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barateamento da vida'Para o
PORTO ALEGRE, 26 (A. N.) ---- TEM SIDO MUITO A�RECIADAS AS MEDIDAS QUE VÊM SENDO ADOTADAS PELO

I
.

NOVO INTERVENTOR GAúCHO! VISANDO o BARATEAMENTO DA VIDA. SUA EXCIA. FEZ, TAMBÉM, UM APÊLO AOS
ESTANCIEIROS, NO SENTIDO DE DESTINAREM CERTA COTA DE SEUS GADOS PARA ABASTECER A PQPULAÇAO, QUE
SE QUEIXA DO ELEVADO PREÇO DA CARNE, PRINCIPALMENTE OS TRABALHADORES DAS MINAS DE CARVAO DE SÃO
JERÔNIMO, QUE SÃO OS QUE MAIS PRECISAM AQUELE PRODUTO E NAO PODEM· DISPENSÁ-LO, EM VISTA DA NA·

TUREZA DO SEU TRABALHO.

São Paulo, 27 (A. N.) - O CO;l·
selho Estadual de Bibliotecas e

Museus, em acôrdo com o D. E. I •
P. está promovendo a vinda a São
Paulo do côro orfeônico "João

MaiS gasolina para
são Paulo Orfeão de Jundiá

São Paulo, 27 (A. N.) - o sr. In-
,1en'entor Federal recebeu do ccl.
.Toão Carlos Barreto, presiden te do
Conselho Nacional de Petróleo, u.n

telegrama. pelo qual o s r. interven-
101' é informado de que o C. N. P.
resolveu conceder aumento, a par
iiI' de hoje, na quota de distribui-

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SAN'fA CATARINA
Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Kartan" de Jundiai, que executará
nesta cidade pequeno programa ar

tístico no Palácio dos Campos EIí-
ção diária de gasolina para êste E,·
tado, de 300 mil para 400 mil litros. H. 8926

seos e nos festejos comemor-ativos
da descoberta da América.

A Rússia irá só até a fronteira da PolônialConjet�ras em tôrno do. MarshallLondres, 2/ (U. P.) - Nas esfe países, estaria indiretamente sob -

Londres, 27 (U. P.) - cOs Al'io dos precisam atacar a porte ocidental da Eu- ras com]Jetente� daqui, opina- o comando de Marshall. Não seria
ropa o mais rapidamente posaivel » Foi o que afirmou lord Strabolgi em discurso se que se designar o general impossível que simultaneamente

.

S' d d·" R" .

d h ... S d d' f A Marshall par conmandants-chsrs fossem refundidas as zonas de
q.�e. pronuncrou _na o;le a e � ussla � .0Je. egun o. o ar? �r, .a� orç�s so-

supremo ela z�na de operações operações da África e da Europa,vlebcas avançarao ate a frorrte ir-o da Po lôrri o e, logo d epo is , d.irn
í

nu irdo a
í

n t.en- europeias, conforme se acredí- as quais foram separadas há quasidade de seus ataques, permitindo aos alemães resistência maior às forças anglo- ta. em Washington, isso será se um ano para a invasão da Atrí
norte-americanas. Essa trégua não seria de nenhuma forma, uma paz em sepa- evidente prova de que a guer- ca. O Q. G. da Argélia continuaria

d d R ' .

AI h
'

d t d t'" I ra chegou ao fim ela fase pre- a existir com poucas modífícaçõesra o a
.

u ssm com a ema� a, mas, e cer o, mo o, repres�n Orla se r io go pe Iiminar ela invasão da Europa oci- no seu pessoal, mas Marshall fi-
poro os Ingleses e rrorte-omer íc o nos, O orador sahentou, em seguIdo, que os ru�sos dental. Com a esperada organiza- caria em condições de dirigir me
tomariam essa atitude caso os an'glo-norte-americanos não tratassem de abrIr a ção, Marshall teria às suas ordens lhor os golpes contra os alemães
segunda-frente na part� ocidental da Europa. u�TIa série de "fôrças" comandadas, cuic1ados�mente preparados. A Eu:

dlretamente,. cada uma delas, por rapa é o único centro de opera
um chefe cllfel;ente. Por exemplo, ções de primeira magnitude, onde
se os aliados empreendessem OPto ainda não se estabeleceu coman
rações separadas no norte da Itá- do aliado conjunto. Desde há tem-

São Paulo, 25 (A. N.) - Reali- lia, nos Balcãs e na França, para pos se esperava que Marshall fos
zou-se ontem, às 17 horas, ,nal Ga- cada uma dessas regiões se desti- se o nome escolhido para êsse di
leria, Prestes Maia, a solenidade de nada uma daq�elas fôrças, cujo ficil posto, cujo único candidato

comandante sena responsável pe· citado com frequência era Eise
rante o Q. G. Aliado na Argélia, o nhower .

qual, por seu turno, estaria sol) ,.___....._...._-••_._....._....._-_-...._-_...._......._••- ......
as ordens de Marshall. Do mesmo
sem operações na Noruega, na
Franca e na Dinamarca, as fôrcas
que atuassem em cada um dêsses

I Florianópolis-·Segunda·feira, 27 de 'Setembro de 1943 IAno XXIX

Semana das Nacôes
UnidasConsórcio dos Estados-Unidos

e Grã-Bretanha
Chicago, 26 (U. P.) - o sr. Eric Johnson, presidente da

Câmara de Comércio dos Estados Unidos, durante um discurso
•que foi transmitido pelo rádio, propôs que a Grã-Bretanha e os

Estados Unidos formassem um consórcio com a finalidade de
inverter fundos na reconstrução e auxílio das nações durante o

post-guerra. O orador destacou também a necessidade de 0S

Estados Unidos auxiliarem o desenvolvimento industrial de to
das as nações, para garantir o bem-estar econômico e a estabí
'Iidade política em todo o mundo.

abertura da "Semana das Nações
Unidas" organizada pela Liga de
Defesa Nacional de São Paulo em

prosseguimento aos trabalhos da
exposição anti-eixista.

'\
I

ENCARREGUE a "Emprêsa Interme
diária", de todos os seus interêsses junto
a qualquer departamento público civil,
militar, bancário e comercial.

Este Relógio
Os alemães em plena fugaMoscou, 26 (D. P.) - Os' Despachos de origem gerrnâ-.

alemães encontram-se em ple- nica, por outro lado, admitem
na fuga, em toda a frente de que os russos atravessaram o

batalha oriental entre Smo- Dnieper na zona de sua con

lensk e o Cáucas�, perseguidos I
fluência com o. Pr ipet e tenta

de perto pelas vítortosas for- ram agora ínvestrr contra

ças soviéticas. O Alto-Cornan- Kiev pelo noroeste. Acredita
tio alemão anunciou a retirada se nos círculos autorizados
de Roslav e Smolensk, ao pas- russos que as fôrças de van

.so em que os russos comuní- guarda soviéticas já estão rea

caram ter penetrado nos su .. lizando preparativos para
búr.bios de Dniepo-Petrovsk e atravessar em grande escala o

Zaporoche. Além disso, as van- rio Dnieper. A emissora derguardas soviéticas chegaram Moscou, ao mesmo tempo, re
.ao rio Dnieper em diversos velou que os russos invadiram
pontos e já estão lutando nas a Rússia Branca, em ampla
'Vizinhanças de Kiev, capital frente, encontrando-se agora
-da Ucrânia. Simultaneamente a menos de 60 kms. de GomeI,
com a retirada de Smolensk e baluarte nazista situado a pe
Roslav os alemães empreende- quena distância da fronteira
ram a fuga da cabeça-de-ponte da Polônia.
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-:oI'\-�"..,�fôrças aéreas soviéticas man- rada com a venda de papel velho.
'tendo absoluta supremacia, Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.
Atacaram e afundaram ínúme- Rua Francisco Tolentino. 3.
Tas embarcações carregadas de Compra de colecio-soldados alemães e rumenos, artistica
que tentavam deixar as costas

Baía, 26 (A. N.) _ Deu en":-da Criméia .. Ainda de Moscou
trada no Conselho Adminisrevelaram que os TUSSaS estão

-domínando toda a margem do trativo um projeto de decre-
.río Dnieper desde o sul de Kre- to-lei, autorizando o govêrno
:menchung até Zaporoche na

a adquirir a coleção artística
curva meridional do Dnieper. de Góes Calmon pelo preço de

800 mil cruzeiros.
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eo PRIMEIRO EM PRECISA0!
comprovada oficialnlente

Na honrosa companhia dos mais
finos relógios do Mundo, Omega
disputou a célebre Prova Inter
nacional do Observatório de
Teddington. Após comprovarem
a exatidão do seu perfeito fun
cionamento, os famosos técnicos
daquele Instituto afirmaram ofici
almente que o relógio Omega era o

primeiro em precisão. Celebrisan
do esse excepcional feito, Omega
criou o Modelo Teddington com

máquina de tipo igual à do que
conquistou tão alto resultado. Nas
boas relojoarias o Sr. encontra,
agora, o Modelo Teddington.
Adquira-o e orgulhe-se de possuir
o relógio pulseira de maior pre
cisão - de precisão oficialmente
comprovada.

Em Aço .. Cr$ 625.00
Folheado .. Cr$ 750,00
OUl'O 18 Kt.. c-s 2.1100,00

{f{Q--��I
Não

,

va Rioao
nem perca tempo e dinheiro

para o REGISTRO DE MARCAS, PATENTES E DIPLOMAS,
informações comerciais em geral, para cobranças. inclusive
sais. Autorização de pesquizas e legalização de jazidas.

* Em Teddington, todos os anos é
disputado o recorde de precisão para
relôgios de todos os tipos. ÊSS( T(

corde Omega o detem desde 1933.

para
men-

Informações sem compromisso.
INSTITUTO DE ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO SIA.

Rua da Alfandega, 57 - 2' - End. Teleg. INOTSA - Rio de Janeiro.

