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A fúria alemã desaba sôbre. os napolitanos
o sr. DonalCl Nelson'

na Inglaterra
Censo �orãxico CiOS

funcionários

o
Maceió, 23 (D. N.) - Segundo

uma nota distribuida pela Diretoria
de Saúde Pública. foram examina

.

dos, até agora, 907 funcionár-ios
públicos do Estado pelo processo
Manuel de Abreu destinado a veri
ficar a existência de lesões tuber
culosa" em indivíduos aparenterncn
te sãos. Dos examinados 16 foram
afastados por apresentarem aque
las lesões.

Londres, 22 (li. P.) - Chegou ú
·c�]ital hr itânica l' chef'e da Jun l.t
fie Pr-odução norte-americana, ';1'.

Donald Xclson, que eonferenci .u
com o seu colega britânico, capi
ião Oliver Lyttlcton, sobre pro-
blemas de iut erêssc comum. O sr.

Donald Nelson deverá visita r ,'5
,

instalações industriais inglesas e os

militares norte-americanos que se

I Ano xnxencontram na Inglaterra.

,
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INICInDft ft BATALHa DO RIO
Moscou, 23 (C P.) _ As fôrças acha em maior per igo e os obser-j

cossacos russos <,Ierum de be�er ,� Estocolmo, 23 (U, P.) - O trabalho dos operários estrangei-,
..

'lIS cavalos as azuas do Dniepe I d 'f
A

AI h"
_ ,

d d di}'USSHS i n.iciarum a batalha do riu, vadores consideram sua queda, 1Im- �:' . I' c'. 1'''' o ame�'� ros eva :os a orça para a eman a ja nao esta agra an o aos 1-
Dn icper. diante do qual estão to-] ncnt e, pois as forças russas estão ', cus

cava os �a oparn n v 1.:�. _. S d' f d B I'mando posição numa extensão de lu lutando nos suburbios, 'Onde se I.,elas margens (�O importamte I
� :'1

ngentes nazistas. egun O m ormou O correspon ente, em er im,
mi I krns. antes de lançar o assalto apoderaram de Modn inovkai, a [>

t lT. nif.Orlul�m� ?a fl"ent� .ql��a: ��I��: no diário sueco
..

Social Demokraten ", o
..

gauleiter
"

da capital1 r 1T'
.

r 1 f ·tT H I' I I J c' dade De toda a a (a Ct ama, com as SIc
.., .

id d
.( e II 1,1\ () a lJ1 la Ot 1 icar a _em crns .. e aque a I ' •

_ .' I d uradas resplandece à luz du alemã von Schultze informou que sena necessana a I a e um nu--que se esf.abcleceram os alemães. of'ens iva russa, a operaçao de maior as o "". tro )a� I
_ '. '

, _ ,
.

ao longo do SClI curso. Os exércitos importância imediata é a da costa sol,
. .:omo dc�nvl�,�n.?� as

as 1lto lhao e quinhentas rml mulheres aIemas para as fabncas. Essas rnu-
r s ,." rb -I' . '. d . t d 'd A 'pois ai conquista rUSSilS a esencancar em o 3. S

.• .
'

. . . .u: 50S ,]<1 I, e� ar am ma.ls e me a- .0 mat. o Zc:',.... . fali lib 't, .ào. As últimas no Iheres - afirmou o dirigente nazista - tenam de substituir os tra-de do tcrr i tono que havia Sido cou- dc Melitopol signif'icar ia o Isola- !n. e a I cr a� .

I r'quistado pela Alemanha desde () menta de um exército alemão de �Cl�S; ela �;ente lIl(hC,�;.��oquel:U�S·� baIhadores estrangeiros nas fábricas de armamentos, cujo traba-
começo da "uerra e têm já a SPU dezenas de milhares de homens ema-s se �res" �) c ,�

I lho nâo e' satisfatório.. ""d d S· 1 C·
.. .,. prossegue irr-es isti vel , ameaçanr oalcance as CI a es de . molcnsk, que ocupam a .rtrnera, e cuja umca

. I ",' " Vit b k S Ienskque é o Q. G. de Hitler. K iev, via de fuga é a estrada-de-ferro c,ae a vez,. llldlS, 1 e s, mto .

'

.
.

- ,. . '.
1 d Gorncl Kiev Poltava e 01I ras llll-oapital da Lcrânia

DrLlepcr-petro-,
que passa por aquela' CH a e. 'r

t '[ 'à d . I t· 1,-vsk !'randc base cio Baixo Dnieper
• por nn �s. CI a es _(OS s�, OI {';5 nu

e Mc'litol)ol chave elal Crirnéia. I\ :VfOSCOll 23 (U. P.) _ Pela pri- luta. HH 1I1.f,ormaçoes, aliás, ue que
, .' , .'... o' russos J'] combatem nos subur-última dessas fortalezas e a que se rnen-a vez, depois de dOIS anos. os

hi , 'I' .p Clt 'lOS ue o a va.
__ JO_JO.- -.__-"" _-._..-__.. __-.__-.- - .........,....,

Moscou, 23 (T. P.) - Imensas

A Esnal'h-:i deue acabar "om o abuso caravanas de refugiados da Ucrà-
II ,I U U V � nia estão de volta para a, terra. n;�-

tal, através do território libertado.
Homens mulheres e cr-ianças pro
cedentes do oriente da Rússia, se

gue nas pegadas dos exércitos so

viéticos, aguardando o momento de
iniciar �; reconstrução da, devasla
da l'crânia. Enquanto isso, passam
diàriamen te pOI' Moscou médicos,
professores, engenheiros, agrono
mos e nU)llcrosos profissionais, que
�2rão a seu cargo a tarefa ele orien-
tar o rcergllimento das zonas :IS- Londre�, 22 (U. P.) -.Cor.izia, Sloby e Stryca foram OCUP8,-
�olada; pelos nazistas. Beba,nhos de das pelas forças de guernlhell'os eslovenos, enquanto os pa
grdo, retirado aates da inyasão n'.-. triótas croatas reconquistaram as ilhas Korcula Lastovo e
zist;l. ('st�o iflualmerite ct�. ,:olta Rab e a península de Peljahac.

'

para os fertels campos da (;Cl'H.Dla, I N 'lh d R b f l'b t d ,... '1
:..

l'.' I.
a 1 a � a oram 1 er a o� u mI pl'lS�on.elros po 1-

Mac Rrthurl :yroscou,23 (C P. l:rgenle) -lücos, dos quaIS uma terça parte Ulllu-se ao exercito popular.
JI Os russos ocupa;-am o por,t� d� Outras informações oficiais adiantam que os patriótas jugo-,

I A�a?)a, no mar Negro. A notIcia fOI eslavos domina1Tl Split Oo-ullin e Susak tendo repelido todosofIcIalmenle anunCIaria pelo Alto- ' "" _'
lIelbourne, 22 ce. p.• )

- ":Não é minha idéia terminar a Comando russo. Informa-se, P<" os contra-ataques lançados pelos alemaes.
g'uerra no Pa'cÍfico - declarou em sua mellsa,g'em o g'eneral olltr� parte, que �, iJ1lP?rt:'l�,te basp
Mnc Arthul' - tomando ilha por ilhn. Pouco importa que sejn I alema de Hoslav Ja es�a_sltJada pe- QUI-nheo·as cr.-anças alema-s, ...i" J;''' \. . d't ,<" /10 Dor,te e Slll. As pOSlçoes avança· I

_eu ou o11:,ros os que denotnrao o apl_l0 • J. cre I a-se que ,e�"cll das elas tropa,� russas encontram-se Londres, 23 (U. P.) _ Quinhentas crianças alemãs foramdeclaraçao do g'eneral ll'Iac Arthur fOI motnada I)elas notu·.)[I:'; a menos de 8 kms. da cidarle.
procedentes dos Estados Unidos e Ing'laterra, seg'undo as quais

• transportadas apressadamente dos subúrbios de Riga, onde se en-

êle deyerá assumir paj)el secundário na condução da g'uerm Londres, 23 (U. P. {h'gente) contravam depois de ter chegado de Hamburgo e Berlim. Não seAs fôrças r'ussas da Ucrânia seten-·
110 Pacífico, a qual será confiada ao geenral ll'Iollntl)aten. trional alvançam celeremen.te. Se- sabe para onde foram conduzidas as crianças alemãs, que foram

gundo a B. B. C., as yanguardas se- retiradas de Riga, certamente devido ao receio de futuros ataqueslel- marcl-al viéticas já atingiram os pantane's
r)p PI'inet. aéreos russos.

