 111o.l'al do povo. Não
se fixa qualquer l)'J"azo, mas o tom
parece indilcnrr claramen,te que si
,fllS autoridAldes govel'n.llme,ntais,

A luta é séria em
Guadalcanal

Concentração para a invasão
Londres, 19 (Por \\T. B. Djckinson, correspondente da Unlterl

Press) - As barcaças destinadas as operações de invasão dos aliados
avançam couttnunmente do norte da AfI'ica para Pantelárta, conver
tida agora em "ilha de passagem",

O anúncio foi feito pela rádio-emissora de Roma segundo a qual
os aliados concentr-aram já grande número de fôrças na ilha para em
preender a ofensiva sôbre Q continente. Ao mesmo tempo afirma-se
em Moscou que os Italíauos comecaram a evacuar tropas da Sicilia e
da Sardenha por considerarem que a defesa de ambas as ilhas será
difícil e que essas fôrças serão mais úteis na Itália.

A rádio-(,Illissora de Roma disse também que os aliados reuniram
ciuco mil aviões, mais de um m ilhão de soldados c ]W1' volta (la meta.
de das unidades navais britânicas que se encontram ao. sul do. :\Iefliter·
râneo para atacar a Europa.

Ao que parece e segundo as rúdios-emíssor-as em referência a
pressão aliada sôbrc o sul da Itália j:'í é tão forte que o quartel gen('ral
do comando da Luftwaffe foi transladado da Sicilia para a Calabrta,

Observadores militares ingleses opinam que sem dúvida os alín
dos estão reunindo tropas <1(' invasão na ilha de Pantelártn, que foi
capturada na sexta-tetra passada (' a qual constitue uma base ideal
para os borbnr-deios aéreos contra a Sicilia, por encontrar-se ao ill
cance.dos caças c bombardcadores que estão sendo. empregados nessa
fl·eutf'.

Além disso, ela poderia ser utilizada pelos aviões de transporte
com paruqucdistas c também pelas barcaças de invasão. Como ela

I
dista 1I1e110S ele 100 qutlôruetr-os da Sícílta, poderosos contingentes de
desembarque poder-íu m chegar até esta ilha pelo mar, protegidos pelaobscurtdado.

�

Também opinam os observadores aliados que os italianos não
contam com mais de dois milhões de soldados d('ficÍt'1ltemellte arma
dos, e apenas 1.500 aviões antiquados para fazer frelJte ao ataque con
tra a Itália.

Um locutor da rádio-emissora (](' Roma asseverou que a frota ita
liana "está muíto atiya (' não é infel'ior a lJ(,llhnma outra <10 mundo
quanto a eficiência. Sua a,ão (' sumamente dicaz c talvez chegue a
ser decisiva".

"De todos os moelos - aC1'('scellton - quando seus canhões come
('arem a t,'om' sel'.í po.r ord(,1I1 de no�,so alto comando c não 1)01' sng('stão da Bl"itsht Broadcasting Corpo.l'ation".

Essa obsel'va,ão denota que os italianos sentem o efeito das trans.
missões bl'it;1l1icas, em que se faz nlusão à frota de Mussolini.

nâo a'dotarem u.ma ação IÍl11edirula, extrollJos pa,ra alca'l1c,ar a v,i tória
0.5 d'i'l'igentes cJ.o partido fascista ·OU, no míni.mo. a própria salvação.
podeJ'lmn ,realizú-Ia 'l)Q.r contra A juizo dos comenlarrislas, os dü'i-
própTia, gentes .do parlrldo. talvez não eslc-'

Até agora ÀIuss'0li.ni havi,a ocupa-Ijam saLisfcitos com a chefia ele
do uma pos-ição {]()'l1li'llunle com :\111s,solini, por ,iul.gá-lo ca�'en'te da
respeito ao pHl'ti,clo. Acrecli1am os clretermíllN,ção. ,c energia CXQg.) (J.a's
cOlme'ntar.i.sla,<; que a s'llieéssão de polas circl1l1s,tfll1eias e daí que nu!)
reveses mi[lil-al'es que so,freu a Itá- hesrilarimll cm abaln.doná-Io. s,i jn1.
lin, ,enfral(jiuecctl a con,frianç,a, que gas,s,em que com ris'so eQ.nso']irba·
o partlÍ,do de,posit.a,v,a em socu chefe. rimll as suas fileiras c 111elhora
Ne.s,tes últimos t.empos oÍlJ'cnlaram l'i,aJlll a,s per�'Pecth'as de sua pró.
diversos ,l1u1110l'es que ,ass,i,nalarm o pria sil'llacã,o.
decHnio do Duce, tanto. física co-l..,.-�.,..-�---,.--------...........,-�--

mo moralmente.
I Jornalista absolvido

o Parili�J.o Fa.scirsl,a enco.ntra-s'e Em 'sua última sessão plena, o

em uma l�ihlacã,o seme.]J1anle à dlo I Tribl!,n'al d,e Seguranç� _confim�o�[,
P 'I N ... 1 S

.

II' t '1 Al UI1a1I11nleluente, a clec'lsa,o ,do JUIZ,a,rhrc o 'aJcJOna
_

OCIa IS, a ,�a e- i\[i,ranifla .Ro.drigues, que abs,o:lven (1
manha. Tem noçao {lo per,lgo ('111 jOI'nal,isl,a ,de Sã'O Paulo, Luiz An
que s� erncontr,rurá s,e o eix·o per- tônio FuzaTo, também a.dvogado e

dler a guerra. Em consequênlCÍa, come'l'ciante naqlwle Estado. O
., réu fôra acusado por um des'afeto

o� seus componentes �ll�Str a<lll-�e de ter s.impati a para com o·� pa!�d'lSIPOstos 'a chegar aOS lUThltes ma[IS sos do eiX(Q".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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2 o ESTADO--Sábado, 19 de Junho de 1943

O�::!:=:=àO IAs iminentes invasões da Europarua João Pinto n.v 13 .

Por OSWA�D DUTCH. (Exclusi- �00.000 cr?atas (na IugoSlá,vi�); I b:itâni�os acham-se p.rontos no Mé- ,Além dos pontos de ataque pro.

T�l. 1022-Cx. postal 139 vidade do European Corr esp en- 300.000 húngaros (na Rússia e dIO Or iente para quaisquer opera- váveis a sueste sul e oeste da E

de�ts" - Londres - Não se trata Siebenbürgen); I çõ es que haja a sueste da Europa. ropa, há também um outro mUi�
mais de uma Segunda Frente. Des- 250.000 romenos (na Rússia e

sie-I O Primeiro Exército e o Oitavo vulnerável no norte - a Norue
de que Roosevelt fez o seu discurso benbürgen); Exército britânicos, o Quinto Exér- Quando se visualizam êstes q:::
em 13 de fevereiro, sabe-se que a 500.000 italianos (na Itália, e nas, cito Americano e as fôrças f ran ce- tro grandes setores da frente e nos
"segunda frente" será uma frente costas do Mediterrâneo e do Adriá- I

sas sob o comando do General Gi- lembramos do fato que Roosevelt j'
múltipla; que não se fará uma in- tico); ! raud e do General Lecler c acham-se não fala de uma segunda frent:
vasão do Continente, mas sim di- 3.850.000 tropas alemãs. na África do Norte prontos para mas sim de diversas invasões, PÓ de.•

I versas invasões. Roosevelt decla- 5.500.000 ao todo. a invasão do sul da Europa. O sr. 1 se tentar fazer uma idéia muito
I rou: "Não escondemos a nossa in- As tropas alemãs acham-se dis- Churchi ll declarou que o efetivo aproximada da grandeza dos planos
I tenção de fazer essas invasões". E tribuidas mais ou menos como se- dos exércitos desembarcados na realizados na conferência de Casa.
Churchill declarou no dia anterior gue: 2.000.000 de homens na Rússia, África do Norte desde novembro se blanca,

I
que durante os nove meses seguiu- 700.000 n a frente ocidental, 200.000

I
elevava em fevereiro e 500.000 ho- �_-:_""'_"""'-=""'''''''_''''''''_''''-''''-''''''�-�_''�'-''''='''''"'''�--�._--''''''-.

tes teriam lugar acontecimentos de- 110 Mediterrâneo, e uns 950.000 ho-' meus.

