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orn81� a U�· H[om an �ri a� Ir a� ra�1 �lfa�
RIO,7 (A. N.) ---- APRESENTOU-SE, ONTEM� AO MINISTRO DA GUERRA, o
PRIMEIRO JORNALISTA, COMO VOLUNTARIO, PARA ACOMPANHAR o COR ....

,

PO EXPEDICIONÁRIO BRASILEIRO. TRATA-SE DE ANTôNIO VELOSO, RE
DATOR DO "DIÁRIO DA NOITE"� QUE, EM 1936, ESTEVE NA ALEMANHA DU-

RANTE AS "OLIMPíADAS

ressurreicão de Nápoles
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C·""oW;-·s'" u.N���::'K;';'��;�m) __<_E,�e�::� �;=':�;I��;:::':�::;,t!o::�,,::,::;desrta grande clCLade J.fahana vaI-se aliadols faz�,ail11 rebentar ais mÍllJ31S
. _ _. encaminhando lenta e aradatI','a 1

-

dCaIro 6 (U. P.) - Nao ocorreram alteraçoes no desen-I . ,'"
<

-

que os a emaes ' ,eixarall11 no porto,
1 d l' 'Ih d C'

.

dE'
m'ente para a normallda,de' e alO'u- l'aJ1-1..C'Jl1 a

.

I I
"

ro ar a uta na I a e os, sItua a no mar geu, na entrada I11'a t"d d
..

< '" ,I!U
'

'lIl11lprens:a ocal relnll-

À " • I
_ .

' s a IVJ' Ia! eIS come'rCI'a�s foram CI'�ll h
.

t' 'd d
"",o mar AdnatlCo. Recorda-se que os a emaes anunCIaram on- in'c'ad d d'�'

'V' oJe suas a IIVI, 'ai -es, CIOlll a

t
_

d I 'Ih 1
.

ta D
A

d
I 'I, a;s apesar as crtiJJOuJdades '3lParição dü matutino "Roma", dle

.

em
f

a oc�paçaI� daque a fI, -a pedos llNazu:_ s'u �dacor � col.m as ,existentes. As pdmei,ras ca!sa's 00-
ln ormaçoes a Ia! as, as orças as açoes nI as e Ita Ianas 111er

' .

b
. gr'ande ci'rclllação e que era ven-

. ...

' ClaJ,S a rea rir s'uas pÜ'IlbalS fo- dido nos bo d
.

b'J' d-contInuam resIstmdo flrmemente aos ataques desfechados pe- ram as b b' 'd'
""" 111 ,es Imo IIza os, cün-

los germânicos.
'

.' a'I' eaIl'Ia,S, s'eglll' as, Il11e- --::-----:-:------:::�---------......,...------_

dlatamente, Plelos pontos {Ie venda O president V U··

'li·C···O··O··U··O··I·e···u··o··s···:··'··a··p··e··I·e···s··········,' ::i=�����:g�;';��:�P��;: n,%,;::��a�:;!n(!d,�!,--;s�!��a�md��;.�f����t��;�essas deliciüsas gllilod-ic.es. Tall1- em cüoJ1lJemoração á vi-silta do Pre- di'sse,ram que o faziam com gran
bém apareaem'lU 'os engraxates nas! sidente da RepúbHca, i-l'Ustrando de prazer e hünra. Agradecendo, o

:

SI P d
· prinoiplais ruas, e aüs mercados as suas pági,nas oom fotografias Presidenrte GetúJi,o VialJ;'gas' plediu

ii ores - assa eiras I pú»Ii'cos chegam agiriCL1Hol'f�s das que, �embraJl1 a obra GdnüJüstra.u-laos g,r,s. Vi,dart e BeilTeta que fos-

imeJdi�çõe.s da cidade, �razendo va ,�o Chef.e ,da Nação em várias sem in:erpTet)S de sll'as melhores
hortahçaLS em carret,as, CUJO con- reglOcs do ,paIS. saudaçoes ao Cl1ef,e do govêrno-

• APARELHO INGLESES

11leÚdO' iJ1ltegrado p'rincipa,lmente Um dêles enc,erra da sleguinte urUiguai,o.
I para jantar,- chã e café por biningelas, maçãs, tomates ejlllanei'ra OIS SiCUS c0111entários: -

,... .".••-- -._ _.._•••••.".:.._._.JI

I O maior sortimento! Os menores prelos! na outms hor,taliça's, desapa'l'eci.a ime- "Fill o sleJllhor Getúltio Varg'as que Atenção I � des}:8s? com .0,
_

1 .

B" d r CInema pode ser h-

I A MOIJFL'AR I
di'a.ta!111ente entre os ancios'os com- Integrou o r.a:Sl� nos seus ver a- rada com a venda de papel velho.
rpira-dores. Os habi,tant,es Isaíram às Ideinos e g}oTiosos dlestinQlS, Essa Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.
ruas e foram pll'eslenciados muitos foi a sua gra.nde obra, sua máxima Rua Francisco Tolentino, 3 .

..............................................II••••� casos de amigos e conhecidüs, que obra. Por essa, mais do que p-OII'

Rumor'oso processo de espl·onagem se vi.am pela primeira vez depois quru"quer outra, é que o povo bra-

,de 3 SeTI1ia!1I3IS, púis, durante a ocu- si.Jeiro, bom e generlo,so, lhe V'Ota

Rio. 6 (A. N.) - O Tribunal de Segurança Nacional está jul- paçã'o alemã, era muitto prerigoslo Vleneração, respeito, all110r e grati

:gando hoje o mais rumoroso processo de espionagem já instaurado. passea.r pela «idade. MuHas pes- dão".

para apurar atividades dos agentes dos inimigos do Brasil. Entre 128 suas choravall1l ao Slaher da morlte Drlllgua,i'a'na, fi (A. N,) - Os mi- Rtio, 7 (A. N.) - O general João
de a,migos. A 'Lare4"la de p,oliicia- ni,stro's GOllzal,ez Vidalrt e TiQll1aZ Batista Ma:scar,enthas de Mo,rais,

acusados arrolados da denúncia, figuram 40 brasileiros ,natos e 11 d t d S dR'
-

1\1'
menta foi entregue gradualmente Berreta, do Uruguali, eSlbiv,eram na c_omalu aln e a. e�Uin a egwo 1> 1-

naturalizados, além de outros alemães. A tribuna de acusação está a'os carabiJneiros, afim�de deixar ,r,esidênoia em qUle se enC'ontra

bOS-,
h!ar e da gu�rmça? �o, Estadü de

. , ' Sao P,aulo, nao maIS Ira aos Esta-
a cmgo do procurador Mac Dowell ,da Costa, e a da defesa, a cargo às tropas ali'adas libelrd:ade para pedad,o o Pres1d,ente Getu�lO Var- dos UnidQls, oOlnforllle estava ass,en-

pe vários advogados. rleslempenhar, ,0UII:mls atividades. gas, f,aZlendo-lhe entrega d:a melJ1sa- tado.

200 toneladas de
Chapas de ferro

Rio, 7 (A. N.) - o presiden
te da República autorizou que
.se empregassem, na constru
ção imediata de silos, bem co
mo de autoclaves, 200 tonela
das de chapas de ferro, ante
riorrnente destinadas à fabri
cação de gasogeníos. Os silos

Idestinam-se à guarda e prote
ção e os autoclaves ao expurgo,

------------------.-..-------------------------

de toda nova safra de trigo, Ano XXIX I Florianópolis-,Quinta-feira, 1 de Outu'Jro de 1943 I
brasileiro. I R
------------------------------------------------------�------------------------------------------------

Os australianos em feroz carga de baioneta ;Preparando a travessia do Dnieper
Com os 'australianos em a importante base de Finschaf- elas que se assemelham à su- r"el.0l11i�����0��I�S (�;s���, �tt�el��:�a��ot���l:��a dduOel�nJ:p:;.�

Finschaffen, 7 (U. P.) - Uma feno O comandante dos austra-I perfície lunar. A vitória ficou! tílharta. Os canhoes russos colocados na margem oriental do

feroz carga de baioneta dos lianos declarou que a empresa' definida às 11 horas, quando I
rio atacam as posições ela a::tilharia inimiga, abrindo caminho

australianos, na escuridão, : foi levada a cabo graças às los australianos entraram em para as operaçoes preparatorias para a travessia do Dnieper.
imobilizou, de maneira esma- baionetas de seus soldados. O I F�nschaven, sem outra opasi- Na �rente central, ao �este de Smolensk, os russos continuam

gadora, a resistência japonesa: terreno apresenta grandes era- çao que a descarga ocasional I reallz?,ndo a sua ofensiva, embora retardada pelo máu tempo,

:.!����.::.��;..!::�1�;..��.�:��:��;___�:...�::;��:;-.�.:�.��-.-..:� ��l���� �a���r���l�d�tá����� I �;; ��;oe�ls;:ri�ln��e���e;��I�a:��:!�e�,G������l::n�o�.ç:Sp���é�i�
Os It�ll�nos ao lado dos Junoslavos conquistada à noite, com hor-I �USSIa B:anca ate agora Iibertada da ocupação nazista. Outras

lu I II 9 ripilante ataque de baioneta, 1ll1formaçoes acres�entalll que a artilha�ia pesada soviética co-

Londres 7 (U. P.) _

DespaChos, chegados a esta capital que fez os japoneses correrem I' n�eçou a atacar a ll�l,ha ferrea Gomel-Mí nsk, na zona de Szhlo-
.

'
. ..' .' f' " d bm na maraem onental do Dn

í

anunciam que unidades Ital ianas, poderosamente apoiadas por, para
o .re ugio e suas caba- -.:.."..". ';,... ..:.• .-••.-•••••••-;:P..:..:;...."._..-.-."..- _ ......

patriótas jugoeslavos, estão fustigando os alemães em toda a

I
nas, afim-de esc,:par a.o ata-IE' ..

t b Iprovíncia de Veneza, Pó e Fiume. Acrescentam as informa- que. Durante dias, fOI trava- ln eressante a ta e a da VASP
ções, que as fôrças do general 'Tito cruzaram a fronteira da da, ness,: zona, um.a das bata-
Jugoeslávia e, agora, se empenham em víolenuta luta nas pro-

lhas m.aIS encarmça,d,as das ]ii,o, ! C_j.0J) - A \'ASP submeteu à aprovação da Diretoria de
� .l.ljC

t Aeronáutica r�\'ll, bases para �ua tabela de tarifas, bases que po.derão
ximidades de Gorizia e Trieste. que Iye�am por cenano a No- s ervr r de pan rao pa�';:;' todas empresas nacionais de navegação aérea. Não
� __ .". _ _._•••_ - h va-Guíné. Os australianos, co- há_limite para o peso humano. Os gigantes pagarao o mesmo que os

O Est!.ulO DaB I·ndaga da ofl·ental'a-o bertos de lama, suados e esgo- L\1110,es, O preço de passagens é idêntico, tanto par,a gordos como para
« U %I \I tados pela falta de repouso fi- Illa�ros. _Il1delJend�n,tc �o S�lI peso próprio, ca?a passageiro terá

_
direito

fOI
'

f- d f zeram a última tent t'
' a 1;). quilos de .-calg<l gratuitos. As cr-ianças ate 3'''ànos so pagar-ao 10%

I 080 1"8 os seus pro essores» ,.- 'tI., r a rva na sobre ü preço integral e as de 3 a 12 anos, 25%. Aqueles, porém, não

.

U
.' . .