Hcrlenõpolls-> Quinta·feira, 23 de Setembro de 1943 H. 8923
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DHIEPR 'Operários estrangeiros desagradam

Londres, 22 (U. P.) - O ministro do Exterior, sr. Eden, re

velou na Câmara dos Comuns que o govêmo da Grã-Bretanha in·
formou a Espa:nha de que adotará enérgica atitude com respeito
ao uso da zona de Tanger pelo cônsul geral alemão e pessoas dessa
nacionalidade para atividades dirigidas contra os interêsses britâ
nicos. Eden manifestml que o govêrno da Grã-Bretanha "solicitou
dos dirigentes espanhóis que ponham fim a êsses abusos e assegu
rem manutenção da estricta neutralidade numa zona que, segundo
declarou o govêrno espanhol em junho de 1940, seria exclusiva
mente objeto de ocupação espanhol".

Guerrilhas de croatas e eslovenos

Furteu a imagem do Menino Jesús
Rio, 23 (A. N.) - Uma jovem da sociedade carioca, tendo

brigado com o noivo e pretendendo reconquistá-lo, usou de um re

curso comum no interior do Brasil - filho
-

de pitoresca supersti
ção. Furtou ela a imagem do Menino jesús dos braços de Santo An
tônio, da igreja do mesmo nome; mas, o vigário, ciente do fáto.
deu-lhe o prazo de 48 horas para que fôsse devolvida a imagem,
pois, do contrário, levaria o caso ao conhecimento da polícia.

A modéstia do generál

A brutalidade da
da ���;l�:l::;, e���ã�u�,�i�811d��\::t�;�t�;:��!��.ad�et��i�(��t� 11 bomba planador parece um pato em: VOAoem dIversos pontos daquele pa,iS, em consequenCla dos ataques -

sorridos pelos soldados nazistas. Em Oopellhag'ue, foram too,
,.

madas enérgicas medidas, entre as quais se destaca uma multa Washington, 23 (U. P.) - ::ante se acha a quilômetro e jéteis que se supõe serem S8-
de quinhentos mil corôas, que deverá ser pag'a nestas 24 hol'as Especial de Otto Jansen para :neio do seu objetivo, mais ou melhantes a foguetes. Segunse não for descoberto o patrióta dinamarquês que matou um "O Estado") - Soube;-se que menos. Levando em conta que do vários entendidos desta ca
soldado ll'lemão. a bomba-planador, com pro- �videntemente conduz pesada, pital, trata-se da mesma bom

pulsão' de foguete, é a última carga de explosivos e conside- ba que os alemães estão em·
arma dos alemães, segundo re- rando o seu pequeno tamanho, pregando contra os navios
velou o "premier" ChlJ.rchill alguns observadores duvidam aliados.
em. seu recente discurso na Cà- que tenha mecanismo de l'á- .. - - - - - - - - - - - - - - - �- - - - -"L- -.

mara dos Comuns. É usada dio. Acreditam, pelo contràri::>, A
-

êip6iâ- -êmprêgâéta
nas operações contra a nave- que o avião aponta a bomba do marido
gação aliada e, ao mesmo tem- para o seu objetivo influindo, Rio, 22 (A. N.) - O Conse-
po, contra as "Fortalezas para o cálculo da pontaria, lho Nacional do Trabalho de
Voadoras" que atacam o ter- elementos tais como a ,velo�i- cidiu que não há nenhuma.
ritório germânico. durante o dade relativa ao ângulo de incompatibilidade que impeça.
dia. Os perítos norte-america- I ataque. Alguns aviadores nor- à esposa seja empregada re
nas receberam alguns porme- te-americanos informaram que munerada de empresa, socie
nores a respeito dêsse projétil os alemães utilizam; contra dade, firma ou casa comerciai:
e estão estudando-o. O" sr. seus aparelhos, estranhos pio- do marido.
Churchill expressou que é um

pequeno planador com uma

carga de explosivos, que se

lança de um avião, mediante
foguetes e é guiado até o seu

objetivo por meio do rádio.
Acredita-se que essa bomba
tem a aparência de um paw
em vôo. Mede aproximada
men um metro de comprimen-
to e suas asas se assemelham na casa
às da gaivota, atingindo, de O PA R· '\IS··:-10acôrdo com os perítos, uma

_

_ .i:::}._
velocidade de mais de 800 � h -di Fone 1629kms. por hora. Em geral, é � Rua Fel. Se ":'1

",.•••-. __•••_,. .-••••••••••.-••••--.-.-••.-•••••••••-.-� ."....- ..........,. lançada quando o avião ata-�J- � ·.-.w.·.- __.-.....,..·.-,.. • ·_..· ···_··�--rL

Mensagem de Stalin ao povo americano
Washington, 23 (U. P.) - Os jornais divulgam o texto da

mensagem dirigida ao povo norte-americano pelo marechal Stalill.
o chefe do govêrno russo salienta o extraordinário esfôrço de guer
ra do povo soviético, empenhado em abreviar a hora da vitória. Em
.seguida, refere-se ao empréstimo de guerra dos Estados-Unidos, de
clarando: "Cada cidadão soviético presta grande apôio financeiro
ao govêrno russo, adquirindo bônus de guerra. É de desejar que o

'povo norte-americano, participando eficazmente do empréstimo de
guerra dos Estados Unidos, fomente o esfôrço conjunto dos Alia
dos para acelerar a vitória sôbre o inimigo comum".

��nb;lacaba de receber

(cA MODELAR»
Precos, ultra-vantajosos!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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dos nos artigos assinados

TOPICOS & COMENTÁRIOS

.A recoDstr.ução da
ordem internacional

Damos, abaixo, algumas con

clusões a que chegou a Conferên
cia Católica realizada em Londres,
afim-de estudar os problemas de
reconstrução do mundo no após
guerra:

A Igreja Católica não �comen
da uma fórma particular de orga
nização para a comunidade inter
nacional, do mesmo modo que
não recomenda um modelo ex

clusivo de constituição. Em si
mesma, esta não é uma doutrina
política, senão moral. A Igreja
póde admitir qualquer fórma de
VIda internacional, como admite
qualquer fórma de regimen oolí
tico, contando que este siga os

princípios fundamentais' da ética
católica.

O poder e as fontes naturais
da riqueza, que agora são infini
tamente mais eficientes e nume

rosas, devido ao atual progresso
técnico, levam, em alguns casos,
as grandes nações a servir-se des
ses meios para substituir a lei pe
la fôrça bruta. Quase todos os
atos de agressão durante os últi
mos anos foram ataques sem pro
vocação, de grandes nações con
tra nações menores. A ambição
daquelas e seu desejo de aumen

tar o seu poder foi a verdadeira
causa da presente guerra.