I
PRODUTO DA SOCIÉTÉ SUISSE POUR l'INDUSTRIE HORLOGERE

GENEBRA - SUíÇA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Esperança
tranquilizadoraMantendo em plena guerra,

em que se decidem os destinos
da nação, o r ií mo de sua vida

democrática, os Estados r n ido s

assistiram no dia, 17 do corr en-
A ANRDOTA DO DIA

te à abertura de mais uma ses-
- Não deves beber... O âl

são rio Congresso Nacional. Nes-
coo1 enfraquece -todo O orga-

sa oportunidade, o prcsidonte nismo, especialmente a v ista.. �

Roosevelt enviou notúvel mcn-
, - Ah ! Isso é que não! .. I'

sagcm ao poder legls lativo, na
Estou vendo tudo em dôbro l.,;

qual o chefe do execut i vo ame- 1

ricano passa cm revista o pano
rama da guerra.
Entre as af'irmnções do prcsi

dente, uma convem desde logo
ser destacada pejo seu alcance
e significação. ]� aquela em que
textualmente se rl i z: "O Con
gresso pôde estar seguro de que
a politica que seguimos é a ex

pressão das básicas tr-adições e

ideais desta Hepública. Não �e

rá possível conseguir a vitória
total nesta guerra, se for perrui
tido que sobreviva qualquer I'C:'

ligio de fascismo ou qualquer
de suas formas malignas no

mundo" .

A clareza e a determinação
com que o objetivo ele limpar o

mundo da peste Fascista fica aí
cxpvr-sso é de molde a despcr
tar 1105 que lutam e nos que, de
um .nodo ou de outro, trnba-
lham pela vitória (las Nações
Unidas, as mais sólidas e tran

quilizudoras esperançaIS, ..

("Diário de Xotícias", do HiD
de .Janeiro).

....................................................

IBanco do Brasill! II Sociedade Anônima
•

I
Capital - ,. " Cl'S 1.310408·.010301·.010308',�OoF'undo de reserva e outras reservas .. ' .. ,............ Cr$ v

Agências e correspondentes em Lodo o país
EXECUT.,\ TODAS .-\S OPERA('üES .A.-\XCARJAS

Abona, em conta corrente, os seguintes juros:
AG11:NCIA LOCAL - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 3

Dep. com juros (COMERCIAL SEi\f LIMITE) 2% a/a
Dep. limitados (limite de Cr$ 50.000,00) ... . .. . . .... 3 % a/a
Dep. populares (idem de CrS 10.000,00) ,....... 4% a/a
Dep, de aviso prévio (de qualquer quantias com retiradas tam-
bém de quaisquer importâncias).
com aviso prévio de 30 dias ,., .

idem de 60 dias .

idem de 90 dias .

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n,v 13

T�l. l022-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

•

por G meses

por 12 meses

Depósitos a prazo - fixo

3,5% a/a
4t;o a/a

4,5% a/a

40/0 a/a
50/0 a/a

IAnúncios mediante conlráto

:Os originais, mesmo não pu.

I
blicados, não serão devolvi.

dos.

A direção não se responsa
hiliza pelos conceitos emiti.

I
dos nos artigos assinados

COM RE:\DA :lfE::\SAL
por 6 meses

por 12 meses
3,5 % a/a
4,5% a/a

As letras hipotecâl'ias emn.ídas pele BA:\'CO DO BRASIL, elos valores de

Cr$ 100,00, CrS 200.00. Cr$ 500,00. Cr$ 1.000,00 c CrS 5.000,00, teem POl' ga
rantia: OS MóVEIS HIPOTECARIOS - O FU0iDO SOCIAL e O FUNDO DE
RESERVA.

•

:
São emitidas ao prazo máximo de 20 anos e liquidáveis por via de soro

teias anuais.

: Seus juros de 5% ao ano, pagáveis por meio de cupões, de 6 em 6 meses,
• em 31 de janeiro a 31 ele julho de cada ano, estão isentos de quaisquer ím-
• postos, taxas, selos, contribuições ou outr-as tr-ibutações federais, estaduais

: ou municipais, de acôrdo com o decr-eto-le i n. 221, de 27 de janeiro de 1938. �

N M'
co: • Preferem a quaisquer títulos de dívida quirografaria ou pr-ev ileg iada e :

O C'OélebI.e dire�o��-s�'?al,_1
podem empregar-se: EM FIA:\ÇAS Ã FAZANDA PúBLICA; - EM FIANÇAS

••
:••CRIMINAIS E OUTRAS; - N"A CONVERSA0 DE BENS DE 1fENORES,

óRFÃOS E ,INTERDI'l10S; e ::\0 PAGAMENTO DOS JUROS E DAS PRES-
TAÇõES DOS EMPRÉSTIMOS EYI LETHAS HIPOTECARIAS CONCEDIDAS

: PELO BANCO. •
tas de Roma", docunlentação. São .negocíãveís em qualquer parte do terrttõrro nacional e cotadas em •
católica internacional sÔbre.'

BOLSA. :1comunismo, neopaganismo e ti Agências no Estado de Santa Catarina:

racismo, P. José Ledit, S. J., • FLORUXóPOLIS, JOIX\'U,E, BLU�IENAU, CRUZEIRO, TUBARAO •
• E :ll.-\FRA •

hoje professor de teologia da. EXPEDIENTE: Das 10 às 12 horas e das 14 às 15 horas. •
Universidade LavaI, de Qué·-: Aos sábados: das 0,30 às 11 horas. :
bec (Canadá), acaba de re-: Endereço telegrâfico - SATELLITE :'
gressar do México onde fizera • Gerência '................. 1614 •

uma série 'de conferências na. TELEFON"ES: Contadoria , '................. 1114 :
Faculdade de Filosofia do Cen -

1 ' 1
tro Católico Universitário, in
corporado a Universidade Na- Ocional do México.
Em uma entrevista o presti

gioso sociólogo jesuíta expres
sou que ainda existem leis an

ti-religiosas; existem em teo
ria, mas não de todo na práti
ca. Uma delas proibe o culto
público fóra da igreja. "Nas
ruas não se vê um UlllCO clé
rigo em batina. Uns deles le
vam como único sinal de dis
tinção o colarinho romano,
mas a maioria usa as gravatas
de uso comum.
"Durante as seis semanas

de minha estada alí, não ví
uma só religiosa com seu há
bito - continuou. - Contudo,
ninguém ignora que, no Méxi
co, há grande número delas.
Certo dia fui convidado a fa
zer uma conferência a muitas
professoras, Quando entrei no
salão, fiquei surpreso por ver

que todas indistintamente ves
tiam roupas escuras. Havia
somente duas com vestes cla
ras. Mais tarde soube que tô
das as presentes, com exceção
de duas, eram Religiosas".
A êste respeito o Padre con

tou, ainda; que duas Irmãs
pertencentes a uma Congrega
ção norte-americana, que es

tavam de passagem pelo Méxi
co, causaram sensação ao apa
recer na rua com seus hábitos
religiosos. Aconselharam-nas
que, por prudência, se usas
sem roupas CIVlS de acôrdo
com os costumes daquele país.: "Por um motivo que agora
não recordo - talvez por não
haverem chegado suas malas
- foi-lhes impossível atender
êste pedido. A-pesar-disto na
da de inconveniente lhes suce
deu e foram tratadas por todos
com todo respeito", (Noticio

.'80 Católico Internacional).

TOPICOS & COMENTARIOS

NOSSA SECÇAO·
PENSAMENTO DO DIAo

«Podemos perdoar afoitamen-·
te aos nossos inimigos, na cer

teza de que .os seus .mesmo&'
vícios ou defeitos no s hão de
vingar». - Marquês de Maricá.

o PRATO DO DIA
LOMBO SALGADO COM

BATATA
Deite de môl ho meio quilo

de lombo salgado. No dia se

guinte lave-o e leve-o à panela:
com um pouco d'água e deixe. o
cozinhar,
Logo que começar a amolecer;

deixe-o do u r s r , pingue um pou
co mais de água e junte uma

cebola, em rodelas, quatro ou

cinco tomates grandes sem pele s-
I e um pimentão em tiras,
I Refr gue bem até engrossar O

môlho , deite gotas de limão s,

Ier va mais um pouco e sirva
com batatas pequenas cozidas
int�iras e depois bem fritas em.

bastante gordura.
o PRECEITO DO DIA

Ante s das refeições e,. especi
almente, à tarde, antes do jan
tar, é preciso repousar um pou
co. Comer fatigado é prejudi
cial ao org-anismo. SNES.

f Comprai na CA SA MISCE
i LÂNEA é saber economizar:

auxílio povos libertados
Washington, 25 (U. P.) - O novo projeto... apresentado pelas

Nações Unidas, a respeito dos povos libertados, vIsiÍ. le�ar aos mesmos

o mais rápido auxílio. O novo projeto sofreu objeções por parte de
algumas nações, porque concedia demasiado poder à Inglaterra, aos

Estados Unidos, à Rússia e à China. Consta que o cargo de diretor do
Serviço de Auxílio aos Povos Libertados será oferecido ao sr. Her
bert Lemann, atual diretor da Repartição de Socorros e Rehabilita
ção ao Estrangeiro. Se o acôrdo for aceito, receberá na Casa, Branca
a assinatura dos representantes das 33 Nações Unidas e 11 Associa
das. A Argentina, embora seja um dos maiores produtores de arti
gos alimentícios, não receberá convite para assinar o acôrdo, por
que não faz parte do grupo das nações Associadas. A êsse respeito,
o sr. Francis Sayre declarou que a questão seria resolvida pelo Con
selho Formado pelos representantes das 44 nações Unidas ou Asso
ciadas.

aos

Rua Alvaro de Carvalho, 2
End. Teleg, «DAVILA, - Telefone, 1.677

15 v, alt, - 9

Agência Geral de Transportes
Transportes de Cargas em Geral

Linhas regulares de caminhões de Florianópolis às seguin
tes localidades e vice-versa:

Araranguá, Bom Retiro. Brusque, Blumenau, Braço do
Norte, Correia Pinto, Curitibanos. Campos Novos, Cruzeiro,
Cocal, Cresciuma, Forquilhinha, Gaspar, Gravatá, Itaiaí,
Imbituba, Jaraguá, JoinvilIe, Lages, Laguna, Mãe Luzia,
Morretes, Nova Veneza, Orleans, Ponte Alta, Pericó, Painel,
Rio do Sul, São Francisco, São Joaquim, São Ludgero, Tu
barão, Urubicí, Urussanga e localidades intermediárias .

Aceitam·se cargas para redespacho junto à. Estrada de
Ferro em Imbituba, Tubarão, Jaraguá e Cruzeiro (Herva).
VIAGEM SEMANAL A PORTO ALEGRE-CURITIBA E SÃO PAULO

Direção de' GUILHERME GONÇALVES D'AVILA.
Ao tentar esqutvar-se às determl-

118CÓeS dos é

rzãos de Estatística Mi
litar, uma pessoa revela o que é:
Lnimigo do Brasil. E para os iniml.
!lOS d o Brasil. a lei é inflexiveJ,
tD. E. M.).