.

regrao �e. K.akaro�·. O c.ontra-I terão �ireito a qualquer carga! enquanto �ue estes tên� direito a 10 qui-
POIto Alegre, 6 (C. P.) .- Ha dias, alguns pars de alunos I ataque mrmigo fOI repelido e los. Mas, qualquer crrança, viajando sózinha, pagara como se fosse

que frequentam o grupo escolar" João Corrêa", de Canela, en- logo a seguir, os soldados aus- i
adulto. ",

víaram ao dr. Coelho de Souza, secretário de Educação, um tralianos se lançaram ao as- i

8 ·Ih
-

d Id d 3
· ..'

requerimento, em. que solicitavam que a dire�ão _

dêste !5:upo s�lto. C?ontudo, as balas nípô-
I mi oés e 80 a 08 e 9 mil medlcos

escolar fosse provida por um professor de convicçoes católicas. mcas fizeram-nos troceder no I Rio 7 (A N) - O zeneral Hil b h, f d C
E dí d

,.

d Ed
_

C 1
. .
',.. I::> I man, su -c e e o orpo

m seu e:cpe lente e. ontem, o se?retarlO e ucaçao e u - primeiro ,momento; mas" logo de Saúde do exército dos Eatados-Unidos, acaba de conceder
tura

. c�ns�deran�o o CIt�,� �eque;m�ent�, .l�nâou no ,m,esmo1
o ao estcmecer, os australianos I sensacional entrevista ao "O Globo", adiantando que no seu

se?Ul� -, e;�ac ,f: d
ecre ;na

nao �n. aga .

acerca aa aco�e era� �oyamente, fa- país, há oito milhões de homens em armas e que foran� convo
orren açao I �StO'

ica
.

e seus prot
essores. _Xl g_e , SIm, l�l�e os zen.do uso � aíonetas. Espa- cados 39.000 médicos. Acrescentou ainda que todas as medidas

mesmos respei em, ngorosamen e, as convlCço�s re IglOs.as vorr os, os Japoneses fugiram estudos e pesquisas para evitar epidemias de g'ripe e outras

d�s alunos e �s�egurem aos represe,nt�ntes das dlVe::sas contls- de �uas cabanas. Estavam
I molestias, estão produzindo os melhores resultado t d

eoes a sua atividade nas escolas públicas, em re!açao aos alu-,venCldOS! os "frontes".
s em o os

nos pertencentes ao credo que representem. O diretor do Gru- ----:------------------
_po Escolar " João Corrêa", de Canéla, ademais, não infringiu Aessas díretrízes. Pelas razões acima expostas, não há que defe
rir no pedido dos pais de alguns alunos".

o
Desalojando nipõesMelbourne, 6 (U, P.) - Os
japoneses foram desalojados
<io vale de Ramu, na Nova Gui
né, e expulsos da localidade de
Kaigulum, ao norte de Fins
chaven.

o :!trAIS ANTIGO DIÁRIO DE SAN'rA CATAIUNA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

H. 8935

Morreu em �. Iorque
Nova Iorque, fi (D, P.) - Fale

ceu aqui. o Irnportador de cacáu
Oscar Hei rich que durante vários
anos residiu no Brasil, negoêíando
com couros.

Vlertidos em bancas de j:ornat A
ooição de boje do ,referido jornal
elogia as fôrça!S anglo-norte-ame
ric3<nas e lhes dá os cordiais boas
vindars da cidade, expr,essando en

tre olltraLS c-oisas: "Sabemos' que
aqueles que triunfa'ram e 'estão
trJunfando" jamais abusarão da
viltó-ria" .

Não irá mais aos
Estados Unidos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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2 o eSTADO-Quinta·feira, 7 'de Outubro de 1943

E' de opinião que a Alemanha poderia serIA
e CI-d e q' t o meses o PI!:NSAJ\IENTO DO DIAV n a m Da r "A fé é uaia visão das coisas que-.

Washi.ngton , li (U. P.) - O se- disse que, se se houvesse seguido I nos 50 por cento de suas cidades não se vêem" - Calvino.
nador Sher.idan Downey pôs em essa polí t ica, a Alemanha teria si- i nridustr.iais ficarian.1 destrui:do�, 1\ ANEDOTA DO IHA

. dúvida a eficácia da estratégia mi- .do obr-igada a render-se, há me- fato pelo qual um simples exerci- Num posto de observação aérea-
Iitar aliad.a, pois, em sua opinião, ses. Terminou, dizendo que, depois to sirnból ico, em lugar d o tlue se em Sicília, UIll sargento, de bi-·
a Alemanha poderia ser vencida ele 120 dias de ataques aéreos c o ns- pr oicta ele milhões de homens, p o- nó culo em punho, aguar-dava o re

apenas em quatro meses, com o tantes contra o Reich, pelo me- deria entrar em Berl.i m, gresso de uma esquudr-ilha de vin-
te aviões italianos que haviam par-lpolderio aéreo, sem necessidade de _.- .----- -.---

t i d o corn a rui ssâo de bombar-deart lancar sôbr e ela gr-ande 'exército. a retaguarda do 8.0 exército. De-
Essa declaração foi formulada por THE LONDON ASSURANCE pois de longa espera, súbito se ou-

Dowmey no Senado, ao apoiar um COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL" viu 'o ruído dos aviões e, logo de-
. COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES" pois, apareceram as primeirasprojeto de lei do senador Whecler, cinco un.idades. O sargento. em

pelo qual se adiaria até 1.0 de ja- Representante: L. ALMEIDA I voz alta, repetiu ao capitão : "Cin-
neiro a incorporação às fôrças ar- Rua Vidal Ramos. 19 co". Logo depois ao avistar mais
madas norte-amer-icanas, dos ho- 10: "Qninze ". Fi nalme n le apare

ceu outra c-sql1aorilha a toda a ve-mens casados que tinham filhos, Estão Isentos do Imposto de locidad e e o sargento contando os
antes do ataque japonês a Peanl aviões ex cbarnou : "Vi nte e um" t

I indústrias e profissões fHarhour. Downey peeliu que, em O capitão voltando a,�ll11ir.al:? per-
vez de se criar enorme exército, gumtou ao sai-gcnto : Mas nao sal--

RIO 4 (Estado) O diretor ram apenas vinte?" O sargento'os EE. UU. se dediquem a aum en- ,- .. "Ide um externato perguntou à empunhou novamente o b i nó cu o e

exclamou: "O úl ti m o é inglês, ca-'
Recebedoria do Distrito Feder-al

p itão !"
se está sujeito ao pagamento O humo ri srn o dessa anedota re

dos impostos de renda e dos produz exatamente a s il uaç âo dos
de indústrias e profissões. i takl anos , não do ponto-de-vista de

covardia, porém, do ponto-de-vista-Em resposta, declarou a Re- de sua ínrl ífer-enc a de lutar contra;
cebedoria que o item 9° do art. a Inglaterra, país que tradúcional
7° do regulamento anexo ao men'te foi sempre amigo dos italia
decreto n. 5.142, de 27 de teve- nos.

reiro de 1904, que dispõe sôbre o PRATO DO DTA
a arrecadação do imposto -Ie I

.

CHEME .FIUTO -, :\Iislure mei.o
indústrias e profissões, esta- l il ro de Iei te com lrcs gemas, acu-'

. _ .
. cal' que adoce bem, raspa de umbelece isençao do tributo para l limâo verde e três colheres de 50-

OS flue exercerem o magfsté- p a de farinha de tni go Oll ma izena.
rio, não compreendidos os di- Leve ao fogo mexendo hem.
retores de internatos. Dei le em. tabolerro untado c (/�-

., pois ele f'rio corte em qua,dradl-O requerente, pOIS diretor nhos passe-os em ovos batidos e
de um colégio - não interna- rrit�-·os.
to - está, segundo aquele tex- Sirva-os polvilh ad os com açú
to da lei, expressamente, isen- c ar e canel a.

to do pagamento do imposto O PRECEITO DO DTA
questionádo. Entretanto, está A obesidade sempre denuncia'
obrigado a apresentar o seu uma perturbação da nutrição In

pedido de coleta, ainda que lima (In organismo (metabolitsmo),._
conseqüente a al imentaçâo inade-isento do imposto, conforme quad a ou a f'unci on amcn to glandu-

as disposições legais em vigor la.r de.fe,ituoso. Em qualquer dos'
(art. 9°). Quanto ao imposto casos, a cura é possiv'el. SNES,
de renda - conclúe a Recebe- ,._-.....,._.......- ....- .......,_-....._...�................-"'�
doría - escapa-lhe à órbita de Camisas, Gravatas, Pijarnes-
ação, devendo o consulente dl- Meias das melhores. pelos me

rigir-se à Divisão do Imposto nores preços, só na CASA MIS-
de Renda. CELANEA - Rua Trajano. 12v

São Paudo. - Por Silveira Pe i
xo lo - (Copyright da U . .I. B., pa
I'a "O ESTADO") - De felonia
em felonía, capazes de todas as
!baixezas, os nazistas acabam de
pr-aticar atentado dos mais clamo
rosos, ao violar, ainda uma vez, as
normas do Direito Internacional,
para colocar sob sua "protecão"
o Papa Pio XII.

"

Quando se fala em "protecão"dos miseráveis asseclas da misera
vel ditadura de Hítler-, já se sabe
o que isso quer dizer, já todos
compreendem que SIC trata de eu
femisrno hipócrita, de prisão e es
cravatura.

No 'caso, é ele observar-se que
cidade I.ivre, como tal universal
menLe reconh.ecido, o Vaticano vi
[lha mant'endo toda imparcialida
de CJIll face dos acontecimentos que
convulsionam o mundo.
Compenetrado da.s re�poll'sabjli

(Iad,es de Isua investi-d'llra, como
Sumo Pontífice elo mundo cristã<o,
Pi,o XII sempre esteve à altura da
('átedra d,e São Pedl'o" I1lmca dei
xC)u a eminência do .poder estpiri- .
tual para descer ao vale tumultuá
rio elos po,deres temporais.

F.azendo invadir o Vatdcano, il11-
.pondo-lhe ex,i,gências;' transfonnan
dD o sobera,no do Cristianismo em

prisioneiro de guerra, cogitando
de inv-entariar os bens ali. eXisten.

-

rtes - é daro que para apresá-los
- o "fuehrer" gcl'tlTiândoo .. prati
c'ou a mais revoltante das jgnolllí-llI1ias.· IAs invasões anteriormente prati
eadas contra paÍsés ma,is fracos, Londres. (Por Donald

stin-,comboios.
àliados. Porém" no-

tis atrocidades antes fl'�amente , -:: san) -

..
(Exclusividade do C. E. mês de maio deste ano, qua,.i1do.,executadas .contra púpultações iner- •• : . C. p�ra "O Estado") - Na os afundamento� foram redu-·mes, não chega,raan a ser tão mons-

2>%80OS
h b' d'd

' . .

fa����'e�:g:a e�f�n����en�X��� I '" r. ' i ������o� a m�s���ln�ara o� ���Oi�� �;m:â� o� ����::'.§ústificatiVla.: �.: aliados, os alemães utilizaram atravessáram o .A!tlântíco ru-
Cla'ro está, no entanto, que o as-, • : a tática do "Wolf ,Pack", ou se- mo á Inglaterra. Os fr�casSOS"LSa�,to à residência Jlapalina, esse :. :. J'a duma alcatéia de lobos ope- verificados na campanha totaliDem rnesni<o os 'pretextos dé "mi-

inorias", de "espaço 'vital" 'Üu de I COLUMB IA • rando contra a navegação alia- encetada pelos submarinos,
"agressão" poderão da,r-Ihe uns _. da. Dessa forma foram con- germânicos no Atlântico, de--
visos de c<oisa ex,plJcável. É, tão : : 'centrados no Atlântico 300 a vem-se mais ao melhor 'apare--iSÓme'l1te, UJll a.ssalto covarde e lll,i-

I As mais famosas mUSICas, com os mais : 400 submarinos alemães os lhamento bélico ofensivo dos-'iSeISa����, porém, esse e:pisódi'o, JHl- famosos artistas. : quais perfeitamente identifi- navios britânicos os quais têm
Ta demonstrar,. claramente, ao qUle : U'"LTIMAS NOVIDADES : cados opunham-se á passagem em seu favor um grande saldo<
:;ã() capazes de chegar 'Os que 'com- • • dos grandes comboios que se de submarinos destruidos.'Põem as hordas dos as's'ecilas de: N RADIOLAR : dirigiam para a Inglaterra eseráv.el.. • R

' .

E t t tAo mesmo tempo, serv-e para. a cc » : para a USSla. n re an o, Ja
mostrar como .andavam errados <os • na guerra passada êsse siste-
Que, ca,tóIicos, I aCl'tediltavam na: Rua TraI-ano, 6 : ma era utilizado pelos alemães,sinceridade dos tartufos nazistasi.' b' d t·(IUe se col/ocavam sob a égide de • os quaIS eram o nga os a u 1-

·'Deus, Pátria e Famí,lia". .. : lizar uma grande percentageI?...;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;......;;;;;.;;;;;;;;;;;;__�� de comandantes de subman-
nos completamente inexperien
tes. Dessa forma, conforme as
estatisticas pubLicadas depois
da guel'ra de 1914, para uma
média de 200.000 toneladas
afundadas por 25 comandan
tes, os outros submarinos ape
nas alcançavam 20 ou 25 mil
toneladas. Para justificar o

decrescimo dos afundamentos
em virtude da menor habilida
de desses comandantes impro
visados, a propaganda nazista
declarou que haviam sido dimi
nuídos consideravelmente os

gará os nazistns a render-se ou 510-'

f'rer terrível destruição". O sena-

o ESTADO
Duirie Vespertino

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

Te!. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

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

No Interior:
Cr$
Gr$
Cr$

70,00
40,00
20,00
7,00
O,llO

Ano 80,00
45,00
25,00

Semestre
Trimestre

Anúncios mediante contrato

tal' sua fôrça aérea, dizendo saber
de fonte mui autorizada que a Ale
manha "vê declinar seu poderio

Os originais, mesmo não pu.

I
blicados, não serão devolvi.

dos.

A direção não se responsa
tiiliza pelos conceitos emiti.

