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LONDRES, 3 ru Pe) ..� O MINISTRO DO TRABALHO, SR. ERNEST BEVIN, DIRIGIU UM
"ULTIMATUI\'" A NOVE MIL OPERÁRIOS DAS FÁBRICAS VICKERS QUE SE ENCON
TRAM EM GREVEe O TITULAR DA PASTA DO TRABALHO SALIENTOU QUE A GREVEf

ESTÁ ENTORPECENDO O ESFÔRÇO BÉLICO E PõE EM PERIGO A VIDA DOS COMBA-
TENTES SRITÂNICOS.

Não-'afttarà acúc--afr
em São Paulo

S. PAULO, (Via aérea)
Em virtude das providências
tomadas pela Comissão de
Abastecimento, está afastado
o receio de uma possível falta
de açúcar para o consumo lo. I

cal. Estão sendo esperados vá
rios carregamentos, provenien
tes do norte do país, tendo si
do requisitadas, também, se

tenta mil .sacas, no interior do
Estado, para o suprimento des
ta capital.

-

--Condenado o espoio
Manes Muts

RIO, 4 (A. N.) - Revela-se
agora que a poderosíssima es

tação de Hanes Muts, o famo
so químico alemão que estava.
a serviço da espionagem na

zista sob as ordens de Chris-
tiansen, estação essa instalada.
no alto do morro de Sant\ Te
resa, era que devia transmitir
o sinal para o afundamento
do "Queen, Mary". Hanes Muts

8932 está prêso e foi condenado a.

I vinte anos de prisão.

o
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Grandes canhões alemães
LONDRES, 3 (U. P.) - Ca

nhões de 30 metros de com

primento foram assestados pe
los alemães a 15 milhas de
Calais e Boulogne, para atacar
Londres, segundo expressa o

correspondente do "Daily Te-

paralegraph" em Estocolmo. Ex- dispositivo especial de propul
pressa que o raio de ação de são que lhes permite atingir a

tais peças, colocadas em posí- estratosféra. Se fôr exata a

ção subterrâneas, é de uns 200 versão, constituirá um indício
quilômetros, e que disparam de que os germânicos estão de
projeteis-foguetes, providos de cididos a reproduzir a aparição
hélices de orientação e de um dos canhões "Bertha", com

que bombardearam París na

guerra passada, porém os en

tendidos afirmam que não se
trata de uma arma perigosa,

.... :

IiipagIna desta edição, estamos publicando urna repor
tagem enviada pela «Agência Amorim Parga», à cêrca da Ráãio
Ipanema, do Rio de Janeiro, emissora essa vendida à embaixada ale
mã para fazer propaganda do «eixo». Damos acima os retratos dos
principais protagonistas dessa negregada transação. São êles, da es

querda para a direita: Wilhelm Franz Koenig, Von Cossel, Thiers An
drade Ribeiro e Peter Jurich. -- (Fôto «Amorim Parga», exclusivo
para «O ESTADO»).

LONDRES, 3 (U. P.) -- A emissora suiça anunciou que
4 aviões norte-americanos foram derrubados ontem sôbre o pois, depois de uma série de
território suiço, pelo fogo das baterias ailti-aé'reas loc�is e ca-

uns vi�t� disparos, deve ser

ças alemães. Segundo os mesmos informantes, alguns tr ípu- \ recondícíonada para po�er en

Jantes dos aparêlhos norte-americanos conseguiram salvar-se, trar novamente em açao.
saltando de paraquedas. Soube-se, porém, que sete aviadores p;�;t�';id��çã;-�morreram Londres 4 [U.P. ] -- A emissora da

Turquia divulgou urna nota, dizen
do ser sua crença que os o Iernôes
projetam destruir Roma, por com

pleto, de conformidade com a de
claração de Hitler. Corno se sabe,
o "fuehrAr" disse que a "a Itália
se converteria num sangrento
campo-de-batalha, devido à suo

capitulação" .

Contra refinarias
petrõleo

de Procuram burlar a
tabela de prevosRecife, 4 (A. N.) - A Comissão

ele Tabelamento continúa tomando
provédências cnergicas par.i ÚS"
belar as manobras de nurucro so-,
comer-ciantes que procuram burlar
a tabela de pr

ê

ços. Ainda ontem a
comissão cassou o direito de rece
ber trigo à firma Manuel Monteiro
& Cia., por estar vendendo farelo
de trigo a CrS 30,00 quando o prê
co tabelado é de Cr.C; lJ,oo. A eo
missão esLá apclan-lo 1)n[::'I a popu
lacâo a-f'irn-rlc fornecer denúncias
contra as firmas infraloras. Nume
rosas denúncias vêm sendo rcce
bidas c estão sendo .ipuruda s.

Dias difíceis
�

mais estão por vir
da estão por vir os dias mais difí
ceis da guerra, no que se retere à
perda de homens nos campos de
batalhas do sul da Europa.' Além
disso, destacou que níngucm de"e
confiar no próximo fim da guerra,
pois ainda é forte o inimigo que
está sendo enfrentado pelas Na

ções Unidas. O coronel Frank
I{IlOX conferenciou dcmoradamen
te com os gencraís Eísenhower-,
Spats e Alexander e o almirante
Cunningham.

NOVA DELHI, 3 (U. P.)
As fôrças aéreas aliadas ata
caram intensamente as. refina
rtas de Petróleo, ocupadas pe
los japoneses, na margem do
Irrawady, alguns kms. ao sul
de lVIagwe, na Birmânia.

AI·g'el, 4 (D. P.) O coronel
Fr-ank Knox secretár-io da i\Iarinha
dos Estados Unidos, visitou a ci
c1a(le de Nápoles depois de ocupa
da pelos Alfados. O titular da pas
ta da lUarinha norte-americana
inspecionou as principais posições
aliadas 110 �Iet1iterrâlleo e na Afri
ca do Norte e, finalmente, assistin
ao canhoneio da frente de Sales-no
Nápoles pela esquadra aliada. Em
ligeiro discurso, que pronunciou, o
SI·. Fr-ank J(nox destacou que aill-

Compram-se estabilizadores.
N8. "Radiolar", rua Trajano, 6.

Passam fome os
motoristas cariocas

Novo embaixador
rnS50

LONDRES, 3 (U. P.) -Che
gou à capital britânica.na ma
nhã de hoje, o novo embaixa
dor russo na Grã-Bretanha sr.

Fédor Gusev, que foi recebido
pelo representante do senhor
Anthony Eden, ministro do
Exterior britânico.

Jornais do Rio de Janeiro di
vulgaram o texto do memorial
em que os motoristas daquela
capital rogavam ao sr. coordena
dor da Mobilizacão Econômica o

aumento da cota semanal de ga
solina, que lhes fôra estipulada,
visto ser insuficientíssima. Em
certa altura do referido memo
rial lê-se esta passagem:
Atualmente, cada motorista re

cebe 30 litros de gasolina por se
mana, ou sejam 120 por mês ou
4 litros diários.
Com essa quantidade de gaso

lina, que dá apenas para rodar
20 quilômetros, os motoristas
têm que fazer face .a todas as

despesas· com aquisição dos aces

sórios, dn clusive garage e impos
tos, Instituto de Aposentadoria,
Cr$ 32,50, e bonus de guerra,
10,00 mensais, aumentados, co
mo é público e notório,os acessó
rios, .na proporção de 300%, e ti
rar os meios de subsistência pa
ra si e sua família, Q que se tor
ua humanamente impossível.Man
da a verdade que se .diga que os
motoristas do Rio de Janeiro se
encontram a braços com as mais
sérias dificuldades, e muitos até
passam fome".

Perseguição aos judeus da DinamarcaEstocolmo, :-J (U. P.) - Nos

cír-ll1uam
chegando à Suécia os refu

c�llos dinamarqueses desta capital gíados israelitas, que recebem todo
cllz·�e que JCl foram conduzidos a') o auxílio das autoridades suecas.
navio, em que serão deportados, Na cidade de Malmoe foi-lhes cedi
mais _de l.600 judeus da Dinamar- da uma casa, que agora serve ele'
ca. Nao se ,sabe se o vapor já zar lar' aos fugitivos hebreus. Entre
I�O.U rumo a,AleJT.lanha; �as acre- êsses, encontra-se o famoso prodita-se que e muito provável que fessor de física Niels Bohr nossul-
já tenha deixado o pôrto. Conti- dor do Prêmio Nobel.

' 1

A t
- I A despesa com o

ençao . cinema pôde ser ti·
roda com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 O quilo.
Rua Francis(.,o Tolentino, 3.

-."..,....._-.._-_._._-_._._._-_-_._-_-.._._._._._-_-_._-_..- ..-_-_-_._-_._._-_-_-_-_-.- -_-..-_-_-_-_-_w.J.

Espera-se que haja perfeito acôrdo
CIDADE DO MÉXICO, 3 ru. P.) "Haverá perfeito

acôrdo quando se reunirem Stalin, Roosevelt e Churchill". Foi
o que declarou o sr. Joseph Davies, ex-embaixador norte-ame
ricano na Rússia, ao referir-se à próxima conferência tríplí
-ce aliada. "Esse entendimento acrescentou o sr. Joseph
.Davies - será em benefício dos interêsses comuns dos Esta
dos Unidos, Grã-Bretanha e Rússia e será impossivel não che
garem a acôrdo". O sr. Davies adiantou que a conferência dos
três dlrtgentes não se realizou antes, devido ao fato de Stalin
ser o chefe do comando militar da Rússia, tendo, porisso,
grandes afazeres. Além disso, durante o verão passado, a si
tuação ainda era grave e Stalin não podia abandonar o seu

J)osto.

) Os estrangeiros em Indíspês-sef com
São p,u�� 4 �a�)If)_ Um ves- com Ioda genfe ...pertino divulga que o número de

estramgeiros residentes neste Esta- João Pessôa, 4 (E.) - Dando
do atinge a 1.400.000, dos quais execução a um acôrdo do Tribunal
503.783 VjYe111 nest� capital. Corno de Apelação, o interventor assinou
se sabe, a populacão do Estado d 1· ibiliatinge a 8.000.000 de habitantes. Ao um decre!o peno o

.
em (ISpOI1l 1 1-

contrário do que se supunha,

fi-I
dade Jo�e. Demetr:lO . Albuqu�rque

guca em primeiro lugar, entre as e Silva, J,UlZ de D�'relto na. c:(�adecolônias estrangeiras, a portuguesa de Piancó, que se lI1comp::_tJbllJz?u
e não a italiana. com quasi toda a população dali.

. -.-_....-_-_-_-_._-_-_-_._-_-_-.-_-_-_-_-_-...........__.. -

..-_M_-_....-_-_-_-_._-_-.-...._-_-_-_-_...".

Chapéus PRIOR
Pijames LEMO

Finíssimos tropicais e linhos·--iíá--que--·i··_'iiú·nique"Londres, 4 [U, P.] -- O ministério
britânico de aviação expediu um

comunicado sobre o ataque da RAF
contra a cidade de Munique, on
tem realizado. Diz que as primei
ras informações indicam que o

bombardeio foi bem concentrado.

�Acrescenta o comunicado que aviões
da RAF tombem semearam minas
em àguas InImigas, sendo igual
mente bombardeados objetivos do

�Ruhr e da Renânia. Nove apare
lhos britânicos desapareceram nes-

,--.-.---.----.-.-...-----...----------••���.---••_---.----.------......�.. sas operações. ,r...,...._....--..--.-.�._..;_._••IQ....._......._,.",._.""_........:_._._.-.J-.••-.._._._........-..........

acaba de receber

"A MODELAR"na casa

O PÂ R.1:�_ISO Precos9 ultra-vantajosos !Rua Fel. chmidt Fone 1629

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ASSINATURAS
Na Capital:

ADO Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trímestre Cr$ 20,00
Mês c-s 7,00
Número avulso Cr$ 0,30

No Interior:
Ano Cr$ 80,00
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre Cr$ 25,00

Anúncios mediante contráto

Os originais, mesmo não pu.

;
blicados, não serão devolvi.

dos.

A direção não se responsa
oiliza pelos conceitos emiti.

I
dos nos artigos assinados

Cada navio. afundado
custa 2 submarinos

ao «eixo.
Londres (B. N. S.) - Na sua

desesperada luta com a esquadra
britânica, os alemães estão per
dendo quasi dois submarinos para
cada navio que êles anunciam ter
afundado - escrevo o correspon.
dente naval do "Daily Herald", A.
J. lVIac Whinnie.
Uma soma de todas as procla

mações feitas por Berlim durante
um mês produz uma cifra total de
apenas 15 navios num total de
96.000 toneladas - as perdas mais
baixas já anunciadas' por Berlim.
Isto quer dizer que si a escala de
afundamentos de submarinos é
mantida na média de 30 por mês
anunciada por Churchill recents
mente, cada navio aliado ou neu ..

tro afundado custa dois submari
nos ao Eixo.
Ao lado disso, 15 navios sornan

do 95.000 toneladas representam
uma baixa média de tonelagem
por navio e incluiria' uma quan
tidade de pequenos navios. Tão
pouco existe razão para crer que
Berlim desta vez não haja exage
rado como sempre. Para dístraír
a atenção do seu público do fra
casso submarino, os propagandis
tas de Berlim proclamam uma to
nelagem muito maior de navega.
ção afundada durante o mês pela
Luftwaffe.
Como o fracasso submarino não

pode mais ser disfarçado, Goeb
beIs volta suas esperanças para a

Luftwaffe, esquecido de que tam-'
bem esta foi derrotada e eclipsa
da pela RAF dois anos atrás.

rádio-emissora carioca
c.,,_.