Ultimos estilos H finos
MOBILIARIOS

ACABA DE RECEBER o
�

ALVARO RAMOS
.CIRURGIÃO·DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

dos Móveis)
d'A Modelar)

,,(,Lar
(antiga sec(ão de mõveis

Rua Trajano, 15

Lá V. S. encontrará salas de jantar, dormitórios e
.

salas de visita, de fino a�abamento.

Vendas à vista e a prazo

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
Entrega a domicílio

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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das reais vividas no mun

do da imaginação - cis .o

Que proporciona. nas horas
de lazer, qualquer um dês
tes livros que assinalam o

início da w,

����,�� �� .�41'�
,1��;;��NA4da melhor se r ie de

ROMANCES POLICIAIS

_0
ÚLTIMO CASO DE TRE�T .. E. C. Bent lej'

UM ENWMA. PA1U DOJDOS, Patrick Quentin
A MORTE NO N(J,() A�8tha Chrfsf íe
O GRANDE CASO DE }<'RENCH r. Will!' Crofh
A MORTE DANSA NA RUMÂNIA v, W. MasOn

/.

r(
\

EDiÇõES DA LIVRARIA DO 6LOBO
Rua dos Andradas, 1416 - Porto Alegre-R. G. do Sul

THE LONDON ASSURANéE
COMPA..�HIA DE SEGUltOS "CRUZEIRO DO SUL"

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

CARTAZES DO DIA

CIHE ((ODEON,)
A's 5, e 71/2 horas

,O melhor e o mais importante filme da temporada, com Tyro
ne Power e Joan Fontaine em:

Isto acima de ludo!
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB Nat.)

A PEQUENA FO'CA (Desenho)
FOX AIRPLAN NEWS (Atualidades)
Preços: 3,00, 2,00 e 1,00. Imp. até 10 anos

�---'--------------------------

CIHE ((IMPERIAL"
A's 19,30 horas

-o .film'e que agradou plenametAe, com Jack Oakie, Kay Fran-
eis e um grande elenco juvenil:

H
..

hO m e nz 1 n o s
COMPLEMENTO NACIONAL

Preços: 2,00 e 1,50, Livre
(DFB Nat.)

de Censura

Sa. feira - Humphrey Boggart em:

Relíquia macabra
� ._..- ..-_....._._-_-.._...._-_-.-...._._._......_....-_-_...-_-_·.·_-_·.._·_·_·.-.-_·.·.-.·_w__

SERA' ESTA NOITE
o GRANDE CONCERTO DE

Déa Orcioli
COMPREM PELO REEMBOLSO POSTAL

"PERFECTA"
A Maravilha da técnica suíça moderna

Modelo n
' 1 - Caixa aço inoxidavel

- Ancora - 15 rubís
Cr$ 275,00

Modelo n
' 2 - Caixa aço inoxidavel

- Ancora - 15 rubís
Cr$ 260,00

Modelo n 3 - Caixa aço inoxidavel
- Ancora . 15 rubís

o-s 320,00
Modelo n. 4 - Caixa folhada fundo

aço - Ancora 15 rubís
Cr$ 390,00

1 tl�:I(í).It�J '���l�:�t�����PARGA", ESPECIAL PARA "0
ESTADO").
Rio - Foi Agripino Grieco, êsse

irrequieto e brilhante cronista ca

rioca, quem, certa vez, abordou,
com notável senso de "humour" a

questão de influência dos nomes sô
bre os indivíduos. Entre outros, ci
tou Raul Leite, que começára sua

vitória na vida industrial, abastecen
do a população carioca de leite.
Muitas outras figuras receberam sa

tíricas referências na magistral
crônica, cada qual exemplificando
um caso e demonstrando uma situa
ção de fato.
No cenário internacional, temos

presentemente um individuo repe
lente, cuja atuação política justifi
ca perfeitamente o seu nome, que é
tanto lido do começo para o fim,
como de trás para diante: LavaI.
'I'raiado a sua pátria, envolvendo-se
em negócio escusos, vendendo-se
aos rmmrgos, passando raras vezes

como patriota, LavaI é sempre e

mesmo Laval, um monumento do

cinismo, quer visto pela frente
quer pelas costas, Não tem simile,
apesar de serem numerosos os

"quislings" espalhados pelo mundo,
Nãó é, entretanto, para falar sobre
LavaI, que aqui estou relembrando
a velha crônica de Agripino Gr ieco,
Há também brasileiros marcados
pela estranha coincidênc.ia.
Fui, há tempos, apresentado a um

indivíduo nessas condições. O seu.

prenome, não só rima como imun
do; como tem mesmo as duas últi
mas silabas dessa palavra que pinta
fielmente a sua alma. Mas o seu so

brenome ainda é mais revelador de
suas tendências: Pontes. Ele não é
só uma ponte, mais várias pontes,
sempre preparadas para serem gal
gadas ao sabor dos seus interesses.
Democrático ou fascista, monarquis
ta ou repuhlicano, êle é tudo, pois,
para tanto, tem sempre pontes para
transpor os obstáculos 'que os moços
de brio não querem nunca através-

Hoje, às 20 horas, no Lira
Tênis Clube, teremos a tão
desejada oportunidade de ou

vir Déa Orcioli, essa festejdís
sima artista patrícia, que
mereceu da crítica paulista
e carioca os mais expressivas
e merecidos elogios,
Déa Orcioli impõe-se por

sua co.puc idcrde de pianista
privilegiada, pela sua serie"
dade, pelo seu sentimento,
pela .sutil compreensão do es·

tilo de cada escola. Assim, o

Bach, que Déa Orcioli nos

dá, é Bach, Beethoven é Bee
thoven, Liszt é Listz! Cho
pin, êsse grande lírico, de u

ma emoção tão alta e tão
transfiguradora, nela tem,
como disse o autorizado cri
tico paulista Ãrtur Macedo,
o seu mais "gigantesco in
térpre:e" .

A par da compreensão or

tística, Déa Orcio li possue
vigorosos pulsos, o que, alia
do à sua técnica bastante
pessoal de obter sonoridade
profunda sem forçar o

í

ns

trumento, coloca-a em lugar
de relêvo errt: e as pianistas con
temporâneas mais festejadas,
No serão de hoje, será cum

prido o 'seguinte programa:
BACH·TAUSIG - Tocata em ,

Ré Menor.
BEETHOVEN - Sonata, op.

27, n 2 "Ao luar" -- a) A
dagio sustenuto; b) Alegretto;
c) Presto Agitato.
CHOPIN - Valsa Brilhante;

Estudo op. lO, n' 3; Mazur
ka; Noturno; Polanaise, op.
53.
DE FALLA • Danse du Meu

nier.
PAULO FLORENCE • Notur-

'no.
A. ILINSKY - Berceuse.
LISZT - Raps6dia n

'

2.
Os ingressos acham-se à

venda na Joalheria Moritz, à
rua Felipe Schmidt, e, à noi·
te, na portaria do Lira Tênis
Clube, em cujo salão de· fes
tas se realizará o grande
Concerto.

ça1P'·
i:J i'r BII 7

1 que, de acôrdo com o proto-
colo epípcio, o rei Farouk

jamais enverga um uniforme; e
que, dêsse modo, êle é o unico
monarca «civil» do mundo,

IMPORTANTE -- Cada re16gio leva
certificado de garantia, e rico estojo

de madeira marchetado,

CASA MASETTI

2 que o «Sunday Express», de
Londres, foi o único jornal

do mundo que até hoje publi
cou a Bíblia em folhetim.

3 que as cataratas mais altas
do mundo são as de Vit6ria,

no rio Zambezi, na Africa; e

que elas têm um quilômetro e

meio de largura e caem de uma
altura de 110 metros.

4 que é em Lima, capital do
Perú, que se encontra a uni

versidade mais antiga' de todas
as Américas.

5 que um agrônomo norte.ame
ricado, George Tartler, acaba

de publicar um estudo no qual
assegura que as vacas são mui
to sensíveis à música, e que as

impressões musicais estimulam
nelas a secreção das glândulas
mamárias em 20%, melhorando
também a qualidade do leite.

.

6 que, há 62 anos, Paris pos-
suia apenas nove estátuae, e

que estas eram as de Napoleão
Bonaparte, Henrique IV, Luiz
XIII, Lufz XIV, Felipe Augusto,
São Luiz (Luiz IX), Moliere,
Ney e Moncey.

"A Bandeira Nacional deve ser hastea.
da de sol a sol, sendo permitido o seu
uso à noite, uma vez que se ache conve
nientemente Iluminada". (Decreto·leI n,
4,545. de 31 de julho de 1942, art. 12).

/'� #",,.r: J)�If),,�PERFEITOI"iI!>.�r IS'�-'J_O'IJ). �V�
Produto científico para embelezar os seios
Hormo Vivos n.' 1 para os seios pequenos ou flaciclos
Hormo Vivos n.s 2 para os seios grandes. volumosos.
Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta confiança.
À venda em Floriancpolis nas Fermecies Moderna.
Rauliveira e da Fé - Em Blumenau: Farmacias
Sanitas e Odin - Em Itajaí: Farmaeia Santa
Terezinha.

A Casa dos Bons Relógios
(Fundada em 1890)

Rua Seminário, 131 - S. Paulo
Faça hoje seu pedido pelo Reem
bolso Postal, ou contra chéque.

saro

Agora êle está procurando usar

o seu sobrenome para alcançar à
minha custa alguma publicidade
para satisfação do seu cabotísmo,
Mas já estou muito vivido para ain
da servir a tais sujeitos. Porísso,
volto a lamentar haver gasto bôa
cera com ruim defunto.

Abóbora gigantescaAracajú, 25 (A, N.) - Está cau

sande sensação a remessa a esta

capital de uma abóbora pesando
52 quilos, Procedente da fazenda
Cacua, de propriedade do sr. Al
varo Fonseca Pereira, no municí
pio de Itabaiana, está exposta ao

comércio, despertando admiracáo
a fertilidade [lo sólo sergipano.

Os' guerrilheiros enfrentam
os alemães

Londres, 26 (D. P.) - Os guerrilheiros jugoeslavos conti
nuam mantendo em seu poder a importante cidade de Spalato,
apesar dos violentos contra-ataques lançados pelos alemães .

