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Não querem batalha em larga esc[�'::lil \WASHINGTON, 22 (U. P.) --- "A ESQUADRA NIPôNICA RECUSOU ATÉ AGORA TRAVAR COMBATE EM GR�; ,(m- JiLA COM OS NAVIOS DE GUERRA NORTE.AMERICANOS, PARA EVITAR FRAGOROSA DERROTA". ESSA D ';' �o�
FOI FORMULADA PELO CONTRA·ALMIRANTE DEWIT CLINTON RAWSEY, NOVO CHEFE DA COMISSÃO AERONÁUTICA

DA ARMADA.

Mais dois aviões
Rio, 23 (A. N,) - Realizou

se, sexta-feira última, a ceri
mônia do batismo de dois no
vos aviões, os quais têm os no
mes de "Juventino Fonseca" e
"Félix Pacheco", Foram, as

sim, homenageados um oficial
elo Exército, pioneiro e mártir
da aviação militar do Brasil e
um jornalista, que, no seu tem

H. 8901 po, alertou a Nação, mostran
do a necessidade de nos apare
lharmos militarmente para ga
rantir a nossa soberania e a

posição internacional.
Êsses dois novos aparelhos

foram destinados, respectiva
mente, aos aéro-clubes de Jú

'YASHI�(;T()':\, 23 (r, P,) - Em esferas geralmenle hem informa- lio de Castilhos, no Rio Grandas pt-ediz-so que a hase de Hab au l , principal ballw,rte japonês na

��;'\:�a��_�t;��\�!/:i \(�, r�llI (�y�:� I � i esi;,��y��� t�2 ;�i��;-����o a����;�t:l(�)I��,�.;;:;� e :II��) Il(;� _�._�::.�__:!.�..�:...__ .....

conscquõnr-in dos recentes u vauços dus fOI'ç"s norte-amer-icanas na te- Atenção ! c�e:�ppe��ec�: t�gião das ilhas Salom.». Expressa-se n a.s referidas esferas que as ba-

B
- -

I , ses recentemente cnriquistadas pelos noríc-amuricanos nesse arquipé- rada com a venda de papel velho.

çao e nao pa avras» lago pcrmitírâo cmjn-ccuder () assalto aéreo partindo de duas �ireções, Compramos a Cr$ 0,40 o quflo.
« Rua Francisco Tolentino, 3.

,..contra aquele importante balusrtc japonês, isto é, da ilha de Nova
......_wJ"�_........... ••• _U Geórgia, onde se acha o impor lan tc acródrnmn de l\Iuncla, e de Vela- G d'

- -

.

f 1 r Lavela, rccenterucntc conqnistada. Segundo informações de fonle mi- uar as espeCiaiSQuébec, 22 (U. P.) - Nos meios III ormac os, c iz-se que os
litar, Rabaul é a, pedra angular da defesa japonesa que se extende des- Londres, 22 (U, P,) _ Informa.

chefes militares e· estadistas que tomam parte nas conferências ele Nova Guiné ate o arquipélago elas Salomão, Afirma-se ainda que os ções jornalísticas de Gorich, trans
aliadas, desta cidade, interpretam o editorial que publicou on- japoneses já se estão esforç_ancio por compensar a possível perda de miticlas pela "Bxchange 'I'elegraph
t m em Moscou a revista "A guerra e as classes trabalhado- Habaul, mediante a C'0I2slrllçao de novas l;ases !1f� par í.c setentrional do Company", dizem que, segundoe

" " di d
'- -

palavras" como uma indicação de arquipélago das Salomão e noroeste de Nova Gudné. despachos de Berlim, o ch,efe das
ras, pe in o açao e nao 1 I tropas de assalto, 8chep11111111, de.
que é necessário um contacto :'11ais estreito er;tr� os Estados f M·,

-

h 1 d 1 termi�lO\.�, a formação ele guardasmaiores dos Estados Unidos, Gra-Bretanha e Rússia, para o fe- lSSaO O an esa especiais", com elementos ,e�colh�-
r

.

t da guerra Os informantes opinam que a elos daquelas tropas em varias CI-iz prosseguimen °d'd 1: -

rstitue O problema RIO, 23 (A. N.) - Pelo "clipper" procedente de Parama-. c1acles ela Alemanha, As primeirassegunda frente, pe 1 a pe os I ussos, nao COI, ..

,1.
"

• ,

P " .
. . _ A •

-I cidades onde se criaram tais guar-. .

I ist da' declaração que fez em Quebec o Ministro ribo, Via Belem do ai a, chegou aqui a missao eCOnOll1lCO
I

-

int B, l' L'prulcipa , en1 Vi a �

. . , . ". . c as sao as segull1 es: , er 1m, �lp-
das Informações da Grã-Bretanha sr. Brendoa Brackon, anun- 111l11tar da Guiana Holandesa e que sera hospede oficial do, zig, Chenitz, Salle, Dessau e Pal-
ciando que a Alemanha será arrasada pelas fôrças aéreas alia- nosso govêrno. É integrada pelos srs. Casper Uffelie e Adria-II ven.das

'

nus Exel, diretores dos departamentos das Financas e dos Ne- -'-A-n-d-'-,,-,.-.-I---d---•
, • A • • "

-

j' an err-a ",acIOna quan o em fio.
------------------------:;;::-<---:;-�-_:_ gOClOS Econômicos O SOCiaiS da Guiana Holandesa, e pelo 111a- rão, sobre escudo ou outra qualquer ne-

alema-es na PoluA III-a jor Cornelius Vink da infantaria do exército da Holanda. Du-I ç�, que agrupe diversas bandeiras, ocupa-,

1 "a o centro, não podendo ser menor do
rante a perrnanênc.a. da missão no Brasil, ficará à sua dispo- �ne as outras, nem colocada a"a1"<o de

_ ,.

d bai d R b d A d B t Ih lIas". (Decreto-lei )l, 4.545, de 31 de julhosiçao O secretano e em aixa a' o erto e ,rru a o e o. de ]942: _ Art. 18, N, 5).

--_.� - -_, -_ -_ -_

Graves distúrbios na
Dinamarca

Londres, 22 (U, P.) - A rá
dio-emissora sueca

" Motala"
anunciou que a crise interna
na Dinamarca se agravou nas

vinte-e-quatro horas, acrescen
tando que ocorreram distur
bíos em. Ton e que os alemães
estabeleceram o estado de sí-
tioem "algumas cidades". Dis-
se também que, segundo inf'or-
mações de Malmoe, foram con- Ano XXIXvocados em Copenhague todos
os membros do Parlamento di-
namarquês para considerar a

Banquete ao 4'leneralsituação. Isto foi confirmado i:3I

pela rádio-emissora "Lastin" E.urico Dutra
da Finlandia, a qual acresceu- Wash íngt.on, 22 (U, P,) - O
tou que p Rei da Dinamarca I sub-secretário de Estado sr.

recebeu o Comissário alemão I Sumer Welles ofereceu um

Werner Best, fato que anterior-

j
banquete em homenagem ao

mente sucedera uma vez ape- general Eurico Gaspar Dutra,
nas. ministro da Guerra no Brasil.

o lUAIS AN'l'IGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
Proprietário e Diretor-gerente -- ALTINO FLORES

Florianópolis- Segunda-feira I 23 de Agosto de 1943 ,

Dgora será contra Rabaul

Os
•

crimes

PRECISfO
Estocolmo, 22 (U. P,) - Os alemães começaram a retirar

a população civíl dos distritos da região de Lublin, na P�lônia.
Essa medida parece estar relacionada aos planos alemaes de
resistência no rio Bug, no caso de retirada geral na frente

Oriental. Soube-se que os alemães liquidaram ou conduziram

para trabalhar na Alemanha grande parte dos habitantes dessa

região polonesa.

o preSidente da República de �uba não
Quer permanecer �9 gove��oHavana 22 (U. P.) -- Numa reumao co111 os dírigeutes de

todos os partidos políticos cubanos, o primeiro ministro, sr.

Zaydí n, leu uma declaração do presidente. �ati�ta, a-f�m�de que
desista da intenção de abandonar a presidência no fim de, seu
mandato, em vez de outubro de 1944. O atual chefe do governo.
destacou que se aquela data .não estiver feito novo presidente,
transmitirá o poder executivo ao presidente da Suprema Côr
te, doutor Juan Frederico Edelman.

nunes igualada!
e

eomprovada
oficialmente

!'--------------------------.------------------------------

de .scbotoqem
Estocolmo, 22 (U. P.) - É cada vez mais intensa a onda

de sabotaaem que se espalhou pelas terras dinamarquesas. Sa-I:> , •

Lenta-se que as autoridades nazistas tomaram energicas me-

elidas de prevenção, para impedir atos dos patriotas dinama_r
fJueses contra O esfôrço bélico germânico. Entretanto, a açao
elos sabotadores continúa a despeito de todas as ameaças for
muladas pela "Gestapo" .

Onda

OMEGA

,
Em Aço. , , . Cr $ 625,00

.� '� � '1f '* Folheado , , , , Cr $ 750,00
Ollra 18 Kls , , Cr $ 2,"00,00

'!l A Estrela no mostrador idan
"tifica o Modelo Teddingtoll
como o relógio de pulso com

. máquina de tipo igual à do
f que obteve o melhor resul ..
,

lado de precisão até hoje
registrado em Te d d i n 9 I o n.

j

..........",.J- .t- "" *....

�

Cia. Internacional de Seguros 1"{'emos o prazer de oom unicar aos nossos �
amigos que Íamos oficialmente cientificados, pela �Embaixada Americana, de ter o Departamento �
,de Estado dos Estados Unidos e;ccluido a nossa �
companhia da Lista Negra Americana. �

Rio de 1aneiro, 16 de Qgosto de 1943. �
A DIRETORIA I

TeddingwJ1 nas boas relojoarias da
cidade, e oi'gulhe-se de possuir o rel6-
gio de pulso, cuja precisão - jamais
igualada por qualquer outro - foi
oficialmente comprovada pelos fa
nlOSOS técnicos do Observatório de
Teddington.