I
dos nos artigos assinados

'aéreo", acrescentando que "nessa
fôrça aérea cresce com tal c el er i-
[dade, que o emprêgo eficiente de
,

'l10SS0S bornbardei r-os e caças obr i-

dor acrescentou que, em vista ela
superior-idade aliacla em aviões,

I calcula-se em quatro vezes mais
seu poder-io, ajuntando que não se

surpr eend eria se o preso Roose
velt e o primeiro min istro britâ
nioo, Winston Church ibl, consi de
russem a possibilidade de concen
trar a aviação contra a Alemanha,
ao invés da Itália, para obrigar o

Reich a dcpôr as armas. A seguir,

TOPICOS & COMENTARIOS

Contra o Papa Atencão'" IV, 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 encarregará do
assunto.

A Mobiliadora
Retrigeração em geralSorveteiras-Refrigeradores-Ba lcões-Frigorificos
{para pronta entrega) Máquinas de escrever-Rá-'

dios-:-Móveis finos-Tapeçaria
z_ . S. BATTISTOTTI

Rua Felipe Schmidt, 34 -_ C. Postal, 173 __ Fone, 1549
FLRIANO POLIS _. SANTA CATARINA

FARMACIA ESPERANÇAdo Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã serli a sua preferida

Droltas nacionais e estrangeiras - Homeopatias - Perfumarlu -

Artlgol de borracha.
Garante-se a exata observância no receltulirlo médico.

. PREÇOS MÓDICOS•.
Rua C_l.helro Marra, 4 e 5 (edlflclo elo Mercado) - Jl'ONIIl 1.841

SE�AS
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Casa
.

SANTA BOSA
Diariamente recebemos novidaaes

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

Rainha dos EstudanteS;,
..--------------------------_ ...... ------------------------

Concurso para a eleição (la Bainha dos Estud.antes, promo-
vido pelo Diretório Acadêmico do Cenlro XI ele Fevereiro, com
() apóio de " O ESTADO.
Voto na senho.ríta �. : ..

'

.

����!t:o :.'.: :: : : : : : : : : : : : : : ::
�OTA: - Preencha com cbreza, o "coupon" acima e clepo.

site-o na urna, existente 110 Cine Ritz, especialmente colocada para
êsse fim.I..-------------------------------------�.---�--------�.�

A tática dos submarinos alemães',

!

LUTA-SE EM COS
'Cairo, 5 (U. P.) - As fôrças

.

aItidas e italianas continuam
empenhadas em violentos com
bates com os contingentes na
zistas que desembarcaram, an
te-ontem, na ilha Cos, situada
no mar Egêu. Segundo infor
mações autorizadas, os Aliados.
conseguiram repelir inúmeros,
ataques lançados pelos _germâ- .

nicas.
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5 que a rainha Vitória foi a

primeira mulher inglesa a Argel, 6 (D. P.) - Inúmerc:s. viavel que a travessia do Vol- de engenhaeia da Wehrmacht des
usar o clorofórmio como paci- contingentes de tropas ameri- turno, como consequência de truiram caminho-s e pontes ex is.ten-
t de m

.

t
_. , " tes na Unha de retirada ao sul doen e u a ln ervençao cirur-

canas atravessaram de surpre- um rapido avan1a aliado, te-
gica. Honra, com o propósito de ganhar

Esta festa não é apenas uma sa O rio Volturno, a uns 40 nha surpreendi o as defesas tempo. Na costa oriental itadiun a,
_homenagem à Mãe de Jesús: é um

6 que existem classificadas kms. ao norte de Nápoles. Caril alemãs, tornando impossível 'a encarniçeda bataíha, alí em an-
resumo dos feitos gloriosos das ar- cêrca de 200 espécies de bam- V lt Ar 1

.

tênci f" t damento, índice que os gerrnân i-
mas cr istds na defesa da fé e da a travessia do a urna, os la- qua quer reSlS enCla e IClen e. ,

- bús; e que essa planta, no 10- d' D' t di d t cos estão realizando esforco d eses-
civilização. Quando os albigenses pão, tem uma infinidade de uti- dos saltaram um os maIOres Ian e ISSO, eve-se con ar perado para conter o per-igoso 11110-
do século XIII minaram com suas lidades, que variam desde a edi- obstáculos à sua marcha para com uma nova retirada das 'virruento d'e flanqueio brbtânico.. As

" doutrinas heréticas os fundamen- ficação de casas até a constru- Roma, o qual, tudo o indica:v�, fôrças nazistas, uma vez que avançadas do Oitavo-Exército já
tos da sociedade, organizou S. Do· ção de grandes juncos para o seria tenazmente defendido fracassaram os seus planos de penetraram até um ponto situado a

':;;rI mingas uma cruzada de devotos transporte de cargas. t f t
.

tA vários quilômetros duma Ii nha
....... o do Rosário que secundavam pode- pelos alemães. No entan o, a o erecer enaz resis encia na que corre para léste, a par-tir de-
,. rosamente os guerreiros que de- acometida de surpresa deu g�- frente do Volturno. R0111a.

fendiam o estado, do caos. Desde Uruguaiana está em nho de causa aos combatente» Q. G. Aliado em Argel, 7 (U. P.) -------------
,então o Rosário é a arma predi- festas norte-americanos, que agora

- (Especial, por Richard Mac Açu'car gau'choléta dos católicos. Foi o Rosário "·{·II' n) As tôrças aliadas domi
P. ALEGRE, 5 (A. N.) _ A têm o caminho livre para Cá- lY l' a' - .

v· .' -

'quem alcançou a vitória retum- _ naram as principais defesas ale-
bante na batalha de Lepanto so- cidade de Uruguaiana está re- pua, na direção de Roma. N�o mãs em sua marcha sôbre Roma, Porto Alegre, 7 (A. N.)
bre o inimigo figadal da religião pleta de forasteiros e

perSOna-jfOram
fornecidos �etalhes so- pois vadearam o rio Volturoo, dis- Os municípios do nordéste do

''9 da cultura cristã, o ia!amÍf!mo. lidades procedentes de vários bre o ponto do no Volturno tante 28 krns. pa-ra o norte de Ná- Estado voltaram a produzirDerrotado o seu poderio marítimo,
pontos do Estado, da Argen- atravessado pelas fôrças norte- peles e estão senhoras das pr-in- ,

t d 'I"
.

os turcos tenta.ram por terra ia a, cipaís vias que conduzem à capi- açucar, en o" no mes p OXI-

invasão da Hungria e da Austras' tina e do Uruguái. O ministro I americanas. A?redita-se, p�-. tal italiana, Ao adcamcar sua vitó- mo findo, - chegado, dali, mi

P�re:ia chegado o. fim de rro rn, da Agricultura da Argentina Irém, que os Allados consegui- ria mais importante ii part!r da Ihares de sacos.
<:rls;ao, quando o lmperad�r. Car-

chegou via Libres bem como ram cruzar o rio ao noroeste ocupação de Nápol-es, o Quinto-
los VI, valendo-se da auxlho da '

f
.

d on Exército a�1g10 - norte - americano:
Rainha do RQ8ário, aniquilou de-' seu colega do Uruguái, sendo de Aversa, que OI ocupa a.

-

cruzou ontem o Volturno, num

.finitívamente os turpos. O Rosário ambos recebidos pelo ministro tem pelas tropas do QUInto ponto não mencionado, aboímdo,
'estava nas mãos dos. nOMOS a�te- Apolônio Sales, interventor Exército, segundo uma comu- assim, a primeira br-echa na limha -- A:GeNClliS JJl_�BES&N!l'AÇOJiJS
passad�s. que defe:'�lam as umda-

gaucho comandante da Re- nicação oficial divulgada ho- na-hrr.al da deüesa sôbre a qual o Ca��� - 81. Bua .Joio Pinto - 5.

des polItIca e relIgIosa contra o ._' . .
.

I f ram de Argel que marec ha,l Kesserlirig pretendia Florianópoli.
'invasor holandês. Na guerra do grao e outras autoridades cr- je. I} orm� íd d fortif'icar-se e oferecer a primeira 8ub-lll{entll8 D08 principais m1llliclploa 40

Paraguai, rezava um dos nossos vis e militares. tambem fOI ocupada a CI a e ,l'esistência importante, ao norte de

1
ESTADO

ntaiores herois, Inhauma, pai de de Madalona, SItuada ao nor- N.ápo'les. EsS€ novo av.anço do ------

,Mariz e Barros, com os seUEI CO-I f-li-ai banca',rl-a deste de Nápoles. . De acôrdo Quirnto-Ex.érdUo, l1eJta wsta oci- Contra o jôgo e o
,ntandados,' o Rosário. E lutando I com outras fontes de

informa-I
dental� fOI �C:0l11ip�all1had() p?r Amar-' lenocíniocontra ali hordas v�r�elhos, nes- Porto ALegre, 5 (A. N.) - Che- - r d frente oada ll1tensrf'lcaçao da resl'SlÍencla "

tas tempos
.

�odermsslmos. acha garam aqui os represent.antes do çao O avanço a la ? na. alemã nas prox.imidatdes de Termo- Porto Alegre, 7 (A. N.) '- A
''Vam os Hera:. d. Alc�çar corno "New York Bank", que visi,taram do rio Volturno esta sendo rea- Ji, na oOSita oriental, onde, segun- polícia continua a fechar as
-arma poderosa o R06drlo. 'Ü comérci.o d-es'Í'a capital e o Palá- lizado num setor de uns 50 do d'oopaooos oficiais, o Oi,taVlo- "casas de jôgo", tendo, agora,

Na de cio do Comérci.o, lendo resolvido kms de extensão. Não é con- Ex.ér�.to está empc,,?-hado, pela íniciado uma campanha empenínsula instalar brevemente uma filial elo .' .

tA
.

'nimiga pnm>elra vez, em "vI,ollenta luta" , -,

Tamã citado Ba,nc'o no Rio Granclle do sIderavel a reSlS encla I
. 'oom as fôrcas alemã<s destacadas torno da exploraçao do lenocI-

S J o que indica que os naZIstas na ItáHa meridional. Os corpos nio.
, 11 • A •

_.....;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;;-;;-;;-;.-;;;;--;;;;;;;;;;;,- pretendem oferecer resistencIa,

I

MO'"VEIS
possivelmente, ao norte deyol-
turno. Considera-se, tambem,

Ameaça de greve
México, 7 (D. P.) - Os em-

pregados da Companhia Me
xicana de Trens, pertencente
aos interesses britânicos, anun
ciaram que se propõem decla
rar em greve, hoje, a menos

que a empresa aceda a respei
tar as condições de seu contra
to de trabalho, que, segundo
os reclamantes, foi violado
mais de 200 vezes. Considera
se que a greve sómente pode
ria ser evitada, mediante a in

tervenção do presidente Avila
Camacho. A Companhia Mexi
cana de Trens é uma das pou
cas empresas particulares do
país, que tem uma linha que
une a capital com o importan
te porto de Vera-Cruz.

ANIVERSÁRIOS
A gentil srita. Eunice Calado Cal

deira faz anos hoj e .

Completa haje 23 anos o jovem
Newton Almeida.

Faz anos hoje a srita. Déa Cunha,
funcionária da I.O.E.

Por motivo do seu aniversano,
será hoje muito felicitada a sra .d.
Alba Grisard Pezzi.

Decorre hoje o natalício co me

nina Arlene Felipe Vaz

O jovem Alaor Marcos de Sousa
festeja hoje o seu aniversário na

talicio.

o jovem Válter de Oliveira Cruz,
residente no distrito de João Pes
soa, faz anos hoje.

Vjsit�s:
Para agradecer a nota publicado.

sôbre o aniversário da proclama
ção da República Portuguesa, ca

tivou nos, ontem, com sua gentil
visita, o sr. Antônio Tavares d'
Amaral, digo vice-cônsul daquele
país amigo.

Noivados:
O nosso conterrâneo sr. Ercidio

Soares, do comércio desta capital,
centratou casamento com a se

nhorita Maria da Conceição Ca
bral, filha do sr. Tenente João Be
nício Cabral. atualmente residin
do em Curitiba.

o santo do dia
Fes�a

Senhora
de Nossa
do Rosàrio

LONDRES, 4 (D. P.)
'rus'sos estão atacando inteu-
samente com os seus aviões
aos alemães, na península de
Tamã, .no Cáucaso. Informa
ções transmitidas pela emis
sora de Berlim deixam entre
ver que os nazistas foram obri
gados a recuar para novas li
nhas de defesa. Adiantou o lo
cutor nazista que sómente se

,'Bncontra agora em poder dos
alemães pequena faixa na pe
nínsula de Tamã na zona do
·estreito de Kerch.

Exitos cbiDRses
" NOVA DELHI, 5 (D. P.) -

Informam oficialmente de
Chung-King que os chineses
conseguiram neutralizar as vi
gorosas ofensivas dos japone
ses nas proví�ncias de Chl�
kiang, Kiansu e Hanvei.

9'......
EU .71., a

1 que um pedicuro norte-ame-
ricano fêz colocar recente

mente num. dos e�tabelecimen
tos balneários de PaIm Beach o

seguinte cartaz: «Um pé, 25 cen

tavos; todos, 45 centavos».

