
·

EIJI' Li.sboa o governador do VaticanoLISBOA, 2 (U� P.) --- O SR. HENRICO GALEAZZl, GOVERNADOR DA CIDADE DO VATICANO, ENCONTRA-SE ATUAL
MENTE NA CAPITAL PORTUGUESA COM O SEU SECRETÁRIO, DEVENDO PARTIR PARA OS ESTADOS UNIDOS PELO
PRIMEIRO AVIÃO DA CARREIRA. O AUDITOR DA NUNCIATURA? MONSENHOR MONZONI, REVELOU QUE O SENHOR
GALEAZZI RECEBEU INSTRUÇõES ESPECIAIS DA SANTA-SÉ PARA NÃO FAZER DECLARAÇõES À IMPRENSA.

Prefeitura paulis tas. Paulo, 2 (A. N.) - Foi entre
gue on tem ao rprefeito Prestes
Maia, pelo diretor da.Fazenda NIn
ni.cip al, da proposta orçamentária
da Prefeitura. A proposta alcan
çou a cifra de CR$ 199.650.000,00
e estabeleceu absoluto equilibrio
entre a receita e a despesa, veri
ficarldo-se um aumento de cêrca
Ide, 10'/0 sôbr c o orçamento em
CUl·SO.

o último cadáver

o
Rio, 2 (A. N.) - Acaba de

aparecer o único corpo, que
ainda estava desaparecido, das
vítimas da catástrofe do "Ci
dade de São Paulo", o do se

nhor Antero Rodrigues Mata,
que já foi removido para o ne
croterio policial afim de ser

autopsiado.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
Compram-se estabilizadores.

Na "R,adiolar", rua Trajano, 6. I florianópolis- Sexta-feira, 3 de Setembro de 1943 ,------�----------------------------------------

E' impetuoso o avanço das fôrças russas Estátua de Churehill em Petrópolis
Petrópolis, 2 (A N.) - Está tomando vulto a idéia do levanta

Moscou, 2 (U. P.) -- As fôr- .fogo com que os, russos atacam I' ri�ou completamente. limpa �le ini- menta duma estátua de Winston Churchill, em Petrópolis, idéia que

bli d d
.

êtí t· e111 todas as frentes. No setor d e 1l1lg0S uma extensa arca a lésle da vem recebendo o apóio de numerosas personalidades de destaque. O
ças ln a as SOVle icas con 1- Smolcnsk, os soviéticos conLinuam Ucrânia, desde Kharkov aLé o mar Rotary Clube, em sua reunião ele ontem, aprovou votos ele louvor :AO

nuam a avançar em todos os avançando espetacularmente, nu- de Azov. "Jornal ele Petrópolis", autor ela iniciativa.

:���:esas ��;�:��tí�:i!:�a��� ����l��:�la�lIif�����:��ri�'��i��i��l:�(fi� E-m-----q--u--e----s-e---b--a'-s-e-·-I·-a----a <<fe'» -'-d-o---s----n--a-z�·-·I-s--t-a--s-ses alemãs de S m o I e n s k 48 quilómetro.s de Sr�101ensk, <;Iue,, ao lado de Briansk, Kiev e Staliuo,
Briansk, Kiev e Stalino. Sa- representa o "pivot" da campanha Londres, 2 (U. P.) - "O po- .

..., aliados têm em seu poder fo-
.

t
.

t 1 militar alemã na frente oriental. vo alemão tem fé inquebrantá- frente de mais de mil quüô- tografias atestando que fo-líen a-se que os naZIS as an- Soube-se que numa tentativa para m to) 20 t tvel em si mesmo ao comecar .

e r sj . os _a aques erro- ram devastadas totalmente
çam ferozes contra-ataques, escorar a resistência alemã, que • t b a a.

f t H' O quinto ano de guerra". Pe- rIS as aere0s. nao.que r r m o zrandes fábricas nazistas, quenão conseguindo deter, entre- ameaca rmr ragorosamen e, [-
1 1

-

d �

tler está enviando poderosos re- lo menos foi o que afirmou a mora .a emao, c�Ian _o, no po- até hoje não puderam ser re-

tanto, o ímpeto do avanço so- forços para cada uma dessas posi- emissora de Berlim, que acres- V?, maior det�rm111açao e ener- construidas). 40 Já é fato em

viético. Os mais recentes des- cões básicas. Embora toclas este- centou estar essa confiança gia. (Os. nazistas esqueceram- todo o mundo a vitória da ideo-Iam ao alcance imediaLo dos ca- d f dpachos revelam que as podere- nhões russos, Stalino parece ser a baseada nos seguintes pontos: s� e a Irma� que �s gran es logía nacional-socialista, até
f' bli d d mais ameacada. Surpreendentes 1° a frente alemã na Rússia CIdades alemaes est�o. send.o mesmo nos países que inicia-

sas orças 111 a §ts russas, sacrif'ícios em homens, material e mantém-se firme, apesar dos evacuadas, porque e impossi- ram a guerra para destruir o
auxiliadas pela artilharia pe- posições, que os alemães estão fa- ataques soviéticos, asseguran- vel ao marechal Goering im- Nacional Socialismo. '(Os na-
sada e as fôrças aéreas sovíeti- zendo nesta campanha ele relira- ,. .

t
'

""
das, estão sendo tema de corncn- do ao Reich as materias

pn-/
pedir os a aques da R'AF e das zistas se esqueceram que e ca-

cas, esmagaram implacável- tários. Prevê-se a possibilidade de mas de que necessita. (Os ale- fôrças aéreas norte-america- da vez maior a coesão das Na
mente toda a tentativa de re- que, dentro em pouco, tenham lu- mães não se referiram às últi- nas). 3° a produção da indús- ções-Unidas, ao passo que des-

gar, em solo russo, as mais gigan- d
.

t tri bélí I
- , .

F cismo na Itáliasistência dos germânicos. Na rescas batalhas de que há memó- mas e, ca a vez mais cons

an-l
na e ica a ema, graças a mo- moronou o as 1

.

t ;J I
.

t" I '1' tes, retiradas entre Smolensk bilização total. (Os germâni- o maior aliado do Nacional-
opinião de alguns informantes na em oria a llS erra. I11POSS1)1-

lítarlo de sustentar acões em vá- e Tangarog, ao longo de uma cos esqueceram-se de que os Socialismo na Europa).
russos, é bem possível que os rias frentes simultaneamente, Hi-
êxitos mais espetaculares das tler concentra agora todo o pode- Dr� Nere'"u Ramos Pt-loto brasüeíre condecoraderio ela "Wehrrnacht" para oferecer p

fôrças soviéticas, nas próximas desesperada resistência mais pró- Londres, 2 (U. P.) _ Por atos de bravura, o piloto brasí-
semanas, venham a ser obti- x imo de suas bases. Não há prova leiro James Brown Simpson, da RAF, foi condecorado com a

mais evidente (lo que essa, dos
dos no sul da Rússia, entre serias golpes que os ant igos cx ér- "Distinguished Flying Cross. A citação diz textualmente o se-

Poltava e Tangarog. Destaca- citos de penetração de Hitler re- guínte: "Este oficial tomou parte em reides de grande impor-
ceberam e vêm recebendo nesta

I
tância contra os territórios inimigos. Pilotou um dos aviões

se, por outra parte, que as di- custosa campanha, t t t t f' b
.

"Phllins"que omaram par e no a aque con ra as a ricas IpS
versas ofensivas, desfechadas em Eidhoven na Holanda, tendo regressado a salvo á sua ba-
Pelos russos numa grande ex- Moscou, 2 (D. P.) - A impor-' se, embora atacado durante 20 minutos por caças inimigos.tante cidade de Sumy ao norte da
tensão da frente germano-só- Ucrânia foi hoje libertada. Assina- Em maio do corrente ano, esse oficial completou uma missão

viética, impedem a concentra- lando essa nova vitória, SLalin bai- contra Ijmuiden, na Holanda, onde, na qualidade de líder da
xou uma ordem-do-dia, elogiando formação, levou a cabo ataques contra uma fábrica de aço,ção de reforços alemães afim a acão das fôrcas do general Va- I não obstante terrível oposição do inimigo. Na viagem de volta

de impugnar as penetrações t ntin, que eXlPIlls011 daquele ha- I' ânico rrua havía caídluarte o invasor nazí sta. Ao sud es- , acercou-se de um bombardeador britanico que havia cal o ao

das armas soviéticas. te da Ucrânia, f'oram também re-
,·,1

mar, esforçando-se por prestar assistência embora o ataque
conquistadas hoje as cidades ele dos caças fosse mais do que iminente. Em todas as ocasiões

Moscou, 3 (U. P.) - Os alemães Lischikansk, Voroshilovsk e Eu- esse oficial demonstrou grande devoção ao dever".
não pó dcrn conter a torrente ele dennovka. Com essas operações, O piloto J. B. Simpson é natural de São Paulo,

H. 8910
REQUERIMENTOS, sôbre qualquer as
unto público? Procure a "Emprêsa In
termediária".

Ano XXIX

Londres, 2 (U. P.) - Lord
Luiz Moutebatten, designado
recentemente comandante das
fôrças aliadas no sudeste da
Ásia, chegou ontem à capital
britânica, dirigindo-se imedia
tamente para o Quartel-Gene
ral das Operações Conjuntas
Aliadas,

.....

f

i

t
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NOSSA SECÇAO

Nova Iorque - Agôsto
(INTER-AMERICANA) - O
dr. Joaquim Pedro Salgado Fi
lho, ministro da Aeronáutica
do Brasil, por ocasião de sua
recente visita aos Estados Uni
dos, teve a oportunidade de as
sistir uma exibição especial do
novo filme de Walt Disney,
"VITóRIA PELA FÔRCA AÉ
REA", baseado no liurodo mes
mo nome de autoria do major
Seversky, no qual se faz uma

homenagem especial ao pionei
ro da aviação Alberto Santos
Dumont.
A produção de Disney traça

a história da aviação desde os
seus primorâios at15 a fase
atual. Mostra-nos Santos Du
mont fazendo sua ascenção no

primeiro balão sôbre Paris, em
1898 , e depois suas várias ex

periências, com os tiiriçineis.
Em 1901, Santos Dumont con
quistou um prêmio especial
por ter feito o primeiro vôo, e,
determinado espaço de te111PO, FILHOS DE HERóIS

d.esde Saint Claud à Torre Eif-, Baltimore, Agôsto - (IN
fel. TER-AMERICANA) - Nasceu
Dando ur:z, p�imeiro gra_n�e i ha poucos dias em Baltimore

passo na historia do prodiqio- o filho de um marinheiro guar
so desenvolvimento da aero- da-costas americano, que pere
náutica, Santos pum0;tt .

