
o DASP estudará

Melbourne, 14 (D. P.) -- Após
terem experimentado seno revés
0111 Salarnaua, os japoneses recua

ram as suas linhas para Lae, onde
a artilharia aliada deu início ao

martel arncnto das posições inimi-
gas. A arma aérea, em colaboração
com as fôrças de terra, está prepa
rando caminho para o. assalto fi

I H. 8919[
praça de Lea.

o
Agora, contra Lae

\ '.

Os amarelos escravizam os brancos '!
NOVA IORQUE, 14 (U. P.) A CRUZ VERMELHA INTERNACIONAL ,CONSEGUIU MELHORAR, RECENTEMENTE, A SOR
TE DE SEIS MIL PRISIONEIROS DE GUERRA BRANCOS, OBRICADOS PELOS JAPONESES A TRABALHAR NAS SEL-

VAS DA FRONTEIRA DE SIÃO E DA BIRMÂNIA, PARA CONSTRUIR A VIAaFÉRREA BANGKOK-RANGUN.

Rio, 14 (A. N.) - o chefe
do govêrno autorizou o DASP
a estudar um ante-projéto que
regule o tempo de serviço,
para efeito de aposentadoria,
dos empregados das empresas

I particulares que venham a
I passar para a administração
do govêrno municipal, esta-

dIJa1e federal. I Ano XXIX
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N�!�4n(�eN) i��d��l!��!,� W�letran��v�a! CRIADOS CINCO TERRITORIOS NACIONAIS
extensa reportagem que a revista norte-americana "Liie" pu- Rio, 14 (A. N.) � o Presidente da

blicou recentemente sõbre esta capital, subordinada ao título República assino�l .decreto-lei, criando
.. (lN t l encruzilhada de todos os caminhos do mundo". En-Ias no;os .Tel'ntol'los Fede]:als do
-ae. a a ,

.
.

.

'
. " ' Amapá, RIO Branco. Guaporé, Ponta-

tre outros destacamos os sequintes penados. As frentes de oa- Porã e Iguassú, com partes desmem-

talha desta segunda guerra mundial, que encontraram no bradas dos Estados do Pará. Amazo

transporte aéreo o seu principal propulsor, fizeram de Natal nas, Mato Grosso, Paraná e Santa Ca

um dos pontos mais estratégicos do mundo. É a via .maturai

que leva à África, à Sicilia; ao Oriente Próximo, ao Oriente onde a tripulação se refaz do cansaço da viagem, para dar o

Médio à Persia, à Rússia e à Índia. Todos os dias aparelhos de grande salto sôbre o Atlântico. É fato comum »er-se, nessa ro

transporte, gigantescos aviões que coruiueem a destruição a to- ta de lida e volta, os homens que conduzem este conflito: ge
dO$ os [ronis inimigos, pousam ali, onde são reabastecidos e nerais, almirantes, diplomatas e chefes de Estado".

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

RESISTIU DURA�TE 39 HORAS
Londres, 14 (U, P.) -- Acaba de revelar-se a fas:anha curnprida por

m,\ destt::c8,mento britânico, que, sem qualquer auxílio, manteve em seu

poder um desfiladeiro nas elevações próximas a Sale rno, durante 3H. h�l
raso Essa fôrça tinha recebido ordens no sentido de manter a posiçao

d\\!�' te
12 horas, ou seja, até que chegassem reforços. A remessu de

iil!'.>$ foi ímpossivcl , visto que todas as tropas eram necessárias para
a I a que se desenrolava nas pr airvs, onde os ataques inimigos eram

intensos. Só ao cabo de 39 horas é que foi possível remeter reforços
ao contingente britânico.

ção dos cinco novos territórios rede
raís, decretada ontem, declarou que
com a medida, estudada pessoalmente
pelo presidente Vargas, cogita o go
vêrno da integração econômica e so
cial, na vida brasileira, de imensas
e importantes regiões do Brasil, que,
por longínquas, situadas muito no in
terior, se encontram em impressio
nando atraso em relação ao progres
so do resto do país. Acrescentou que
o Brasil vai ocupar sôbre as quais não
se fazia sentir, direta e efetiva, a ação
do progresso .

Rio, 14 (A. N.) -- O Território do
Iguassú terá os seguintes limites: ao
Norte, Nordeste, Léste e Sueste, o rio
Iva.í, desde a sua foz, no Paraná, até
-a confluência do rio 'I'ap iracuí, suo
b indo por êste até a foz do arrôio
Saltinho e por êste, até as suas cabe'
cerras, daí, numa linha reta a sêca,
até as nascentes do rio Darei, descen
do por êste até a sua foz no rio Pe
quírí, subindo por êste até a foz do
rio Cascudo e subindo por êste até as
suas nascentes e daí, por uma linha
Teta e sêca, até as cabeceiras do rio
Guaraní, descendo por êste até a sua
confluência no rio Iguassú, sobe por
êste até a foz do rio Butiá, sobe pelo
rio Butiá até as suas nascentes, de
onde segue em linha reta até as ca
heceiras do lageado Rancho Grande,
descendo por êste até a sua foz no rio
Chapim, subindo até a foz do rio das
Lontras, e subindo por êste até as
suas nascentes no Morro da Balisa,

VAI EM AUXíLIO DO 50. EXÉRCITO
no divisor de águas entre os rios Uru-

1 1 r (L'. I'.) _ Despachos da Irr-nt c sul d',','; ItAll',nl'll(II'CnJl1 guai e Iguassú, pelo qual divisor pros�on( res, ;) -

,
.

- n " u. segue até encontrar as nascentes do
que () general Morugomcrv acelerou. o ímpeto dt, sua .n-runcada, el�l (h- lageado Santa Rosa descendo 01' ês.
reçao ao 1101.'le da pcuinsulu .... Acredita-se que o comandante do Ol.ta\'o te até a' sua foz II X' ,. Pd dr: . "'1 br '1-" .'.,. I' ,'. I,' (' - . , "1' ;'1 Q:'[ 1" ',.- .

o apeco, am a es

l�XeJ cr o ?11 uruco \ JS, .. a 1\ ur (CS��<l i ormu a S1 uaçao (/0 uun o _xc, -

cendo por êste até a foz do lageadocito amerrcano, que combale cm Salcrno. Norte e daí as cabeceiras do lageado
T'Igr e e por êste abaixo até a sua foz
11Q rio Xapecózinho, descendo por ês
te até a foz do lageado Paulo, e subin
do pelo lageado Paulo as suas cabe
ceiras, daí em linha reta às cabecei
ras do lageado Tôrto até a sua foz no
Iraní e descendo por êste até a sua
foz no rio Uruguai; ao Sul, o rio Uru
guaí, da foz do rio Iran

í

até a foz do
rio Peperiguassú, nos limites com a
República Argentina; a Sudoeste,
Oeste e Noroeste, a linha internacio
nal com as Repúblicas Argentina e
do Paraguai.
Passam para o domínio da União

os bens que, pertencendo aos Estados
ou Municípios, na forma da Constitui
ção e das leis em vigor, se aeham si
tuados 110S' Territórios ora criados.

tarina, os 'I'erritói-ios Federais do
Amapá, Rio Branco, Guaporé, Ponta
Porã e elo Iguassú,
Rio, 14 (A. N.) -- O secretário ge

ral do Conselho Nacional de Oeogra
fia, sr. Cristovão Leite de Castro, fa
lando a um vespertino sôbre a crían-

• A • •

"É MUITO SÉRIA A BATALHA!"
"Washington, lii (C. P.) -- "lO: muito sé-ria a hatalha que os america

nos estão travundo na zona de Salcrno". Ao Iazcr êsí e comentário, °
secretório da marinha, coronel Knox, acrescentou: "O desembarque
nessa região foi um dos mais renhidos até hoje feilos pelos Estados
lInidos" .

C:I;:RCA DE 100 NAVIOS ITALIANOS
Argel, 14 (L. P.) -- Cêrca de 100 navios de guer-ra italianos jú se

encontram e111 poder dos aliados. Foi o que ínf'ormararu fontes autori
zadas de Argel. Segundo os mesmos informantes, as unidades i t a l i an as
em poder dos aliados sâo cinco couraçados, oito cruzadores, dezenove
sl;i"mlarinos vinte e sete .destrnierx, doze torpcdciras, U111 navio auxiliar
de hidT'o-a�iões, seis corvetas, Ulll cruzarlor auxi liar, um navio-hospital
c unidades de outros tipos.

GR.A)/DE ATIVIDADE DA "LUFT\YAFFE"
Argel, 15 (C. P.) -- As Fôrças aéreas aliadas est ão em grande ati

vidarlc na região de Si-ler-no, onde a ação dos caças alemães é mais vi
gorosa. Salienta-se, a propókit o, que, pela primeira vez depois da cam

panha ela Tunísia, a "Luf'twaff'e " estú desaf'i ando sériemcntc O· poderio
aéreo aliado, sobretudo no perímetro ocupado pelo Quinto Exército
americano do general Clark.

AS CONDICõES SANI'l'ÁRIAS EM SICíLIA
.

AI'gel, 14 (L'. P.) - Especial, por Hob('rt Verrnilon, via rú.dio-tele
gráfica, para o ESTADO) -- As enferl1lidQ\des� a escassez de agua po·
tável " de víveres, no território, dr Sj�í!ia, cl'ly,ram c(ll11ple!'(?s .proble
lUas ndministrativos para o governo nuhtar alIado nos \erntonos. ocu

pados. O povo siciliano está desnutrido e, em muitos casos, necessIta de
IÍgua potável. devido à desorga'nizaçãn �los m�i?s de. tran�tJ0.rt.e,. can ..

�ada, pela guerra. Os funcioná�ios do govern_o J11lht�r aliado ja IllICIaram

a requisição de todos os veIculos, que nao esteJam �Il1prega.dos _!lo
transporte de víveres, com o rim de lllinorar o malS possJyel a sltua,çau.

