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França para semDfEf !,'�
saudação de Roosevelt ao 14 de' ju1h6:,:é ',.

·

Waslzíngloll, 14 (U. P.) - Por
_, >,. , •• , •

\'0 fra_neés. llój�, -�e�):p;yo está
motivo da data nacional da Fran- glória. Neste aniversário, data em a autoridade do governo no povo

IAllanhco,
e restituir o dOll11J1l0 de escravizado. AUllll.nl'ía, 'Çfúando os \

cu Roosevelt publicou a seguinte que o povo francês conquistou sua e só no povo. Só póde haver um seus destinos aos povos que se franceses e ,<ij;us"co-mpa�eiros de ,>

tleclaração: "14 de julho, para to- liberdade, grato é recordar, mais símbolo �ara os franceses: a pró- acham sob o jugo do invasor. Não arruas das N,ªçõe.s-Jjnid:xs tiverem>:rlos os que amam os ideais sagra- uma vez, os princípios Iundamen- pria França, que sobrepassa todos deve haver duvida de nenhuma despejado o s61� t,r:rncês'l'-ê�ressa""', ,
dos du liberdadc, é um dia que co- tais que guiam a Democracia de os partidos e pcrso nul id ad es ou Ip[lrte, sôbr e a inquebrantável de- rá novamento sa �üa-lib�_gag!'l, uh
memoramos, êste ano, aqui reuni- que se derivaram as Revoluções grupos, os quais vivem, na reali- terminação das Nações Unidas, em plantando ,(o ���:rnm,,,,·ae�í, elei
rios, com especial fervor. A França Illorte-americana

e francesa. A

pe-I dade,
da glória da nacionalidade I r+stituir

:W5 povos oprimidos to- ção. Vivam a lnieidade, a igualdadeimortal reafirmou, mais uma vez, drn angular da nossa estrutura de- francesa. Um dos nossos objetivos dos os seus sagrados direitos. A e fraternidade! Viva a França para
as heróicas ct rcunsí ânc.ias de sua mocrátir-n é o princípio que coloca de guerra, como declara na carta do soberania da França reside no po- sempre!' ....'�_:::::::::::::z: -�....

--
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Pagamento extensivo «Livro Branco)aos reservistas
convocados

"Viva a

o ministro da Guerra, em aviso
do dia 13, declarou que torna ex

tensivo aos reservistas convocados
para o ser-viç o ativo, o pagamento
(la etapa de guarl1iç:�o de que tra
ta o nrt lgo 113, parágrafo único,
C]'O Código de Vencimentos e Vanl n
gC'IlS dos Militares do Exército,
sem prejuízo, porém, c o das diú
rias de que truta o artigo 114, do
mesmo Código.

Washington, 15 (U. P.) - O se

cretário de Estado, sr. Cordell Hull,
anunciou que o Departamento de
Estado publicará, dentro de pou
C::lS semanas, o "Livro Branco"
com documentos relativos às rela
çõcs exteriores dos Estados Unidos,
n nt es de o país entrar em guerr-a.

I Acrescentou que tais documentos
pr-ovam a culpnbi li.dad e dos países

�������������--��������������������-���-I������-
do �'eixo", pela declaração de guer-

Ano XXIX I Florianópolis - Quinta-feira, 15 de Julho de 1943 H. 8867 t rn e demonstra os objetivos que

I I pretendiam com sua agressão.

o lUAIS AN'rmo DIÁIUO DE SANTA CA']'ARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FtORES

ARGEL, 15 (U. P�) .... UrVlA BATALHA NAVAL TRAVOU-SE AO LARGO DA COS
TA AF'RICANA� OS ALIADOS PERDERAM DOIS NAVIOS DE TONELAGEM MÉ
DIA E UMA TERCEIRA UNIDADE INCENDIOU ...SE� MAS CONSEGUIU CHEGAR

AO PORTO DE DESTINO.

O discurso pronunciado pelocomissão realizadora da nosso diretor, prof. Altino Flores.
monumento; o dr. Ilmar sái hoje na 2R página do ESTADO.

o marechal Rommel

Na planide de Catânia
Argel, 15 (U. P,) - O oitavo exército internou-se prof'un

damente na planície de Catânia, onde está empenhado em vio
lenta batalha com as forcas mixtas ítalo-germânicas, concen
tradas apressadamente, àS quais oferecem tenaz resistência.

Berlim «achou» a fala •••

. Nova Iorque, 15 (U. p..) -- O comunicado alemão de hoje
dedica seis linhas à batalha de Sicilia. Sua principal informa
ção é que as forças do "eixo" encontram-se empenhadas em
renhidos combates com os aliados, ao longo da linha Augusta
Líeata, Entrementes, notícias extra-oficiais de Argel, dizem
q\�e. t'1��t�0ll1ery já se acha a menos de doze kms. de Çatanía,

Nova Iorque, 15 (U. P.) O
general Giraud partiu vi a aérea
para o oéste dos Estados unidos.
Não foi revelado seu destino certo.

Estocolmo, 15 (U. P.) - O marechal Rommel está vivo.
Pelo menos é que o afirmam os meios autorizados berlinenses.
Comentando o desastre de avião em que Rommel teria pere
cido, declaram, as esferas nazistas que a notícia não tem fuu
damento algum.o rei recebeu o

sr. Stim,on
Londres, 15 (U. P.) - Foi hoje

recebido em audiência, pelo rei
Jorge VI, o secretár-io ela Guerra Londres, 15 (U. P.) Quatrocentos bombardeiros da
dos Estados Unidos, sr. Henry RAF bombardearam na noite passada a cidade alemã de
Stimson. Também a rainha

GUi-1 Aachen.
A emissora de Berlim informou que o ataque foi mui

Iherrnina da Holanda visitou hoje to violento. As bombas britânicas causaram grandes danos em
os soberanos britânicos com os

J instalações de importância militar edifícios públicos. Não re-
quais almoçou. gressaram às suas bases 20 aparelhos britânicos .

..............e ee ...

Bombardeada a ci'dade de Bachen

Priolo e Modica capturadas
Quarte General Aliado em Argel, 15 (U. P.) - As forças

brítânícas ocuparam Priolo, a leste da Sicilia, enquanto as ca

nadenses tomaram de assalto a cidade de Nodica.

Oito mil pr'islofteiros
Argel, 15 (U. P.) � As colunas britânicas e canadenses,

comandadas por Montgomery, esmagaram, em sua marcha
contra Catanía, mais uma divisão italiana completa. Quasi
todos os efetivos dessa divisão entregaram-se, elevando-se a

.8 mil o número de prisioneiros, na maioria italianos.

a segunda cidade da Sicilia. O aguerrido comandante britânico
está avançando pela estrada do litoral, rumo àquele objetivo,
um dos principais da campanha da Sicilia.

Vantagens aliadas em Sicília
Londres, 15 (U. P,) � A emissora de Berlim informa que

as forças aliadas conseguiram ampliar as suas cabeceiras-de
pontes em poucos pontos da Sicília e que as tentativas inimi
gas, para penetrar além da faixa costeira prosseguem sob a

proteção da artilharia naval pesada, com o apôío das podero
sas formações de tanques e canhões.

Aeunem«se as forcas em Ragusa
Q. G. Aliado na Argelia, 15 (U. P.) - Informa-se oficial

mente que as forças norte-americanas, britânicas e canadenses esta
beleceram ligação tríplice nos arredores de Ragusa, cuja ocupação
foi anunciada oficialmente ontem de manhã. Ante-ontem havia sido
anunciada a ligação das tropas norte-americanas com as forças
canadenses.