co- ceu recentemente q�ando par
me�ou a construir maquinas ticipava das operaçoes de de
ma�s pesadas do que o ar. Cons- sembarque na Sicília. Trata-se
truiu. um aparelho baseado no de Walter Proeger, marinheiro
princípio �os papagaios de pa- de segunda classe. Seu filho
pel e depois se voltou para o I receberá na pia batismal o no
seu famoso avião "gafanhoto", me do herói que foi seu pai.
que foi o precursor das moâer- A história do heroismo do
nas aeronâues. marinheiro Proeger foi narra-
o dr. Salgado Filho, q_ue _visi- da no Quartel. General dos

tou os centros de aeronáutica e Guarda Costas em Washin
escolas de aviação americana gton pelo tene;"te Blair Walli
c?mo hóspeqe oficial do Exér- ser, que ha pouco regressou da
cito, da Marinha e d? �ePf!rta_- frente siciliana. Proeger estava
m_er;to de �(stado, a,ss2stzu a erz- em serviço a bordo de u�bZ2ao de ,A VI;:ORIA PELA transporte tripulado por mari
FoRÇA AEI!'E!.A acompanha- nheiros guarda-costas, tendo
do pelo capitão Osvaldo Pam- repetidamente solicitado per
plana, que afundou um subrr;a- missão para se transferir para
r�no do /fixo na costa do. Atlan- as barcaças de invasão. Seu pe
tzco, e e atualmente ajudante dido foi atendido e êle e seus

d_e ordens do presidente Getú- companheiros co�seguiram de-
·lzo Vargas; o coronel Armando sembarcar com êxito. A sua

de, A-:arigboia, a_dido de a�ro_- barcaça regressou para trans
nautzca da �mbazxada. braszlez- portar outra unidade. No re
ra em Y;.a�hmgt0rl:, a�gm de .ou_- gresso, o inimigo abriu um in
tros ofzcwzs da avwçao braszlez- tenso fogo de dois pontos si
ra que atualm_e'(Lte _

realizam tuados ao longo da costa. O
CUTSOS de. especzllzaçao nos Es- comandante ordenou que os
tados Umdos. marinheiros se protegessem o

máximo passiveI das balas ini
migas que choviam em torno
do barco. proeger, que estava
ao lado de seu canhão, decla
rou: "Quando não puder máis
atirar, cairei nagua". Uma ba
la traiçoeira porém o prostou
para sempre. Proeger morreu
jpstantaneamente.

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

T€l. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

, Ano Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número avulso Cr$ 0,30

No Interior:
Ano Cr' 80,00
Semestre Cr$ 45.00
Trimestre Cr$ 25,00

Anúncios mediante contráto

TÓPICOS & COMENTÁRIOS

Homenagem a I
Santos Dumont

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO,DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

o santo do dia .Inicia-se O tráfego aéreo noturno A
o PENSAMENTO DO DIA
«Só um povo bem instruido

pode conservar-se livre», -<Ma
dison.

B. Antônio Ixida, Mártir
Nasceu em Ximabara, Japão, e

frequentou o Seminário de Arima.
ingressando aos 19 anos na Com
panhia de Jesús. Com o conheci
mento que tinha das doutrinas
falsas dos bonzos refutou-as de tal
modo \lue fez calar o maior fil6so
fo japonês. Viajou por quasi todo
o país, convertendo inúmeras pes
soas à Fé Cat6lica. Afinal foi pre
so com 5 outros religiosos; tinha
62 anos quando o submeteram a

terrivel tormento: tiraram-lhe as

roupas e expuseram-lhe o corpo às
águas ferventes que jorravam do
monte Ungenus; repetindo 6 vezes

por dia a tortura. Quando estava
prestes a sucumbir pelas feridas
prcfundas. interrompeu-se o mar-

I
tírio para que o Supliciado se res

tabelecesse. A sua fortaleza Ioi ,

contudo. um germem que causou

a conversão de muitos. Por este mo-

tivo, o governador de Nangasaki,
transportou-o para o cárcere dessa
cida:ie. No dia 3 de Setembro, por
ordem do mesmo governador. An
tônio foi queimado vivo.

A ANEDOTA DO DIA
AGILIDADE

- O uniforme dos oficiais
italianos tem muito balangan
dam?

- Não sei, Batutoff. Sem
pre que os vejo é pelas costas ...

O PRATO DO DIA
ARROZ COM MISSANGAS
Faça um bom refogado com

toucinho derretido, cebola ra
lada, tomates sem peles, pimen
ta em pó, e gotas de caldo de
pimenta malagueta, se desejar.
Junte duas chícaras de arroz

refogue-o bastante, junte sal �
cinco chícaras de água fervendo.
A' parte cozinhe 100 grs. de

missangas (massa), escorra a

água e logo que começar a secar
a água junte a massa e queijo
ralado à vontade.
Misture bem, adicione uma

colher de manteiga queimada e
ovos cozidos, e. sirva.

*
O PRECEITO DO DIA

O leite pode ser contaminado
pelo germe da febre tifóide.
Mãos do ordenhador, vasilhame,
adjunção d'água, moscas, etc.,
são as causas mais comuns des
sa poluição. E' preciso ferver o
leite que se destina à alimen
tação , SNES.

lheir-o da ilustracão a-cima, oferecer
lhe, em amável gosto. um cálice do
excelente uperrtrvo K NOT, lembre-
se V. Sino de acrescentar, ao agrade
cer a gentileza:ESíEE 1.411.
Bf1'1 (J nso APEI7ITlV()

I'P,ElJIL.El(J!

f

,1.N,C.
vtu. 19J,1.$

UJ'f ooooaro OA KlrorSA,/f1[). (011. E SEGUROS
_____ ITI••J.I.i ....

GRATIS!

.'_�1I11l(l'lIti.ll'ÜO. (>111 co nseq nêncta, as viu-
g'clIs f'nü'p () Hio c Be lern do l>al'.í
A 1, elo corren te. teve início o servir-o

.le vôos notur-nos estabelecIdo pela Pa
nair (lo Brasil na sua linha Rio-Belem.
8sse plano ele tráfego aéreo. dev idamen to
uprovado pelo '�linistél'io da, Aeronáuti
ca. será realizado norrna lmeh te no tre
.-ho ela rcf'errda linha, compreendido en
tre as ctdad es de ·Fortaleza, São Luiz e
Belem. resultando de sua apl ícacão mui
tas vantagens, tais corno a ampl íacão
elas comunicações existentes em extensão
e n úrner o de viagens, pais que o longo
percurso Rio-Delem e volta, que vinha
sendo coberto no espace ele três dias,
passará a ser feito em apenas dois. Ao
mesmo tempo, com o estabelecimento
regular' ele vôo, noturnos, serão desafo
gadas, tanto quanto possível. as nece ssi
dados cada vez maiores elo tráfego aé
reo, poxs ibi l itando -urn maior VO]11111e de
transporte ele passageiros, encomendas e

correspondência na linha citada. enquan
to que será aproveitado, COll1 111U.itO
ma is rend lmerito. o moderno equipamen
to 'ele que dispõe a referiela empresa na
cional.
A Pana ir cio Br-asil passará a Fazer

ma is uma víagcrn semanal redonda en
tre o Rio e Belem do Pará. prolongando
ainda até F'ortaleza a sua atual linha
Río-Recif'e. Em v ist.a disso, a capital cea·
rense passará a dispor de serv ico d iá
rio da iPana lr. tal como Recife, Salvador.
São Paulo, PôrLo Alegre e Belo Horizon
te. Partindo os aviões do Rio às 6 hor-as
da manhã, às 21",0 alcancarão a capital
paraense. A O hora e 30 minutos deixa
rão Bolem para chegar ao Rio no 111es
mo d ia. 'às Hi,4 O,

Os vôos à noite, usados há multo e
com absoluto êxito nos Estados UnicJos
e na Europa, além de oferecerem a
grande vantagem do 111e1ho1' aproveitu
menta do tempo. são geralmente. mais
agradáveis, visto C01110 nas horas ern
que são f'eltos observa-se 111eno1' varía
o::ão da temperatura e elas {'ondic:ões
atmosférk-as.

Quer receber 6tima surpresa, que
o fará feliz e lhe será de valiosa
utilidade ? Escreva a SOARES-,
Caixa Postal 516 _. Rio de Janeiro,

I� a Pana ir do Brasil que leva a feito,
pela ptimeu-a vez em nosso país, o ser
viço regular de vôos noturnos para pas
sageiros, encomendas e 111a1as postais.
Para isso, os seus depar-tamentos técni
cos efetuaram demorados e cuidadosos
estudos. submetendo o pessoal a treina
manto intensivo e rigoroso dur-ante vá
dos meses, com longos e repelidos vôos
cobrindo largos trechos das suas linhas
litorâneas.
Oraças ao rápido andamento dos tra

balhos realizados pelo Min ist ér-Io da Ae
ronáutica, os aeropor-tos de várias cida
des do nordeste le do norte, inclusive
Fortaleza, São Luiz e Belem, toram. em
breve tempo, dotados dos indispensáveis
melhOramentos técnicos, dispondo, at.ual
mente, de todas as instalações e reque
sitos necessários às 111all0b1'a5 de decola
gem e aterríssagsm noturnas de aero
naves mesmo eie grancle tonelagem.
Na fase final elas experiências, um

avíão especia l fez UH1 YÔO noturno entre
Fortaleza, São Luiz e Belem. conduzin
do a bordo, além de autoridaeles da Di
reter-ta de Aeronáutica Civil. diretores
ela Panai}'. Constatou-se. então', um exre
len tc resultado. ficando assim resolvido
adotar-se o plano ele viagens ,que agora
se inicia.

Ultimos estilos de finos I
MOBILIARIOS

ACABA DE RECEBER o Casa Beirão
Fábrica de artefatos

de couro
SECÇÃO VAREJO

Elegantes conjuntos de
cintas e suspensórios
de couro, para homens
a cÍ'ianças, carteiras,

porta-níqueis,
malas, etc.