Concorrendo à Prova Internacional
de Precisão, promovida todos os anos

pejo Observatório de Teddington,
Inglaterra � Omega obteve o melhor
resultado de precisão até hoje àlcan,
çndo pai' um relógio. E para tornár

il1esquecivel esse sensacional triunfo,
foi criado, então, o Modelo Ted-
dington � com maquina de tipo * Em Teddi/lgto/l, d/l/ld/mente �

�1•-ual à do que' COllqul'stou ta-o bt'l· disPlludo o recorde,de pr(cisJ.o ptlra

�---�-----------------------�----------------------�,
-

L' rclógios de todos o.; tipos. Omega
lhal1te r e sul t a do. Escolha o seu detem hse mord, desde 19JJ,

J.W.T.Foi saudado cordialmente o Brasil
Washington, 22 CU. P.) � O� países anu�ricanos e aliados dé-

1\t(lllslratam a sua simpatia ao Brasil, à passagem do primeiro ani
versário da entrada do grande país sul-americano na guerra contra

�,
�

o"eixo". Em todos os círculos se saudou o acontecimento ocorrido
bo ano pa$sado.

OM GA
PRODUTO DA SOCIÉTÉ SUISSE POUR l'INDUSTRIE HORlOG�RE

GENEBRA - SUíÇA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Anúncios mediante conlráto

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua.João Pinto n.? 13

Tel. l022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 4G,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mê� Cr$ 7,00
NÚmero avulso Cr$ 0,30

No Interior:
Ano Cr' 86,00
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre Cr$ 25,00

TóPICOS &: COMEfiTARIOS

Onde está
Mussolini?

, ,"'�ussol!n.i, Primeiro Ministro da
I�:1l1a, Ministro das Helacões Exte
rIores, etc ... etc ... , lernunou afi
nal, a sua carreira. Ond e se el;con
tr:a ni nguem sabe. Pori erá ser assas
smado, suicidar-se ou abrigar li

SU� veJh�, cai-cassa no Vaticano, para onde ja mandou o seu genro Ga
Ieazzn Cian o como ministro, afimde preparar terreno. Mussolini me
teu-se com efei to n um bêco sem
saída.
Tal foi o fi'm rle lllJla carreira

que a princ�pl.O se revelár'a espe
rc:illlçosa e promissora. Se lhe tives
se sido possível governar a Itália
por largo tempo, como o fez duran
tê os três primei ros anos, teria tor
nado o seu pais próspero e respei
tado, conquistando, ,a um só tempo
a admiração e o respeito de sel�
pOYO. O que se verificou, ao invês
disto, é já do domínio histórico l'
tem que ser interpretado como o
frút,o dos sonhos ambíciosos de um
llle,ga:lolllaniaco.
Desde então nada lhe pareceu

im:po:ssivel. Uma possante Marinha,
dez mil,hôes de baionetas para o
seu exército, um Império, um po
der universal e um nOva éra verda
deiramente romana-tuflo estaria ao
seu 'alcance com o apôio cio parti
do fascista. Pouco lhe importava
que para tan lo fôsse necessári o sa
crificar a liberclade individual, a
liherdade de imprensa, instituir ta
xas sevél'as, policia secreta e levar
o pais depois de to,da a sorte de
privações, ii guerra total. .Tá agora,
nada resta, O império desapareceu,
o exército diúmou-se, a fróta imo
bilizou-se no receio de ser vencirla
e todo o territÓTio vem sendo sLl,b
metido a lIma terrível destnúcão
aérea. O povo HaJiano, profunda
mente desilluJido e já cansado de
arrostar com tantas pri vações, não
oculta o desânimo de que se acha
tomado e revolta-se.

O Dllre não ignorava que o fim
inevitável se aproximava. Fez cons

tantes apêlos a Hi Uer para que lhes
enviassem solda,dos e canhões. A
illnprensa a,dmiLi u, abertamente, que
a Ttl�lia não poded deFender as
suas costas crlnlra Ulll inimigo po
dt'l'OSlalllente a!'lllado. Os aIiaclos,
que a mesma i mpl'ensa italiana
qualificára, não há muito, de im
potentes, 6díCll'los, mel_1tirosos ,e
fracos, revelal'am possUIr uma ma

quina militar de alto poder e com

batentes de primeira classe possall
temente armados. l:m dia, oc'Orreu
() esperado, O DlI�e !lão p�ucle fi
lar e recolheu-se a VIda pnvafla.
(DA l!JOTABÊ PARA O ESTADO)
REQUE�IlIfENTOS, sôbre qualq�er as·

sunto p,úblico? Procure, a "Empresa In
termerl.iária" ..

Aos sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex·

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consultório pora a Ruo Bue
nes Aires, 220 - 10 ondar,
Rio de JoneirG, onde possa a

ofer-ec·e.r os seus préstimos.
Escreva detalhadamente ,
nome, idcde, endereço e en

velope l_lodo poro ares

,,,.'ta,

'O sr. Silvestre Péricles de Góes Monteiro Ao ��S�::NTOS!��O.Depois de se ter completado
quarenta anos, parece que os
anos têm apenas seis meses".
-Dupuy.Rio, 21

e o primeiro aniversário do Brasil em guerra(PRESS PARGA):-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1
• •
• •

iOJSCOSi.. :
(

Rua F.�Schmidt, 52 .

i C ) 1.4'U �1 B IA I 30v.-13

I As mais famosas mUSicas, com os mais :i "A Bandeira Nacional qualjdo hastea·

F
da enl janela, porta, sacada ou baleAe, ff·

amosos artistas. cru'á: ao centro, se Isóladaj à direita, se

I U/LT IMAS NOVIDADES I ��:.vc;:� b:i����r��e di�!:i�a�açãb�:dei::
., perfazendo númel'o impal'j em potlição• que mais se aproxime do centl'o ti à di·

N RAD IOLAR
• rei ta deste, se figurando diversas bano

a I?( » .: I dell'as,
a SORla delas formar número par.

.. As presentes dlsposlçOes são tambeJII
• : aplicaveis quando flj[urem, ao lado da
• Rua TraJ-ano 6 I

Bandeira Nacional, bandeiras repl'etK!Bta'
• '. tlvas de Instituições, corporações ou ao'

• • sociações"_ (Decreto-lei II. 4,543, de 31 de
$

_, julho
de 1942: - Art. 18. N. 1 l.

.�••••�.!�!!�.!_���!!!.�.�_!��!!!!�!!••••••••• t .

Falan-do á nossa reportagem sôbre
a ef'eméri de que amanhã comemo

ra em todo o Brasil, qual seja a da
entrada do nosso país na guerra,
contra o "gangste rismo " interna
cional ele Hitler, () sr. Silvestre Pé
rIcles de Gois Moute iro, atual mi
nistro do Tri bu ual de Contas, -as-

snm se exp ri m iu : O PRATO DO DIA
- Comemora-se o primeiro ani- PATO COM AZEITONAS

versá r io da entrada do Brasil na Ternpe r e com sal, alho. ce-
Guerra. Todo o Brasil, unido em, bola ralada e pimenta em pó,

I
torno dos ideais d em oc rá ti cns re-l um pato novo, Esquente uma
jubila-se cm se enco ntrnr em c am- colher de banha, junte o pato,
do op,)slo ao dos nazi-fascistas e! cubra-o com tiras de toucinho
til' poder participar ativamente na I e deixe-o refogar bem.

Os originais, mesmo não pu- luta contra as potôncias do Eixo.] Quando estiver dourado, jun-

I
hlicados, não serão devolvi. colaborando de Ió rm a eficaz para te caldo de carne e deixe cozi-

dos. o mais r áp irl«: aniquilamento dos nhar lentamente até amolecer.
inimigos d'a luuuuni dade. \T' A' (nl'l<�,SS' P,Al'(T'A) ().

' Pouco antes de servir, junteA HIO - la erea - [,.- :l. , - Centro dos Oficiais dndireção não se responsa- Sôbr e a ef'emér ldc, prncurámos Mari nhu Mcrcnn l« e o Si nd ít-a
í

o Nacional de Oficiais de :'\:hltiea da, ;VIa, ao molho meio quilo de torna-
biliza pelos conceitos emiti- . ouvir ii palavra do Sr. Silvestre rinha :\[crcante pronioverum na I:andel:'!ria, lima missa em sufrágio da tes sem peles o sementes. Dei�e

I
dos nos artigos assinados IPéricles de Go is Monteiro, atual! alma. das vitilll.as dos bárhnros torpl'd('alllento� ocorridos hú UIll. an,,) refogar um pouco, adicione 250Iministro do Tribunal de contaslno .11I�)ral brasileiro. Of iriuu o llIo11scnllO,r �_e()nlrlas. comparecendo a grs. de azeitonas bem lavadas e...

'

••• 1 .: 1 .,
• b .'1 I> 1949 ! I ra-

ccr-uuonru o repre��ellta;lte do Presl(l�l1te Getúlio Vargas, o cOlll,an,dante sirva.

je
que Ia .PIll a II (e , - � e c a. da Primciru [iegwo :\f:lJlar, C0l111SS0eS rept'csent ativas do Exérci to,va em discurso que o Brasi l d evia I Mar inha, Acronáut icn, Corpo ele' Bombcn-os, Polícia Mi l i

í

ar, rcp resen-
•

tornar partido ao lado das Nações ta n tes das Fôrças Armadas norte-americanas, membros do Corpo l)iplo-. O PRECEITO DO DIA
Unidas. ,'lIlútico, dr'legações de estudantes, associações de classes cul tu ra is, re-, Abatimento, prostração, fe-

O sr. Silvestre Pcricles conver- P!'escntanr,�s dos :\Ii.nistros de Estado, comissões de soldad�)s do Exér-) bre, dor de cabeça e malestare11[) e .\la,l'lnha, íuzi leir-os navais l' outras numerosas pessoas, tocando - .