Dr. ARAUJOOlhos _. ouvidos "_ nariz -_ gal'ganta
REASSUMIU SUA (UNI(A

Rua Vitor Meirelles 2ft
Diariamente: 10 às 12: 3 às 6 hs.
.....hl"J' J"o, v

Os aliada_I 'ocupam Comisso
Argel, 15 (U. P.) _. Revelou-se oficialmente que as tropas

aliadas capturaram Comisso, situada a 20 kms. ao léste de Agri
gente e a 25 kms, ao noroeste de Licata,, ,

EM ONDAS CURTAS o "CORRES
PONDE:\'TE ESTRANGEIRO

RCA VICTOR"
HOje, terá início a trarrsmissãn em on

das curtas do noticiário telegráfico de
guerra da Associated Press para o "Co!'.
responden te Estrangeiro RCA Victor".
J!:sse programa, lançado pela Rádio Na,
cíonal, em ondas longas, em outubro pas
sado, alcançou tão grande êxito que os
seus organizadores deliberaram transmi
tir também em ondas curtas o "Corres.
pondente Estrangeiro", a-fim-de que o no.
ticíár-io da Assocíated Press possa ser
acompanhado de qualquer ponto do ter,
ritório nacional. Do dia 15 em dían te,
às 18_55, exceto domingos, a Rádio Na,
cional do Rio de Janeiro transmitirá, em
onda ele 30.86 metros, um serviço tele
gráfiCQ Completo de Informaçõaa mun
d!\lls.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o ESTADo-Quin.la ..felra, 15 de Julho de 1943

Este é, em verdade, um dia do durante anos e anos sucessivos,
povo. Porque n esl c momento se cidade. E era de ver como, por' sem hesitações nem esmor-ecimen
concretiza uma das mais espontã- longos dias, a impressão deixada los, na grande e luminosa alma do
ueas e comoventes aspirações po- pelos quadros c penúria e sofrimen- dr. Bulcão Viana.
pulares - qual seja a de perpetuar, to latia, no seu espírito, perturba- É por isso que sua morte tão
na tempera incorruptível elo bron- dora e triste.

.

chorada foi pela gente catari uense.
ze, a gratidão ele toda uma popula- j::lc foi, entre nós, quem mais Foi por isso que a imensa multi-
ção àquele que mais útil e desin- lutou face a face com a morte. Não dão, afrontando o aguaceiro dilu
tcrcssadamente a serviu. há, porventura, um lar na cidad.e, v ial em que se desfazia o céu na
Tão deshubituados estamos de que, ao menos uma vez, não o ti- tarde .do seu entêrro,. ° quis acom

encontrar no mundo de hoje um vcsse chamado em doloroso transe. panhar, a pé, até o cemitério. Foi
santo - santo que não desate ape- Nossas mães, nossas espôsas, nos- por isso que os pobres, brancos e

lias os lábios em palavras piedo- s,'.� filhas e nossos netos receberam, negros, descalços, soluçantes, por
sas, mas saiba cristúmenl.e abrir - muito, ou pouco, não importa ! fiavam em empunhar as alças do
o coração cm sentimentos gerier o- -- o hálsumo da sua generosa assis- esquife, C0l110 se o morto, que ia

II sos, Irntcrnos, caritativos, - que lê ncia. POI' mais humilde que f'ôssc al i com a sua farda de general,
achamos quase estranho e parado- o quarto onde entrava a sua figura re�oberto pela bandeira cla pátria,

Anúncios mediante contráto l x al finda exista ulguem, que, eHlj cle radiosa simpatln. logo se en- fússe deles, mais verdadeiramente
meio às pompas materialistas da chia de coragcrn, confiança e bons cle lcs cio que de ninguém!
vida moderna, escute o clamor elos 11ll[!úl'ios. 1::1c linha o 00111 de accn- Quando o meu [ornal lançou a

necessitados e se incline sôbre o der as mais rutilantes estrelas de idéia ele se erigir o monumento
leito dos a quem a dôr crucia c Ie n- esperança nas trevas mais desespc- em sua memória, nada mais fez
tamcnte aniquila... Hareiain os radas. 'que objetivar a tácita aspiração
santos, que eSJ11()laY8,m para, em I :Vlédieo rui litar, li cujo mais allol' popular. E, na realização ela obra,
seguida: redistribuir as �sll1olas en-I pôsto c-he�ou,. relativamente poucas apenas entr-ar-am os tost?es do po
Ire os !alllJnt�)S; cscassetam os que, \ cze� ,.'estlu Iarda, porventura,

POI'I
vo, nüo. !ala!.ldo na. llllpor�anl.esob a Invernia, davam a sua capa, preza-Ia bastante para nao fazer cnntr ibuicão f inal, carreada ind i-

ao mendigo tiritante...

I
dela

í

aboicta exibitória ví dualmente pelo ilustre catarinen-
Justo é, pois, que nos surprcen- :.io cxcrcicio da sua profissão, se dr, Adolfo Konder, que assim

damos quando UIll_ homem, simples- »cirna sempre de qualquer cubj9a. II fez, para que de maneira mais vul
mente homem, nao tivesse nunca, sem se esbofar no ganha-ganha 1l1- tosa c condigna se perpetuasse h

cerrado os ouvidos ,lOS gemidos elo') saciável, que deshonra a profissão, efíO'ie do inesquecível benfeitor

Imp.or4an4eque pediram o seu socorro. E isso fácil lhe foi grnngcar a esti- do "nosso povo. Por conseguinte, a I I
ofensiva alemi por longos ._ al:os, . C,01110.

se nesse ma popular: c, dyí, ser solic!t�do a

!VOZ que, neste, instante, com j_ust.i- . Esta' ?abnegado afa uc servir e socorrer emprestar a política o prest igi o lu- ca, aqui devera estar a ouvrr-s- ameaçr do de gripe
na - Rússia .houvesse posto, verdadeiramente, ruinoso e intcmcrato do seu nome. era a daquele generoso conterrã- SANAGRIPE.

Washington, julho '_ (INTE.R- um \'010 de entranhado cvangel is- Filiou-se no Partido Republicano neo que em nenhum momento es- Está atacado de gripe
AMl<:RICANA) _ A atual fase da mo.

, , . CataJ'i_l:e.n�e, esse �J'ande seminàrio qt:r�e a sua terra e a sua gen le ; e SANAGRIPE.
luta na Rúss ia está despertando nos . POlS! tal Ioi o _caso, do dr. Antô- de ponucos e admlnisu-adores, que o qual, se nesta solenidade não se n "

Estados Unidos U111 interesse maior ruo Vicente Bulcao Viana. souberam honrar os postulados de- acha presente, é porque circuns- Sanagr ipe aborta a intluenza
ainda que as anteriores _ se isto ,�

.

ruocrút icos 1'111 Santa Catarina, a tâncias inesperadas, à última hora, . e cura constipações com febre',
é possível - em vista elos prepa-j Durante quase quarenta anos 1'.1- tal ponto, que os advcrsát-ios nfio o impediram. Porém, ficai certos i tosse, rouquidão e dôres no

�ativ(�s anglo-all1�l'icanos para a veu
�
em �.ossa te,!'!'a .;�:e gJ'a,lld� c1-1 pu(�eJ'.�1I1 achar, pedras com CJll� os d e que o ,,,en pensamento aqui co- j cor o.

111\'aSao do continente europeu. dadâo baiano, �,h�gdl a .?CjUl all1d;lllap!dal. J)lyel sos ,l�ostos;_ ate o:; !lOSCO esta! ! E _.

p
d "

' •

Acredita-se nos meios extra-ofi- no tempo dos tdlHlry de told'l lI1alS altos, da admll1lstraçao e (1:1 * I
ncontra se em to a" Farmaclas.

ciais que Hitler pretende, ('om um em concha. Visitava, a princípio, I pulítica, ele os percorreu e os dei- �[as já é tempo ele se elesyenrlar 340 30v·13
golpe rápido e concentrado, len- os seus enfermos, montado I1l�11l1 X?l1, colll slIperioridade, clespl'en- às bençãos do sol a figura daquele
tal' a sua última chance de vitória I �a.va.lo de ,trote .manso, de selun I dlment(� e, sobretudo, honr8" Nun- que da-melhor maneira mostrou
na frente oriental, mas ao mesmo lI1gle�.e relleas sllnples, sem pra-' ca ped!l1chou, para subir; nunca s<lber amar a gente catarinense _

lempo as suas possibilidades de tas tllllltantes, COI�le\,o� a C();Ull�-1 desmentiu, as_ suas idéias llrlll as s'oc()rrendo-a n8 plenitude das suas

t.riunfo sâo consideradas insignifi- ceI' os r�cal�tos .maIs lnstes da 1'('-1 suas COll\'ICç()eS, para se munter horas de sdrilllr-nto e p.antü.
('allÍes. O vigôr da sua ofensiva lha. Flol'lanopoll�. Entro�1 ,l'llJ con-I em P?,sições <I1!anei�·as. :Ele sabia, gm nome da comi-ssão prol11olo
,atual dará aos comandos militares tacto com as dore� ano�11m�s y [!loso!l('anlenle sabIa. ([ue o gaJa- ra do monumento, convido, pois,
<lllglo-al11.ericaJ1los a medida das obscuras, cum a�I\leJaS lI1�sel'las SI"II'im j)olíliro, mc'Jl'lllente nas dellll)- 'o sr. dr. O;;YHldo Bulcão Viana, pa-
forcas que ainda restam á \Vehrma- len,ciOsas que, mnda,