Debaixo dessas circunstâncias,
é nosso dever e mais importante
tarefa, restaurar o princípio de
igualdade dos Estados, como a

base natural e indispensável de
vida internacional. Isto não SI

gnifica que os países devam va

riar, um ·do outro, em poder, em

população e em gráu de progres-
50 e de civilização. Mas como to
dos os homens, sem exceção al
guma, são iguais, no sentido de
que todos têm uma alma imortal,
assim também cada Estado de
ve ter o mesmo gráu de respeito
por ser uma comunidade cujas
raizes são as leis naturais. O Pa
pa Pio XII já teve oportunidade
de afirmar que o princípio de
igualdade entre os Estados, ba
seada em princípios morais "não
permitirá violações da liberdade,
da integridade e segurança das
outras nações".
A vida da comunidade interna

cional deverá desenvolver-se ao

longo de linhas orgânicas para
lelas à restauração gradual da
confiança dotada de um equilí
brio econômico e de cooperação
fraternal entre as nações.

todas aIS posses, a cidade vae começar a

Iica r pior que esta va.
Dever ...se-ia aproveitar agora para es

sas obras.
Fazer-se corno se faz em casa que

tem muita gente e especiaI1nente muita
cr-iança. Para al'\l'U111Ur-Se e rnoddf ice r-se
qualquer coisa, só mesmo quando não
se está em casa.

Os "donos ela rua", os automóveis. es

tão paral izados. "amos aproveitar ago
ra para modírtcar. para descongest.íona r,
para alivia." o tráfego elo Rio?
A urna grande metrópole hodierna.

for-mosa, progressista, cosmopolita, como
soe ser o Rio, não deve faltar o ":\f(�·
tro ". ENCARREGUE a "Emprêsa lnterme- �
E agora é a melhor ocasião para se diária", de todos os seus interêsses junto

trata!' elêle! a qualquer departamento público civil,militar, bancário e comercial.

' ........

rt;;OJMinistro""daGuê'rràBrãSileiiõiVisità � �'::�,
*0 Secretário HuH

(
I
l_

o PENSAMENTO DO DIA
«O amor da donzela arde como"

Ienha , o da vruva como carvão.
- Rufo.

I .:

A ANEDOTA DO DIA

MEMÓRIA
- O Gustavo fez-me uma de

claraçào e eu confessei-Jh e leal-·
mente os namoros que tive.
Não achas que fiz berr.?

- Fizeste, querida; mas o que

I
me espanta é _:_tua memória.

/ O PRATO DO DIA
BATATAS COM ERVILHAS.
Cozinhe algumas ervilhas com.

um pouco de azeite e alho bem
pisado,
A' parte cozinhe EO vap ôr

algumas ba rats s bem pequenas.,
Deixe s ecar as batatas. re

gue-as com manteiga muito
quente e sirva iunto ccrn as er

vilhas separando -as apenas, al
gumas, salchichas fritas.

I
__

O PRECEITO DO DIA
Não tenha receio de comuni

car à Saúde Pública, qualquer
caso de doença contagiosa, que
eventualmente (CC rr a e m sua

família. Esta medida é s e rnpr e
útil para o doente e vs n ta io s a

jJara as outras pessoas. SNES.

;'

•

,IV';:" .i>: ...."""'..�,�.r ·'..,,..�t'f-... · 'li.' .

O embaixador brasileiro Carlos Martins; general de divisão Eurico Gaspar Dutra, ministro
da' guerra do Brasil, centro; e o secretário de estado Cordell Hull. Quando visitaram o

secretário Hull. "JO general Dutra esta visitando as fábricas de material de guerra norte-
""' .amerieanase .Y

-

"!f
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MACHADO & CIA.
AG1ilNCI&s E REPRESENTAÇõES

Caixa postal - 37. Rua João Pinto - $..
Florianõpolia

Sub-agentes nos principais mUIjefpla. �Er
ESTADO

Crônica da MetrópoleAtencão'"

V. 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.

Caminho Subterrâneo ?

Tol1E KN�T Florian6polis
TRAJANO J.

Superintendente

Santa Catarina
REGIS

DESEMBARGADOR GIL COSTA
Marina Costa, Luiz Vianna, senhora:

e filhos, profundamente sensibiliza
dos com as demonstrações de ami
zade e carinho recebidas por ocasião
do falecimen to do seu inesquecível
espôso, sôgro, pai e avô, agradecem e

convidam os seus amigos para assistir
à missa de sétimo dia, pelo eterno
descanço de sua boníssima alma, 6"

.

que será celebrada no dia 24, sexta
feira. às 8,30 horas, no altar do Sa

grado Coração dc jesús, na Catedral Metropolitana. Por
êsse ato de religião e caridade cristã, confessam-se anteci-
padamente gratos. 2 v -, 2-y

BRlJVEMENTE
Organização Irmãos Regis & Cia. LIda.

Representações. Comissões, Agências em geral
e conta própria.

Serviço de estatística e propaganda agrícola,
comércio e indústria. em, colaboração com os Po
deres públicos.

Correspondentes e Viajantes em todos Muni
cípios do Estado.

.

Aceitam-se propostas de representações e ag&n
cias em geral, para estudos e possíveis negócios.

ESCRITÓRIO
Rua Felipe Schmidt n.v 41

Caixa Posial - 185

uando algném, tal COIDG Ó-.
lheiro da. iJustraçlLo "",ima, oferecer
lhe. em o.mável gesto. um cálice do
excelente aperitlvo .KNOT. lemm-.
se v. Si&. de lICI'escentar. ao agTade.
06T " gentileza:ESTEÉ 1.411-

. , SEI1 O I1EU APERITIVO
PREDIl.ETO!

I

í li!'! Moouro DA KtrOTS.A,/ItO, (01'1. E SE6U.QOS
. • T.I••u..í _'

r.JI

E o
Alvarus de Oliveira

En1 muitas ele 1110ssa cron icas-sug es-
tão, temos insistido pela resolução do
problema elo tr áfeg'o elo Rio ele .Ian e i
ro. Muitas vezes perguntamos pelo H?\l'3-
tro" car-ioca, mostr-ando que Buenos
Au-es possue já três linhas.
E nG!'; animamos a prossegu ir porque

temos tielo muitas elas nossas idéias e

sugestões traneforrnadas em realielaele,
muito embora possa parecer s inupl as-
mente casual ídade, Agor-a, por exemplo,
t ívernos a .sa tisfação de ver os carteir-os
Incumbtrern-ss elo registo dos rádios, su
gestão dada por nós, excluído natural.
mente a muita, porque a finalidaele não
certamente ele receita mas da estattstt
ca e cDIlHrôle e a muita gente que pos
,'ui um rádto com dificulelaele, ernbora
não pareça, 25 cruzeiros pesam no orça-
mento, Por que não se elá novo prazo
sem multa para as declarações ele pos.
se eLe '8.Ipal"elhos receptores? Voltando
ao problema ele "Metrcpolítanov, agorn
justamente que o tráfego do Rio está
reduzidíssimo. quanelo 30.000 carros es.
tão paralizados nas suas garages, o pro
plel)1a de elescO'ng.estionam.en to de tr'áfe
go dever-Ia ter .mais facilidade para se:'
resolvido ,.. Ter-se-á esquecido dêsse
problema vit.al da metrópole 'carioca ?
A Avenida Get.úldo Vargas trará gran

des benefíaios ao desafogo do tráfego.Mas PO!' que não se aproveitam as
obras ela grande artéria para a con5trn.·
ção elo nosso "subway v