1
.

sa ntl o longamente conosco disse duranl c fi mesma a banda ele fuzilciros navais. - A foto acima é 11111
sao sintomas de qua quer doen-

da certeza que tinha sôbr e a firme flagrante colhido no interior do templo, ça infecciosa no período ini-
delerou inaç ác rle lodos os br asilei- eial. A febre tifóide, nos pr i-
r os em levar a guerra até o fim, um pacifismo que era lima lr::lic:iío l colcl i va que sobe perfeitamente meiros dias, nada tem de ca

por maiores que fossem os sacr i- á Pátria. () pais achava-se .Icxar- esta gucrru é geral e CJlIe a menta- racterístico. Mas, quando se
fiei os. E, prosseguindo, acresceu- marlo. Com o advento, na direção l i d ade de guerra com o scnt i me n- vêm sucedendo casos dessa 'd o
tou; do pais, do govê r uo do gra'l(h to prcrlomin anto de putr i oí ism.i, ença, é urgente 'fazer-se exa-

- O Brasil não fez mais que, no p rcs i d cn te Getúlio Vargas, é que o deve exislir tanto no soldado, minar por um médico todo
concerto do munr!o, cumpr-ir o seu Brasil retomou o seu ritmo p or- frente ao perigo, como () trabalhn- aquele que apresente algum
dever como entidade-Nação. De- elido. Viu o mundo objetivamenle, dor que lhe fornece os me los l);'- daqueles sintoma�. SNES.
pois que fomos n tae ados com per- COIll a realidade das cousus e dos ra que possa combater. A mcntali
das de vida e de bens em nosso seres. O que é ur cc iso, agor I l' "<t- d ad e de guerra eleve r ef'e r i r-se II

próprio solo, porque o mar terri- da vez ruais, é industriulisar, lIle- duas classes fundamentais; o gu!'l'
torial faz parte integranle d,o nos- -('anisaI' o pais e não tOl'nú-lo, co- reil'O e o trabalhador, ambos C'lll
so meio físico - nós, em legitima mo se pensal'a outrora "um país cO)Tenclo para o mes'lllo obje:iv,),
defesa, procedemos COlllO o exi- esscnciallllente agrícola. Ha\'c- a "itória final. - Como .iú disse,
giam as circunstâncias. Todo o mos de 'ter a nossa indepen(h�l1('ia o nosso soldado sabení honrar nos

cii.ladão do Brasil estú convicto econômica cOlllpleta e de ,1caiJar campos de batalha as nossas tradi-
de que o gO\'êrno procedeu digna- definitivamente com o PI'eC(llleei-lçõ'es ele bravura e dignidade mi
mente, declarando-sr em estado to dc classes, no país. O TraiJ,lllw- litar c, frente ao perigo, deverá
de beligerância. Sempre [lchei que dor, por mais modesto que seja "

pensar ('omo o grande Olavo Bi
{levia.J11.os intervir na guerra, lllui- sou oficio, é tào digno de al.·8ta- lac: "�ão me verão chorar no dia
to antes dos agressores que sofre- mento quanto () mais digno (it's em que JlIe for".
mos, porque os paises eixistas se homens. O que valc para mi!ll, no N. H. - O ministro Péricles de
criado em estado megalomania co- homem é a s'lla.ação, é () sell.�·,::m-IGois Monleil'o, j� em abril de 1942,
letiva, perigosa consequenlemente porlalllent,o, dIgno c patrrotlco I declarava

0111 d1scurso que o Bra
para todos os po"os herdeiros e fecunelo. E assim um manifesto sil devia tomar partido ao lado
trabalhadores, C'OlllO o Brasil. Po- porqlle já existe lima con8il:Jlc.; ,\ das Nações Lnidas.
vos que se creem snperi ores ás de
mais nações do lI1undo, pretende
riam natura],mente que fossemos
seus caudatúrios. Além do mais,
causa,ndo-me repulsa as megalo
manias coletivas, quer se,iam ra

ciais, C0l110 fillosóficas ou religio
sas, Neste prillleiro aniversári'O da
entra,da do Brasil na guerra, acho
Q'ue já avulta rle muito a nossa con

tribuição. De outra pade, sendo a

guena uma luta de vontades que
se chocam e prep,onelerando sem

pre o fator moral oriundo de jus
tiça da causa que se defende, pen
so que o nosso moral está em c"n

dições de enfrentar qualql1el' di
ficulcJade OI! ('onjllntura. QU<1nt-fj
ao sentimento patriotico, é prc(lo
minante em todas as lut[IS sucellí.
das. Julgo quI' o Brasil-eiro (' t:tO
bom patriota quantlo' () ])[)Y() que
mais seja. Nesta conformirla'le,
estou certo de que Cluanrlo Clll'f·pr
o momento oportuno, o nos<;o sol
dado saberú honrar as 1l0sS:JS tra

dicôes de bravuras e dignidarle
mÚitar, no campo de luta. Hepito
o que já disse 'o livro de minlw
a,utoria: "Justie:a :VIirlitar em tem
po de GuelTa": para os Exércitos
a honra, é, e deve ser diante da
Pátria a braivlll'a concien te", Em
1935, eu declarava que de qual
quer modo, diante c]os fatos e da
realidade prelllente, a paz entre os

POY'OS, inteiramente, era aind"
uma aspi ração ou ntopi a. Mas
achava, entretanlo, que o futuro
viria a resolver, satisfatoriamente
e hUl1wnalllente, dentro do direito
puro, o monumental pl'ObJenlfl. O
Brasil teve felizmellte, em 19:>'0, o

seu rejnvenescumento, Slllhstltuin
do por OlÜI'OS valores a mentaHda
de então dominante nos destinos
qQ x>ds, Eles VÍVifll11 preconisando

TlIE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"
Representante: L. ALMEIDA
Rua Vidal Ramos, 19

•

A ANEDOTA DO DIA
DOIS LADRÕES
CONVERSAM

- Pegaste alguma coisa hoje?
- Sim: peguei 8 horas de

"cana" e uma bela sur ral, .•
•

•

Iheiro da ilustraçJLo a.<>ima, ol'iH'ecer-
lhe, em amavel gesto. um c&Jiee do
excelente aperitivo KNOT, leml>�
... V, 8ia. de 1I.C1'escentnr, 0.0 agrlld...
oe, .. gentiJeza:ESTE.i TAI"'!-
BEl'1 O I1EU APE,1ITIV(J

PRED/!.ETO!
TOl1EKN�T

UI'f P�ODU'O DAMOTfA. /110. CCI'I. � filúlllJt/S
________ ITÂd�í ,

Ripas de )mbóia �r(para cercas)
Tratar no escritório da

SOCIEDADE EXPORTADORA
CATARIHEHSE

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA
Rua Vitor Meireles, 18

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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li "UM

avisa o distinto público de Florianó
polis de que acaba de receber be

li ssimo sortimento de verão.
Variado sortimento de sedas.

«A Exposição»
de tropicais, linhos, brins e-Ternos

-Façalll UlIla visita, sem. compromisso,
PRAÇA QUINZE N. 11

,

a

;""��� IJ)I}S!!J,- P E R F E I T O!

�;IT��v�Preduto científico para embelezar os seios
Hormo Vivos n.s 1 para os seios pequenos ou flacidos
Hormo Vivos n.s 2 para os seios grandes. volumosos,
Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta confiança,
A venda em Florianopolis nas Ft.rmacias Moderna.
Rauliveíra e da. Fé - Em Blumenau: Farrnacias
Sanitas e Odin - Em Itcicí: Ferrnncie Senre
Tor.%inha.

NOTACARIOCA V·d S
·

I-DE VITOR DO ESPíRITO SANTO I a oCla
(COPYRIGHT DA PRESS PARGA,
Jl:SPECIAL PARA O ESTADO).
RIO - Realizou-se recentemente CÂ.VTICO 51 DE TAGORE

a Conferência dos Desembargado. Nada te pedi; não pronunciei o

me/l nome ao teu ouvido. Q/lando
res, tendo- por principal escôpo a

me disseste adeus, [iquei silencio-:
'uniformidade de interpretação das sa. Eu estava sozinha junto à fonte
leis pelas magistraturas de todos os onde a sombra da árvore caí obli

Estados. A Conferência teve o maior qua; e as mulheres já se tinham re-

colhido à casa, com os cântaros de
êxito, sendo considerada verdadeiro argila mOl'ena cheios até os bordos,
marco-inicial de uma distr-ibuição da Elas chamaram-me e exclamaram:

Justiça em todo o território brasilei- "Vem COI1l?SCo.! 1 manhã vai i�ldo
r tanto quanto possível perfeita, para o meio dl.a! .

Mas eu lançnida-o
_.

. 'mente demorei ainda 11m momento
tanto quanto possível uniforme. perdida em meio de indecisas

Só por êsse fato a iniciativa do cismas.
desembargador Edgard Costa tor-' Não OI/vi ?S teus passos quando
nou-se merecedora dos aplausos cheçaste. TrIstes. estava�ll os i�us

� . .. olhos quando Clllram sobre .In1lJ1;
unarnmes da Imprensa. Enquanto I (/ II/a tio: era cansada e talaste bai-
aquí oJ desembargadores dos vários xinho : "SOIl IIIll caminhante que
Estado� procuravam dessa forma ,'tem sede". Despertei dos meus de-

J
. mbiente I oaneios e entornei a áquo: da mi-

envolver. a ustiça n�m ,a . nha jarra lia concha d�s tuas mãos
de respeito que lhe e proprro, o [untas. As [ôlhos resnuuutarom no I
Tribunal de \ Apelação da Capital I

alio: cantou o CliCO numa sombra lmaranhense era palco de cenas des- invisível:, e oeiu da (,l1:r�a riu e,�/l'a- .

t tes d d
A

d r sid ir da o periume das [leres do ba- (
oan es, o ecoro que eve p e

I bl " (
um local onde cidadãos vão pro- �iqlleí calada de vergonha quan
curar a Justiça. I do perguntaste o meu nome. Na

Julg�va-se uma' ação possessória verdade, que fiz eu por ti para me
...

d
."

d
.

t I quardares
na tua Iembran ca? Mas

InICIa a em um murucipio o In e- �l recordacõo de que eu pude dar
r io r, onde a atitude do. juiz lo�al, água para' aculuuu: a tua sêde há
teria sido lamentavelmente parcial. de ligar-se ao meu coração e enuol
Dentro do próprio Tribunal da ca- l/(}-.lo de doçuras. i1 manhã vai

. ., adiarüada; o passara conta em no-
pital, segundo se afirmava hawia de-

Ias cansados; resmungam no allo
sembargadores trabalhados pelo

I
as iôlluis de "neem'.';

e eu sento-me

genro' de uma das partes, perten- e fico pensando e pensando" ...
cente também à magistratura esta- Tradução de GUILHERME DE

dual.' Foi qua�do ante o assombro ALMEIDA

geral o desembargador Nestor Ve· J.nl'fflr!lárlo81
ras levantou-se para dizer a um seu Passa hoje o natalício do sr. A

colega: "Vossência devia tirar a to- rão Cunha, alto funcionár;io da

ga de magistrado para vestir a be- firma Carlos Hoepck Comércio e

d d d d I João Indústria S. A.
ca e a voga o o corone O aniversariante, que é pessoa
Castelo em favor de que� vota, geralmente estimada vai receber ho
contra- o direito de outros condômi- ja, por certo, muitas felicitações.
mos, porque ainda têm a boca assu

carad" com Q assucar do "Engenho
Dágua\". Transcrevo integralmente a

frase para dar-lhe toda a côr negra
com que foi dita.
E, efetivamente, o desembargador

dessa fórma acusado pelos seus

âtos depois de praticados teria jus
tificado plenamente o conceito do

-.

seu colega. Não resta a menor dú
vida de que êsses incidentes, sôbre
perturbarem a serenidade que deve
sempre existir nos tribunais, levam
o descrédito ao poder, no qual o

povo deve acreditar, adma de tu
do: o judiciário. Certámente, re

gressando desta capital o presiden
te do Tribunal mar3lnhense há-de
introduzir naquela Côrte de Justi
�a, providências que evitarão no fu
turo a repetição de episódios la
m.entáveis como , êsse que resumi.
damente relatei.