2 qu.e a :netamorfose �as rãs é
pnmanamente devido aos

hormônios da tiróide que cir
culam em seu sangue e que pro
duzem efeito, s irrru.l'to.neo.rnerrte,
em todos os seus órgãos cor

porais; que, alimentando-se os

gIrInos jovens com e:d:ratcs da
tiróide, produzem-se rãs peque
ninas, não maiores qu.e urna

mosca; e que extraindo-se a

tiróide de um girino, êste pode
crescer sob a forma de girino,
até alcançar um toma nho inu
sitodo entre os girinos, sem ja
mais sofrer a mete.morfose.

3 que todas as pessessêea por
tuguesas 'da Af!'ica, reunidas,

oontam com apen�s 100.000 ho
mens brancos.

4 que a consJ:rução da represa
de Boulder, no rio Colorado,

nos Estados Unidos, custou ao

erário norte· americano a impor
tância de 165 milhões de dóla
res; que nessa gigantesca obra
de engenharia foram gastos 5
milhões de barrís de cimento e

27 mil toneladas de aço; e que
a usina hidráulica ali instalada
produz uma fôrça motriz ava

liada em 1.835.000 cavalos.

Os

ft SERVIDORA
4 • João Pinto • 4

de

qualquer espécie
e

quantidade
COMPRAM-SE

Tratar na

Comprai na CASA MISCE
LÀNEA é saber economizar:

As primeiras fót�s do· naufrágio do (Itapagé»

•

Rio, 6 (Prese Parga) Via-aérea, para "O Estado" -- «O Globo" divulgou, em furo sensa-

cional as fótos acima, que são as primeiras chegadas a esta capital, sôbre o naufrágio do "Itapagé".
Neles �parecem, da esquerda para a direita, o comandante Antônio Barra, tendo ao lado o agente da
Companhia Costeira; um casal de náufragos com seus filhos ao colo e tendo ao lado d. Maria Bezerra
Lira, a mais idosa ias náufragos; o menino Fernando, de I ano e 6 meses de idade, que se salvou sozi
nho, em uma táboa, ficando separado dos pais cêrca de 4 horas; três tripulantes, outro grupo de náu
fragos, vendo se algumas das .crianças salvas; e, finalmente, d. Maria Bezerra Lira. com o seu salvador.

Entre os três tl)ipulantes citados, estão o primeiro rádio telegrafista do "Itapagé"
e o comissario do "Jaceguái"

Fracassaram as defesas alemãs do rio VoUurno

MACHADO & elA.

e da ed,itora Irmãos VU·a'le reco
nhecer a aut-oria cIte Zéquinha
Ahreu, como era conhecidú o sau
doso l1lusi,CÍ'sta, re,gistrou "'fi co
Tico no Fubá" muito posterior
mente como sua prop'riedade, na
Escola Nacional de Múslica da Uni
versilcLatde do Brasil, sem es1ar mu
nida de documentos 1 ega1is. Por
fim, a viuva de Zéquinba Abreu
solicita o novo rcgi.str·o c1b fall1oslo
"cbôro" no sleu no.m·e, na ql1alicla
de d'e legítima herdeira, e a conel'c
nação da fi rma Irmãos Vi tale a pa
gar os daJn'Ús p,ela apropriação in
,débita da c'o'l11.ptosição. bem como

itndenização dos juros legai·s e das
importâncias já arreca,datClas.
Ouvido a re.spei,to, um dos só

cios da E<lHora Vitale disse à re

pOl1tagem já estaT a defesa dos seus
i,nterêsses entr,egue aos seus ad vo
gad1o-s, os quais ap�'esentarão vas
tissim·a d'ocumentação provando a

propl1iella<dc de "T,ico-Tico no Fll
bú".

A VIuva do autor disputa os
direitos do «Tico-tico no fubá)
Rio, 7 (D. P.) .:.__ A viuva do co

nhecido pia.nista e compositor Jo
sé Gomes de Ab.reu, se.nhora Dor
yalina Brasil Abreu, seus filhos e
no.na acabam de interpôr uma ação
no juizo d'a 2.a vara da Faze,nda
PúbHca contm a f,il1ma editora de
lllllsicas Il1mãos Vi,tale, es1abeleci
da nesta oapita.l.

Al1cgam os autar,es que a referida
firma a,po.dero,u-se ind'evidamente
da musioa popuJ,ar "T,ico-Tico no

Fubá", ele aut,oria do exti>nto com

positor, editando miilhares de
exe<mp,lal'es, autorizrundo a sua

execucão em fil,mes cinema1:ografi
cos e "a sua ex·ec'llcão pública, pr-ü
ced'endo a gwavação de di.scos e,
finalll1ente, arrendando os direit,os
e t'odas as vantagens decorrentes
do 111'eSJl10 srumba. Escllarec·em ain
da que a ahldida composição data
de cêrca de vinte anos, tendo o seu

fal'ec.iclo autor feitIO sua apTes,enta
cão C01l1 g-rande suces'so em 1924,
Í1.:.1 rapital paulista. Apesar rliss-o,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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quílómetroe
MADRÍ, 5 (U. P) OS ALIADOS SE ENCONTRAM A MENOS DE 150 KMSo EM LINHA
RETA SôBRE ROMA, TENDO_.CHEGADO AOS ARREDORES .DE ISVERNIA, NA ESTRADA

BENEVENTO�SULMONA, SEGU�JDO NOTíCIAS AUTORIZADAS DA FRONTEIRA.

A 150 de

Inspeção de Canhões
_

J

ROllla

•

fIO Volturno

o general Eurico Gaspar Dutra, Ministro da Guerra do
Brasil, enquanto inspecionava o cano �� �ma .�eça de
artilharia de 155 mm., durante uma exibição militar em

Washington.Companhia Brasileira de _Celulose,
Papéis e Cartonagem .

A Companhia Brasileira ele Celulose, Papéis e Cartonagem, estu
dando as suas operações honestas no Estado ele Santa Catarina, no co
locar as suas ações, no valor apenas. de 100?00 c.ada uma ao alcanc� (COPYHI(;HT DE PRESS lN- tar às realidades políticas do mun
dos mais modestos recursos, para o integralizar Imediato o seu capi- FORMATION SEHVICE,

'

EXCLlJ- do. Talvez mesmo, sua completa e
tal social, na sua próxima realidade produção, tem a hor:_ra de apre- I

S1VO PARA "O ESTADO"). I imediata aplicação seja impraticasentar à criteriosa apreciação do grande e Ilustre povo deste Es�adc:, I Há dois anos, em um daqueles vel. Mas -essa-Carta permanece .hocolmeia �o trabalho J:l0nrado, os nomes dos seus fundadores e primei- dias apocaliptlcos e.n.l que a Jl1�- [e em dia como um cornprormsse
ros e maiores subscritores do Estado de S. Paulo. quina dt' guerra nazista pacecia

: dos poderosos e uma espeTans:a, FU:SDADORES
_ . .. estar-se movjmentando irr'eprimi-' para os opr-imidos. É a declaraçãoDR. CELIO DA ROCHA MATTOS: Advogado e Corssultor Jurídico dos Dlár íos vehuente para a conquista do I de uma moral inter-nac ional, .

que
Associado�; mundo, o presidente Roosevelt e o !

se coloc a aci.ma de todos os inte-
DR. WALDIR DA SILVA PRADO, Médico e Oapitalista; primeiro ministro. Churchi ll r ea l i- resses egoistas e vorazes_ que pr�-DR. RENATO no AMARAL. Oapdtalrsta: . zaram uma d ramátir-à eonferência clpituram esta guerra. Não e mais
DR. ABEL BIGHUETTI. Eng. Proprietário; em alto mar c proclamaram o que especif'ic a do que a Declaração da
SR. JOÃO ARNAUD MAIA, Pr-oprtetár ío: desde então ficou conhecido co- Independência, mas é um guia pa-
DR. JOÃO ALFREDO CATALDI, Jll!iz de Direito dos Feitos da Fazenda Fe-

mo a "Carta do Atlântico". Nessa ra os homens de boa fé. nesta fór-
deraí: Carta. comprometeram-se a obter ma, a "Galrta do Atlântico" �1e.1!1DR. ROGÉRIO VIEIRA: TUCCI, Arquiteto e Proprietário; "a destruicão final da ',ti.rani·a na-« de ser a mais alta realidade poli-

DR. LUIZ CARLOS Pl;JOL, Advogado e Proprietário. zista" C concor-daram no estabele- i tica, constl tue a melhor arma que
USTA DOS PRIl\IF..IROS SUBSCRITORES cimento de princípios comuns I possuimos para fazer com que os

DR. AUGUSTO MARCONDES JUNQUEIRA, Médico; para guia r seus r-espectivos povos

I'
povos escravizados se levantem

DR. CARLOS C. GANDOLFO, Engenheiro; na zuerr a c na paz. contra seus opressores.
DR,. EMfLrO CARLOS, Advogado; D�sdc então, a "Carta do Atlân- A "Carta do Atlântico" pr�v�_ a
SR. FRANOISCO A. COUTINHO FILHO, Industrial; tico " foi assinada por trinta c única espécie de paz que � opimao
DR. JOÃJO CARLOS DA SILVA TELLES. Médico; dois governos, como a Carta co-Ipúbli�a b�itánica e a;merJ�an� to-
D. MARlETA GUEDES PENTEADO DE CA:\>IARGO. Proprietária; mum dJa comunidade de povos li- lerara, pois, desde _ha muito tem-
DR. PROCóPIO RIBEIRO DOS SANTOS. Advogado; vres conhecida por Nações Dni- po, essas du�s _n.a�·oes perceberaillDR. JORGE BUENO MONTEIRO, Engenheilro; das. Por êsse motivo, assim como que cooper açao ml'ern�cJOnal e nao
DR. PEDRO EGíDIO DE SOUSA ARAt"lHA, Médico; por dcclaracâo expressa do presi- a domi naç âo, C0ll:stltue a. chaveSR. RUY GUEDES GALVkO, Diretor do Banco Indústria de S. Paulo; dente Roosevelt, a "Carta do da paz; que Ironteiras amistosas
DR. HABIBI CARLOS KI'RlLLOS, Médico; , :.

:

Aitlánf i co"
í

onnou-se válida não são mais importantes do que fron-
DR. JORGE PEREIRA MEIRA, Engenheiro; somente para os povos do A,tlâ-n- teira·s estraté,gicas; e que, em se-
D. HELENA LEITE E SILVA, Proprietária; tico, lllas para toda a humanidade, glürla ao clalllor ql�e s':_ ouve .ago-DR. HUMBEDTO PASCOALE, Médico; inc.lusive os povos vencidOos que a ra e apesar da a-ph.caçao do Justo
SR. ALEXANDRE GOMES, Proprietário; ela jJ<IKlerem qualificar. ca,stigo aos ,cl:iminOosos �e �uerraD. HELENA PAULA LIMA. Pl'Oprietária; AO'ora qU�lndo Clll u-ra'nde parte e, da nece�s.arJa reparaçaü as n�-
SR. AFONSO CELSO SOBRINHO, Proprietário; com�) r,�sllltado daqu�la primeira ções es!?olIadas, !11eSJ1l0 �os. venc(SR. FRANCISCO GIANOTTI, Comerciante; I'

,. "

I dos sera concedl{lo O l!JrelÍo (e

P d b bcon. el-enct�. a maqlllJ1a (e gller�a .':
'

l·ber.lai[Je e rle conse'rv,ar reco a orrac aD. LINDA AMY DA CUNHA, Proprietária; nazIsta esta sç movendo para tras VI vel em I. ...,
. .

D. NELLY AMY DA CUNHA. P'l'oprietária; e OS satélites do eixo vão se co·lo- o seu respeIto propno. Rio, 6 (A. N.) _ O presidente-SR. PAULO VIEIRA TUOCI, Arquiteto. cando' a margem da estrada, R<üose� .EI11 qualquer. caso � ��lalqUe� da República assinou decreto-lei,.Pedidos de Ações e o'utros esclarecimentos,'na séde da Inspetoria, ved,t-Churchill realizaram outra seJa ° seu de�tH�o ,,(��fI,llIt!VO, . aprovando o "acôl'do" sUtplem,en-FI
. ,

l' ,. - .

t C' d "Oart'l (1,0 A�lantJ.co la mUlto rea-na rua Felipe Schmidt, n. 41, onanopo IS. confen'nela, nao sO,I�len. e a. 1'111 e l'-")ll 'Il() sentido de tornlar a com- !lar sôbre a borracha, assinado pe-discutir os passos ft.naIs que se IZ(. - la C�111I'ssa-o ele Contrôle dos Acôr-.

,. -oensão e a colaboraeao entre as v

tOI-nam necessanos para as'segurar PI c
_

.