Anúncios mediante contráto cisivos - ·isto é entre os m"eses de meus an Alemanha na categoria de! Até êste momento nada se sabe' � FAÇA fEU AnÚNCIO PELO
fevereiro e novembro. tropas de reserva, as quais serâo do Segundo Exército e Sétimo

�
��

Os originais, mesmo não pu- São êstes os planos completados enviadas para onde mais necessida-! Exército britânicos, nem de ne- �---. ..... #- �
I

I
blicados, não serão devolvi. durante a conferência de Casa- de houver da partid� delas.

_ I nhum
_

dos exérc.itos a�eric�nos co:n .... D f I 'J •• , -j'lj� I.
dos. blanca. Estas tropas do Eixo, que estão exceçao do QUInto. E, pOIS, razo a- FonE 12. :::..LI � 'I

,

Em rela?ão com as invasõ�s da cansadas e verdadeiramente esfalfa-: vel supor que êstes exércitos se::::;. RL��:��N�O��l/TARI}�!���!!o
A direção não se responsa- Europa, ha duas cousas de Impor- j das de combater, bem conhecedoras acham de reserva em qualquer re-

biliza pelos conceitos emiti- tância capital. Uma é a expulsão das I dos reveses dos últimos meses, que' gião de concentração para opera- A
.......

··-··N----O_,._'Y'Is-s
......

A-
....

---�SE C ç A- O'"
I rios nos artigos assinados tropas do Eixo da África do Norte, I lhes devem causar certo desânimo,! cõ es contra a costa ocidental da Eu-

ficando assim aberto o flanco sul têm de enfrentar tropas britânicas,
J
ro pa. O número dos exércitos britá-

da Europa. A outra são as enormes americanas e francesas que estão' nico e americano dos quais não se � PE�SAMENTO DO DIA

perdas sofridas pelos alemães na perfeitamente frescas e receberam tem feito mencão até aqui dá uma 1 Se u a moça me agradasse,
TóPICOS o. COMENTARIOS f ente russ 'y" t doi teci

.

d O id éi
..

A • não a desposaria porque ela
.. .. ex

I
r a. �s es OIS acon .eci- o e quipam ento mais mo erno. certa I ela das forças prestes a cair 'A '

mentos têm produzido o efeito de Nono Exército e o Décimo Exército
I

sôbre as Potências do Eixo. tornan�o-se esposa, transfor.

A campanha contra a prolongarem para 13.000 milhas as
mar-se-ia completamente, e e�,

elevaCão de pre(OS, linhas de defesa alemãs, ao passo (ontra a Tônico nutritivo. Isenta passados algu.ns meses,
.

veria

na América que as tropas das Potências do Ei- paralisia de alcool. Rico em vitc-
nela um ser dlfer,;nte d� �o�e�

xo disponíveis para a defesa desta que me agradava •
- Pit igrilli,

Nova Iorque, junho - (IN-
I linha enorme foram reduzidas de I 18P(:.��r-�Ó minas e cálcio. Bôa para A ANEDOT·A DO DIA

TER-AMERiCANA) - O ra- 6.500.000 para 5.500.000 homens. Departa-
cíonamento de comestiveis e a Alguns 'números dão uma idéia do mento Esta. qualquer época e ótima

redução dos mercados consu- que isto significa verdadeiramente dual deSau- para todas as idades.
mídores estão sendo altamen- quando se considera a invasão da de fará am-

pla distri- 70 dte sentidos pelos 135 milhões Europa. Até outubro de 19 .. 12, a fren- b d anos e emprego no
.{, uição e impressos, encerrando os

de habitantes dos Estados Uni- te russa prolongava-se por 3.100 mi- mais modernos métodos de prof,·l.axl·a doi f 'f'.... mun ointeiro.tern orti ico-
dos firmemente decididos a lhas. Havia cêrca de 1.400 homens da paralisio infantil, segundo os es-

derrotar o Eixo. para cada milha desta frente. As pecialistas riograndenses.
Foi isto que recentemente se frentes da costa da Europa que ti- Um lactário em Belo Horizonte

acentuou numa irradiação pa- nham de ser defendidas tinham um B 1 H' t 18 (A N ) P
..

_ " '. e o or:zon e, ..
---

or iru-

1'0. todo O país de que partící- comprimento de 3.600 milhas (desde ciativa da L.B.A.. Instolcu- se aqui o

param Clifford Townsend, di- Petsamo, ao longo das costas da I Lactario São Francisco de Assis. A es

retor da produção alímentícía Noruéga, Dinamarca, Holanda, Bél- f�ra �� aç�c do referido lactário abran-

do Departamento da Azrícul- gica e Franca até à fronteira espa- �e vcrrros airros e seu aparelhamento
� ". . .

e completo, podendo atender, diada-
tura dos Estados Unidos; Ma- nhola), para o que havia disponí- mente. 120 crianças.
[or Fiorello La Guardia; Dean veis 700.000 homens, ou seja cêr-

Carl Edwin Ladd, do Colégio ca de 200 homens por milha.

de Agricultura de New Yory. Em fevereiro de 1943, a frente
Calculando que 257c da pro- russa tinha sido encurtada para ..

dução alimentar do país te- 2.800 milhas. Porém, as perdas do

riam de ser fornecidos êste ano exército alemão entre outubro e re

ás forças armadas e ás nações vereito elevaram-se a 675.000 ho

aliadas, Mr. Townsend decla- mens mortos e 325.000 feitos pr l-
rou: sioneiros, além de um enorme' nú-

"I!! completamente impossivel mero de feridos, isto é, ao todo cêr-

satisfazer as nossas exigências ca de um têr ço dos efetivos 'dos

militares e ficarmos ainda com. exércitos alemão e seus satélites no

produtos bastantes para abas oriente. Há, pois, agora apAtas
tecer a população civil de tudo L.OOO homens por milha disponíveis
que ela pretenda comprar". para a defesa daquela frente.

O major La Guardia descre- Por outro lado, devido à con- Um
veu O plano da sua campanha quista da África do Norte pelas
contra os violadores do regu- Nações Unidas, toda a costa meri

lamento dos preços. e anún- dional da Europa acha-se agora ex-
•

ctou que o abastecimento da posta à invasão numa extensão de

carne era muito reduzido. As- mais de 7.000 milhas, (o sul da

severou ainda que era sua in- França, Itália, Sicília, Sardínla,

tenção destruir o mercado ne- Córsega, Iugoslávia, Albânia, Gré-

gro e perseguir os aproveita- cia, Creta, as ilhas gregas e as ita

dores da situação de guerra no lianas dQ Mar do Arquipélago). Pa-

jôgo do alteamento dos preços. ra a defesa desta enorme linha cos-

Em Washington, Prentiss teira as Potências do Eixo têm ape"

Brown, diretor do Serviço de nas disponíveis 930.000 homens, is- H

Administração dos Preços to é. aproximadamente 133 homens

anúnciou que medidas drásti- por milha. Mesmo que as Potências

cas iriam Sér tomadas contra do :Eixo resolvessem evacuar as

os mercados neg-ros em· todo o ilhas g'regas para reduzirem o com

,país, em cumprimento ás or· primento das suas linhas de dere

dens do Presidente Roosevelt. sa, haveria ainda apenas 200 ho-
,- mens disponíveis para a defesa de

cada milha da costa.
1!:stes números mostram bem a

importância que tem a conquista dá
África do Norte para o potencial
da defesa do Eixo.