*
Festeja seu no.taIício neste dia o

exma. sra. d. Olga Nunes de Abreu,
viuva di> saudoso conterrdneo sr,

Casa0 de Abreu.
•

Transcorre hoje o aniversarIo da
srita. Hilda Venzon, professora de
Educação Física.

...

Anita. Vilmo. Born, filha do sr.

LUcio Horn, faz anos hoje.
*

Assinalo.-s·e hoje o natalício
sr. Artur Rosa Filho.

*
V� po.sso.r nesta dato. seu ani-

versário natalício a menina Naza
ré, filha do sr. José Goulart. _

*
A viuva do sr. Felix: Marques

Brandão, festeja hoje seu o.niver
sário de nascimento.

��:::�;�;:��1Sabonete e Pasta dentifríciaAo tentar esquivar-se lu! determi
tlaeôeti dos árdoa de Estatística Mio
"'lUar, uma pessoa reveJa e que é-:
ini�igo do Brasil. E para 08 inimf.

_ '0I do !Irasil.. Jej é inllexlvel
. : lD. P.. M_).

AR"xi
Talco e PÓ de Arroz

MALVAPara os seringaisManáus, 21 (A. N.) - Continttn
int.enso o l11ovimento para os se

rjngais. A Delegacia do Trabalho
e.tnhar'cou 111�is de 200 "SOldados
da Borrachatl para a região de

l'\Jf1'lS.

Produtos da
PERFUMARIA
MARÇOLLA

Pelo reembolso atendemos prontamente das edições Agro
Pecuaria 'da Chacaras e Quintaes. Os mesmos preços da casa

editora. Solicitem nossas listas em geral. F. Petroni & Cia.,
Ltda. - Rua S. Caetano, 72 - S. Paulo.

casemiras.

A queda do Balão
Torta explosão têm Ulll limite

máximo de expansão. Um pe
tardo têm Ulll raio de ação deter
minado e as bombas explosi v as
uprescn tam um campo I im i tado
para produzirem os seus efeitos
destruidores,
Estas considerações são con

Iirmr.das pcln p rút ica, pois, por
mais violenta que seja lima ex

plosão, obscrvu-sc sempre que
ela não se propaga indefinida
mente.

As leis da física, que regem (JS

explosivos, encontram uma com

pleta aplicação no terreno Sll
cial. Assim, a explosão do n az is
mo, que pretendia uvassalar o

mundo, não conseguiu os seus
nefastos objetivos, porque a fôr
ça de expansão de seus gases de
pretensa superioridade encerra
va um potencial muito menor do
que aquele que imaginavam lJS

membros do estado-maior ale
mão.
A explosão h itlcrrsli indiscuti

velmente se desenvolveu com
uma incrível violência, e causou
incalculáveis estragos numa
enorme extensão cm torno do
centro de expansão. Ainda de
acôrdo com as leis que regulam
os explosivos, verificou-se que à

fôrça de destruição se manil'es
tau com ruais violência nos pon
tos onde a resistência foi maior.
As devastações verif'icadas em

imensas áreas do território rus-
50 são testemunhas trágicas da
bruralidade que caracterizou a

explosão dos adias c das amb i- ,

ções fermentadas nazi-fascistas,
agravadas pela heróica resistên
cia oposta pelas vítimas.
Todo o mundo, entretanto, já

percebeu que os alemães na Rús
sia esgotaram por completo a
sua capacidade de expansão.

O balão nazista, cheio de vcn

ro, não rebentou, por excesso de
prr-ssâo, O balão foi Iurado pelas
balas e pelas baionetas do ]10\'0
snviético.

/>. humanidade emocionada as

s.ste, neste momento. à que.la
do aeróstato germânico, que se
esvazia rapidamente e vai mur
chando com terr-íveis contursões
no espaço,
Dentro de breves minutos não

"e poderá mais manter e C:1Jra
COIllO UIll saco vazio, l'p,luúclo a

um montão de trapos ou, corno
II "Hindemburgo ", ncaharn pe
gando fogo e reduz indo o Heích
a um montão de escombros e vi
g�<; lle aço l'etorC[da� ...

De qualqu.er fOl'Il!:-, _ o lll:1mel1-
tCl l; solene (' de nerv-)s 1 cspecla
th'a

LIVROS ACiRICOLAS

NE'M -'-TODOS, \

Abastecimento de
água nos Estados

Rio, 21 ("Estado") - O di
retor geral do Departamento
Nacional de Saúde expediu
aos delegados federais de saú
de, instruções sôbre a obten
ção e remessa semanal de da
dos colimétricos das águas de
abastecimento das capitais
dos Estados das respectivas
regioes. É uma providência
que o D. N. S. está procurando
executar de maneira sistemá
tica, com o propósito de con

trolar os servicos de abasteci
mento de água.

c"jifif.I.
..tIMe A

1 que na prisão de Maidstone,
no condado de Kent, na In

glaterra, publica-se um jornal
diário que é o órgão oficial dos
presidiários ingleses e graças ao

qual os milhares de detentos de
toda a Grã-Bretanha estão em

contacto com o mundo exterior;
e que êsse jornal, a principio
uma simples folha, circula atual
mente com oito pagInas e, se

gundo as autoridades, é muito
,útil para erguer o moral dos
presidiários.

2 que em Clarendon, no Texas,
, nos Estados Unidos, o advo
gado que se recusar a receber
seus honorários em produtos
agricolas, está sujeito a ter legal
mente cassàda a sua licença
profissional.

3 que foi o famoso «Penny
Black», da Inglaterra, o pri

meiro sêlo postal adesivo do
mundo; e que êsse sêlo foi pôsto
em circulação no dia 6 de maio
de 1840.

ALFAIATE
Precisa-se de oficial de pa

letó. Paga-se Cr$ 45,00 a . Cr$
50,00. Informações à rua João
Pinto, ]8 (sobrado).
403 15v-4

4 que o famoso explorador po
lar Richard Byrd certa vez

irradiou do Polo Sul _ para os

Estados Unidos um sensacional

SR. MOTORISTA: - Leve os documen
tos necessários, para a substituição da
carteira de motorista, a "Emprêsa Inter
mediária", e aguarde, com brevidade, em

sua residência, o recebimento da nova
carteira.

Restaurante popular
São Paulo, 21 (A. N.) - Serão

instalados brevemente nesta capi
tal restaurantes ;popu1ares destina
dos a operários. A notícia foi recc-.
hida com simpatia, principalmen
te nos bairros fabr-is, oride tais
restaurantes serão instalados.

EY/TEmuitos,
RESFRIADOS,• ,o;;:

����
Ao primeiro espin'O-.

aI
•

I-. \ gumas destas gotas :nas
narinas. Esta IDecticação

'='j, especial estimula a Na
tureza a repelir o resfria-,VICK do antes que �Je cemeee,

VA-TRO-NOL,

programa em que os atores eram
focas e pinguins -- as focas la
tiam e os pinguins gritavam; e

que isso foi possível porque é
por meio de latidos e gritos que
aqueles animais expressam sua

simpatia pelo homem.

5 que os astrônomos estabe
leceram que se projetam

anualmente no espaço 146 bi
lhões de estrelas cadentes.

6 que nos Estados Unidos há
mais automoveis do que em

todos cs outros países do mundo
reunidos.

EDGARD

do Cia. Matogrossense

Barão r1,� Itararé

SIMONE

t
Edmundo Simone e familia. João Assis e familia e Gil
berto Gheur e familia, convidam aos

parentes.
e amigos

para assistirem à missa de 7· dia que, por alma de seu

saudoso irmão, cunhado e tio EDGARD SIMONE, man

dam celebrar terça-feira, dia 24, às 8 horas. no altar do
Sagrado Coração de Jesús, na Catedral Metropolitana.

D I a r a ç

do
Tenho o imenso prazer de comunicar que esta Cia.. lançando mão dos seus

proprios recursos, acaba de solver todos os seus compromissos com os credores quiro
grafarios, ficando. destarte, eliminados os perigos de falef.lcia e de despejo de que es

tava ameaçada. Deixou-se de pagar o credito do atual Presidente, num valor aproxi
mado de Cr$ 100.000,00 (honorarios e emprestimos). Também não se pagaram os cre

ditas de ex-elementos da Cia., dependentes de inquerito administrativo ou policial •

São Paulo, 15 de Agosto de 1943.

A's

CEL. DR. GENTIL FALCÃ()
Pre:;identc e Diretor unico da C. M P.

e c

de Petroleo

Pracas•

-

ao

Brasil

Trdnscrttõ do. "A êaltéto." d. sal) Paulo, elê 16 -- 8 43.
i,
I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. �RAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
CONSUL-'fAS: Pela manhã, das 10 às 12 - A tarde, das 3 às 6.

Rua Vitor IMeireles, 24. Fone 1447
-------------------------------

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Anerfeí ..oamento e Longa Prática no Rio de Janeiro
UONSUL'l'AS - Pela manhã: dlat'iamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos
",áliados, das 16,30 às 18 horas -'- CONSUJ.'l'óRIO: Rua João Pinto n, 7, sobrado -

1>'olle: 1.461 - Residência: Rua Presidente Coutinho, �3.