.' ritâni- dos de Wa,shington e a Rllbber De-
a vitól'ia mas também afim de as- naçoes. n�rt�_amencana e b

E ve10pment Corporation, para fixa
sentar pianos de paz, os quais se- ca mais I'I�tJ11l�lS do que n'unfa. a;' cão do preco de v,enda da borra
rão um ·teste de validaele para a nessa ,so!J(lafJe�,a(le, (�a {{ua Ú êha. Pelo reflerido "a,côl'do", a ví
Carta, ela qual se originaram. c�:l1lferl'n�Jas _Lhlllf�l�J!l: oo.�eve gorar de primeiro dle julho de 1943-
Infelizmente a fé que sur"e em sao mamfestaçoes VJSIVel,s, 1 epou-

até 30 de dezemhro cio mesmo ano •.()cl1siõ'es' extre';l1H'S tem 11111ilt�s ve- sa a gara1,1tia da �egurança d� l1;n- (l preco cla borracha comprada IH»
Zns a ])oss'lbilidarle de perder o ho,� os palsrs. aSSIm como a (e .,!--, .

C' I���l fen'(;I: quan'd.o passalclo o pcri- das as nações que a eles se unl- ��a�I�' ��I�Sa�ll��IC����ivo�J. e cva-

go, e os compr()l11issos tomados r,�.e�11.:.:1.:... _

nas horas ama·rgas podem ser es-

quecidos nos momentos de júbilo. , , -.Se esta ré dcs,apal'ccer, a Carta do

IAtlântico, por si só, não t�rá nJa'is
valor, pois seus comprollllssoS se

ráo sub.metidos ao ceticis,mo dos
homens fracos e ao cinismo (los

Ipolíti c.os l'ea]<i sti coso

I Nâo há dúvida de que a "Carta
rIo Atlântico" está sll,ieita a muitas

•
� � interpretações e é dificil se ajlls- �����������������-�-�

A Indústria de Papel e . a
Cooperação Nacional'A 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 eocia! no mais curto espaço de tem
po, para 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, operários, funcionalismo público, militares e agricultores, .n o inverter os seus

capitaâs, 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
volvimento máximo da 'indústria de Celulose e Papel no Brasil. Sejamos
otimistas em relação ao .grande futuro da nossa Pátria na sua maior
produção econômica. Sejamos mais brasileiros.

Confraternizemos todos .no mesmo 'idealismo da cooperação nacio
nal, associando-nos com entusiasmo às novas 'e grandes indústrias 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, a 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 de Santa Cata
rina, onde delegou os seus interêsses honestos na venda de suas ações
para integralizar mo mais curto espaço de tempo o Iseu capital social na
mais próxima realidade de produção. Para maiores esclarecimentos pe
didos 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
se pessoalmente ao escritório da Inspetoria, na rua Felipe Schm.idt n.

41, ou, por correspondência, à caixa postal n. 185.
Inspetoria da Companhia Brasileira de Celulose, Pa�is e Cartona

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

I VENDEM-SE

A Carta do Atlântico

No
Londres, li (D. P.) - A emisso

ra de Argel anunciou que os ale-
111i\('S estão abandonando a linha

I do rio Volturno, que divide os

carnp os de batalha entre Roma ala

j norte e Nápoles ao sul. O general
nazisla Kesser+ing, com essa reti

J
rad a demonstraria a impossibili-dade' de se defender naquela linha.
Esta informação, porém, não co n

cor-da com as noticias ·oficiais. Se
glllndo o Q. G. A. cm Argel, a resis
tr'ncia alemã na Irente se

í

ntensi
Iicou de ontem para h ojc, es.pe<.:ial
mente n o litoral ocidental e no

oricnhal onde combatem rcsoect i
\'ame111� o Quimto e o Oitavo Exér
citos. De qualquer sorte, os Aliados
vão avancando tendo capturado
mais dois" aeródromos.
.-....................._-.w..-.-...�....�

Os órgãos da Estatística MiIi�
têm apôio legal. quando 'nUma_

1 o produtor e o vendedor a mostrae
o Que possuem em seus estabeleeí
"' .... tn�.. (O Ii:. '"_)

Mais de cem barcacas
PACíFICO SUL, 5 (U. P.l

- Mais de cem barcaças japo
nesas foram afundadas ou da
nificadas pelas fôrças norte
-merrcanas, em setembro, du
rant.e uma campanha para im.-

I pedir
o abastecimento ou eva

cuacão de Kolombangara, nas:

ilhà's Salomão. Esta notícia.
foi divulgada por um porta-
-voz oficial, que manifestou,
ademais, julgar moderado o

número de cem para os referi
dos afundamentos.

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

couro a crÔmo.
Compra-se OLEO DE PEIXE, em qualquer

quantidade. Pagam-se os melhores preços da praça.
Tratar à rua Conselheirs Mafra, n' 41.

TAMANCARIA BARREIROS

Iheirc da i1nstnu)AO ....,;n1 ... oftJrecer.
lhe. em 1Wl&vel gesto. um câJiee do
excelente aperitivo K N OT. lemlll'eo
ee V. Si... de ac_ntar. ao a.grad&
oe•• gentileza: ESí.EE TAl1-
BP1 O l1EU APERITIVO

PMD/LETO!

/

{//'f PQIJOUTO DA /(I1(JTr..4./IfO. COI'f. E SE6unOS
____ ITJ..u.í ....a

THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE COMPANY
LIMITED

Séde: em Londres. Fundos de Reserva excedem:
Cr$ 1."200.000.000,00.

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EuropaLondres. - Por Maurice

I
das suas muralhas democráti

Chandler - (Exclusividade do cas e pela liberdade e respei
C. E. C. para "O ESTADO") - to a todas as nobres manifes
Antes do advento de Hitler ao tações humanas, foi o país
poder e da sua nefasta influ- mais beneficiado por essa emi
êncía na Europa, esse conti- gração intelectual. Também
nente era considerado o berço os Estados Unidos e a América
da civilização mundial e prin- Latina foram contemplados
cípio dos maiores conhecimen- com o ingresso em sua socie
tos humanos. Os mais conhe- dade de nomes, cujo valor
cidos cientistas e intelectuais científico e intelectual a his
viviam na Europa onde contri- tória jamais poderá esquecer!

lDeclaracóes do novo buiam para o maior progresso É incalculável o valor da atíví-
da humanidade. O apareci- dade desenvolvida por êsses

. �mbaixador .
.

menta e domínio do ditador elementos em pról da causa
RIO,.6 (A. X) - O embaixador nazista tudo transformou. A das democracias. O ódio de Hi-

argentino, chegado unte-ontem, gc· t f d
-

d t . tl t d t d fneru l Arturo Hawso n , falando aos I
a m�s era e opressao e e. e1- er a � o quan o p� esse a-

jornalistas que o procurar-am na ror mstaurada pelo nazismo zer pengar a expansao e con

s�de dai embaixada,. declarou ini- tolheu a expansão cultural do solidação do regime de terror
,c!alme'n�e que a �olldarled.a(�� alll'f- mundo intelectual da Europa. e tirania constituido pelo na-
rrcana e aspuaçao da opiruuo pu- A

t d d
.

d t
. .

'dhl ica argentina. Sendo perguntado Esse es a. 0- . e::.cOlsas e errm- zismo provocou uma ari ez

sobre qual a re.percussão que tive- nau a emigraçao em massa de completa no setor cultural eu
ruiu as n()�í�ia!s do torpedeamento todos os intelectuais, os quais, ropeu e as consequências trá
do "Lí apagó ", em seu pais, o gene- fugindo das suas terras de orí- gicas que essa intervenção ma-
ral declarou ([\1(', conforme o que ..

tá
.

se verificou ante r lormente e111 oca- gem, procuravam ambiente on- ligna es a determinando no

siõcs idênticas, o sentimento ar- de pudessem proliferar livre- seio da população europeia,
gentino é de. indignação. O embai- mente as suas manifestações terão de merecer depois da
x<'.�h:r arg�n.tl'�1{) terminou sua eu- culturais e as suas pesquisas guerra as melhores atençõestrevista, dir-igindo calorosa saudll-. ". t··

. ção ao povo brasileiro, pOI' inter- clentIflc8:s ..A Inglaterra, pela po.r par e dos all�dos, a-fim-de
médio da imprensa carioca. sua proxímídade da Europa de evitar que o contmente se pre-
Hio, fi (A. N.) - O novo ernbai- Hitler, pela inexpugnabilidade cipite no cáos cultural.

xador a.rgentino nesta capital, ge-
neral Arturo Hawson, esteve hoic
no Tl�lnl<lil'Hj�í, demorando-se em

cordial palestr-a C0111 o chanceler
Osvaldo Aranna. Nessa ocasião, I)

general Rawson, fie acór do com o

protocolo. apresentou a. cópi a de
suas credenciais.

Mortos em Gôzo
de Licença

No novo número de SELEÇê)ES,
falam dois ex-membros das orga
nizações secretas da Alemanha,
que a cada passo arriscam a vida
na luta contra c nazismo. E, mais:
«Nossa prece fez o mila
gre!» Os náufragos rezaram ...

e mãos inv iz iveis os guiaram a

porto de salvamento! ... Pág. 67.
Talve:L não saiba dar um

pas$eio! Conselhos saídos da
experiência de alguem que fez da
arte de passear um escudo contra
as inquietaçõe3 da vida ... Pág. 51.
Quem inventou a famosa
carobina Garand? Como
um homem sem diploma de en

genheiro desenhou a carabina de
guerra que veiu a ser considerada
a mais eficiênte arma de seu gê
nero... Pág. 31.

É fadl fazer amizades. Co-
mo todos nós podemos grangear
fàcilmente novas amizades e

aprender a conversar com estra

nhos, de maneira atraente e sem

constrangimento... Pág. 35.
Serci pc-ssível esmagar a

Alem;::mba pelo aI'? Quan
tas bombas e aviões seriam neces

sários para liquidar Adolph Hitler
e seu tórvo poderio... Pág. 77.
Nào deixe de ler êstes e outros

art izos notáveis no número de

SELEÇÕES para AGOSTO
Acaba de sair �':ÊÇ';�':"

C (,'2 I s'i,;,..;�sApenes ".!p ,00 m:�-/1��-_'i&/�
Iter.resenlu nt» Cerni no Brusíl :

FEl1NANUO CHINAGUA
Ruo do Hosór io, 5fi-A - 2.° andar - Rio

Cvmpfill na Cf SA !\USCE
LANF.� é saber economizar'

Noite após noite, os bombardeiros hritânicos voam sobre
a Alemanha e lançam suas cargas de explosivos nas fàbricas de ar

mas e outros obj et ívos predeterminados. O "cliché" mostra-nos a tri
pulação de um a'/ião, que aco:ba de regressar de um dêsses audacio
sos vôos, e apresenta ao oficial orientador o seu relatório (Fóto de

British News Service),

Mussolini elogia a
Graziani

LONDRES, 5 (U. P.) - Um des-
"'Pacho alemão de Chiasse e trans
mitido pela ernissorrn dc Berlim diz
-que Mussolini enviou uma mensa

gem ao marechal Grazíani, elo
giando o discurso que êstc pronun
ciou' numa reunião de oficiais ita
Jiauos, no "Teatro Adriano", em

Roma. Mussolini acentua que essa

'reun iâu assinalou a ressurreição Tanques lançados de paraquedasdo espírito fascista na Itália .. "Por
muitas indícios - declarou - e Londres Por Edmond Mac riam de atuar. Recentemente os

evidente que o povo italiano, al- erra - (Exclusividade do C. E. C. peritos militares britânicos apre
quebrado e humilhado pela vergo- para "O Estado.") - Depois que fi- sentaram um novo tipo de tanque,
nhosa traição, se ergue novamente. cou patenteado o extraordinário que sem prejuízo fio seu poder
Depois qlle se tenha expurgado su· valor estratégico e ofensivo dos ofensivo, poderia gralÇas à sU'a mc

ficientellJel1lc o corpo fie oficiais, moden1os ta,l1ques de guerra, os nor tonelagem ser lançado em p�.
D exército terá a seu ca.rgo odes· ai ill'dos tem projetado e construido raquédas 'sobre os campos de bata
qui,te militar. pela honra e pelo uma infinidade fie novos modelos lha e até na rel·aguarda das linhas
1'utUI'O da nossa formosa e querida ape'l'feiço·ando-os c[l.da "ez mais de inimig8's pois que era la.nçado com

pátriUl". Hcôrdo com o terrcno em que te- sua tripulação completa e pronl i)

,,�\\�O VIReI:.J .....-G':lDA ���D� \fErlEL INDUSTRIALJOINVILLE

A intelectual da
de Hitler

CreditoMútuo Predial
Pronrtetárro s - J. Moreira & Cia.

o maiur e rns is acreditado Clube de Sorteio de Mer
CttQ(lrta,. dn Estado

Sorl' i .,'_ O()� dias 4 e 18 de cada mês
PRÊMIO MA IOR CR�.$ 6.250",00
Muitas bonthcaçõvs e tascrtções de pagamentos.