AeSlf'_____
1 que, segundo .recentes inves·

tigações feitas por cientistas
norte-americanos, existe sôbre o

corpo de uma u rucu mosca

mais de um milhão de bacterias.

o PENSAMENTO DO DIA
"As revoluções frequentes fa-·

zem raquíticas as nações recen-

tes". - Marquês de Maricá.

2 que em algumas povoações
do centro do Mêxico ainda é

posarver ouvir-se falar, em sua

for;m.a original, o «Nahua» ,�dia
leto usado· pela maioria das
antigas tribos Aztecas.

3 que a bibliotéca nacional da
França, a maior do mundo,

possue 2.500.000 livros, 100.000
manuscritos, 300.000 gravuras,
e cêrca de 200.000 moedas e

medalhas.

4 que a zona mais baixa da
terra é a região do Mar Mor

to, situada a 395 metros sob o

nível do mar.

5 que os Estados Unidos foram
o primeiro país do mundo a

usar o arado de aço, máquina
inventada em 1837 pelo cidadão
norte-americano John Deere.

6 que Albert Cowper, de Atlan-
ta, Goorgia, nos Estados Uni

dos, foi o primeiro homem do
mundo que fez fortuna criando
ratos brancos; e que êsse «fa
zendeiro» é o maior fornecedor
daqueles r�edores para os labo
ratórios experimentais dos Es
tados Unidos.

A ANRDOTA DO DIA
O ANTIGO ALIADO

HITLER: Quem é êsse ferra-
braz?

- E' o General Verão!
HITLER: Êsse miserável tam

bem se passou para o inirnigo Pf
'

O PRATO DO DIA
TROUXINHAS DE ESPI

NAFRE, - Cozinhe um môlho .
de espinafres sem água, apenas.
com pouco sal. Escorra em se

guida a água que fica de cozi
mento. pique finamente o es-··

pinafre, junte-o a um môlho .
branco e dois ovos batidos.
Misture à massa um pouco"

de queijo ralado e frite às co-

lheradas.
O PRECEITO DO DIA

De um modo geral, !I pêso
normal de uma pessoa deve es

tar em relação à altura da mes

ma, Praticamente, o indivíduo
tem que pesar tantos quilos;
quantos centímetros, além de
um metro, tem de altura, tole-
rande-se uma variação de até:"
10%, para mais ou para menos.

Fora dessa margem de tolerân
cia. para mais, há excesso de
gordura ou obesidade.
À altura de 1,60m, por exem

plo, deve corresponder o pêso
I de 54 quilos, no rrurnrno ou:-,

de 66, no máximo. SNES.

.,
.1
'1,

GRIPE o 'TOSSE o BRONOUíTE
4 eo. J•••••••••••••••

IBanco do·Brasil UltimosM::I�!!�od! finos
C'pU" ��cie�ade ����i�a"o.ooo.ooo,oo I

ACABA DE RECEBER o
Fundo de reserva e outras reservas Cr$ 1.348.131.138,50

Agências e correspondentes em todo o país
EXECUTA TODAS AS OPERAÇõES BANCARIAS

Abona, em conta corrente, os seguintes juras:
AG:mNCIA LOCAL - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 3

Dep. com juras (GOMERCIAL SEM LIMITE) .

Dep. limitados (limite de Cr$ 50.000,00) .

Dep. populares (idem de Cr$ 10.000,00) .

Dep. de aviso prévio (de qualquer 'quantias com retiradas tam-
bém de quaisquer importâncias).
com aviso prévío de 30 dias ,

idem de 60 dias .

idem de 90 dias .............•.........................•
Depósitos a pl'azo - fixo

por 6 meses .

por 12 meses ...•.......................................

;'«Lar dos Móveis)
(anliga" seccão de móveis d' Modelar)

Rua Trajano, 15

Comprai na CI' SA MISCE
LÁNEA é saber economizar'

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

salas de visita, de fino acabamentG,

Vendas à, vista e a prazo
r

----------------------------':,{

uma
PRIMEIROS RESULTADOS DA VIGOROSA CAMPANHA DETERMI
NADA PELO NOVO CHEFE DE POlíCIA DO DISTRITO FEDERAL
CONTRA A QUINTA COLUNA - NOVAMENTE EM FÓCO O PERI
GOSO ,ESPIÃO VON COSSEL E O DIRETOR CAMOUFLADO DA PRO
PADANDA ALEMÃ NO BRASIL >- ENVOLVIDOS NA VENDA DA
RÁDIO - EMISSORA ,DOS "BRASILEIROS" O ADVOGADO E O

SECRETÁRIO DA EMBAIXADA 'ALEMÃ
Rio (De "Press Parga, "por rádio-emissora e o segundo o

via aérea, para "O Estado") intermediário da mesma.
- Como primeiros resultados Também aparecem envolvi-

I
da enérgica e vigorosa campa- dos no negócio os advogados
nha determinada pelo novo" brasileiros" Theirs Ribeiro e

chefe de Polícia do D. Federal, Paulo Eugênio Figueira de
tenente-coronel Nelson de Me- Melo, escolhidos para figurar
lo, contra a "quinta-coluna" como adquirentes da Rádio
a polícia carioca acaba de de- Ipanema, ou, melhor, como

sarticular novo e importante "testas-df-ferro".
fóco de espionagem nazista A venda foi efetuada pela
nesta capital. importância de Cr$ .

Tinha êsse fóco como "quar- 950.000,00, sendo os detalhes
tel general" a emissora local f da mesma discutidos com Pe
Rádio Ipanema, cujas instala- ters Jurisch, advogado da em

ções estavam por sinal vendi- baixada alemã.
das aos alemães, desde 1941, A entrega do dinheiro foi
para servir ao Reich. feita ao indivíduo Wilhelm
Com essas novas e sensacío- Franz Kominig, em parcelas,

nais d1ligências da polícia des- pelo secretário da mesm.a e111-

ta capital reapareceu em ati- baixada. Gustav Glock.
vidades contra a Segurança Ao fazer aos jornalistas as

Nacional, o perigoso espião sensacionais revelações que
nazista Von Cossel, envolvido acabamos de resumir, o major
em outras redes de espiona- Amaro da Silveira, novo dele
gem já desarticuladas, e ca- gado Especial de Segurança
moufIado de chefe da propa- Po'lítica e Social, disse que o

ganda alemã no Brasil, Wi- tenente-coronel Nelson de Me
lhelm Franz- Kominig, que di- lo já havia cientificado do ca

rigia o célebre Departamento so, em todos os seus pormeno
das Estradais .rle FeiTO Alemãs, res, as altas autoridades do
entre nós. O tlrimeiro, foi o pa- País, para que tomem as pro
trocinador e orientador da vidências necessárias, com re

transação para a compra da lação à "Rádio Ipanema".

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

Dro&,1l8 nacionais e estrangeiras - Homeopatias - Perfumarlu
Artigos de borracha.

Garante-se a exata observância no receituário médico.

J;'REÇOS MÓDICOS.
Rua Co�lhelro Mafra. 4 e 5 (edlffclo do Mercado) - FONlll 1.1141

2% a/a
3% a/a
4% a/a

3,5% a/a
4% a/a

4,5% a/a

4% a/a
5% a/a

COM RENDA MENSAL
poe 6 meses

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

LETRAS IPOTECABlAS
As letras hipotecárias emitidas pele BANCO DO BRASIL, dos valares de

Cr$ 100,00, c-s 200,00, c-s 500,00, Cr$ 1.000,00 e crs 5.000,00, teem por ga
rantia: OS MóVEIS HIPOTECARIOS - O FUNDO SOCIAL e O FUNDO DE
RESERVA.

São emitidas ao prazo máximo de 20 anos e Iíquídâvels por via de soro •
teios anuais. •

Seus juros de 5% ao ano, pagávels por meio de cupões, de 6 em 6 meses, I
em 31 de janeiro a 31 de juiho de cada ano, estão isentos de quaísquee jm-

.1.postos, taxas, selos, contr ibuições ou outras trtbutações redero.is, estaduais
ou rrrunícipais, de acõrdo com o decreto-lei n. 221, de 27 de janetro de 1938.

Preferem a quaisquer títulos de d.írvida qutrografarta ou previlegiada e :podem empregar-se: EM FIANÇAS À FAZANDA PúBLICA; - EM FIANÇAS

ICRIMINAIS E OUTRAS; - NA CONVERSA0 DE BENS DE MEh"ORES,

I
ó�FÀOS E INTERDl'I1OS; e NO PAGAMENTO DOS JUROS E DAS PRES- •
TAÇõES DOS EMPRÉSTIMOS EM LETRAS HIPOTECÁRIAS CONCEDIDAS

••••PELO BANCO.
São megocíáveís em qualquer parte do território nacíonal e cotadas em

BOLSA. ;

I
Agências no Estado de Santa Oatar-Inac :.FLORIANÓPOLIS, JOINVILE, BLUMENAU, CRUZEIRO, TUBARÃO

E MAFRA :

I
EXPEDIENTE: D1�s l�á::d��: ���a�,;o �:s 1�4 h��a�� horas.

..:Endereço telegráfico - SATELLITE

I
Gerência �................... 1614 •

TELEFONES: Contadoria 1114 :
• •
.....................................................

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Assassinado em Paris
o financiador do Integralismo no Brasil
RIO, 4 (E.) - O "Diário da lembra que Karl Ritter foi o

Noite", diz que, segundo notí- organizador da sspíonage-n
cias aqui chegadas, foi assas- nazista em grande escala no

sinado, em París o embaíxa- nosso país, tendo trazido parn
dor nazista Karl Ritter, que, o Rio, a-fim-de auxiliá-lo nes

durante algum tempo, repre- sa empreitada, colocando-o co

sentou o Reich no Brasil. In- mo adido à embaixada, o Ia
formações de fontes partícula- moso von Cossel, especialista
res não fornecem amplos deta- em espionagem e corrupção.
lhes a respeito, mas adiantam Foi êsse mesmo von Cossel
que o emba.ixa.dor Ritter foi que preparou a trama para a

abatido a tiros por um patr ío- aquisição da Rádio t Ipanema
ta francês, no momento em pela embaixada alemã, por in
que descia de um automóvel, termédio dos líderes integra
para assistir a um espetáculo listas Paulo F'Iguei ra de Melo,
teatral. Acrescentam ainda que falecido recentemente em Pe
as autoridades nazistas pre n- trópolis, e Thiers Ribeiro, ora

deram várias dezenas de re- prêso pela polícia carioca. O
féns, ameaçando fuzilá-los, ca- \ embaixador Ritter foi o priu-
80 o verdadeiro culpado não I ciPa. I fi.nanciador do movímen
se ap-resente, dentro de deter- to integralista no Brasil.
minado prazo. O vespertino re-

PR(){JITRA.-SE
ENGENHEIRO-MECÂNICO com prática de oficina
e experiência na construção e instalação de ma

quinário para indústria química, para grande
fábrica de produtos químicos possuindo oficina
própria. Favor mandar ofertas com detalhes à

Co ixu Postal, 2766 - S. Paulo.

das reais vividas no mun

do da imaginação - eis o

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

início da '"

.

/.���fI��.: 1:11 g,1: b� p .

��da melhor sede de

ROMANCES POLICIAIS

o ÚI,TIMO CASO DE TRE�T .. E. C. Bentley
UM ENIGMA PARA nOIDOS. Patrick '!uentill
A MORTE NO NILO Apitha Christie
O GRANDE CASO DE }'RENCH F. WiIIs Crofts
A MORTE DANSA NA RU�IÃNIA v, W. JllllSOII

/

• L,T['RATV"'" POLICIAL NADA TEM O( INrr:'tI.()R. MUITO. ,.r:LO CD"'!'PtÁR'O.
CCUPA UM LUGAR PJ;.OEM-INENTE "AS \.[TRA-S CONTE,MPORANCAS ', f1'lUMUtAS

CELEBRIOAOI:S _ ENTRE AS QUAIS FRANKLIN ROOSE'/ELT, AIlRAD LlN.cOLN,

IIERNARD SHAW, SOMCR5ET MAUGHAM, RUY 8AI'I..,09". OOROTHY.THOMP30",
O DUQUE' 1)[ WINDSOR, GEft'[ Tt»tNEY. EDWA"O ROItIN&OI't.

- $AO CITADO.