MARIODR. WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Medicina da Un

í

ver-sidade do Brasil)
Ex-ih terno do Serviço de Clín íca Méd íca do Pr-ofessor Osvaldo Oliveira, médico do

Departamento de Saúde
CLt..�ICA MÉDICA - Moléstias internas de adultos e crianças. CONSUl.TóRIO:

Rua Felipe Schmidt n. 38 - 'l'eI. 142fi - RESlllf;:\'C{'o\: Rna "i.�conde de Ouro
Preto n, ';'0 - 'l'el. 1;;2:1 -- HO'RARIO - »as H; ii, 18 - 1·'I,OHIASól'OJ,IS.

DR. SAVAS LACERDA
Ex-inUlrno do Serviço do Professor Leôn ídas Ferreira e ex-estagiário dos Serv iços

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. PereLr'a Gomes (8. Paulo)
()htlfe do Serviço de Oftalmologia do Departamento de Saúde e Hospital de CarIdade

. CUnlca médíeo-círüruíca especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Gargnnra
CONSULTóRIO: Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 1259 - CONSUJ,'l'AS: Das 15,30

(ls 18 horas - RESID1i:NCIA.: Conselheiro Mat.:", 77 - FI,ORIANóPOLIS.

DR. SAULO RAMOSINSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
CLINICO

- DR. DJALMA
MOELLMANN

Especialista em moléstias de senhoras -

Partos.
AJ,TA CIRURGIA ABDOMINAL: estô
mago, vesícula, ürero, ovários, apêndice,
tumores, etc. - CIRUHGIA PLASTICA
00 PERtNEO - Hérnias, hrdrocele, ve

ricocele. Tratamento sem dor e operação
de Hemurrotdes e varizes - Fracturas:
aparelhos de e;êsso. Opér a nos Hospitais

de Florianópolis.
Praça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.0Q9.
Horário: Das 14 às 16 horas, diariamente.

For-mado pe,la Universidade de Genebra
Com prática nos hospttais europeus

Clín íca médica em geral, pediatria, doen
ças do sistema nervoso, aparelho genito

urinário do homem e da mulher
AssIste. 'l'écnlco: DR. PAULO TAVARES
Curso de Radlologfa Clínica com o dr.

Manoel de Abreu Campanar ío (São Pau
lo). Espeeializado em Higiene e Saúde
Pública, pela Universidade do Rio de Ja
'netro, - Gabinete de Raio X - Electra

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

copia e análise clínica. - Rua Fernando

"Machado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

DR. BEZERRA LEITE
Clínica Médica

Tratamento das Doenças
Pulmonares
RAIOS X

Consultório-R. João Pinto. 7 .

Telefone: 1461
C.onsultas das 17
horas em diante-DR. AUR�LIO ROTOLO

. Médico - Cirurgião - Parteiro
RA 10 S X

Moderna e possante instalação
de 200 MA.

Diagnóstico precoce da, tuberculose
<pulmonar, úlceras gástricas e duo
-denais, câncer do estômago, afe

'. -çêes das vias biliares, rins, etc.
. Aplica o Pneumo-torax artificial
-para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-cur
tas. Raios Infra-Vermelhos e Raios
Ultra Violeta.' Infr'azon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

esquina Felipe Sohmidll:
Das 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs.

Telefone 1.475

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico --

Ex-interno da Assistência Municipal
e do Serviço de Clínica Cirúrgica
a carg(!) do Prof. Castro Araujo,

• do Rio de Janeiro.
Vi as urinárias - Operações
Consillt: Vitor Meireles, 28.

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

Resid: Vidal Ramos, 66.
Fone: 1067.

DR� REMIGIO
CLíNICA MÉDICA

Moléstias internas, de Senhoras e Cri·
anças em Geral. CONSULTóRHll: Rua

Felipe Schmidt - Edifício Amélia Neto.
Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE
SIDl1:NCIA: Av. H. Luz, 186. Fone 1392.Clínica médico-cirúrgica do

DR. AUGUSTO DE PAULA
DR. AGRIPA DE FARIACrnURGIAO - DIRETOR DO HOS·

PITAL DE CARIDADE
Doenças de senhoras - Operações -

Dlatermía - Infra-Vermelho - Ultra
Violeta

Rua Visc. de Ouro Preto, 51. Tel. 1.644

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

:I'l'iltamento das dores e inflamaçOes nas

8IK1hoá·g para evitar operações

CLíNICA MÉDICA
Rua João Pinto n. 7

Tel, 1461
Homens e Senhoras - Moléstias
Nervosas - Moléstias Mentais

Consultas diárias das 3
horas em diante

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÁODR. ROLDÁO CONSONI

Cirurgia e Ortopedia. Clíntca e Cirurgia
do tOI·8X. Partos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dici
rlamente das 15 às 17 horas. RESIDl1:N
elA: Almirante Alvim, 3�. Fone 751.

Méd,ico - Cirurgião - Parteiro
FOl'n1ado pela Faculdade de Medicina

da Ull'i'vel'3idacle de São Paulo, onde fOI
Asl:lis:tente por vários anos so Serviço
CirLtrgico do P.rof. Alípio Correia Neto
(Pr ímerra Cadeir'a de Clínica Cirúrgica).
CoOlm prática ria clín ica ginecológica do
Prof. Síla O. Matos. Assistente do serviço
áe partos do Prof. Domingos Delascio no

"Ho!\pital Leão XIII".
.

Cirurgião do estômago e vias bihares,
intestinos delgado e gr-osso, tiroide, rins,
pn,stata e bexiga.' Varicocele, hidrocele,
varíees e hétnia. Doenças de Senhoras f;
pârtos.
Consultas, Das 9 às 12 horas nu

Casa de Saúde São Sebastião.
Opera na Casa de Sa(lde

São Sebastião

HELENA CHAVES SOUSA
ENFERMEIRA OBSTÉTRICA

(Parteira)
Diplomada pela MaternIdade

de Florianópolis
Atende chamados a qualque�

hora
Praça da Bandeira, 53 - !!Iob.
(Antlaro Lararo 13 de Maio)

o

, .

I Df II

grande festa da

Primavera.

Dia 25

A intervencão do Estado em
coisas do vernáculo (segundo
observa o "Correio da Manhã)
determinou a obrigatoriedade ela
chamada "grafia simplificada".
A língua que falamos, por certas
razões, tem seus casos ainda in
definidos, talvez pela abundân
cia de gramáticos e, principal
mente, de gramáticas... Sem
dúvida, êsses casos mereciam,
não diremos a severidade de de
cretos, mas o estudo e decisão
daqueles que tivessem a neces
sária capacidade para os estudar
e decidir. Cuidou-se, entretanto.
da roupagem elo iclioma, isto é
da forma ele o escrever.
Há a respeito vocabulários

pendentes de reformas. Há ins
truções várias e várias portarias
determinando a Iterações no que
ainda continúa confuso. Mas
pior: há os ortodoxos. Êstes não
somente pensaram em alterar os
nomes ele pessôas. o que é as
sunto ele gra vidarle perceptí ve 1
até aos tt'('nico;; -le menor percep
ção, como impuseram a deforma
ção dos nomes geográficos e.�

trangeiros. ainda que de pronún
cia inadaptável aos Imperativos
da simplificação. E os absurdos
dessa espécie de intransigência
elos reformadores são mais sé
rios, porque frequentemente
atingem as obras didáticas.
Temos agora sob as vistas, em

quarta eelição, o Atlas ESCllla.·
do sr. Affonso Guerreiro Lima,
com o esclarecimento impresso
de que foi feito "ele acórdo com
o programa em vigor no ensino
secundário". Ê. porém, destina
do às escolas primárias. anele as

crianças recebem as impressões
que mais firmemente se grnvam.
Nesse livro, à página 36, encon
tra-se um mapa dos Estario=
Unidos. E nele é um primor é1

grafia de muitas elas localidades.
De Wisconsin substituiu o au

tor o w por um V. Em 'Vyoming.
o w foi conservado e o y saiu.
IDm Idaho, ficou o h que entre
tanto foi surripiado em Oklaho
ma: Dakota, Nebraska e Kentu
cky perderam os kk e o grupo
ck�', respectivamente. Onde. to
davia, o gôsto de modificar, sem
critério, atingiu o espantoso fo�
em ,Yashington, que perdeu o ;Y,
mas conservou o sh , e em Nova
York, cujo k permaneceu como

compensação à substituição do
y Inicial.
Como se vê, se o propósito é

ensinar mal e estabelecer abso
luta confusão para um mundo
futuro de ignorantes, não se terá
conseguido melhor forma de al
cancar tão estranho objeti \TO
neste nosso meio em que a in
dústria cio livro escolar é uma

das mais ... apreciáveis.

�I

x
A
Os õrgãos da Estatistica Militai

I
Camisas, Gravatas, Piia.m.' e.�tem' apuro legal, quando 'ntlmsm M' d 1 1

o produtor e o vendedor a mostra,
elas as me ,h0res. pe os me-

o que possuem em seus estabeleef- nores preços, so na CASA MIS·
\11ento8. (D. E. M.). I CELANEA - Rua Trajano, 1:1

.
--- -

também ri f)(ATO
cortando ou cosendo/

'w' M. DIA��(la..ia,t.e"r--R. ãmseiheiroHarra , 8
(l.K.S?UDIO

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

Rua Conselheiro Máfra, 4 e 5 - FONE 1.642
Entre2& a domicílio

COLICAS
Quando seus filhos .tiverem cólicas,
evite os purgantes VIOlentos, Dê-lhes
o Leite de Magnésia de Phillips, um

laxativo de efeito suave mas' seguro,
que neutraliza a acidez, estimula a di
gestão e ajuda os intestinos. É abso-

,.,�o ••�AG",� 1� PHILLIPS \ utamente inofensivo aos delicados...

� órgãos infantis.

;;;:_'":.:,=�;;;;, • Tombem em comprimidos sob" nome de M ILMA

--��;��--1'!MtI!I.�;;';_;.�.-; • -. •

4t'
_-::,;,;"c�

.. :.:.:,�too'" ';_:::":"-�:!.
-

:':
��

-"-_c_._-'-. •

<\$ AMÉRICAS UNIDAS, UNIDAS YiNORAo

das
CRIANCAS

CONSERVA o TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACILMENTE
E COM RAPIDEZ

Sabão
"VIR<iEM ESPECIALIDADE"

ClÃ. WETZEJ..J INDUS'-rRIAL-JOINVILLE (Marca reglsr.)