Médico gratís
NOTE BEM todas estas vantagens por apenas

, Cr $ 1,CO, Tudo que promete cum
ure íuconun ..nre. Não existe Igual. Não reflita e não
duvt.re um só instante. Concorra para o' próximo
sorteio, tenha coflança, Que, quando menos e&,erar, 8
sorte virá 80 seu encontro

Conserve bem na memória os dias It e 18

..----

LONGINES 7001
- o famoso relóg.:') suiço, detentor

das mais altas recompensas

Lavando-se com o sabão

LONGINES 7001, é o Embaixador da

Boa Vontade, que a Fábrica dos Relógios
Longines enviou ao Brasil para propor

cionar a todos, por um custo bastante

acessível, a famosa precisão Longines,
que conquistou as mais altas reCOI11-

penl.s - !O Grandes Prêmios -- e a

consagração de todo mundo científico.

Fabricado pelas mesmas mãos e segundo
os mesmos princípios dos cronômetros
Longines, o modêlo 7001 é rigoroso na

sua alta preCIsa0 e está ao alcance de

todas as bolsas.

.LONGINES

'--<�::."",....-�
__.., 7

___,,7)!'

10 GRANDS PRIX

o re16gêo dos Sábios, dos Aviadores e dos Campeies
Standard

para entrar em ação a qualquer IUO- e capazes de transportar grunde
monto. O que representa essa nova quantidade de peso il grande dis

possibilidade aberta aos tanques tâncias. A utilização dêsse ruoder
br-itânicos no tectro de operações no processo trouxe como conse

ultrapassa as mais otimistas ex- quência tuna, completa revolução
pectativas. Esses 110VOS tanques Io- na estrategia da guerra, permit i n

ram usados com completo êxito nas
.

do aos exércitos aliados um per

campanhas da Slcilia e na invasão feito reforço dessas máquinas nos

do continente Italiano. Entretanto setores onde. se fazia sentir a sua

muito contribuiu para a realização falta.
dêsse novo plano do lançamento de ---------------

tanques nrus fontes de luta, a evo

lução extraordi,nária da indústria
aeronáutica dos aliados. Os aviões

"A BandeIra Nacional quaudo em prés·
tito ou procissão, não será conduzida eln

posição hOl'jzonta), e h'á ao centro da
testa da coluna, se isolada; à direita da
testa da coluna, se houve,' outra bandeio

que recebem em seu bojo êsses ra; à f,�ente e ao centro da testa da co-

luna, dois metros adiallte da linha peJas
monstros de aço, são enormes aipa- demllls forruadas, se concorrerem três

II I I
. dA· ou mais bandejras". (J)�pr"to-l<,1 n. 4.545.

re lOS (e onga auton0I11la e voo d .. 1942: _ A,·t. 18, N. 5\.

/'

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"\

c; A. WETZEI� INDu�r_rRIA l...-.JOINVILLE (Marca regisr.) ��SÃ��:RCf�ESPEC!ALlDADEeconomiza-se tempo e dinheiro

'.
.

T
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de tropicais, linhos, brins
UIllO visita.
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A sorte do Papa nas mãos de Hitler
São Paulo - Por Cid Elmario

í ente superior no Mundo, poderia
Cardim - (Exclusividade do C. E. proteger S. S. o Papa? A única fi

C. para "O Estado") - A arranca- nalidadc de Hitler foi ocupar (l

da magnifica levada ai efeito pelos Vaticano para procurar consolidar
exércitos das democracias na Af'ri- se na Itália" esperando que a In
ca do Norte, Sicília e finalmente glatcrra e os seus aliados não pro
na, Itália, na qual teve atuação des- curariam desalojá-lo da Cidade
tacada o 8° Exército Britânico, Santa. Tendo o Vaticano em suas

trouxe como consequência a assi- mãos e mantendo detido o Papa,
natura da rendição incondicional Hitler sabe que poderá permanecer
cntr� a península itailiana e as for- mais algum tempo na: Itália, En
ças aliadas. Não se fez esperar a quanto se processa a ocupação da

nação nazista, Hitler ordenou que Itália pelas forças britânicas e

as tropas germânicas estacionadas aliadas, o mundo católico per-mane
na Itália a-fim-de garantir o go- ce aprcens ivo pela sorte do Sumo
vêrno facista, ocupassem militar- Pontifice, pois que Hitler no auge
mente as posições estr-atégicas do do desespero poderá cometer cri

pais, inclusive o Vaticano, alegando mes ainda mais horrendos dos que

que assim o fazia afim-de proteger foram perpetrados contra os pa
o Papa e a, Santa Igreja: Católica. dres alemães, poloneses, franceses,
Seria necessário esquecer os hor- belgas e holandeses,
Tores cometidos pelo ditador na

zista contra todos os católicos para
poder admitir êsse pretexto. Então,
um homem que afirma ser o Esta
do Nazista e o seu dogma" o único

.................,._....................,..._._,._w ._ ...,..
Ao tentar esquivar-se às determí

nacões dos órgãos de Estatístfca Mi
litar, uma pessoa revela o que é:
lnimieo do Brasit. E para os Inimr-
1'08 do Brasil. a lei é il"flexlvel
/;D. E. M.).

F"ARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE
Entrea-a a domicílio

1.642
'�

•

ma � !f a ����[Iide 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, côres firmes - e a

que preços convidativos!
Muitos artigos serão rebaixado:; para

diminuição de stock.

Compre, pois, por pouco dinheiro,

vale lDuilo
o que

IDais!
Aproveite a nossa

oferla especiallPerfumarias, roupinhas para crianças, bô!sas.
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 Trajano - 8

avisa o distinto público de Florianó
polis de que acaba de re'cebe-r be

líssimo sortiInento de verão.
Variado sortimento �e sedas.

« Pi Exposição»
e easealras.

seu gran de objetivo: ser novamente
curnpcão paulista. Após uma hri
lluntc jornada, o "mais querido"
atingiu a méta final, realizando as

sim o desejo de sua imensa legião
de "Ians ". Bravos! O gremio tri
color mereceu êsse estupendo
Iriunfo porque f o i, de fato, o mo

lh or quadro entre os que disputa
rarn o certame bandeirante de
194·3. Um grande feito, sem dúvida.
alguma, digno das glórias do pas
sado do clube das três côres.

O novo campeão paulista cum

priu tuna "performance" admiJ'á
vel 0111 sua trajetória na t�JUpo'l'a
da' oficial dêste ano, vencendo os:
mais sérios obstáculos que teve
pela frente, encerrando sua bri-·
lharrtissima campanha com 13 vi
tórias consecutivas!

Graças à opcros lrlade 'do seu atual presidente, o distinto e dinâmico
esportista Orlando Scarpclli, o Figueirense readquiriu sua antiga e 111e

recida projeção nos meios esportivos catarinenses. O "clube da pobre
za," não é mais aquele grêmio do ano passado, cm cujas fileiras lavrara
o desânimo. Em verdade, Orlamdo Scarpell i e seus companheiros ele
administração, entre os quais não poderemos esquecer Osní Orí iga, To
maz Cabral, Carlos Edgard Moritz, Manoel Ferreira de Melo, muito fi
zeram, para o "esquadrão de aço" alcançar a sua popularidade atual.

Tal foi o incremento verificado nas hostes figueirenses, que o clube
se viu o a contingência de transferir a sua séde social, atualmente ins
talada nos altos da, "Alfaiataria Abraham". Aliás, há tempo, divulgámos

I que os dir-igentes do advi-negro estavam procurando local amplo onde

I instalariam uma séde confortável, com vários jogos esporti vos e salão
para os seus numerosos associados, E tal coisa, em breve, será reali-

r--------------------------- dade.

Foi escolbido, de COIIJUln acordo, o sr. CarlOS de Oliveira
Monteiro, o popUlar «11íjolo», para arbitI1(11', nesta capital, o

encontro üataríneases e Goianos.
a nova séde do figueirense f. C.

I Grupos estofados
reformam·se na

COLCHOARIA . MODERNa
Permanente (stock» de colchões. aceitando-se enco

mendas soh medida, quer para colchões comuns,
quer para colchões de mola.

Serviço rápido e perfeito, a preço módico.

sem
PRACA

Fala à nossa reportagem o sr. Orlando Scarpelli

O novo campeão bandeí rau te é",
sem dúvida, um campeão de raça ..

Pan-abens, pois, ao São Paulo, pelo
magnifico e merecido feito que
vem ele assinalar nas páginas de
sua história.

No certame de 1943, o São Paulo
venceu 30 Comercial, por 4 a 1 e Z
a 1; ao S. P. n., por 4 a 1 e 2 a 1;
ao Jabaquara, por 4 a,3 e 3 a 2; ao

Santos, por 6 a 1 e 4 a 1; a Portu
gueza Santista, por 8 a 1 e 9 a O; 3;_

Portugucza de Desportos, por 3 a

O; ao Ipiramga, por 2 a 1; ao Co
r-intiams, poc 2 a O; ao Juventus,
por 3 a 2 e ao Palmeiras, por 2 a t;:
empatou com a Portllgneza de FiS
portes e Juventus, ambos pela con

tagem de 1 a 1 e com o Palmeiras,
Dor () a, O; perdeu do Ipiranga, por
2 a 1 e do Corintiams, por 2 a t.
Marcou 62 tentos e a sua méta foi
vazada apenas 22 vezes; aprcsen ..

lou, pois, um saldo de 40 tentos!

São os seguintes, os "arttlheiros"
do mais "querido": Leônidas, 1;;'
tentos; Sastre, 13; Luizínho, 12;;
R€l11o, 10; Anito, 4; Pardal, 3; Tei-,
xeirinha, 3 e Noronha 2.
Sastre foi o "artilhelro-mór" do'

campeonato, em uma só peleja"
marca:n,do seis hmtos no prélio'
contra a Poriugueza SaI!1tista.

Eis o quadro campeão pau1islrr;.
de 1943: King, Pio1im e Vergilio"
Zezé Procópio, Zarzur e Noronh2'r
Luizinho, Sastre, Leônidas, Remo e:
Pardal.

NOSLEN

"'A Bandeira Nacional quando em prés·
tito ou procissão, não será conduzida em

pORição hOl'izontal, e h'á ao centro da'
testa da coluna, se i�olada; à direita da
testa da coluna, se houver outra bandeio
ra; à frente e ao centro da testa da c0-

luna, dois metros adiante da linha pelas
demais formadas, se concorrerem três
ou mais bandeiras". (De<!1'eto-lei n. 4.5••
de 1942; - Ar!. 18. N. 5).

3 - Rua Fernando

e Colchões

Entre os parcdros do clube dos calções-pretos, ni ngucm ignora que
Orlando Scarpelli ocupai lugar de destaque, porque vem trabalhando de
sinteressadamente pelo maior progresso c prestígio do clube que mais

vezes se tornou campeão barriga-verde de futeból. E foi êsse alto diri
gente que, f'alando à reportagem de O ESTADO, declarou:

- "O prohloma da nossa futura séde é o que 'no momento está cau

sando maior apreensão. Com o aumento constante do quadr-o de sócios,
não seria justo apr-esentarmos aos mesmos uma séde pequena e sem

acornoriaçôes própr-ias. Felizmente, tudo está caminhando para um ter
reno satisf'atório. Acredito que dentro de pouco tempo terc-1TI'OS, final
mente, 101, séde que lodos desejam; e, se não o fizemos antes, é tão so
mente por falta de local apropriado. f: que pretendemos uma séde anu

pIa, que possa oferecer maior confôrto aos associados. Os Ilgueir-enscs,
porém, podem ficar sossegados que muito breve a séde será inauguradu
e todos ficarão satisfeitos com o que pretendemos apresentar".

DEIXARÃO O IPIRANGA I viu atuar. Citou a zaga do Figuci-
São Paulo, (j - Vários são os jo- r ense onde formam Chinês e léié.

gadorcs que não reformarão seus
I
Lembrou que essa dupla é das 111e

contratos com o Ipiranga. E entre Ihores que aquele Estado póde
êles contam-se Fogueira, Plácido, apresentar. No Avai F. C., o ponta
Ortega, Nelsinho c Del Nero. To- (Iil'eita Felipinho, c lúcia-esquerda
dos êles termi.narão 1.<111 novembro Tião, também sáo elementos d�
próximo seus atuais compromissos projeção. Dar-io Letona volta sutis
e 'deverão ir jogar em outros clu- feitissimo com o tratamento �{!le
bes, recebeu em

.

Santa Catari na, tenolJ
palavras de franco elogio ao jor
nalisla Nelson Maia Machado, pelo
S211 d('stwca,do procedimento. (De O
ESPORTE, de São Paulo).

MUITOS JOGADORES EM VISTA
São Paulo, (j - O S. P. R. anun

ciou que -no ano vindouro montará
um poderoso eSC[llaldrão. Vários

I
elementos de destaql�e dos c�ub�� CAMPEONATO MINEIRO
desta capital e tambem do RlO Ja 1° logar - Cruzeiro, com 3 pon-
cntnbofaram negociações com o' tos perdidos; 2° logar - Atlético,
grêmio dos ferroviários. Seus no- com 4 pontos perdidos; 3° 10gJar -

�les serão mantidos cm segredo até AméTioa, com 5 pontos perdidos;
que scjam contratados, 4° logar Siderúrgica, C0111 lO

pontos perdidos; 5° loga,r - Vila
Nova, com 15 pontos perdidos; ()o
logar - Sete de Setembro, com 18
pontos perdidos.