Realmente, enquanto o seu centro c.:.
tá sendo movielo e removido para es
gostos, etc. antes elo seu calçamento e
pavimentação, por que não se consu-õe
uma linha ele trens subeerrüneos. Uma
linha, il'1:M'oveltando,se também o canal

vi�da ele Leopoldina até o mar? Liga::-:se-ca, destarte, todo o sistema de con
dução dos subúrbios até a rua 10 de
março, podendo-se, ter uma estação pró.xima à Avenida.
De 15 111Í!I1UtoS a 20 eLe viagem re

duzir,se-ia a quast 5 minutos, COll1� ,:1('.
safogaria o' tráfego? Como reduziria o
tempo dos que vêm da zona norte para
o trabalho ·no centro da metrópole!
Depois, seria meio caminho anelado

para o prosseguimento da extensão do
"Metro" à zona Sul, pegando o Centro.
Em BU�l1oS Aires começou-se assino. E
se não nos falha a memória, em cada
ano se i.nauguril'V'a uma limha do
"Subway ".
A Central do Bnasil eleu provas ca

bais cl.a sua capacídaríe realiZiadora, Mui.
tos subterrâneos foram feitos e serão
abertos para desafogo dos passageiros
dos seus trens. Por que a Prereítur-a não
estuda com a Central do Brasil um pla
no para o nosso caminho subterrâneo?
Por que não aproveita agora que a Ave.
n ída Getúlio Var-gas, está eh construção?

O trárego de após guerra dcverâ ser
m\.lito mais Intenso que d'antes. Quan
do os ::lO,OOO carros começarem a círcu
lar no Rio, O' canioca já desacostumado
àquele 1110vimento todo, va,e estranhar,
E quando as fábricas americanas come.
çarem a fabrical' carros baratos para

CASA
Vende-se uma, à rua Bocaiuva,

151 com fundos para o mar,
medindo 11,30 metros de frente
por 60 de fundos, Tratar na
mesma das 17 horas em diante.

15 v.-9

Bicicletas
Vendem se 3, em ótimas con

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

v. -19

Lenha à venda
Vendem-se várias-árvores para

lenha. Os interessados podem
procurar o snr. Raulino Ferro.
à rua Conselheiro Mafra n. 56.

M' " Vende-se um quar

OVelSto completamente no
vo. Tratar à rua loão

Pinto n' 51. 5v 5
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E' Jvfussolini quem anima os crimes
flazistas pvatiGaãos na Itália

A população de Nápoles sofreParece flue os nazistas eva- um sério problema,. havendo da Itália resolveram libertar o
cuam Xápo]es indícios de que a população embaixador peruano ante o Va-

Argel, 23 ,,(U. P.) - Os ale- está ameaçada de morrer à Io- ticano, - sr. ATias Schreider,
mães fazem, preparativos para me e vitimada por uma epíde- detido em Milão, - em vírtu-
abandonar a cidade de Nápo- mia que lá se manifestou. de de enérgico protesto de Sua
leso Segundo informam da Santidade o Papa Pio XII.
frente, as tropas nazistas es- Os eíví« evacuam Xápoles Também foram libertadas as
tão movimentando grande n ú- Madrí, 23 (U. P.) - As últí- espôsas e os filhos do diplo-
mero de veículos a quarenta mas noticias procedentes da mata peruano. Soube-se que o

quilômetros ao norte das li- fronteira italiana expressam embaixador peruano poderá
nhas americanas, dando a im- que milhares de civis estão regressar ao Vaticano, o que
_pressão de início de evacua- evacuando a cidade de Nápo- não acontecerá com a sua fa
ção. Outras notícias descre- les, temendo que esta se C011- mília, que permanecerá em

vem a triste sorte da popula- verta em cenário de uma Iu- Bergamo, onde reside uma fi
ção de Nápoles, pois os naz is- dosa bat.alha entre as fôrças lha do diplomat.a peruano, a

tas, possuídos pela cólera, es- do marechal Kesselring e os qual est.á casada com um in-
tão saqueando e destruindo aliados. dustrial italiano.
-tudo quanto encontram. Mi
'lhares de civís tem sido bru
talmente assassinados, aumen
tando o cáos reinante. A popu
lação feminina, por outra par
te, está a braços com as más
condições sanitárias da cida
de devid? à escassez de água,

(

jUais crimes nazistas
Londres, 23 (U, P.) - Tam

bém no sul Córsega os ale
mães descarregam o seu ódio
contra os italianos. Informam

. de Ajaccio que foram executa
dos pelos nazistas duzentos
soldados italianos que se ne

garam acompanhar os a.le
mães ao sul da Córsega. En-
'quanto isso, informam de Ber
lim que, na região nordeste da'
Itália e a nordeste da Jugoes
lávia, as populações se rebe
laram contra as guarrucoes
nazistas. Transmitindo a >110-
tícia, a emissora de Berlim
'resolveu qualificar os patrio
tas jogoeslavos e italianos,
que não se querem submeter,
como "elementos comunis-

Enquant.o isto, grupos de
patriotas it.alianos cont.inuam
lutando nas montanhas da
fronteira francesa. Segundo
se informa, Pierre Laval en

viou fôrças policlaís com or

dem de abril' fogo contra qual
quer destes grupos que tente
refugiar-se em território fran
cês,
Informase que os patriotas

italianos destruiram uma im ..

portante ponte ferroviária en

tre Pisa e Florênça, segunIo
se acredita, para evitar que
cheguem a esta última cidade
refôrços alemães, pois alí há
guarnições de tropas italianas
que permanecem fiéis ao rei e

ao govêrno do marechal Bel'
doglio.
Diz-se também que a sabo

tagem nas linhas de comuni
cação é crescente,

os
•

menores horrores
do a nacionalidade dos retert
dos prísíoneíros.

tas" .

Nálwles em chamas !
Com o Quinto Exército Nor

te-americano, 23 (U. P.) -

Nápoles está em chamas. De
ilhas próximas são vistas
grandes colunas de fumaça
que se levantam da cidade o

'que, segundo informações re

cebidas aqui, indicaria que a

cidade está sendo saqueada
pelos alemães.

o saque de Nápoles
Argel, 22 (U. P.) - Notí

cias da frente italiana indi
cam que civís recem-chegados
de Nápoles informaram as au

toridades militares anglo-nor
te-americanas de que os ale
mães estão saqueando e arra

zando aquela cidade. Os infor
mantes afirmam que os gvr
marucos já passaram pelas
armas milhares de CiViS e

acrescentam que N á p o I e s

apresenta um quadro de deso
lação. Segundo os declarantes,
a água e a eletricidade torna
ram-se quase impossíveis de
conseguir e a distribuição de
alimentos é verdadeiramente

ponte de Salerno, com a com

pleta derrota das fôrças ale
mãs. Foi o que informou a

emissora de Argel. Segundo a

mesma fonte de informação,
os germânicos sofreram pesa-

das perdas em homens e ma
terial bélico. Toda a região do
golfo de Salerno, onde duran
te dias seguidos se travaram
violentos combates, ficou co

berta de destroços de tanques
alemãs e armas de todos OE

tipos abandonadas pelos der
rotados soldados nazistas. Ou-

Êxitos aliados
Londres, 23 (U. P.) - As

cidades de Montecorvino, Ro
bella, Campagna e San Ci
priano foram ocupadas, na

jornada passada, pelas fôrças
do Quinto Exército norte-am(ricano. As mais recentes in
formações salientam que os

comandados do general Clark
continuaram avançando e es
tão lutando nos mais altos
picos dos montes Picentini.
Enquanto isso, as fôrças àl'
Oitavo Exército britânico pe
netraram em Potenza, impor
tante cidade ferroviária do
centro meridional da Itália,
entre as tropas alemãs e an

glo-norte-americanas.