Outras informações acrescentam que está também sob contrôle
dos patriótas a zona compreendida entre Trieste e Gorizia. Na
zona costeira da Dalmácia continua a desenvolver-se violenta
luta entre os alemães e os guerrilheiros, que conseguiram cortar
as principais comunicações do inimigo. Salienta-se que todos
os reforços enviados pelos alemães mostram-se impotentes em
diminuir a intensidade da ofensiva e dos ataques dos patriótas
jogoeslávos.

PEQUENOS SUBMARINOS
Londres, 24 (D, P,) - Pe

quenos submarinos britânicos
tentaram penetrar nos "fjor
ds" noruegueses,' na quarta
feira passada, segundo infor
mou a emissora de Oslo, po
rém foranl interceptados.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MEU VÔVÔ É

Iracajú, 26 (D.N.) -- O «Diário Oficiai)) publica um edital da diretoria da Cruz
Vermelha Brasileirà, filial de Sergipe, fazendo público que foram eliminadas do
_uadro das Samaritanas, por indisciplina, três senhoritas e uma senhora, cujos

nnUJes não foram mencionados.
-. c��ar�:'te � �,�m�s .t!l�a��? 11morte não existe. A morte é JlOS poderão matar os na-

uma ilusão. zistas. Mas poderão, em todo
O homem morto não mor- C[lSO, reduz í-Ios a pó de sul-

reu. O homem morto está f'a to duplo fie amônia e bv-
vivo. Apenas ausentou-soo cata Ingle-sa.

O corpo do homem morte: Um nazista vivo é um

também não está morto. EP.1 animal cheio' de vento, que
cada milímetro cúbico da- ocupa um grande lugar 1�0

quela matéria considerada (:�·paço. Um nazista morto .�
como inanimada, podemos o mesmo animal desh idra-
encontrar milhões de "idas tado, capaz de caber numa
em tumulto. cn ixinha de rapé.
Não creio na morte, por- Os nazistae vivos, Infla-

que a morte é a vida. E não dos pelos f,R.ses da megalo-
creio na vida, porque a vida mania, querem ocupar ()

é a morte. mundo e vâoàs do cabo pe-
. A morte, portanto, é uma la c nnquista do espaço vi-
forma da vida que se modi- tal. Os nazistas mortos são
fica contínuam r , nte, no tem- modelos de tolerancía P. ele
po e no espaço. modest'ia, incapazes de prc-
A guerra, com seus mi- vor-ar o m=nor descontente'.'

Ihões de mortos, não é mais
do que uma slmnles trans
formação do cen ár io da v1-
t13..
Matar os nazistas, que são

máus, não é um crime, por·
que os nazistas não mor
rem, mas se t ransn.utam em
adubo da terr-i. o que é mui
to bom,
A morte não existe. A ri

gor, portanto, nem os r i.s-

Ij
I,I

lambem ri [,<ATO
cortarrdo ou cosendo/

W M. DIA��(laiate,� .

R. wnselhelroHat'ra, 8

monto.
t\. morte não existe. A

D.lo:�e é urna transtor-nação.
N3.o procuremos, portanto,
matar' os nazistas. Conten
temo-nos em transformá-] os
Hum montão de cinzas, pr r
(.iI1C, d.,sta maneíra. pcllcrZu
SPl" uteis à numantd-ide, 1-'5-

tercanrlo a terra,

.

ranzinza•••

êle "c/o' "é contra

"Meu vôvô nunca me faz
urna voutede..; EI� dá o

"contra" em tudo ... " E
por quc� Simplesmente. por
desconhecer o regime .Eno ..•

f
\

�.K.S'tutUO

Grupos estofados e Colchõ.es
reformam-se na

COLCHOARIA MODERNA
Permanente «stock,» de colchões, aceitando-se enco

mendas sob medida, quer poro colchões comuns,
quer para colchões de mola.

Serviço rápido e perfeito, a preço módico.

3 - Rua Fernando Machado - 3

"]\tIas o meu é bonzinho .. _

Nunca dâ "o contra". O seu

segrêdo é o regime ElIo ... "

I'--T-H-E-L-O-N-D-;:-: LANCASHIRE INSURANCE COMPANY
LIMITED

Séde: em Londres. Fundos de Reserva excedem:

I
Cr$ 1.2fiQ.OOO.OOO,OO.

Sub-Agente: L. ALMEIDA Rua Vidal Ramos, l'

��------��

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

Dro&,as nacionais e estrangeiras - Homeopatias - Peetumartes -

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

.

PREÇOS 1IÓDICOS. "

Roa Conselhetro Mafra, 4 e 5 (ediffcto do Mercado) - FONJil 1.1141

o QUE É O REGIME

ENO
A prisão de ventre
causa intoxicação in
terna. Paro combotê_
lo, faça um regime

'

com um laxante sua
ve como o

"Sal de Fruc
ta ENO". O
regime ENO
consiste em

toma-lo, dia
riamente, ao levanta.r
e ao deitar. Ê bom para
qualquer idade. Não
há contra - indicaçõ'ol

"SAL DE FRueTA"

EN J'

,de 20 de setembro a 30 de outubro
a . tradicional

A

CASA MACEDONIA
oferece·lhe por

preços de :Iiquidação
toda a sua

Secção de Fazendas
Lindos estampados, côres firmes - e a

que preços convidativos!
Muitos artigos serã.o rebaixadOlPara

diminuição de stock

Compre, pois, por pouco dinheiro, o que

'vale muito mnis l
Aproveite a nossa

oferla especial)
Perfumarias, roupinhas para crianças, bôlsos ,

cintos, bijuterias, novidades, etc. etc.
�

Nã.o esqueça: começa a 20 de setembro e acaba
a 30 de outubro!

LAXANTE SUAVE

ANTIÁCIDO EFICAZ

MELHOR ALCAlINIZANTr

"'..- ......,.".. _ ---
ENCARREGUE a "Emprêsa Interme

diária", de todos os seus interêsses junto
a qualquer departamento público civil
militar. bancário e comercíal.

'

padrões maravílhosos. finíssimo acabamento das melhores
fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Casa SANIA BOSA
Diariamente recebemos novidaaes

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

«a casa que mais vende emelhor atende»

8 .. Rua Trajano - 8
&.------------------------------------___

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"CLUBE DOZE DE AGOSTO
PROGRAMA DE OUTUBRO:

Sábado, 2 - Elegante «Solrée» - Início 22 hs ..
Domingo, 10 - «Matinée» Infantil - Início 17 hs·
Sábado, 23 - Cirande «Solrée» - Início 22 hs,

o Brasil deu lições de futeból à Argentina,e a outros países sul-americanos, obtendo.
feitos que jamais serão esquecidosUM OLHAR SôBRE O PASSADO gramado. Perderam, mas perderam

NOS MOSTRA UMA SERIE DE !lade e emoção bailando DOS co- com dignidade e discipi na,
RESULTADOS QUE DIGNIFICAM ruções, dos afeiçoados. Os argentinos, entretanto, em
O VALOR E A CLASSE DOS NOS· Nossa alegria ainda é maior São Paulo, .nurn amistoso contra o

80S JOGADORES -- UMA GRAN- quando rumernornmos v i tó r i as oh· Corintians, c lia Hio, na "Copa
DE INJUSTIÇA DOS CRÍTICOS tidas sôbre a Argcntinu, onde o Iu- Hoca " de 39, deixaram o gramado
ARGENTINOS PARA COM O NOS- í ebó l atingiu U' um elevado gráu de antes de terminar a luta. Percebe-
80 FUTEBóL - UMA TÁTICA E�I perf'eiçüo, e onrlc, embriagados pür ram que esluvum na iminéncla da
QUE OS PLATINOS SÃO MES- seus grandes fei tos, os plat i nos cs- derrota e preferiram um desfecho

TRES: DEIXAR O CAMPO queccm mui las vcz cs dos seus "i anormal para o jogo.
Hcco nst ituir o passado, é 1II11 mis- vu is indígenas. Fazem estatísticas Em torlo o caso, de uma f'ó rrun

tér ugradá vc! para o jornalista por- e compilam dados sempre lendo em ou de outra, ternos em mira IllOS

que nas eras mais distantes, lá pc- mira unicamente () "ussociation " trar que tivemos soberbos tr iunf JS
los primórdios da existência do que praticam, ]� lima injustiça que sôbr e os argentinos. Serve para
Iut eból brasileiro, ou bem proxi- chega a desvalot-ixar a própria demonstrur que praticamos tarn
mamcntc, isto é, IlÚ três Oll quatro classe do futebolista platino l� que hérn um Iul ebó l de pr imei ru qua!i
anos. encontramos Ieitos rle larg:t ol vidarn que perderam muitas pc- dade, pada iul'erior ao urgentino,
projeção dos nossos craques. QlI<l'j- lcjas, algumas vezes chegar-em a nada inferior ao uruguáio.
do relemos as páginas que escreve- fazer feio no gramado, retirando- A estatística que apresentamos ('
ram com lauta altivez e heroismo se, fugindo à luta pelo simples lIJo-jum apanhado dos prélios em que
temos por IIlll momento a sensação li vo rlc que se [ulgaram prciudicn- Iogrurnos JIl1j)OI' convincentes vító
ni I ida de que I ideramos a supre- dos pelos arbil ros. rias sôbre os platines, no Brasil
macia rio cout ineutc. Tão distingui- Os brasileiros, neste particular, ou na própria Argentina. Por meio
damente se houverasn e tamanho souberam sempre honrar seu pas- dela nossos leif ores poderão verif'i
foi o realce de seus triunfos, que sado de disciplina" cavalheir istuo e cal' que temos grandes resultados
jánlêlis deles nos esqueceremos, e compr'eensâo. Ainda no sul-ameri- sôbre eles. Damos também os CIlIa
.airidn que () tempo nos distancie cano de 1$)37, suportaram a atmos- dros. Nomes iucsqucciveis aí estão
trazendo outras vitórias, outras pá- fera r-xaltada do estádio do San para lembrar páginas memoráveis

l�
ginas de alual issima expressão, o I Lorcnzo durante a partida decisi- que o nosso futebol viveu e escre

passado será sempre uma agj'adá-I "a. Mesmo em face de' aconteci- "eu em sua longm c hrilhante car
vel recordação, um mixto de S<1'[-1 mentos graves não abandonaram o reira.