SAlDOS DE SALERNO, SALTAM EM POLICASTRO
Londres, 14 (L'. P.) -- A emissora alcmâ informou que as fôrças

nor+c-amer-icr-nas, dcserubarcadas em Salcruo, comcçarnrn a abandonar
o território italiano. Ainda segundo a mesma fonte, nas últimas 24 ho
ras a batalha na zona de Sa.lerno desenvolveu-se de forma favorável aos

. cixistrs, o que obr-igou os aliados a baterem cm rei irada. Afirmam ai n-
POR ONDE ANDARÁ CIANO? ela os nazistas que a, sudeste de Salcrno, na zona dr- Eboli, os alemães

Novo Iorque, 15 (D. P.) - A el11is�ora de Ber-lim, !nfol'lI1ou h?ie venceram violenta batalha, na qual os aliados perderam entre oito e

que o conde Ciano, ex-ministro elo Exterior .(b Itália, esta desaparecido dez 111il soldados mortos e feridos, enqur-nto número equivalente era

da circulação há oito dias. Acrescentou a onussora que o nome de Ciano aprisionado. Hevelaram também os alemães que os aliados concentra

não consta da lista- dos fascistas de prôa libertados pelas tr-opas ale- ram dois couraçados, numerosos cruzadores, desLl'óieres, 50 a 60 trans

l11ãs. A propósito dos próceres fascistas, foi joc_osmuente cOl�I�ntada, a portes e maior número ainda de h:Cllchas de dcsembarque, para reem

notícia de Zurique sôbre a anunciada proc1amaçao de �111ss011l11. barcar as fôrça,s norte·americanas CJue desceram há dias na zona de
Salerno. Informações radiofônicas oe Berlim acrescentam que chegaram
ao gOlfo de Policastro vários transportes aliados conduzindo tropas re

tiradas de Salerno. Não se sabe qual o destino das referídas unidades
�,liadas. üs despachos alemiies, embora destaquelll que os aliados foram
derrotados "como el11 Dunquerque", não explicam se a retirada é par
cial, ou gera,]. Por oulro lado, de partc aliada, não existe nenhuma in- ....... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

formação a respeito da reliracla a:l1unciada pelos alemães. lIma cOl11uni- '''a·-r·t-e�l;r·a··· .por·e--r-d"'lid�-a·cação oficial de Argel sq_lien La, unicamente, que são muito violentos os V
contra-ataques germânicos e que em a,lgul1s pontos os aliados tiveram
de recuar para' novas posições defensivas. Deve·se destacar, entretanto, Na sessão do cinema "Odeon".
que as informações aliadas são tanto pessimistas, embora nâo se refi- domingo à noite, perdi uma cor

ram a,o reembarque das trop2's anglo-norte-alllericanas que desceram na teira com c�rca de mil cruzeiros,
zona de Salerno. que não me pertenciam. Sou pro-

Londres, 14 (r. P.) -- Nos círculos extra-oficiais, informou-se C[ue' fissional do volante e sempre dei
forças aliadas, possivelmente, realizaram novo desembarque no golfo conta dos meus neg6cios, hones
de Policastro. Ao comentar uma notícia de origem alemã, segundo a tamente. Espero que a pessoa, que
CJual chegaram ao referido porto navios com fôrças evacuadas da zona achou a referida carteira, ma de
de Salerno, as citadas esferas manifestaram seI' mais provável tratar- volva, pois será generosamente gra.
se de nova operação de desembarque. O golfo de Poli castro encontra,..se tificada. Por obsequio, po:ierá en

a meio caminho entre Salerno e Cosenza, cidade esta que foi ocupada tregá la à redação do "Estado".
pelas tropas britânicHs do Oita\'o Exército. Fpolis .. 13 - 9 - 43.

SEBASTIÃO FIGUEIREDO
3v'1

ESTÃO FIRMES OS ALIADOS NA PUGGLIA
Argel, 14 (L. P. L'r.gente) -- Os aliados estão dominando firmemen

te todo () território da península da Puggl ia, que se estende ao sul de
Tarento até o mar Adriático, um pouco ao norte de Bar i. Outras infor
mações oficiais acrescentam que, na zqna do golfo de Gioiu, as fôrças
do Oitavo Exército britânico estão eliminando cm bolsão, onde resistem
contingentes alemães que foram cercados pelos aliados.

A MARINHA ALIADA DOMINA O MEDITERRÃ�EO
Washinaton 15 (C. P.) - Nas declara�ões que fez hoje à imprensa,

o ministro �Ia �]arinha informou que não há hoje na,vios inÍl:ligos no

Mediterrâneo. l_embroll, porém, o coronel Knox que os submarmos aJe
ll1ã�uinda podem internar-se naqlll'le ':lar. a qual.quer momento., l�e
ferindo-se ao aproveitamento da frot� ItalIana., dl�S� _ser ·necessano,
para isso contornar as dificuldades ol'lllndas da aqmslçao de peças so

bressalentes e das mLlnições cuj(ls padrões são diferentes dos a,ciotados
pelas esql�Hdras aliadas.

Chapéus PRAUI
Pijames LEMO

,._,._.._._ .-._ _ ._..._..._. �.."'-JY'--

�--(
Finíssimos tropicais e linhos

acaba de receber

/� Rua Fel. Schmidt Fone 1629

Lamentável acidente
lHo, 14 (A. N.) - Uma corres�

pondência, provinda] do Hecife, in
forma que, no sabado, no momento
em que acendia um fogareir.o H
âlcool no seu apartamento, 110 Gran
de Hotel, receberam queima,duras o

capitão-de·corveta Frederico Veras
e sua espôsaJ. Socorridos pela As
sistência., a espôsa do capitão Vel'as
não resistiu aos padecimentos e
veio a falecer no Pronto Socorro.

At - I A .despesa com o
. ençao . cinema p6de ser ti

-rada com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 �o quilQ.
Ruo. Fro.nçisc:o TQ1.ntino. :3_

o
na casa

p _l-\ r�A_lSO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o crescimento da capital paulista determina
a criação de novos bairros

4s cerimonias realizadas DO dia 8 de Agosto, em Vila «Ré»,
pela Empresa Construtora Universal. A demarcação do ter

reno para o futuro Grupo Escolar «Osvaldo Aranha».

.. ··$7 7

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficina.s à
rua João Pinto n.O 13

T€l. 1022-Cx. postal 139

ilSSlNATURAS
Na Capital:

Ano Cr' 70,00
Semestre Cr' 40,00
Trimestre CrI 26,00
Mês Cr$ 7,00
Número avulso Cr$ 0,30

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

Anúncios mediante contráto I
Os' or'igi naia, mesmo não pu-

I
blicados, não serão devolvi.

A fi i reçã o n::s, se responsa-

I
biJiza pelos conceitos emíti
dos nos artigos assinades

TÓPICOS & COMENTARIOS

A dança do mêdo
A cerimonia da demarcação do terreno doado pela Empresa (ens

trutora Universal, onde será erguido o Cirupo Escolar
«Osva Ido Aranha».

As constantes e terriveis in-
cursões da RAF contra o ter- Tiveram lugar, 110 dia 8 de Agos- oitocentas crianças sem outra con-' perfeito serviço de ônibus, dispõe
rítório alemão as derrotas ca- '10, �11l V�la ,"1M", estaçào de A,rtl�r tribuic âo a não ser a ria E::VI,pnESA dos trens de suhurbio, os quais, ria

, ,
'

, Alvim, d istr ito da Penha, na Cap i- . CO�S;i'R ('TOHA Ci\'IVEHSAL. Estação d o Norte até lá gastam ape-tastrófícas sofridas pelos ale- tal de S, Paulo, express ivas ceri- "Homens que sabem cooperar tão Inas 20 minutos no percurso e pormães e italianos na África e mô n ias que marcaram o inicio de decisivamente cm crusada tão r-e- 'preços irrisórios,

I
em Sicília, na península ita_,'mais lll!\a realiz,asão �lI:banística. �a levante para a solução do princi- O novo e saudável bairro colo- HEITOR MELLO e SENHORA Ilica e os desastrosos reveses EMPRESA CONSn�{10RA ,{.N_I- pai probloma do Brasil que é ex ti n- cada a 785 metros de altitude, pOS-
f íd 1 êrcít A VBRSAL, a conhecida orgaruzacao guír a praga <10 analf'abet isrno, são �llirá em Artur Alvim, para o ccn- participam a seus parentesSO ri os pe os exerci os germa- predial.

.

dignos de louvores c agradeci men- Ior lo e bem estar de suas morado- e pessoas de suas relaçõesnicas na frente oriental abala- A Vila "Ré", que leva () nome de tos", res, escolas, igrejas, assistência o nascimentp de seu filhoram profundamente o moral �6ll antigo propr-ietário, s�rá tran�- Está porlanlo planejado mais um médica e dentár-ia, farmácia,

ar-I HEITOR

Ida população alemã que já formada em UIll cl?s !llals aprazr- novo hairr o na. Capital paulista
- mazens, clubs, estabelec imentos '

_. " , , 'veis recantos da Capit al pu ul ista, a Vila "Ré" que, C0l110 d issé m os, industriais, etc, A Vila "Ré". será
�ao acred�ta mais numa VItO- sob os cuidados Ióc n icos e' urbanis- situado no distrito da Penha e ser- sob os cuidados da EMPRESA Fpolis., 13-9-43.
na do R'êlCh e procura resig- tícos da EMPRESA CONSTHUTO- vida pela estação ferroviária de CONSTRUTOHA UNIVEHSAL ()

....._
nar-se com as problemáticas HA CNIVEHSAL que, assim, acorn- Artur Alvim, conta com grande fa- bairro preferido pelas classes Ira-

possibilidades de um novo ar- panha o surto prcgrcssista de São cilidade de transporte, Além ele halhadoras.
místícío. Alarmado profunda-] Paulo, uma metr,üpole .que ca_receI de novos e confortaveís ba irr osmente com o rumo que a si- !para abrigar o excesso de sua 1)0-
tuação vai tomando, o minis- pulação, principalmente daquela
tro da Propaganda nazista constitui da pebs, classes trabal�a
baixou novas ínstrucões aos dora� q,ue necess ítam de nlO_raelms
" ' .' econormcas, em lugar saneia vel e

�O��aIS do pa!t1do, 'para que com facilidade de transporte,
iniciem uma intensiva campa- Compareceram i\s festividades
nha no sentido de contraba- da inauguração dos trabalhos da
lançar o "cansaço da guerra" E�,[PI;lESA CON,STHU'I,"OHA ,

uxr.
_' VERSAL, em VJ)a "Hé", ruais de

e,o natural ��sanImo do povo. mil pessoas que viajaram em car
Ja por OC�SIaO da perda de Iras reservados ligados ao trem de
Stalingrado que tantos sacri-1sllbUl'�io que par-tiu às 7 horas da
fícíos custou á nacão a popu- Imanh'a da Estação do Norte,
1

- -"
d I

Na caravana viam-se autor-idaaçao alen:� .c0n;teç?u a e- des, senhoras da sociedade paul ismonstrar VISIVelS SInaIS de ex- ta, representantes de organizações
gotamento e a indagar até, industriais e comerciais, imprensa

quando teria de resistir, Ao e pessoas gradas,
conferenciar com os editores Na cerimônia da clcJll�rcaç�o do
.. terreno onde se erguera o futuronazistas aSSIm se expressou Grupo Escolar de' Vila "Hé" falou

Goebbels: "A Imprensa não o dr. Alfredo Alóe, diretor da EM
póde tomar em consideração PRESA CO�STHUTOHA U�IVER
sómente a situação real dos SAL, que, afmpou que era Imensa

. .. . a sua satisf'acâo em entregar em

B:Ssuntos Intern�clOnaIS e mi- nome da organização que dirige, o
litares. Ela precisa, em con- I te;r.eno, para o �rupo Escolar quetraste com a Inglaterra, con- alí S,f'Ta constrULdc;, �A Bandeira
siderar a mentalidade germã- Paulista de Alfa�ellzaçao - �hsse o

.