tros despachos indicam que em

diversos pontos da frente de.
Salerno caíram em poder das

('ompleta derrota das rôr-:as fôrças norte-americanas sol-
alemãs

I dados eixistas, não-alemães.
Argel, 23 (U. P.) - T'errni- Não foi especificada, entretau

nou a batalha da cabeça-de- to, pelo Quartel General, alia-

Revelada a missão de Rudolf Hess O santo do dia
DIA 23 DE SETEMBRO

S. LINO, PAPA
o Papa Liuo foi () primciro su

cessor de Sâo Pedro COJllO bispo
de Horna e, portanto, o segundo Pa
pa. Nascera na Etrúris. (Itália).
Tanta foi a sua virtude e abnega
ção. Que Deus lhe concedeu, não
somente a graça de expulsar os de
mônios, mas. ainda, () poder' de 1'e8-
suscitar os mortos. Escreveu sôb re
a vida de São Pedro, nai qual faz
especial menção da ação deste COIl
tra Simião Mago. Prescreveu que
as mulheres entrassem na igreja
com um véu na' cabeça. Depois de
ter regido a Igrc]a durante mais de
11 anos, foi vítima de grande ingra
tidão: Tinha li vrado a fi lha do po
deroso .Saturuino do poder do de
ruônio, c êste, mesmo chefe políti
co, mandou cortar-lhe a ccbaça por
causa do ódio que volta va a Cristo
e à sua doutrina que, para! sua vi
da licenciosa, era urna perpétua
acusação.

Os cardíaís não podem avistar
se com o Papa

Madrí, 23 (U. P.) - Inf01'
se autorizadamente que os ale
mães mantêm detidos em SUD.S

residências vários cardíais ita
lianos, os quais não podem

Combate aos nazistas comparecer ao Vaticano sem

Argel, 23 (U. P.) - Os ofi- permissão prévia do Comando
ciais do exército italianc, Alemão.' Não se' 'sabe se essas

- atendendo a ordem ele Bado- medida tem alguma relação
glio, começaram a dirigir 1110- com o ataque que o regime
vimentos de resistência contra "titere " rascista fez contra
os alemães. Informações fide- Pio XII e o Vaticano em uma

dignas salientam que em inú- transmissão da rádio de BeT
meras cidades e no interior se limo Numerosos soldados ale
formaram .grupos de guerrt- mães guardam a Praça de São
Iheíros, qué combatem, por to- Pedro e as muralhas da cidade
«tos os ,meios e modos, os na- do Vaticano e todos os visítan-
zístas. I tes são submetidos a severa

fiscalização. Nos círculos da
Santa Sé causou certa surpre
sa o fato de a imprensa euro

péia não divulgar as verdadei
ras notícias referentes à situa
ção existente entre a Igreja e
o marechal Kesselr ing. LONDRES, 23 ('G. P.) - }'INALllIENTE, HOJE, O HO

VÊRNO URI'J'ANICO INFORllIOU À CAltIARA DOS COMUNS
Bombardeados pelos QUI: RUnOLF HESS FOI, UE FÁTO, PORTADOR DE UMA

"Llherators" ·MENSAGEll[ DE PAZ. O GOYÊRNO BRl'rA�ICO RESOLVEU
Argel, 23 (U. P.) - Bom- nAR AltJPLA nIVUI�GAç�:r() ÀS FLÁUSULAS APRESENTA

bardeiros "Liberator" e ou- nAS PELO EN'rAO REPRESEN'rANTE UE HITLER. SE
tros aparelhos aliados ataca- GUNnO ESSA PROPOS'l'A, A ALJ<jllIANHA TERIA lllÃO LI

ram, intensamente, as instala- VRE :":;ll1 TonA A :EUROPA E A Gl�Ã-URET'ANHA CONSER
ções portuárias de Livorno e VARIA 'rODO O SEU UIPÉRIO; .A RúSSIA SERIA EXPUL·
as linhas férreas de Beue- SA nA EUROPÁ E A PAZ Só POHERIA SER NEGOeIADA
vento, Cápua e Cancella. 'I'am- ('01l1 OU'I'RO GOVÊ}{NO JJRI'I'ANIf'O, POIS QUE HITLER
bém foram bombardeadas as QUE NÃO ESTAVA lHSPOSTO A rrRA'l'..lR COllI ('HUIt

instalações do porto da Bastia, CHnT.J. HESS PONDEIWU QrE A NÃO ACEITAÇÃO DA
na Córsega. PIWPOS'J'A UE PAZ OnRIGARIA HITLER A nES'J'RUIR A

NAÇÃO URI'I'ÂNICA, {,OLO('ANDO-A, ))EPOIS DA GUERRA,
EM ES'l'Ano ns P}�R])IANEN'J'E SUIlMISS,iO.
..,ov' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -_..".,

Parâ-ioriiar-â-�vidâ-daqüérê-Jêiio•..Rio, 23 (A. N) - Telegrafam de Aracaiú para um vesper
tino local, dizendo que, segundo infomações obtidas nas me

lhores fontes, 30 'i{ da safra de açúcar do corrente ano está
perdida, devido à praga que está grassando nos canaviais do
Estado. O Ministério da Agricultura enviou um técnico do De

partamento de Defesa Vegetal, que está visitando os cana

viais atacados a-fim-de tomar as providências necessárias.

o rádio afunda •••

Londres, 23 (U. P.) - A
emissora de Berlim anunciou
que os alemães afundaram no

Mediterrâneo, três destroieres,
um cargueiro e um navio
transporte aliados, avariando,
ademais, outros dois.

Sol, protesto (10 Papa
Zurique, 23 (U. P.) - Cons

ta que os dirigentes nazistas

At - I A despesa com o

ençao . cinema póde ser fi-
roda com a vendo de papel velho.
Compramos a Cr$ 0.40 o quilo.
Rua Froncísco Tolentino. 3.

,-r ==-------=--a

Fugiu da prisio o
general Tassigny

.. Estocolmo,23 (U_ P.) - No
tícias de imprensa de Paris di
zem que o jornal "Le Petít

J Parisien" anunciou a fuga do
general Delattre de Tassigny,
cárcere de Lião, cumprmdc
pena de lO anos por haver
"intentado estabelecer uma.

cabeça-de-ponte para desem
barques aliados perto de Cet
te, em novembro último ".

Comprai na CP.SA &fISCE
LÁNEA é saber economizar:

Troca de cidadãos
Montevideu l8 (U. P.)

ChI- gou, ao porte desta capital
o navio sueco "Gripsholm",
condnzíndo a oordo setenta. e

oito súditos japoneses prece
derr-es do Ch ile, que serão tro
cados por cidadãos aliados que
se encontram no Japão. A tro
('a será etecuada Da Iudia por-

-- -_-1.' ',' ......_,_

A viagem do general
Gaspar Dutra

Washington, 22 (U. P.)
O ministro da Guerra do Bra
sil, general Gaspar Dutra, dei
xou esta cidade rumo a Fort
Jackson, afim-de completar o

programa de visitas às insta

lações militares norte-ameri
eanas.: antes de embarcar com

destino ao Brasil.
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Falta de. transporte para o açúcarMaceió, 23 lO.N.) -- O problema mais premente que preocupa os cí�culos e�onômicos do nordeste é, indubitavelmente, a carência de transporte, convindo sahentar
que os armazens locais estão repletos de açúcar, à espe.ra de navios que o pus-

. sam transporlar para os centros con!umld�res. <__••
INDICADOR MÉ.DICO
DR. NEVESMADEIRA
Médico especialista, em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Aoerreí ..oamento e Longa Prática no Rio de Janeiro
CQNSU'L'I'.'\S - Pela manhã: dlal'iamente das 10 às 12 hs .. à tarde, excepto aos

sábados, das 16,30 às 18 horas - CONSUL1'óRIO: Itua Jolio Pinto n. 7, sobrado

Fone: 1.461 - Residência: Rua Presidente Coutinho, �!=J.