I

LIÇõES DE FUTEBóL I cele, Moreno, l\Iassanlonio (Cas- chetto e Peinetti.
Grandes triunfos obtivemos sô- san), Baldonedo e Garcia. Esses feilos deviam influir para

bre os argentinos, no Hio em São Em 1916. no primeiro campeona- que os critícos elo "soccer" argen
Paulo e também, em Buenos Aires. to sul-americano de Iuteból, dis- tino se lembrassem dos "áses " de
Na taça "Hora, por exemplo, per- putado em Buenos Aires, empata- destaque do futeból brasileiro,
«lemos um jogo c vencemos um, no mos contra os argcní inos por um quando fazem comparações sôbre
Hio, Vencemos por 3 a 2, contra a ponto. Damos a seguir a Iormação I os melhores elementos do "asso-
seguinte seleção argentina: Gualco, dos selecionados: Brasileiros ciation" sul-americano.
Monl anez c Coleta, Arcádio Lopez, Casemiro. Orlando e Neri, Lagre- .......-_ ...........__-�-...--.....- ..

Hodolfo e Arico Suar ez, Peucele, ca, Sidnei e G:Jlo, Menezes, Arnil- . C(}ISAS. DO CAMp'EONATO ,

. Sastrc, :\1assantônio, 'Moreno e Gar- cal', Fr iedenrcich. Alencar c Ar- PAULISTA.,.
cia. O selecionado brasileiro foi naldo. - Arg-entinos - H:ithner, - Hércules, o valoroso ponteiro
êsle: Tadeu, Domingos e Florindo, Chiape, e J. Brow. Mar-tinez, OJa- esquerdo do Corintians, marcha WI

Zezé Procópio, Brandão e Afonsi- zar e Balderaco. Helnssinger, La- vanguarda, dos .. artilhe'iros ", com

nho, Adilson, Romeu, Leônidas, gUina, Marcovecchiu, Gllüli e Bin- 17 tentos. Leônidas, do São Paulo,
Tim e Carreiro. caz. e Paulo, do Juventus, estão com 16

Os argentinos abandonaram u Em 1922, no campeona.to slll- tentos. Lima, "jogador dos sete
canl'po, devido a um erro do juir-. americano, disputado no Hio, ve11- instrumentos, '() verdadeiro salv<l
Mas isso Flão é novidade, porque cemos os argentinos por 2 a O. Os vioas do Palllleiras, é o "artilhei
(IUnndo cles perdem, procuram quadros foram estGs: Brasilei:ros - 1'0" de seu clube, com 14 tentos. Us
deixar o graana,do, afim de r1esvalo- Kuntz, Palamone c Bartô, Lais, "artilheiros" dos ontros grêmiJs
rizal' a vitória dos a!l"erslÍl'ios. Amilcar e Fortes, Formiglll, �éCD, são; Plácido, do Ipiranga, 15; Ba,ía,

Ü Bo.('a Juniors abandonou o Heitor, TatÍ! e Hodrigues. - Argell- do Ja:baquara, 13; Rui, do Santo';,
campo, em São Panlo, quando per- tinos - Tesorieri, CeJli c SarasÍval, 13; Charuto, da Portuguesa l!e
dia por 2 a! 0, para o Corintians. Chambolin, Medicí e Sola,ri, Gasa- Esportes, 10; Véga, cJa Portuguesa
Não (juiz deixar hater um penal. lini, Libonati, Chiessa, Francia (J Sanlista, 9; EILseu, do Comercial,

Como velllOS, joga,ram todos os RiveL 7 e Carlos Leite, do S. P. n"
"bambas" do futeból argentino e No mesmo ano, os argentinos jo- com 6_
nós vencemos um jogo em disputa garam na capital palulista e for-am - O Corintians per(leu a lide-

I da taça "Roca". abatidos por 2 a 1. Os quadros
-

se ra.nça do saldo favorá I'el de teu-
Em Sao Paulo, em 1940, perde- apJ'e�e�ta,raJll assim

. constitu!dos: I tos, Manteve-se s(,l1l�re à

te.st�
com

mos um jogo e empatamos ontro. BrasileIros - Mesql1lta, Clodo e grandes vaJntagens sobre o tncolor,
Eis como se apresentaram o.s selc- Grané, Brasileiro, Paragassi e

I Aos poucos, entretanto, o São Pan
cionados no jogo de empate: Bra- Abu'le, Leite, Zezé, Gambarota, Te- lo foi tirando a diferença, Com
sileiros - Aimoré, .Taú e Junquei- pet c Ossez - Argentinos - Teso- a vitória. obtirla frente ao Corin
ra, Afonsinl1o (Del Nero), Zarzur e rieri, CclJi e Sarasival, Chambolin, tians e ao Santos, o São Paulo. pas
Argemiro, Adilson, Romeu, Leôni- :Martinez e Solari, Chiessa, Libona- SOL} a ter seis pontos de va.ntagell1.
das, TillJ <; Carreiro - Argentinos li, Ga,zilin, Francia e RiveL Os sampalinos possuem (53 tentJS
--:- Gualco, Salollloll e Valussi, Ara- Na capital paulista, vencemos os

I

pró e 22 contra e os cOl'inlianos (52
guez, Peruca e Aríco Snarez, Pen- argentinos com um selecionado se': tentos pró e 27 contra. EllIbora
eelr. Sas'tre, Arrieta (Cassan), Bal- cundúrio. sem gl'a:nrle saldo favorável de ten-
uonerlo e Garcia. �o campeonato sul-americano t9s, o Palmeiras surge COIllO sendo

Na Argentina, ainda em dispuÍ3J de 1919, realizado no Rio de Ja- o clube menos "asado do certa
da taça. "Hoca", vençemos o 2°

jO-1 neiro, derrotamos os argentinos me: 20 tentos contra. Ao mesmo

go, por 3 a 2. Eis a constituição por 3 a 1. Os dois conjuntos atua- tempo o S. P. H. foi o clube que
dos quadros: Brasileiros - Nasci-' ram D,ssim constituidos: Brasileiros mais tentos sofreu: 74. O São Pau
mcnto, NOl'ival e Florindo, Zezú - Mal'cos, Pindaro c Neri, Sérgio, lo pOSSlle () ataque ma,is arraza-
Procópio, Zarzur e Argemiro, Le- Amilcar e For1e�, Milon, Heitor, dor: 63.
lé (Lopes), HOll1eu, Leônidas, .ra,ir E' Friedenreich Néco e Arnaldo - Sastre. o famoso meia-direita
Hercules (Carreiro) - Argentinos Argentinos - Isola, Castagnolal e do São Paulo, é o "artilheiro-mór"
- Gualco, Salomon e Vailtlssi, Ara- Reys, Matozi, Uzienghi c Martinez, do campeonato: marcou seis tentos
guez, Peruca c Arico Suarez, Peu- Calomino, Izagllirre, Clarck, Bri-, contra a Portuguesa Santista.

;,,--
\

A Mobiliadora
Retrigeração em geralSorveteiros-Refrigeradores-Ba lcões-Frigorificos
(para pronta entrega) Mciquinas de escrever-Rá

dias-Móveis finos-Tapeçaria
Z. S. BATTISTOTTI

Rua Felipe S(hmidt, 34 .._ C. Postal, 173 -- Fone, 1549
FLRIANO POLIS SANTA CATARINA

w....·.t"....__.-.......·.-.'Y'.-..-...._.......,.-....-.·_.._·.·_......·..-......__..-..._.....w..._.....- • ....,..

CASA MISCELANEA, distri
buidora dos Rádios R. C. A.
Victor, Vávulas e Daices .

Rua Trajano, 12.

HUMORISMO RUSSO
Os 'jornalistas do exército

russo tem sempre uma página
humorística, em que os nazis
tas são ridicularizados, Eis al
guns dialogos entre soldados
nazistas, encontrados neque
-.las publicações:'

Ludwig: - Um coronél che
gou hoje pela n;J.anhã aqui.
Veio ensinar-nos os últimos
métodos para a luta contra as

guerrilhas russas,
Karl: - E onde está êle?
Ludwig: - Há uma hora foi

morto em uma guerrilha.

- Os nossos ainda não visi
taram aquela povoação russa,

- Como sabes?
- Estou ouvindo um galo

a cantar. _. (INTER-AMERI
CANA)

Este Franz é um homem de
sorte!
Porque?
Sonhou novamente que ha

via comido. _ .

ua ..do alguém.·tal como O..,.
Iheiro da ilustraç!1o Ilrllim.. ot9recer
lhe. em lWlável gesto. um cálice do
excelente aperitivo KNOT, Iembr&
oe V, Sino de acrescentar, ao agTade
oe, " gentileza.:E$íE.i 1.411-
BEl'1 () l"tEU APEí?ITIVO

1'I1Em!.Et(J!
T()i1j',KN�T Vende-se uma, à rua Bocaiuva.

151 com fundos para o mar.
medindo 11,30 metros de frente
por 60 de fundos Tratar na

mesma das 17 horas em diante.
15v. - 13

(/I'f pl/oouro OA KhOTSA.//tO. (017. E SE6UROS
. ITI."JAí ___"

AtençãoV. S. deseja comprar ou vender,
casas, terrenos, máquinas, moto
res, apólices e outros quaisquer ob
jetos ? Procure a firma A.L. Alves,
estabelecida à rua Deodoro 35, nes
ta cidade, que se encarre>rará do
assunto.

MACHADO & CIA.
AGfl:NCI.&.S E REPRESENTAÇõES

Caixa postal - 37. Rua João Pinto - 5.

I Florianópolis
Sn�ente8 mos principais mu.aicfplo. dO'

EETADO
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retaguardavo Exército britânico ocupou VIOLE-N'roS A'l'AQUES
a cidade de Aceranza, a 2,1 Argel, 26 (U. P.) - Forma-
kms. ao nordeste de Aviglia- ções aliadas atacaram as es

no.

I planadas fe�rov!árias de Pi"a
e as oomumcaçoes e concen

Salerno, devendo ser iminente VIOLEN'l'O COThIBATE I trações das tropas alemãs na
um espetacular avanço dOS' Londres, 25 (U. P.) - In- zona de Nápoles. Segundo des
aliados pelas planícies que formações rádiofônicas de" pachos de Argel, esses ataques
conduzem a Nápoles. Informa- Berlim admitem que se está foram sumamente violentos.
ções autorizadas deixam en- travando violento combate eu-
trever que os Aliados avança- tre alemães e aliados na zona
ram vários kms. onde os ale- de Salerno. Segundo os infor
mães ofereceram e continuam mantes nazistas, foram repeli
oferecendo tenaz resistência. dos diversos ataques lançados

pelas tropas anglo-norte-ame-

o Vaticano controlado pelos nazistas
Madrí, 27 (U. P.) -- A revista «Eglesia», órg'ão central da Ação

Católica espanhola, publica um editorial sabre a situação do Vaticano,
no qual expressa que «constitue dever dos católicos orar sem inter
rupção e sem desfalecimento pelo Papa. Que o todo Poderpso o pro
"teja -- diz o referido órgão _. lhe dê longa vida e não o . deixe caír
nas mãos de seus inimigos». E acrescenta: «A gigantesca elltensão dos
sucessos reservados ao poder do Estados tolhe a ação eficaz, mas não
há poder, bastante forte para selar os lábios dos filhos que, em prê
gações incessantes, clamam pelo Santo Padre».