'd d d orador - tambem estendera a es-nIca, A capacl a e o povo te ,nov<o bairro os b1:'nefieios de
alemão para suportar os tran- sua acão, Neste local em euja volta
ses dificeis e adversos, não é existeil1 tantos bairros operários, a

tão grande quanto á do povo fundação, �e �ll1la esc,ola apresenta
britânico" Naturalmente Mr alto slg.nrflcahv'o, O CT,ruP? .E:colar. . "Osvaldo Aranha" pOIS, fOI esse o
Goebbels recordou com amar- nome escolhido e unanimente acei
gura os sacrifícios feitos pela to, em homenagem à fjgura eminen
Luftwaffe para obter a ren- te, do cenário adllli, nistrartiv,o do
dicão do povo britânico e a p�ns, �e tOl:nad, .realldad� p.da eoo
. . ,

. peraçao <1€ mUltas brasllell-os, éS

Inl!tIlldade d� �u!'1 propaganda pecialmente pela a.iucla que ao
aCerca das vItonas relampa- mesmo dará o povo paulista, Está
go dos exérc�tos alemães. Da- s�ndo orga�j�a,d,o um préli? esipo�
.da a exígua forca moral do po- bvo enh'e jUI�es rl� fulebol de S.

1
- "'1 b d Paulo e do RIO, cu.]a reJlda. rever-vo a emao, Ja a .q�� ra.o pe- terá em beneficio da fulura casa

los pesados sacnfIclOs ImpOS- de ensino, que sem duvida, orien
tas pela guerra, Goebbels tada pela Bandeira Paulisla de AI
mostra-se apavorado diante fa��tjzação, será ulIla trincheira
da perspectiva de uma revolu- e,flclente no .c,o�llbate ,ao analfabe-
_

.

,

) LISl11o. A patnó1:Jca enhdade propa-çao Interna, (C, E, C, gadrOra do ensino aqui .representada
pela exma. sra. Chiquinha Rodri
gues, s'ua presidente, por certo
completará bem a obra que agora
se inicia".
BIll nome da Bandeira Paulista

de Alfabetização, cooperando com
a EMPRESA CONSTHUTORA UNI
VERSAL, falou a sra, Chiquinha
Rodrigues, que ressaltou o apojo
que a grande organi7,tlção imobi
liária dirigida pelo dr, Alfredo
Alóe, vem dando à callsa da ins
trução, fundando escola,s e man
tendo ° Grupo Escolar "Getúlio
Vargas", inaugl1l'ado há 18 meses
no Bairro do Illiranga, onde estã,o
sendo alfabetizadas, 1!'1'atuitamente,

Ao tentar esquivar-se às determJ·
,1Iacões dos órdos de Estatistica Mi<
'lUar, uma pessoa revela o qlle é:
inimigo do 'Bruil. E parA 08 lnlm ••
'os do BralJil,. I" é inflesi.,..L
�, E. M.), '.

(OMPREM PElO REEMBOLSO POSTAL

II cu .[

A NOSSA SECÇAO
o PENSAMENTO DO DIA
�O adulador de si próprio é

o pior dos adúladores •. - 'Ta
mayo y Banus.

A ANlllDOTA DO DIA
NA DELEGACIA

- Quem o prendeu?
- Dois policiais. senhor De-

legado.
- Por bebedeira?
- Sim, senhor; estavam am-

bos bêbedos.
o PRATO DO DIA

CARNE COM MOLHO DE
TOMATES

- Corte a carne em pedaços
e tempere-a com sal e pimenta.
A' parte deite na caçar o l a

com um pouquinho de gordura
meio quilo de tornat es , retire
depois as peles e semen tes. pas
sando tudo por uma peneira e
leve ao fogo juntando a um

oequeno refogado feito com uma
colher de gordura, uma cebola
"alada e um alho bem pisado.
Misture a carne nesse molho e
deixe cozinhar lentamente.
Quasi na hora de servir junte

um pouco de vinho branco.
O PRECEITO i>o DIA

Deve ser fervida previamente
a água destinada ao preparo de
sorvete, pois neste tem sido
encontrado o germe da febre
tifóide, que resiste bem às bai
xas temperaturas. S.N.E,S.

9

"PERFEfTA"
A Maravilha da técnica suíça moderna

Modelo n
' 1 - Caixa aço Ino

., xidavel - Ancora 15 rubis,

Cr$ 275,00<" Madelo n
' 2 - Caixa aço

í

no-

xidavel - Ancora 15 rubís
Cr$ 260,00

Modelo n
' 3 '- Caixa aço írio-

..

,::;; xidavel - Ancora 15 rubis
Cr$ 320,00

.. Modelo n , 3 - Caixa folhada
fundo aço

- Ancora 15 rubis
c-s 390,00

IMPORTANTE -- Cada rel6gio leva
certificado de garantia, e rico estojo

de madeira marchetado.

CASA MASETTI

Vítor M�ritz e Mafia
da Glória (. Moritz

participam aos parentes e

pessoas de suas relações o

nascimento de seu primogê-
nito LUIZ-FERNANDO. ,':

A Casa dos Bons Relógios
(Fundada em 1890)

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

F'pol ía., 10-9·43.

3 v. - 1

o santo do dia
DIA 15 DE SETEMBRO
XOSS/l Senbor-a das Hol'E's

Neste d ia celebra a Ig reja ª festa da
Raín ha dos Már-t.lres. Embor-a não tenha
�1ari-a derramado o seu sangue pela Fé,
merece Ela o t ítulo de Mãe das DOI'e;;,
U111a vez que por em ocasião seu cora

ção de Mãe foi dtlacerado pela cruel es

pada da amargura. Ela, com o filho ·('al··

regam o peso da humanidade pecarníno
;;a e, diar íamcnts, Ó humana crueldade,
seu Peito é macerado com o desejem e

a frieza dos hOI11€'l1's, que não querem
ver nela a Mãe, a Rainha e Senhor-a,
Nunca e noutra parte do mundo, 110

�ntanto, o.s altares à Virg-em das Dores
e, o Brasil, com sua tradieiol1al. devoção
\ Senhol'a das Dores, faz com· que Ele
·)0Upe um Lugar tle destaque no C'Oração
de rnda oat6lko Bl'fl6'ileiro;-� demonS'tl'anl
do assim o amor C'Oll1 que é titia enlr2
rl6s a F'esta das Sete Dores de ',Mllria,

Eis como banir_
o entupimento dos
RESFRIADOS
da CABEÇA ��t.:ntuPi� fá-I. ""ti,-J:J se desditada? Para rápido
alivio pingue umas quantas gotas
de Vick Va-tro-nol em cada narina.
Ao espalhar-se o Va-tro-nol rapida
mente pelos condutos nasais V.S.
sente como suas membranas incha
das se contraiem. A irritação desa
parece, a estorvante mucosidade
desprende-se. Nuns segundos, V.S.
respira facilmente de novo.

VICK VA·YRP·NOL
-------_., ., ..... - .. ,_

ENCARREGUE a "Ernprêsa Interme·
diária", de todos os seus inter�sse5 junto

____•• .....
1 II qualquer departamento público clvll,
mUltar, ·hanclirlo II t;!omercial. 'c

BR}jVEMENTE
Organização Irmãos Regis & Cio. Ltda.

Representações, Comissões, Agências em geral
e conta própria.

Serviço de estatística e proPQganda Qgrícola,
comércio e i::1.dústrio, em colaboração com os Po
deres públicos.

Correspondentes e ViajQntes em todos Muni.
cípios do' Estado.

Aceitam-se propostas de repr�sentações e agên
cias em geral, para estudos e possíveis negócios,

ESCRITÓRIO
Rua Felipe Schmidt n,O 41

Caixa Posial - 185
Florianópolis Santa Catarina

TRAJANO J. REGIS
Superintendente

"
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CLUBE DOZE DE AGOSTO -- Domingo, 19 --- Grande ((Soirée»
Os alem.àes combatem

o derrotismo
'LONDRES, 14 (O. P.) � nalmente, os seus adversários,

Hitler e os seus partidários nazis-I que o estão obrigando a recuar,
tas lançaram ampla campanha

I
agora, na Rússia e no sul da Eu

em toda a Alemanha, contra "o ropa. Além disso os nazistas des
despotismo", a-fim-de incutir

O!
tacam que os homens não devem

ânimo, que está faltando aos ale- abandonar as cidades, cuja popu
mães, diante da evidência da lacão infantil e feminina foi eva
derrota do eixo ". Inúmeros cu'ada; e necessário a sua per-,
oradores do partido nazista ini- manência nas mesmas, a-fim-de I
ciaram incursões por todas as ci- que o trabalho não seja interrom-!dades alemãs e, por meio de dis- pido, .
cursos ou proclamações escritas, II Isso vem confirmar as notícias,
tentam convencer o povo a não segundo as quais se está verifi
receia r o resultado da guerra.' cando uma debandada em grande
Afirmam os nazistas que o exér-] escala das cidades germânicas
cito alemão saberá vencer todas I rudemente atacadas pelas Reais
as dificuldades, derrotas e, fi- Fôrças Aéreas.

Publicamente, desejo apresentar
ao sr. dr. João de Araujo os meus

melhores agradecimentos pela ma

neira com que, usondo a sua gran
de competência de especialista, me
operou de urna enfermidade da
garganta, restituindo-me a saude.
Ao mesmo tempo, quero agradecer
às bondosas irrnfis da Casa de
Saude São Sebastião, pelo carinho
sa assistência coru quê ali me cer

caram.

Fpolis., 15 -' 9 - 43.
EMANUEL ALFREDO

Agradecimento JClube Doze de
AVISO

Agoslo

Depois de ter visitado o prosidente Roosevelt, Edwin Barclay, Presidente da Libéria, à es

querda, chega à cidade de Nova Iorque, onde é recebido pelo prefeito La Guardia. (Fóto da
Americana especial para "O ESTADO".

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

Inter-

A ,A9On ia ��������L���������
'd Jt

se de Futeból realizou' se ontem. nes-

a Sma
ta cidade, o esperado encontro en-

tre o Indaial e o Blumenauense. A
peleja agradou bastante e a assis

Aliviada em Poucos Minutos tência que compareceu em avultado
número ao estádio do clube local,
aplaudiu ambos os conjuntos, pois
o jogo transcorreu bastante movi
mentado, imperando a disciplina
de maneira impecavel. A luta fi
nálizou com a vitória do Blurne
nauense pela contagem de 4 a 1.
Renda: 2.500 cruzeiros.
--Possivelmente, a selecão goiana

I
que intervirá no campeonato bro
sileiro, será assim constituida: Rei,
Lulú e Fioroti, Geraldo, 1.010 e

Silva, Cascão, Valdemar de Brito.
Vavá, Navarra e Piolho.
--A Federação gaucha acaba de

conceder transferencia ao centro
media João Escobar para a Fede
ração goiana. Escobar integrarGÍ o

selecionado de Goidz no certame
nacional.

.

-'Nino, centro ovante, que defen
dia as cores do Vasco, assinou
contráto com o Corinthians.
-' Jair, conhecido meia-esquerda

carioca, vem de firmar compromis
50 com o Corinthians.
--Heleno será punido pela

toria do Botafogo.
--A peleja Botafogo x Bcnsucesse

foi antecipada para a noite de sd
bCldo próximo.
--Possivelmente, o prélio Améri

co x Fluminense será, também,
antecipado pClrCl Cl noite de sábado
vindoiro.