UfT"l: oa ,-...s 00 UV.aO "OLleWt.'-
,

AN lYERSARIOS
espreito-vos,

elo pairo pelo ar.

anrsersàrfoe J

Faz anos hoje a' exrno., sra d,
Alcides C. da Cunha Luz, esposa
do sr. Eduardo Pio da Luz, prof.
do Inst _ de Educação.

I Preservai-vos
com uso habitual das

PASTILHAS

VAL·DA
Festeja hoje seu natalício a ex

ma. sra. d. Erica F. Grams.

Completa hoje' 73 anos a vene

randa sra. viuva Franeisca Angelo
Gc llottí , residente em Tijucas. Mos exigi sempre os

VERDADEIRASNesta data, assinala-se
lício da srita. Francisca
Fonseca.

o nata
de Assiz Vendidas só em caixas

com o nome VA LDA
I'. Licença do D. N. S. P. N° 186
o""l) , de 26 de Fevereiro çO>c..'.•

<i1enl ,de 1935 000" \).

ho/ 0,002, EucalyplO\ O.

Mais um aniversário completa
hoje a menina Zenite Ribeiro.

Decorre hoje o di'; natalício da
srita. Maria Wendhausen, filha do
saudoso conterrâneo ceI. André
Wendhausen.

I
NOVO TIPO

usado pelos
DEo menino Murilo-José, filho do

sr. Manoel Born da Silva, fa. anos
hoje.

TORPEDO
submarinos alemães

Nascimentos: a sua tripulação, exceto um
martnheíro.

Os submarinos nazistas su

biram à superfície para lutar
com os "Liberators" canaden
ses de longo raio de ação".

De um porto canadense do
Atlântico, telegrafava há pou
cos dias o representante da
A. P. o seguinte: - "Os sub
marinos alemães voltaram à
batalha com um novo tipo de
torpedo mortífero e eficiente,
segundo alguns dos cem sobre
viventes de um navio mercante
aliado afundado, que desern
barcararn neste porto no co

mêço desta semana. São êles
as primeiras vítimas dos gran
des submarinos alemães no

Atlântico Norte,. durante os

últimos quatro J!J.eses.
Entre os tripulantes figura

ram norte-americanos, ingle
ses e noruegueses, que se refe
riram a "alcateias de lobos"
ao relatar os ataques dos sub
mersíveis inimigos, que trava
ram uma batalha de três dias
com as unidades navais e aé
reas aliadas.
Nessa batalha se perdeu um

destróier .canàdense,
.

com toda

Da cidade do Tubarão, onde re·

side, o sr. Ludgero Franklen Perei
ra e sua exma. espôsn , d. Maria
Pedrine Pereira tiveram a gentile
za de nos participar o nascimento
de seu primogânito Benjamim F'ron
klin, a 25 do mê" p. p.

.. ii. __. I::'�I[��
ViaJantes:"

. ".
=.1

�.,_
Vindo do Rio de Janeiro, acha'

se entre n6s o sr. dr. Francisco
Gallotti. 'MOVEISde

qualquer espécie

•

i.

Clubes:
No pr6ximo dia 16 de outubro,

tomará posse a nova diretoria do
"Clube 15 de Outubro", a qual,
conforme comunicação que nos

foi enviada, está assim coriat it.u i
da: Presidente, Emídio Cardoso
Júnior; vice·presidente, prof. Cle
mentino F. B. de Br-í ro ; l '

secre

tário, Dalmiro Duarte Silva; 2' se

. cretário, Euzébio Koch Filho; i:
tesoureiro, Artur Garvasio Pires;
2' tesoureiro" Antônio Francisco
da Silva; orador, Ataliba Cabrál
Neves. Comissão de Sindicâncias:
Francisco Moura Filho, José Cô n
dido Borba, Francisco C. S. Lima
e Aprígio José da Sâlvc ,

e

quantidade
COMPRAM-SE

Tratar na

A
.

SERVIDORA
4 • João Pinto • 4 IFaleeímentose

A 30 de setembro p.p., faleceu
nesta capital a veneranda sra. Ho-'
norina Machado do' Livramento,
vluva do nosso saudoso conterrâ
neo capitão Artur Cavalcanti do
Livramento, e c.óg�a dos srs. cap.
João P. 0_ Carvalho, vice-cônsul
da República de Haiti, neste Es-

I
todo, e Henrique Moritz, do alto
comércio desta praça. A extinta
era mãe dos srs. Augusto Livra'
mento, funcionário estadual, 05-

I cor Livramento, comerciário, e dos
falecidos conterrâneos cop. tenen
te Joaquim Augusto do Livramen
to e Irinêu Armando do Livra
mento. Seu corpo foi inumado às
17 horas daquele dia no cemitério
da Irmandade do� Passos.

'

........._-_- _- _ -_.._. - .._ _-.....
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';j;l � V.iIJtH
Produto científico para embelezar os seios
Hormo Vivos n.« 1 para os seios' pequenos ou flacidos
Hormo Vivos n.· 2 para os seios grandes, volumosos.
Inofensivo à saúde - F6rmula de absoluta confiança.
À venda em Florianopolis nas "Farrnacias Moderna,'
Rauliveira e da Fé - Em Blumenau: Farmacias
Sanitas e Odin - Em Itcicí: Fãrmacia Santa
Terezinha.

Importadora Ava - Rádios
S. PAULO-RUA PRATES, 43- C·x. 4063
Sintoniza as 2 Américas, Asia e Europa.
5 válvulas. $730,00; 7 válvulas $830,00. Peça
catálogo, enviando 400 réis em sêlos.

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

Incêndio nos depósitos da Fábrica
de

-

Papel de Itajaí
Itajoí, 3 (E.) - À 1 hora da madrugado de hoje

manifestou-se incêndio nos depósitos da Fábrica de
Papel de Itajaí. Na suposição de que as chamas vies
sem Q propogar·se, foi pedida a intervenção dos bom
beiros de Florianópolis, os quais aqui chegaram às 9
horas, estando o fogo já quase totalmente extinto. Os
maquinários não foram atingidos, mas tOoda a matéria
prima, que se achava em depósito, foi destruido. Cal
cula-se que os prejuizos sobem a 1 milhão e 800 mil
cruzeiros. sendo. assim, o maior incêndio a tê hoje ocor

rido em Itajaí. (Correspondente).

o santo do dia
DIA 3 DE OUTUBRO

S. Francisco de Assiz é a figura
mais relevante e mais celestial en
tre os Santos, diz um grande cru

t.or , Um outro ainda ajunta com

toda simplicidade: "Em todo o

mundo êle é conhecido devido à
sua humildade e pelo esplendor de
suas virtudes". Ele era chamado
"Serafim Humano", por causa do
seu ardor nas orações e chamou
se sua fundação de "Ordem Será
fica" _ A sua grande humildade
chegava a tal ponto que êle dizia
ser o homem mais pecador da ter
ra, apesar de, pelo contrário os

tentar todas as virtudes. Ilumina
do por visões sobrenaturais, em

suas quasi que contantes Ol'ações
manteve·se sempre em seu ideal
de simplicidade. Nunca quis ficar
sacerdote, pois, não se achava digo.
no _ Devido a isso deu à .ua or

dem o nome de Frades Menores.
Este grande santo entregou a

sua elmo a Deus com 45 anos de
idade. Não há hoje em dia bom
cat6lico, que não tenha ouvido
falar da grande humildade de S.
Francisco de Assiz

=-

THE LONDON ASSURAtlCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"
Representante: L. ALMEIDA
Rua Vidal Ramos. 19.Rua dos Andradas, 1416 - Porto Alegre-R. G. do Sul,

Camisas, Gravatas, Pijarnes
Meias das melhores. pelos me

,

I nores preços, só na CASA MIS-
'
. CELANEA - Rua Trajano, l�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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avisa o distinto público de Florialó
'polis de -que acaba d1' receber be

líssimo sortimento de verão.
Variado sortimento de sedas.

«A Exposição»
casemiras.Ternos

Façam
de tropicais, linhos, brins e
umo visita, sem

PRAÇA

•

compromisso,
QUINZE N. 11

,

a

A Indústria de Papel e a
. Cooperação NacionalA Companhia Brasileira de Celulose, Papéis e Cartonagem, com

séde em S. 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 iso cial no mais curto espaço de tem.
po, [para a sua próxima realidade de produção, tornou-se pela ·sua orga
nização ldberal, numa 'verdadeira cooperativa nacional. As suas ações no
"alo, 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 sociai·s. Capitalistas, comerciários, operários, funcionalismo público, militares e agricultores, m o inverter os seus

capitais, reservas e economias, no maior sentimento de patriotismo sá-
dio 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 desen- DesesperadO esfõrcovolvimento máximo da indústria de Celulose e Papel no Brasil. Sejamos ml"ll"tar alema"Ootimistas em relação ao :grande futuro da nossa Pátria na sua maior
produção econômica. Sejamos mais brasileiros. Londres, (B. N. S.l - Quase que

Confraternizemos todos no mesmo idealismo da cooperação nacio- todo grande "raid" noturno ela
nal, associando-nos com entusiasmo às novas e grandes indústrias que Royal Air Force sóbre a Alem-i
surgem, hoje sabiamente 'nacionalizadas pelas nossas leis sociais, na vi- nhà se defronta presentementegilância coord-enada do nosso acatado Govêrn o. com uma nova tática clefensiv 1,

.Feita �sta ligeira expos�ção, p�lo. seu representante neste Estado, I intentada pelo. alto comanelo gerabaixo assinado, a Companhia Braaileira de Celulose, Papel e Cartona- mânico, num desesperado esforço
gem entrega o seu conceito moral e a sua capacidade de organização, à militar.
judiciosa apreciação do grande e ilustre povo do Estado de Santa Cata- Quanclo a poderosa fôrça do Co
rina, onde delegou os seus inter êsses honestos na venda de suas açôes mando de Bombardeio investiu
para integralizar .no mais curto espaço de tempo o lSeu capital social na contra a cidade dupla ele Mannhein-
1Il:ais próxima real�da�e �e_ produção. Para mai�res esclarecimentos _pc- Ludw igsha ven, no Reno superior,didos de açoes e distr íbuiçâo do seu amplo Manifesto que deve ser Iido os a lcmães abandonaram os refle
por todos os interessados da "Cooperação Nacional" das grandes in- tores alie haviam sido utilizados
dústr ias que surgem, leg�l, e. honestamente .organizadas, 'j<'leiram" di.rigir- em Be/lim, sem grande êxito, a l
se pessoalmente ao escr itó cio da Inspetor-ia, na rua ,FeLpe Schm'idt n. O'llJ1S dias antes e recorreram a
41, ou, por �orrespondência! à eai�a _postal n. 185... i�,tcnsa barragel{l vertical. A .CO�l-Inspetor ia da Companhia Brasileira de Celulose, Papéis e Cartona- centracâo do tozo foi tão grande,gem, Florianópolis, 25 de setembro de 1943. que os pilotos ela RAF' julgaram'TRAJANO J. REGIS terem sido duplicadas as baterias

anti-aéreas da cidade, desde a últi
ma incursão, em princípios ele

C h- B -I
-

d C I I agósto do corrente ano.

ompan Ia. rasl eira e . e u ose, PO�él��til�� ��ai�n����le��d��dC��;:
. PapéiS e Cartonagem ISo, pois os bO,mbardeiros ela RAF'

,

voaram atraves do fogo de barra-
A Companhia Brasileira ele Celulose, Papéis e Cartonagem, estu- gem, como se êste fosse perfeitadando as suas operações honestas no Estado de Santa Catarina, no co- mente inexistente e despejou to

locar as suas ações, no valor apenas de 100,00 cada uma ao alcance' dos os petardos, os quais silencra
dos mais modestos recursos, para o integralizar imediato o seu capí- ram as baterias inimigas e des
tal social, na sua próxima realidade produção, tem a honra de apre- truíarn os poucos refletores ernpre
sentar à criteriosa apreciação do grande e ilustre povo dêste Estado, gados pelo adversário.
colmeia do trabalho honrado, as nomes dos seus fundadores e prímeí-
'!'os e maiores subscritores do Estado de S. Paulo.

-------

SOCIEDADE ANÔNIMA
No sorteio

importante Companhia de Capitalização da América do Sul
Amortizações de Agosto de 1943

de amortização realizado no dia 30 de Setembro foram amortizadas
as seguintes combinações:

VFA PKQ XIO BXX JGQ (LI
Todos os portadores dos títulos em vigôr, sorteadós com estas combinações,

poderão receber imediatamente o capital garantjdo a que têm dil'eito.
Sede Social: -- RIO DE JANEIRO

ESCRITÓRIO para os Estados do Paraná e Santa Catarina: -- CURITIBA
Rua Barão do Rio Branco nr. 39

Inspetores e Agentes em todo o Brasil.