Semestre
Trimestre

ASSINATURAS
Na Capital:

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

No Interior:
Cr$
Cr$
Cr$

70,00
40,00
20,00

7,00
0,30

Ano 80,00
45,00
25,00

do a vérles qeroções.Tome

II ���et�í;:�
11 DE SCOTT

Hoje I Hoje

SABADO SABADO

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

Formidav el programa duplo! 80 minutos de gargalhadas
maior bola do o Gordo e o Magro, em:

do deserto
A

filhos
Far-we. t diferente, que agradará em cheio. ROX ROGERS

cantando 4 lindas canções do Far-West , em:

Volte para o rancho !
COMPLEMENTO NACIONAL

Preço único 2,00

às 6 ]/2 e 9 horasFinalmente, Amanhã

O Mundo é um Teatro
Com Lana Turner, Judy Garland e Hedy Lamarr

.. 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 AlS 4 HO·
RAS, DIARIAMENTE, A'

PRAGA PEREIRA E
OLIVEIRA N' 10.

FONE: 1009.

COMPOSIÇÃO DAS FôRÇAS DO
EIXO

Segundo cálculos aliados dignos
de confiança, o efetivo total da li
nha de frente dos Nacional Socialis
tas e dos seus satélites, depois de
deduzidas as enormes perdas so�

fridas na Rússia, é aproximadamell
te de 5.500.000 homens. Nesta oca

sião, estas fôrças têm a composição
seguinte:

200.000 búlgaros (na Bulgária e

na Grécia);
200.000 finlandeses (na frElnte se

hmtrionaJ rus�ll) i

"A Ban(leira Naciollal quando em prés·
tito ou procissão, nil0 será conduzida em

l)osi�ã() horizontal, e irá ao centro da
testa; da c,ohma, se Isolada; ft direita da
testa (141 coluna, se houver outra bandeio
I'a; à frente e ao centro da testa da co·

IUD1I, dois metros adiante da linha pelas
denlais formadas, se conCOl')'el'em três
011 maJs handeirlls". (Decl·eto.)ef n. 4.545,
p lU At J'.!lh!.' !l� !�4�j ..,.. ...yt, �,8, " �)J

I

1
n

n

ELOGIOS
- Lindos dentes! São seus?
- São. Ainda agora paguei a

ultima prestação ao dentista .. ,

•

O PRATO DO DIA

MEXIDO DE OVOS E
CENOURAS

Frite em manteiga. quatro
cenouras pequenas raladas. Tem,
perc-as com cebola e sal.

Junte aos poucos. farin'1'\a
mandióca, cozinhe esta e, pc
último, junte tres ovos cozidos
e picados.

Iheiro de ilustração à-cima, otàrecel"
lhe, em amável gesto. um c(JJiQtl dQ
excelente a.peritlvo KNOT, lembrll
se V. Sil1. de o.crescentR.r. (la I\gro.d..

oe, .. gentilez.. : E$TEE' TAl1'" _ -_

�El'1 (J I1EU APEiUTIV.
'

Pi1ED/!.ETtJI

f#tnj:i��1til'! Plloouro OA KI10rs.A, I/fO. (0/1. E St6UllOS
__ ITI••u.í -

tI

Padaria Cenlral
A V I S O

Francisco 'Treska, proprietária
da "Padaria Central" I sita à
Rua Deodoro n' 20, desta c�·
pital, avisa os amigos e anUo
gos fregueses de que. nesta da'

ta, assumiu a direção da mes'
ma, afastando, definitivamentel

'

do seu estabelecimento C(I[J1
mercial os ex. arrenda tário�J sr8.

,

fIrPedro Claudino Goulart e e'

eilio Nunes, os quais não P?�derão fazer qualquer neg6cI
d meo'ou transação em nome a.

J'danada Padaria. Florianópo ISI

15 de Junho de 1943.
327
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Rio, 19 (I.N.)-O «Flamengo» foi reforçado por Teixeira, elemento pro
cedente de S. Catarina, que será experimentado na próxima semana.

"",fi

'ff. 'I NOTA CARIOCA o ESTADOVida Social SA�;O-:- ��::�?g�tDOd:SP����� Sob a direção de ERASMOAMORIM PARGA, especial para O
ESTADO) � Por decreto recente Festival do Hemetério, centro - avante do

.&nlversárlolu do govêrno federal, os militares re- Atlético, de Belo Horizonte, está
Tamandare' d bí d 1 I' deDecorre hoje o aniversário formados com mais de 35 anos de sen o cou Iça o pe o plranga,

Co O Tamandaré F. C. realiza. São Paulo.natalício da exma. sra. prof'es- serviço passaram a ter direito ao pyrfgbt da
1 C B b ft._IlI••ItIoft'llltlr"''''/J1'_ rá amanhã, no estádio Adolfosora He ena • or a, esposa abôno proporcional, com Q qual po- ,_,.....,.'v "UNO, _

Konder" um movimentado fes-do sr. Patrício Borba. derão suportar a velhice com mais
1 que loi o sábio francês Jean tival espoi tivo, durante o qual• dignidade e conforto. Nada mais François Champollion quem,1

.

I serão disputados os seguintesO sr Protásio Lea, titu ar justo que êsse ato do govêruo Fe- em 1821, primeiro decifrou os

do Cartório de Registro Civíl, dera!. Justo e humano. O militar hieroglifos, tornando, assim, pos- Jogos:
sível, a moderna ciência da

.

A's 9 1/2 horas: Coritibanosfaz anos hoje. quando abandona as fileiras depois Egiptologia. F#lo de nada menos de sete lustros de .C. X C.A. Juventus.
.

h' I'
. A's 10 1/2 horas: BocaiúvaFesteja ore seu nata ICIO a serviço, merece ser olhado com 2 que o elefante índico, uni-

',� gentil srita. Gema Nappi. simpatia, devendo o govêrno ter o mal que ainda vive em es- F.C. X Bangú F.C.
tado selvucem na Índia, em Cei- A' s 13 1/2 horas: Açouguei ro

• maior empenho no sentido de que
'" _,. •

Ião, em Samatra e em Bornéu, F C X I d dê' F CPassa hoje o aniversário do tal servidor não se veja na necessi- mede três metros de altura e
.." n epen ncra . .

destacado esportista Válter dade de humilhar-se nem de passar pesa quatro mil quilos, isto é, A's 14 1/2 horas: Nacional

Wanderley, vicissitudes. Humano e justo, êsse o pêso de 60 homens médios. F.C. X Lopes Vieira F.C.
• �" ato, só aplausos provocou, [untan- A's IS 1/2 horas: Imprensa

Pazem anos, h'oje ••
'

d 3 que, a-pesar.de se ouvir Oficial F.C. X Primavera F.C.o eu os meus aos que me antece- frequentemente a expressão A' 6 / h CSras. Leontina de Almeida deram nêsse côro de louvores. "doce como o mel", a sacarina s 1 1 2 oras: aravana

Jorge, Edite Reiser Fóis No entanto, não são apenas os mi- é 550 vezes mais doce do que do Ar. X Per
í

F.C.
e Júlia Rosa de Guimarães. Iitares que envelhecem, Não são aquela subatô ncic ,

Sritas. Beatriz Vieira, Zulma apenas os militares que passam sua

Bernardes. Zulma Soares. existência no serviço da pátria. Nos
Olindina Silva e Noêmia seus IPostos, muitas vezes sujeitos a

Gonzaga. desconfortos e enfermidades, os

Srs. Hércílio Targino da Sil- servidores civis também são atingi
va, Manoel Bor n da Sil- dos pelas mesmas mecessidades que
va e Paulo Nogueira. afetam os militares. O govêrno po

Jovem.,Osni Machado Sousa. derá perfeitamente aumentar os

Menina. Márcia Gomes. aplausos recebidos estendendo aos

Meninos. Fernão d'Eça Neves funcionários civis os benefícios já
e Hercílio Mendes, concedidos aos militares.