Em poucos minutos a nova receita -

Mandaco - começa a circular no sangue,
aliviando os acessos e os ataques da asma
ou bronquite. Em pouco tempo é possivel
dormir bem, respirando livre e facilmente.
Mandaco alivia-o, mesmo que o mal seja
antigo, porque dissolve e remove o mucus
que obstrúe as vias respiratorias, minando
a sua energia, arruinando sua saúde, ía
zendo-o se n t i r- s e prematuramente velho.
Mandaco tem tido tanto êxito qu� se ore
rece com a garantia de dar ao -paoiente
respiração livre e faci! rapidamente e com

pleto alivio do sofrimento da asma em pou
cos dias. Peça Mandaco, hoje mesmo, em
qualquer farmácia. A nossa garantia é li

'.-pa maior proteção. .

,( � e'n d a eo A�(J::,:::.rn

VENDEM-SE
vuei SABIA z:.'

'

(opyright by PRESS·
INfORMA 110M

1 que Hitler conseguiu ser ci-
dadão alemão, graças a ma

nejos subversivos, pois, no ano

de 1933, �le nfio podia ser can

didato à presidenda contra Híri
demburg, sendo tecnicamente
austríaoo?, ..

2 que, nessa ocasião, o Minis-
tro Frick, decidiu nomeá-lo

comandante da polícia de insi
gnificante povoado de Hildburg
hausen, na Thuringia, e assim
o «fuherer» obteve, automática
mente, a nacionalidade alemã,
cheqnrido a ser, mesmo, oficial
do Axército? ...

F ·.a .- _.._ .

A

AGÊNCIA RENNER
avisa que recebeu

os afamados

puros-linhos
RENNER
Rua Pedro Soares, 9

A Secretaria do "Clube Doze de Agosto" avisa aos snrs. s6cios
que a 30 de setembro corrente termina o prazo de tolerando ao in
gresso àquele clube, da parte dos mesmos, sem a presentaçãe das res

pectivas carteiras. De então por diante, será o referido documento exi
gido rigorosamente, d. entrada do salão.

Apela no sentido de que todos quantos ainda não providencia
ram a extração da competente carteira, façam-no imediatamente, for
necendo ao clube as necessárias fotografias.

Outrossim, comunica a recente resolução tomada pela diretoria
de somente conceder a pessoas estranhas ao quadro social permissão
de participar das festas, quando solicitada com a antecedência míni
na de 4 horas. 6v.alt.l

3 que a verdadeira carreira polí-
tica do antigo presidente da

Checoslováquia, Massaryk, co

meçou apenas aos seus 60 anos

de idade? ...

4 que �sse grande Presidente,
entre outras obras, escreveu

o notavel ensaio «Sobre o Sui
cídio»? ..

5 que a provincia de Lorena
foi o setor mais tranquilo

durante toda. a guerra de . . .

1914-18, devido a um
.

convênio
entre grupos interessados da
Alemanha e França, segundo o

qual, cada um dos beligerantes
não devia bombardear as ins
talações da indústria pesada do
outro? ...

6 que o C<speC1kel"}) holcmdês da
B.E,C., irradiou o seguinte

mensagem aos seus 360.000 co.rn
patriotas, em trabalhos forçados
na Alemanha: «Tome um quar
to de um minuto, para assuar
o seu, noriz; mas, fazendo-o
corretamente, gastará todo um
minuto. Se 300.000 homens, fre-
quentemente, assuarem seus na

rizes, bem corretamente, no mi
nimo Hitler perderá milhares
de horas de trabalho, unica
men te «Clssuando narizes}>? ..

dire· ,

tício do Roupeiro San ca Isabel.

3 bungalows novos sitos à
Avenida Rio Branco; 4 lotes à
rua Esteves Junior, entre a Av.
Rio Branco e a rua Joiaville;
1 lote sito à rua JoinvilJe; dois
sobrados sitos à Praça 15 de
Novembro. ns. 10 e 22; dois
sobrados sitos à rua Tiradentes
n. 44 e esquina da Travessa
Ratcliff; um prédio à rua Deo
doro n. 23; 4 bungalows novos

e 40 lotes à rua Bulcão Viana,
em João Pessôa e uma chácara
com casa de madeira. à mesma

rua; um bungalow e 36 lotes
em rua próxima ao balneário
da Porlta do Leal, junto à praia.
e beneficiados com luz elétrica
e água corrente; um terreno
com 40 lotes próximo ao Morro
do Geraldo, fronteiro ao cami
nho do cemitério de João Peso
sôa, com ótimo poço e duas
casas de madeira j uma magní
fica pr opriedade em Biguassú,
com três. casas de residência e

comércio, chácara, pasto, erc.:
a granja Santa Helena, a dois
qujlômetros de Biguassú, com

70 cabeças de gado, cinco en

genhos, grande lavoura. arrozal
de irrigação, 10 casas para ren

deiros. mil pés de nozes de

Jguape; uma limousine "Ford"
1938, com chapa de aluguel n.

] .507. - Para mais explicações,
com o proprietário à rua Te
nente Silveira n. 37, ou com o

dr. Leoberto Leal, à avo Trorn
powshy 62.

CARTAZES
CIHE

BARBOSA
2v·l

FE�TIVAL
das Filhas de Maria, em bene-

Foi transferido para domingo,

«Minorobil))
Em recante concurso, a eeneeí

tuada Fo.rrndcíu Santo Agostinho.
desta capital, foi premiada com 5
dúzias das cfamadas drágeas «Mi.
norobil», produzidas pelos grande$
Laboratórios Goulart, do Rio de
Janeiro, e que, pela sua magnífi
ca fórmula científica, tão largo
emprego têm como laxativo e, mes
mo, corno estimulante do apetite
e colagogo.
O sr. farmacêutico José Augusto

A t
- I A despesa com o de Farias, proprietário da antigaençao . cinema póde ser ti farmácia "Santo Agostinho". teve a

rede com a venda de papel velho. gentileza de brindar-nos com 01-
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo. I guns vidros das aludidQs dr<Íg:eQ.$,Rue Frands("o Tolentino, 3. Grat.os., . ,

dia 19, no Salão Arquidiocesano.
.......................-......._�-........._"'01

Comprar na C1' SA MISCE
LÁNEA é saber economizar'

DO DIA

A's 4 1/2. e 7 1/4 horas
Gigantesco Programa

Uma comédia adoravel e interessante, com Constance
Tom Brown:

Nãe olhes tanto
Moore' e

"

aSSIm, rapaz!
Estão de volta os simpáticos aventureiros, John Howard Br o
derick Crowford e Akim T'arniroff', juntàmerite com EIlen

.Drew, em;

dos mosqueteirosFILME JORNAL N. 133 (DFB)
ATUALIDADES RKO PATHE' .NEWS (Jornal)

Preços: 2,20, 1,50 e 1,00. Imp. até la anos

CIHE «IMPERIAL»
A's 19,30 horas

Não tenhas dúvida em ãe-. Ultima Exibição do Maravilhoso Espetáculo Colorido, com

nanelar um "qulnta.coluna", Carmen Miranda, Alice Faye, John Payne e César Remero:
por màfs que pareça teu aml·

...lconteceu em Havanago; não merece tua estima um fi. :1
traidor da "'trla. (L. D. N.). IMPRENSA ANIMADA CINEAC (2x12 DFB)

Telegramas retidos ME'TODO FACIL DE PESCAR (Desenho)
Acham-se retidos, nn Estação- Preços: 2,00 e 1.50. Livre de Censura

Séde, telegramC1s endereçados para:
Si1'linha Sílvc , Sargento Mário Ro- Amanhã, Anton Walbrook e Sally Gray, no filme que se

drigue9, Edgar Parulla, Lina Bar- cia na Polônia barbaramente invadida pelos Nazistas:
·l'eto, Anezia Fenner, Juvenal Leo L "gi01dO,

JOQO Duarte AtC José Cân- uar perl OSOido BotbC1. Echaki, Adao Roque ",

dalgísCl Sc;mtos ..

A volta

iní-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ft imauem através das ondas
Uma reportagem especial para O ESTADO GRIPEsomente ataca os que têm o organis

mo enfraquecido. Uma das causas da

diminuição da resistência orgânica é
o excesso de acidez. O Leite de Ma
gnésia de Phillips neutraliza a acidez
e restabelece a capacidade natural de
defesa do organismo.

'\S AMÉRICAS UNIDAS, UNIDAS VEN�ERAO

Fábrica de artefatos
de couro

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

porta-níqueis,
malas, etc,

VE�J)E�I-SE

TAMANCARIA BARREIROS

Casa Beirão

Atençãov. S. deseja comprar ou vender,
casas, terrenos, máquinas, moto
res, ap6lices 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 1'ELEFOTOGRA}'IA E A.I çando como aquela diante da
SUA TÉCNICA olljetha e da célula.

Rio, setembro (Do Bnreau A recepção obedece a príneí-
Interestadual de Imprensa para pio inverso e uma vez sensíbí
O ESTAJJO) - Se \lá cem anos Iízado o material negativo, o

atrás alguém dissesse que seria processo, daí em diante, torna
capas de transmitir Imagens se ídêntíeo ao das fotog-rafias
a.trl:Ívés o etér, êsse "louco" se- eomuns, A película é revelada
ria imediatamente traueafíado e, em seguída, são tiradas as

no manicônio mais próximo•.• cópias fotog'l'áficas.
Pois, isto, que teria sido uma LlXHAS PA RALELAS QUE
falltaisia há um século, é hoje "\''l'RArALHAJI
uma realidade eouereta. :roi .. O Ieítor deve ter reparado
criado pela moderna cíêucín e (lUP as teterotos apresentam
está perfeitamente substancía- uma série de linhas paralelas Ido na aparelhagem complexa e e que, não raras vezes, linhas
delicada da telefotografla, mais fortes e mais negras al-

O princípio técníeo-cíentífíco teranr a. feição gTáficll. da gTU
em que se baseia essa admirá- vurn, isso representa a única
vel couquísta do g'ênio Inventí- imperfeição 110 g'enia I preces-
1'0 humano é dos mais simples soo Essas Iíuhas destoantes são
por assim dizer, mas o fuucíc- provocadas por Interferêncía e

namento do aparelho é dos outras perturbações comuns das
mais complicados. comunicações telefônicas. Qual-

..\. 'rRANSIUISSÃO quer ruido estranho à transrnís-
Xa reatídade o aparelho de são causa Irregularhlade que

telefoto é muito mais complt- são ímedlatamente traduzfdas
eado que uma câmara Iotcg'rá- luminosamente pela célula fo
fica ou um olho humano, En- to-elétrica. Quanto mais fode
quanto aquela depende da Ien- êsse ruído, mais intenso se tor
te e do dtagrama de regula- na o raio luminoso e, por
gem manual e êste de aptidões tanto, mais forte a respectí
comandadas em conjunto pela va gravação na película foto
sensíhllfdade que lhe é própria, gráfica e a sua consequente'
n telefoto depende de um jog'o gravação na fotografla. Ide lentes e de uma célula foto- Eliminar esses ruídos é o

elétríca, cujas funções se reve- único prohlema que resta para',zam segundo a natureza (lo tornar o serviço de teletotogra
trabalho. É como se fôra um fia tão perfeito no horn como