, hOJe, talvez. craei.ls atardadas e desfiguradas, ra Idesatar o yéu que () recobre. 341
cht'para resistir ii invasão elo con- maIs a�rozlllente, subsl�tam. �le e,ra Ijlelll (\ [Jl'esiígio assoberbante, mas '"

tinente. Até o preselde momento, rnoç�),. Il1SJ,nua,n.te ; !)rovln!)a lIe al'J�- fugidio, da, enchentes do :.\'laral'Í, E, ag-ora, sr. rir. prcfei to !1l1d1i-
os perílos militares encararn

faVO-I
tocrat�ca lanll!J� do Reconcavo. Ti-I que Dioní.,io Cerqueira clescl'eve cipal, � a. vós que o entregamos

rávelmente a situação para. os r�l�-
nha �lIante de s�. �Illl l11u�ldo./·adios?! )li><; ImMf:\'fSCí,;NCfAS DA FRON- para qll.e êle fique sob ,-,ossa égide,

sos, que .veem anulando s1stematJ- e I'ludoso � at] a1-l(�, �Ias ],t come-I TEIRA... no ambiente moral da CLdade, onde
camente os ataques inimigos e so- ça.Ya a afel\'oar-se. a nossa terra '! Emf)Ol:a nes.sa j'ei(:�o da sua vi" outros vultos já tamhém se acham
.bretudo fazendo uma verdadeira �o nosso povo. SentIa (jue n�sta da ;publica seJam llllutos os se1'\'1- esculpidos para culto das geraçcles
devastacão entre os tanques e Ilha (ie c!i1ro sol e. largas _

palsa- ços que o nosso Estado lhe deve, porvincloil'as. l)entrc ês�es, hú n

aviões nazistas. As pel1das alemãs g�ns mannhas .ha�·la cora.çoes P!l- não é pOI' êles que () povo catal'i- polltir:o, o hcroi, o poeta ... : o

em homens, do mesmo modo, se cIentes e. amOl'aVelS,
.' ,(jue, entao nense lhe desejou erguer em J)ra- que concebeu ou fez a lei que do

anunciam maiores nesta ofensiva como hOJe, C�11.1p]'eel)dlalll o� sen- ç'a pública H cstútua. O povo quer ll1es,tica, o que tombou peja pátria
do que em qualquer das anteriDres. tlmen.tos legJtllllos e repu(i!avam s'enlinl!'llto, '() povo quer alma, o 11'0 apogêu da batalha, 'o que pe]'-

.
Um il1d�cio do elevado preçü que

as �,.htudes d,e en,come�da . .f�, ,P?l.l-I POYO qu�)' _
hUl!,Jallidaele e. doçura fumou a nossa emoção com o m'o-

fhtJer tera que pagar pelo seu so-
co � pouco, a Sllil alma ,d? .hledlCI) c C·OlllJjKllxan. Ele quer saber rIe 111:1 ll110rlal dos seus versos ...

.n}1O ,insensato de c_onqllistar a Hús- ,pr�fund.�lJWnle < [ll:.111,a'llI \,:n:) se i �1�lel1l ,sinta. a seu la,do as suas ago- Digno é -de lhes fazer companhia,
sla e a proclamaçao que acaba de haImonlzou. com _,I \l�[<l desse povo, IIIHIS, J 11IedJat��Jllente, oll1brCJ_ a 0111- quem, pLr quase quarenta a!!')S,
ser lançada pela emissora ele Mos- de quem rOl, pOI. 11l3lS ,de lllll tJ.lll- obro, de coraçao para coraçao, num ('om inqllebranlúvel e cristianissi
cou, comprovando a existência de lo, o grande e JI101vlrla\'el benlel- espontnneo diapasão de 'simpati-a ma solicitude, esteve a lenir as dô
um moral cada "t:z mais alto por tor�, _,

e piedade, livre e profunoamente res e a enxugar as lágrimas de 1'0'
parte dos russos. "Está sendo pos- 'e

XUIll llle�o, ond� ,se �1ao ,I.'.ealtza- derramarias. E tudo isso êle achou, da uma população!,
to à prova _ diz a pl'ocla1'nacão _

,am yes([\lIsas llle�llco:c1el1hÍlcas, ?
o nosso preparo para defende·r nos- se�l 111��'eSso na dI r�çao dos hOSP1-
sa pátria queri.da, libertá-la e faze- tals,1\11111a,]' e de Ca.rl�acle era opor
.la sair vitorios� ,da lnta. Enquanto f tUl1ldade de te�, (ha_rIalllente, .

sob
clona sangue em nossas veias, en- I seus . olhos" ",�upos de el:f;! mosquanto os corações palpitem em I t.ratado�

pOI ade,fI,ua cI os
,

I

e:=:lIlle.s,nossos peitos, enquanto exista ta!1to qll.anto, possn el, expellmen
amôr em nossas almas, não ha.verá lals, ASSlll1 e que" pe!o .11�enos I�a
fôrça capaz de

pô.r
em perigo a rs�g�,nda .eI�q�J('las., InSIl1tUçO;S, hOJ?'!grandeza de nossa pátria". E I."arta� .cl�l1l.cas eXIstem, de, Idas a

acrescenta: "Imensos são o nosso
�ílla IJ1IClat!Va.. ,

fUl'OI' e o nosso ódio ao invasor. Seu de�cJo era abngar, sob um

Fazt'i com que seia total a derrota !11eslllo te�o, ,to�os os enfermos da
do inimigo.' ilha. e adJacen�l3,s, para l}les pro-
Hitler já al)rendeu a avaliar o p,orelOnar o maXllllO conforto pos-

, slVelque se escond.e J1'or trás dessa es-
.

pécie de literatura. f� a determina- De quando em qlland�), �ra Ch8.-

'ção de um povo intei 1'0 de I'esistir mado a. um ou oU,tro n�cao, cada
até o fim, sem medir saerifícios. O q�al maIS aban,dollado, af1111 de m�
que o povo russo tem dado nesta dlcar pess�a�, as vezes, desconhecl
gu.erra demonstra que CLe anles dt�· A not1eJa ria sua presença en

prefei'e parecer como coletividade c 1W, de cont<;ntal1lento o povoado.
dü que ceder ao invasor nazista. E_n,fermos e SHO� reclamaval1? a sua

Êste moral, incomparável, por si só, vls�ta. COlllP�SSlVal1l�!lle, la, rle
basta evidentemente para ganhar pOl ta .em p�lta, ent� ,Iva, ,ass�nt�
oil guerra. :Mas além dêle exi ste um

,'a-se a ?ell a A do� 1('llos l1':lISe.ra�'els
exél'cito adestrado na luta ('0111 �)J1de a Igllorancla ,e a dor JazIam
chefes de vasta cOlllpet&ncia, 'e Ullla ln�la.na�a_s. P�rCO!Tla, de�sa fórma,
indústria bélica que não cessou de ��mIOl11etl os, .'� P�' _Depo,ls re�oma
funcionar apesar ela anormalidade a ,0 seu call o c luma' a paI a a

da sHuacão. Existe o auxílio rnate- "' - - "J

rial dos 'Estados 'Unidos, que alcan- lutamente fantáslica. Talvez a

ç�a cifras, vultuosas e que se aCell-' maior ll'agédiu da Alemanha c'On
lua cada vez mais. Existe () enten- sisle em que ela não est:'l militar-
dimento definitivo com os aliados mente enfraquecida e ainda se sen-
a respeito de operações conjuga,das te capaz de aplicar determi'nados
quando chegar a etapa final de golpes locais com exito relativo _

aniquilamento do nazismo. Tudo lll:.\S os aliados é que se fortalece-
-isto Hiller já aprelHleu avaliar de- ram extraordinitriamente e ten>dem
vidamente, a superá-la sob todos os p'ontos de NOTICIAR lO