Só na CASA BEIRÃO
Rua Tiradentes, 3
FLORIANOPOLIS

I

(anUga
(Lar dos Móveis)
seccão de móveis d'A Modelar)Rua Trajano, 15

Lenha à venda
Vendem-se várias árvores para

lenha. Os interessados podem
procurar o soro Raulioo Ferro.
à rua Conselheiro Mafra n. 56.

COFRE
Compra-Sê um, dê aço. Ofertas

à "A Exposição" I praça IS, n. 1 L
v- 12

Bicicletas
Vendem se 3, em ótimas con·

dições. Ver e tratar no Arma
zem Bom Fim. No Estreito.

v. -7
Lá V. S. encontrará salas

salas de visita, de

Vendas à vista
de jantar, dormitórios e
fino acabamento. Vende-se excelente mora

dia cúm todo o

prazo
confôrto (águ� quente e fria.
garage, etc.) com a chácara e
mais duas casas na mesma, à
rua Frei Caneca, 98. Tratar no
local. v.ll

e a

FARMACIA ESPERANÇAdo Farmacêutico NILO LAUS nA Bandeira Nacional quando em prés.tito ou procissão, não será conduzida em
posição horizontal, e irá ao cenU'o da
testa da coluna, se isolada; ii direita da
testa da coluna, se houver outra bandeio
ra; à frente e'ao cenU'o da testa da Co
IlIna, dois metros adiante da Unha �a8demais fOl'madas. 8e concorl'erem ,,1\.
011 mal. bancIClh·a�". <»,cr.to-lel ,D, 4,G*"

Hoje e amanhã será a Bua preferida
Orogas nacionais e estrangeiras - HOmeopatias - Perfumarias

Artigos de borracha.
Garante·se 8 exata observância no receituário mlldlco.

PREÇOS MóDICOS.
RIJa CODlJelhlllro MlIfra, " Il � Cefllflclo dI) Uercado) - 'ONIl l,IIU
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.RIO BHA�CO
O Yiscoude do Río 81'<1))('0 foi tudo no

UI asil: professo)', deputado, l)I'esid("utp
de Pr-ovíucta , Jninistl'o v<'il'ias vezes, pi-o
sidcllte do Conselho e senador. l�xcl'ccu
couussõos d íp lomá ttcas de cxce pcion al
lm portâ nci» no estJ'an�eil'(). A.Uo Co ru is
sô.Íl'io no I'aJ'';lg'uai dur-ante a

í

nvusáo , a

ocnpac.,'<1o e l'€'ol'_z-anização admíu lstr-attv.,
I)('S8;1 n[l�.:ão ve ncida. teve cru mão» os

destinos do ininlig:d der-rotado. j\li:ís, 1'0

HI'asH, eHI Inúmorns oportuutdadcs, It ío
Branco, ('OHIO chefe de pru-t.ído e 110IlH'IU
de govêrno, o de muior- influência junto
ao

í

m perndor-, também teve em m âos a
sorte do Segundo Rernado.

l�J'a nm igo do riqufss imo �Jauá. Deve
rin estas- ao IHU' de muttas das maioi-os
em pr-êsas do exu-aordtnár-ío banqueiro e

jJl(�lIstTial. Chefe do :::!:oyêl'uo, seu poder
foi dos m a is pr-olougnrtns, 11U111a 1'.<Ífe eJ11

q uc o Im pér-io foi .bnstan tr- m-ocuruüo l){'�
los capitais de fÓl'a q ue aqui desejavam
colocação. Lidou de pei-to com os maís

abustudos fOl'llecedol'cs do govê.,uo ím pe
l'Íal nu Juta ar-mada contra Soln no JjOP(,�.
;\las ví ven semjn-e como pobre e n a l)Ow
lH'eza, H101'I'ell depois, corno dtssemos ncl
ma, de ter tido em mãos tôda a vida da
nncão, incInsive o 'I'esom-o.
O Yisconde do Rio Branco era 1!I'éllHlp

da 1\Ional'qllia. Grande, porém, no sen t i
lo de Iibrnem de Estado, cheio de &<PI'A
vicos ti Páti-ia. A, sna grandeza, como a

de iu u itos estadistas do Império, nâo ('�.
tay.i1 no dinheiro, 111as na eleva�:ão do�
S"lIS ideais patrióticos.

CLUBE DOZ DE GOSTO6 de. Selernbro--«Baile das Am.éricas»
A �enda das mesas, cujo resultado, reverterá em benefício do NATAL DOS POBRES, promovido

pela CRUZ VERMELHA BRASILEIRA,. está sendo procedida na secretaria do Clube •

AG1!:NCI.b.t;; E REPRESENTAÇõES
Caixa postal - 37. Rua João Pinto - 5.

A ORGANIZAÇÃO DO SELEClO

I'
fóra desta capital e, diante df> um Florianópolis ENCARHEGUE a "Emprêsa Interme·

NADO CARIOCA selecionado local, formado com as Sub·agentes nos principais mnnlclplos do diária", de lodos os seus interêsses Junto

l'C r 1 Ç-)'C " 11' I I t
. ESTADO . a

. <;Iualqu.er departamento públlco clvi1.

Hio, :2 ("Estado") _ A propósito '\ P a (.'5 ",:al JS as ( e5'e aJlO 111:11, illlhtar. bancário p <:!omercia1.

da notícia da nomeação de UllJ co- a exper�encla. de Og. � !,\oronh31 ............._••••••••••••••

lIlité de trôs membros, constitui do conseg\1ll.1 bnlhanl� . VllOl'l�I, 'Pn!

CARTAZES DO DIAdo técnico Gentil Cardoso, elo ve- qlle hOllvesse um UI1ICO t1'elll0 de
.

terano Luiz Vinhais e do dirdor �0.n.iUl1t�. Isto, . evi�entem�nte 50

do departamento técnico da, F. M. lOI possLvel dey](lo a- quallda.de de _""'A ..UUU()(..J(W"""""""'�.""'"""""''''''''''''''''''''r"""'''''''''''''''''''''''''..
F. para organizarem o Selecionado jogo dos valores individuais recrll- HOJE 6a-feira oouwuuuoaHõlEDCIOaaDO<
Carioca que disputará o Campeona- tad.os. Caela Ulll,

.

no seu ClUbe! """""""'''''''''"'''''''''''''''''''''''''"'''''''''''''''''''''''''""""""""""""""",_...",......,.,ooooooao"""""",,,_atuava ele moelo que o treinador ODEONto Brasileiro de 1943, ouvimos hoje pôde apurar ° máximo rendimento
o treinador do Sul Americano eh' no conjunto improvisado. Outro fa- A's 2 horas193(i. Afirmou Vinhais que nenhum tor llllportante foi �, idade dos ele-
convite havia recebido até este O fl'lmelllentos levados a São Paulo pa,ra
mOlllento, do presidente Va,rg:,\ls o eotrjo beneficente do "Dia do
Nelo: entretanto está pronto a co· Soldado", concluiu Luiz Vinhais.
laborar C0111 o departamento técni- Gente nova, correu o tempo todo;
co, se os seus serviços e reconhe- o que não se verificou no estúelio
cida experiência forem necessários. do Vasco, no calejo decisivo do úl
Acredita que a entidade guanabari- timo Campeonato Brasilciro.
na púde formal' Ulll selecionado
lllUito bom e capa:,z de a,pagar a má
impressão dos dois últimos certa·
mes .. A questão para 9 antigo trei
nador sancristovense é cuidar-se a

tempo, ant(·s que os clubes contra
tem excursôes aos Estados, (la es

colha dos elementos indispens[l\Tis
à formaçiío do "scratch" e não
deixar-se p8,ra a última hora como

vem suceelendo nos últimos anos.

Lembrou Vinhais que 11<1 tempora
da passada, Fl�vio Costa, teve de
reCOl'I'e1' ao próprio "onze" que di·
rigia, depois de um exaustivo cam

peonato local c uma excursão a

São Pa[!lo, pa,ra disputar o certame
nacional com o concurso apenas
ele dois ou quatro "cracks" do Vas
co e do Fluminense. �estas condi
ções, tornou-se mais faci] :l tarefa
de Dr] Oebblo, pois defrontou-se
com uma turma yirtuallllen te' esgo
tada" :J lém do regulamen to da
C. B. D. incluir a possibilidade de
quatro pelejas!

- Hecentemente tivemos uma

prova da excelel1cia do nosso pa
rirão de futebôl lá lI1esmo no Pa
caembú, continuou Luiz Vinhais.
A Associação de Cronistas Esporti
vos, em pleno campeonato, entre
_gou a Ademar Pimental dezes�ete
�'�Ul>çl.\s" 5l�WiC !Qc1.9S deliconl�eçiçlos

Grandioso Mêitinée
espetacular de montagem gigantesca, com John Beal:

A sombra da
A pedido a adn;;iravel sequência do grandioso filme HCom os Braços

Abertos , por Spencer Tracy e Mickey Rooney:

Somos lodos
ATUALIDADES O GLOBO 2x4 (DFB)

ATUALIDADES RKO PATHE' NEWS (Jornal)
Preços: 2,20, 1,50 e 1,00. Livre de Censura

7 1/2 horas. Continuação' do rtlidoso sucesso de ontem
John Hall, Peggy Drake e Charles Laughton em:'
A vida, assim, é melhor

BRASIL ATUALIDADES 2xlO (DFB)
COMO NADAR (Desenho Colorido)
A VOZ DO MUNDO (Atualidades)

Preços: 3,00, 2.00 e 1,00. Censura Livre

Tabela do Campeonato B. de Futebol
� 3, de .outubr� o seu inicio -- Ca-u r iu en ses e Goianos jogarão em

Flonanopohs - Somente em fins de novembro intervirão os Cariocas
e os Paulistas - Como está organizada a tabela.

g a scguiue a tabela dos jogos do Campeonato Br asi lci ro de Futebol
do corren te ano :

la. REGIÃO
1° jogo - Amazonas x Pará, cm Belóru, nos dias :� c 7 de ou

í uhro.
2° jogo - Maranhão x Piauí em São Luiz, nos dias 3 (' 7 de outubro.
:3° jogo - Vencedor do 2" jogo x Ceará, sem local, nos dias 20 c 21

de outubro.
4° jogo - Vencedor do 3° jogo x Vencedor do 1° jogo. cm For tale

z a, nos dias 27 c 31 de outubro.
5° jogo - Vencedor do 3° jogo x Vencedor do 1° jogo, cm Fortule

za, nos dias 27 c 31 de outubro.
z-. REGIÃO

1° jogo - Rio Grande do XOI-te x Pa ruiha, em Na l a l. nos dias ,3 e 10
de outubro. ,

2° jogo - Vencedor (in 1" jogo x Pernambuco, em Hccif'c, nos dias
17 e 20 de outubro.