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

Ex-interno do Serviço de Clín íca Médica do Professor Osvaldo Olrve ira, médico do

Departamento de Saúde
CLíNICA !\[ÉDICA - Moléstias internas de adultos e crianças. CONSULTÓRIO:

Rua Felipe Schmidt n, 38 - Tel. 1426 � RESIDRNCI.'\: Rua Vi,�conde de Ouro
!"'cto u. 70 - Tel. 1523 - HORáRIO - Das 16 às 18 - l�,LOmANól'Or,IS.

DR. SAVAS LACERDA
ex-interno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dos Serviços

do dr. Gabri<�l de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Chefe do Serviço,de Oftalmologia do Departamento de Saúde e Hospital de Caridade

Clínica médíco-cír-úrg'ica especializada de Olhos, Ouvidos, Nal'iz e Garganta
CONSUI,TóRIO: Rua Felipe Schmtdt, 8, Fone 1259 - CONSULTAS: Das 15,30

ti 18 horas - RESIDRNCIA: Couselhetro Mafo:a, 77 - FLORIANóPOLIS.

Dos
DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS

•

DR. SAULO 'RAMOS
rIlspeciaUsta em moléstias de 8Ilnh'6ras -

Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL: estô

mago,' 'Vesícula, útero; ovários, apêndice,
,tumores, etc, - CIRURGIA PLASTICA
no PERfNEO - Hérnias, bldrocele, ve

rieocele. Tratamento sem dor e operação
,4.e Uemorl'oldes e varizes - Praotnras:

aparelhos de Itê�s,ó. '.Opéra nos HOspitais
,,

'de .. Floi'ianópolis.
Praça Pereira e"OH�eira, 10, Fone, 1.0iJ9.
H�rário:' Das 14 às"'l6 'hor-as, diariamente.

'Dr _ Newton L. dfAvila
- Médico _'

Ex-interno da Assistê,ncia Municipal
·e do Serviço de Clínica Cirúrgica
o. carga do Prof. Castro Araujo,

do Rio de Janeiro.
Vi as u rio",: ,lU - vllera.cões
Consult: Vitor Meireles, 28.

�tenlie diariamente às 11.30 hs. e;
à tarde, das 16 hs. em diante

Resid: Vidal Ramos, 66.
Fone: 1067.

-- ----�-------------------------

DR� REMIGIO
CLíNICA MÉDICA

Moléstias internas, de Senhoras e Crl-
8Inl)aS em Geral. CONSULTóRIO: Rua
Felipe Schmidt - Edifício Amétla Neto.
Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE-

SIDll:NClA: J Largo Benjamin
Constante, 3

'DR.' ROLDÃO CONSONI

HELENA CHAVES SOUSA
ENFERMEIRA OBST1í:TRICA

(Parteira)
Diplomada pela Maternidade

de Florianópolis
Atl)nde chamados a qualqne'i'

hora
PraQa da Bandeira, 53 - sob.
(AntlItO Larlto 13 do Maio)

lNSTITUTO . DE DIAGNÓSTICO
CLINICO,

DR. DJALMA
MOELLMAN-N

Formado pela Universidade de Genebra,
Com prática nos hospitais europeus

Clíníea médica' em geral, pediatria, doen-'
ças do sistema nervoso, aparelho genito

urilllário do homem e da mulher
Assiste. Técnico: DU. PAUI,O TAVARES,
Ourso de Rad:ologia Cnnica com o dr.

Manoel de Abreu Campanario (São Pau
lo�. Especializado em Higiene e Saúde
Pública, pela Universidade do Rio de Ja
neiro. - Gabinete de Raio X - Electro
car<!liografia clínica - Metabolismo ba
sal - Sondagem Duodenal � Gabinete
de fisioler<ipia - Laboratório de micros
copia e análise clinica. - Rua Fernando
Machado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia. Clinica e Cirurgia
do torax. Partos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá·
riamente das 15 às 17 horas. RESlDll:N
ClA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

UR. AGRIPA DE FARIA
CLíNICA !\lÉDICA
Rua JoEio Pinto n. 7

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

Consultas dlál'las das 3

Argêu Ceciliano dct sil'·
va e filhos 'Convidam,'
aos parentes e conhe
cidos para assistirem à.
missa de 2' aniversário
do falecimento de sua.

inesquecível espôsa e'
mãe MARIA COSTA DA
SILVA, que silrá rezada.
no dia 24, às 7 horas,

na capela de N_ Sra. da Conceiçã,o.,
à praça Getúlio Vargas. Desde iá
agradecem aos que comparecerem
ao piedoso ato. 9 v.·g

/

Servicos de Clínica, Inf'anti! da Assistência Municipal e Hospital•

de Caridade
ClíNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS

CONSULTó!UO: Hua Vitor Meireles, 2(j - FOlie 1.-40'5
Consultas das 10 ÚS 12 e das 14 às. l:i horas

HESIDÊNCIA: Hua Tenente Sil vcirn, lOS. Fone 78:1

Médico - Cirurgião - Parteiro
Formado pela Faculdade de Medicina

Ida Universidade de São Paulo, onde foi
Assistente por vários anos GO Serv,iço
Cirúrgico do Prof. Alípio Correia Neto -----------------------------

(Pl'lmeira Cadeim de Clínica Cirúrgica). DR AURÉLIO ROT'U-L-OCom prática na clínica ginecológica do •

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

"Hospital Leão XIII". '

Cirurgião do estômago e vias biliares,
intestinos delgado e grosso, tiroide, rins,
próstata e bexiga. Varicocele, hidrocele,
varizes e hérnia. Doenç;as de Senhoras li:
partos.
Consultas, Das 9 às 12 horas nu

Casa de Saúde São Sebastião.
Opera na Casa de Saúde

São Sebastião

LEMBRANDO... pOI' 4 a (I. No embute an lcr inr, oSllign Pahnc irus foi o clube hrnsitci-
- O primeiro selecionado Hio- argentinos haviam derrotado a se- 1'0 que melhor í'igurn fez contra os

Sáo Paulo, que Sl' organizou no lcç âo paulista por ti a O. O tercei- corint ienos, pois que perdeu só-
Brasil, mediu forças, em 1914, com ro préJio dos urgunt i nos. nessa mente pOI' 2 a O.
o poderoso conjunto de profissio- temporada, vcr ificou-se no Hin, - Após o Iérnun« dn temporadana is ingleses do Exceter City. A contra o selecionado brasileiro, e do Corinlians, da Inglaterra, no
vitór-ia sorriu ,lOS hrasij ei ros por perdemos outra vez, por 7 a, 1. De- Brasil, um grupo de esportistas2 a ü, lentos de Friedenreich e pois coube ii seleçào car-ioca expc- bandeirantes resolver-am fundar oAhe lnr-do. O comhinado vencedor rimcn tur a fôrça dos argentinos c Esporte Clube Corintiuns Paulista?jogou assim constituído: Marcos, estes venceram por 3 a O. O último cm hOlIlC!1:o:,gCI1l ao quadro inglês.Píndaro c :"eri, Lugrccu Rubens jogo dos argentinos cm 1905, Ioi - () sclecionurto brasileiro [oSales c Hol�nrlo, Osvaldo Gomes'l contra o Inlernaci�)l1al, de Santos. W:u também elll.�912. Foi contra .I)SAbelardo, l� ricdenreich, Osman c O embute Ioi em Samtos e os ar- argcn linos, em Súo Paulo l' no HlO.Formiga. genlinos triunfaram por (j <), 1. :'\a capital paulista os argcntínosDepois desse jogo, em virtude - Em 1910, tivemos outra tem- "enceram por ii a 3 e no Hio obti-da formidúvel atuação de Rubens poruda internacional no Brasil. O veram a vitória por 4 a O.
Sales, este foi convidado para jo- selecionado hrasileiro enfrentou () - Antes do prélio de 1914, con
gar no Excctcr City tenelo recebi- quadro do Corintians, da Ingtal er- Ira o Excctor City, o selecionadodo of'ortm p a ru trabalhar num han- ra, e perdeu por 5 a 2. O Flumi- hrasileiro disputou mais dois jllco ,ingles. O grande centro-médio nense, do Rio, Ioi abatido pelos co- gos. L'rn no dia 24 de agosto, dedeclinou do convite. pois não de .. rintianos ingleses, por 10 a 1. E 1913, no Rio, contra o Corintians,sejava ser profissional ela pelota, o selecionado carioca perdeu por da Inglaterra, na SU(U segunda tem-