O que caractel'iza em definitivo vista. Aos aliados é que cabe esco
a sorte cio nazismo é que ele já não lhe!' o momento para desfechar o
se póde mais alimentar rle tI'iunfos golpe final, e nesse intervalo a Ale
mesmo extensos, no continente eu- manha não póde mais empenhar
ropeu. A única hi:pótese em que o se em campanhas espelaculares que
Eixo poderia obter a vitória final lhe garantam os sucessos faceis
seria esmagar além da Hússia, a cios. pri lllei rios tempos desta guer
lngl.a terra, e, dominando o Atl.fll1- ra. Ela vê-se cada vez mais aper
tico e o Pacífico, reeluzir os Esta- tada no anel de aço dos seus ini
dos Unidos ii impotência. Não é migas. Póde forcejar yj.gorosamen
necessário ser técnico em assuntos te :para libertar-se, �01l10 está fazen
militares para perceber que esta do agora, mas o seu destino está
Rcr�'pecl.iv� �'4lnª. nUllICll1 �P.�9" scll-ld9,

Discurso inaugural, pronundado .Dtem, junto ao monumento
do dr. Bulcão Viana, pelo prof. Altino Flores

Dr. Bulcão Vianao ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

re. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

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

No Interior:
Cr$
c-s
Cr$

70,00
40,00
20,00
7,90
0,30

80,00
45,00
25,00

Ano
Semestre
Trimestre

Os originais, mesmo não pu-

I
blioados, não serão devolvi.

A direção 0::8' se responsa-

I
biliza pelos conceitos emiti
dos nos artigos assinados

TÓPICOS & COMENTARIOS
A

l\10ÇO ou MOCA,
Precisa-se de uma pessôa que tenha conhe

cimentos de dactilografia, escrituração mercantil,
correspondencia comercial e boa caligrafiar Não se

exige diploma.
Ordenado a combinar.
Informações à rua Trajano, 13 (sobrado) com

o diretor do Boletim Comercial.

.....",..-.......-.-_..- ............_-.-._.-....- .._-_-....- - .....-_._-.-.-.-.-.-_-.-.-._._._.M....................,.

� TlIE LONDON & LANGASHIRE INSURANCE
� COMPANY LI1\HTED
O; COi\IPANHrÀ DE SEGUROS "SAGRES"

�
CIA. SEGUROS "CRUZEIRO DO SUl.?'

THE LONDON ASSURANCE
J.. ALl\iEIVA - Rua Vida} Ramos, 19

� · ·· · _· -----.· • ••• w· · ....

Hoje Hoje
3a.-Feirasa.-Feira

A's 17 e 19,30 horas
Sessões Elegantes

COMPLEMENTO NACIONAL
UNIVESAL 184(85 com as últimas noticias da

guerra.
Ilons Massey e George Brent em:

Sedutora intrigantePreço único 2,20. Censura até 10 anos

Sábado: O Gordo e o Magro em:

Festa em Hollywood�,�,����-..�--��---------.��--���--���������

Quando alguém, tal como 0(18,_
lheiro da üustracao a-cima, oferecer-
lhe, em umável gesto. UlIl cálice do
excelente aperitivo KNOT, lembre-
ee V _ Sia.. de acreeoentar, ao agrade
oe. & gentile''':ESTEI' TAi'1-
BEI'1 (J I1EU APEí?JTIV()

I'I]E!JJJ.ETfJ!
'

(//'1 »ooooro liA KlfOTfA,/ItO, CO/1. é !é6I/ROS
� ITAdAí __

assim ,•
Peça, na sua Farmácia, homeo

patia Almeida Cardoso
E depois ?, I Depois Não

pedirá outra •. �,

30v-13

Pensão familiar
Vende·se uma no centro da

cidade. Informações nesta re-

dação, lO v.�8
MOTOCICLETA vende·s.e

uma, por motivo de viagem.
Tipo DKV. Com um litro de
gasolina faz 20 quilometros;
4 HP. Tratar com o sr. Miran�
da, proximo ao Grupo Escolar
«GETULIO VARGAS)}, no
Saco dos Limões, n. 257.'

3 v. alt.-3

Terrenos em lotes
'Vendem-se 4 lotes de terre-

00, bem situados, proxlmo ao
Balneário da Ponta do Leal.
Tratar à rua Duarte Schu·
tel. 15. 15 V. - 2
"A Bandeh'a Nacional deve Sel' has.tea·

da de ,sol a sol, sendo permitido o seu
uso ii noite, uma vez que se ache ·êODVe.
nlentemente iluminada", (Decreto.ie! n.
4.ã45. de :U de julho de 1942, art. 1.2).
de 1942; - Art. 18. N. 5).

AL \1ARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA..

. (

Rua Vitor Meireles, 18

40s sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade' e Amor, co

munica. a mudanga do' seu
consultório para a Rua Bue
nos Aires, 220 :_ 10 andar.
Rio de Janeiro, onde passa a

oferecer os seus préstimoi.
Escreva detalhadamente
nome. idade, endereço é en

velope selado paro. o. 're,�
postel,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•

.. ]fi T
o ES!ADO-Quinta.felra, 15 de Julho de- ,1943

Si ,55

o ESTADO Esportivo
I�UNpADA EM JOINVILLE, A LIGA

ATLÉTICA NORTE CATA
RINENSE

Joinvílle (Pelo Correio) -

Acaba 'de ser fundada nesta cidade
a Liga Atlética Norte Calarinense
cuja diretoria provisória ficou as�
slm constituída: presidente, Ruben
Lobo; secretário, Júlio Nilson Dio
go: tesoureiro, Odi Varela; técnico
Horsl WelzeJ.
,

A nova entidade fará realizar, no
dia 25 do corrente, um grandioso
festival esportivo, com o seguinte
programa:

8,30 horas - Inicio do Torneio
de Bola ao Cesto.

maneira em

Hio.
que foi efetuada

O "PASSE" DEFINITIVO DE
NORONHA

Rio, 13 - Telegramas de Porto
Alegre adiantam que o Saão Paulo
leria pago a importância de 40 mil
cruzeiros para obter definitivamen
te o atestado liberatório de seu
atual defensor, Noronha, antigo in
tegrante do Grêmio.

CUELLO NO SÃO PAULO?
S. Paulo, 13 - Afirma-se nesta

capital que o São Paulo entrou em

negociações com o Botaíoao para
10 horas - Corrida rasa de ....

.tI'
"', <.

que es e 11e ceda o concurso do ar-

4.000 metros.
.

quen-o argentino Cucllo, Adianta-se
10,30 horas - Fina.l do Torneio que o Botafogo mosf rou-so disposto

110 Bola ao Cesto. a ceder Cuel!o ao grêmio de Lcô-
A tarde. Domingueira dansante nidas ,

na sede do Clube Náutico Cacho-

NOTA CARIOCA

EM BRUSQUE
Brusquc, 13 - No encontro aqui

realizado ante-ontem, o Brusquen
se derrotou o Marcilio Dias, de Ita
.i;lÍ, pr1a elevada contagem de 7
:ii 2.

EM ITAJAí
Iíalal, 13 - Num prélio cheio de

eutuslcsmo, os rapazes do Palsan
rlú,· de Brnsque, conseguiram sobre
pular o Cobrasil por 2 a 1.

- A próxima rodada do campeo
nato da ASVI: Brusquense x Lauro
:vtüllcr e Paisandú x Cip.

'h * _ =

no

eira. Nessa ocasião será entregue
�

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

dos prémios aos vencedores do tor

neio de basquete e da corrida rasa.

A novel Liga consta com os se

guinte« clubes filia.dos: C. N. "Ca
ehoeira", S. C. Cruzeiro do Sul, DE VITOR DO ESPíRITO SANTO.
Guarani, Tupi, América, S. de Cri- (COPYRIGHT DA PRESS PARGA.
nástica e São Luiz Atlético Clube. ESPECIAL PARA "O ESTADO"):
CAMPEONATO DE BLUMENAU RIO - Não conheço os motivos 5 que o Oceano Atl&ntico é

• Blumenau, 12 _ Com a realiza- que levaram Marques Reis a dissol- mais salgado do que o Pací-

C fico, pois, de uma tonelada de
eão de duas partidas prosseguiu, ver o onselho Anti-eixista do Bano
"" I

água do primeiro
.

podem-se ex-

iPa tarde de ontem, o movimentado co do Brasil. Não entro, na aprecia- trair 162 quilos de sal enquanto

eertarne da Liga Blumenauense de! ção dêsse ato, pois, o passado de- que, do segundo, apenas, 158.