•

Nova Iorque, 27 (U. P.) -- O arcebispo de Nova Iorque, monsenhor
Spellman, dirigiu um apêlo para que todos os católicos rezem pelo
Papa, que se encontra atualmente preso. «Roguemos pelo Santo Pa
dre, que se encontra numa situação dificílima e, como São Pedro
-- acentua o citado arcebispo -- e 'outros papas da antiguidade, encon
tra-se detido e não se pode comunicar livremente com os arcebispos
das diversas dioceses do mundo».

I
I

Dr. Oswaldo R. Cabral
De volta dos Estados Unidos reabriu seu consultório.

Rua Nunes Machado - Edificio S. Francisco
Consultas exclusivamente mediante cartão

Das 8 às 10 e das 15 às 18 horas
Aos sábados: -d os 14 às ) 7 horas

Folefone 1444

•

A Indústria de Papel e a
Cooperação Nacional

A Companhia Brasileira de' Celulose, Papéis e 'Cartonagem, com

séde em :8. Paulo, na rua Líbero Badaró n. 561, 4° A - Salas 401 a 406,
que estende as suas operações no Estado 'de Santa Catarina, na venda de
ações para integralizar o seu ,capital \social no mais curto espaco de tem
po, ipara .a sua próxima realidade de produção, tornou-se pela -,sua orga
nização liberal, numa 'verdadeira cooperativa nacional. As suas ações no
valor apenas de 100,00 cada uma, integrais ou com 20% de entrada e'

oito pagamento de 10,00 mensais, tem a finalidade de 'associar ricos e

pobres de todas as classes sociais. Capitalistas, comerciários, operá
rios, funcionalismo público, militares e :agricultores, mo inverter os seus

capitais, reservas e economias, no maior sentimento de patriotismo sá
d io ,pela Ordem e Progresso da 'emancipação econômica do Brasil, na

grande riqueza nacional da indústria de Celulose e Papel.
Os nomes dos .seus ;ilustres organizadores e o conceito dos seus pri

meiros e maiores subscritores do Estado de S. Paulo, que publicamos à
parte, é garantia dos seus propósitos 'na firmeza dos seus fins. O dcsen
volvimento máximo da 'i.ndústria de Celulose e Papel no Brasil. Sejamos
otimistas em relaçâo ao ;grande futuro da nossa Pátria na sua

.

maior
produção 'econômica. Sejamos mais brasitciros.

Confraternizemos todos 'no mesmo idealismo da cooperação nacio
nal, associando-nos com entusiasmo às novas e grandes .indústr ias que
surgem, hoje sabiamente ',nacionalizadas pelas nossas leis sociais, na vi
gilância coordenada do 'nosso acatado Govêrno.

Feita esta ligeira .exposição. pelo seu 'representante neste Estado,
abaixo assinado, li Companhia Brasileira de Celulose, Papel e 'Cartona
gem entrega o seu conceito moral e a sua capacidade .de organização, à
judiciosa apreciação do grande e ilustre povo do Estado ide Santa Cata
rina, onde ·delegou os seus Interêsses 'honestos na venda de suas ações
para integralizar no mais curto espaço de tempo o (seu capital social na,

mais próxima realidade de produção. Para maiores esclarecimentos p e
dídos de ações e distribuição do seu amplo Manifesto que deve ser lido
por todos os interessados da "Cooperação Nacional" das grandes in
dústrias que surgem, legal e honestamente organizadas, ,queiram dirigir
ae pessoalmente ao escritório da Inspetor-ia, na rua iFelipe Schmidt n.

41, ou, por correspondência, à caixa postal n. 185.
Inspetoria da Companhia Rrasileira de Celulose, Papéis e Cartoua

gem , Florianópolis, 25 de setembro de 1943.
TRAJANO J. REGIS

Companhia ·Brasileira de Celulose,
Papéis e CartonagemA Companhia Brasileira de Celulose, Papéis e Cartonagem, estu

dando as suas operações honestas no Estado d� Santa Catarina, no co

locar as suas ações,' no valor apenas de 100,00 cada uma ao alcance
dos mais modestos recursos, para o integralizar imediato o seu capi
tal social, na sua 'próxima realidade produção, tem a honra de apre,
sentar à criteriosa apreciação do grande e ilustre povo dêste Estado,
colmeia do trabalho honrado, os nomes dos seus fundadores e primei,
ros e maiores subscritores do Estado de S. Paulo,

F'UNDADORES •

DR. CELIO DA ROCHA MATTOS, Advogado e Corrsultor Jurídico dos Diários
'.Alssocia:do,s;

DR. WALDTR DA SILVA PRADO, Médico e Capita lista:
DR. RENATO DO AMARAL, Oap:itali.;;ta;
DR. ABEL BIGHUETTI, Eng. Proprietário;
SR. JOÃO AR:'-IAUD MAIA, Plroprietário;
DR. JOÃO ALFREDO CATALDI, Juiz de Direito dos Fe-itos da Fazenda F'e

dera í:
DR. ROGÉRIO VIEIRA TUCCI, Arquiteto e Propr-Ietâr io;
DR. LUIZ CARDOS PUJOL, Advogado e Proprietário.

LISTA DOS 'pRIMEIROS SUBSCRITORES
DR. AUGUSTO MARCONDES .JUNQUEIRA, Médico;
DR. CARLOS C. GANDODFO, Engenheiro;
DR. EMíLIO CARLOS, Advogado:
:SR. FRANOISCO A. COUTINHO FILHO, Industrial;
DR. JOÃJO CARLQS DA SILVA TELLES, Médico;
D. MARIETA GUEDES PENTEADO DE CAMARGO, Proor-íetâr ía:
DR. PROCóPIO RIBEIRO DOS SANTOS, Advogado;
DR. JORGE .BUENO MONTEIRO, BngenheiJro;
DR. PEDRO EGí'DIO DE SOUSA ARANHA, Médico;
SR. RUY GUEDES GALVAO, Dir-etor do Banco Indústeía de S. Paulo;
DR. HAEIEI CARLOS KIRILLOS, Médico;
:DR. JORGE PEREIRA MEIRA, Engenheiro;
D. HELENA LEI'fIE E SILVA, Pr-opr íetárja;
DR. HUi\1IEEDTO PASCOALE, Médico;
SR. ALEXAlNDRJE GOMES, Proprietário;
D. HELENA PAULA LIMA, Pr-opr-íetár ia;
·SR. AFüNSO CELSO SOBRINHO, Proprietário;
SR. FRANCISCO GIANOTTI, Cornerclan.te:
D. LINDA AMY DA CUNHA, Proprietária;
D. NELLY AMY DA CUNHA, Pa-opr ietár-ía:
SR. PAULO VIEIRA TUCCI, Arquiteto.
Pedidos de Ações e outros esclarecimentos, na séde da Inspetoria,

na rua Felipe Schmidt, n. 41, Florianópolis.

Desordens
AVANÇO }.JSPETACULAR
Argel, 25( U. P.) - As fôr

ças do Quinto Exército norte
americano estão atravessando
as colinas situadas ao norte de

2 JUIL ALEJUÃES
Argel, 26 (U. P.) - As fôr

ças do Quinto Exército norte
americano, que lutam na freno.
te de Salerno, já conseguiram
aprisionar dois mil soldados
alemães.

CÁI OlJ'fRA CIDADE
Argel, 26 (U. P.) O Oita-

na «nazista»

DESOR])ENS Á RETA
GUARDA

Nova Iorque, 26 (U. P.)
O marechal Kesserling foi
obrigado a retirar parte das
fôrças alemãs que lutam ao

DERRUBA])OS NO JUAR sul de Nápoles, para reprimir
Argel, 26 (U. P.) - Aviões desordens na retaguarda. Se

aliados derrubaram 19 apare- gundo deixou entrever a ernís-
lhos de transporte da Luttwat- sora de Túnis, os alemães es

fe ao largo da costa ocidental tão enfrentando um movi
da Córsega, quando tentavam mento de sublevação quase ge
levar soldados do "eixo" para I ral em toda a zona de Roma e
o território italiano. de Nápoles.

ricanas.

os russos,...

paSTa MECIlNICII
e PIPElÃO

�Conjuntos para todas as

capacidades
MÁQUINA,

D�ANDREA
Matriz:

LIMEIRA - Est. Sôo Paulo
Agência em S. Paulo

R. 15 Novembro, 150-9°and.
Caixa Postal 2528

Sracos e pernas
artificiais

Rio, 26 (A. N.) - O Minis
tério da Educação fez publicar
pela imprensa uma longa r�

laç'ãó de mutilados que devem
comparecer com urgência para
receber braços e pernas artifi
ciais, de acôrdo .com os pedi
dos que ao govêrno fizeram.

EY/TEmuitos
RESFRIADOS,;Í{f

�.'""':('
,�Ao primeiro espirro-c-al-.

/, \

gumas destas gotas DaS
narinas. Esta medicação

-=, especial estimula a Na
tureza a repelir o resfriaVIC te do ltntes que êle comece.

VA-TRG-NOL,
Alé quando suportarãoMOSCOU, 27 (U, P.) - "A

I
o locutor russo - está na imi- Moscou destacou o seguinte:

Alemanha será totalmente des- nência de ser dividida em duas"Até quando as pessoas de bom'
truida se o seu povo não se

re-I partes, pois Hitler não teve ca- senso, na Alemanha, vão perma
volar e derrubar Hitler e os seus pacidade de retirar as suas tro- necer passivas, deixando que o

capangas nazistas". Foi o que pas enquanto era tempo, espe- seu louco "fuehrer", aterrorizado'
afirmou o locutor da emissora de rando que as chuvas de outono pelo receio de ser derrubado, ten-,
Moscou numa irradiação especial d�tivesse.m os russos. "Desde �á 'I' te rematar a sua obra de dest�?irpara a Alemanha, ao comentar as vanos dias - acrescentou o in- completamente a nação alemã r_.
mais importantes e recentes -vitó- formante soviético - está cho- !