I'olho que quando Tê para trans- no mau tempo.
mitír deixa que a luz comande Eis aí, numa. explicação cla-,n retina e, quando para rece- ra para os leitores, como mn
ber, (IUe a retina. comande a clona a aparelhagem de teleío
luz. Em termos adequados, o to recentemente Inaugurada I

funcionamento do aparelho de nesta capital na séde da Rádio 'I'telefõto, pondo em prática o Internacional.
princípio ncima, repousa, ao �������������������������������������������
transmitir a Imagem, nas va

rtações do íoeo luminoso que,
partindo do ponto Ioeallzado,
atravessam uma lente e deter
minam a graduação de luz de
uma, célula Ioto-elétrfoa .• Ao re

ceher (lá-se o contrãrío. O foco
luminoso chega primeiro à céojlula foto-elêtríea e, depois co-

I'mandado por esta, é que atra-
vessa a lente para alca nçar I)

I'ponto de projeção.
'

O ato do trausmítír e reee

ber faz com que, segundo o '

caso, nos dois aparelhos con- '

[ugados funcionem em sentido
oposto à lente e à. célula foto
elétríea, Na. transmissão a len
te comanda a célula e na recep
ção a célula comanda a lente.
A fotografia, como se sabe,

é a gravação das imagens nu
ma película sensihilizada para
as alterações aspectográíteas
existentes entre os extremos
das cores preto e branco. Do
branco puro ao negro completo
,há. uma infinita glradação de
tonalidades. Essa mesma gra
Ilação, traduslda pelos negatí
vos fotográficos e gravada, uns
fotog'l'ai'ins comuns, é que pre- '
valeee no funcionamento do te
lefoto.
A trunsmissão é feita do se

g'uinte modo: coloca-se umn

fotog'l'afia num cilindro que gi
rn e, ao mesmo tempo, avança
lenüunente dia,nte da objetiv,ll.
do aparelho. As tonnlidades dn
fotog'l'afia focalizada pela obje
tiva aumentam e diminuem a
sensibilidade da célula, loto-elé
trica. Essas tonalidades, trans
formadas em corrente elétrica,
são enviadas l}elo fio do apa·
l'eIlIO receptor onde nOvamen
te se transformam em luz e aI
(�a.nçum, assim, a respectiva cé
lula foto-elétrica. Esta traduz
as difeJ'entes tonaJidade$ em

intensidades luminosas que,
recebidas pela ohjetiva, vão fe
rir a sensihilidade do. material
neg'ativo, flue, no aparelho re

ceptor, substitue a fotog'rafia
(lo aparelllo transmissor, isto é,
�lle, )lesí�1 vªi �b'andQ e avan-

Missa de segundo
aniversário

Argêu Ceciliano da Silo
va e filhos convidam
aos parentes e conhe
cidos para assistirem o.

<,

m.isso de 2· aniversário
do falecimento de sua

inesquecível espôsa e

mãe MARIA COSTA DA
SILVA, que será rezada
no dia 24, às 7 horas.

na capela de N. Sra. da Conceição,
à praça Getúlio Vargas, Desde já
agradecem aos que comparecerem

I
ao piedoso ato. 9 v.·2

II
SR. -MOTORIS1'A: - Leve os documen-

I
tos necessários, para a substítuícão da
carteira de motorista, a "Emprêsa Jnter-
mediária", e aguarde, com brevidade, em

:- . sua residêncIa, o recebimento da nova

Só na CASA BEIRÃO
Rua Tiradentes, 3'
FLORIANOPOLIS

CASA
Vende se uma, à rua Bocaiuva,

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

mesma das 17 horas em diante,
15 v. - 4

GRATIS!
Quer receber 6tirna surpresa, que

o fará feliz e lhe será de valiosa
utilidade ? Escreva a SOARES-
Caixa Postal 516 -- Rio de Janeiro.

Bicicletas
Vendem se 3, em ótimas con

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

v. ·14

Vendem·se várias árvores para
lenha, Os interessados podem
procurar o snr. Raulino Ferro,
à rua Conselheiro Mafra n, 56 ..

COFRE
Compra·se um, de aço. Ofertas

à. "A Exposição", praça 15, n. 11.
v- 24

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

couro a crômo.
Co rrrpro-se OLEO DE PEIXE, em qualquer

quantidade. Pagam se os melhores preços da praça .

Tratar à rua Conselheirs Mafra, n' 41.

SE�AS
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Casa SA.NIA BOSA.
Diariamente recebemos novrdaues

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - -FONE 1514

Ultimos estilos de finos
MOBILIARIOS

ACABA .DE RECEBER o
o desespêro alemãoOs alemães (escreve o "Correio
da Manhã", do Rio) estão 3J atirar
se, a todo o pano, contra os ilal.
Iianos, que consideram traidores.
Nâo sabemos bem o que os nazis

consideram traição, quando
ê

les
têm vivido de disfarces e de men

tiras, e na própria Itália fizeram
uma infiltração militar destinada a

impedir que o povo da península
- êste, sim, traido nos seus senti
mentos pelos opressores totalitá
rios - recobrasse a sua. plena li
berdade.
A gente de Ber'lím, porém, teria

que dizer alguma coisa dos seus

antigos aliados que foram os pri
meiros a, ceder diante do poder das
fôrças armadas das Nações Unidas,
É o direito de espernear, que nem
aos violadores de todos os direitos
deve ser negado. E é mais: é o de
sespero peja certeza do que está
palra ocorrer dentro em breve Já na
interior da própria, Alemanha, com
a diferença de que o tratamento a
ser dispensado à gente do Reich
jamais poderú ser o da "condescen
dência que estão recebendo, às pp-
pulações da Itália. Sim, porque es-

CASA �luga-se o préd!o tas apenas têm a culpa, de se haver
Situado na rua RIO mostrado tíbias diante do opressor

Grande n, 10, com todo con- fascista, Mas o povo da Alemanha,
for to, Tratar na "ê: SERVIDO" êste, ,C�l110 acontecera e111.19.14; foi

n _

p. I
Sol'lduno com os atos ochosos dos

1 RA, Rua Joao lOto, 4. seus chefes e -vibrou de entusiasmo
� 5 v. - 5 toda vez que mais uma nação pe-

! . quena e desarmada se viu espesi-
Lenha a.... venda n�lada pela �ota elo odiento milita-

rIsmo prussIano,
A Itúlia merece a compaixão f

com que está senelo tratada e a SUa
atitude ulterior talvez a redima Ulll

pouco dos pecados de neg]jgênci�1.1
Mas a Alemanha, esta e uma crimi
nosa reincidente e deverá, toda eln,
pa,gar pesadamente pelos males que
fez à humanidade, tendo o mesmo
castigo que estará destinado ao .J a
pão.

:f: a certeza de que vão sentil' e1l1
casa a guerra C0111 todos os horro
res que está levantando em fúria
Contra a Itália, os elementos res'

ponsáveis alemães, ja que a f'Ofmi�
Vendl'.se uma «limousine» âável e, sobretudo, "invencivel"

Ford V.8-1941. super de luxo, máquina de guerra de Hitler nad[1j
, lllais pode fazer para evitar a der·

Com chapa de aluguel. Tra rota,
tar na Garage lris, das 8 - --- ---------

10 S Quem sonegar informações i F...às horas. v. - 4 tatfatiea Militar, trabalha em pról
de país' inimigo. E, neue C••Q,
lerá julgado, militarmente, �

co••
""1JUllo do Dr".n (D, I, 'H�

Automóvel

--�

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

salas de visita, de fino acabamento.

Vendas à vista e a prazo

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"
Representante: L. ALMEIDA
Rua Vida} Ramos, 19 'REQUERIlUENTOS, sõbre qualquer as·

unto público? Procure a "Empl'êsa In·
�ermpQl�llf'·

.

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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_DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

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

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

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

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Anerreí ..oamento e Lo nga Prática no Rio de Janeiro

CONSUl/J.'AS - Pela manhã: diariamente das 10 às 12 ha., à tarde, excepto aos

.ábados, das 16,30 às -18 horas - CONSUI,TóRIO: Rua João Pinto u, 7, sobrado -

}'one: 1.461 - Residência: Rua Presidente Coutinho, �3.

DR. MARIO WENDHAUSEN

DR. SAVAS LACERDA
Ex-Interno elo SelV'iço elo Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário elos Serviços

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Perei.ra Gomes (S. Paulo)
Chefe do 8e,·,,1<:0 de Oftalmologia do Depar-tamento -de Saúde e 'Hospital de Caridade

Cllnlca ruédico·cirÍlrgica especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CONSULTóRIO: Rua Felipe Schmldt, 8, Fone 1259 - CONSUVl'AS: Das 15,30

as 18 horas - RESID.ti:NCIA: Couselbeíro lIIaf�'a, 77 - FI,ORIANóPOI,IS.

INSTITUTO DE DIAGNóSTICO
CUNlCO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela Universidade de Genebra
Com prática nos hospítaís europeus

Clinica médica em geraI, pediatria, doen

ças do sistema nervoso, aparelho geníto
urinário do homem e da mulher

AssIste. Técnico: DR. PAULO TAVARES
Ül.J;rso de Radíolog ia Clínica com o dr.

Manoel de Abreu Campanario (São Pau

io�. Espeeializado em Higiene e Saúde
Pública, pela Universidade do Rio de Ja·

nelro. - Gabinete de Raio X - Electro

carfliografia clínica - Metabolismo ba

sal - Sondagem Duodenal - Gabinete
de fisioterapia - Laboratório de micros
copia e análise clínica. - Rua Fernando

"� Machado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

rDR• ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Falam os grandes homens M�::�::r�: aRIO, setembro (Do Bureau. Inte- ,. . _ 13 (U P) A. Re-restadual de Inmprensa para "O Es- ClnIO alheio. Agita a .cabeça quando Nova Iorque, ..-

tado") - São curiosos os co men- concorda com o interlocutor acorn- partição de Informações de Guer
tários que da�os a seguir, do �sc�'i- panha �sse ge,�to. com_ su�ves e con-

ra, segundo uma transmissão da
tor norte-americano Wendel \VIllkle. tinúos ya-ya. E e soo DIzem que o

'd' f' alo d pelos alemã"'" a
- '. I t d di ra no JSC rza a '-"',

sobre algumas das grandes persona- genera passa uma par e o la a. deteve rnai
lidades do mundo em guer ra por Iêr a Bíbl!a .e rezando. :f:l�, i�ega- policia de Copenhague _

eleve mats

êle entrevistadas durante a sua ex- velmente e smcero e sua dignidade 30 pessoas par violação do toque
cursão de quarenta e nove dias à e impertu?,alidade pessoal têm algo de recolher imposto pelos chefes
vo lta do globo: de severo. ilit es O'ermânicos após a ocupa-

PALESTRANDO COM Aí, estão para os leitores, alguns n�1 1 ar :" '
.