Futeból. mocrático do ilustre president do '

Nesta cidade foi efetuado o en- maior estabelecimento de crédito do 6 que, ao contrário da crença
geral, o Prêmio Nobel póde

çontro entre as turmas representa- país mão autoriza a menor dúvida ser adjudicado duas vezes à rnes

ítvas dos clubes Concórdia, de Rio quanto à sinceridade de seus senti. ma pessoa; e que, até agora,

rio Sul, C Tupi, de Gaspar. mentos anti-germânieos e anti-teta- unicamente Madama Curie obte-

A vitória sorriu ao Concórdia pe- litários. Era. entretanto, fatal o fim
ve essa extraordinária distinção'

lu apertada contagem de 3 a 2. Ren- daquela organização fundada para

(�a: 660 cruzeiros. combater a quinta-coluna e trabalhar
Em Indaial, o clube local ven- pela união nacional enciumada por

ceu ao Timbóense, de Tímbó, por elementos suspeitos.
a a 1. Renda 880 cruzeiros. O Banco do Brasil fôra, até cer-

to tempo, um viveiro imenso de
galinhas verdes. Postos mais eleva
dos estavavam entregues aos ad ép
tos. Tão grande era o predomínio
fascista naquele estabelecimento
que, sendo obrigado a deixar o pais,
Plínio Tombola escolheu para seu
substituto, justamente um funcioná
rio do Banco. Qualquer promoção
de comissionamento só era possivel
depois de obtido o beneplacito co·

mité verde implantado entre os fun
cionários. O funcionário que com

batesse o integralismo ou permane
cesse apenas alheio às lutas, podia
contar com perseguição sem quar

t�l e até mesmo com prisão, denuu.. A Estatística Mm�ar, destinada ..

SERÁ LAGO UM AUTf:NTICO ciado, que era, pela polícia e pela facilitar a preparação rápida, e tão

"BONDE"? política, como comunista. Para dar das �a Nação, exige que todos os I

Rio, 13 _ 'O. Botafogo ainda não cabal desempenh : . -

. perfeita quanto possível, do apare' ,
o a mlssao. q�e. se lhall!e�to material das fôrças arma. '"

l em certeza se realmente o "pivot" impusera, o Conselho Antí-eixista brasilelsos lhe prestem cooperação, iIIIIIIl!IIiI_;\!SIi.. I.IIII!I�.._.·�1:iI
Jose Diaz que pertenceu ao, Ra- não podia evitar choque e choques I Subtrair-lhe allôio é trabalhar con

V- -2 '

clug, seja um emérito manejador da muito sérios.
- tra o Brasil em !!'Berra. (D. E. M.)

1
-

�._..._-_-.·w....._-�.....-..-...-.-.... ...-�

pe ota de ÇOUI'O. Ele tem sempre Nao se passa de branco para pre- o ato do presidente Marques Reis
atuado sofrivelmente. E benévola- to dum momento para outro, sem Inegável é, porém, a soma de ser

mente surge lU1l3, desculpa: falta de consequências. O Conselho Anti- viços prestados pelo extinto Con
ambientação. Por isso Diaz continua eixista deve ter encontrado dêsses selho, nessa sua vida infelizmente
Q ser escalado pelo seu patrício Má-, tropeços,

nascendo daí, sem dúvida, efêmera.
rio ·Fm'h1l1ato .

. -

'�'Hg; �eio CQIl1 pouca Pl;�ii;i�;�lC. -; AAi�f'A�,��Trata-se de um elemento de escasso ,__ .. ...
' DP D IA

prestígio em Buenos Aires. E quo .�_"DO_--

atuava num clube que não é poslh- HOJE 5a-felra HOJE
vamcnte uma estrela de primeira """"""", �""""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,DD:lDIXJ;ü,,,,?,,,,,,,,,,"""""""''''''''''''"'''

grandeza do futebol platino. Real- Fones 1587 CINE ODEON Sessões ás
mente é assim o Platense. Lago está e 1602 l17 e 19,30
em São Januário. A torcida vascai- Uma comedia de BOB HOPE melhor do que todas a8
na que "cm há anos tendo uma anteriores juntas I
"via crucls" f'óra de comum, espe

Ml'a "�l1lpre padelltemellte. E como inha loura favorita
dizem que Lago é uma maraviJ11ll,
que é Ul11 centro-médio formidável,
OIS "fa11s'·' do Vasco agua.relam o

dia da estréia dêsse jogador. Ondí
no Vieirn, por'ém, afil'mou que La

�o, somente será lançado quando es ..

tivel' perfeitamente ambientado.

Copyright do
TlleIUVEJ'(JU /lÉM1J1IM.

1 que, em certas ilhas das An-
tilhas, é tão abundante o

abacate que os nativos alimen
tam os seus porcos com essa
deliciosa fruta tropical.

2 que, sob o fundamento de
que "a instrução abre dema

s�ado os olhos d� povo", Cata
r�na a Grande, da Rússia, proi
bíu terminantemente, em 1784,
que se ensinasse as crianças
plebéias a ler.

3 que, na vida reul , os nomes

por extenso de Romeu e J u
lieta, os célebres amorosos vere

nesas imortalizados na obra de
Shakespeare, eram. Rorneo Mon
tecchio e Giulietta Capulato.

4 que u-peso.r-de o Caro,adá ser
um domínio britânico, o seu

hino oficial não é o clássico
"God Save the King", mas, sim,
o "The Maple Líves Forever "

cuja letra e música são da Ale�
xandre Muir.

DESPERTE fi BILIS
DO SEU fíGaDO
E Saltará da Cama Disposto para rude

Seu figado deve produzir diariamente
um litro de bilis. Se a bilis não corre li-
vremente, os alimentos não são digeridos
e apodrecem. Os gases incham o estôma
go. Sobrevém a prisão de ventre. Você
sente-se abatido e como que envenenado.
Tudo é amargo e a vida é um martírio.
Uma simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, as Pílulas Carter são
extraordinariamente eficazes. Fazem cor

rer esse litro de bilis e você sente-se dis-
posto para tudo. São suaves e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bílis
correr livremente. Peça as Pílulas Cárter,
Não aceite outro produto. Preço: Cr. S 3,00.

com Bob Hope e Madeleine Carrol!.
CINE ,JORNAL BRASILEIRO (DIP)

PILOTO DO CAPRIOTO Das, Popeye)
A VOZ DO MUNDO (Atualidades)

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

CINE IMPERIAL Sessão às
19.30 hs.

Ellen Drew e Brian Donlevy

amiga
e Musicas, bailados e sapateados, em:

Nas asas da dansa

I LIMOEIRO É UM COLOSSO!
Fones 1587
e 1602
William Holdeo,

Sombra
,

Hin, 13 - Todos os que pl'esen
eiaram o dianteiro pernambucano
Limoeiro no último tl'eino do Bota

fogo, acharam que êle e uJ11 colosso.
o FLUMINENSE EM SÃO PAUtO
Rio, 13 � R�tribtlindo fi gel1tile

za elo São Panlo, que veio ao Rio
pa1'licipar dos feste.ios comel11ot·nl;·
Vii de anivel'sario do Fluminense, o

lricolor irá a capital paulista em

lIet.embro próximo, arfim-de dispu

,!IU' II 'SefIUnd� Olimpíada Pfi m�nllll .

em

com Grade Mac Donald e Robert Payge
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB)

ATUALIDADES RKO PATHE' NEWS (Jornal)
PESCA DE ALTO BORDO )Short)

Cenlilura Livre-Cr, 5,00 e 1,50.

1m r7m

�� IHAlIDADE

IIf1A6INAÇÃO
12mBllll/lO,bHl énCAflra.