• Neste momento, aliás, os milita-
Casamentos: res e civis formam um único cor-

Realisou-se , ante-ontem, às po, possui dos, todos, do desejo de
17 horas, na Matriz da Gló'ia, servir à pátria nos campos da lu ..

no Rio de Janeiro, a ceri môo ta, para vingar as afrontas feitas
nia religiosa do enlace matri- pelos bandidos eixistas. Amparan
::- )nia! da senhorita Vera Bul- do os servidores civis, quando ês
cão Viana Gallotti, tilha do tes, combalidos por longos anos

tenente-coronel médico Aquiles de existência dos quais grande par
Gallotti e sra. Beatriz' Bulcão te dedicada aos servidores público!'!
Viana Gallottl, com o dr. Hil- se aposentam, o govêrno não estará
debrando Monteiro Marinho, apenas amparando uma classe digna
médico da Assistência Munici- mas premiando quem o merece.

pal dos Distrito Federal. Ser- � ..,

viram de padrinhos, no ato re- As anedotas e piadas aparen
Iigioso, pOI: parte da noiva, o temente Ingênuas são graude�
coronel médico Florêncio de A· umas de desagregação mane

br êu e senhora; e por parte jadas pela "qulnta·coluna".
do noivo, o dr. Antônio Gallot- r L. D. N.).
ti e senhora. Testemunharam a

cerimônia civíl , por parte da
noiva, o dr. Luiz Gallotti e se

nhora e o dr. Aécio Lopes e

senhora; e, do noivo, o dr. Ar·
naldo Coelho e sr a, Ana Maria
Vieira da Rosa e dr. Derly de
Cunto e senhorita Mercedes
Pereira Gomes,

II

I�o.
�u.
lito
!ga.
�a.(8�jáGtede.•

ito

.....

4 que o atual Banco da Ingla-
terra foi fundado pelo finan

cista britânico William Paterson;
e que começou o funcionar no

dia l ' de janeiro de 1695, no

reinado de Guilherme III.

ro

6 que há mais noruegueses nos

Estados Unidos do que no

própria Noruega, pois, enquanto
vivem naquela nação 2.728.523
norueg'ueses, a população total
d�ste país é de 2,649.775 habi
tantes.

5 que a rosa�chá é assim cha-
mada porque o seu perfume,

de deliciosa fragrância, se asse
melha extraordinariamente ao

aroma do chá.

Cr-mprai na CP SA MISCE
LÂNEA é s .t er economizar'

"A Bandeira Nacional quando apare
cer em sala ou salão, por motivo de r-eu
niões, conferências ou solenidades, fíca
r,. estendida ao lonl:o da parede, por de
traz da cadeira da presidência ou do Io
cal da trtbuua, sempre acima da cabeça
do respectivo ocupante e colocada de
modo que O lado maior do retâugulo
esteja em sentido hortzontat, e a es·
trela isolada em cima", (Decreto-lei n.
4.545, de 31 de julho de 1942; - Art. 18,

CalJelof! branr.08 t
MARA VILHOSA 1

L{lÇAO

CARTAZES DO DIA
-...:1DODQ' •• iEi k.'O!XJCDJUC����'''''�UOiIXkllklD��X!!'!'!_''''''''''

HOJE SABADO MOlE
����lJIXJDDhI')narocrJOlX1';:ClDDOUOCX.� CXJI:lIXJDIDcDCl:Jt3OQOOcxnooooo�

Fones 1587 CINE ODEON Sessões às
e 1602 5, 7 e 9 hs.

Um far-west dos melhores. Charles Starrett, em:

Forasteiro da planícieInício do grande seriado com Lon Chaney, Bob Baker e
Helen Parrish:

Diligência(1 e 2 Episódios).
COMPLEMENTO NACIONAL (Natural)

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

IIH •.. •

I

Dr. Fulvio Aducci iADVOGADO IComunica a seus pra- •
zados amigos e clientes :

I
que transferiu seu ascrí- Itório para a rua Felipe

ISchmidt n. 3ft (térreo).

.........................
Iflv -10

N.-•..,.�.........,....Q....�....J-.......a.....J

U'ltima exibição dum filme' alegre, romantico e jovial:

'A volta do Garoto

vitoriosa

Fones 1587
e 1602 CINE IMPERIAL Sessão às

19.30 hs.

Notícias de Hollywood
Hollywood, 19 tUP). --- A "Métro"

Informou que o barítono colombiano
Cnrlos Ramirez, fará parte do elen
Co e intervirá na produçéio do filme
"MI;. Coed". baseado na vida uni
�.rsitária norte-americana.

Com Jackie Cooper, Susanna Foster e Ann GiIlis
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB)

CÃES DA NEVE (Short Colorido)
ATUALIDADES RKO i?ATHE' NEWS (Jornal)

Preços: 2,00 e 1,50. Censura LivreMACHADO & CIA.
"----�AOlllNCIAS E REPRESENTAÇõES

Caixa postal - 37. Rua João Pinto - 5.

Florianópoll8
IlQb·altentes nos principais munlcfplo! do
__ ES'MDO
�.w�

t�a8pa t LúÇÃO MAKAVI
«J!lOSA I

AMA NHÃ : SIMULTANEAMENTE. no

ODEON E IMPERIALBarbara Stanwick, em:

Até que a morte nos separe

o caso do ((Vasco»

Esportivo

o Tribunal de Penas da entidade
carioca multou o Vasco em 15 mil
cruzeiros' e suspendeu o jogador
Izaias por dois jogos. O árbitro
Mario Viana foi isento de culpa.

Rio, 18 (A.N.) ,-. O Vasco da Gama
distribuiu uma nota oficial, foca
lizando a deliberação do Tribunal
de Penas. A referida nota diz que
Q Vasco concorda com a decisão do
Alto Tribunal, porém, julga irre
gular os documentos que motiva
ram a decisão daquele 6rgão. Es
pera o Vasco a modificação da
situação atual.

Rio, 18 (A.N.) ---O presidente do
Botafogo iniciou um movimento
para realizar uma reunião de pre
sidentes de clubes, a-fim-de solu
cionar a questão em que está en

volvido o Vasco. O presidente Var
gas Neto monifestou ser con :rário
à realização da referida reunião
dentro da entidade, por considerá
la fora da lei. Fala-se. entretanto,
que a reunião será re :llizada fora
da entidade.

•

Rio. 18·- A N ..
- No jogo entre

o Fluminense e o Bangú, foram
autores de tentos os seguintes jo
gadores: Sono e Moacir fizeram os

dois do Bangú; e Mo.reco.i 3, Car
reiro e Russo 2, para o F'Iurní nen

:

se. A renda foi de Cr$ 90.227. A
arbitragem esteve a cargo do sr.

Fioravante d'Angelo, e foi bôa.
•

O Vasco ordenou o embarque
de dois jogadores argentinos. Tra
ta se dos craques Glaudone, centro
medio do Platense, e Lago, zaguei
ro esquerdo do Racing, ambos de
Buenos Aires.