Destacou, também, o porta-voz
rias obtidas pelos russos na fren- vendo em toda a frente de bata- russo que os dois exércitos ale
te de batalha germano-soviética. Iha, mas, apesar disso, Smolensk mães do norte e do sul estão
"A frente oriental germânica' caiu e os russos tomaram outras ameaçados de ser isolados, entre'

está-se desmoronando rapida- importantes cidades e continuam si, em vista dos êxitos russos em

mente sob a violência dos golpes avançando em todos os pontos". Smolensk que permitirão ao exér-.
demolidores do exército soviéti- Antes de terminar a irradiação cito soviético avançar sôbre a'.
co. E a Wehrmacht - destacou. especial, o locutor da emissora de fronteira da Polônia.I

Não há rio detenhaque
Moscou, 27 (U, P.) Os rios não são intransponíveis pa-

ra as fôrças soviéticas. Segundo um jornal soviético as experi
ências russas, nesse últimos tempos, com a travessia dos rios
Mius, Desna, Vorskola e Dnieper, deixam entrever que fracas
saram os planos nazistas de defesa atrás dos rios. Ainda de
acôrdo com informações autorizadas, os russos, desenvolve
ram especial técnica para atravessar rapidamente os rios, em
grande escala, impedindo dessa fórma que o inimigo tenha
tempo de reforçar as suas posições defensivas.

no ministérie inglêsLondres, 27 (U. P.) - A imprensa confirma as nomea

cões de Lord Beaverbrock e de sir Anderson bem como a cria
ç,ão de novo sub-secretário parlamentar do Ministério do Ex
terior. Os comentários dizem que êsse rejuvenescimento mi
niterial reflete a decisão do sr. Churchill de possuir governo
capaz de afrontar os difíceis problemas do ,após-guerra. A sur

presa maior foi constituida pela nomeação de Iord Beaver
brock, .que muitos jornais' consideram o "homem misterioso"
embora se abstenham de julgá-lo, até que melhor conheçam
sua atuação.

Mudancas,

o Comité Político ..MilitarFormando
Londres, 27 (U. P.) -,- Foi anunciada a formação de um

Comité Político-Militar dos Estados Unidos, Grâ-Bretanha e
União Soviética. Esse organismo, juntamente com o Comité
Nacional Francês, ocupar-se-á de questões relativas ao armis
tício co ma Itália e outros assuntos relacionados aos .terrító
rios inimigos libertados. A Rússia está representada pelo sr,

Vishinhky, a Grã-Bretanha pelo sr. Macmillan. Os represen
tantes da Franca e dos Estados Unidos serão. designados pro
ximamente. O Comité referido terá sua sede em Argel.

\

Acidente a bordo do «Caxambú»
Pouco depois das 15 horas I trabalhadores tenham ficado.

do dia 23 do corrente, registou- sepultados".
se um acidente cuja importân- Ás dezesseis horas, a forrna-.
cia não se pode determinar ção de bombeiros continuava
ainda, a bordo do navio brasi- a trabalhar ativamente no des-·
leiro "Caxambú ", surto no di- moronamento havido a bordo
que' 3 do cais de Buenos Aires. do "Caxambú". Os bombeiros
Segundo informações colhi- procuravam tirar o cadáver de

das pela United Press no quar-! tripulante da aludida nave, sr �

tel-general dos bombeiros, de. Eduardo Torquato Santos.
onde saiu,uma formação, hou-
ve um desmoronamento de
carvão no porão do citado na

vio, quando se encontravam
trabàlhando vários homens.
Acredita-se que um ou dois

•

A�aque a Emdem
Londres, 27IU.P.• UlIgente] - As

«Fortalezas Voadoras» atacaram
esta manhã a grande base alernã:
de Ernderr,

Hitler?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Um aparelho Gillette é o presente que qualquer rapaz aceita
com orgulho e usa, para sempre, com inteira satisfação. E
para os jovens, especialmente, Gillette é um objeto indispen
sável, porque evita-lhes o risco de infecções da pele que podem
ser transmitidas por navalhas que passam de rosto em ros

to. Com um aparelho Gillette e as lâminas Gillette Azul, os

rapazes adquirem o hábito do barbear diário, com a econo

mia, comodidade, rapidez e segurança que somente Gillette
proporciona. Há aparelhos
Gillette para todos os preços.

::'j,\','

.' ,)

EVITARA O DESGOSTO
DAS INfECÇÕES NO TEU ROSTO!

Gil.lette
Caixa Postal 1797 - Rio de Janeiro IA·

J\gradecimento
Ten. Francisco Joaquim Medeiros

A espôsa, fi
lha, genro e

neto do sau

doso tenente
FRANCISCO
JOAQUIM

MEDEIROS, agradecem, de cora-

ção, as cartas, teleqrQl;nas e cuz- M M �
-tões de pêsames enviados por mo-
tivo do falecimento de seu espôso, I I
pai, sogro e avô, hem como tornam.

DI$CO's·.o agradecimento extenaivo a todas I I
as pessoas que os acompanharam. • •
nesse doloroso transe. 3 v.-2 .:

.' .

. '. :
40s sofredores I I

Dra. L. GALHARDO-Ex- i COLUMElA I·médica do Centro Espírita •• As F ••Luz, Caridade e Amor, co- • mais amosas musicas, com os mais •
rrrun ica a mudança do seu : Famosos artistas. Ico:nsultório para a Rua Bue- • /. •
nos Aires, 220 - 1° andar, I ULTIMAS NOVIDADES .1Rio de Janeiro, onde passa a

N A Ooferecer os seus préstimos .n
1

a I,R' DI LAR,-,- IIEscreva detalhadamente_;," II
• •

nome, idade, endereço e eri- : Rua Trajano, 6 Ivelope selado, para c.ees- • •
t· •pos a. ••••� ,

5 a n U u enol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:
� RSENIATO, V"NADA·
TO. FOSFOROS,CALClO

ETC,

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. DIPluP.lldo�,
E.gotadol, Anêmicos, Mã ••
qUI criem MlgroJ, Crilnçl.
nquíliclI. r.c.b.rão I toni-
fic.ção g.r.1 do orglnismo

com o

5a n gu e n o I
Llc. D.N.S.P. rr 199, de HJ21

"A Bandeira Nacional quando hastea
da em janela, por-ta, sacada ou balcão, fi·
cará: ao centro, se bojada; à direita. se
houver bandeira de outra nação; ao cen
tro, 86 figurarem diversas bandeiras,
_Fel'fazendo número impar; em posição
q.e mais se aproxime do centro e à di·
reita deste, se figw'ando diversas bano
deiras, a soma delas formar número par.
.As presentes disposições são também
aplicaveis quando figurem, ao lado da
Bandeira Nacional, bandeiras representa-
1ivas de instituições, corporações on as

fiociaçóes". (Deereto-Ieí n, 4.545, de 31 de
JIIlho de 1942: - Art. 18. N. 1).

Científico contra clássico THE LO�DON ASSURANCE
COMPANHIA DE SE�UROS "CRUZEIRO DO SUL"

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

Os jornais noticiaram, ontem,
a rehahilitaçáo ele UIll professor
de latim, que os alunos acusa

vam de ineficiente. E a notícia
serviu, por associação de idéias,
para que nos lembrássemos de
vcr.f'icar rapidamente, através
dos principais colégios cario-
cas, a experiência resultante da
bifurcação do antigo curso com

plementar em dois cursos dis
tintos - o científico e o clássi
co - inovação da última rcíor
nru do ensino.
A lição da cxperiêcclu é que

a juventude preferiu em massa

mnt ricular-se no curso cicn Iifi
co. No início do atual -mo le
tivo, a matrícula no curso clás
sico foi tão escassa que o mi
nístro

'

da Educação telegrafou
r os diretores de colégio, bd/er
tirido que o diploma do curso

clássico era válido para que seu

portador pudesse ingressar cm

qualquer escola superior, -Ias,
se assim é, a que veio a divisão')

O certo é .que a matrícula no
curso cientifico foi enorme, ao

passo que 110 clássico foi muito
pequena. Não sabemos se é de
ruasiado cedo para tirar con

clusões desse fruto, porém, des
de que êle existe com a, signifi
cação de um verdadeiro ."test"
em relação às preferências dos
estudantes, devemos ir nos -pre
parando para compreender o

que exprime. Se persistir, fôrça

é convir que a divisão não cor

respondeu ao que dela, se espe
rava.

Parece que a noção co .Iern

porânea de clássico não é eX8.

lamente a noção de antes da
guerr-a, de antes da guer ra de
19·)1. Por qtifFnãõ se há de cha
mar igualmen te de clássica a

educação cuja base são as cícn
cias, e rião o latim? Pois é POô
sível outra educação para o

mundo moderno senão a (jU0 se

nutre e se inspira no desenvol
vimento científico e técnico?

O que há de preponderar 11a!

educação moderna terá de s.-r

necessariamente a ciência. leso
constitue uma exigência dos
tempos, como foi exigência do
passado que prcponderasser« as

letras clássicas. Prova ,re]ment",
o que se têm que fazer é um

ajustamento, uma dosagem, e

não lima divisão. A di visiío em

vigor deve representar apenas
um compremisso . co tre duas

tendências, entre duas corren

tes. Ora, os compromissos são
fecundos quando oportunos,
mas êste nos parece apenas inu
trl. lima nova síntese -- é o de
que precisa o período final do
curso secundário, os dois anos

do antigo complementar e que
agora formam o ciclo do colé-

'

giü.
("Diário de Notícias", do Hío

de Janeiro).

I VENDElll-SE
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. Poqo rn- se os melhores preços da praça.
Tratar à rua Conselheirs Mafra, n' 41.

TAMANCARIA BARREIROS

·f9U4Uf'
ptopu4

'ENFERMEIRA
-

�.,.".

No fim de um ano, quan,,'
to somarão êsses dias de de
res, roubados aos afazeres eJ

A aproxima�ão do perlo- ás alegrias da vida?
do mensal é, para as senho- Afaste desl os padeci·.
ras que não. têm boa saude, mentos periôdkns. A SAUDE:.