O.M •
• 11l.'010

F"ARMACIA ESPERANÇA
. do Farmacêutico NILO LAUS

MoJe e amanhã scrã a sua preferida
Orogas nacionais e estrangeiras - Homeopatias - Perfnmaníns

-

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

PREÇOS lUÕDICOS.
Rua Ccnselbelro Mafra, 4 e 5 (edifício do lUercado) - FONE 1.641

SALAO BRASIL
Praça Ouinze, u. 10

Comunica às distintos f'lmilias que está sempre à
disposição dos exmas. Senhoras e Senhoritas que
desejem uma "permanente" perfeita garantida e

A
'

ao gosto das clientes (permanente curta meia
cabeleira ou bem comprida, efc ).

'

são sempre os ;mesmos:
a el.etricidade e 25,00 a óleo

Os prevos
Cr$ 20,00

I U.vraria e Pa�laria Nova J
Espindola & Silveira

Casa fundada para, com os menores preços da praça,
servir aos aluno!! das nossas escolas, em particular, � ao

público, em geral.
Artigos para escolares e escrit6rio

R�;:HnêJn€;eS M@('JernCs e Uvros
dertUfico5. Livros em branco.

Elegantes artigos para presentes, etc.
Tem anexa uma

Seceão de Eletricidade:.

Lâmpadas, lustres, abat·jours, acessórios, etc.

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

Os órgãos da El!ltatística Militai
têm apôio legal, quando '.ntlmam
o produtor e o vendedor a mostra.:
o que possuem em seus estabelec:l'
me�t9.. iP! � M.),

.

"A llandcll'a Nacional quando em fio·
l'áo, sobre escudo ou outra qualqueI' l,e
ça, que agrupe .livel'sas bandeiras, ocupa-

Irá o centro, não podendo ser menor tIo
que as outras, nem colocada abaixo de,
lal\". (J)e9�'etQ·lel n, 1i,545, de 31 de J1,Ilho

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A. de Oliveifa & (ia.
(fundada em 1930)

Representantes de tecidos de algodão
lã e seda.

Agentes Gerais da Cia. Paulista
de Segures

Distribuidores de máquinas de escrever,
somar o calcular.

Rua Tiradentes, 8 -- Caixa Postal, 168
End. T6legráfico: PAULICO

SE�AS
padrões maravilhosos. fínisaímc acabamento das melhores

fábricas do país. são encontradas nos balcões da

Casa SANTA BOSA
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

Florianópolis Sta. Vatarina
ONIBUS para as

OS SI'CILIANOS

Calda_s SaRgueRol'\'odos os domingos e feriados, a AUTO-VIAÇAO '

MCOQUEIROS furá partir um ônibus, a gasogênio, desta C O N T E
copital para o oprozivel Hotel dos Caldas do Imperatriz, OITO ELEMENTOS TONICOS:
onde corneçou o «estaçã.o de águas') de 1943.

ARSENIATO, VANADA.
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETCl
TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS

Preço (ida e volta): Cr $ 10,00
Ceci] Sprigge escreveu, de Lon- los religiosos existem por 100aldres, há poucos dias o seguinte parte. En) muitos lugnrcs, rcliqui as

Icomentário: e imagens religiosas são visitadas
"Eis alguns dados sobre o povo e diariamenle, por homens e rnulhe- sr.

a terra anele os aliados acabam OC I'CS de todas as classes sociais. Idesembarcar. O povo siciliano é 1 O dialeto siciliano é virtualmen-

.he11l di.fer.ente dos italianos conti-l te outra língua, com sua litera.tura Inentaís, pelos costumes, Iingna e rprópri a, embora o italiano seja a
história. São gente sobria e muito (lingua da imprensa e seu ensino i
sensível aos aí'etos, que sentem em obrigatório na escola. Há aldeias l
silêncio, até que chega o momento onde ainda se Jala uma espécie de
de demonstrar' o amor ou

í

omar grego. A Sicília tem ainda lima lín
vingança. gua composta ele gestos, que pau-
Salvo os mineiros das minas de cos estrangeiros, mesmo os italia-

enxofre, elo sul, que são bastante nos continentais, conhecem. Isso'
rudes e -turbulentos, c os comer- serve, especialmente, para a "ma
dantes das cidades, os quatro mi-, fia", grande sociedade secreta, que
lh ôes de sicilianos são trabalhado-, vai gradutivamente perdendo in
res de terra. Eles não moram cm fluência. Não é essa uma sociedade
fazendas espalhadas OH em peque- meramente cr iruinosu, mas também
nas aldeias, 11l?S em grandes vilas, um melado de uuto-proteção con
devendo percorrer diaríaiuente mui- tra os excessos da adminisn-açâo
tos quilômetros an

í

es de eh egarcrn governam ental, e muitos sicilianos
aos lugares de trabalho. são orgulhosos dela.
A Sicilia foi sucessivamente grc- Esta não é a primeira vez que

ga, romana, cartaginosa, hizanti- os exércitos britânicos chegam à
na, arabe e espanhola, e toda a

í

lhn Sicilia. Houve já uma ocupação .II__........,............ ._............. _está cheia de 1110J1111llentos que re- hritán ica de 1808 até 114, sob ]oJ'(11 30-28corriam . essas dominações. Ainda William Bentick. Desde aquela vs

existem muitas igrejas que foram época súbditos britânicos descmpe- ":':::!::--c::�"'_••.!"�............._.........
a......••.............--�"V'-"'-·--...• ......�.....

Itemplos gregos ou mesquitas arabes, nhararn papel preponderante do
entre as plantações de limoeiros e comércio de vinhos e euxof'rc de A 18 de P

fil
.

tlaranjeiras. ilha. As relações anglo-sici líanas ..

' ta Ia r ln u raNo entanto, muitas vilas do in- sempre foram boas. � � .
teríor são atrasadas" Os m0I111111en-

PONTO DE PARTIDA: Praça do Alfândega.
BILHETES DE PASSAGEM. à venda na Agência

Mário Moura, à Praça Quinze.
Reserve o seu lugar para o pitoresco passeio!

Calçados e capas para colegiais
Chapéus «Clímax» (tropical)
Capas para militares
Smokings, Sobretudos, Trajes

AGENCIA RENNER
Rua Padre MigueJinho, 36

Professor Bstantslau Trap)e
AULAS DE DESENHO E PINTURA

•
Diurnos - dos 14,30 às 17 hs.;
Noturnas - dos 19 às 21 hs.

'A'S TERÇAS E SEXTAS·FEIRAS

Exposição Permanente
Rua Felipe $chmidt, 2 (sobr.), seís n' 3

do
O. Pálido.. Dep.upt,.dOt;
E'CJotldo., Anêmicos, Mãe.
qUI criem Migro., Cri.�..
uquític... r.c.blfio I tonl�

I
fie"-. ":'..d•• 0I9••II••

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

o Mucus da
Asmo Dissolvido
Rapidámente'Os ataques desesperadores e violentos da
asma e bronquite envenenam o organismo.
minam a energia. arruínam a saúde e de
bilitam o coração. Em 3 minutos, Mendaco,
nova fórmula médica. começa a elrcular
no sangue. dominando rapidamente os ata
ques. Desde o primeiro dia começa a desa
parecer a dificuldade em respirar e 'Vofta
o sono reparador. Tudo o que se faz ne
cessarlo é tomar 2 pastilhas de M.ndaco
ás refeições e' ficará completamente livre
da asma ou bronquite. A ação é muito
rápida mesmo que se trate de casos rebelo
des e antigos. Mandaco tem tido tanto
êxito que se oferece com a garantia de
dar ao paciente respiração livre e laci) ra
pidamente e completo alívio do sofrimento
da asma em poucos dias. Peça Mandaco,
hoje mesmo. em qualquer larmáeia. A nOSBa
garantia é a sua maior proteção.

.

Mendaco A�a!:m�.'n

Dr, Remígio
.
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(Paulo Alberto - Exclusivi
dade do C. E. C. para o Esta
do).
As últimas derrotas sofridas

pelo "eixo" têm causado sérias
preocupações aos ditadores que
percebem a que abismo estão
prestes a conhecer. As perspe
tivas noturnas do destino que
lhes está traçado, têm dado
origem aos movimentos paci
ficadores iniciados nos bastido
res da diplomacia internacio
nal.' Quantos mediadores já
surgiram para propôr negocia
ções de paz e quantos fracassos

I
se seguiram. A última tentati
va foi promovida pelo General
Franco que obteve completo

I revez, pois, nem sequér rece-II beu resposta às suas insinua-

I ções. Infrutífera tal investida,
Hitler imaginou que o Papa

I Pio XII pudesse ser ínstrumen
'to de suas preterições junto aos
aliados. No entretanto, o Sumo

'_,_

Ponti�ice r�cusou-se a qualquer Você possue o «R H» no sangue?� ,aproxlm?-çao, sabedor que e de ..