O valoroso São Paulo Futeból
Clube conseguiu atingir este ano,

SERÃO DISPENSADOS

I São Paulo, G - O São Paulo têm
Q propósito de dispensa.r vários

I
elementos 110 fim do ano. Todos os

jogadores, que não fOI'al11 aprovei-
tados na atual temporada e_ não es

tão à altura do clribe, serao nego
ciados ou terão seus contratos res

cindidos. Ainda aqueles que encer
rarell1 seus compromissos deverão
a.bandonar o tricolor.

Machado - 3

DÁRIO LETONA VOLTOU
J):írio Letona foi encarregaldo de

dirigir como técnico o quadro do
Fig'ueirense, de Flol'ianópolis. 11:1s,
por não se ambientar naquela cida
de, rescindiu o scu contrato, re

gressando a São Paulo. Ontem vi
sitou o O ESPORTE. E mostrou-se
enC3,!1Iado com o Figueirense, bem
001110 Dom os seus ti iri,�ntes Or
lando Scarpelli e Osní Ortiga. La
mcntou (Iue uma série de fatores
não permitiam maior desen vol"i
mento do futeból santaca1arinense.
I� adiantou que vêm bem ililpres
sj"\lado Cl}l11 alguns jogadore') que
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" ESTADO- Quinta.feira. 7 Cle Outubro de '943 7

sendo já
guerraArgel. - Por Joseph Atkin- que foi descobetra para gáu

son, - (Exclusividade do C. E. I dio do comodismo em tempo
C. para "O ESTADO") - A de paz, passa agora a figurarCarta Patente n. 113.-Expedida pelo Tesouro Nacional televisão, que durante longos como elemento preciosíssimo e

B -I
anos constituiu motivo para de alto índice estratégico na

Plano federal do rasl as mais intensas investigações vitória das democracias. O ru-

CARTA PATENTE N'113-Exredida pe lo 'I'eso uro Nacional emitorn�.da sua a�.licação 1_l0s,mo imprimido a êsse de�cobri-
Resultado do sorteio realizado DO dia 30 de Setembro I

mais vanado,s setores d.a vida men�o n�s temp?s atuais d�
de 1943, de coníorrr ídade com o Decreto-Lei .nG• 2.89J, humana, esta �endo hoje �s�- ,�e�mma:a t�mbem uma ma�s
de 20 de Dezembro de 1940, na presença do sr. FIscal Fe da c?�1.'prof�sao em benefício u�l.l apllcaç�o ��s suas POSSI
deral e grande número ríe prestamistas e outras pessoas, d,a. vIto.na �llada. Segu�d� nc- b,ll�dades clentI!lcas em bene
na séde da Altança do Lar Ltda., de Acordo com as íns- tlCla� Eeceb:d.as ?a .Escossla, a fICI,.? da hu:namdade de .ama-
truções baixadas pelo referido Decreto-Le í. tele.vlsao fOI ínstituída em n�- nha. De a�ordo �om os m�or-

. melOSOS departamentos aUXI- mes fornecidos sobre a aplica-
Plano Especial. Premiado o n' 7.001 '

lliares de guerra, onde ter! ção da televisão nas Ilhas brí-
7.007-Mi!har-Primeiro prêmio no valor de Cr.$ 10.00000 prestado valiosos. ser�iço� . r:o tânicas, os peri�os ingle�es pre-007-Centena no valor de Cr 1> 1.200.00 setor das comumcaçoes oritâ- param-se para introduzir a te-

Inversão no valor de Cr.$ 300,00 nicas. In�meros planos c dese- levisão de guerra nos princi-
_

nhos estao sendo estudados pais teatros de luta, onde de-
Plano Pop�lar .. Premiado o n' 7.007 através da televisão, tudo isso sempenhará papel relevante

7.007 -Milbar-Primelro Prêmio no valor de c-.s 5.000,On /revertendo nUl12a maior rapí- no esmagamento das fôrças
007-Centena DO valor de Cr s 600,110 dez na resolução dos proble- dirigidas pelo ditador nazista

Inversão uo valor de Cr $ :200,00 mas de guerra na Grâ-Bret-i- contra a civilização mundial.
, nha. Dessa fórma, a televisão,Demolição da catedral de lodz «Plano Alianca» •

pelos alemães Serie 2 número 5642 no valor de Cr$ 50.000,OO-Tipo
Anunciou-se, há pouco, em Milhar de qualquer serte c 2.500,00 - »

Londres, que os alemães co- I Centena « 600,00-»
meçaram a demolir a antiga Inversão do milhar « 200,00-
catedral polonesa de Lodz pa- Inversão da centena « 60,00-
ra edificar no local a séde do
Partido Nazista.
Todos os sinos das igrejas

distritais polonesas também
foram fundidos, transforman
do-se em armamentos, inclu
sive os carrilhões doados pe
lo rei polonês Jan Kazimierz,
no século XVII, à catedral de
Vilno. Foi nessa catedral que
o compositor polonês Moníus
co ocupou o cargo de orga
nista.

Os oratórios na Polônia es

tão sendo, igualmente, demo
lidos pela Juventude de Hi
tler, sem excluir a centenária
estátua de Sãp João, em Tes
chen, que era objeto de vene

ração popular. Mas tão grande
foi a reação pública por êste
fato que os alemães viram-sé
obrigados a colocar a estátua
no seu lugar original.

Sele(ão racial por
meio de bombas
Um ou dois anos antes da guer

ra um jornal nazi, "Archiv für
Bi 0.1 ogie und Rassengesellschaít";
pU[Jlicou um artigo oficial solene
louvando "o bom servico elos bOI1l
bar.cleiros aéreos sob o ponto-de
vista ele seleção e higiene social."
E eleu a seguente exphcacão : "Os
tJairros mais densamente habita
dos terão de sofrer mais. Estes
bairTos são habitados pelos po
bres, os que não fizer-am progres
sos na vida, os desherdados da
socieda,cle ... Além disso, grandes
.e"'Vlosões de bombas causarão
muitos casos do loucura. Gente

.

com sistemas nervosos fracos não
pode suportar um choque desta
natureza. De manei ra que os bom
bal'd,cios ajud ar âo a descobrir os
neuras ténicos ... "
Parece-ene que deve haver al-

�llllS neurasté.n icos em redor de
})urtllllHHI nos templos que estão
cO!Tendo. Vale bem a pena tornar
a imprimir

ê

ste artigo para
ê

lcs
na f61'111 a de um panfleto.
(Wi ll iam Hickey: "Daily Ex-

press ", Londres),

ALIANCA, DO LAR (LTDA.)
Séde: Avenida Rio Branco n. 91

RIO DE JANEIRO

••• ·5' andar

liber al

»

clássicoSerie 2 número S6-i2 no v- lor de Cr$ 25 OOO,OO-Tipo
Milhar de qualquer série «I 250,00- «

Centena c 300,00 ,- «

inversãc do milhar I' 0,00-
lnversão da centena « 60,( 0-

«

«

OBSERVA çÃO - O próximo sorteio rea lizar-se á D(:

diq 30 de Outubro, (sábado). às 1--1 horas, de conformida
de com o Decreto-Lei n. �.891.

Rio de Janeiro, 30 de Setembro de 1943

VISTO: Nelson Nogueira = Píscat Federal
Eduardo F. Lobo -Diretor Tesoureiro
O. Peçanha -Diretor·Gerente

Convidamos os senhores prestamistas contemplados
que estejam com os seus titulos em dia, a virem à nossa
séde , para receberem seus prêmios, de acordo com o nos
so Regulamento.
CASA MISCELANEA, distri

buidora dos. Rádios R. C. A
Victor, Vávulas e Dsicos,
Rua Trajano, 12.

. Quem. sonegar informações à F.s
tatística Militar, trabalha em pról
de país inimÍgo.· E,' nesse' caso.
será julgado; militarmente, com« Iinimil1.'o do Brasil (D. E. M.).

A Televisão está
usada na

lambem e E,\ATO
cortarido ou cosendo/

", �

: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

muito,
. i ,

porem,
PERFUMARIAS:

Leite de Colônia .

Leite de Rosas .

Pasta Kolinos .

Pasta Alvidente .. : .' .

Pasta Odol .

Pasta Gessy .

Pasta Lever .

Pasta Acoty larsan .

Talco Ross ,

Talco Malva, pequeno .

Talco Malva, grande .

Baton Michel e Flamou'r '" .

Baton Tangos e Zande .

Loção Brilhante .

Tricofero de Bauy .

PÓ Madeira do Oriente .

PÓFloramye .

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 .

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�IARINHOS
Sombrinha de seda e linho .

Sombrinha ChamaIaté .

SombrÍnha p /mocínha .

. Sombrinha p /crtança .

Tapet� de veludo p/quarto .

Cortina de renda .

Lamina Gilete Azul 1/2 duz ' .

Camisa Socega Leão pyhornem .

Camisa Socega Leão p/rapaz .

Jogo de couro p/rapaz : ..
Jogo de couro p/homem .

Blusas Swing de 10, 12 e .

Camisas Sport branca .

Camisa Sport branca, art. fino ..........•
Camisq, Sport Creme .

Maletas Escolares .

Pasta de couro .

Malas de Fibrolite de 24, 28 e .

Capas felpudas p/bêbê .

Casaquinhos felpudos ,P/bêbê .

Lã Linda, novelo :.

�aste muito pOUCO......,..-

fazendo" suas compras na tradi cicnal Remarcação de preços de rim de ano da popular· CASA DAURA
COMO VERDADEIRO BRINDE DE FIM DE ANO, OFERECEMOS OS SEGUINTES ARTIGOS A PREÇOS GRANDEMENTE REBAIXADOS:

Na mesma base de preços, vendemos toco o nosso "stock", com o único fim ce satisfazer a nossa treguesia, retribuindo, dêsse medo, à preferência com que
. sômos semrre distinguidos

Comprem, pois, na CASA DAURA, e ganhe a diferença !
Rua Felipe Schmidt,19' Fone '607

ARTIGOS DIVERSOS I
Cobertores Cinza .

Cobertc;>res p/bêbê de 7,50, 10 e .

Colcha fustão p/casal .

Colcha fustão p/solteiro .

Colcha veludo p;'<:asal .

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

Tecido p/cortina, mt .

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

Atoalhado Super, larg, 1,40 mt .

Tecido p/colchão, mt .

Tecido p/colchão, largo 1,40 mt .

r Liuon em todas as cores, mt .

Zef'ir superior mt .

Luiziue em tõdas as cores mt ..

'

.

Crepon p/ldmono, largo 0.80 mt .

Pelúcia tustão branca e de côresmt .

Toalhas p zrosto, de 2,00, 3,50, 5,00 e .

Toalhas lisas pybanho uma .

Toalhas superiores p/banho uma .

Tecido cordoné p/cuécas mt ' '
..

'

Opala lisa, de 3,80, 4,56, 5,50 e .

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

Cretone branco, largo 1,40 mt , .

Cretone branco, largo 2,00, mt .

Cretone branco, largo 2,20 mt '
..

Cretone de côr, largo l,40 .

Cretone de côr, largo 2,00 .

Cretone Finíssimo, larg. 2,00 .

Cretone Finjssimo, largo 2,20 mt .

Guarnição'pintada p/chá uma .. , .

Rendão de algodão p/vestido mt .

FiTó p/mosquiteiro, largo 4,50 mt .

Tecido Cubano, mt .

SEDAS E RAYONS:
Tafetá liso, mt .

Tafetá Xadrez, mt .

Lingerie liso, mt .

Lunaier, largo 0,90 mt .

Tafetá Moire, mt .

Givré liso, mt .

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

Seda Lanile, art. pesado, mi .

Givré superior, mt .

Fustão de seda, mt .: .

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

3,50
3,50
3,50
5,50
6,00
6,50
8,5()

,12,00
5,50
7,00'
7,00
ll,o()
17,00
18,00
13,00
18,00
22,00
23,00
38,00'
6,00'

20,00
3,oQ>

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

18,00
14,00
16,00
10,00
15,00
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BUENOS AIRES, 6 (Um P.) -- O JORNAL "LA NACION" ELOGIA EM EDITORIAL".
A AMIZADE ARGENTINO..,BRASILEIR'A QUE SE RENOVOU AINDA MAIS COM
A CHEGADA AO BRASIL DO NOVO EMBAIXADOR ARGENTINO, GENERAL.,
ARTURO RAWSON. EM SEGUIDA, O MESMO DIÁRIO DESTACOU OS SENTlat
MENTOS QUE UNEM OS ARGENTINOS AOS BRASILEIROS, OS QUAIS JA-

,

MAIS FORAM ABALADOS PELA DISCÓR'OIA OU RECEIO.
o Vaticano torna precauções A-Uha de\Vakevioientamente atacada,

Pearl Harbour, 7 (U. P.) -- A ilha de Wake está sendo atacado.,
par uma poderosa frota de guerra norte-americana comandada pelo
contra-almirante Alfred Montgomery. Informações oficiais destacam.
que a fôrça naval é integrada por vários navio," dos mais pesodos e

inclusive um porta-aviões. Não foram fornecidos detalhes sobre a luta..
o que deixa entrever que a rne srno. prossegue. li ilha de Wabe está:
situada a mil milhas diretamente ao oeste de Havai, sendo a chave
das defesas do flanco direito dos japoneses.