A mais

Consideráveis baixas
Londres (B. N. S.) - Ao que

anuncia o Secretário da Guer
ra interino, sr. John Macley
as baixas britânicas e cana

denses na Sícilia foram mais
de duas vezes as sofridas pelos
norte-americanos. Declarou o.

sr. McCloy que não dispunha
das cifras oficiais sôbre as

baixas entre as fôrças do Im

pério mas que baseavam a sua

estimativa nos dados oficiais
emitidos na África do Norte,
segundo os quais os três exér
citos haviam perdido 25.000
homens, entre mortos, feridos
e desaparecidos. Dessa cifra
cabia aos est.adunrdenses

7.5001baixas acrescentou o sr. Me :. •• ..__••_..Cloy.

Fr.sDADORES
DR. CELIO DA ROCHA MATTOS, Advogado e Con-su lto r Jurídico dos Diários

Assoeiaríos;
DR. WALDIR DA STL"A PRADO, Médko e Capí.tattsta:
DR. RENATO DO }\),IARAL. Capdta lista:
DR. ABEL BIGHIJETTI, Bng. Pruprietãr-io;
SR. JOÃO ATi2\' A 1..'1) :d AIA, Pr-opr íatár-ío;
DR. JOÃO ALFREDO CATALDI, Juiz de Direito dos Feitos da Fazenda F'e

-deral;
DR. ROGÉRIO VIEIRA TUCCI, Arquiteto e Proprietário;
DR. LUIZ CAHDOS PUJOL, Advogado � Proprietário.

LISTA DOS }'RBIEIROS SUBSCRITORF.s
DR. AUGUSTO MARCONDES JUNQUE'RA, Médico;
DR. CARLOS C. GANDOLFO, Engenheiro;
DR. EMíLIO CARLOS, Advogado;
SR. FRANOISCO A. COUTINHO FILHO, Irid.ustr íal;
DR. JOÃlO CARLQS DA SILVA TELLES, Médico;
D. MARIETA 'GUEDES PENTEADO DE CAMARGO, Proprietá-ria;
DR. PROCóPIO RIBEIRO DOS SANTOS, Advogado;
DR. JORGE BUENO MONTEIRO, EngenheDro;
DR. PEDRO EGíDIO DE SOUSA ARANHA, Médico;
SR. RUY GUEDES GALVA.O, Di.retor do Banco Indústria de S. Paulo;
DR. HABIBI CARLOS KIRILLOS, Médico;
DR. JORGE PEREIRA MEIRA, Engenheiro;
D. HELENA LEITE E SILVA, Propr íetácía:
DR. HUMBEDTO PASCOALE, Médico;
SR. ALEXA!NDRE GOMES, Proprietário;
D. HELE::-l"A PAULA LIMA, Proprietária;
SR. AFONSO CELSO SOBRINHO, Propr íetãr-ío:
SR. FRANCISCO GIANOTTI, Comercíante:
D. LINDA AMY DA CUNHA, Proprietária;
D. NELLY AMY DA CUNHA, fuoprietária;
SR. PAULO VIEIRA TUCCI, Ar�uiteto.
Pedidos de Ações e outros esclarecimentos, na séde da Inspetoria,

na rua Felipe" Schmidt, n. 41, Florianópolis.

Exijam o Rabão,�\\�O VIRG�,) ..-G":> DA �<;1'fO� WErZH INDUSTRIALJOINVILLE

de 20 de setembro a 30 de outubro
a tradicional

A

(ASA MACEDOHIA
oferece-lhe por

preços de liquidação
toda a sua

Secção de Fazendas
Lindos estampados, c·Ôr;es firm,es - e Q

que preços convidativos!

Muitos artigos serãa rebaixados para
diminui.ção . de stock.

Compre, pois, por pouco

vale muito
dinheir.o, o que

moís l
Aproveite a nossa

oferta especíoll
Perfumarias, roupinhas paro crianças. bôlsas.

cintos, bijuterias, novidades, etc. etc.

Não esqueça: começa a 20 de setembro e acaba
a 30 de outubro!

«a casa que mais vende emelhor atende»

8-Rua Trojcmo- 8

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
CI A. WETZEJ_j INDU8TRIAL-JOINVII_.jL)� (Marca regist.J

recornmeuda-ge para roupa fina e roupa cornrnum.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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UM MECANISMO DE PRECISÃO
DENTRO DE UMA CAIXA DE RARA ELEGÂNCIA!

NOR�'IA, não é �penas o re

lógio que "presenta os mais
lindos c arrojados rnodêlos. E
também dono de uma alta pre
cisão, fruto de continuas expe
riências e de mais de 80 anos
de trabalho honesto e perseve
rante. Um relógio Norma, por

mais delicado que pareça, en

cerra em SUJ caixa magnihca
mente elegante, um maquinismo
precioso, construido para dar
as horas com pontualida.ie, atra
vés urna exisrênci . .l. Pe,.l no seu

relojoeiro a variadíssima cole
ção dos relógios N O R !Vi. A.

NORMA
• Um mecanismo Norma am

pliado, É estr mecanismo que
assegura uma ponucalidade
absoluta e que presta serviço
por toda uma existência, NORMALISA O SEU TEMPO!

Tupan - N-2

'o E:»TADO Esportivo I THE LOND:-: LA����:��E INSURANCE COMPANY

Séde: em Londres, Fundos de Reserva excedem:

I
Cr$ 1.200.000.000,00.

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

,-����
� sonegar informações À Es- "A Bandeia-a Nacional quando em fio-uem

b Ih 'I rão, sobre escudo ou outra qnalquer- pe-tatística Militar, tra a a em pro ça, que agrupe divel-sas bandeiras, ocupa.
de país inimigo. E, nesse caso, rã O centro, não podendo ser menor do
sera julgado, militarmente, como que as outras, nem colocada abatxo (1e

illimilr:'o d'o Brasil (D. E. M.). Ias". mecl·eto·lel D. 4.5�5: �e_�_ ,!e_J��

r-ooM;"���D;---ooÀ:;---l� Fundàda em 1870 - Séde: B A t A �
�:I: INCENDIOS E 'fRANSPOR'l'ES �Dados relativos "O aao de 1941

�

�....
Capital Realizado , , ,.... �::! 5�:��:��:�� �ReSErvas, maís de .

Res)1O'nsabilidaàes assumidas , ,." , .. '. Cr$ 4.748.338,249,78

.. Receita " , .. ,
, .. ,. o-s 34.198:834,90

��'"
Ativo em 31 de dezembro , .. " , ,. Cr$ 91.862.598;37
Sinistros pagos " .. '",.""., , , ,. Cr$ 7.426.313,52
Bens de raiz (prédios e terrenos) , .. , .. ,.".,.,"" Cr$ 23.742.657,44

� DIRETORES: - Dr. Pa.mf'llo dUtra Freire' de Carvalho, Dr. Francisco

� de Sá e Anísio Massorra. �I Agências e suo-agêncras em todo o terr ítórío nactonal. - Sucur-sal no

�/��
Ur-uguá i. Reglllac!ores elo, avarias nas pr incípals cidades da Améríca, E'Ur'Opa

O; e Africa.
AGENTE EM FLORIANóPOLIS

C � M P O S L O B O' & C I A. - Rua Felipe Schmidt, n. 39
"" .C�ix� Postal D. 19 - Telefone 1.983 - En�. Telegr. "�4.LIANÇA"� SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, 'FUBARAO, ITAJAI, BLUME'

� NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

;.,.,.._,._w.....·_.._._,..".""........• ....._w.w..�..........'_...J.-...·_...·uJO.-_........_-'••-'.-......."\.......'-'.-"-."'••"'.'-'.-.......- __..'-'_........

O Conselho N. de Desporto deliberou
A medida posta em prática pelo Conselho Nacional de Despor

tos, estipulando em 22 o número de jogadores profissionais para ca
da clube, a partir ele 19-14, vem coibir um abuso exercido pelos cha
mados "grandes clubes", que, açambarcando os melhores elemen
tos, criavam grandes dificuldades aos ele menor projeção,

Possivelmente, tal dsterminaçâo obrigará o reaparecimento ele
reais valores que se encontram na "cerca", pelo simples fato de
terem assinaclo compromisso com clubes que não comportam tão
elevado número ele profissionais de classe.

Há clubes no Brasil, como o Fluminense, Flamengo, Vasco, São
Paulo e outros, que, na mesma época, podem empreender duas ex
cursões ao mesmo tempo, por contarem com elementos suficientes
para tanto, em detrimento de outros clubes que se vêm obrigados
a permanecer com falhas lamentaveis. Aliás, êsse sistema ele açam
baroamento de jogadores, na Argentina, criou sérias dificuldades
aos próprios profissionais, que viram em atrazo seus pagamentos,
pois as entidades a que estavam comprometidos não comportava
uma receita tão elevada.

Entre os profissionais brasileiros, podemos citar como exemplo
.Jurandír, celebre goleiro nacional, e o conhecido Valdemar de Bri
to, os quais foram obrigados a rescindir seus contratos, pois a falta
de pagamento dos salários colocou em situação crítica.

Portanto, regulando o número de profissionais cabível a cada
clube e estipulando o máximo de salários, o C. N, D, veio sanar um
dos maiores impasses para o desenvolvimento de clubes menos

.,afortunauos.

Curiosidades do Campeonato
cJe Futeból

BrasU61ro
A idéia - do Campeonato Braaíleiro bes Flamengo e Fluminense, -estando

,de Futeból foi lançada v itoriosamen- assím constitui da: Haroldo, Penafor
-te em 19:12, Disputou-se, então, um te e Hélcio. Nascimento, Floriano e

+torneío de seleção". Foi essa a gran- For-tes, Newton, Cand i o ta, Nonõ, Nilo
,de experiência. Pela primeira vez e Moderato. e Rlsada, Soninho, Eugenio, Cardeal,6, Mato Grosso 4: Paraná 2, Rio G.
reuniram-se em competição os sele- Santa Catarina 'estreou uo certame FOgUÍ\lho e Tom Mix. do Sul O; Paraná 3, Pará 2; D. Fede
··cionados estaduais. Concorreram ao máximo do futeból nacional 1926, No campeonato de 1926, Nilo foi oral 1, Baía O; D. Federal 5, Paraná 1.
certame 9 entidades e foram disputa- apresentando o seguinte "onze": Mo- "artilheiro", marcando 12 tentos. Em 1924, os cariocas sagraram-se
dos os seguintes prélios: Estado do rítz, Aldo e Zurich (depois La Porta Em 1926, Petronilho, o celebre cen- pela primeira vez campeões, com o
Rio 2. Minas Gerais 1; São Paulo 5, I), Perú, Zé Macaco e Enéas, Carioca, 'iro'avante paulista, assinalou 13 ten- seguinte quadro: Haroldo, Penaforte
Paraná 1; São Paulo 4, Rio Grande La Porta II, Ivo Ferreira, Zinder e 'tos. e Hebraico, Nesi, Seabra e Fortes, Ze-
·do Sul 2, Pará 2, Pernambuco O; Ba- Acioli. O "artilheiro" de 1934 foi o per- zé, Lagarto, Nonõ, Nilo e Moderato.
ía 1, Pará O; Distrito Federal 4, ES-, Dos jogadores que integraram a se- I nambucano Osvaldo, com 8 tentos., A Paraíba estreou no campeonato
tado do Rio 1; Distrito Federal 2, Ieção catarinense nos campeonatos O baiano Mario Seixas e o parana- em 1925, perdendo para os baianos
Baía O; São Paulo 4, Diatrtto Fede-

I
brasileiros, já faleceram: Botafogo, ense Stacco, ambos com 7 tentos, fo- por 8 a 2. O Ceará tambem estreou

rar ü, Adernar. Arturzinho, Rubens e Pi- ram os "artilheiros" de 1928. em 1925, sendo derrotado por Per-
No campeonato de 1929 foi lançada, nheiro. No certame de 1924 na seleção pau- nambuco pela contagem de 12 a :!.

.a "melhor de três" que deu margem Dos dezoito campeonatos já realí- lista não participaram os "áses" do Até o presente, ocuparam o arco da
.,a que o título passasse a ser decidido zados, os cariocas sagraram-se carn- Paulistano. nossa seleção os seguintes arqueiros:
também na capital paulista. peões dez vezes e os paulistas oito. Os O "onze" paulista que venceu

.

o Moritz, Benedito, Otavio, Francalac-
Devido à exaltação de animo entre cariocas conquistaram duas vezes o campeonato de 1926 foi este: At.íé, cí, Marona e Adolfinho .