Chinelos I que as Nações Unidas apenas De Londres, há poucos dias, ISandaletas t

aceitam uma paz éom a derro- Margaret Butler irradiou o seguiu- cer e111 estado de morte aparente,
Pantufas

'

i ta incondicional das ditaduras. I
te comenlário: ou com ictericia. Por outro lado,

[Essa recusa papal, deu início a "Um médico norte-americano des- foi descoberto que o sangue tramo

uma série de insultos contra o cobriu, em HJ40, que 85% dos in- mitido por pessoas que não poso
Vaticano. A imprensa germâ-, gloses e dos americanos possuem suem o "RH" pode restaurar o

nica reuniu a "elite" de seus nos glóbulos vermelhos um ele- equi líbrio sanguíneo da criança, e,
habituais palavrões afim de

I
mento também encontrado nU111 assim, salvar a sua vida. O mesmo

'I dirigi-los à Santa Sé. R'ecebe- macaco da Iridia, elemento que COI1- método pode ser aplicado para sal
rão eles o castigo de Deus pe- Irihuiu para salvar a vida de cen- vaI' a vida da progenitora se ela

I
los sacrilégios e crimes cometi-; trilas de crianças hritânicas no de- se encontrar em estado perigoso.
dos contra a humanidade crís-: curso dos 2 últimos anos., O sangue não contendo o ele

[tã. Como poderia Pio XII me-I O referido médico denominou' mento "RH" está sendo recolhido

------1 diar uma paz entre aqueles em : êsse elemento de "RH", em h0l11e-1 e preparado para ser usado nos ca-
----------------------------

que Satanaz se encarnou e: nagem ao macaco, que se chama sos de emergência.
aqueles que defendem a lei de' "Hhesus da India". I Foi durante a conferência que
Deus? Certas pessoas possuem o famo-I realizou na Maternidade Nacional,

_

so el,emento :'HH"" outras não., de�ta ca�it�I, que o ministro da.
"Ii [lam,leil'a N�clonal, (!lla!,�]o rlpa!·e. POS'S,'mI1dO

a crrança esse elen�ento, II
Saude ,PublIca, sr, Earnest Brown

CC!, em sala 0.11 �al,lO, por mO,tHo de !:�II' no caso de f'altar a sua cenítora descreveu essa descobertaulõcs, ccuterêncfus on soleuídadns, fíca- � c c: b' • , •

d estendida ao longo da parede, por ,1e· ,será prejudicial para ambas. Com Revelou também que em 1942 a
traz da caden-a (la presldêncín ou do lo� . . . . .

cal da tril�nna, sempre aetma da cabeça I
efeito, passando no sangue desta, o, mortalidade infantil fOI de 40 por

do !'es,pechvo ocupante e Cf "cada de "HH" da criança provoca. a cria-11 000 isto é a mais fraca jamaismouo que o lado maíon e , i-etângulo

I I·' ,

1'8teju, em scntido, ho�;lzonUtI, e ii, es- ção de anti-corpos que ao retorna- i registrada. A mortalidade maternal
r.rela isoladn em erma • (Decreto-lei n. da cri d

.

bé decaí 'd I "

Ui45. de 3! de julho dA !942: _ Art. 18. rem ao sangue li crrança po e nas- tarn em ccaiu consi crave mente .

..

I C��LCADOS (,

«Renner»
TRAJES (SOBRETUDOS. SMOKINGS

«Renner»

Tamancos
Sandálias
Sapatos

--

--

--

de lã e de linho
para crianças,

homens e senhoras

Rua Padre Miguelinho, 36

'Agradecimento e Missa
Artur, Zilda , Zélia, D:\f8, Hilda e Nêzi Moellmann
desejam agradecer às pessoas "lU'� por escrito ou peso
soalmente manifestàram seu pesar pelo passamento de
sua mãe saudosa e a todos convidam para a missa de
7° dia a ser rezada na Catedral Metropolitana, em 16
do corrente. sexta-feira, às 7 1/2 horas, e por cujo

comparecimento desde já agradecem. 3v·1t

: O Vaticano insultado
pelos nazistas

na bôca
uma

VERDADEIRA
PASTILHA

VALDA
é preservorrnc- nos

Constipações, das Bronquites,
das Dôres de Garganta.

�lc.nCQ do O. N, S. P. No 186
'» • da 26 d. fevereiro "i':>".

lIte" de 19M OQO' "i'Iho/O•OO2, EucolyplOI O.

Alguns PREÇOS que constituem a causa do ESTUPEND'O
SUCESSO que está obtendo a LIQUIDAÇãO

da

"A MODELAR"
Capas de gabardine puta Tapetes Cruzeiro
lã, forro inteiro de seda, El ljr$ 218.00 1,20 x 1,80 a Cr$ 139,00
Pullovers de pura lã » Cr$ 33,00 1,40 x 2,00 » Cr$ 173,00
Copos duplas impermeaveis Cr$ 245,00 1,60 x 2,30 » o-s 237,00Sobretudos finissimos, cujo
valor é de Cr$ 310,00 por Cr$ 215,00 2.00;x 3,00 » C�$ 395,00

Monteaux superiores de pura lã,
forro de seda, moderno à

Casacos curtos de pura lã, alto
moda, só o feitio vale
Cr$ 100,00 - por

Blusas de pura lã a

Boleros de pále a

Capas e casacos de péle por
preços vantajosos.

o-s ·lc15 ,00

Cr$ I30,Or)
.c-s 37,00
Cr$ 345,00

Finíssimos tapetes de quarto a Cr$ 23,00

\
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Os verdadeiros propósitos da

Rio. 14 (Do correspondeute espeçial .daque;e Estado, o que vem evídencíar, coluna" no sul cio pais, Ali se vê, ela es- ;de eluas faces usado pelos nazistas ali,
Amorim Parga, por via aérea, exclusí- I mais uma vez, os verdadeiros propósitos I querela para a direita: a bande ira ele em suas manifestações ele rua e em suas

vamcnte para O ESTADO) - Inaugura- «íos bandoleiros totalitários contra o po- duas faces usada pelos nazistas de Santa cerírnônias regulamentares; e, finalmen

se, nesta capital, na próxima 5a, feira, vo e as ínstítuícões brasileiras. Catarina, sendo lima face brasileira e a te, armas, munições e outros apetrechos
dia 15, uma exposição do copioso mate- A gravura acima <5 um detalhe do que [outra nacional-socialista; livros, mapas e de ação com que, associados aos integra
ria1. não so de propaga nela como de

lserá
exposto e que constitue eloquente Ifotografias ele propaganda nazista, indu- listas, os "filhos de Hitler" pretendíani

agressão. apreenelido pelas autoridades dernonstraçáo dos instintos ela "quinta- síve a ele Hitler; um estandarte, também, estender àquele pedaço elo terr-itór-Io bra-
de Santa Catarina em poder elos nazistas I sileiro a "nova orelem" nazista.

Poris bombcrdeudu 1
Londres, 15 (U. P,) - Urgente - Paris foi atacada pela

aviação anglo-americana. Segundo a emissora local, e1 eva-se,
até o momento, a 50 o número de mortos em consequência do
bombardeio. Há mais de uma centena de feridos.

.N ()VA 1\1 _L�. f� (J1\_

VIDA SOCIAL
"nlversArl081
Faz anos hoje o sr. Pedro Xavier,

co-proprietário da "Livraria Mo
derna".

•

Pela passagem de seu natalício,
deverá receber nesta data ccr inhe
sasmanifestações de estima a exmo,

sra.d. Diva Delaite Mbritz, esposa do
sr , Carlos Moritz, funcionário do
Banco do BrasiL

•
A gentil srita. Lelia Medeiros,

filha do sr_ Francisco Medeiros, fes
teja hoje seu Illniversário de nasci
mento.