MONTGOMERY comentários de Wendel WilIkie çao da Dinamarca. A mesma CIUIS·

"Aceitei um convite do general acêrca de algumas personalidades sora acrescentou que, por estes

sir Bernard L. Montgomery para �a�s .em evidê�ci� �esta g.uerr.a pela dias, serão [ulgados, pela Côrte Po
visitar � frente de "El-Alamcin ". v�tona dos prmcI_PlOs e ideais de lieial 150 acusados por infração
Encontramo-nos, eu e o general, no Liberdade e Justiça que movemos '.. .

seu quartel-general escondido entre contra os barbáros nazistas. da ref1enda leI.
as dunas do Mediterrâneo. Tão

Iler-I
_

to ficava o quartel do mar que o

comandante do 8° Exército, o gene- 'rHE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE COMPANY
do ral Alexander e Iil-Il, tomamos banho,

na manhã seguinte, naquelas águas Séde: em Londres. Fundos de Reserva excedem:
maravilhosas e azul-esverdeadas. A

Iséde do comando estava montada Cr$ 1.200.000.000,00.
em quatro automóveis "trailers",
um dos quais era OCUIJado por Mont-
gomery, que aí tinha os seus mapas ���������������������������������������������::::����������
e planos de batalhas. Noutro, re

pousava o general quando de regres
so do "front", o que raramente
acontecia. A vigorosa, ilustrada, in
tensa e quase fanática personalida
de de Montgomery impressionou-me
profundamente quando estive no

Egito, mas nenhuma feição do seu ca-

ráter era mais digna de nota que
sua apaixonada dedicação ao traba-

Especialista em moléstias de senhoras

-ilhO.
Quase nunca aparecia no Cai-

Partos. roo Preferia ficar na linha de f ren-
U,TA CIRURGIA ABDOMINAL: estô- te com os seus homens. Surpre-endi
mago, vesícula, útero, ovãrios, apêndice, me ao descobrir que êle nem ao me

tumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA nos conhecia o general _ Maxwe+l,
oo PERtNEO - Hérnias, hídrocele, ve- chefe das fôrcas americanas no Me
rlcocele. Tratamento sem dor e operação dia Oriente hàvia já algumas se nu.
de Hemorroides e varizes - Fracturas: nas. Logo que nos encontramos,
'parelhos de Itêsso. Opéra nos Hospitais passamos a palestrar, ao mesmo

de Florianópol!s. tempo que apreciavam os o lugar
Praça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.0119. ouviam os, às nossas costas, ao lon
Hor-ãrto: Das 14 às J6 horas, diariamente. ge, a artilharia inglesa que, sem

cessar, martela as fôrças retirantes
do Rommel. Falou-me o general de
várias coisas. Da sua meninice, dos
seus longos anos de Exército ing-Iês
e da sua luta intensa, desde o início
da guerra, para convencer tanto os

elementos civis e os oficiais da ne-

cessidade de uma atitude ofensiva
antes da defensiva.

- "Afirmo-lhe que é esta a

única maneirâ de batermos os bo
ches (êle chama sempre .os alemães
de boches). Não lhes demos descan-
so ! Esses boches são bons solda
dos. São profissionais".
Quando perguntei sua opinião sô

bre Rommel, Montgomery disse:
- "É um general experimentado

e hábil. Mas tem urna fraqueza: re
pete a sua tática, E é aproveitando
disse que vou segurá-lo"..

COM DE GAULLE
Encontrei De Gaulle num aeró-

dromo de Beirut. Daí à sua casa foi
um pulo. Em sua residência, cha- ------.----
meu-me a atenção a variedade de re- 0 .
tratos de Napoleão pregados às pa- : . ti

rete:�ndo externei o meu grande in- iBanco do BraSI·11terêsse pelo movimento dos F'ran-

I:: . Iceses Combatentes, De Gaulle me

corrigiu bruscamente:
- "Os Franceses Combatentes

não constituem um movimento. São •
a França mesma. Somos os legatá- •
rios da França P. suas possessões".· iSó isto revela perfeitamente a

DR. AUDT.tLIO ROTU--LO fibra de que é feita a envergadura

I
Capital J ••••• .: •••••••••• , •• c-s 100.000.000,00

IW moral do generalíssimo francês. I�U.]1(lo ele reserva e outras reservas Cr$ 1.348.131.138,50

P NA RúSSIA . Agências e corr-espondentes em todo o país
Médico - Cirurgião - arteiro Tive também uma instrutiva ex- RXRCUTA 'l'ODAS AS OPERAÇõES BANCARIi\S

R A lOS X periência na frente de combate de Abona, em conta corrente, os seguintes jure-s:
Moderna e possante instalação Erzhev, na Rússia. Aí conheci o te- AG-e",CIA LOCAL - PRAÇA 15 DE NOVEMBRO, 3

de 200 MA. nente-general Dmitri Lelyuskenko, Dep. com juros (COMERCIAL SE:\1 LIMITE) .

Diagnóstico precoce da tuberculose, um homem bril hante e agradável, Dep. ltmitados (limit.e ele CrS 50.000,00) .

l\lédico - Cirurgião --- Parteiro 'I' t
.

d D I C'el 1 C e la 000 ). oulmonar, u ceras gas t'rcas e uo- GUJ'a personalidade deixa impressão. ep. popu ares I em e e J".;' • ,00 .

Formado pela Faculdade de Medicm� t'
fda Universidade de São Paulo, onde fOI lenais, câncer do estômago, a c- Informando-me êle· que suas tropas Dep, ele aviso prévio (ele qualquer quantias com retiradas tam-

'-�ssistente por vários anos àG Serviço ções das vias biliares, rins!. e�c. haviam feito alguns prisioneiros ale- bém ele quaisquel' importânCias). I

Clrúl'gico do Prof. AlíP!O Con:ei!l �eto \plica O Plleumo-torax arhfIcIa.l mães, pedi permissões para vê.los, com aviso Dl-évio ele 30 dias .

(Primeira Cadeira de Ch'l1ica Clrurglca). d T b 1Com p.rãtiea na clínica ginecológica do para o tratamento a u ercu ose no que consentiu prontamente. idem de GO elias .

Prof Sila O. Matos. Assistente do servi�o Pulmonar - Tratamentos moder- Eram soldados humildes, 110stálgi- idem ele 90 dias - .

de pàrtos do Prof. Domingos Dela-scio no nos e eficazes desta moléstia cos, humanos. Alguns tinham quase
"Hospital LeâoXIII".. d V( t

.

'd d
Clrurgfão do estômago e v;a.s. blllares, Completo gabinete e _,.", e nCI a e quarenta e outros apenas dezessete

intestinos delgaelo e grosso, tlrolde, rms, médica: Ondas curtas e ultra,-cur- anos.
próstata e bexiga. Varicocele, hidrocele, tas. Haios Infra-Vermelhos e Raios - "Veja! - disse o general rus-
varizes e hérnia.. Doenças de Senhoras f; Ultra Violeta. Infrazon-Terapia so _ Feitos assim prisioneiros, são
partos. D d 3Consultas, Das 9 às 12 horas nu Consultório: Hua eo oro, uns trapos. Mas, à solta, são uns

Casa de Saúde São Sebastião. esquina Felipe Schmidlt barbáros temiveis. Tenho fé, entre-

Opera na Casa de Saúde Das 9 às 12 hrs., e rlas 14 às 17 brs. tanto, em que, se seu 'país nos en-

São Sebastião Telefone 1.475 viar o material bélico de que neces-
____________.... -:-____

. sitamos, o exército russo saberá so-

Agêncl-a Geral de Transpor"es brepujá·lo desde o Cáucaso até o
.I Polo Norte. Porque os illOSSOS ho-

G I mens são melhores e estão lutando
Transportes de Cargas e�, �ra . pela pátria".

Linhas regulares de caminhões de Flonanopo!ts às segum· CHIANG·KAI·SHEK

tes localidades e vice-versa: .. Possivelmente, nenhum outro país
Bl B d dos que se alinham ao nosso lado

Araranguã, Bom Retiro. Brusque, umenau, raço o
nesta guerra é tão dominado pela

Norte Correia Pinto, Curitibanos, Campos Novos, Cruzeiro, personalidade de um homem como
Cocal: Cresciuma, Forquilhinha, Gaspar. Gravatá, Itaiaí, o da China. O seu nome é .Chiang
Imbituba, Jaraguá, Joinville. Lages, Laguna, M. ,ãe L�zia, -Kai-Shek. Tive um certo número

AI P PIde demoradas palestras com o ge-
Morretes Nova Veneza, OrJeans, Ponte ta, eriCO, ame. neralissimo, bem como o almoços
Rio do Sul São Francisco, São Joaquim, São Ludgero, Tu familiares só com êle e mme. Chiang.
barão. Urubicí. Uru9sanga e localidades int:rmedi�rias. f:le, cQmo homem e como "leader"

Aceitam.se cargas para redespacho Junto a Estrada de é maior ainda do que sua fama le-

C
.

(H ) gendária. Estranhamente quieto, a

Ferro �m Imbituba, Tubarão, Jaraguá e ruzeIro erva
sua voz é suave. Q.uando não enver-

,

ALEGRE CURITIBA E SA-O PAULO ga o uniforme, Chiang usa os tra-
VIAGEM SEMANAL A PORTO -

jes chineses e isto acentua a inr

Dt'reção de' GUILHERME GONÇALVES D'AVILA. pressão que êle deixa de um doutri·
nador - um doutrinador clerical -

Rua Alvaro de Carvalho, 2 mais do que um chefe político.
End. TeJeg, cDAVILAlI - Telefone, 1.677 É naturalmente um eJl;perimentado

�5 'V, I;llt, - 4 puvjnte, qUe !>Ilhe apanhar o raeio-

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

.Ex-intel'no de> Serviço de Clinica Médica do Professor Osvalelo Oliveira, médico

Departamento de Saúde
CI,tNICA lI-IÉDICA - Móléstlas Internas de adultos e crianças. CONSULTóRIO:

liua Jo'l'lipe Schmidt n. 38 - '.reI. 1426 - RESID1I:l'óCJA: Rua VI8eoude de OUI'O

1/ e, VI'Cfo n. 70 - 'l'el. lã!!;l - HORARIO - Das .16 iis 18 - FI,ORIAXÓPOJ,IS.

/"1_.f

Cirurgia e Ortopedia. Clinlca e Cirurgia
elo t0l'8X. Partos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dió'
rtarnente das 15 às 17 horas. RESID:€N-
ClA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

HELENA CHAVES SOUSA
\. ENFERMEIRA OBS�RICA

(Parteira)
Diplomada pela Maternidade

de FlorlanópoUs
Atende ehamados a ,qualqO�hora

Praça da Bandeira, 118 - sob.