•

Terça-feira, à noite, o São Cris
t6vão medirá Eorçcs , no estádio de
Pacaembú, com o Palmeiras. vice
líder do campeonato bandeirante,

•

Já foram marcadas as datas pa-
ra os jogos em dispu ta da taça
"Prefeitura de São Paulo", na qual
tomarão parte os três primeiros
colocados no campeonato paulista
de 1942. São os seguintes os jogos:
dia 24 -- São Paulo x Corinthians;
dia 27 -- São Paulo x Palmeiras e

dia 1. do Julho -- Corinthians x

Palmeiras.
:I<

No dia 7 do próximo mês de Iu
lho, o São Paulo enfrentará. na.

capital da República, o forte con

junto do .Fluminense.
,..._ ........-JI,

ACÁCIO MOREIRA
ADVOGADO

ESCRITóRIO: �'Ila Deodoro, II. 23
Atende das 9 às 12 e das 2 às 5

RESID:BNCIA: J,a Porta Hotel,
apartamento 112

ex. Postal, 110. Fone, 1277

�Fe·stã··�
.....

dã·s·
..

·····Lãiiie·rna-s
..�

A DIRETORIA do CLUBE NÁUTICO «RIACHUELO» comunica
que, para a festa que fará realizar na séde do Lira Tênis
Clube, no próximo dia 19 do corrente (sábado), em come
moração ao 28.0 aniversário de fundação, estão convidados os
senhores sócios do «Clube Náutico Riachueb», (( Lira Tênis
Clube» e «Clube 12 de Agosto)). 2 v - 2

CLUBE DOZE DE AGOSTO
Aviso de Secretaria

<:romunico aos s;'lrs. s6cios, pelo presente, que esta Secretaria fi·
naliza, atualmente, a expedição das carteiras individuais de associado.

Outrossim, solicito de quantos ainda não forneceram suas foto·
grafias para êsses documentos, fazerem-no com a máxima urgência,
de vez que dentro em breve será rigorosamente exigida a apresentação
dOIl mesmos como ingresso a todas as solenidades dêste clube.

(a) Orlando Filomeno.
Secretário. 5v alto!

Porto Alegre, 19 (N, A.l-Os madeireiros do Alto-Uruguai, aproveitando o cresci
mento das águas,. estão fazendo transportar, rio-abaixo, o produto do

seu trabalho, em 3,500 balsas.

Várias Notícias
Realiza'se hoje, à noite, no está

dio de Pacaembú, o ar. u aciodo
embate amistoso entre o lJorithi
ans e o Fluminense.

O esquadrão corírrticno atuará
obedecendo à seguinte constitui
ção: Bino, Chico Preto e Beglio
men; Bóde, Brandão, e Dino; Je
ronímo, Servilio, Milcme, Eduardi
nho e Hércules.

•

A to.bela do campeonato carioca
marca para amanhã, os seguinte:;
jogos: Flamengo x Botafoqo São
Cristóvão x Vasco, Canto do Rio
x Bonsucesso e América x Madu-
reirq.

•

\
São os seguintes os prélios da

última rodada do primeiro turno
d. certame paulista: Portuguesa
de Esportes x Portuguesa Santista,
Comercial x Jabaquara, Juventus
x Santos e Ipiranga x S.P.R.

*

Em disputa do campeonato de
Joinville, jogarão amanhã os es

quadrões principais do América e

do Ipí ranga.
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:. A "Casa Dauva" :
• •

té e outras bebidas em com-. Continuando na sua espetacular venda de inverno, oferece !panhias das suas namoradas. I) ...
Olharam, surpreendidos e com- a seus fregueses, durante o mês de iunho. mercadorias par •pletamente atonitos para o so- •

•A rendição em massa de ale- litário veículo britânico, cuja. preços ião baixos, que são verdadeiros brindes, em retribui-
.,mães e italianos na Tunísia tripulação os preruieti todos.. à prefarancicr COln que tem sido sempre distinguida. •ultrapassou quase a capaciâa- Um major general britânico" çoo

de dos exércitos aliados de to- indo á frente da sua divisão. •
mar conta deles. num "jeep" tomou sáemho EI� A' LG'Ti\fflAS DE NOC�AS OFERTAS •Um capitão, assistido por uma posição iortiiicaâa inimi- ! � lnV! oo :

Oalguns tenentes que suavam ga perto de Meneei Bou-Zelja. _

em bicos, e de mais alguns oii- Uma patrulha de soldados'" Pelúcia lisa mt. 3,90

I
Leí te de Colonia um 6,0 •

dais comissionados que teve ingleses viu-se frente a frente. Pelúcia estam.pada
" 4,90 Leite de Rosas .. 580 •

que tomar conta de 1.000 pri- com 600 alemães que deSeja-. Cochá c. pelúcia
..

5,40 Pasta Kolinos e Odol uma 3,40 •.. . ,

te
á

I
J_ i P I r· f t- a ..t bom .. 5,50 Pasta Gessy e Eucalol "

3,00sionetros, inu-se ae repen e as vam en�re.gar-s.e. na ou .ra mar- a
e ucro .us ao, ..

.. 23,00 Pasta Lever " �,30 A
t O I V

Casem ira com 1,50 largo - - ..voltas C01n 10.000. Um mo 0- gem do no Milume. s carros
oIRo Pelúcia eetc.mp. retalhos .. 4,50 Odol Liquido um 6,00 .,ciclista lhe disse então: "Dei-I britânicos não podiam atra-.. Cobertores cinza.

" 8,40 Bô ton Michel e Tangee " 3,00 •xei lá atrás um carregamento uessar o rio porque a l?_onte I. Cobertcres pciu Iiatci p. casal um 31,00 Sabonete Levar, Gessy e Llfebuoy caixa "

4,80
de 65 caminhões cheios de ale- tinha sido demolida. Entao o I ,... Cober·tores paulista p. solL "2.5,00 Esmaite Cutex u�� 33,'�OO' •-

t l ioâ l d d ... Cobertores p. bebê " 6,50 To.lco Ross v

•maes e ita ianos, e to os e es oiicial em coman o 01' enou.. Colcha de fustão p. casal uma 24,00 Boinas branca e marinho urna 850
se renderam a mim" - "terão a 1.Lm barqueiro arabe de bus-.. Colcha de fustão p. solto " 17,00 IJã Linda em novelos um 1,50 •que esperar até que chegue a cal' os prisioneiros, serviço pe··" Colcha de veludo p. casal "32,00 Jogo de couro p. homen "10,00 •vez deles", disse o capitão já lo qual o barqueiro arabe CO-. Colcha de seda p. casal .. 48,00 Jogo de renda p. quo.r-to (7 peças) um 35,00
sobrecarreqado de serviço. Obrou 10 centavos a cada um;" Toalhas Alagoanas p , banho " 10,00 Coletinho de malha p , rapaz um 6,50 �-

I
W Tcalhas p. rosto desde " 2,00 Pulover p. homem desde 13,00 .1fo1II!Numa barbearia em Tunis, deles. O .l\toalha.do largo 1,40 rn t , 7,00 Linho estampado mt 3,50

uma meia duzia de oficiais ale- Uma iase hilariante dessa.. Tecido p , colchão
"

3,00 Laqué liso .. 4,50 •mães testadvam jabzenzdo a bardba caçalda j!}i a desctoberta de
'o qnuoe A °oppaa�aa lieSsOtadmespdc;_eda desde :: �"gg �:::á L�:I�re, largo 0,90 :: 11°4',0°0° •e cor an. o o ca e o, quan o os a emaes se es avam p1 1 -:: C +'.