. a "torcida", o período final do cam- título de bi-campeões (1924-1925 e Grané e Bianco, Pepe, Amilcar e S�- No certame do ano passado, os ca
peonato de 1929 esteve a pique de 1927-1928) e uma vez, a única de to- rafim, Bisoca, Heitor, Petronilho, Fel- tarinenses venceram os paranáenses
.graves incidentes de parte, dos afei- dos os campeonatos, o de tri-campeões I tiço e Melo. por 4 a 3,
coados paulistas e cariocas, chegandO (1938-19�9-1940). Os pau listaa sagra'

I No campeonato de 1933, as duas Os gauchos sagraram-se více-cam-
mesmo a se manifestar fóra. dos es- ram-se três vezes bi-campeões (1922- partidas finais entre carioca.s .e pau- peões do certame de 1936.
'tádios ... A imprensa .bandeí rante e 1923, 1933-1934 e 1941-1942). l Itstas foram dirigidas pelo JUlZ uru- No certame de 1933, os paulistas
'guanabat-iua trocaram pesados in sul- , :H:11l 1934, os baianos venceram o I auaio Anibal Tejada. venceram as duas partidas finais con-
tos excitando mais os anir:lOs. Os pau- campeonato, CO�1 o �eguin�e quadro: I

to

O/grande zagueiro Domingos es- tra os cariocas por '2 a 1, fazendo o
listas sagraram-se campeoes com o De Vecchi, Popo e Bisa, Mi la, Guga e, treou no campeonato de 1931, ínte- tento da vitoria na prorrogação do
isegutute "onze": Atié, Grané e Del Gia, Bentinho, Baima, Guarani, No-I.o'ranado a sele<;ão carioca, tempo regulamentar.Debbio, Pepe, Amilcar e Serafim, Mi- vinha e Almiro, I'" O centro-médio Procópio vem atuan- Os parànáenses derrotaram uma
nistrinho, Heitor, Gambinha, Feitiço 1931 foi o ano da revelação de Leo- do no selecionado catarinense desde única vez os gauchos: em 1929 (2 a
e De Maria. nidas. O .. Diamante Negro" na ter-

\
1938. O),No 5° campeonato (1927) os cario- ceira partida final integrou o sele- A famosa parelha de zagueiros Ru- Na partida final do C!ampeonato de

'cas venceram os paulistas, n�llna ac�- cionado carioca na �ualida�le de re- bens-Iéié integrou a seleção barriga- 1928, Jaguaré, arqueiro da seleção ca
llentada final. O encontro fOI parah- serva de Nilo. Lenmdas fOI um dos verde nos campeonatos de 1938, 1939 rioca, defendeu um tiro penal de Gra
zado pelos paulistas porque não aeei- tatores principais do triunfo dos

gua-I e 1940. né, famoso zagtieiro do combinado
taram como justo um "pena1ty" que nabarinos. Os jogadores que mais vezes se sa- paulista.o juiz deu, o que resultou no tento da São os seguintes, os jogadores cata· graram campeões brasileiros: A�il- Os gauchos venceram uma só vez
vitória dos cariocas. rinenses que mais vezes, atuaram na

cal' Nilo Penaforte, Carvalho Leite, os paulistas: em 1936 (2 a 1),
A C. B, D. eliminou Feitiço, Grané nossa seleção: Iéié, 6 vezes; Procó- Br�Jldão,' Romeu, Leonidas e Carrei- Em 1929, os catarinenses empata-

e Amilcar, clevido ao incidente acima pio. 5 vezes; Zé Macaco e Beck, 4 ve- 1'0
.

4 vezes; Heitor, Feitiço, Modera- ram com os ganchos pela contagem
citado, DepOis foram perdoados. Foi zes; Moritz, Francalacci, Saul, Pedro to: Helcio, Nascimento, Domingos e de 3 a 3, prélio disputado em Porto
jui� daquela partida o SI'. AI:i Ama- Lemos e Rubens, 3 vezes. Hercules, 3 vezes,

. Alegre.
'

'l'ante, Os matogrossenses estrearam no Em 1928, os paranáenses foram VI- A renda total dos jogos do certame
No encontro final do certame de campeonato em 1928, perdendo para I ce-campeões.

- Foram disputadOS ele 1942 atingiu a importancia de ,.,.
1926, deu-se um feio incidente entre os gauchos por 6 a 4, Este jogo foi, neste campeonato os seguintes jogos: 1.486.859 cl:uzeiros.Pascoal, ponteiro direito da seleção realizado na capital bandeirante. O Ceará 3, Maranhão O; Sergipe 5, Pa- A renda da peleja Soota Catarina
carioca, e o jUiz Leite de Castro, de- "onze" de Mato Grosso contou com o raiba 1; Pará 3, Ceará O; Baía 2, x Paraná, efetuado o ano passado,vida ao 3° tento paulista. concurso de 4 jogadores paraguaios. Alagõas O; Baía 2, Sergipe 1; D. Fe- em Florianópolis, foi de 16.950 cru-
Foi em 1925 que nasceu o termo Foi a seguinte, a seleção gaucha deral 3, E. Santo O; E. do Rio 5, Mi- zeiros."'Fla-Flu" porque a seleção carioca que concorreu ao certame de 1927: nas l' Paraná 8, Sta, Catarina O; D. (Coordenação de Nelson Maia Ma-foi composta com jogadores dos clu- Penha, Dario e Zé Luiz, Rui, Gradin Feder�l 7, E. do Rio 2; Rio G, do Sul chado).

TALVEZ NÃO
SAIBA DAR
UM PASSEIO!
O novo número de SELEÇÕES
traz-lhe conselhos saídos da ex

periência de alguém que fez da
arte de passear um escudo contra
as inquietações da vida. E mais:
Quem inventou a famosa
carabina Garand? Como
um homem sem diploma de enge
nheiro desenhou a melhor carabi
na de guerra... Pág. 31.
Será possível esmagar a
Alemanha pelo ar? Quan
tas bombas e aviões seriam pre
cisos para bater Hitler ... Pág. 77.
Mortos em gôz:o de licença!
Falam dois ex-membros' das orga
nizações secretas da Alemanha,
que a cada passo arriscam a vida
na luta contra o nazismo... Pág. 61.
«Nossa prece fez: o mila
gre I» Os náufragos rezaram... •
e mãos invisíveis os guiaram a

porto de salvamento! Pág. 67.
Apresentando sempre os melho

res artigos de 500 revistas mun

diais, Seleções instrúe, diverte e

oferece ensinamentos úteis e :n
teressantes.
Não deixe de ler êstes e outros

artigos notáveis no número de

He'l)I'eRenta.nte (lerul. '/lO IJra;.;il:
FERNANDO CHINAGLIA

R11n do Bo�ríl·io. 55- ...4 - '1.0 (lar/ar - IUo
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COMPANHIA
INl'ERNACIONAL'

DE
CAPITALIZAÇÃO

'mo�tÍ1.aeão de Setembr'J
No sorteio realizado em 30 de
Setembro ãe 1943 {or8-m sortes
daS 'lll seguinte!! combinações

N
M
E
N
J
L
K
y

M R
B .y
WA
Y B
Y' P
5 B
MI
Y U

Os portadores de títulos em

tigôr contemplados são ('on'
vidados a receber o reemo IbôIso garantido, na séde da

Companhia, .
ou com os Agentes Ger81s:
Sociedade Comercial
LIVONIUS LTOA.

'

BLUMENAU
NAo Interrompam o p8ga

mento regular das mensalida'
des dos seus títulos.

Em caso' de InterrupçAo, re
nabilltem tmediatRIDeote Oli'
seus título... E' suficiente pa
gar UMA MENSALIDADE para
revigorar o meRIDO e evitar a

perda do direito sôbre o SOf,
�elo e salvar as suas

economias.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MÉ.DICO

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA
Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
CONSüLTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - À tarde, das 3 às 6.

Rua Vitor [Meireles, 24. Fone 1447
----------------------�--------

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Auerteícoamento e Longa Pr'áttca no Rio de Janeiro
CONSU:LTAS - Pela manhã: diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto Cl!OS

sábados, das 16,30 às 18 horas - CONSULTóHIO: Rna João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Resídência: Rua Presidente Coutinho, �3.

MARIO WENDHAUSENDR.
(Diplomado pela Faculdade Nac. de' Medicina da Universidade do Brasil)

Ex-interno do Serviço de Clín ica Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do

Departamento de Saúde
CLíNICA MÉDICA - Moléstias internas de adultos e crianças. COXSULTóRIO:

Rna Felipe Schmidt n. 38 - 'I'el, 1426 - RESIDE:NCIA: Rua \,i.,collde de Ouro

Preto n, 70 - Tel. 1523 - HORáRIO - Das 16 às 18 - FT,OI{[AXóPOLIS.

DRw SAVAS LACERDA
EX'Íl'terno do Serviço do Professor Leónidas Ferreira e ex-es tag iário dos Serviços

do' dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Perei.ra Gomes (S. Paúlo)
Chefe do Serviço' de Oftalmologia do Departamento de Saúde e 1I.0spit'11 de Cm-Idade

Clinica médico-cír-úrgtca especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CONSULTóRIO: Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 1259 - CONSUJIl'AS: Das 15,30

lB 18 boras - RESID1!lNCIA: Conselhetro Maf,:a, 77 - FLORlAXóPOLIS.

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Dos Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hosp ital

de Caridade

ClíNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 26 - Fone lAOü

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 hOl'<IS
RESIDÊNCIA: Rua Tenente Silveira, 108. Fone 783

DR. SAULO RAMOS INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
CUNICO

DR.' DJALMA
MOELLMANN

Nervosas - Moléstias Mentais

Especialista em moléstias de senboras -

Partos.
AI,TA CIRURGIA ABDOMINAL: estô

mago, vesicnJa, útero, ovários, apêndice,
tumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA
.1:10 PERtNEO - Hérnias, hidrocele, ve

ricocele. Tratamento sem dor e operação
de Hemorroides e varizes - Fradnras:

aparelhos de 2'êsso. Opéra nos Hospitais
de Florianópolis.

'

Praça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.0(l9.
Horário: Das 14 às 16 boras, diariamente.

Formado pela Universidade de Genebra
Com prãtica nos hospitais europeus

Clínica médica em geral, pediatria, doen

ças do sistema, nervoso, .a parel ho gen ito
urtnário do homem �2 da mulher

Assiste. Técnico: DR. PAUJ,O TAVARES
Curso de Radlolog ia Cllnica com o dr.

Manoel de Abreu Campanario (São Pau

lo'). Espeeializado em Higiene e Saúrle

Pública, pela Universidade do Rio de Ja
neiro. - G�binete de Raio X - Elec tr'o
card íografla clínica - Metabol ismo ba
sal - Sondagem Duodenal - Gabinete
de fisioterapia - Laboratório de micros

copia e análise' clínica. - Rua Fernando

Machado, 8. Fone 1.195, - F'Iortanópol ís.

Dr. Newton L.'d'Avila
- Médico --

Ex-interno da Assistência Mun iclpol
e do Serviço de Clínica Cirúrgica
a cargo do Prof. Castro Araujo,

do Rio de Janeiro.
Vias urinárias - Operações
Consult: Vitor Meireles, 28.

Atende diariameni;e à� 1l.30 hs ..e,
à tarde, das 16 hs. em diante

Resid: Vidal Ramos, 66.
Fone: 1067.

.

·DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

DR� REMIGIO
CLíNICA }:[ÉDICA

Moléstias internas, de Senhoras e Crí

anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

Felipe Schmidt - Edifício Amélia Neto.
Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas, RE·

SID:€NCIA: J Largo Benjamin
Constante, 3

Cirurgia e Ortopedia. Clínica e Cirurgia
do tOl·ax. Partos e doenças de senboras,
CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá·
r íamente das 15 às 17 horas. RESID:€N·
elA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

DR.�AGRIPA DE FARIA
CLíNICA MÉDICA
Rua João Pinto n.· 7

Tel, 1461
Homens e Senhoras - MoléstiasDR. ROLDÃO CONSONI

Médico -- Cirurgião -- Parteiro
Formado pela Faculdade de Medicina Ida Universidade de São Paulo, onde fOI

Assistente por vários anos do Ser-viço
Cirúrgico do Prof. Alípio Correia Neto -----------------------------

(Primeira Cadeira �e Cl.ín ica Ci�ú:gica). DR AURE-LIO ROT'U--LOCom prãtica na clíníca g lnecológ íca do •

Prof. Sila O. Matos. Assistente do serviço
de partos do Prof. Domingos Delascio no

"Hospital Leão XIII".
" .

Cirurgião do estômago e v!as. bl!Ja�es,
Intestinos delgado e grosso, tiro ide, rms,
próstata e bexiga. Varicocele, hidrocele,
varizes e hérnia. Doenças de Senhoras �
partos.

'

Consultas, Das 9 às 12 horas nu
Casa de Saúde São Sebastião.

Opera na Casa de Saúde
São Sebastião

Consultas diárias das 3
horas em diante

Médico - Cirurgião - Parteiro
RA 10 S X

Moderna e possante instalação
de 200 MA.

Diagnóstico precoce da. tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômago, afe
ções das vias biliares, rins, etc,
Aplica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

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

I esquina Felipe Schmidt
Das 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs.

Telefone 1.475

HELENA CHAVES SOUSA
ENFERMEIRA OBSTÉTRICA

(Parteira)
Diplomada pela Mater�dade

de Florianópolis
Atende chamados a qualques

hora
Praça da Bandeira, 53 - sob.

(Anti2'O Lat'2'o 13 de Maio)

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

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

As autoridades responsáveis pela
fiel execução das Estatísticas Mili·
taJ:es podem exigir, sempre que hon
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informação, que cada In
formante prove o que declaron, A
má-fé constitue crime contra a JMo
.:uranca nacional. (D. E. H.).