I
Moderna casa

Vende-se a bela e moderna resi
dflncia sita à Avtmida Rio Branco

.

n
'

152. Os interessados podem. pro
curar o sr. RQ.ulino·Ferro. 6v.6

•

Aprazivel residência
Aluga-se .a confortável moradia

sita em Itaguassú, 9,a Família
Horn Ferro. A tratar com o sr.
Raulino Ferro. 6v-6

•

Magnificos lotefli,
.

V&ndem-se magníficos lotes, me
dindo c.ada. um 12m.'. de frente por
20m. de fundos, na Avenida Rio
Branco, proximos do Dep: .. ·Saúda
Pública. Tratar à rua Conttelheiro
Ma.fra; 56.

.

ALUDA-SE a confortável
re .. idência n o

37, sita à rua Jôinville. Dispõe
de 4 amplos quartos, 3 salas,
ótima cozinha e banheiro com

instalações hidráulicas (quente
e fria). Informações: Rua Join
ville nO 9, ou Blumenau,' 50.

CompraI na CA SA MISCE
LÁNEA é s Iber economizar'

. 5tt.6�g�!I?Cf� •.
.EspECIALIOAOE "

-,(

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A sinislra carreira de
Von Richlofen

d

P.oR GEORGE WEIDEN

I
mores segundo ()S quais Hil1l1111cr

Quem não se lembra do estúpido tencionava criar uma unidade aé
bornbande ío de Guérnica, durante rea para a "SS", destinada a re
a guerra da Espanha, dos arrazado- pr imir qualquer tentativa de Ievan
res ataques aéreos contra Varsóvia te na Europa ocupada pelo Eixo
e Belgrado e do reide macisso de e na própria Alemanha, c, segundo
"Stukas" contra Sebastopol ? Foram se dizia, von Richtofen já fôra es

fáses da carreira de Wolfram von colhidos para comandar essa fôrca
Hichtofen, de quarenta anos de ida- de repressão.

.'

de, marechal do ar ela Luftwaíf'e; o Hichtoten não é somente um }1l'O
mais moço marechal do ar da A,le'l tegido do Partido Nazista, Perteri
manha e que assumiu, há pOUCO, ce à uma das mais conhecidas fa
com von KnsscrIiug, o comando em míli as de latifundiários da Prussi a.
chefe do Mediterrâneo central. Iniciou sua carreira militar nos

Hichtoíen, que é, amigo 'íntimo antigos hussardos prussianos e ri
de Gocr ing, manteve-se em estre i- .sicamcnte se parece um tanto COIl1
ta ligação com o ministro cio Ar l vcn Hibbe ntrop, tendo o aspecto
do Reich, desde 1933 e participou arrogante, característico dos "Jurí"
ativamente do rearmamento secre- kers".
to do Reich e do estabelecimento Tem-se falado bastante ult irna
de uma fôrça de bombardeiros na mente a respeito de sérias d iver
Alemanha. Guérnica· foi uma bem gêncins. Na minha opi n rao, en

sucedida expe riênc l a, Varsóvia quanto as fôrças armadas alemãs
confirmou suas melhores esperan- torem ou estiverem cornand adus
ças e a destruição de Belgrado va- por indivíduos que, como '''01-
leu a Richtofen as "Folhas de Car- fram von Richtofen elevem seus

valho", que corr-esponde ao grau resplandescentes uniformes e suas

de cavaleiro da mais elevada ordem grundes oportunidades, seu pr es
honor-ífica alemã. tígio e a publicidade cm torno de
Richtofen, durante a guerr a p as- seu nome cxcluslvarnente a Hitler

sada, foi companheiro de Goering, e a seu partido - o regime nazis
na esquadr ilha comandada pelo seu ta não está tão ameaçado interna
primo, o fl31110S0 von Richtofen e mente corno querem nos fazer
desde 1930 se aproximou de Hitler, acreditar.
entrando para os "SS". No ano (Exclusivo ela U.JOTABC para O
passado, correram insistentes rU-1 ESTADO).

Diz-se que o organismo muda completa
mente de sete em sete anos. O certo é
que com o passar do tempo a saúde se

modifica e em muitas pessôas de mais de
40 anos começam a aparecer disturbios,
muitas vezes de natureza séria. Entre es

tes o principal é o disturbio da bexiga, uma
fraqueza cujas exigencias, que se manifes
tam principalmente á noite quando se está
bem quente na cama, são muito irritantes.
Essa debilidade da bexiga é um resultado
de disturbios renais e si fôr desprezada,
poderá tornar-se perigosa, transformando
se em calculos, pedras 01.1 cistite (infla
mação crónica da bexiga).
Compreendendo-se a causa da fraqueza
da bexiga, poder-se-á saber porque pode
mos prometer aos sofredores um remedio

eficaz. Essa fraqueza que o aborrece e

irrita, envergonhando-o muitas vezes

quando se acha fóra de casa, é resultante
das substancias toxicas no' sangue, que
atuam como irritantes sobre os nervos e

as membranas sensoriais. É por isso que
mesmo sem necessidade alguma, a bexiga
é constantemente chamada. a funcionar.
Liberte o seu sangue dessas substancias toxi
cas e terá certeza de ficar curado. Não ha
meio mais rapido e eficaz de conseguir esse
resultado do que tomar uma série das afa
madas Pilulas De Witt para os Rins e a

Bexiga, conhecidas em todo o mundo.

o vidro grande de Pílulas De Witt, contendo duas vezes e meia a quan
tidade do tamanho pequeno, custa proporcionalmente muito menos.

GRIPE o TOSSE o BRONQUíTE
Sociedade Cooperativa de Responsabilidades Ltda.

BANCO DE CRÉDITO POPULAR E AGRíCOLA
DE SANTA CATARINACompanhia Nacional de Papel

e Celulose (Em organização)
Rua Marconi} 124 -- 3· andar -- Caixa

Postal, 183-A- -- TEL. «CELPA»
S.ão Paulo

(Em transformação para Sociedade Anonima)
Trajano n. 16 - Séde própria - Registrado no Ministério da
cultura pelo Certificado n. 1 em 20 de Setembro de 1938.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códigos usados: MASCOTTE 18• e 28• edição

FLORIANóPOLIS
Brevemente: Agências em várias cidades do Estado.

Empréstimos - Descontos - Cobranças e ordens de pagamentos
rem correspondente em toclos os Municípios clo Estado - Representante
da Caixa. Econômica Federal para a venda das Apólices do Estado de

Pernamhuco, com sorteio semestral, em Maio e Novembro,
Paga todos os COIII'0ns das apólices Federais e dos Estados de São Paulo,

�Iina� Gerais e Pernambuco
Mantem carteíra especial para administração de prédios.
Recebe dinheiro em depósito pelas melhores taxas:

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

Aceita procuração para receber vencimentos em todas as Reparti
ções Públicas Federais, Estaduais e Municipais:

DIRETORIA:
Diretor-Presidente - Dr. Aderbal Ramos da Silva
Diretor-Gerente - CeI. Pedro Lopes Vieira
Diretor-Procurador - Florêneio T. da Costa
Diretor-Secretário - Lourival Maia de Almeida

lItua Agri-

ESCRITOR lOS: Rio de Janeiro, Belo Horizon.
te, Recife, Baia e Porto Alegre

Escritório em Flórianópolís
Rua Jerônimo Coelho, 2 Sobrado. Caixa Postal, 41. Tel.: Viribus

Casa Beirão
Fábrica de artefatos

de couro
SECÇÃO VAREJO

Elegantes conjuntos de
cintas e suspensórios
de couro, para homens
a crianças, carteiras,

porta-níqueis,
malas, etc.

Só na CASA BEIRÃO
Rua Tiradentes, 3
FLORIANOPOLIS

-

Cr$ 300,000.000.00 (Trezentos. Milhões de
Cruzeiros> em ações de Cr$ 1.000.00 (MIL
CRUZEIROS), pagava!s à vista. ou 20% à
vista e" quotas trimestrais de 20% ca

Ida uma.
-

A «COMPANHIA NACIONAL DE PAPEL E CELULOSE» é o maior
empreendimento particular até hoje lançado no Brasil.

IMais de quatrocentas pessôus, entre banqueiros, industriais, fa
:.:endeiros, comerciantes e personalidades de aLa representação e acata
mento as.sinaram o MANIFESTO de apresentação da COMPANHIA,
subscrevendo quantia superior 6. Cr$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE ----����-�.....--------- -----

CRUZEIROS). CASA MISCELANEA, distri- Prestígía o Govêrno e a�

Diversas fábricas de Papel e Celulose, situadas em SANTA CATA- buidora dos Rádios R. C. A. classes armadas, - ou ser'�
RINA, PARANA' e SÃO PAULO, e imensas áreas de pinheirais e de Victor, Vávulas e Dsicos. um "quinta. eolunísta", (L. .ENSARREGUE a "Emprêsa Inter�e-
t

..

'" diár-ia , de todos os seus interêsses jun to
ou ras materlas pr rmos , cuja relação já foi amplamente noticiada Rua Trajano, 12. D N) a

. <iualquer departamento pübltco civil

���Mm=mprom����OORroR���mm��n���ri�
•

__-_· �m=tl=rt=a������eoomEctd
'

a o-s 100.000.000,00 (CEM MILHÕES DE CRUZEIROS).
Mais de 140 jornais, revistas e estações de radio, incluidos os

'grandes jornais das capitais brasileiras. inscreveram-se como acionis
tas fundadores, cuja quota minima foi de Cr$ 10.000,00 (DEZ MIL
CRUZEIROS). .

Com a garantia de um imenso lastro, a idoneidade de sua dire
toria, o apóio da quasi totalidade da imprensa, os favores que a lei
outorga à industria do papee e as imensas possibili:dades que o ne

gocio oferece em todo o território sularnericano, a COMPANHIA NA·
CIONAL DE PAPEL E CELULOSE resolverá mais um importante pro
hlema brasileiro e proporcionará aos seus acionistas ampla compen
.ação e o empreqo seguro dos seus capitais;

CAPITAL:

-

THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE COMPANY
LIMITED

Séde: em Londres, Fundos de Reserva excedem:
Cr$ 1.200.000,000,00.