3" jogo - Sergipe x Alagoas, em Aracaiú; nos dias 3 e 10 de ou
tubro.

4° jogo - Vencedor do 3° .jogo x Baía. em Salvado!', nos dias 17 e

20 de outubro,
5" jogo - Vencedor do 2° jogo x Vencedor do cI" jogo. sem local.

nos dias 31 de outubro e 7 de novembro.,

3a• REGH.O
1°' jogo - Espirio Santo x Estado do Hio, em Vi lória, nos dias 2-1 e

31 de outubro.
2° jogo - :\Iinas GL'rúis x ::\lato Grosso, no Distrito Federal, nos

dias 31 de outubro e 3 de novembro.
3" jogo - Venccdor do 1° jogo x Vencedor dQ 2° .iogo, sem local,

llOS di�!s 7 e 14 de novembro.
4a REGIÃO

10 jogo -_ Santa Catarina x (;,)inz, elll Florianópolis, nos dias 3 e

10 de outubro
20 jogo - Vencer1ol' do 1° jogo x Rio Grande do Sul, em

gre, 110S dias 17 e 24 de oulubro.
30 jogo - Vencedor do 2" jogo x Paraná, sem local, nos

ouLubro (' 14 de no"embro.
- VENCEDORES DAS REGIõES

Ye'l1cedor da la. região x Vencedor da 3n. região, no

deral, llOS dias 21 e 25 de novembro.
Yel1c('elor da 2". região x Yelleedor da 4". região, em

nos dias 21 e 25 de novell\bro.
SEMI-FINAIS

Vencedor da inter-regional realiz�l(ln no Hil) x Disll-jlo
Hio, nos dias 28 de novembro e 1° de dezcmhro.

Vencedor da inter·regional realizada em São Paulo x São Paulo,
na capital b2lndeirante, nos dias 28 de novcmbro e lO de dezembro.

FINAL
Vencedor da la. semi-final x Vencedor (1:1 2". semi-final, em Sã\)

Paulo, nos dias ;) e 8 ele clezembrt'.
Os mesmos adversários jogarão no Hio, nos dias 12 e 10 de rlezelil-

b1'o.

. apenas: Corinl inns vx. Sáo Paulo c

Portugucza Santista vs .. lnbaqua.ra,
referentes ii déci 1IH1 rodarIa.

O pr-imeiro prende :" atenção dos
afeiçoados do fut chól , não só de
vido ao prestigio que sampaulinos
e corin ti an os dcsfrulum no ful o
hól bandci ran!c, (,OIlW, tumbór»,
por estar ('111 jogtl a dccisâo do Li
tulo de campeão paulista de 19-1:l'1Caso o ai vi-negr-o vença () Sâo
Paulo o campeou. to paulista es-!
tará decidido cm f'avor do jn-imci-]
ro, pois os Sl'IIS restantes ad versá
rios, COIll exceção do Palmeiras
11<10 são de molde a inspirar-Ih�
recr-io. A vil

ó

ria do "clube ma.ix
querido da cirladc "

o cclocará em

pr-imclro lugar, juntamente com o
Cori ntiuns, cabendo, então, ao ::::lvi
verde vencer os dois para conquis
t::11' o ambicionado cetro.

O cncon
í

ro cn trc a Pnrtugucsa
Santisu c o Jabaguaru somente in
teressa aos afeiçoados de e.mbos.
Terça-feira, dia 7 de setembro,

o campeonato paulista prosseguir:'!
com a disputa da 11". rodada, 'com
posta, dos seguintes encontr-os
Nesta capital - Juvcní us vs, Co

mercia;l; e Portuguesa de Esportes
\'s. Ipira!1ga.

.

Em Santos - Santos "s. S. P. R.

Resfriado
do PeitoPorto Ale

dias 31 de I Friccione este poderoso unguento no

pescoço e peito. Actúa como uma

cataplasma, e ao mesmo tempo des
pren�e vapores medicinaes, que se

.

!'eSpiram. Corta a maioria dos resfria
dos da noite para o dia.

Distl'il0 Fe·:

SÜ(J Paulo, I
Fcde'ral, no I

I

(

MACHADO & CIA.

DELEGADOS PARA OS JOGOS
mo, 2 (E.) - A C. B. D. vem

de designar- para scus representan
tes nos próxi!llos jogos do Cam
peonato Bra'sileil'o. c também para,
presidi!' os conselhos arbitrais, os

seguintes melllbros: Belém - Ed
gard Proença; São Luiz, Cesar As
surl; Fortaleza, Gentil Barreira;
Nata. major João Carlos Gross'
Hecife, Manoel Boeha; Aracfj,iú:
t('nente Damião Santwna; Vitória,
Alberto Ferreira; Curitiba, major
Couto Pereira; Florianópolis, Adel'
bal Heis; Belo Horizonte; Saint
Clair VallacJa,res. Ainda não foram
designados os representantes prura
São Salvador e Porto Alegre.

A's

�
,�.....

1 que o homem tem o período
de crescimento post-natal de

mais de 20 anos; o coelho de
cêrca de 13 meses; a cobaia de
cêrca de 14 meses; e que homens
e coelhos conquistam quase que
o mesmo pêso médio por dia
-- 6 contra 6.3 gramas

- ao passo
que as cobaias só progridem 1,8
gramas diárias.

Festeja seu natalício o sr. Artur
Correirão alto funcionário do Te
SOUro do Estado.

o jovem Lucídio Sousa, filho do
sr. Dionísio Sousa, vê transcorrer
hoje sua data aniversário.

Transcorre hoje o dia natalício
do sr. Ub�rajara de Morais Corrêa
Falcão, 3· escrevente da capitaniados Portos de Florianópolis.
Passa hoje o pniversário da

ma. sra. d. Josina Trindade
Sousa.

ex

de

Assinala o dia de hoje o aniver
sário da exma. sra. d. Luísa An:'
drade Ramos, esposa do sr. Jaime
Ramos.

Fazem anos boje:
Sras. Cidália Santos e Albertina

Ramos.
Srs. José Vieira Caldeira e Ar.

noldo Feijó.
Sritas. Daltina Costa C�rmen

Silva e Iso Cascais.
'

9. que, em Nova Yorque, o me-
• cânico húngaro Gyula Kocsis

conseguiu fabricar a máquina a

vapor menor do mundo; e que
tal máquina, que não é maior
do que uma lapiseira comum,
compõe-se de 18 peças'.

ALFftlATE

3 que o frio violento diminue
a nossa resistência orgânica,

provoca-nos urna fadiga geral e

nos torna muito mais vulnerá
veis aos ataques dos micróbios.

com

Precisa-se de otícial de pa
letó. Paga,-se Cr$ 45,00 a Cr$
50,00. Informações à rua João
Pinto, 18 (sobrado).

'

i��__________ lSvlO
Ir_ - - - .�. - • _ • _ ----.--.--...-.-",...t"__�

Grupo de' teatro
experimental

4 que na cidade de Mannheim,
na Alemanha, os bondes têm

as rodas revestidas de borracha
maciça, rno t ivo por que ali os

veículos elétricos trafegam sem

produzir o minino ruido.

5 que o cura de uma vila fran
co-canadense afixou recente-

I mente na porta de sua igreja o

seguinte aviso: «Não serão con

cedidas licenças para casar a

todas as jovens que não saibam
acender o fogo, descascar bata
tas, recitar a taboada de mul
tiplicar 9, pelo menos, discorrer
sôbre duas �rças partes do cate
cismo».

6 que, a-pesar-de viverem na

ilha de Madagáscar 3.580.000
habitantes indígenas sepa.rados
em tribos e dons, todos êles
falam o meEmo idioma -- o mal
gache, -- coisa que raras vezes se

verifica entre as populações abo
rígenes da Africa, cuja varieda
de é verdadeiramente assom

brcsa.

S. Paulo, 2 (E.) - Será realiza
��a amanhã, .d!a 3, ús 21 horas, no
] catro MUlllcI,pa-l, o es.petáculo
som que Q conjunto de amadores
Grupo de Teatro Experimental"

se .apresenta em 'Público pela pri
mell'a vez, esse ano.

A, peça escolhida para esse es

petac,�J!o único é o drama em dois
atos A sombra do Mal", de Lcnor
ma.nel, numa cuida.dosa versão pa
ra o português.

o.s principais papeis estarão a.
cargo da sra. Marina Freire Fran
co e elos srs. Abílio Perei.ra de Al
meida, Peter Prado, Rudolfo Nani,Paulo H. Ma,galhães, .Tosé de Bar
ros Pinto, Paulo Mesquita Mendon
ça e Carlos Vergueiro. Será ponto
o sr. Antônio Candido.

O espet:.kul0 apresenta ainda
uma dansa selvagem, que será in
te!�pretada por Merces da Silva Te
les, coreografa de Chiniln Vllllan,
CO!l1 ntmos negros e&pecial11lente
cl'Judos por Dinor�l de Cai-valho.

Os cenários e vestime,nta<i serão
ex ec nta.d os segundo desenhos ri ()
pintor, Cl.o�i� Graciano. O espetá
culo e dmglclo pelo sr. Alfredo
:\Iesquita.

Os ingressos podem ser, desde
já, encontrados na hilheteria dqTeatro.

Comprai na Cf SA MISCE
LÁNEA é SAber economizar'

cruz

•

lrmaOS
-

OS PRóXIMOS JOGOS PAULISTAS
.
São Paulo, 2 (E.) - Domingo,

4�il 51 serão realir.adQS dois jo�os

DOMINGO:
Jamais saíu de Hollywood uma comédia que provocasse tantas
gargalhadas como esta da Warner Bras, em que aparecem
Bette Davis, Ann Sheridan, Monty Weeley e Richard Travis:

Satan janta conosco

ImperialEste cinema acha-se fechado
para reforma geral".