A Estatística Milh�ar, destinada I

facilitar a preparação rápida, e tão
das da Nação, exige que todos os

perfeita quanto possível, do apare
lhamento material das fôrças arma

brasileiros lhe prestem cooperação.
Subtrair-lhe apõío é trabalhar cen
tra o Brasil em guerra. (D. E. M.),

= ww

Avariando naves inimigas
rum

Chung-King, 4 (U.P.) -- Forças Çléreas norte-.americanas otccu

a navegação nipônictl nos ar.r.edores ,dp Fort Bayard, na zona de
Hong-Kong. Duran
te êsse ataque. foi
avariada gravemen
ts uma canhoneira
nipônica. Outras
formações aéreas

I aliadas �ombarderom naVIOS mer·

cantes nipônicos
-----------------------------------------------------------------------

, �

,,������'�e ,�"� d��!'!e�",I- legítimo óleo de fígado de bacalhau
...

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

em águas do sul da China, avariando, pelo menos, um cargueiro inimigo.

NA DIREÇÃO DE ROlllA
ARGEL, 3 (U. P.) - As fôr

ças do Quinto Exército aliado..
que penetraram em Nápoles
avançam impetuosamente ao

norte da cidade. Os combateu-
A's 5, e 7 1/2 horas tes alíddos estão abrindo ca-.

Bud Abbott, Lou Cost e llo , Carole Bruce, Dick Foran e Char- minho na direção de Roma,
les Lang , na única:comédia que conseguiu suplantar todas as encontrando - se preparados

do "Gordo e o Magro": para esmagar os nazistas em.

DOI"s aVI"adores avariados sua nova linha de defesa esta-
belecida nas margens do rio
Volturno, a 40 kms. ao norte
de Nápoles.

Kharkov completamenteLondres (E. N. S.) - A
grande cidade russa de Khar
kov foi virtualmente demoli
da pelos alemães - informa
o correspondente especial do
"News Chronicle" que entrou
na cidade logo em seguida à
sua recaptura. Sessenta por
cento dá cidade acha-se em
minas e a maior parte dos edi
fícios no centro urbano terão
de ser demolidos.
Já foram retiradas 6.080 mi

nas dos edifícios, e outros lu
gares, acredita-se que exis
tam muito mais ainda. Khar
kov era a grande "Clearíug
House " industrial da bacia do
Don -'0 Ruhr da Rússia - c

como tal uma das cidades-cha
ves do exército russo. Suas tá
bricas recebiam uma grande
parte da vasta corrente de ma

térias primas da bacia do.
Don. A situação de Kharkov
não é, porém, pior que a de
Stalingrado e uma dúzia de
outras cidades-chaves, que fi-

demolida

•..vr

caram devastadas por doi-s
anos e meio de guerra, numa

escala gigantesca jamais VÜ3-
ta.
É provável que os alemães

deliberadamente completem a

demolição de todas as cidades
russas que são recapturadas.
Desde que êles ocupavam a

maior parte da área industrial
da Rússia, para não falar das
ricas terras da IIcrânia, deixa
rão atrás de si, ao retirarem-se,
a mais estupenda tarefa de re

construção jamais vista.
Sob essa luz, o tratado an

glo-russo de vinte anos assu
me um alcance muito mais
profundo, visto que manifesta
a intenção do govêrno britâni
co de fornecer toda a ajuda, ne
cessária para essa vasta tare
fa. Na verdade, sem a colabo
ração plena da Inglaterra e

dos Estados Unidos, a tarefa
não poderia ser ultimada por
uma só geração.

Goebbels falou
Londres, 4 (U.P,) -- O impagável

doutor Goebbels, ministro da Pro
po.ganda do Reich, deitou nova

Ealoçfío , no festival da colheita na

Sports Palast. Ameaçou com a

morte todo aquele que fôsse des
leal para com o esfôrço guerreiro
dos nazistas. Adve:rtiu, também,
que Er c c asso.r ic rn todas as tenta

tivas c os Aliados, no sentido de
fazer «uma experiência ao estilo
Badoglio» na Alemanha. Ao resu

tnir a ait.uo ção bélica, disse que o.

«Reich é ainda bastante forte e

que não há perigo de que os ale
mães morram de fome no quinto
ano à.e guerra». Mas, referiu-se aos-

incovenientes dos próximos ataqIues
aéreos. «A Alemanha -- disse -- con

ta com energias defensivas sufi
cientes para manter o bolchevismo
militante longe da sua fronteira».

Evacuaran1 Tamao
Londres, 4 EU. P.]·- Os alemães

evacuaram a província de 'I'ornon ,

depois de destruirem todas as ins

talações i rn poe'ton t.es . Esta infor
mação acaba de ser divulgada pelo
Alto-Comando nazista, segundo a

emissora de Berlim.

CreditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

O maior te mais acreditado Clube de Sorteio de
cadorias do Estado.

Sort=t 'IR nos dias 4 e 18 de cada mês,
PRÊMIO M.AIOR CR s 6.250.00
Muitas bonlltca çõ es e inscrições de pagumeutos,.

Médico gratis

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

pre íncouuu-nte. Não existe igual. Não reflita e não
duvite um só instante. Concorra pa ra o próximo
sorteio, tenha cottança, Que, quando menos e&[')erar, a

sorte virá AO spu encontro
Conserve bam na memória os dias lt e 18 .

Mer-

Bastam algumas destas
gotas em cada narina I
Acalmam a irritação, des
prendem a mucosidade.

V.C III reduzem a inflamação,
.... deixam V.S. respirar!

VA-TRO-NOL....-_-••.r_w_......-_- ......_.....-_._..w.---.... IA

Aos sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex"

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

munica a mudança· do seu·

consultório para a Rua Bue
nos Aires, 220 - 10 andar,
Rio de Janeiro, onde passa a.

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente '

nome, idade, endereço e en

velope selado .para a res

posta ..

______ m. .a ..

,..

CARTAZES DO DIA

Joan

HOJE 2a. feira HOJE

Em IManfredcnia
ARGEL, 3 (U. P.) � Infor

mações oficiais de Argel adian
tam q ue as vanguardas das
fôrças do general Montgome
ry já se encontram muito ao

norte de Manfredônia.

M8íiriàl----Dárão-s-�
-guerrilheiros

Argel, 4 CU, P.) - Os guerrflhcl
ros jugoeslavos receberam grande
quantidade de material bélico alia
elo. que foi transportado até um

ponto não mencionaclo da costa
rtalmata. por navios ele guerra das
Nações Uniclas.
r ";-'-,..._".._ .Ma __- ....._-_.._- �- ..-..

Ao tentar esquivar-se às determí
nacões dos órgãos de Estatística Mi
litar, uma pessoa revela o que é:
Inimigo do Brasil. E para os inimi.
gos do Brasil, a lei é inflexível.
(iD. E. M.) •

\

J.

CINE

D. E. I. P. Jornal 2x6 (Nac. DFB)
BENVINDO SEJAS, FORASTEIROSINHO! (Des.

FOX AIRPLAN NEWS (Atualidades)
Preços: 3,00, 2,00 e 1,00. Livre de Censura

Cal.)

CINE «IMPERI,AL'"
A's 19,30 horas:
Ultima Exibições:
e diferente com MacDonald Carey e

Phillips :

Broadway
Um filme da guerra nos mares, com John Beal e Bruce

Bennett:

Um filme sensacional

Dr,

Comboio transatlântico
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB)
'Preço único 1,50. Imp. até 14 anos

Sa. feira, o emocionante filme:

O segrêdo do pantana

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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2 coura�ados britânicosLondres (B. N. S.) - Co- ao Q. G. aliado Norman Clar- Nada pode, continua Nor-
mentando a notícia de que ke, num despacho para o seu I man Clark, igualar o terrífico
dois encouraçados britânicos, jornal, observou que as duas poder de bombardeio dêsses
° "Nelson" e ° "Rodney" [un- unidades empregadas pela ma- grandes navios, a não ser o

tamente com uma poderosa rinha de Sua Majestade para ataque concentrado de quatro
escolta de cruzadores, horn- atuar na costa italiana são ca- bombardeiros britânicos, com

bardearam as baterias costei- pazes de arremessar, conjun- suas bombas de duas e quatro
ras dos estreitos de Messina, tamente, e utilizando as bate- toneladas. Por outro lado, os

observador de assuntos navais rias de um só flanco, cerca de navios de guerra, quando ata
do "Times" escreve: "Esta fi vinte toneladas de petardos, cam determinado objetivo" a

.a primeira vez, pelo menos até vomitadas por suas baterias de distância muito curta, pOS
agora tornado público, em que dezoito e dezesseis polegadas, suem uma precisao que não é
pesadas unidades navais ope- sem falar das baterias meno- I igualada por nenhum outro
ram em águas costeiras, num res de seis polegadas. engenho-de-guerra.
campo de luta tão delimitado, .-----------------------------

como os estreitos de Messina, E L'd
I

Ctt Ltd�i�� t��!r���i��e�g����h��� l��= mpresa (( ler» ons ru ora a.
treitas, constitue um sinal
evidente da completa ascen
dência aérea dos aliados".

" As baterias navais são
muito mais precisas do que os

métodos de bombardeio alter
nados e o efeito devastador
das peças das grandes belona
vis já havia sido cabalmente
.demonstrado pela Royal Na
vy, ao longo das costas do Egi
to e da Líbia. Assim, ficou
mais uma vez evidenciado co
mo a marinha e a aviação po
dem operar em águas tão ("S

treitas, constitue. um sinal
evidente da completa ascen
dência aérea dos aliados".
As baterias navais são mui

to mais precisas do que os mé
todos de bombardeio alterna
dos, e o efeito devastador das
grandes belonaves já havia si
do cabalmente demonstrado

, pela Royal Navy, do longo da".
costas do Egito e da Líbia. As- a) ROGERIO AGUIRRE
sim ficou mais uma vez evi
denciado como a marinha e a

aviação podem operar de mo
do muito mais eficiente, em
íntima colaboração do que se- Convidamos os nossos dd. associados portadores dos titulos contemplados a

paradamente".

I
receber os prêmios respectivos.Por sua vez, o corresponden-

te. do News Chronicle" junto Inspetoria Regional em Florianópolis-Rua Vitor Meireles, 18 (sobrado), sala n' 2
1,

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, Cruzeire ,

Cocal, Cresciuma, Forquilhinha, Gaspar, Gravatá, Ttajaí,
Irnbituba,

.

Jaraguá, Joinville, Lages, Laguna, Mãe Luzia,
Marretes, 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 Irnbituba, Tubarão, Jaraguá e Cruzeiro (.!lerva)
VIAGEM SEMANAL A PORTO ALECiRE-CURITIBA E SAO PAULO

Direção de' GUILHERME GONÇALVES D'AVILA .

Rua Alvaro de. Carvalho, 2
'

End. 'I'e.eg.• DAVILA� - Telefone, 1.677
15 v. alt. - 12

Acaba de ser lançado. em todas as principais praças do país, novo plano da S€rie C.,
cujo pr ermo maior corresponde a uma construção de Cr$ 100.0úO,00 e mais quatro no va

lor de Cr$ 25.000,00 cada um, afóra outros memores de pequeno va lôr , tudo por Cr$ 5,00
apenas, alem de oferecer outras vantagens que sesrão cumpridas rigorosamente de, acôrdo com

a fiscalização Jederal. Inscreva-a se hoje mesmo. ,

Anexo Banco Cruzeiro do Sul
Resultado Oficial do Sorteio do dia 29 de Setembro de 1943

Serie A Serie B
L' Prêmio da Sede C. n. 497052 � Premiado com uma construção no valer Cr$ 100.000,00
1.0 Prêmio Titulo n.? 62247 Uma construção de Cr. $30.000,00 Cr. $ 50.000,00
2." 72247 - Um terreno de Cr. $ 5.000,OU Cr. $ 10.000,00
3.° "82247 - Ual terreno de Cr. $ 3.000,00 Cr.$ 5.000,00
4.0 92247 - Um terreno de Cr. $ 1:500,00 Cr. $ 5.000.00
5.0 02247 - Um terreno de Cr. $ 1:500.00 Cr. $ 5.000,00
10 Prêmios - Os títulos com o final n.? 2247 (Milhares) Cr. $ 5.000,00 Cr. $ 7.000,00
100" " 247 (Centenas) Cr. $10000,00 Cr. $ 20000,00
120 " " " " 62247 (Invertido Cr. $12.000,00 Cr. $ 24.000,00
240 "" "2247 (Invertido Cr. $12.000,00 c-. $ 24.000.00
1000 " "47 (Dezena) Cr , $10.000,00 Cr. $ 20.000,00

10000 " "7 (Final) Cr. $ 50.000,00 c-. $100.000,00
Total dos prêmios distribuidos em cada série Rs. Cr. $140.000,00 Cr. 270.000,00

Gerente

O p.róximo sorteio será realizado a 30 de Outubro de
virem

Compre muito, �aste\_____. muito

Dr. F. da Gama Cerqueira
Inspetor Federal de Sorteios

1943

Quando alguém. to.l como o..
lheiro da ítusuracao a-cima, oterecm
lhe. em amá.vel

. gesto, um cálice do
e:o;celente ..peritívo KNOT, lembre>
86 v. Sia. de acrescentar, ao agrade
ce, "gentileza:E$íEE 1.411-
SEi1 (J I1EU APEí'?/TIVO

pnED/!.ET(JI

lfiItj ��t� I{//1 PIlODUTO OA /(I1OTfA./ItO••COt1. E SE6fJ1201
, ITÂJAI �

•

Os órgãos da Estatística Milit••
têm apôio legal, quando 'lltimaDl
o produtor e o vendedor a mostra.
o que possuem em seus estabeleci
..entoa. (D. E. M.).

r Linon em todas as cores, mt .