Sub-Agente: L. ALMEIDA Rua VidaI Ramos, 19

Para mais informações e aquisição de ações, queiram
dirigir-se a

VICTOR BUSeH &: elA.
Coelho, 2 •• sobrado. Caixa Postal, 41

Fleríanépelís
Rua Jerônimo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 o ESTADC·-Segunda-felra, 23 de Agosto de 1943

o 1- ano do Brasil em guerra
J

O ESTADO
\\·�ashingíon, 23 (LA.)";_ (Sel'\'j<:o ('�l)f'- nos lHanifesfnn(('s, I",0H1P1(·lHJO-I.IH''''i que
d:d da JN"rpBH-.4.:\'1FJH[CA"X.\) - ..'\ e n- o sr-n a pêlo sf'l'ia u teu d ir!o.
JI'i.I(la do Brasil nê! _g-IH'I'l'a, cujo a n i ver-sá- ]iJf{,th"é1I1\Plltp, fi 2!! do lH('SJllO mês, o

r-Io tr-anscor-r-eu ontem, 1'01 "11111 <u:on,('ej. g(_)\'(>,'1l0 Iu-a sitt-tt-o l'('conlu'('Ía o jH1ÍS em
FUTEBOL

No Rio
nu-n to de I'plêyo

í

utr-t-n acíou al , ('0111 ÍlH- estado (h' gllf'ITa ('0111 a .\Il'llwnha e a Sábado à noite: Canto do Rio 3
portant('s consequônr-tns 1\0 (f{'sPH"oh'j- jtfilia. TOll1anUll-Sf' J)l'OIU<!S me-d idus pnva Bonsuces"so 2.
monto g'f"J'nl da est rn teg iu dos a l i arl os. .jHlaptm' o país Ú uo va sihl;H:ão, -tanto de Ontem à tarde: S. Cristóvão S
Quando seus na víos fOl'éllll pr-lu ])1'j- cDI, ..'1tel' tu i Ii tn r ('OlHO ('('OUÔI1IÍ<"o. As 01" e Voscç 4; Bangú 5 e Fluminense

mch-a vez tor-pedeados pelo nixo, a ,2,Tan· p:aniz;a<:üps l)a11'i6Iicas r-r-In r-a tu 110\'0 alen- 3; Flamengo 4 e Botafogo 2; Ma ...

de uH<;.io su l-runcrfcana :já se achava es- (0, mob ll izando a 1>0Inll<lç:10 ]Htnl au xi- dureira 4 e América 3.
])iI'Hllall1lf'n1e ao Jarlo das })()({·llclé:l."i qHP Iim: o ('SfÜl'C,'O de glH.'I')'a.

*combatem o nazi·faRC'ÍSJHO, n ão sórucut c ('0111 a l)iH'lieiIHt<_:ÜO <lo B,'asil na g'Uf"l'- Com o resultado dos jogos de
pelos Jm per-at.ivos da sol id ..1I1(:"d�l(l" r-ou- ru, g,nÜli:ll'<llll a ... �d(_:Ü(,S l'nic1c1s uni ln-a-

ontem é a seguinte a colocaçãotine1al, a q ne SPlllll!'C sp mau teve, ('OlHO \ o (' vulíosu .Ihado . ..\0'" 11;s1ddos e;id�s do ca�peonato carioca, por pontos1<ullbf'1II pelo seu sr-uso inuto d(� .,IHdk.l I ecou h er-c-sc pl{'lIaltlPllt(' H llnJlOI,� .. I�l�ld perdid os :
c de Iih(:'1 darlc.

1
d..-: con.t ribu ição J)J <lsiJ('Jl'cI p.ll'd • .1 \ ItOI'Jd,! 1· ... São CristóvãoO gO\Qê1'110 ln'êlo;:ileho .hí hn via i-om pldo q ue ,lgOl'a ganha maior Ilt's{;H1LU' <'OH1 a

I 2' .. FlamengoJ'(;'!a(_'õt"� <'0111 os })clÍSf',::. do liib..o, h-vuudo vis+ta do gf'n(-'�.lI 1<'iIlI'!('O Ga!-ipal J)U(I'.l, 3 ",Fluminense
n eft'ito 11111<-1 enpr-g'iCH ('ampanll<:l contra m

í

n ist ro da GIU'I'I'<l hra,,-:ilt'Í1o, <I (��('

I 4'-América
O qutnta-cnlu n+smo (' a lluHlalidadc' 10(Oal fiais. Con torn-r- ,iii foi m u itn s \('Z;PS �IH()

S'-Vasco
do Jascismo , 'II p:l1"hl<.) hdpg'i'alista. )les- I pu!' _1�d(:'lOt'� .�I:)J't,('-;!n.l���'Ü'ClnO!-i, ;t� ,�.a!-i(," S'-BangúlUO q ua n do o p<llo;;; ainda S(> ('on�l·,'\'aY<l

J
no "saIH'utt' de. n or \((�sj(> do hl.tS!! 1'0-

7 -,Botafogoneut ro, 'o PO\-O 1<:'\-f" oca"iião fie ltlilnife�-.' l'flB: decisivas p�I!'iI o :-;11('(':--1-.0 da ... ai'lll�""!,S
8' -Canto do Rio

(at' iuC'C)ui"oe.;_nnente a SlUI silHl)H,tia pela 1 aliadns na .\JI'iCé! <lo SOI�1{' p na Sicília.
cada-;

C'.HI!',éi dos alia(l�s: rl'a.llIbelll n.n i.mp�'�nsa, 1 """'""��-.",,-..,.....�-.-. 9' .. Bonsucesso
o'" elf"lIl(-"utos elxlsta:-; el'am 1rISlgIUIICHll-

tes., .J1ãO (.�HC.outloando Jlcnlnnn .:-.co llêl ir!là 'S. �., 11 � �d aO res ....

uUuJUUluUu A rodada total de ontem no Rioopuufto pubJlca.
rendeu 178.700 cruzeJros.·�fetua(lo de lnanC'h'a co\'a�·de. o 101'1H·· do Br�§'i({l_(�allu>;nto df" cinco lWYÍOS 11H'I'C<lnt('s que' U a

lransvol·t""am pac'ífico, l'assageil'os," H.io, 23 (A. N.) - Foi entre-
17 d.e" ag;t.�t o do uno pas:-inclo, foi lun ..

�rue à cil'culacão O vommenc.onteciJne.llto que galyanizou i1llf'(liata- o -"

ment(' o país. O l'O\'O ,ain "S 1'''''8, ('III "Trabalhadores do Brasil" ,

gl':lIldio,as manitcstaçõ(>s dI' PI'Otl·,tO. pc· coletânea da,; palestras senla
dindo qll" os mortos 1'0""111 vingad,," <' nais pronunciadas ao nücrofo
oe Melal'asse desde l?l!:o a gll.eJ'J'a .ao 1 :\finistro .:\Jarconc1esEixo. na .acada do palaclO 11l'eSldf"nClal,! n� pe O

')
o sr. Getúlio Yargas dirigiu a palavra Filho durante o ano de 194�.

fraterna do MéxicoA voz
México 22 (U. P.) -

O''
responde à mais Dobre tracli

"Diário Nacional"! orgão ofi- ção his,t�rica dos países livres
cial do govêrno mexicano, em da Amenca.

,

sua ediçã.o de boje, saudou ca- ........·u_·_.�.D--.._......._._-..-............

lorosamente o povo e o govêr- f1H�1! fi AO RE�IFEno do Brasil, pela passagem do U ID.Ua fi U Iprimeiro aniversano de sua Recife, 2;3 (A. N.) - Está
declaração de guerra às potên- sendo esperado aqui, hoje, o

cias do "eixo" . Assinala o mü1istro da Marinha, que rece

jornal que a atitude enérgica I berá diversas homena�ens por
do Brasil, em face dos "gangs-! parte do povo e governo do
ters" internacionais do "eixo", Estado.

ft proposta do presa Rios
'iNashington, 22 (U. P.) - Os círculos políticos norte

americanos acolheram com simpatia a j)l'oposta do presidente
elo Chile, sr. Juan Antônio de los Rios, acerca da participação
dos países latino-americanos nos planos de após guerra.

Encontrado
Londres, 22 (U. P.) - É vCI'cladeil'ameílte seÍ1saCÍonal a notíciaj

clada pelo diário "Allehancla". ele Estocolmo, datada ele Berna, segundo
a qual, depois do recente ataque aéreo britânico à cidade alemã de Peen

muende, foi encontrado morto por balaços o general Chamier·Clisen
zel1ki. O chefe da Polícia do Reich ordenou ao da Gestapo. sr. Himmler.
que faça inyestigações. sôbre êsse assassinato. Se a \'ersão for certa.

significa que Hitler perdeu um ele seus mais destacados e;;pecialistas
em "armas secretas".

O referido general era técnico e111 rádio e elirigiél em Peenmuende
as investigações sõbre r'éldiolocalizélç.ão.

morto á bala

-4- ;
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e Madureira ·16

Esportivo
ratona do "Fogo Simbólico", que
em Pôrto Alegre acenderá a pira
do Altar ela Pátria.
Partindo da legendária capital

baiana, o archote. conduzido por
valentes atlétas, vem atravessan
elo "ales e serras, de lá para o sul,
achando-se, presentemente, em só
lo fluminense ou. talvez, mesmo,
paulista. em direção a esta capital,
onde chegará às 20 horas ele 27 <lo
corrente (sexta-feira). Colocado no

Alta)', que será armado no Jardim
Oliveira Belo, o archote seguirá pa
ra Pôrto Alegre a 28 (sábado) após
haverem os catarinenses, a exem

plo cios filhos de outros Flstaclos,
prcstarlo o culto da sua hornena
gcm ao símbolo ardente (lo nosso
acrisolado patriotismo.

"

DE PESSOAS TEM

USADO COM BOM RE

SULTADO O POPU-

LAR DEPURATIVo

DO SANGUE

....
A SIFILlS ATACA TODO O ORGANISMOI (} Fl�I'iOL. " b:içü, O coração o Estômago, os
Pmmõ8S a Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôreg
nos Osso�, Reumati@mo, Cegueira, Queria do Ca,
belo,· Anemia, Abortos e faz os individios idiotas.
Inoft>nsivo ao organismo. l\gradável como Jicôr.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P.
como auxiliar no tratamento da Sífilis e Reu-
matismo da me�m8 origem. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «914», dada a sua Atasto que apliquei multas

base. é ótimo auxiliar do tra- vezes o EUXIR «!Jl!.I» obtendo
lamento da Sífilis principalmen- sempre os melhores resultados
te nos casos em Que a via bo- no trrlamento da Sífilis.
cal é a única possivel.