Os jovens Paulo e Joel Longe,
funcionários dos escritorios de firma
"Carlos Hoepeka'", fazem anos

h.oje ,

.�_.--_.,..,.-...,.....��

:- "

,I A t.
I- PARA VOCE E SUA ' •

.: FAMILIA �� Sabonete e Pasta dentifrÍcia ""
'I �
� ARt\XÃ �
!t I'
.. Talco e PÓ de Arroz :I

" �
• I'

� MALVA I"

.: �
� Produtos da �� PERFUMARIA "I
\ MARÇOLLA �� >

ACiORA

DlRE1'OR GERAL DO DiP MINISTÉRIO DA i\IARlNHf\
G -v- ('api'li.lllla (los J--'o�·tos no Icatudo di'O jornalista SI". ustavo, .vevcs, Santa' Ca tarí na

diretor cio Dcpurtumento Estadual EDITAL
de Imprensa e Propaganda, rcce, 1. - De ordem elo Snr. Capitão dos
1 '" (' 't' A']" . D '. [Por-tos do Estado. Capltão ele Fr-agataneu uo SI. .api ao. .m i cai uu a tia R. Rm., Plínio da Fonseca Mendonoa
de Menezes, o seguinte telegr-ama: Cabral, comunica-se aos sr-s. interessa.

- Do F\io - Gustavo Neves - elos que se acham abertas as ínscr íçües,
Di reter de' De ip - Flor ianópol i-s para exan:es do Pessoal da Marínhn i\'ler-

"
". cante, referente a segunda "poca dêste

-- '1 enho H honra de C'Oll1Ul1lcar- ano, .l?ara Terceiro Maqu inístri, T'et-ce lro
VOS que, distinguido pela conf'ian- M�tol'lsta ,e Terceiro Maquinista-j'v[otoris

, 1 [: ' SI' P 'e--' I enl e ta,. Conter ente ele Carga, Condutor-xra
ç,a (O

. _�mo. en 1?1 resn
_ quimsta, Condutor-Motorista, Mestre elr

(Ia Repúhlica, assunu as flll1Ç'OC'S Pequena Cabotagem, Contra-Mestre. Prá
do cargo de Di rctor Geral do De- tl<;'O, Praticante ele Prático, Arrais. Pa-
,.' I [ . , p - trão ele Pesca, Atalaíador-, lIIestre-Amadorpar tauicnt o (e 1.11PI ensa e J opa- e Cond:ltor-Motorista-Amador, ele primei-gauda, onde. animado dos mais 1'0 a tr-Inta ele agôsto vindouro.

sinceros propósitos de bem servir 2., - �lIalquer informação a respeito
ao Brasi I e ao regime, conlo com ���� obtida na Secretana desta Capita-
a val iosa cooperação d êsse Dein. 3. - O, exames serão I'calizados na

Saudações. (a) Capitão Amilcar segunda quinzena ele setembro.
D trs 1 1\1 ' D' "t ' G" 1 Capítanla elos Portos do Estado deU ra. (C J cnczes, LI e 01 CI a Santa Catarina, Florianópolis, 12 de

.

_

elo Dip ", ,110 ele 194;;'. ru

Nelson do Livramento Coutinho
, Secretário

,.....--r.....
�.........._..._..........- ..............�....

"A. Bandetra Nacional quando em prés
tito ou procissão, não será conduzída em

posição hoi-ízoutal, e irá ao centro da
testa da coluna, se Isolada; à direita !la
testa da coluna, se houver outra bandeí
ra; ii frente e ao cenü'o da testa da co

luna, dois metros adiante da linha pelas
demais formadas, se concorreI'em três
011 mais bandeiras". (Decreto-lei n. 4.545,
,Ie 31 de julho de 1942; - Art. 18. N_ 2).
""........J",.,.......m-.........�-..._...... ..

RITZHOJE Sa.·feira HOJE

Esperaese O fracasso da ofensiva A posse de D. Jaime Câmara
Moscou,15 (U. P-) Os despachos da frente já permitem Rio 15 ("EstacIo") 'I'elezrama de Belém informou

vislumbrar o completo fracasso ela ofensiva alemã de verão que em'virtude de haver sido nomeado arcebispo da Cidade
na Rússia. Entram em ação os tanques russos e seus contra- do Rio de Janeiro, d. Jaime Câmara continua administrando
ataques perto de Bielgorod estão a�\ll�ndo as estreitas cun�l�S esta Arquidiocese até a data da sua pos-se no novo cargo, o que
que os nazístas com pesado sacr ifício humano e matertats deverá fazer dentro de quatro meses. S. excia. revma. resolveu
conseguiram introdl�zir depois de nove. d�as .

de violentíssim�s não mais realizar as visitas pastorais que havia marcado para.
assaltos. Lutando ainda em seus formidáveis postos. detensí- algumas paróquias do interior. Não obstante ignorar-se a da.t'rt
vos, ao longo da frente de 260 kms_. de_ Orel-Kursk-BlelgoArod, da viagem do novo arcebispo 'do Rio, sabe-se que o mesmo vi
os russos começam a revelar superioridade de ataque sobre sítará antes o Ceará, afim de fazer retiro espiritual na cída
o inimigo. Ao norte de Bielgorod foi tal a carga dos russos que de de Baturité prosseguindo viazem por via terrestre até Re-

I
,b to

os alemães tiveram de recuar, abandonando o terreno que aa- cife escalando em Mossoró e Natal.
viam conquistado em três dias de furiosos combates. É prema
turo afirmar que as forças do "eixo" tenham sido desbarata
das mas se admite a possibiltdade de que os contra-ataques
rus�os possam converter-se dentro e111 pouco em verdadeira
contra-ofensiva.

Devemos fazer, a pedido da ge
rência do CINE RITZ, uma retifi
cação do preço da sessão de hoje.
/"-0 invés de Cr$ 2,00, conforme
consta do programa publicado na

2a-página, vigorão os preços de
Cr$ 3,00 e 2 ,00. ���';:.,
..

ô
..

··eStâd·o
..

dê
....

Siiio I;,IOSCO�� �_Op�)(OUpela pri
meira vez, desde outubro de 1941,
roi alenuado o rigo,r do estado-de
silio em Mosc-Ol1_ Recorda-se que a

Dled id a foi tomada quando Os ale
mães jú se consideravam quasi den
tro do l{rem]im. A partir de ama

nhã, será permitido o livre lrânsito
entre a capital moscovita e as zo

nas compreendidas na área metro
politana.
SR. iUOTÕmS'l'A: - Leve os rl06umell- IItos necessários, pal'a a substitui(;ão ela Icarteira de 1110torista. a "Emprêsa lntet'- ,

mec1i6ria", � aguarele, rom brevidnde. em I
sua residência, o recebimento da nova
carteira. I
Prestigia o Govêrno fl B8

classes armadas, ou ser's
um "quinta· colunista", (L
,!t. N�l·

... ,

FILHA I MAE' AV·O I
Todas ,deve ln usar a

(OU REGULADOR VIEIRA�
A MULHER EVITARA DORES

Alivia as Cólicas Uterinas
Emprega-se com vantagempa

ra comb:-tter as irregularidades
das fllnçÇ>es periódicas das s-e
nhOf8.S. E calmante e regulador
dess8� funções_
FLUXO-�EDATINA, pfla sun

comprovada eficácia, é muito re
ceitada. DAve ser usada com

- confiança_
,/� FLUXO-SEDATINA encontra-se
MAr em J,0çla parte.

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

Vinho Creosota�o
"SILVEIRA"

Grande Tónico

EM ONIlAS CURTAS'

*

Um noticia rio mundial
da

Associated Press

apresentado pelo
CORRES PONDENTE
ESTRANGEIRO
RCA VICTOR

na

RADIO NACIONAL
a partir de hoje, 15 de Julho
Diariamente, às 18,55, em

onda de. 30.86 .�

(exceto /omirigos)

,A' _ $ A __ eeAi Us: l1li'

o sr. Salgado Filho
nos EE.UU�

Nashvilte, Estados Unidos, 1'5
(U. P.) - O sr. Salgado Filho, mi.
nistro da Aeronáutica do Prasil,
deu por encerrada sua visita ao se

gundo exército em manobr·as. O U
lular brasileiro partiu, de avião,
sem anunciaI' seu deslino, embora
dissesse que pretende, mais tarde,
ir a \Vashinglon para conferenciar
com os chefes militares.

ia
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