Zefir superior mt .

Luizine em tôdas as cores mt .

Crepon p/kimono, largo 0.80 mt .

Pelúcia fustão branca e de côres mt .

Toalhas p /rosto, de 2,00, 3,50, 5,00 e .

Toalhas lisas p /banho uma .

Toalhas superiores p /banho uma .

Tecido cordoné p/cuécas mt .

Opala lisa, de 3,80, 4,50, 5,50 e· .

Opala estampada, de 5,00, 6,00 e .

Cretone branco, largo 1,40 mt .

Cretone branco, largo 2,00, mt .

Creton€ branco, largo 2,20 mt .

Cretone de côr, largo 1,40 .

Cretone de côr, largo 2,00 .

Cretone Finíssimo, largo 2,00 .

Cretone Finíssimo, largo 2,20 mt .

Guarnição pintada p zchá uma ,

Rendão de algodão pzvestído mt .

Filó p/mosquiteiro, largo 4,50 mt .

Tecido Cubano, mt �
.

pouco

SEDAS E RAYONS:
Tafetá liso, mt .

Tafetá Xadrez, mt , ,

Lingerie liso, mt .

Luraíêr, largo 0,90 mt .

Tafetá Moire, mt .

Givré liso, mt .

Sedas estampadas, dez. Americano (míu-
do), de mt. 14,00 16,00 e .

Seda Lanile, art. pesado, mt .

Givré superior, mt .

Fustão de seda, mt : .

Seda listada p/vestído, largo 0,90 mt .

fazendo suas compras na tradicional Remarcação' de preços de fim de ano da popular CASA DAURA
COMO VERDADEIRO BRINDE: DE FIM DE ANO, OFERECEMOS OS SEGUINTES ARTIGOS A PREÇOS GRANDEMENTE REBAIXADOS:

6,00 I
5,90
3,30
2,40
3,40
3,00
3,30
4,30
3,30
3,20
4,.20
3,00
3,30
9,50
7,00
6,50
6,00
6,50
6,00
3,30
6,00
4,80
4,00
3,90
1,50

19,00
4,50
6,50
4,50
6,00

14,00
'22,00
4,40

11,00
8,00

AR}IARI�HOSPERFUMA.RIAS:
Leite de Colônia .

Leite de Rosas .

Pasta Kol inos .

Pasta Alvidente .

Pasta Odol .

Pasta Gessy .

Pasta Lever .

Pasta Acotylarsan .

Talco Ross . f ••••••••

Talco Malva, pequeno .

Talco Malva, grande .

Baton Michel e Flamour .

Baton Tangos e Zande .

Loção Brilhante .

Tricofero de Barry .

PÓ Madeira do Oriente .

PÓ Floramye .

PÓ Gessy � .

PÓ Coty .

Esmalte Cutex .

Odol Líquido .

Sabonete Lever, Lifebuoy e Gessy, caixa ..

Sabonete Dorly, caixa .

Sabonete Carnaval, caixa .

Sabonete Noby, caixa .

Sabonete Madeira do Oriente, caixa .

Rouje Michel .

Rouje Narciso Verde .

Rouje Gessy .

Rouje Madeira do Oriente .

Loção Flamour .

Loção Narciso Verde .

Oleo de Lima .

Creme Rugol, pote .

Quina Petroleo San Dar .

,

Sombrinha de seda e linho .

Sombrinha Chamalote .

Sombrinha pymoclnha .

Sombrinha p/criança .

Tapete de veludo p/quarto .

Cortina de renda .

Lamina Gilete Azul 1/2 duz .

Camisa Socega Leão p/homem .

Camisa Socega Leão p/rapaz .

Jogo de couro p zrapaz .

Jogo de couro p/homem .

Blusas Swing de 10, 12 e .

Camisas Sport branca .

Camisa Sport branca, art. fino .

Camisa Sport Creme .

Maletas Escolares .

Pasta de couro .

Malas de Fibrolite de 2.4, 2.8 e .

Capas felpudas p/bêbê .

Casaquinhos felpudos p/bêbê .

Lã Linda, novelo , .

ARTIGOS DIVERSOS:
Cobertores Cinza .

Cobertores p zbêbê de 7,50, 10 e .

Colcha fustão p/casal .

Colcha fustão pysolteiro .

Colcha veludo p/�asal .

Guarnição de Renda p/quarto (7 peças) ..

Tecido p/cortina, mt .

Tecido p /corttnas, art. fino, largura 1,40 de
10, 12 e .

Atoalhado Super, larg, 1,40 mt .

Tecido p/colchâo, mt .

Tecido p/colchão, largo 1,40 mt .

39,00
29,00
15,00
8,00

24,00
25,00
4,30
6,00
5,50

10,00
14,00
14,00
12,00
24,00
25,00
5,00

18,00
35,00
18,00
8,50
1,50

9,80
12,00
28,00
20,00
38,00
45,00
2,50

15,00
9,00
3,50
9,00

3,50
3,50
3,50
5,50
6,00
.6,50
8,50'
12,00
5,50
7,00
7,00
11,00
17,00
18,00
13,00
18,00
22,00
23,00'
.38,00

6,0!),
20,00
3,00-

7,00'
8,00
9,00
16,00
12,00"
10,00

18,00
14,00
16,00'
10,00'
15,00

Na mesma base de preços, vendemos toco o nosso "stock", com o único fim de satisfazer a nossa freguesia, re tr ibu indo , dêsse medo, à preferência com que
sômos 'semrre distinguidos

Comprem, pois, na . CASA DAURA, e ganhe a diferença !
Rua Felipe Schmidt, 19 Fone '607
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R��n�a. dos Estudantes IA pressão russa As «razões» q�e o� ale�ães apresenta�
Vm dia a d�a_ animando-se o I Foram ainda votadas as S,eguin- K b

Londres, 4 -·U.P:'- Os na�lstas
'- d'ize rn os observadores Ioridni-

pleito para eleição da "Rainha dos tes senhor ítas : Dêi Álvares Cabral, no u an
nos -.- procur.am expl ícor suas derrotas na Rússia, argumentando que

Estudantes" � de,st� capital, promo- Teresa Augusta Ramos Nêide Ma-
a retirada Eo i determmada com antecedência e :ievido a conversações

vi do pelo Dâretónio do, Centro Acu- ria Pereira, Maria de
'

L. Póvoas,
de paz russo alemãs".

_

Essa versão circulou em Angóra e Budapeste,
dérnico XI de Fever-eiro com o Onrlda Cardoso, Beatriz Moel- Moscou, '01. (U. P.) - As fôrças na semana p�s�ada. l-icredita-se que rQ propaganda nazista se propõe
apôí o de "O Es1ado".' Iman.n, Sônia Moellruann, Córa soviéticas desfizeram as últimas salvar o preshglO das armas alemãs perante os países acólitos e, aó

A 3a apuração de votos, efetua- Annor ím Alê i d a Ferr-ar: Dulcinéi a linhas de defesa nazistas no Ku- mesmo tempo, projetar uma sombra funesta sôbre as próximas cori

da sábado, registou os seguintes Pereira 'Silva, Norma Ye'ntura, Inez ban, e empurraram a infeliz Wehr- ferências en:_re a Rússia, os Estados-Unidos e a Grã Bretanha. Os ob

resultados. Outona Rosa, Zcní Cid ade, Rute macht para o extremo da penin- serva�ores veem nesses rumores uma l'eedição de notícias semelhantes

1) Maria Elói Neves.. .... 199 Santos. Onélia Stuart, Oda Tolenti- sula de Taman. Calcula-se que 100 que clrcularan; �eses at.rás em Estocolmo. As últimas notícias dizem

2) Ivebte Elpo Silveira .. 193 no, Nelí Macuco, Evangelina Savas, mil alemães correm o perigo ele que aSA germamoAos haViam pedido armistício, prometendo retirar

3) Catard na Haberbeck 137 Maria Glór-ia Martins, Eunice Fer- iminente aniquilamento. A ernisso- suas forças: _?epor o regime nazista; ao que a Rússia teria acedido,

4) Norma Back 88 reira Melo Lourdes Baião Rose- ra de Berlim anunciou que havia com a co rid içdo de que lhe fossem dadas vantagens sobre os Estados:

1), M!a,nia A�tô/nia Vargas. 75 may Mach;do, Iolanda Almeida, sido evacuada a cidade de Taman, bálticos.

fi) Eurídice C. Luz 64 Léia Coutinho Nicéia Silva Heloi- mas, em Moscou, não se confirmou
------------.----

7) Vi,riakJa Camargo..... 57 sa Mouti.nho, 'Mar,ia FigZleiredo a notícia. No entanto, as informa- O ES'"TAD8) Sada Daux Boabaid '" 56 Campos, Vera Vieira, Si nova Leal I ções soviéticas corroboram essa di-
9) Lení Fraga 40

I
Moura, Regí na TauJois, úrsula Be- vulgação, pois dão como Iminente

10) Maria Ligia Müller 38 cknrann, Nêi Lopes Viana, Léia a eliminação definitiva da tão dis-
11) Dulce Damiani 33 Ramtoux, Inez Vitória Rosa, Euni- putada cabeça-ele-ponte de Kuban,
12) Ely Maria Silva 31 Ice Maria Rill, Vera Gr ijó, e di ver- Prossegue, no entanto, com furto-
13). Maria Etelvina Brito .. 20 sas outras. sa intensidade a batalha que se

trava no setor de Zaporoche a Me
lítopol. Até o momento, não há no
vas notícias sôbre essa luta, repu
tada ele importância elecisiva para
a sorte dos nazistas na Crirnéia
nem sôbre a situacão nos demais
setores ativos ela- imensa frente
ele combate.

Concurso para a eleição da Rainha dos Estudantes, promo
vido pelo Diretório Acadêmico do Centro XI de Fevereiro, com
o apôio de " O ESTADO.
Voto na senhorita .................•..........................
Aluna do .

Votamte .

Moscou, 4 (U. P.) - Ofícíalmen
te foi divulgado que as tropas so
viéticas avancararn de cinco a dez
kms. na direcão ele GomeI fazen-

�����������������������������..�:::::::::=�. do igual penetração na dir�ção de
_ Mongilev. Nessa ocasião foram re-

eltados 1 conquistadas mais ele 80 localida
q I des em ambas zonas supracitadas.

Londres, 4 (U. P. Urgente). - Esta noite a RAF �.r.-..-..-.-........_....-��.............-_.......�.-..-..-.... ..I"'W'"oI"

atacou as cidade. alemãs de CasseI e Han�ove� e CONTRA A ILHA DE (OS
pela manhã, as «Fortalezas Voadoras. bombardeal'�� Cairo, 4 [U. P.] -- O Q. G. aliado

Francfort. Cassei é onde se constroem os caças alemães
informou que os a.azistas lançaram

F k W lf 109
um ataque aero-naval contra a

« oe - U ». possuindo a maior fábrica de locomo- ilha de Gos. Como se sabe, esta
tivas da Europa. ilha foi recentemente ocupada pe

los Aliados. O comunicado oficial
acrescenta que foram tomadas to
das as medidas paro repelir o ata
que germânico,

.

NOTA: - P:eencha com clan'eza ° "eoupon" acima c depo
�Jte-o _na urna existente no Cine Riíz, especialmente colocada para
esse fim,

Novos bombardeios

o início das obras da catedral
de Belo Horizonte

Belo Horizonte, 4 (A. N.) - Te
rão inicio, ainda êste ano, as obras
de construcão do monumental tem·
pIo calólic'o que será confiaúo a

engenheirols mineiros, sendo a ar

recadação até agora o,btida por
meio de subscrições populares e

elona1tivos, sll'fliciente para o .começ;)
dos trabalhos, segllndo deC'laraçi'íes
elo arcebispo metropo<litano dr.
Antô'nio dos Santos Cabral. Entre
tanto, acrescentou D. Cabral, a con

dusão da Catedral demandará lon
,gos anos de esforços em face do
carátt!er dlispen,diosi.ssimo da cons

trução, cujo financiamento eXiÍgir:Í
a cooperação devotada dos fiéis
a,través ela gil'ande c3ll11ipanha em

curso.