-�

"

11,00 Veludo Chifon "55,00 •ingleses interromperam essa vendo a si próprios para pa- w C�:t��: :::��es "

12,00 Veludo branco, largo 0,90 " 12,00
tareia, todos eles renderam-se tentes mais altas ajim de ob-. Lâmina Gilete Azul 1I2 dez. 4,40 Tufetá Xadrez de 6,80 e 7,50 •
com os rostos ainda ensaboa- ter melhor soldo no cativeiro. • •
elos e as toalhas presas em re- Sabiam que de acôrâo com as. FAZENDO SUAS COMPRAS EM NOSSA CASA, TEMOS A CERTEZA DE QUE •dor do pescoço. Ao lado hauia! leis de guerra os prisioneiros • S-r-:'RVYL' DO, •um café ao ar livre onde cente-'. eram pagos de acôrdo com a V. S SERÁ BEM.!:'.. ADQUIRINDO ARTIGOS NOVOS POR PREÇOS m
nas de soldados tomavam ca- patente que possuiam. • SEMPRE MAIS BARATOS. COMPRE NA CASA DAURA, À RUA FELIPE

UI

· �

(3 SCHMIDT N. 19 E GANHE A DIFERENÇA! •
· '

" .
•••e.o"e••••••••ê.��®����_::_a__��e,�.�_���.��I

Fratel1nidade do Fole
êcore de maio

5 I 3

_...=-O:.....="""""""'''''S''''_...'''''''_...,."..,'''''''' .,.,....... .._MSI � ......_�

__________________________3_0_V_S_2_1 VENDE-SE per Cr.$ 7.500,00 uma

limousine Ford 1937. Vêr na Gora
ge Augusto, Rua Francisco Tolen •

tino.
.

.......J"".�__�-.p�.......�....._-.M_-..;_..J"'_•.,.._-_.._._��

THE LONDON & LANGASHIRE INSURANCE

��COlHPANY LIMITED
COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"
elA. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUI."

TRE LONDON ASSURANCE � Aluga-se, à. rua Blumenau, um
L. ALMEIDA - gna Vidal Ramos, 19 � prédio com 10 q�artos, 2 salas, etc.

"I I Tratar na «A SERVIDORA».
___._• .".._...I:tI._n.p.cJ_�.....,_._��da....'lIl.,.,.�.JD.,....._...rc_..�'fIj...,."'.ra••••._",�-�",,"'...;-...a�.-.-....._-..... Rua João Pinto, 4 ..... Fone: 776.

o Brasil preocupado com o destino da ItáliaCid Elmano Cardim - (Ex- ponsável por esta catastrofe. grande nação que, mercê da
clusividade do C. E. C. para "O

I
O fascismo tem sido um regi- inconciência de um aventu

Estado" - O devastador pro- me algoz da felicidade italiana reiro, tem conhecido d i a s
grama de aniquilamento da i e a· sua exterminação faz-se pavorosos de amargura. O
Itália que �stá sendo executa-ll1�cessária á própria recupera- Brasil tem o coração cortado
do pelos allados,_tem causado ça? da grandeza ?�sse povo ou- I ao imaginar as lagrimas que
sen�s . preo.cupaoes ao.. povo trora pleno. de glonas. Os bom- correm nas populações italia
braSIleIro l�ga�o tradIclO,nal- bardelOs efet�ad?s pela. RAF

I nas, porém, sente-se orgulho�mente aos Itallanos. AOA lado �on�ra as _prmcIp�us cI�ade:,; so de ver os ingleses, seu povo

des.s� aba.1.0
moral que sofre

.

o ItalIanas sao de lrnportan�Ia I
aliado, contribuirem eficaz-

BrasIl, destaca-se a revolta I fundamental para a abrevIa- mente para a libertação italia.,
contl'fl, Mussolinil o único res-· ção dos sofrimentos dessa na.

'
,

,

I� �f1a� a rl[ana�
..

DO "PRESS-INFORMA
TION SERVICE", EXCLU
SIVO para esta folha

t· MISSA..�

Dr. ZULMIRO SONCINI
V árias afilhados do saudoso Juiz de Direto Dr. Zulmira

Soncini convidam aos amigos do extinto para a missa de 30° dia
que mandam celebrar na igreja de S Francisco, às 7 horas, do
dia 21 do corrente. Desde já confessam os sem? ag r adecimento s

aos que compareceram a êsse ato de piedade cristã.

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

rada , Tornam extensivos êsses agradecimentos a todos os diá
rios desta capital, que noti ciar am o lutuoso acontecimento, bem
como à Empresa Funer ár ia Ortig a , pelo solidário auxilio pres
tado na ocasião.

Irmandade do Senhor JeslÍs dos Passos e
Hospital 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'1previno aos interessados que, até o dia 22 deste mês, às 12 ho-.
ras, receberá esta Irmandade e Hospitkll, na sua Secretaria.
propostas em cartas fechadas, de todos os aI tigos necessarios
ao seu consumo, durante o semestre de julho a dezembro do
corrente ano.

Os proponentes poderão obter as listas completas de to'
dos os arUgos, aos quais se retere este edital, no Hospital, ou

com o Irmão Secretario, a rua Crispim Mira n" 49.
Consistorio em Florianópolis, 7 de iunho de 1943

JU'LIO PEREIRA VIEIRA. Secretario,
--_._---

Livraria e Papelaria NOVa
de

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

público, em geral.
Artigos para· escolares e escritório

Romances modernos e livros
científicos. Livros em branco.

Elegantes artigos para presentes, etc.
Tem anexa uma

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

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

F I D E I � t ti E R G D MO .. indicado com

grandes vantagens contra cOi1gesiõ®s do
fígado, perturbações gastro-int�sH51l�is,

lebres (maleita).
Peça à suo Farmácia ou à Caixa Posbl, 18ó1 . S. Pculo

AG. PETT.NATI

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmncêutloo NILO LA.TIS

Hoje e a nmn hã será a sun preferida
Drogas na.._'iollais e e�tJ'nng'cil'as - Homcopatias - PCf·t'tnnnl'ins -

Al'i-igos de bói-rneh»,
Gnl'Hutc·SC a exata observâucía 110 receituário 1I1é<lico.

Pn,ECOS �I{)DICOS.
Rua Con:.;;(�Jheit·o l\lafrn, 4 (l' ri (f�difício do 1\lol'cado) -- FONR 1.{;42

. Cal�ados e capas para colegiais
Chapéus «Clímax» (tropical)

Capôs para militares
smokings, Sobretudos, Trajes

AGENel RENNER
Rua Padre Miguelinho, 36

"1\ H.llHleÍl'n Xacional qunndo r-m fio-
1'[iO, sobr-e escudo ou outra quu lquer- pe
(:<l, q Uf> agT:l pp di Ve1'SaS bau deu-as 0('11):) ..

I'ii o ceu uo, n;10 podendo ser JlI�n()l' (lo
fi llf� as out loas, 11('IH colocada abn í

xo de.
las", (Decreto-Iot 11. 4.545, de 31 de julho
de 1912; - A,·t. 18, N. 5).
-------_._._--.-----

('aSila i
"'H)�<\ r

LOÇÃO MA.UA. VI·

CASA
Vende-se urna, à rua Bocaiu

va, 151, com fundos para o
mar. Tratar na mesma.
3,}() 10v 9

VENDE-SE: �i�: m;;

I
mudança

um negócio de secos e molhados,
bem afreguesado, no Saco dos Li
mões, casa n. 280. Tratar na mes
ma. 10 V.-- 9

Cbácara
Por preço módico, vende-se

uma, com ótima casa de mo

radia, à rua Lauro Linhares, n.

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

Cons. Mafra, n' 39 (Altaiata
ria). 30 v ·2S

LIMOUSINE

CASA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



 
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Por que não há peixe no Mercado 1 NAS ·ULTIMAS 24 HORAS
o governo argentino fez baixar 20·/. no preço

de 16 artigos de primeira necessidade
B. Aires, 18 (U. P.) - A fi- parte administrativa, é a anula-foram anunciados os preços má-

xaçâo de preços para 16 artigos ção de uma verba de sete milhões
ximos para vários produtos ali-de primeira necessidade e econo-
." u.'. " :.;,

' .: , �. , v , de pesos, fixada para constru-
mia por todos os departamentos mentÍcios, como o arroz, farinha, ções diversas, nos Ministeriores
governamentais, coroaram a cam- açúcar, manteiga, leite e batatas, de Obras Públicas e justiça. Con
panha do govêrno revolucionário, tudo, essa economia está quaseque já foram reduzidos em cêrca
nas últimas 24 horas, para pôr contrabalançada pelo aumento dede VInte por cento dos preços an-fim à situação que o presidente seis milhões de pesos, que serão
Ramirez qualificou de "esbanja- teriores, segundo informações invertidos em auxílio agrícola,
mentes, nas especulações, devido preliminares. sumamente necessário por causa
a excessiva burocracia". Ontem A medida mais importante, na; da sêca do ver�o passado.