Estocolmo, 7 (U.P.) -- O Vaticano tomou medidas de precauções para evitar que a Santa Sé
sofra os efeitos da luta, no caso de Roma ser transformada em campo de batalha. Estão sendo coloca
dos letreiros em todos os edifícios do Vaticano e deverão ser assinalados, de forma bem visivel, os limites
da Santo Sé. Além disso, será reforçada a guarda pontificia.

PA R A
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NUNCR EXISTIU IGU�l

Gomei à vista ,Amizade inter
americana

o Brasil acaba de receber uma
das maiores demonstracões de
arnizatle dos povos do continente.
Na Conferência Inter-Americana
de Ministros da, Educação, agora
reunida no Panamá, ficou decidi
do o onsino obrigatório do portu
guês nos cursos secundários de·
todos os países do Novo Mundo.
Não precisamos acentuar o que
essa decisão representa para o
nosso povo, que é o único do con
tinente a falar o português.
Recentemente, o ato do govêr

no de Nova Iorque, determinando
que 2. nossa língua fosse adotada,
como disciplina obrigatória, nos
cursos de verão de todas as suas
escolas, causou excelente impres
são no Brasil, cuja história está
sendo também objeto de estudos
especializados 'nas várias univer
sidades norte-americanas.
Esses fatos vêm assinalar o

crescente interêsse dos países do
Continente pejo Brasil, que de
pois desta guerra irá com certeza
experímentar um desemvolvimen .
to muito rápido, tendo em vista o
dinamismo que se verifica, em to
das as nossas atividades atuais.

Moscou, 7 (U. P, Urgente) -- As forças soviéticas estão à vista
de GomeI, em cujos arredores chegaram depois de inflingir nova der
rota aos soldados nazistas. Salienta-se, porém, que a resistência ger
mânica continua sendo encarniçada, em vista dos constantes retorças
recebidos pela Wehrmacht e, também, devido ao máu tempo. As for'
ças aéreas e a artilharia pesada soviéticas estão desenvolvende enor

me atividade para prepárar novos avanços das forças russas.

Não há perspectivas de ..terminação
do conflito

Nova Iorque, 7 (U. P.) -- Os Estados Unidos estão construindo
grandes aviões capazes de atravessar o Atlântico, lançar as suas bom
bas sobre as terras ocupadas por Hitler e regressar ao solo norte
americano. Foi o que revelou o presidente do Departamento de Infor,
mações de Guerra, sr. Elmor Dovíes. Advertiu, entretanto, o informan
te que não há perspectivas para uma rápida terminação do conflito,
pois o inimigo ainda é poderoso.

Cantidio Alves de Souza
Missa de setimo dia
Viuva Cantidio Alves de Souza, filhos, irmãs, gen
ro, noras e netos agradecem, sensibilizados, a todos
03 que demonstraram seu pesar pelo falecimento de
seu marido, pai, irmão, sogro e avô CANTIDIO ••••••••••••-.- -_.••_._..•••- .

ALVES DE SOUZA. Expressam ainda sua gratidão • •

aos 'Exmo. Snr. Dr. Interventor :Sederal, Exmo. e Revmo. D. Joaquim O sr. Smuts Ira a Lon,·
Domingues de Oliveira,DD. Arcebispo Metropolitano, Rev. Padre Dufner dres e Washingtonpela assistência espiritual prestada, Rev. Monsenhor Bauer, Cura da L d 6 (U P)Catedral, às Revdas. Irmãs da Divina Providência, aos Revdos,

padresj
on res, "

- O ma-
Coadjutor da Catedral, Lourenço e Afonso que procederam à encomen- rechal Smuts, primeiro minis
dação na casa mortuaria e na Capela de São Sebastião. Ao Exmo. tro da União Sul-Africana
Sr. Dr. Paulo de Tarso da Luz Fontes, a sua sincera e imorredoura pretende conferenciar com Ogratidão pela dedicação e carinho dispensados até os últimos momentos. " " .

Agradecem ainda aos que acompanharam o enterramento e aprovei- pnmeIr? mIn!stro sr. vyInst�n
tom o ensejo ,para convidar a todas as pessôas amigas para assis- Churchíll, sobre a situação
tirem à mÍ8sa que mandam celebrar dia 9 às 8 horas na Capela São das colônias italianas na Afrí
Sebastião; antecipando seus agradecimentcs a mais esta provo de ca. Acredita-se que possível-. d

.

t- 2 v -- 1 '
amlZO e crlS a. .

mente, o marechal Smuts se

c,
..

t' d t d N
'

I dirigirá a Washington paraonser an O O por o e apo es conferenciar com o presidente
Londres, 7 (Por Steve Ri- prova do que é possivel fazer Roosevelt sôbre o ponto-de-vis-

chards, da United Press) em Nápoles. ta do seu govêrno sôbre os pro-
Entre dez e quinze dias o por- Embarcados a bordo de dra- blemas coloniais de Post-Guer-
to de Nápoles estará novamen- gas especiais, os especialistas ra.

te em plena ,atividade, e não na reabilitação de portos des- O-.-d-.e-s-c-u-r-s-o-d-o--g-r-a-I-.transcorrerão muitas horas, truidos entram frequentemen- .
segundo se acredita, para que, te em plena ação, enquanto as

sei tpelo menos, um ou dois pos- tropas inimigas ainda se en- • ves re
sam efetuar descarregamen- contram defendendo o ínte
tos. rior das cidades. Logo depois
Embora os alemães tenham dos aliados tomarem conta

feito tudo que era possivel pa- das instalações portuárias, es
ra retardar o uso deste porto ses contingentes começam a

pelos aliados, destacamentos preparar o porto para que os

especializados da Armada Real, navios possam atracar íme
que figuram entre os melho- diatamente.
res do mundo, anularam to
dos aqueles esfôrços. Nesse ca
so estão os exemplos do que fi-

. zeram em Bengasi, Tunis, Pa
lermo, Susa e Sfax, como uma

Uruguaiana, 7 (A. N.)
Discursando, ontem, no Q. ·G.
da Segunda D. C., durante a

recepção oferecida ao presiden
te da República, o general Sil
vestre Melo declarou, entre ou
tras coisas, que os militares es
tão dispostos ao sacrifício da
própria vida pelo chefe que já
passou à História Pátria, pelos
seus' feitos de administrador
probo, bom, sàdio, tolerante e

enérgico.

At - I A despesa com oe n çao . cinema póde ser ti.
roda com a venda de papel velho .

Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.
Rua FrancisLo Tolentino, 3.

ADQUIRA

o comandante
do ITAGIBA

NetícíasEces &
I Estú marcado par a hoje, dia 7,.,
o embarque papa os Estados Uni-,
dos da América do NOTte, dos ge
nerais João Batista Mascarenhas
de Morais, Osvaldo Cordeiro de
Far ias, e Canrobeort Pereira da
Costa, respectivamente, comandan
te da 2a R. M. ex-imterveutor do,
Estado do Rio Grande do Sul e co

mandante da 3a Divisão de Cava-
Iar.ia.

Os geruerai s em apreço vão em.a-

giar no Estado Meíor do Exércião
do grande pais amigo, devendo as-·

sumir irnpontamtes comandos na

Fôrça Expedicionáa-ia Brasileira
que participará da guerra na Eu-
ropa,

'.

Os crimes da pirataria nazista,
nas costas do Brasil, jamais serão
esquecidos pel os brasileiros que
sinceramente amam a tSua pátr ia.
Deles. se esquecerão, apenas, os

que se fingem "patriotas", ou,
simplesmente "aliados" .porque a

guerra lhe .está dando oportuni
dade para enriquecerem.
Não esqueceremos, 'por exem

plo, as vidas de patrícios nossos,
que se exeingui ram em agosto de
1942, quando, quase ao mesmo

tempo, vários navios de, cabota
gem nacional foram torpedeados
nas águas do nordéste, entre êles,
o "Jtagiba".
Ora, acontece que o seu co

mandante, 'o sr. José Ricardo Nu
n es, está entre nós, há cerca de
mês e meio, por sinal, .convales
cendo da pneumonia .dupla con

traída durante .a afundamento du
seu navio, pois teve de permane
cer nágua por longas horas. o.

1 "Itagiba" foi .torpedeado às
.

10 ..50 da mdanh�l' Q.uatroh horas del-pOIS, quan o 'e e se .ac ava a 5a -

YO a bordo ido "Arará" êste, a
seu termo, foi também metido 'a

pique pelos submarinos do
"eixo"_ Portanto, ao comandante
José Ricardo .Nun es aconteceu
êste fato único: ,ser vitima de
dois torpedeamentos no curto
espaço de 4 horas.
Destruido Q "Arará", o valeu

te marujo permaneceu n'água
mais 7 horas,.e isso lhe causou a
enfermidade de que ainda conva

lcsce ..Apesar disso, acaba de ser
chamado ao Rio -dc Janeiro, para
assumir o comando de outra uni
dade da 'nossa marinha mercante.

o. comandante Nunes veio peja
primeira vez a Florianópolis
quando contava 16 anos de ida
de. Conheceu, então, uma menina
catarinense, que, hoje .é sua es-

pôsa. ,

Há poucos dias, convidado, es
teve em Porto Alegre, para assis
tir ao batismo do .bombardeio
"Itagiba", oferecido :à .FAB pelo
POyO porto-alegrense. Entretanto,
há mês-e-meio entre nós, nenhu
ma .das mossas .associações 'ou ins
tituições . cívicas se lembrou de
lhe prestar qualquer demonstra
ção .de apreço.
Deve ter sido .esquecimento. __

··_··-·-..

·tiNEMAS··-········
No ·OdeonN, às 17 e às 19.30 ho

ras serão exibidos hoje os filmes:
·0 segredo do pantana", "A cida
de de Lajes", NO Campeão Olím
pico" e "A Voz do Mundo".
No "Imperial" serão exibidos às

19.30 horas os filmes: "A cidade da
pólvora", "Atualidades Tupí", "A
inda que pareça incriveI" e "Atua
lidades Pathé News".

r.1ÔRj·lI····
....

úlfiSTl·-··Inauguração do Batistério
Com um Culto de Ação de Gra

ças, realizar-se-á Domingo, 10 do
corrente, às 19,30 hs., a inaugura
ção do Batistério da Igreja Batista
à rua Alvaro de Carvalho,. 4. Pre�
sidirá a solenidade o Pastor da
Igreja, Rev. Regifredo Sarno.

3 v. _:__ 1

No dia 30 do mês próxirrno pas-
sado, assumiu o comando da la,.
zjm:Ía 'Aérea, cujo quartel general'
está instalado em Belém do Pará,
'o coronel aviador Ivo Borges.

•

Reune-se hoje, às horas oostu-
'.'

I

meia-as, o 1nst. Hist. e Gengr-, de'rSta. Catarima. [

,,___._-_-.....-.:"_._M_._.__ ._-_._._-_._._-_-._.....-..JO

___II�

FALECIM:ENTO
Na residência de sua avó, na rua

Deodoro, 21, faleceu hoje às 4.3a
horas o jovem José-Haroldo Bar'
bosa Calado, filho do saudoso corr

terr&neo sr. Haroldo Calado. O
enterramento do seu caaáver se,

realizará hoje, às 16.30 horas.

I ,- ir_

Gâs,·g·ê·;11�-
carros oficiais'.

Rio, 7 (A. N.) - Informa.
um vespertino local que o mi-··
nistro da Agricultura comprou", ..
para vender diretamente ao

público, vor preços de custo.,
400 aparelhos de gasogênío..
Dêsses, foram revendidos ape
nas 155. O ministro da Agri-
cultura distribuiu-os, então;
com os Estados, não tendo, po_.
�ém, surgido compradores.
Agora, em vista' do fato, o mi
nistro sugeriu que os retendes
aparelhos sejam adaptados'
aos carros oficiais tendo o pre
sidente da República concor-
dado.

Rio, 6 (A. N.) - o mínístro
.J oão Alberto assinou uma ordem
de serviço designando o assisten
te responsável peho contrôle de
"stocks" e «listr ibuicâo de maintei
ga, banha e óleos vegetais, tenente-·
coronel .Mcebiiades 'namo.i,o da Sil
va, pa.ra· Sier\Cir como elem,C'I1i{O de
li.gaçã'O entr·e a Coordenação e ao
Comissão Centra,l de AquilS1ição.

na "A'
Fa'bricacão
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