- O primeiro jogo da seleçüo 8 a 1. O São Paulo Atletic, que' n ex- porada. Perdemos por 2 a 1. O Paubrasileira veri licou-se cm 1908, '!lO sa época era o melhor quadro de listano foi abalido também pordia 7 de julho. na capital bandei- futebol do Brasil, foi superado pe- 2 a 1. O Mackenz ie perdeu por 8 a 2-
rante. Nesse enconlro os argentl- los ingleses por 8 a 2. Também o O saudoso. Palmeir-as foi 0. únicoj,OS venceram os nossos patrícios Paulistano perdeu por 5 a O. O an- clube brasi leiro que conseguiu evi

"'iiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiiiiiiiiili I ar a d e rro ta, cmpa t a nd o po r um� - tento .

- O outro jogo dos brasi leü-os,foi também em 1913, contra os chi
lenos, na capital paulista, Os chi
Ieuos foram abatidos por 2 a 1. Na
partida revanche os chilenos ven
coram por 2 a 1.

- A Itália não 101ll01l parte no
primeiro 'eolllrpeona,to do mundo,disputado no Uruguai. Mas foi .l
vencedora do segundo e do tercei
ro, aquele levado a efeito na Itá
lia' e este na França.

- O veterano. Ipiranga nunca.

I
foi campeão paulista.

'

- Em 1937, o selecionado da.,.
.Ingl a l e rr-a venceu o da Finlandía.
pela alta contagem de S a O. ,

He itor fez (j tenios contra o
extinto Internacíonal, el1l 1920,tl'IH!O l), Palestra vencido pu!'
11 a O.
----- ;..;.--- -- �..-••;,."V

Missa
.

de segundo
aniversário

Quem sonegar informações à Na-.
tatística Militar, trabalha em pról
de país inimigo. E, nesse caso,
seri julgado, militarmente, com.r

Inimil[o d'o Brasil (D. E. M.).

horas em diante

Médico - Cirurgião - Parteiro
RAIOS X

Moderna e possante instalação
de 200 MA:

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

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

I esquina Felipe' Schmidil:
Das 9 às 12 hni., e das 14 às 17 hrs.

Telefone 1.475

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

(ASÃ,·.·.J�.Â(EDÔNIA::.'
..

oferece·lhe ' por

"'p'reços" de liquidaçã�
Ioda a sua

Secção' de Fazendas
Lindos estampados, côres Ú�m�s e a

que pI'!!ÇOS convidativos!
Muitos artigos se_rão rebaixado:; para

diminuição de stock.

Compre, pois, por pouco dinheiro, o que

vale m.uito Illais!
Aproveite a nossa

aferia especial!Perfumarias, roupinhas para crianças, bôlsas,
cintos, bijuterias, novidades, etc. etc.

'1iJlll'
Não esqueça: começa a 20 de setembro e acaba

a 30 de outubro!

, .� ..

r--·····-·
....---..· .......

;-·-·
..··.........··-·-··

�.

AGÊNCIA RENNEB

Rua Pedro Soares, 9

i.(

«a casa que mais vende e melhor atende»

8-Rua Trajano- 8

avisa que recebeu
os afamados

puros-linhos I
RENNER �

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

ti v.alt. 6

(
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Toneladas de peixe para a população de Belém
Belém, 23 (O.N.) - Nos últimos dias foram desembarcados, no cáis do
Ver-o-Pêso, mais de vinte mil quilos· de pescado fresco, destinados

ao consumo da população desta capital.

_"Ah! si eu tivesse sabido ..."-Si tivesse
sabidoprecaver-se contra essas dôres reu

'maticas que o atormentam noite e dia, que
não o deixam descansar e o põe à merçê
da mais leve variação do tempo ... V. S.
provavelmente sofre de rins debilitados.
É extraordinaria a atividade dos rins.
Não descansam um só momento. Quer es

teja dormindo ou acordado, trabalhando
'ou repousando, seus rins estão cumprin
-do sua tarefa de eliminar do sangue as

substancias nocivas e tóxicas, que pro
duzem o desgasto' constante dos tecidos.
Realizam esse trabalho gigantesco sem pe
dir-nos contas, silenciosamente, sem que
o notemos siquer. Exatamente por serem

servidores nossos tão obedientes, come
temos muitas vezes pequenos excessos,
'sem compreender as possiveis consequerí
das que possam ter para nossos rins.
Frequentemente cometemos abusos na nos-

sa alimentação ou no nosso regimen de vida.
Ímpõmos aos' nossos rins um trabalho ex

cessivo do qual não tardam a se resentir,
e que se manifesta amiúde pela inflama
ção dos rins ou por desordens urinarias.
Combata os disturbios renais desde o

principio, tomando as Pilulas de Witt.
Mais do que quaesquer elogios que pos
samos fazer às Pilulas de Witt, valerá
uma experiencia pessoal.
São nossos melhores propagandistas os

que já as tenham tomado. Pergunte seus
amigos que as tenham tomado. Se V. S.
quizer sentir alivio nas suas dôres e mo

lestias, aconselhamos-lhe a começar hoje
mesmo seu tratamento. Vá à farraacia .

e compre um vidro de
'

,

AUMENTA ININTERRUPTAMENTE O PESO ....

DAS BOMBAS LANÇADAS PELA R·A·F SOBRE O INIMIGO I!!

íi
l

---------H--------------��-------- � i:
!!

e.�<;). O�EN��:OO. 4. DURANTe 1QI.,3 ou���r:I:I;T20AA OUQANTE 'Q!o3 DU��T:R�OO'O'A OV�ANTé 194.3
l.:-._ __J .l9'�9 '317�Qt,3 11 -,311� .39'�9·3111Q.. 3 1 'o -31710"" >01)1940-311 '9".5 ", .. .aI? '91,,3
(lAS!ADO €17 DADOS DON/N/SURtO DO AR, ESTE DIAGRAMA t10STRA o AU/"1ENT"O DA GUERRA AEREA DESDE O f. ;]A/V 191,.3

BOMBAS
LANÇADAS

e".,...t
EM um 11

1 que um cidadão norte-ame
ricano que tinha um medo

terrível de ser enterrado vivo
pediu antes de falecer que, até
passados três meses da data de
sua morte, fosse instalado em

seu ataúde um microfone ligado
a 'um alto-falante montado na

casa do administrador do cemi
tério; e que êsse pedido, por
_excêntrico que pareça, foi fiel
mente executado pelos parentes
do morto.