Já tivémos oportunidade de tratar da constante falta de peixe
no Mercado Público, fato que se tornou comum de uns dois lustros
para cá, enquanto que, outróra, Florianópolis dispunha dêsse alimen
to em proporções abundantes.

A princípio, eram os barcos pesqueiros (frigoríficos) vindos
de Santos, que varriam o litoral, usando rêdes de três ou quatro fun
dos, cada um dos quais de malha diferente, sendo que o último deles
de malha estreitíssima, que retém os peixes menores, a "criação",
como é conhecida, a qual, não sendo aproveitada, era esvaziada no

convés, ali perecendo, ao invés de ser despejada no mar. E êsses bar
cos continuam na tarefa destruidora da nossa fauna marítima.

Depois surgiram exigências legais, aliás, regulares, que "des
gostaram" a muitos pescadores, levando-os a desistir da profissão.

Não queremos falar no sistema de trabalho dessa gente, que,
não tendo rêdes nem embarcações de sua propriedade, é exnlorada C.U[I'X\lL'\ IM nonHM'HA.

� Patror Inada pet'1 eX111cl. sra. d. Bea-

por quem as possue. Em geral, o proprietário da rêde, que, ao mes- triz P"c]crJieira, Ramos. d ígn íssíma Pre-

mo tempo, o é da canêa ou baleeira, "combina" com os pescadores sldcru c <la Legifto Bl·",;ilc.ira ,Ie Assis
t ôru-Ia em San ta Ca ta rin a e com a ('01:1-,. darem um lance ", isto é, lançar a rêde a certa distância da costa e, horacão do Departurnen to ele Etluca,[io.

depois de feito o "cêrco" arrastá-ia com a ajuda de cabos até à ,,01Ú rea l lzada em toelo o Eslaelo, a pa r-

.
.

'

d" '" d I - , ') til' elo dia l° e12 julho próximo, até o

praia. Metade do resultado o lance (a parte o eao .... , o I dia 10 cio me-mo mês, a campanha da

dono da rêde a reserva para si; a outra metade é redistribuida, em boi-racha. rle-it inada a coleta ele borr-acha

d usada, que terá a'pliC3('ão no esfôrço bé-

partes iguais, entre os que aju aram a pescaria. l ico elo Uta-iil.

Nos últimos tempos, os donos das rêdes começaram a escalar Désso modo. a populacâo ca tarinensc,

I
.

d
A

I M d d
.

I a serno lhanca do que sUicedel_.á ern todas
e sa gar o peixe, recusan o-se a traze- o para o erca o a capital, I as demais unidades da Fecleracão )iacio-

porque a venda para o interior lhes dá maiores lucros. Para isso, COID- na\. acorrerá ao a pê lo do Pl'esldente Ce·

h' " .

d" I Ih t
. �.úljo Vaigas. 11[1 l)OUCO divulgado pela

.pram tam em aos aju antes as parce as que es ocam, e os quaIS Irupren sn e pelo rádio. no sen tído ele se

lhas vendem a preço reduzido, visto terem necessidade de dinheiro suprircrn, com la'gência, as necessidades

Para aquisição de gêneros alimentícios, querosene, tecidos... , em
do aparelhamento de guerra dos exércitos
aliados. lI: desnecessár-io encruecer a im-

suma, utilidades imediatas. portâncin dessa cam panha, que ser-á

É como se vê um regime imoral de trabalho exclusivamente acompanhada com � patriótico In.terêsse
" 'do nosso povo e tcra ele coroar-se de ple-

baseado no desejo de usufruir o máximo lucro. no êxito.

Fala-se também em exportação de peixe salgado para fóra do I o Departamento de,Educação j� está
, ,

A" " -

I
tomando as índ íspensáve is pr-ovidênc ias

Estado, sendo que um ou alguns desses exportadores nao passam para que os escolares catarinenses se as-

de méros testas-de-ferro pois na realidade o verdadeiro exportador socíern a essa domonsuação prát.ica e

_ ,

, ,

V',' ,

h oportuna ele so lida riedade cívica e de es·

não quer, ou nao pode aparecer. . . ai ate aloque sa emas; e, se, fôr,o pela vitótiu da cama a que o Era-

porventura, mais alguma coisa houver, certamente uma rigorosa ou sil está esp ír.i tua l e mater-ialmente. Os

d alunos cios estabelccimentos de ensino
indesviável sindicância o desven ará. prlmário e fundamemal e a juventude

Desejamos frisar que estamos a tratar de um assunto em que das escolas secunc1ár.ias e superiores inau-

I
.

A
. - b' d

. giuarüo, a ] o de ju lh o próxímo, em .ato
somos elgos. respeito, nao arrotamos sa ença e, am a menos, m- público, a campanha da bor-racha. a qual
falibilidade. Fundamo-nos, tão somente, em informações colhidas lodos rlen;lllos dar o máximo de auxílio

em fontes várias e dispersas. Porém, se ventilamos o assunto não e con tr i buiçâo.
• ..._""" ......._.._••�•••�_�....- ......",.

..
.,__••_.__••••_. -.I'

é senão pelo desejo de vê-lo estudado por quem de direito, contrir
buindo, para isso, com a parcela do nosso concurso frágil mas sin-

19Teja ele Sto. Antônio: 7, _ 8 \]Ol'a,. se encontra o escr.itor Ks:r\\'ery
P.n1:szynski, qne hú porllCIO publi
cou no Rio, o livno "Os polüllescs
voHam à luta", Enquanto ,argllar
d.am ü embarqlle, os volilll_ltúr,ins���� Ginál-iio: 01 - G, - 7,,10 (só alunos).

RO'l'.\HY (·r.rnE DR JfLORL\XúPOT,rS _ 8,30 horas. execlltn'll1 diariam("nle, ii beÍ'ra
H011f1.il1-se rlia 17, ao moi'Ü dia, Capela de S. Luiz: 7. - 8.30 I: O1'a s

..... Imar, exerdc.ios miJ.ilares �,ob O co-

h
no loral IwbitU;JI, o nota'!"" Clube Capela do Abrigo cle :\Tenores: I J,0"h l1l'a,ndo !Io Ue. LenarloVlch .. 111-Irt'ne el"raS ele Florianópoiis, em sêssão sCllla- (todos os dias).

l
...