PARA o CAMPEONATO
BRASILEIRO

Bio, 2 (E.) - A F. :\1. F., ele
ncônlo com o Hegulallll'llto elo
Campeonato Brasileiro, enviou a
C. 13., I? a relação dos .illizes_para() prOXJlIlO ce'rta,me, e que saO os
seguin tes: José Ferreira Lemos,
José Pereira Pei1coto e Múrio Viana.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AtLlANCE ASSURANCE COMPANY, LlMITED
(Companhia Inglesa de Seguros)

Séde Social: Bartholomew Lane, Londres, Inglaterra
Capital realizado ; .

Fundo de Seguro de Viela .

Fundo de Seguros Contra Incêndios .

Fundo de Seguros Maritimos .

Fundo ele Seguro contra acielentes e fundo ele
Seguros diversos .

Fundo de Viuvas e Orfãos e contas elos empre-
gados .

Fundo ele Amortização e Fundo de Resgate e

capital _ .

Fundo de Reserva _ .

Reserva para contingências provenientes ela
guerra .

Conta de lucros e perdas .
Lucros, Seguro de Viela (Conta elos Acionistas)

.fê s.
1.000.000. O.

26.34"9.656. 15.
3.70'1.572. O.
1.999.930. 17.

1.223.794. O.

877.789. 18.

2.238.163. 1.
2.000.000. O.

250.000. O.
1.114.537. 10.

6.936. O.

éI0.765.380. 4.

BALANCO 31 DE DEZEMBRO DE
ATIVO

1942

d-IO Ipotécas sôbre propriedades .

6 Empréstimos sôbre impostos públicos .
O � Empréstimos sôbre Usufrutos vitalícios e re-
4 i versões '.

/Empréstimos sôbre arrendamentos .
O Empréstimos sôbre Obrigações Acões e ou-

tros títulos
"

. � .
7 Empréstimos sôbre apólices de viela ela Com-

panhia .
9 Valores elo Govêrno Britânico .
O Títulos municipais e elos condados do Reino

Unido .
O Valores ela índia e das Colônias :::::::::

...

11 Valores estrangeiros .
O Obrigações, Valores e ações ' ..

Arrendamentos, Rendas e Prédios .
1 Usufrutos vitalícios e Reversões .

Saldos devidos pelas Agências .

Diversos devedores
Prêmios a receber .:::::::::::::::::::::::::
Juros, Dividendos e Rendas a receber
Juros, Dividendos e Rendas a vencer
Dinheiro em depósito nos Bancos, em' �ai�a' �

em conta corrente .

Letras a receber . _ .

2.

.fê s.
7.136.651. 10.
2.0'13.521. 1.

427.239. 12.
150.741. 7.

20.562. 8.

1.053.778. 19.
11.475.478. O.

1.266.397. O.
1.466.60e]. O.
1.074.629. O.

12.123.815. O.
2.809.928. 8.

66.769. 5.
913.272. 12.
492.720. G.
19.923. 5.
47.381. 18.

259.'154. 19.

996.813. 16.
435. 9.

2

EM
PASSSIVO

Reclamações de Segu
ros de vida a pagar

Idem de Seguros con
tra incêndios a pa-
gar _. _ .••

Idem de Seguros di
versos a pagar ... _

Dividendos n8.0 recla-
mados .

Quantias devidas .

297.4!.l4. 12.

3 J:: 43.846.118.

m aLS.

Um aliado leal

702.386. 6. 8

810.704, 14. !1

772. 2. 4 ·f.�iL.
1.269.380. 1. 8 3.080.737. 18.

Nabuco DUê rle Silva
Sub-Agente--Florianópolis

2.

DO PRESS INFORMATION SEB·
VICE EXCLUSIVO PARA O ES-

d. TADO.
9 Londres - QUATRO A NOS

10 ATRÁS, os governos britânico e tur
co tornaram pública conjuntamente

1 sua intenção de concluir" um acor-
1 do definitivo, para longo prazo, de

caráter reciproco, no interesse da
10 sua segnr ança nacional". A informa

ção foi divulgada para um mundo
O terrivelmente impressionado com a
O ameaça à paz, irnpl icita na desen-

freada expansão da Alemanha, com
O suas conquistas na Europa centro
O meridiona.l, e da Itália, com a anc
O xação da Albânia. As negociações
O anglo-tur-cas objetivaram fornecer
G um esteio contra outros choques
8 dêsse caráter. O inicio da guerra
7 entre a Inglaterrar e a Alemanha ser-

7 viu apenas para fortalecer a inlen-
11 çi'ic. dos dois govêrnos, oU qual atin-
2 giu um final bem sucedido dois me-

1 ses mais tarde, com a' conclusão do
Tratado Tripartite de Assistênc a

G Mutua entre a' Grã-Bretanha, a Fran-
8 ça e a, Turquia. A despeito de toda

I
a perigosa pressão com que o assal
taram as vicissitudes da guerra o
acôrdo pern�aneceu firme até ]l/>je,
e tanto a Grã-Bretanha como a Tur-

3 quia podcm agora congratular-se
pelo fato de o mesmo ter conseguido
o seu principal objetivo. O acôrdo
deveu sua solidez sobretudo à in
trépida fé que os estadistas turcos
depositaram na definitiva vitória da,
Grã-Bretanha e de seus aliados. Eles
tiveram seus momentos de ansieda
de quando a França caiu e se tornou
sateljte elo Eixo, quando a Itália
lançou-se traiçoeiramente contra a
Grécia - país amigo e vizinho ela
Turquia - e, novamente, quando a
onda de invasão alemã nos Balcans
levou a guerra .ué as fronteiras
turcas. Mais tarde, "Os momentosos
êxitos da intriga .errnânica no Ira
que fizeram surgi o perigo em ou
tra direção. No -ntanto nem p»r
um instante esses choque� abalaram
ao fé da Turquia no seu aliado br i
tànico. No climax da Batalha da ln
gluterra, o presidente Ismet Iuorm
causou uma irrupção de cólera em
Berlim por se ter referido diante
lia Assembléia Nacional T�rca ti.
I '("�'!>i,ca _luta dos britânicos pddexistência e por haver declar-ado ser
seu dever proclamar que os "Iacos
que nos unem são sólidos e indes
trutíveis" .

Rememora.ndo esses dias dif'iceis,
o povo turco póde agora ver que a
sabedoria e a constância de seus
lideres foi plenamente justificada.A segurança que a aliança planejava.
�a�-],hes está sendo plenamente justif'icada .. A segur-ança que a aliança
planejava. dar-lhes está sendo plena
mente afirmada. Os laços atuais
COP! a Grã-Bretanha não represen
tam agora> apenas a garantia br itâ
nica, mas também o auxílio ele duas
outras Grandes Potências.
A entrada dos Eslados Unidos na

guerra ao lado da, Grã-Bretanha é
uma garantia segura da vitória fi
nal, ao passo que o tratado de coo
peração política por vinte anos en
tre 3J Grã-Bretanha, e a Rússia' So
viética, é um valioso testemunho da
boa-vol.Itade da Rússia. A aliança
produziu o desenvolvimento de rela
ções comerciais proveitosas para
ambos os países.
Depois da vi tórIn na Tunísia: o

b�m êxito começou a sorr-ir para' osaliados no Medi terrâneo e todos os

povos que, como a Turquia, deposItaram sua fé na Grã-Breta,nha co
mo um esteio da jusllça jntern�cional e da> honestidade nos negócios,podem ver agora a aurora surgindo.
,....................-_-.....-_..-_--..-_._-_-_-.-_._-_..

À NUMEROSA E DISTINTA IFREGUESIA
a

AGÊNCIA RENNER �
comunica sua mudança pro
vis6ria da rua Pe. Migueli
nho n. 36 para a rua Pedro
Soares n. 9, onde continúa a

aceitar, com a presteza ha-

I
hitual, encomendas de quais
quer dos excelentes artigos

. �
W..-..-·---·······-·-···-···-·....-..--· 6-·;--3-'·�

\

\

o 'peix:e anda em férias, fóra do Rio ...
Desaparece dO mar para só surgir no

«mercado negro»
Rio, Setembro - (Do Bureau ln- r soluta de srnlinhas, corvi nas, galo,

terestrtd.
ual de Imprensa para O

ES'-I
etc.,

na.;- o.
escondem os seus dissabo

TADO) - r;; coisa já muito divulga- res e afirmaram que em tudo isso
da - e a ela, o carioca já se vai ha- está imperando francamente o re

bituando - a falta' de manteiga, lei- gime do "mercado negro". Indaga
te, batata, banha e outros géneros de mos, então, COlllO tal coisa, se vcri
consumo geral. Para adquiri-los f'o- ficava, e eles, rapidamente, nos

rum instituidos as famosas filas hu- elucidaram
manas que oferecem, hoje. um es- - "O processo é muito conhecido.
petáculo vulgar na, Capital da Hc- Trnrr grande ma ior i a de pescadores
pública. Agora, chegou a "Vez do não quer mais saber- de interrnediá
peixe, que - dizem anda em fé- rios nem da interferência da Comis
rias ... De fáto, últimamente o gos- são Executiva da Pesca. Os inter
toso alimento é coisa de dif'ici l mcdiár ics, agora, são eles mesmos,
aquisição aqui e os mais felizes, vendendo o pescado a quem paga
aqueles que conseguem saboreá-lo, mais. Esses pescadores têm os seus

pagam bem euro o luxo... Como fregueses certos, constituidos por
sucede com os demais "faltosos", particulares e estabelecimentos co

.são tantas as causas e alegações merciais, como hoteis, rcsf curantcs,
que se apresentam para justificar etc., entregando dirétamente a eles
a crise do pescado que não se sabe os seus produtos. De certo que ga
qual .w verdadeira ou a qual deve nham mais, assim procedendo, mas

convencer uma vez por todas. Em devem reconhecer que estão burlan
cada Ionte em que se busque lima do a lei e prejudicando, não só os

informação a respeito, a resposta comerciantes. mas também os con

nunca, é uma explicação corivinccn- sumi dores. Felizmente, a Coordena
te, e isto porque as razões apr escn- ção da Mobtlizaçâo Econômica es

tadas por uns e outros colidem e tá tomando as necessárias providên
diferenl em todos os sentidos. A cias para coibir o abuso, deter-mi-
única conclusão à que se chega, 110 nando a prisão e () processo de to-
fim das contas, é que há escassez dos aqueles que forem encontrados
de peixe no Rio. vendendo o pescado sem possuir