(Antllto Lar&'o 18 de Maio)

DR� REMIGIO
CLíNICA :MÉDICA

Moléstias internas, de Senhoras e Crr

anças em Geral. CONSULT.ÓRI0: Rua

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

ID'Dl!!NCIA: j Largo Benjamin
Constante. 3

DR. ROLDÃO CONSONI

DR. SAULO RAMOS

DR. BEZERRA LEITE
Clínica Médica

Tratamento das Doenças
Pulmonares
RAIOS X

Consultório-R. João Pinto, 7
Telefone: 1461

Consultas das 17
horas em diante

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico ---

Ex-interno da Assistência Municipal
e do Serviço' de Clínica Cirúrgica
a carga do Prof. Castro Araujo,

do Rio de Janeiro.
Vi as urinárias - Operações
Consult: Vitor Meireles, 2S.

Atende diariamente às 11.30 hs. e,

à tarde, das 16 hs. em diante
Resid: Vida1 Ramos, 66.

Fone: 1067.

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

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

Consultas diárias das 3
horas em diante'

LIMITED

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

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

Prestigia o Govêrno e at
classes armadas, ou serA,
um "quinta - colunllta". (L
D. N.).

o

Sociedade Anônima

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

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

4,5% a/a

4% a/a
5% a/a

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

Depósitos a prazo - r;xo
por G meses

por 12 meses

COM RENDA MENSAL
po,r 6 meses

por 12 meses

As letras hipotecária.s emitidas pelo BANCO DO BRASIL, dos valores de
Cr$ lOO,oo, Cr$ 200.00, Cr$ 500,00, Cr� 1.000,00 e Cr$ 5.000,00, teem por ga·
rantia: OS MóVEIS HIPOTECÁRIOS - O FUNDO SOCIAL e O FUNDO DE
RESERVA .

São emitidas ao prazo máximo de 20 anos e ltquidáV'eis pOI' vja de soro

teias anuais.
Seus jlll'Cls ele 5% ao ano, pagáv,eis POr mejo ele cupões, dte 6 em 6 meses,

em 31 ele janeiro a 31 de julho de cada ano, est5.'o isentos de quaisquer im
postos, taxas, selos, contribuições ou Clutt_ tr1butações f'edeoois, estaduais
ou m1IJnicipais, de acôl'Clo com o decreto-lei n. 221, de 27 de janekD de 1938.

Preferem a quaisquel' títulos de dívida qurrogr�ria ou previlegiad:a e
podem empregar-se: EM FIANÇAS A FAZANDA PúBLICA; - EM FIANÇAS
CRIMINAIS E OUTRAS; - NA CONVERSÃO DE BENS DE MENORES,

I
óRFAOS E INTERDI'llOS; e NO PAGAMENTO DOS JUROS E DAS PRES
TAÇõES DOS EMPRÉSTIMOS EM LETRAS HIPOTECÁRIAS CONCEDIDAS
PELO BANCO.

: São 'negociáveis em qualquer parte elo território nacional e ()<Yt.adas em
-

BOLSA.

,_.
Agêndas no Estado de Santa catarina:

FJ,ORIANôroUS, JOINVn,E, BI,m·IENAU, CRUZEIRO, TUBARAO
E lUAFRA

EXPEDIENTE: Das 12,30 às 15,30 horas.
ADs sábados: das 9,30 às 11 hora!!.

Endereço telegrãfico - SATELLITE

ILH:====�==-=��__
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Desesperadaos ALIADOS CEDEM ALGUMAS POSICóES
Q. G. Argélia, 14 CC. P.) - As fôrças aliadas. qll�, mediante rápido

avanço geral pelo sul da península italiana, conquistar-am o lmportante Argel, l!í (U. r.) � Acredi ta-xe que () Quinlo Exército arncricamo,
porto de Bari, Ioram levados a ceder posicôcs, em fuce dos violcutis- que se encontr-a eTII Snlr-rno tenha pur objetivo fazer enlace, mais ao
simos centre-ataques das tropas alemãs. f; cxtrurn-dintu-iumcntn intensi sul, com o Oi ta.vo Exél'CÍ10 britàn ico que \'e111 avançando desde Bari,a' luta nesse selor. A resistência aliada, todavia, é prova de que os leu- Tarento e Coscnz a. Aíuatmcntc, a distêlncia que separa os dois exércitos
tos esperavam um desembarque aliado nessa regiiio. Confirma essa aliados é aproximadamente de 150 quilômetros, encontrando-se entre
crença a atividade da "Luítwaf'Ic", que concentrou f[\1'ças mui to pode. ambos as di visões nazistas, que fazem barrcn-a [''O Qui uto Exérci to ame
rosas e aparelhos de caça nos aeródromos da região. Os observadores ricuno.
militares não dão muita importância ao abandono de algumas posiçõespelos angto-not-te-erucr icanos. na zona de Snlcrno, pois assinalam que OS ALIADOS DEMORARAM MVITO
a iniciatiy.a na lula corrcspondo suc_essil'ame�lle a um e oLltr.o cOllt�n- Londres, 15 (V. P.) _ Lord Strobold afirmou hoje que os aliadosdor,. e muitos pontos trocaram de maos t-epetidus vezes. Os aliados tel.H não souberau: uprovei tr r devidamente as vantagens da capitulaçào d3]TIotll:O:S por estar org�1l'hosos ('?1l1 seus progressos. dados os prepa,l'o1.l- Jtália, Censurando a ação tardia dos Aliados, disse o lord britânico:vos _Jeitos pelos alcmâcs antccljlU'nc!o->e aos desembarques. Pode-se "J� incxplicúvr-l a demora havida depois de 25 de julho, dia da quédaconsider-ar grande triunf'o o cstubclccirncn lo dll.l1la eade�a de cabeças-l de Mussolini. Essa demora deu ;;:IOS alcmáes 40 dias para enviar tropas-dc-pon lc, que ocupa toda a costa (�o gO,IJ:J de S",lcrllo. Segun(.lo alguns I à Itúliu e reforçar (JS Balcãs. Dêssc modo, (JS alernües pudorum cnfrcneOl1�c�tador,es, os aliados neccssi lurào varros dias para cons�JiJda�' suas tar as pcr ígusas consequências de ordcm m i litur, provocadas pela derposl,çoes <llu:I. de lançar novos dlt:9ues rumo ao norte e ;],0 I11te1"l01' da

I
rocarla do reghue Iascista".pcní nsula i tálica. Os chefes das {orças tculus, ao que pareCl', recebe-

n.l�l1 orden� no sentido de lul a'r alt' o J}ll:. pa ru veu ccr ',I htl,t,llha d,.1 �'c- i\TU�SO VAI DIZER BOBL\GENSgruo de Nápo lcs. Para l a n lo , os gcrmun rcns lançru-am ti lula divisõe» J ue J.. ..

b lindadas, inclusive a famosa "Hcrrnuun Gncr i ng ". ,·\I'�1Jl disso, cun
í

am Londres, 1:1 (I.'. 1'.) - .\ B. B. C. informou que, segundo nol icias
CO]]1 grande quantidade de a viõcs prra dar prot ccão iLs suas peças !te da Suiça, espcra-sc uma pr-oclamuçáo de :V!ussoJini declarando nulo o

• artilharia de 88 mi limct ros, as quais estão embasadas nas e levaçôe», armistício Halo-aliado. Nessa mesma proclnmaçào, () "duce " anuncia
para ataques coutr a os c viões mergulhadores ul iarlus. A lula na zona rú a: deposição da Casa de Savoiu. A notícia acrcsccn ta que os alemães
de Salerno é a mais intensa, até agora travadu nu solo metropolitano ela coniun icarum a formação dum "ex{>rcilo de :Vlussolini" formado cxclu
Itál ia. porém, ainda não alcançou a uuportância de algumas batalhas si vamcntc por unidades dignas de confiança e que desejem continuar
travadas na Tunísia" durante o avanço dns tropas brilânieas. a, luta.

o general E G Dutra 1A It f'
- ,

i t Submarino perdido'
Nova Iorque, 14 ("l'. 1'.") - O mi- CU ura « ISlca» e um a o • II II Washington, 14 (U. P.)

uistro da Guerra do Brasil, gt'lleral Hio, H (A. X) _ () correspondente do vcspr-rt ino "O Globo", ('111 O Departamento de Marinha
Eurico Dutra, chegou à Ilha do Go- São Paulo, informa ql1e' r111 Guarat lnguctú se ver-ificaram graves confli- anunciou que o submarino

.. )
-

llorte-arrler'l'carlO "Grenadir"ve�nador, em "isita as Inst<l,a<;'ocs tos rlJ1 cOl1sequênci:1 do jôgo de fllteból dispulado entre o clube daqu('·militares. O titular dn Guerra [oi la localidade e () de Taubaté. Antes, mesmo, de cOl1leçar o .iôgo, os âni- perdeu-se.
saudado com uma salva de 19 dis· mos esta,l'am exa:ltados. Precedell-o verdadeira '·gUl'rrn-(f('-nervos". Os A-g-r-o---n-g-m--O-S--d-O--S-r-a-s-i-Ipuros, reeebelld,o a continênciél de J'o!1adores de Taubaté foram recebidos a pedradas, em Guará, anteci-, • c'

Hio, 14 (A, �.) - Eslivcrnm )1(\uma ,!1l1arda esp'ecial. E esta a 'l)�I- d t' t
.

1 A' I ]) ll·tl·(]a [01' ('IJ'Sj)]1.. pan o os grflvC's acon eCllllcn os OCOITl( os. 551111,' " .
-

ministério da Agricultura, ell1 des-,me.ira vez, desde de dezembro de tada C01lJ o Il!esmo amhientc, tendo () juiz Carlos Huslicherlli, a,pús pre- ]Jedida ao respectivo titular, os1941, dia

Ch.J ntaque a PeurI

Tfar-liellder suspender o jÓgo, sido u.meaça(]o dc morte. O final do jôgo cul- agrôno1llos.(IUe �ompõem a 1?ri1l1eibour, que as baterias dn 111111 ,1i'<;1':1- mi110u C011l cenas sangrentas, havendo troca de tiros e veril'icanclo-se ra ,tllrma .d� a,gron�m�s b.I·.a�Ilclr�.s,ram em s'HHlac'lo . ", que, cOllvHlados pela COllllSSaO Bl,l-., .L.
T Inul morto c qUinze lendos.

I
siJeim·Americam: de Gêneros Ali-Nova Iorque, 14 (l, P.) -- O .
lllenticios, seguirá brevemente parabanquete que .fo.i ofel'eci'(jo 30 ge- R ubando e protegendo». . os Est�dos-l';lidos, afim de, r�aliz:-nel'al Dutra llu11ls'lro da Gucrr:1 do O « ••• ,rem ah 11111 curs.o de cspecJa]Jza�ao

Brasil, contou clom três centpr;as fIe Nova Iorque, 14 (U. P.) - A enlissora de Tóquio anun·- ·rle 11m ano, 1'111 fazendas norte-ame·
ricanas.comensais e foi servido no p:inei- ciou que todos navios de guerra e propriedades italianas, 11as ........- _ -...._. _ �

:pal salão cio "Waldol'f AstorLl Hll-I zonas dominadas pelo Japão, foram confiscadas. Os súditos
tel". No úgape, (fue se re"l'sliq de italianos, por sua vez, foram colocados sob vigilância e "probrilho singlllar� vários orm!"re') Li- teção".
zeram-se ouvir inclusive o general ---------------
Dutra. deixar a Finlândia

É MAIS QPE UM
NOME, E UM
SIM.BOLOI
-

PODEROSO AUXI-
LIAR NO TRATÂ.