I I chIem-se enlr-e os IJatriotas })olo-na l'lJlrl<1l( n (' encerra,( a COlH sall- TI'i,ndacle: :\1at1'\z: 8 hora,.
dnrão ú handei'na nacional. Tl'inclade: Chácara cios Padre,. 8 hO"ns.

nese,s ,diversos ralvriradores que vão
Moscou; 18 (U. P.) - Os sol-'lcombatentes soviéticos repeli- Após, <l..'.�itllra ,d'�)n :�p.cdi;ll,�e pr- J050 Pessôa (Estreito): 7,80. _ fl,30 servir na R. A. F.

d d' ta ram e ocu- ram todos os contra-ataquesll� Sec,letdllo, o 1_0l«1I�I.no .)n .. Ita- horas. --------------
a os I ussos a ca

.
� giba C:.lll1j)OS pronUflCllüU uma sau- São José: 7,30, - 8,30 11Oras. Farmácia de plantãoparam importante lmha de lançados pelos alemaes,' os dação ao Iate Clube local, pela _

trincheiras na frente de Mos- quais sofreram enormes per- passagem, no clria, do segundo ani-

_"�
••••.h. m..- ..-_ _..... Estará ãmanbã de pl�ntão a

cou ao sul' do largo Ilmen. Os das. versú,rio de sua fun�ação. Prop.oz, Farmácia Esperança, à rUa
,

a,o mesmo tempo, fos.s'e ofere:Clfla
� ELVIRA MUND

Conseiheiro MafHl.
pelo Rotwry uma taça pana s,er ;adisputada em próXJünas regalas, ,

T E N H A J U I Z O numa demonstração de arpoio e � M JlZ IiRAKISaprêço do Rotary pe10 eSiporte 10- � 11. li
cal, propo&ta que fo'i aceita unani- ..memente. �O rotari'ano Dr. Tol'e,ntino de ( ;.
Calrvalho teceu elog,iosos comen- �lúrios às atitudes dos ['otaró.anos
Drs. :Haldeira Neves e Arnoldo ..Cl1'neo, oferE'cenrdo, o primeiro, ",
uma taca denominada "Camarada- ",
gem" a' ser disputarda alIll.lal.mente �

I enir·e os lrl1'tcl1na,dos da Colônia ;a
Santa TCloez·a, e O s.egund,o uma I'l- �I
ta boneca a ser sorte:l'da en Irc as

..
",.•••._,..........e•••••D.a...;.fIJ• .._,.".J'A....::.."..�.....-."crianc81s da mesma Colônia.

_ �a "preSrente sessão foram S:lU-
dados os rol.arrianos Dr. João lHo- Pa'scoa d Crilz e Carlos Orila, pelo s·cu in- OS omerciantes, (O�
gresso na Cas'a Ho€pcke, como � merciários e Bancáriosdiretor, e pelo seu noivado res-
pectiva.l1len le.

'

cero.

Todas as cidades marítimas brasileiras vêem chegar, aos seus

respectivos mercados, peixes em quantidades geralmente suficientes
para o consumo público. Ora' Florianópolis, dispunha dêsse alimento,
outróra, com fartura. Por que motivo, hoje; carece dêle tão clamoro
samente ?

Onde está o "X" dêsse mistério ? ..

Importante linha de

TEM S(FILIS OU REU.

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE o PO�

A éooperação russa de após guerraMoscou, 19 [U.P.] --- A Rússia manterá estreita cooperação com
os Estados Unidos. a Grã-Bretanha e com os outros povos, depoi:3 da
atual guerra. pare. auxiliar a resolução dos principais problemas euro
peus e mundiais. Segundo informações fidedignas o povo russo, depoisda derrota do "eixo", terá muitas tarefas imediatas para repuro.r os
enormes danos causados pelos alemães durante a luta.

PULAR PREPARADO

invasãoo traidor teme a I

auxiliar

Estocolmo, '19 [U.P.] --- Quisling, o traidor número um, da No
ruega, teme a. invasã.o aliada. Segundo informações fidedignas, o receio
de Quisling é tão grande, que mandou todos cs seus parentés para
Berlim, afim de escapar à vingança dos noruegueses, no caso de inva
são da Noruega pelos aliados. Saiienta-se, também, que Quisling
receiava a ação dos patriotas noruegueses. contra as pessoas de sua
familia.

Irmandade Divin o Espírito Santo
A V I S O

do e S.S. Trindade
/

Em virtude do máu tempo rein·:mte, a Mesa Administrativa dessa
Irmandade resolveu transferir a festa du S5. Trihdade, - - que deveria
ter início, hoje, -- para os dias 3 e 4 de Julho próximo.

ESTÃOos GUERRILHEIROS EMPREGANDO TANQUES
Londres, 19 [U.P.] -- Os guerrilheiO'os jugoeslavos estão empre

gando tanques na luta contra as forças do "eixo". Segundo informa
;ões transmitidas pela emissora de Budapeste, os italianos tiveram de
utilizar me is de 200 aviões para rornper o cerco levantado pelos gueni
lheiros, durante esta semana, em torno da localidade de Gospich.\

8 �•••••••e••••••e•••••••� 9••••e .

Horário das missas Mais 50 patriotas I
Catedl��, - �.���h� hor-as, pr,ooecl�1�!O���r�� Alegre, _ ?�:\'oven.a: às 19 horas.

Cunitíha, Silo PmIl>o e Rio de Ja-

·l·.....
r \-

..
'

EIn c1ias da semana: :\Ussa: às 7/30 ho-
rus, n eir o, c onccn h-araen-se em Santos

Igreja de S. Francisco: 7. - fi horas. par-a seguir r um o às frenles de
Hospital ele Caridade: G ..

- R horas. combate contra o "eixo", 50 pa-
Pu ríssimo Coração de êlfaria (Parto): [ri otas pol'oneses, ent re os ({u:lis� h01'as.

Dr. Remígio
comunica a seus amigos

e clientes ter' transferido sua

residência para o Largo Ber.
jamin Constant (antiga Chcé-

cara Livramento).

Igreja ele S. Sebastião: li.:l0 hOl'as.
Igreja de Sta. Terezinha: 8 1101'as.
Asilo Il'l11ão Joaquim: G horas.
S::lCO cIos Liniões: 8 ]toras:

FRACOS e

ANÊMICOS
TOMEM

Vin�o Creosotado
"SILVEIRA"

Granc'e Tónico

tem o prazer de partici
par a seus parentes e pes
soas de suas relações o
contrato 'de casamento de
sua filha SOLANGE com

o sr. PEDRO CARMO
RAMOS Vulcões em atividade

}Iéxico, 18 ClT. P.) - O jornDl
HEI Cniver.sal" .i.nf.orllla que O VIII
cão Palracutin ,enlrou em erupçü(l
e q,ue a.s tonentes df' lavas des
cem pelos fhwlcos d.a l11on'lanha,
c. vançando a razüu de SOO melros
po·r dia e am·eaç·anrdo ::trI'raizar ,.{I
rias alcl·e.ias. Um segundo vulcão
envron em ,ei'ltpção perLo do Para
cl1tin,

Il1rfonma.�se que a pequena aldeia
de São Joã,o f,oi virtlllwImentc aban
d-onada pelos s'eus habitantes.

4v·l

Os srs. Severo Simões, ProcópioBorja e Campolino -Alves, ontem:,
nos visitaram, afim de trazer-nos
o gentil convite para assistir à re
rimônia da Páscoa dos Comercian
tes, Comerciários e Bancários. que
se realizará, amanhã, às 7 horas,
nQ catedral metropolitana. Gratos.

rsspa' LOÇÃO MARAVI·
LHOSA I

Morte de famosa contralto
NOVQ Iorque, 19 _. U. P. -- A

I
emissora de Berlim anunciou o

falecimento, ocorrido em Lugano,
na Suiça, da famosa contralto de
6pera Sigrid Oneqin. A extinta
contava 52 anos idade. MINTEAUX DE LÃ! •••Diz estar ameacado

de morte
Kotícias do Hio dizem que o tro

ca,dor de ônibus Mano,el de Moura
queixou-se as fllit.Ol,i,dardes do '3.0
distl1ito dizendo estar s,endo amea

çado de uoJOrte pelos empregados

I
da "Limousine Federal" pel10 f,ato
de haver lesteJ1Hll1rhado o atrope
lamento do almirante Cast'ro e Sil
va e denunciado à polícia o rcs-

,J..__.. -----_....._IIUI__ I • pous'Ave} !pelo desastre,

Lãs modernas! Veludos!
Enorlnes variedades está recebendo a

I CAR!�onse�� Mafra �pS
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