(a) Dr. Benedito Talosa. (a)' Dr. Rafae! Bartoletii

-4- ;
-6-;
-8- ;
Es

presente ao mesmo (jue. ahando11:1I1-
do por instantes o respeito às nor

mas de d is'cipli na e cdl1ca.ção que
já sc "em notando nos gralllados
cariocas por parle rios aficionados,
(lel1 a Haroldo Drolile lll11a flemon,-

Jtração "clússica" de prolesto, ú Jlll)

da dos velhos lempos do amadoris·
1110, lentando linchú-Io, como cas

tigo pelo mál ca.usado para a e([ui
pc curzmaltina, negando-lhe um

goal ,W]tito que milhares de olhos
testemunharam. A segunda foi des
tinada ao América, pelo Bangú que,
bancando a tartaruga da fábul[l, [(,
lo passar pejo grande dissabor de
uma derrota CI11 seu próprio 'grama
do, depois de anunciar, com des
dém para com o acll'ersúrio, <rue' só
poria, elll call1po "players"· reser

vas, c depois de portar·se, e111 cam

po, durante o primeiro 1cmpo, cnll1

evidente subestimação do valor do
adversário. Que aproveitam es�as

advertências os interessados, é o

nosso desejo, pois não queremos
ver () aficionado fazer por suas pró
prias Jl1ãos a jl1stiça que aoS al1lóri�
dades competent.es não fazem con

tra l11áns juizes, nell1 tampouco Vrl'
tão desluslrado, e COlll tão J:JllJentú
v\'is conseql1ências, os elevados
princípios de ética desportiva que
mandam considerar e respei lar, por
mais fr:JCO que seja, o a,dvel'sário.

COISAS FEIAS
lHO, (Copvright da Press Parga,-20-:

l'sJll'cial para o Estado) - A última

A pesse do novo
arcebispo do Rio

Rio, 22 ("O Estado") - Está de
'initivamente fixada a data ela pos
,e de d, Jaime Câmara na Arquidio
iese do Rio ele Janeiro. S. excia.
'evma. chegará no próximo clia 29
sm avião especial, sendo recebido
.)el0 mundo oficial e católico e mas

�a popular. N o dia seguinte (1. Jai
me prestará o juramento do ritual
.ierante o Nuncio Apostólico, ou

�indo s. excia. a leitura da bula de
sua norncacâo. No dia 10 de setem
bro o novo -arcelJispo fará a sua en

trada solene. às 16 horas e 30, na

Catedral Metropolitana. A êsse ato,
que .se revestirá ele grande impo
nência estarão presentes altas au

toric1acles civis, mrlitares e católi
cas, o corpo diplomático e repre
sentantes da sociedade carioca.

]'odn.dn do campeonalo carioca de
futr])úl leve duas advertências dig
ll<lS de consideração. A primeira Ioi
endereç'ada no úrbitl'O ela parlida

e Vasco x Flull1inense, pelo público

por

REMO
O Botafogo venceu a

oficial do remo carioca.

Será levado à exibição, às
7,30 horas, o grande .fllme
DUMBO. tecnicolor e felado

4." regata em português, seguido pelu
programa suplementar. Livre.

•

"d Bandeira Nacional eleve ser hnstea
fa de sol a sol, sendo permttido o seu

uso li noite, uma vez que se ache couve

nienteruente ihlnlinada". (Decreto-lei n,

L:i45, de 31 de julho de 1942, "rt. ]2).

A-I A despesa com o

tençao . cinema pôde ser ti
rada com a venda de papel velho,
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.
Rua Francisco Tolentino, 3.

Compram. se esta hilizaflorei'.
Na"Radiolar", rua 'frajano, 6.

llITllIll] 1:(il�ll; liJ!1
É MAIS Q,UE UM.

NOMEl � UM
SIMBOLOl

"'"

Em São Paulo

GUARDA·LIVROS
Precisa se de um, que apreo

sente referências. Informações
Avenida Trompowsky, 14.

V. -- 1

Cartazes do dia
Odeon

o "Lidfr dos cinemas" exi.
birá, hoje, em duas sessões, à9
5 e 7,30 horas, o sensacional
filme RAINlfA CRISTINA,
com Greta Garbo e John Gil.
bert, além do clássico progra
m9. Impróprio para me>nores de
18 anos.

.,

Imperial

..

J).....()._.()�().... ()...()._.().-.()._.()4lIIIIl!&()�()....()._.()...

A

Indios maltrapilhos nas ruas
SÃO PAULO, 23 (C. M.) - Na capital paulista teem apa.'

recido grupos de índios do aldeiamento de Bananal, 'do litorel
sLiI de São Paulo os quais vêm vender aos curiosos, arcos,' fle.
xas e enfeites múltiplos à cata do dinheiro necessário à aqui.
sição de gêneros alimentícios ou roupas. Sã.o índios que mal
falam o português, toclos maltrapilhos. Ainda ontem, um gru.
po dêsses indígenas procurou, l1uni. jornal desta capital, alcall
çar apôio às suas reivindicações. Clamam êles por providên.
cias do govêrno afim de que sejam auxiliados em ferramentas
e sementes, pois se acham cançados de vender flexas. Querem
agora trabalhar suas terras, para melhoria de vida de seu
povo.

demissão do sr. Litvinoff

Roma quer ser
II

cidade
.

aberta IILondres, 22 (U. P.) - - A emissora de Roma informou que nel
noite de ontem aviões inimigos evolucionaram sobre a capital ita'
liana, arrojando boletins e fogos de bengala, afim de tOmar toto
grafias. «Nessa ocasião --- disse a referida emissora 0_- a populaºão
romana pcSde observar que hão foram tomadas medidas antí-aêreas,
quer mediante a artilharia anti-a·érea, quer com os projetores·lumi.
nosos. Tampouco foi feita tentativa de interceptar oS aviões inimigos
por intermédb de caças noturnos». Assinala ainda a rádio de Roma
que isto já constitue parte das medidas, que estão sendo adotadas,afim de que a Cidade Eterna sej6. considerada cidade aberta.

------

Washington,,22 (U.P.) --- Os jornais de hoje apresentam discretamente
o notícia da emissora de Mosoou sobre a demissão de LitllinoH des
tacando somente que o mesmo_ prossegue no cargo de vice.comissariodas Relo.ções Exteriores da Rússia. Nenhum 6rgão divulga editoriais
nem interpretações. Mas os observadores mencionam o despacho deQuébec, segundo o qual os �onferencistas se perguntam se a politicasoviética mudará. Enquanto isso, informam de Moscou que a nomea"
ção de Gromykov para o cargo de embailcador em ·Washington não o
investe no de representante russo· em Cuba.

A evacuação de Kharkov
Londres, 23 [U. P. Urgente], _. A rádio de BúHm informou queKharkov foi evacuada à noite pelos alemães, depois de destruirem aM

il'lstalações de im�ortô.ncia militar •.

Sábado à noite: Palmeiras 3
Jabaquara 2.
On tem à tarde: Ipiranga 3 e

San tos 2; S.P .R. 4 e Comercial 2;
S. Paulo 3 e Juventus 1.

'/.'

Com os jogos de ontem, adis'
puta do campeonato paulista a

!)resenta a seguinte elasssificação,
por pontos perdidos:
l' -Corinthians
2'-S Paulo
3' -Palmeiras
4'-Juventus, Portuguesa de
portes e Ipiranga ·14 cada-;
5' -Santos -16-;
6' -Portuguesa Santista -24-;
7'-Jabaquara, S.P.R. e Comercial

-27-;

•

GRX�DTOSO ESTADIO
SaO Paulo, 2:) (A. N.) - Notícia

se que a diretoria do "São Paulo

II F.'.
C."

l'esc.J[veu. c1efinitivalnente, a
cOl1strucão de 1.1111 estádio com ca

l pacidacle pata 123 mil pessôaFl, o

I qual será levantado no bairro de
Sumaré.

'"

I
O FOGO SDJBóLICO

O grande movimento cívico que
se está processando em torno elo

1 próximo "Dia ela Pátria" vai e11C011-

! trando a espontânea e calorosa
adesão ele todos os hrasileiros COI1-

I cientes e ele todos os estrangeiros
aquí clomieiJi.ac1os ou já incorpora-

I· dos aOR no.SROS romuns sentimen-
tos ])01' lacas familiares.

I Efetivaníente, o noticiário oriul1'
• elo ele outros Estados, alusivo aos

I preparativos das solenidades de 7
de Setembro. evidencia, de forma

:.. •• .... notável, () l'\i!alce I.'lmprestad9 à l'l1ii\-

*
Até agora, a arrecadação total

::los jogos do campeonato paulista
monta a 3.476.382 cruzeiros. O elu
oe que particularmente mais ar

recadou foi o!?Paulo: 1.766.678 Cl'U'

l;eiros. A roda de ontem rendeu
169,140 cruzeiros.

*
Em Curitiba

O Curitiba abateu
3 a 2.

o Brasil

•

Na dahía
Ipiranga 1, Bahía O.

Em
•

Fortaleza
Maguari o, Fortaleza O.

!f.

Em Porto A!egre
Cruzeiro 5 , Força e Luz O; Gre·

mio 3, Nacional O.
•

Em Belo Horizonte
Cruzeiro 3, Vila Nova 2.

*
Em Niterói

Ipiranga 5, Maritimos 1; Nite"
r6iense 8, Fluminense O; Bairon 2,
Humaitá O.

Em Buenos Aires
Boca Junior 4 x Racing 2;
San Lorenzo 2 x Independiente 1;
Lhanus 4 x Cinácia y Esgrimo 3;
Platense 1 x Ferro-Carril Oeste O;
News Boys 3 x Chacarita·Junior 1;
River Plete 3 x Uracan O ;'�
Estudíantes 2 li Banfield O;
Atlanta 3 x Rosario Central 2.

'"

o passe de Galhardo
o Figueirense, oficiou à F.R.a.F.

concedendo a transferÊincia do pIa
yer Galhardo, para O Armour, de
Livramento, mediante a importân
cia de l.500 cruzeiros.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