A Coordenação .Econôn:tic;a .
ja as necessárias guias do Entreposto".Ad· M

·

anunciou que tomaria providêncius -

-

gra eeimente e lIsaseveras e rigorosas contra o "mer- E PRECISO ESPERAR.... �
cado negro" do pescado, que, ao Cumpria ouvir a Comissão

EXC-,
:

que parece, é o que explica cabal- cutiva da Pesca. Foi o que fizemos, FIlhos, genros, ,noras e, netos d: INEZ NARCISO

mente a falta. colhendo informações de um dos �A?HADO, r �em, por este rnero, agrad�cer aos

seus altos funcionários: d íat irrtos rnêdtcos que a trataram, especlQlmente
OUVINDO OS CONHECEDORES - "Realmente _ disse-nos êle o sr. dr. Carlos Corrêa; a todos os que estiveram

DO ASSUNTO - a' produção cl� pescado têm sido p:esente� no doloroso tr_?-nse, aos que lhes diri-

Entre aqueles ai que pedimos in- muito reduzida. Mas os técnicos da .

gIram pesames por cartoes e telegramas; aos que

formes sôbre a carência elo pescado Comissão estão estudando o assunto. envrororn cor ôus para o féretro e acompanharam os restos mortais à

entre nós, não podiam deixar de ser l� preciso, no entanto, esperar, dar derradeir� morada. Ao mesmo tempo, convidam a todos os parentes
os primeiros os próprios pescadores, tempo ao tempo para resolver os

e c,onhecldos para a missa de 7· dia, que farão rezar no sábado, dia

que são os que têm, no mar, o pr!- problemas que provocam a crise �, as 7 horas, no altar da N. Sra. de Lurdes, da catedral metropo
melro contacto com o pt-ccroso aru- atual.; Entre estes, avulta, sem dú- htana.

malz i nho ... E eles, então, nos ex- vidvl, o'f!lle se refere ao aumento da
---------------

plicaram: 'população do TIio, que cresceu ex-

àl--------------------------------"_ "Nós temos as nossas razões traordinúri:lolnNüe nestes últimos
para justificar ai faHa do pesca�!o. ano�. A principal razã,o, entretanto,

VENDE�I SESão todas razões de ordem matenal, cla falta cio pescado c, na minha . ,
.

�iUS que, em face da situação CJll epinião, a devastação verdadeira- 1 j I .
_

_�.
que nos encontralllos, representam m�nt� il!cl"Ível q.ue t�l11 havido. A .JI ....... "-
muito para nós. Para o sucesso da eXlstencJa de peIxe ill1o, em nossa,

tarefa do pescaidor faltam Illuita� orla marítima, pelo menos de Ma
coisas. Não temos barcos e os que ricá até à Tijuca, é insignificante.
ainda os possuem não recebem qllO- Já se foi o tempo em ([ue eram

ta de gasolina suficiente para movi- abundantes os bons pescados, tais
men tá-los. O ma,terial que llti lizamos C0l110 os robalos, garoupas, badejos,
também teve o seu custo aquisitivo cavalas, vermelhos verdaldeiros, etc.

extra'orclinariamente elevado, e, Hoje, com a devastação que ca.m

�1lpesHr de ter sido organizada uma pequ e ainda campeia, mas que não
tabela para. a venda do pescado por ca�l1peara dentro em breve, pouco I
preços mais fa,vorávcis, ainda assim peixe existe em nossas águas. É pu
não ganhamos para resolver todos ra ilusão supôr que a orla marítima,
os nossos problemas. Dêste modo, desta cidade é farta, em peixe. Se

I

poucos barcos se fazem ao hvrgo, fossen�os suprir o Rio de Janeiro
atualmente. Além disso, os pescado- exclusivamente com o pescado que
res de outros sitios e outrós Estll.- ai existe, então é CJue o carioca não
dos, eomo os da Baía e Rio Grande comeria peixe nenhum ... Mas tn-
do Sul, que supriam também o mer- do acabará ..Doa ai quem doer, den
cado, agora só raramcnte dão um tI'O em pouco a dcvastação terá um

ar ele sua gralça ...
" para,deiro e as nossas águas serão

novamente repovoadas".
Aí estão algumas das raZões eom

que justificam ar crise do pescado
no Rio de Janeiro. E, enquanto, isso

Io carioca vai-se preparando para, a
nova fila. . • j' - .I

s:_ 4$.846.118.

R. O'N. Addison
Agente--Sao Francisco d o Sul

"MERCADO NEGRO" ...
No Mercado Municipal, onde se

achal1l instaladas as bancas de pei
xes, ouvimos alguns negociantes.
:l'ooo� eles, desolados pela falta M-

também ri ['-'(ATO
cortando ou cosendo.'

W M. DIAS

�(!al:(bte.�R. Conselheiro Hat'ra , 8

_ ...... _')0.'\'\

Camisas, Gravatas, Pijames
Meias das melh0res, pelos me.
nores preços, só na CASA MIS.
CELANEA - RlJa Tr�jano, l�

agora a
.

preços mais baratos, CORREIAS PARA
TRANSMISSÃO, de todas as bitolas, fabricadas com

couro a crômo.
Compra·se OLEO DE PEIXE em qualquer

quantidade. Pagam·se os rneÚlores �reços da praça.
Tratar à rua Conselheirs Mafra, n· 41.

TAMANCARIA BARREIROS
THE LONDON ASSURANCE

COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"
COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"

Representante: L. ALMEIDA
Rua VidaI Ramos. 19
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o próximo sorteio sera realizado a 29 de Setembro de 1943
----- .
CASA MISCELANEA. distei- PrestigIa o Govêrno ti 88 Atenção: Pedimos aos nossos prezados prestamistas o favôr de colocar os seus títulos em

bUidora dos Rádios R. C. A. classes armadas, - ou ser'" dia, afim de evitar que os mesmo sejam premiados e percam o direito, sendo contemplados •
.

Victor, Vâvulas e Dsicos. um "quinta. colunista". (L.
Rua Trajano; 12. (). N.), Inspetoria Regional em Florianópolis-Rua Vitor Meireles, 18 (sobrado), sala n' 2
� -����====��================�======������������==��==�==�����==�==�==

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
elA. WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca regist.)

, }JüUl)A-SE DINHElRO E ABORRECIM}�NTOS

Os calculos errados da
armada nazista

PRESS INFORiVIATION SEI{VICE tembro de 1942, os alemães eliziam:
EXCLUSIVO PARA O ESTADO "A Inglaterra foi forçada a tomar
"O dever da armada alemã não a defensiva, estando corupletarncn

é o de oferecer batalhas maritímas, te bloqueada. Seus suprimentos di
mas de representar uma ameaça minuem cada vez mais, sua estru
constante e sistématica para as li- tura econômica está em desorgani
nhas britânicas de suprimento e zação. O fim do primeiro e come
de destruir o maior número possi- ço do segundo ano nos provam o
vel de tonelagem". ALMIHANTE seguinte: "A vitórra alemã!".
LUETZOW ._ em 27 de marco de O Dr. Ley, em 4 de setembro de
1943.

.

1940: "A Alemanha erigiu um ci n-
Para chegar ii êsse fim, os ale- lurão impenetrável em redor da

mães usaram de início sua frota ele ilha britânica, por onde nem uma
superf'ici e. Tal- método lhe ocasio- mosca passará".
nou pesadas perdas. O "Graf Spee" Em 8 de julho de 1942 os nazis
e o "Bismarck" foram ao fundo, o tas explicaram ao povoo: "O aíun
"Scharnhorst" e "Luetzow" foram damenlo de 28 navios, perfazenc!o
postos fóra de ação por muito tem- o total de 192.400 toneladas num

po e o "Cneísenau" ao que parece, grande comboio de 38 navios mos

parn scmpre. O segundo método trcu ao i n irn igo que é inútil querer
aplicado foi o ele utilizar-se ele na- mandar auxi.li o armado aos soviels
vi os mercantes como "corsár ios ". pela via marítima". Acontece po
Deu pouco resultado e foi ahando- rém que os nossos aliados russos
nado. O terceiro método é a guer- recebem o nosso material bélico.
ra submarina sem quartel. Os nazistas pensaram também
De início a tática de "matilha ele que não poderíamos auxiliar 110S

Jobos ", de grandes massas de sub- sos exércitos africanos: "De início
marinos, foi extremamente eficien- os peritos ingleses frisavam que a
te. Novas armas provocam contra- guerra africana era uma guerra de
armas. O aumento das escoltas te- suprimentos. Depois das ex traordi
ve por consequência a diminuição nárias vitórias alemães e italianas
de afundamentos e o aumento de nós compreendemos que o termo
pendas de submarinos. O uso ele de "guerra de suprimentos" é a
escoltas aéreas provou a sua alta confissão tática da derrota hritâni
capacidad e e o "Voelkisch er Beo- ca no mar, a rota mais importante
bachter" de 19 de maio de 1943 de suprimentos". (Almirante Luc
admitiu que "por mais incansável lzow, em 22 de julho de 1942).
que fôssem os nossos submarinos Pensavam ainda, o que supreen
na luta, contra os comboios anglo- de, que não disporiamos de bastan
americanos, não é possível estran- te navios para abr.ir a segunda Iren
gular d efi ni tivamente os supri- te e transportar homens e material.
mentos marítimos, devido á possi-TA célebre observação feita pelo Dr.
bilidade de escapar pelo alto mar I Dietrich, uma semana antes do de
e por causa da proteção aérea dos Isembarque alidado na África do
comboios inimigos". I Norte no-lo- prova: "A situação de
De mais a mais, a produção cres- .espaço de carga maritima dispo

cente de submarinos nazistas, pro-Inivel, tanto na Inglaterra C'01l10 nos
vocou uma falta de oficiais e lr ipu- . Estados Unidos, torna irnpossivel
Iaçõcs adestradas para essa f1oti-1 qualquer futura operação militar".
lha enorme. Em 1940 por exemplo (Dietrich na "BoersenzeHung", 28
um marinheiro recebia treino de de outubro de 1942).
12 meses, comparado com o de só- Esses cálculos errados nos cxp li
mente 3 meses de agora. Uma irra- cam porque os alemães não ensina
diacão alemã dirigida á Inglaterra rnm os seus homens a fornecer re
em "30 de abr-il de �1942, admite isto latórios veridicos, como veremos

involuntar-iamente: Desde que a pelo exemplo seguinte: "Quando
produção em massa de submarinos efetuei meu ataque contra o navio,
atingiu seu auge, aconteceu fr e- não notei que se tratava ele um na-