DESEMBARQUE
Argel, 4 (U. P. Urgente) - O Oitavo Exército Bri

.tânico efetuou. desembarque em Termoli, na costa do
mar Adriátieo, segundo informações da frente.

EM TERMOLI

o CATARRO
PODE·CAUSAR
ZUMBIDOS E

SURDEZ

INQUIETOS OS CíRCULOS TENSÃO ENTRE JiESSERLIN(\
CATÓLICOS COM A SITUA. E O VATICANO

çÃO DO PAPA
MADRí, 3 (United Press)

- Segundo notícias chegad:1s
da França e de outros paises
europeus, entre os quais se
encontram alguns neutros, rei
na absoluta ansiedade em to
dos os círculos católicos, com

respeito a delicada situação
do Vaticano e a segurança
pessoal do Papa. Segundo ;:;e
acrescenta isto começou a
constituir a principal fonte de
preocupação depois do violen·
to discurso feito pelo rádio pe
lo arcebispo Spelman, de No
va Iorque, no qual confirma
as notícias anteriores segundo
as quais o Papa está virtual
mente prisioneiro e impossi
bilitado de comunicar-se com
os núncios e delegados da San
ta Sé no estrangeiro. Os fiéis
elevam' suas preces ao Papa
em todo o mundo. Revelou-s�
que 'deu lugar ainda a maior
a n s i e d a d e a proclamação
,transmitida pela rádio-emisso
;ra de Berlim na segunda-feira
da semana passada, redigida
pelo novo govêrno republica
no chefiado por Benito Musso ..

lini. Esta 'proclamação foi con
,siderada o ataque público mais
.violento que se fez até agor21.
cont�a a Igreja Católica por
parte dos caudilhos nazistas.
A referência que essa procla
nlação faz a êsses centros ca
tólicos que diz que estão im
buidos de sentimentos ant�
-nazistas é particularmente
significativa, pois expressa
que tais centros "de sabota
gem e traição serão elimi
nados" .

Londres, 4 CuI. !'-) - É cada
vez malOr a tensao entre o Vati
cano e o marechal Kesserling. O
correspondente elo "Daily Tele
graph" em Estocolmo revelou que
a CIdade do Vaticano está comple
tamente isolada elo resto do mun
do, vivendo rocleada de soldados e

sentnelas, que proibem a entrada
ou saída de qualquer pessôa, a não
ser em casos muitos especiais.

Promocões recentes
no D. (. T.

No Departamento dos Correi()S e

Telegrafas, secçãQ de Santa Cata
rina, deram-se recentemente várias
promoções, que passamos a assi
nalar:
Snr. telegrafista Aurino Rosa,

agente postal-telegráfico de Lajes,
promovido à letra G;
Snr. telegrafista Samuel Worti

gern Guerreiro Lopes, vindo do
Máranhão, estando ha 2 anos e 8
meses no cargo de agente postaI-

�ell:���fiIc� do Tubarão; promovido
Snr. Tolentino Manoel Dias, agen

te postal-telegráfico de Biguassú,
promovido à letra G;
Snr. Antônio Teixeira Dias, agen

te postal-telegráfico de Brusque,
promovido' à letra H;
Snr. Alberto Dutra, agente pos

tal-telegráfico de Jaraguá, promo
vido à letra G.

UM REMÉDIO QUE ELIMINA O
CATARRO NASAL E ALIVIA O
ATURDIMENTO CATARRAL

São poucas as pessoas que dão
importância e tratam a afecção ca

tarral. Entretanto, a afecção catar
ral não é um mal passageiro. Se
não for tratada em tempo, ela pode
degenerar numa grave enfermida
de, destruindo o olfato, o paladar e,
paulatinamente, minar a saude ge
ral.

Se V. S. padece de catarro, não se

descuide. Compre um frasco de
PARMINT e tome-o de acordo com

as instruções da sua bula.
Parmint tem demonstrado sua efi

cácia em muitos casos, porque sua

ação se exerce diretamente sobre o

sangue e sobre as membranas mu

cosas.
A volta da respiração facU, da

agudeza de ouvido, o restabeleci
mento do olfato e do paladar e le
vantar-se, pela manhã, com novas

energias e a garganta livre de ca

tarro - eis o que lhe proporciona
rá o tratamento com Parmint. Tor·
ne sua vida mais aprazível, mais
alegre. Para seu próprio bem -

se sofre de catarro - comece, hoje,
o tratamento com Parmint.

ATAQUES NOTURNOS
ARGEL, :3 (U. P.)-A avia

ção anglo-americana atacou
intensamente durante a noite
de sábado ,as pontes de Pón
iões de Grazzanice e estrada
costeira de Formia. Esses ata ..

ques foram efetuados por
grande número de aparêlhos e

cal�saram grandes danos. Du
rante as operações de sábado
foram derruhados 11 aparê
)hos inimigos.

Grandes danos em
Wiuuer-Neustadt
Argel, 4 (U. P.) - O Q. G. Alia

do em Argel noticiou que as foto
grafias, tomadas pela aviacão em
vôos de reconhecimento, -de' "Vi
ner Neustadt, na Alemanha de
monstram danos consideráveis nas
fábricas de guerra. A incursão
aliada a essa cidade foi realizada
no dia primeiro.

Oficiais brasileiros
no Canadá

Ottawa, 4 CU.P.) -- TrÊis membros
da missão militar de defesa bra
sileiro-estadunidense chegaram de
Toronto, afim-de visitar os esta
belecimentos militares da costa
léste. São Êiles o general Leitão de
Carvalho, almirante Vasconcelos e

o coronel Sêco. Estas trÊis altas
patentes do exército brasileiro, que
se encontram acompanhados de
suas espôsas, permanecerão aqui
até amanhã, quando partirão para
Halifax, devendo regressar dali
para Montreal e Québec. O minis
tro da defesa, sr. Ralston, ofere
ceu ontem à noite um banquete
aos ilustres visitantes.·

EU S.4.0 PAUJ,O ,"americanos",' por 4 a I, obtendo
Empatando com o Pe lmeu-as pela con-} lindo troféu; no jogo pz-iric ipo}, a

tagem de O a O, o São Paulo sag rou-se vitóI>Ía sorriu por 5 a 1 aos locais.
campeão paulista ele J843. A renela elo que coriquãsto.rurn valiolK1 taça.
sensacional cotejo atingiu a impor tân-
ela ele 522.577 cruzelros, novo recorele
sul-amer-icano.

- Na partida antecipada para sá barlo
último, o Cor in tian s venceu a Portugue
sa Santista pela contagem ele Gal, ten
tos ele Hercules (2), Milani (2). Serví lio
e Lucas. Geraldo assinalou O tento ele
honra elos "lusos" santistas. Renda:
24.166 cruzeh-os.

- A renela total do campeonato paul!s
ta alcançou a quantia ele 5.207.8IH cru-

o Flamengo derr-otou no Vasco por
G a 2, tentos ele Perácio (2), Pirilo (2),
Vevé e Zizinho, para o vencedor e Chico
e

.

LeJé, para o vencielo. Renela: 120.725
cruzeiros.

- O São Cl'istovão abateu o Flumi
nense por 3 a 1, tentos ele Alfl·edo. João
Pinto e :Uagalhães. O' único tento do Flu
mine.nse foi conquistado por Carreiro.
Renda: 56.187 cruzeiros. I'_.��_-..._.........._•.",._._._..�

- O :\Iaelmeira yenceu ao Canto elo S. M. Amor a Arte
Rio por 2 a 1, tentos ele Bidon. lIIário
B 1 Realizou-se, ontem, na séde da
l'an( ão e Fantoni. Renda: 1.997 e!'tl'

zeiros. "S. M. Amor à Arte", concorrida
B t f Assembléia Geral paro eleger a

- o a ogo e Bangú empataram peja
t nova diretoria a seI' empossada no

con agem ele 2 a 2, tentos ele Diaz (2) c
Moacir (2). Renda: 3.101 cruzeiros. dia 12 dêste.

_ O' América derrotou o Bomsueesso Terminando a apuração, verifi-

por 5 a 1. cou-se a reeleicão de todos Q.S men:t-

_ É a seguinte a coJocaça-o por'
bras diI'etores� excepto quanto à

, ,pon-. , . 1 f' l't
tos perelidos, dos clubes concorrentes ao preSlaenC!a: para a qu� .01 e el o

certame carioca: Flamengo 8; FIUl11i-1
a sr. EmldlO Cardoso JunlOr.

nen�e 10; São Cristovão ll; Vasco 12; "A Bandeira Nacional quando apare
AmerlCa 14; Bangú 18; Botafo"o 21' cer em sala ou salão, por motivo de reu

Canto elo Rio e Madureira 22 1e'"Bom: niões, co,;,oferências ou solenidades, fica
rá est.endida ao longo da parede, por de
traz da cadeira da presidência ou do lo

- A tabela elo campeonato carioca cal da tribuna, sempre acima da cabeç:;;
do respectivo ocupante e colocada de
modo que o lado maior do retângulo
esteja em sentido horizontal, e a es

trela isolada em cima". (Decreto-lei' n.
4.545. de 31 de jnllio de 1942: - Art. 18-

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

SEBi

zeiros.
- O Corintians deseja

jogadores Santo Cristo,
Augusto, pertencen tes ao

NO mo

contratar- os

:'Iagalhães e

São Cristovão.

sucesso :32.

111a1'('.a para o prOXI1110 c10111ingo os se�

guintes jogos: Sãó Cristovão x Canto elo
Rio. Botafogo x Madureira, Fluminense
x D0111SUCeSso, Flalnengo x Bangú e
Amél'ica x Vasco.

l�iU PORTO ALEGHE
Em jogo do campeonato estadual, o

Internacional venceu ao Marechal Flo
riano, ele :-lavo Hamburgo por 2 a l.
No certame de amaelores, aGremio

denotou o Internacional por 7 a O e o
Cruzeiro abateu o Nacional por '1 a 1.

- Sábaelo, à tarde, São José e Kacio
nal empataram 1)01' 2 a 2.

EU BELO HOmZONTI�
O Cnlzeiro venceu ao Altético por 1

a O, tento ele ?\"iginho. Renda: 27 mil cru-

=

Esportivo

zeiros.
E�I PELOTAS

O Farroupilha, ôe Pelotas, derrotou o
São Paulo, ele Rio Granele, por 3 a 1.

EH CAXIAS
HeberJe 4 - Juventude 1.

ElU SAX'l'A MARIA
O Riogranelense, de Santa l\1aria em

patou com o Guaraní, de Ca,choeir; por
1 a 1.

'

E�I SÃO .JERONIi\W
Riogranôense 3, São Jel'Onimo O.

CAi\IPEONATO BltASILEIRO
Maranhão 10, Piauí 3; Sergipe 5, Ala

gôas 1; Rio Grande do Norte 5 Paraíba
2; Anlazonas 2, Pará O.

'

REMO
O Botafogo venceu a competição náu

tica realizada ontem, na capital da Re-
pública.

NATAÇÃO
O América venceu o 50 Concurso In

fanto Juvenil, disputaôo ontem, no Rio.

Peri X América

Homenagem aos goianos
Entre as várias manisfestações

de simpatia tribrutadas à embai
xada goiana de futeból, regista-'
mos a que foi efetuada ontem, n«
séde do "Iate Clube Florianópolis" s .

constando de
.

uma apetitosa "fei
joada".
Esso reunião de fundo social-es-

r

No distrito dos Barreiros, encon'

traram-se ontem ás equipes prin
cipais e secundárias do 'América',
desta capital e do 'Perí'. daquela
localidade.
Na partida preliminar, venceram

portivo serviu para aumentar as.

relações dG! o.miz ade IiIxistentes, dan
do acentuado cunho de cordialida
de à estada entre nós da rapazia
da representativa do futeból o.rr

hanguera.
J-��""'W---"--""""
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SCORE DE SETEMBRO

532

(antídio Alves de Sousa
Faleceu, no sábado, nesta capi

tal, teI1do sido sepultado ontem
no Cemitério Público, o nosso con

terrâneo sr. Cantídio Alves de Sou
sa, que se achava enfermo desde
algum tempo.
Trabalhou no comércio local.

tendo também militado no antigc
Partido Federalista e ocupado c

cargo de vereador do Conselho Mu
nicipal. Mais tarde, foi alto fun
cionário das Obras do Porto, a

chando se ultimamente aposenta.
do.
Foi um dos mais dedicados mem

bros da Mesa administrativa de
Hospital de Caridade, onde recen

temente ainda exercÊira as funções
de vice-provedor e provedor in'te-'
rino.

É U1Ll DOENÇA
1lUITO l"ERIG_0SA
PÃ]U Â. FAMILIA
K PAlU A RAÇA
j,:UDIJE Â COI
BATEL-Â. COM O

\
",r
r

CASA MISCELANEA, distri
buidora dos Rádios R. C. A_
Victor, Vávulas e Dsicos.
Rua Trajano, 12.

PiEIIDLII.
11111[111

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA
BELOS E DEMAIS

AfECÇÕES DO
COURO CAQELUDO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