. um tormento e um pesadelo. DA MULHER - regulador, tô-
A Simples lembrança dos 50 nico, anti·doloroso - é o reme-

'rimentos que se avizinham dio que lhe restítuíre á nan-

perturba-lhes a tranqulllda- quilidade. Ele tem no nomel'

.de e as põe em sobressalto� _

o r�j�cJ! �.!l� virtu_w.;

Á SAUDE DA
�

MULHER
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8 o ESTADO-Segunda.le"'a. 27 de Setembro de 1943

o ESTADO Esportivo
o domingo esportivo

'No Rio
Contrariando todos os prognósti

cos do "cátedra", o América ven

ceu ao São Cristóvão pela alta
contagem de 5 a 1, tentos de Cé
lia.r (2), Jorginho (2) e Manéco. O
ponto de honra dos sancristoven
ses foi assinalado por João Pinto·
Renda: 24.478 ceuzeâros,
-O Vasco derrotou ao Botafogo

por 3 a 1. tentos de Izaias (2) e

Lelé, para o vencedor e Lucas, po
ro o vencido. Renda. 26.315 crw

zeiros.
-O Flamengo abateu 00 Bonsu

cesso por 5 o 1, tentos de Pirilo
-3-, Perácio e Zizinho. Halo mar
cou o unico tento do bando ven

cido. Renda: 11.095 cruzeiros.
-Madureira e Bonsucesso empa

taram pela contagem de 2 a 2.
Marcaram os tentos: Jorginho e

Murilo, para o Madureira e Sonô
.

e Boleiro, para o Bonsucesso. Ren
da: 2.535 cruzeiros.
-Num prélio arduamente disputa

do, o Fluminense, graças a penal,
conseguiu vencer ao Canto do Rio
por 2 a 1, Os tentos do "onze"
vencedor foram assinalados por
Maracaí e Russo. Bolinho. marcou
c tento de honra do quadro nite
róiense. Renda: 19.872 cruzeiros.

Em São Paulo
o Corinthians derrotou 0.0 Ipí

ranga por 3 a O, tentos de Milani
-2- e Servilio. Renda: 58.476 cru

zeiros.
-O S. P. R. venceu' a Portuguesa

Santista por 5 a 4, tentos de Ma
noel Rocha -3· e Carlos Leite -2-,
para o vencedor e Bemba, Olegario
e Rata, para o vencido. Renda:
420 cruzeiros,
·A Portuguesa de Desportes aba

teu e Cemercial per 3 o. 1, tentes
de Xavier ·2- e Alberto.. Romeu
zinhe marcou e umcc ponto doa
comercialinos. Renda: 6.836 cru

zeiros.
-O Juventus venceu ao Jcbuquc

ra por 2 aI; tentos de Felipin,
Juan Carlos e Ferreira. Renda:
5.916 cruzeiros.

No Rio Grande do Sul
Em Porto Alegre. Grêmio I, Cru

zeiro 1; Nácional 2, Força e Luz O;
- Em Pelotas: Brasil 1, Farroupi
lha I. - Em Sta. Ana do Livra
mento: 14 de Julho 1, Fluminense
O - Em Nova Hamburgo: Floriano
5, Esperança O - Em Caxias: Ju
ventude 2, Flamengo 2.

_____ f�l; ti
Em Belo Horizonte

e. __.,

Atlético o, Cruzeiro o; América
3, Sete de Setembro 2.

No Recife
A seleção pernambucana reali

zou ontem, á tarde, seu primeiro
ensaio.

Em Curitiba
o selecionado pa.ranàense efetu

ou, ontem, pela manhã, rigoroso
exercício de conjunto que teve a

duração de 90 minutos.

Em Buenos Aires
Boca Juniors 2, River Plote 1

(Renda: 320 mil cruzeiros); Inde·
pendiente 2, Banfield I; Ginásia 6.
ROIIario 3; Lanus 2, Chacarita 2,
Buracan I, New OId Boys O; San
Lorenzo 2, Platense O; Racing 2,
Ferrocarril I; Atlanta 4, Estudian
te 1.

Em Montevidéu
Racing 3, PenaroI 2; Defensor 1,

RompIa O.

Os goianos em Curitiba
Viajando em ônibus especial,

chegou ontem, à noite, em Curi
tiba, a delegação goiana de fute
ból.

A próxima rodada carioca
Madureira x Canto do Rio, São

Cristóvão ·x Fluminense, Bangú x

Botafogo, Bonsucesso x América e

Flamengo x Vasco.

Figueirense
Em Assembléia Geral realizada

sábado último, o Figueirense apro
vou seus novos Estatutos.

América t x Biguassú O
Em disputa da taça Milton

Campos, pelejaram, ontem, ern
Biguassú, os quadros varzeanos do
América F. C., desta capital'e o

Biguassú F. C., daquela localida
de. Pela contagem de 1 a O; ven
ceu o América F. C., que esteve
assim constitudo: Xando, Chavi
nha e Cazuza, Nenem, Bola e Pe
dro; Lamarque, Matias, Bá, Ma
rinho e Vítor.

: ..
-:

Falsos mendigos

\

Rio, 26 (A. N.) - A polícia
local prendeu, nos últimos dias"
mais de 200 falsos mendigos,
Entre os impostores detidos,
em flagrante, havia um que
'usava muletas, embora sem

qualquer defeito físico com.
ótima saúde e pernas lépidas.
Além disso, possuia dínheíroneiros. em bancos.O padre Anderaa foi preso

há dias, e o padre Wexelsen-
....• ....

-iiâstfá
..

ô·cupâCía
..........

Freihov, que durante algum Argel, 27 [U.P.] '- As tropas fran
tempo têm estado preso pelos cesas e corsas ocuparam o impor-·
nazistas, foi agora transferido tante porto de Bastia, por onde 05'

alemães estavam procurando reti
para Grini. Padre Alf Haugc, ror as suas tropas da Córsega poru,
Stange, está preso, e o teólogo a Itália. Segundo informou a emis
Dr. Lundeberg foi proibido de soro de Argel, com a conquista d�
realizar as suas reuniões. Os Bastia fol terminada, praticamen
bens do Dean Kobre foram te, a ocupação de toda a ilha pe-

las forças das Nações-Unidas.confiscados. O Padre Erling
Ruud, de ArendaI, foi preso At - I A despesa cem o'

R 1 ençao . cinema póde ser ti-
pela Gestapo, e o padre o f, "Ilda com a venda' de papel velho.Knudsen foi exilado. para C),' :Cpmpramos a Cr$ 0,40 o quilo�.
norte do país. ,"" 'Rua Frcmcísco Tolentino, 3.

Há três anos tôda a Humanidade olhava quasi com terror
as vitórias do inimigo que parecia invencível. Mas o

mundo reagiu. E agora basta abrir os jornais para ver

como as tropas da Democracia estão conquistando terre
no palmo a palmo, libertando povos, anunciando um

mundo novo. Por que? Porque milhões cooperam. Civís
e soldados. Nos campos de batalha e nos laboratórios.
A produção de guerra tornou-se espantosa. Sua eficiên
cia multiplicou-se. Nessa luta, vital para o mundo, a

General Electric foi mobilizada. Suas fábricas e seus

laboratórios ficaram a serviço da Democracia. E nêsse
esfôrço, milhões de clientes também tiveram a sua parte.
Porque compreenderam que a General Electric tinha um

objetivo mais importante do que fabricar utilidades
domésticas: cooperar para a Vitória comum. E porque
sabem que, preservando, para uma vida mais longa, os

produtos General Electric que possúem, íaoilítam a total
dedicação das fábricas e laboratórios G. E. à grande
causa. Quando a vitória chegar, esses milhões de amigos
da General Electric vão ser compensados. Inteiramente
a serviço da Paz, utilizando as novas conquistas e des
cobertas, ainda em segrêdo, a G. E. poderá oferecer, em

todos os setores da eletricidade, artigos de maior utili
dade, eficiência e valor. Em todos os sentidos vale a

pena aguardar a Vitória!

*
CONTRIBUA PARA A
VITÓRIA COMPRANDO
'BONUS DE GUERRA!

• GENERALeELECTBIC

fwnI Bétdco * R6dio * Tostodor * Lavador de roupa * Aspirador * Passadeira * Ventilador * Fogão. * lavador de pratos * Estudalu% * Cafeteira * Refrig.rado.....

Carlos Hcepcke S. A. Comércio e Indústria IQUeima do livro santoAssembléia Geral Extraordinária -

T N) A- Londres - (A. _ .
-

t,a CONVO.C�ÇAO. ,. Gestapo durante uma "raz-Na forma dos estatutos SOCIaIS e leís que regem a materla, ." '
.,. , .

ficam convocados os senhores Acionistas desta Sociedade, para a assem- ZIa aos· prISIOneIros polttícos
bléia geral extraordinária, no dia 30 do mês corrente, às 14 horas, noruegueses dos campos de
na sede social à rua Conselheiro Mafra, n. 30, nesta.�apital, com concentração de Grini, desco-
Q seguinte a:Ordem do Dia»: Reforma dos Estatutos SOCIaIS. briram alzumas Bíblias na

Florianópolis, 22 de setembro de 1943. b... E
I

,

ADERBAL RAMOS DA SILVA, Diretor-Presidente. posse de prrsioneiros. _
ssas

Bíblias foram confiscadas e

queimadas diante dos prisio-Greve em Los Angeles
Los Angeles, 25 (D. P.) - mais de

dois mil e quinhentos membros da
S'b d' d d. ., . ,a a o a tar e, per eram-se no

Fraternidade Ferrovla�la declara-
percurso das ruas Felipe Schmidt

rarn-se em greve nas Iinhas do Pa- e Trajano um colar de ouro, com

cific Electric Hailways, paralizan- um coração tombem de ouro e den
do 1.700 quilômetros da linha Iér- tr� do qual �á u� re�rato. E'

. obJeto de rrruí tc, esbmaçao. Gra-
rea da rede local e dos serviços tificada será a pessoa que, tendo-
inter-urbanos que servem a zona do-o achado, o entregar na reda
metropolitana de Los Angeles e ab- ção do ESTADO. 3 v.-l
sorvem pelo menos metade do tran
sito de materiais bélicos pelo por
to local, servindo além disso a 55
municípios dai California meridio
nal. Os grevistas exigem o aumen

to de salário de 13 centavos de do-

QUEM ACHOU?

Fronteira calma
Angora, 27 [U. P.] -- Foi, oficial

mente desmentida, a versão, que
circulou no estrangeiro, àcerca de
desordens ocorridas na fronteira
russo-turca, onde a situação con

tinua sendo normal e de absoluta
calma.lar por hora.
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