.� qucntemente que novas unidades vio grande. Quando voltei disse
com tripulação nova iniciaram sua rarn-me, trata-se de um ll:,vi9 de
primeira viagem. Foi um desses 42.000 toneladas". (Ir-r-adiação de
submarinos novos que voltou um relatório de um comandante de
ao porto recentemente. Todos os submarino alemão, em 13 ele abril
marujos eram novatos, e nem rues- de 1943).
mo o comandante avistara jamais A atitude do govêr no alemão cm
um navio inimigo pelo telescópio. relação à guerra submarina é tipi
da sua torr-e de comando. O prí- ca. Sua posição é forte. As asser

mciro engenheiro serviu antes num cões dos nossos próprios chefes o

encouraçado. O comaridaute veiu (i)rovam, mas a fôrça deles é essa

ue um caca-minas, e o primeiro hiper-confiança, essa f'antar.ronada
oficial f'oi transferido da fôrça aé- com a propaganda que os indúz a

rea". cometer erros. Eles têm cerleza
O comando alemão, por infelici- absoluta e falam por demais. Em

dade sua superestimou o valor e a bora o perigo seja grave ainda, não
eficiência da campanha subrnari- podemos deixar de lembrar as pa
na. Eles comunicavam o afunda- lavras de Churchill:
mento de uma tonelagem tão f'an- "Ao estimar o perigo submar-ino
tástica, que criaram confusão em como o maior que ainela temos que
sua própria mente e na dos seus enfrentar, tendo a confiança bem
chefes. estabelecida, que não sómente en-
Pensaram qU�ldessel11 bloquear f'rentarcmos êsse perigo, mas

a Inglaterra. �ul11a irradiação na- que o venceremos".
zista para a Inglaterra em 2 de se-

o

CreditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

O maior e mais acreditado Clube de Sorteio de Mer·
cadorlas do Estado.

Sort=tea nos dias 4 e 18 de cada mês.
PRÊMIO M.IOR CR s 6.250,00
Muitas bonificações e inscrições de pagamentos.

Médico gratís

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

pre íncontínente, Não existe igual. Não reflita e não
duvide um só instante. Concorra para o próximo
sorteio, tenha coííança, que, quando menos esperar, a
sorte virá 80 seu encontro.

Conserve bem na memória os dias It e 18

LAVANDO-SE COM O SABAO

LEIA, no novo número de'
SELEÇÕES, como, espremendo
peixes, se

Obtem.um suco que eli-
núna a sêde.

.

�

As Incríveis
Façanhas de
Bolivar!

o resumo completo de uma fasci
nante e recente biografia do imor
tal Libertador... Pág. 99.

-fr-

Aprenda a Ler
Depressa!

Ao chegar ao têrmo dêste artigo,
o leitor deve estar lendo duas ve
zes mais depressa do que era ca

paz, ao começar... Pág. 23.
-fr-

Está V. Vivendo
ou simplesmente
Vegetando?Dezesseis pontos interessantes pe

los quais você pode sabê-lo ... Pág.l.
-fr-

A Indústria
Mais Perigosa
do Mundo!

� ATENÇÃOI Qualquer
Ql5sinatura deve ser subscrita exclu
siyamente por intermédio dos nossos

agentes abaixos indicados. Cauteia
com os solicitantes n,ao autorizado5!

Como se fabricam formidáveis ex
plosivos na maior fábrica de dina

mites dos E. U. A. . . • Pág. 4.
-fr-

Por que razão
os Lucros da
Indústria

se transformam em salários mais
altos para todos... Pág. 77.

.

Agentes em Florianópolis: PEDRO XAVIER & elA. - Rua Felipe Schmidt, 8
Repre3entante Ceral no Brasil: FEHNANDO CHINAGLIA - nna do Rosário, 55-,4 _ 2.0 andar - Rio

Empresa (Líder» Construtora Ltda.
Anexo Banco Cruzeiro do Sul

Resultado Oficial do Sorteio do dia 28 de Agosto de 1943
Serie A Serie B

1.0 Prêmio Titulo n." 54439 Uma construção de Cr. $30.000,00 Cr. $ 50.000,00
2." " " " 64439 Um terreno de Cr. $ 5.000,00 Cr. $ 10.000,00
3.° " " " 74439 Um terreno de Cr. $ 3.000,00 Cr. $ 5.000,00
4.° " " 84439 - Um terreno de Cr. $ 1:500,00 Cr. $ 5.000.00
5.0 " " " 94439 - Um terreno de Cr. $ 1:500,00 Cr. $ 5.000,00
10 Prêmios - Os títulos com o final n.? 4439 (Milhares) Cr. $ 5.000,00 Cr. $ 7.000,00

100 " " " " 439 (Centenas) Cr. $10.000,00 Cr. s 20.000,00
120 " " " " " " " 54439 (Invertido Cr. $12.000,00 Cr. $ 24.000,00
240 " " " " " " " 4439 (Invertido Cr. $12.000,00 Cr. $ 24.000.00
1000 " " " " " " " 39 (Dezena) c-. $10.000,00 Cr. $ 20.000,00
10000 " " " " " " " 9 (Final) Cr. $ 50.000,00 Cr. $100.000,00

Total dos prêmios distribuidos em cada série Rs. Cr. $140.000,00 Cr. 270.000,00

i Premio título N· 893.969
Plano Lider C.

Uma construção ou imovel no valor de Cr$ 100.000.00

Dr. F. da Gama Cerqueira
Inspetor Federal de Sorteios

a) ROGERIO AGUIRRE
Gerente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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a �STADO--Sexla.felra, 3 de setembro de '943

feliz!Oomo Porto Alegre
r

e
PÔRTO ALEGRE, 3 (A. N.) .... NAS úLTIMAS SEMANAS, MELHORARAM OS TRANSPORTES PARA ÊSTE ESTADO, COM
A CHEGADA DE OITO NAVIOS COMPLETAMENTE CARREGADOS DE MERCADORIAS E QUE TROUXERAM MAIS DE
VINTE MIL VOLUMES DE PRODUTOS DE OUTROS ESTADOS E TAMBÉM DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA. OS úLTI
MOS CARREGAMENTOS DE ÁLCOOL AQUI CHEGADOS FORAM DE DUZENTQS MIL LITROS. CINQÜENTA MIL SACOS DE

AÇúCAR VIERAM AUMENTAR O ESTOQUE DÊSSE PRODUTO.

��� am�n u � m�f. � A invasão da
ItáliaOntem, cêrca das 15,30 ho-Ite não os favoreceu!" - ter

ras, quando se ocupavam no minou o sr. Berreta.
serviço de demolição do velho
sobrado que foi da família Pa-
ladino, à rua padre Miguelí- Como di.ssemos acima, Jo
nho, vários operários foram sé Eduardo fôra internado
vítimas d� acidente, perdendo no Hospital de Caridade,
um deles a vida. ontem à tarde, em estado
Haviam reeebído ordens de de choque. Não suportando

"picar" a parede de frente, pe- os ferimen tos recebidos e

la base, do lado interno. Foi apesar de toda a assistên
quando ela "dobrou", caíndo cia que IhQ. foi dispensada,
sôbre quatro deles, de nomes aquele operário veio a Ec.Ie
Sebastião Dutra, José Eduar- cer hoje, aproximadamente
do, Hipólito de tal e Otacílio as 2 horas. O extinto, que
de tal, - o primeiro dos quais residia nos Coqueiros, deixa
ficou soterrado sob os eSCOll1- viuva e 5 filhos,
bras, enquanto os outros três -.••- --_. ..

recebiam ferimentos diversos, JORNALISTA BATISTA
sendo logo dalí retirados. Re- PEREIRA
movido o entulho, a toda pres
sa, encontrou-se o corpo de
Sebastião Dutra, já sem vida,
com o crânio semi-esmagado.
José Eduardo, por apresentar
ferimentos graves, foi removi
do para o Hospital de Carida
de, em estado de choque. Os
dois outros retiraram-se para
suas residências, após recebe
rem curativos.

AI.vorada ColegialHoje, às G horas ela manhã, a fanfarra
elo Instituto de Educação ele Flol'ianópo
lís, defron te à residência elo Sr. Dr.
N'erêu Ramos, Interventor Fedei-ar, exe
cutou uma "Alvor-ada Colegial", horne
nageando, assim, S. Excia., pelo seu ani-
versário natalício.

'

A "Alvorada Colegial", executada pr-i
morosamente pela banda de cornetas e
tambores do Instituto de Educação, com
sólo e ária. de cornetas "clairon", dueto
ele cornetas "bugies", e acompanhamento
ele tambores em só lo de saudação cole
;ial, é da autoria do compositor norte.
americano Lane, aluno da Escola Mili
tar de West-Potn t, Foi executaela, pela
)l'imeira vez, pela banda ele clarins ela
ref'erida Escola, no dia ela posse do pre
sielente Lincoln. Coube à fanfarra elo Ins
tituto ele Educação ele Florianópolis a
honra de executá-Ia, pela primeira vez
em toelo o Br-asil. homenageando ao SI'.

DEVE HAVER ENTENDIMENTO HONESTO rn�l�::�t���t�::�:\ÚbilO e orgulho par/o referido educandário, principalmente.
leva'ndo·se em conta que a sua fanfarrri
conta, apenas, pouco mais ele um jnês
de existência. Graças, porém, ao apôío
do seu diretor, à dedicação do elirigente
ela banda, sargento José C. Fonseca, e 1i
boa-vontade dos componentes da mesma,
poude ela brilhar como fez hoje e contí
nuará a fazer doravante.