MENTO DA

Estocolmo, 14 (U. P.) - Os alemães deverão abandonar,
a qualquer momento, as posições que ocupam na Finlândia.
Foi o que informou a emissora clandestina "Atlântico". Sa
lienta:se que essa informação foi publicada com destaque pelo
jornal de Estocolmo "Nya Daglit Allehanda". Faltam notícias
oficiais a êsse respeito, adiantando-se, entretanto, que nestes
últimos tempos aumetoü o desejo da Finlândia de saír da

Não ouve bém
do

...._....._....,.._.._".........�...-..- w--.....

Devem
dasSe V. S. sofre de aturdimento catàrral guerra.

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

ser convoca·
as Côrtes

por causa
catarro '?

EXPERL\lENTE ESTE RE�IÉDIO

ou de zmnbidos nos ouvidos, ou se oca·

t.arro obstroe a parte posterior da sua

garganta, certamente se alegrará ao sa·

b€r que essa tão aborrecida afecção de
saparece prontamen1:ie com o simples tra·
tamento, durante alguns dias, de PAR
MINT, o qual poderá adquirir em qual
quer farmácia ou drogaria.
Nota·se uma grande melhora logo no

primeiro dia. A respiraçlio se torna mais
faci! e desaparecem, gradualmente, os

zumbidos dos ouvidos, a dor de cabeça,
a sonolência e a obstrução nasal.
A perda do' olfato e do paladar, a difi·

euldade de ouvir e o desprendimento do
muco nasal na garganta são outros sinto
mas que indiCam a presença de catarro,
o qual deve·se combater com o tratamen
to de Parmint.

; s

ULTIMADORA
ESPORTIVA

o Palmeiras, de São Paulo, rru
ciará, no próximo ano, a construo
ção de sua nova praça de esportes,
que custará a importancia de 8
milhões de cruzeiros. O futul'o es
tádio do campeão bandeirante a

brigará 72 mil pessôas e contará
com tr�s piscinas e casas para re
sidencia dos jogadores profissionais.
-O árbitro pernambucano Pal

meiras dirigirá o prélio Pará x A
mazonas, programado para 3 de
outubro próximo.
-O Vasco excursionará ao Rio

Grande do Sul após o termino do
campeonato carioca.
-Minutos após à terminação do

jogo Botafogo x São Cristóvão, He
leno foi agredido por seus com

panheiros do quadro botafoguense.
-Inaugurando as instalações no

turnas do campo do Canto do Rio,
São Paulo e Vasco jogarão hoje,à noite, em N;iterói.
-Após ao encerramento do cam

peonato brasileiro, será realizado
um grande torneio inter' clubes ca
riocas e paulistas.
-Martim será o novo técnico do

Botafogo.
-Magnones pediu rescisão do seu

conbáto com o Santos.
-Max, arqúeiro joinvilense, ocu

pará o arco do Santos no seu com

promisso frente ao Jabaquara,
marcado para o próximo domingo.

Zizinho condenado
São Paulo, 14 (A. N.) - No pl'O

eesso-crime instaurado contra o .io
ga,dor profissional pertencente ao
Flnmengo, Zizinilo, foi julgado on
tem nesta capital a re([uerimento du
São Paulo F. C., para apurar a res
ponsabilidade daquelr jogador co
mo autor da fracturn, da pernal do
zagueiro Agustinho, fato ocorridó
duranle o úliimo campeonato bra·
sileiro de futeból. Zizinho, por scn
lença do juiz da terceira vara, foi
,condenado à pena de dois meses
de detenção devido a ter sido o de
lito dcsclassificado pa,ra ferimentosleves.
,.._w......•__.................................,._..,

Jornalista detidoBuenos Aires, 15 (U.P.) - As au
toridades argentinas detiveram o·diretor do diário "Notícias Gráfi
cas", que foi àcusado de divulgarversões alarmistas, sem fundamen'
to, sobre o governo atual.

Divórcio de astros
O,s nipões SÓ têm pontos secundáriosMelbourne, 14 (U. P.) - Com a ocupação de Salamaua
pelas fôrças aliadas, terminou outro capítulo da luta dos nor

te-americanos e australianos na Nova Guiné. Salienta-se que
sómente restam aos japoneses, naquela ilha, pontos secundá
rios, que brevemente cairão em poder dos aliados.

:\iéxico, 14 Cl':. P.) � O :liúri\)
"l'niversal" reproduz dc..:larnç'ties
do ex-presidente das Côrles Espa
nholas, sr. ::V[arlinez Bal','io;, a:;,�i-
naJando ser dever nbt'jg<lIl\l'io a Ruep'ândena !oO!1\'()caç'.ão das Côrte;;, para dis- � �
cutir os principais prub�ell�as dlJS ,L�mdres,. 15 (U.P.)-.Urgente - Uma

radIo ernlssora fasc:'as,ta anunciourepublicanos espanhóis. I que Mussolini assumiu a direçãodo partido fascista.

Caixa Escolar

,

FILHA !\ MAE ! AVO!
-

Todas devem usar a

k Falac� a espôsareconquista de Brians de Bernard Shaw
:\IOSCOll, 14 (L P.) - Briansl" a' investiam desde o nor1r, sul e léstl'. Londres, 14 (G. P.) .:._ Falcl'l':J

chal'e meridionnl das posições a.le·- Durante a .iornada passada, os rus- ante-onlem a esposa <]e Bern�l1'(]mãs, na frente centml, caiu em po- sos penetraram nos subúrbios til' Shaw, genial escritor bl'lI:1nico,der das fôrças soviéticas, depois de Briansk e conquistaram dois dos ,

violentos combates que terminaram l1lais importanles entroncamentos ('LHO nome era Charlotte Franc:;s
com, fragorosa t�errot.a para os g�r-I fen:(�v.iál'ios (!a. cidlllde. A p�netração I Payne To\'\'ns. O escritor mostra-se
mâl1lcos. A emIssora de BerlIm S-OYiettca verIfIcou-se depOiS de en- nbaladissilHo C0111 a perda de suaununciou, oficialmente, (Jue os ale-I ca�'niçados combates em que os ale- companheira com a qual se caSOl!

I

mães abandonar:11lll Briansk. para I
maes sofreram tremendas perdas.: ,. .

Durante o m�s de agosto, a Cai- encurtar as suas Hnhas de defesa. Os observadores militares são de em 1898.
,

xa Escolar Padre Schuler, anexa De acôrdo com as informações so.. opinião que com n reconquista, de .._._.."';--:..,. .,._� i
ao G. E. A. São José, apresentou ·viéticas. Briansk estava, sendo ata- Briansk os russos poderão aumen- Compram-se estabIlIzadores.
o saldo de Cr$ 504,80. cada pór três colunas russas que 'tal' o ímpeto de sua ofensiva nal di- Na "Radiolar", rua Trajano, 6.1
. .;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=====================: reção de Hoslav, com o base para

ataque posterior, em sua ofensi\'u
......P-ES·TIVÃi':··DO....·ÂRTE:cLU·BE-

na direção de Hos.lav e para, ataqlH�,
e111 grande escll,la, às defesas meri-
dionais de Smolensk.

I

O Arte·Clube vai rea,lizar, 110
,próximo sabado, novo e atraente
festival cênico, no Sll,lão Dom
Joatlt1i111,

O programa eonsta do drama em
2 atos "O Colar da Gt'atldão" e da,s
conh'!di as "Ratos em festa" e'

HSal!
matido de tua Illulher".
O resultaclo reverterá e111 bene

ficio da eaixa de assistência social
do Circulo Operário ele Flol'ianó·
polis.

:\foscol1, 15 (U. P.) - A rádio ele
Ber] im i nfOl'll1OU sobre a evacua,çào
do grande baluat'te que é Briansk;
porém, alegou ([ue a's fôrças germâ
nicas retirarám-se "de acôrdo C0111

l)lanos" prefixados c que todas as

'instala,çôes de valor foram destrui
das.

:MOSCOll, 15 Cc. P. Lrgente) - Os
russos a va nça ralll llwis 25 kl1ls. fi
oeste de St<11ino, reconquistando 150
localidades habitadas. No mar de
Azov, o avanço foi de 15 kms., sen
do liberhulas mais ele 20 localida
des. Não foi oficblmente divulgada
até o momento a captura de Briansk,
cidade cuja ocupação os a,lemães ja
confessaram oficialmente.

Las Vegas, 15 lU. P.) - A atriz
Eva Gardner divorciou-se de Mi
ckey Rooney.

M ' · Vende-se um quarOVelSto completamente no·
voo Tratar à rua João

Pinto n' 51. 5v-l

Dr. Saulo Ramosreabriu definitivamente a sua
clínica, dando consultas dia
riamente das 14 às 16 horas.
Moléstias de senhoras

Partos • Alta cirurgia
Opera nos Hospitais de

Florianópolis.
Consult6rio: Praça Pereira

e Oliveira, 10.

Perdeu-se pequeno mó'
lho de chaves
no trajéto doCafé Rio Branco ao Banco Nacional do Comércio. Quem o encon

trou é obséquio entregar' nesta re
daçêio, que será gratificado.

3v 1

Himmler no lugar de GrebbelsEstocolmo, 13 (D. P.) - Notícias cheg'adas a Estocolmo fazem saberque a máquina de llropaganda do PartidQ Nazista trabalha a todo va
}>or, impulsionada por lIimmler, enquanto Goebbels, depois do seutriunfo passageir<f como "ditador da mobilização total", desceu novamente a segundo pl�no. Segundo fontes d,ignas de confiança, sabe-se queforam os ataques ahados a Berlim que quebraram o apôio coln que contava Goebbels. Informa-se que Goebbels, em tais circunsti1.ncias, perdeu completamente o contrôle e ordenou a imediata evacuação de Berlim, até dos Ministérios (inclusive o seu próprio). Como resultado, produziu-se a situação caótica de pânico, que proporcionou a Himmler aoportunidade de substituir a Goebbels nas funções de "gauleiter" deBerlim, as quais deseml>enha atualmente, embora não em car'áter defínith'o, Himmler dedicou-se à tarefa de restabelecer a ordem depoisúe instruções gerais precisas sôbre quem deveria evacuar a cidade esôbre quem deveria nela permanecer. Afirma·se que as ordens deGoebbels sôbre a evacuação total de Berlim se devem ao fato de que (,'ministro da Propaganda estava impressionado por sua recente visita
a Hamburgo, e receiou qUIl'J\;,,' ciclad�, de B!!rlim viesse a ter a mesm& _.

'l\1Orte daqlleJa, a qualquer ,"'ÔmentQ,
.

'
,

I"

Funcionário faltoso
Rio, 14 (A. N.) - O I?ASP

I
esclareceu que ao funcionário
faltoso em demasia, serão
computados os dias de domin
go e feriados, a não ser que se

I... ,..,.- ......._, ...__..._.... trate de moléstia.

�.
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