O gral. frallco está compreendendo ... �iõíiâT
Londres, 3 (D. P.) - O general Franco chegou à conclusão de que Rio, 2 (A. N.) - Por haverem dad,'�

a célebre "Divisão Azul" não resolve a guerra da Rússia. Decidiu em mostra de nobres sentimentos Jruman itá-'
consequência, retirá-la da frente oriental. A propósito dessa medic\a a rios g de compreensão elos seus deveres
imprensa, noticia que o embaixador britânico, Samuel Hoare t�ve, cívicos e militares, o titular da Armada
ocasião de sugerir essa medida 0.0 ditador espanhol, em sua �ecente elogiou nominalmente os aspirantes da
el�trevista. Acrescenta ainda 0_ "Evening Standard" que Hoare tam- Escola Naval que com risco da própria

Q nosso prezado confrade b�m pe(�lU a .Franco a. dissolução ela "Falange Espanhola", pedido qUE' vida auxílíaram o sàlvamanto das vítimas

O MORTO B t.i P' di t amda nao foi respondido por aquele chefe do governo do recente desastre ele aviação ocorriclo
� sr.. a rsto ereua ue ar
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, _o. . _-_..CII e...... no dia 27 de agôsto últímo
O operário morto Sebastiâo da Imprensa Oficial do Es- B b d"

r SR. MOTORISTA: - Leve os documen . - "

,
. om ar elo aereo e tos necessários, para a substttu ícã o d: RlO, 2 (A. l\.) - Realízou-ss no recinto

Dutra, era de côr parda, e con- tado e presí deri te da Asso -

carteira de inotorísta, a "Emprêsa' Intel lo Palácio Tiradentes a cerrmônía ela en-

t a V a aproximadamente 28 ciação Cc t oz-írierrse de Irn- canhone-lO naval l1lediária:'d'êe aguarde. com brevidade, en rega dos diplomas aos novos médicos elasua reSI nela, o recebimento da nov. _ .

anos. Casado há um ano e prensa, vê passar hoje mais ,carteira. Aeron áut.ica. A solenidade foi presidida

d
. .

f'lh
., . ,

t l'
.

Londres 2 (U P) Bom Jelo maJor·bngaclell-o 'I'rom.po wsk i e teve
pouco, eixa viuva e 1 o, re- um a':Llver;ar!o na a lC10. ,. .

- -

It I- 'd d
l assistência da alta sociedade car-ioca.

sidentes à rua Delrninda Sil- Mobvo e esse bastante bardeios aliados atacaram di- a laDO con ena fr Rio, 2 (A. N.) - o Serviço de Racio·
veíra. Segundo nos declarou o para que todos os seus co- versos pontos da província de Baía, 2 (A. N.) _ O Dele. Jamentro da Coordenação Econômica, dís-

sr. Berreta, era um operário legas, entre os quais se
í

n- Nápoles, onde causaram danos. gado Almir Perito, de Ilhéus ribui:J uma nota informanelo que a quota
correto e cumpridor- de seus cluem os que trabalham no Informou ainda a emissora de

ü

t inquérito contra (
le açuear por pessôar no Distrito Federal

r f' '1' d
ins aurou \,.� erá de um quilo para a primeira quinodeveres, como, aliás, os três «Estado», lhe apresentem Roma que orç1l:s navais a Ia as italiano Battista Amatuzzo 'Ema de setembro.

outros �rabalhadores ,feridos. os mais calorosos e since·1 canhonearam mtensamente a por insulto às altas autorida ,Rio, 2 (A. �;) :- As comen:ol'aç6es da
tmedíatamente apos ter co- ros parabens. zona do Cabo Pellaro. des do país, principalmente àf Semana ela Pátr-Ia" foram in icíadas com

nhecimanto do desastre o co- Fôrças Armadas. O processo foi
homenagens prestadas a José Bonifácio

. ,. . d···, A- d d
- A

d- B 1-
e D. Pedro r, no Largo ele São Fl'ancisc� \mISSarIO Oscar Pereíra mgiu- In a ar em Incen lOS em er 1m remetido ao Tribunal de Segu- e Praça Tiradentes. Ambas as cerim6nia:�se ao local, tomando todas as ranca Nacional ha cêrca de foram presididas pelo geneial F'lrmo

providências que o caso exigia Londres, 2 (U. P.) � A emissora alemã admitiu que o ata- ano' e meio, e agora chegou Fr-eire, como representante do Presidente
e fazendo remover o corpo do que desfechado contra Berlim, na noite de ante-ontem, foi ordem-de-prisão contra Ama- d;- República e .ainda pelos Ministro Ma:
inditoso operário Sebastião Du- muito mais violento do que' o da semana passada. De acôrdo t

cedo .Soar'es: DIretor geral do Dip; CO,
_ ',. , uzzo, por ter sido condenado mandante Aché e outras autoridades cl-

tra par'a O necrotério da POlI com círculos bem informados de Londres, foram lançados dois 1
'

7 d,- - a ano, meses e 5 ias de vis e militares. Foram depositadas co-

cia Civíl, bem como providen- milhões de quilos de bombas incendiárias e explosivas sôbre detenção. rôas junto aos monumentos do Patriarca
cÍÍ:mdo para a condução dos a capital germânica. Revelaram ainda os alemaes que nem da Independência e do primeiro Impera·
feridos ao Hospital de Carida- todos os incêndios forám apagados pelos bombeiros de Berlim, At - I A despesa com o dor, tenelo prestado as honras militares

d principalmente em Koenig-,\"usterhausen e localidades vizi- ençao . cinema p6de- ser ti e desfJlado pemnie o primeiro lllonu·
e.

dR' h rodo com o vendo de papel velho. menta o cOJ'po de Fuzileiros :àlavais, e

esteve
nhas da capital o elC. Compramos o Cr$ 0,40 �o quilo. junto ao monumento do Imperador o

A nossa reportagem R F

�:d�C�it���, d�:�rr�s�n;���; O Oral. Outra na «Cas� Ora
..
oca» E�tâ';�OIRi�30 al:���;;� Youngda "Equitativa", onde os fun- 9

. .'

cionários já estavam em ativi- Washington, 2 (U. P.) - O t?das as sua" neceSSIdades., O RIO,2 (A:N.) - Compl�t::m- brindo de glórias �a luta cou-·
dade para o regular encami- general Eurico Dutra foi hoje g�neral J?utra, nessa OpoltU- do longa viagem pel� Atlanti- tra os japoneses. O almirante
nhamento dos documentos ati- recebido �el? presidente R'oose- md::de, agrade�eu ao chefe .da co Sul, chegou hoje a Guana- Young permanecerá algunS
nentes ao seguro das vítimas. velt .. O mmlstro da Guerra do naçao a. c�rmhosa' aCOlhIda bara o almirante William Bra- dias nesta capital conferenci
Alí encontramos o sr. João B. BrasIl, q�le se fez ac.ompanhar, que lhe f?I dIspensada nos Es- ny Young que vem inspecio- ando com altas' autoridadêS
Berreta, que, nos relatou o trá- do embaI�ador PereIra_; man- tados Umdos. nar os serviços de suprimentos norte-americanas e brasileiras
gico acontecimento, como aci- teve cor�IaI conyersaçao com

Q h?
de toda a esquadra norte-ame- navais e aéreas sôbl'e os pro-

ma descrevemos. "Achava-me o primeIro magIstrado. Quan- uem ac ou. ricana e de todas as bases aé- blemas de f�rnecimento as
a 1 metro e pouco da parede, do .deixava a ."qasa . Bra.r:ca", Perdeu-se um embrulho conten. reas daquela naçã.o, já tendo fôrças das Nações Unidas que
quando ela desabou. Os rapa- o titular brasIleIro dISS� a re- do I novelo de lã cinzento-azulada realizado viagem semelhante operam conjunta e vitoriosa·
zes estavam exatamente à al- portagem que o presIdente, e uma agulho com trabalho come- quando percorreu 27 mil mi- mente no Atlântico Sul. O
tura da abertura duma janela. durante sua palestra, demons- gado. Pede-se entr.llgar nesta redao lhas do Pacífico, em compa- ilustre marinheiro veio aCom
Se não corressem, procurando trou grande interesse pelas gão. nhia do almirante William panhado de grande comitiva
fugir, a parede passaria por coisas d,O Brasil, rev�lando, Comprar na CASA MISCE Halsey, grande, marinheiro e,s- e chegou aquí em avião esp�
�ôbre suas cabeças. Mas a sor- ainda, clara compreensao de f.,ANEA é lIaber ec;;onomi�a�: tadunidense, q,ue se está co- cial.

-

l'

OS OPERÁRIOS
Os operanos sinistrados

eram ex-trabalhadores da Pre
feitura Municipal e todos êles
casados servindo atualmente
às orde�s do construtor ücen
ciado João B. Berreta, com o

s á la r i o diário de CR$8,50
achando-se segurados, contra
acidentes, na "A Equitativa,
de que são agentes nesta pra
ça os srs. Machado & Compa
nhia.

OU'I'RO MORTO

Argel, 3 (U.P.) - A rádio de Argel anunciou que
uma força de desembarque aliada pisou o território ita
liano, ao sul de Reggio di Calebrie-

Argel, 3 (U.P.) - Segundo se acredita. o próprio ge
neral Eisenhower comanda as operações de invasão do terr itó
no italiano.

Argel, 3 (D.P) - Os primeiros objetivos do ataque à
zona continental da Itália são a s cidades de Cotrone, Catan
zaro e- Cozenza, cuja ocupação facilitaria ulteriores operações
de abastecimentos e a constituição de uma tarte linha de afluxo
bélico,

Argel, 3 (D,P.) - A invasão do território metropolitano
italiano teve início às 3 horas e 10 minutos da madrugada de
hoje.

Argel, 3 (D.P.) - E' grande a resistência que os germa,J no-i talianos estão oferecendo às forças aliadas invasoras; porém'
estas contam já com valiosa cabeça-de-ponte.

--- ---- ---- ,----------

'Yai"hington, 3 CC. P.) - Acreditam as esferas locais que a con
Jel'ência dos ministros do Exterior da Grã-Bretanha, Estados Unidos c
Rúsxiu fel'á lugar dentro de cinco ou seis semanas. Todos os observa
([OI'CS estf:o de acôrdo em que a solução da maioria dos problemas 1)0-
líticos de post-guerra depende de pei-teito acõrdo anglo-sovléttco-amcrl
cano. "Não há posslbtlídade de paz durável - Acrescentou - sem en
tcndimcnto honesto entre a" três grandes potências, E' preciso e linu
nar as dúvidas a receios mútuos, que 110 passado as afastaram das
ações conjuntas".
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