PELOS
_._

soaRE A PelA
ALEMAES �8AETANHA R 'A,F

10BRE A
'fALIA

o vidro grand� de Pi/u/as De Witt, contendo duas vezes e meia a
quantidade do, tarilànho pequeno, custa proporciona/mente muito menos. I

2 que a Universidade de Okla
homa. nos Estadai; Unidos,

promoveu recentemente um ori
ginalíssimo concurso para saber
qual o pior livro do mundo,
podendo sêrnerrte concorrer au
tores famosos; e que o juri se

decidiu pela «Divina Comédia»,
de Dante, «classificando». ain
da, livros de Cícero, Milton e

Goethe.

3 que um pescador italiano,
de Palermo, recolheu há pou

co em sua rêde uma tartaruga
marinha que tinha gravada sô
bre o casco a seguinte inscrição,
em russo: «Pus em liberdade a

minha tartaruga Toto, a I: de
maio de 1922. Pesa 52 quilos,
tem' 90 centimetros de largura
e come de preferência sardinhas.
Máximo Gorki. Capri.»

4 que o hino nacional da Re-
pública do Haití tem a mes

ma música da «Marselhesa»,
�endo apenas a sua letra dife
rente.

5 que, segundo o último bole
tim do Jardim Zoológico de

Nova York, existem apenas du
zerrtcs e dezoito rinocerontes
brancos no mundo, estando as

sim a espécie prestes a extin
guir-se.

6 que Hawaii, a, formosa ilha
dos Mares do Sul, é o lugar

do mundo que, em épocas nor

mais, possue o maior número
de automóveis em relação ao

total de sua população, pois
conta com um carro para cada
cinco habitantes.

..�ART��!.S _D9_!)IA I Ecos e Notícias IHOJE ' 5a.(eira HOJE .' .

>���""_"OOOQIXJOC)"�CXIOnCIXIo��

CINE ((ODEON)
-A mais

A's 5, e 7 1/2 horas
hilariante comédia destes últimos tempos, com Willian

Powell, Myrna Loy e Frank Me Hugh:

arrulham .....

Rio, - A ocupação do Va.ticano
é mais UlIl golpe da pilhagem na

zista, vibrado COtll todas as ca

racterísticas 'da velha técnica do
"tomar para, proteger". Segundo os

últimos despachos telegráficos do
.ex ter-ior, tropas paraquedistas e
'canhões alemães já se encontram
na tradicional praça de S. Pedro,
'em Roma, guardando a pessôa do
'Sumo Pontífice, agora considerado
.prisionciro da "proteção" que Hi
'i:Jer costuma dar a tudo quanto
tem valor c, que esteja em poder
do próximo.

.

]� claro que, em realidade, não
estão na pcssôa do Papa propría
menta dita, as pretensões do "Jueh
.rer". A manobra é outra e hem ou-
tra, Um dos obje+ivos da ocupação,
'entretanto, já falhou totalmente,
"Outros existem, não obstante, e
.tanto assim é que, Hitler, apesar-da
falência, logo no início, dêsse ohje
tívo, não hesitou em completar o

'golpe, Tudo quanto pretenda ainda,
entretanto, falhrurá, também, esta
mos certos, pois os aliados, firmes
'Pus' seus propósitos de libertar o

'mundo das garr-as assassinas e la
.dras da delinqücncía totalitária,
não hesitarão, também," ante quaâ
quer situação com que s� queira
embargar a marcha vitoriosa doa
'seus exércitos.

--:a-Bandeira Nacional deve ser hastea
da de 801 a sol, sendo permitido o se_
uso à noite, uma vez que se ache eonve-.

nientemente ilnmlnada". (Deceeto-leí .. '
4.545. de 31 de Julho de 1942, ,art. 12).

los sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírita
Luz Caridade e Amor, co

mu�ica a mudança do seu

consultório para a Rua Bue
nos Aires, 220 - 10 andar.
Rio de Janeiro, onde passa ci
oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente
nome, idade, endereço e en

velope selado para a res

posta.

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

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

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

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

SR. l\IOTORISTA: - Leve os, dc;>cymen·
tos necessários, para a subst ituíçáo da

Isua residência. o recebimento da: nova
carteira ele motorista, a "Emprêsa Inter- 1

•
_

mediária", e aguarde, com brevidade, em "

Foi concedida exoneração ao

capm. João Elói Mendes do cargo
de delegado adjunto da Delegacia
de Ordem Política e Social. .

Nem só OS, pomposCOMPLEMENTO NACIONAL (Nat.)
MINA DE OURO (Desenho Colorido)

O PILOTO FOI SALVO (Short de Guerra)
Pceços: 3,00, 2,00 e 1.00. Censura Livre

•
O major Trogilio Melo foi desig-

nado delegado especial de polícia
de Campos Novos.

•
Arnaldo Martins Xavier foi no-

meado para a vaga aberta pela
exoneração de João Elói Mendes
do cargo que ocupara na D.O.P.S.

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

CINE (IMPERIAL»)
A's 19,30 horas

Gigantesco Programa Duplo
:Uma tempestade de riso, com Denis O'Keeffe e Jane Wyatt em:

Hóspede do pagódeHumphrey Boggart e W"ayne Morris , em:

A volta do dr. X
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB Nat.)

:.MODERNAS ESTRADAS DE RODAGEM (Cameraman)
ATUALIDADES RKO PATHE' NEWS (Jornal)

Preços: 2,00 e 1,50. Imp. até 14 anos

Domingo: Tyrone Power e Joan Fontaine em:

Isto acima de tudo!

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA
Rua Vitor Meireles, 18

'--.(
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avisa o distinto público de Florianó
polis de que acaba de receber be

líssimo sortimento de verão.
de tropic,ais, linhos, brins e casemiras. Variado sortimento de sedas.

sem compromisso, á «A Exposição»
PRAÇA QUINZE N. 11

Ternos
Faça:m urna visita,

Vibrante apêlo
dos prisioneiros alemães na Rússia
Moscou, 23 (U, P,) - A "União

I
desespêro de causa. Statinarado as

dos Oficiais Ale�ã�s", sobreviven- s.inalou a �udan<:a 'da situação hé
tes do Sexto Exercito do marechal lica, A Stalingrad o se seg-UIram o

.\' on Paulus. aprisionados em Sta- Cáucaso, Kuban, África, Sicília c o

Lingr-ado, fez um apelo a todos os I desmoronamento da Itália. A of'en

generais e oficiais alemães para siva alemã de verão fracassou. O

"exijam a renúncia de Hitler e exército russo recuperou Orel, Bel
do govêrno nazista". Ao procl a- gorod, Karkov, Tangarog, a baria
mar que se deve salvar a Ale- do Donetz e avança para o Dn ie
manha da sorte sofrida por per. A derrocada de Mussolini, a

União dos Oficiais Alemães, como retirada da Itália da guerra, a im i
se denomina a organização, adotou nente retirada da Finlândia, da
o programa do Comité Nacional da Hung ria, e da Rumânia -- q ue se

Alemanha Livre, constituido recen- pó de antecipar com toda seguran
temente e que resolveu por sua vez ça - levam os alemães ao isola
am pl iar o número de seus membros mento mais completo e mais terri
de fórma a incluir elementos da- ve l que o de 1918. Todo oficial ale

qucla . União. Um dos fundamentos mão que pense, com p reende que a

do programa da União dos Oficiais Ale-manha perdeu a guerra. Ú povo
Alemães é que Stalingrado assí na- f'<tbe tão bem como os círculos go
Iou lima mudança ma situação da ver namentais quem é o responsá
guerra e que o prosseguimento da v el por todos os nossos infortúnios.
luta não pó d e levar a Alemanha A amarga lição de Stalingrado de
mais que a uma "catástrofe" na- ve ser aproveitada para salvar a

cional. O órgão do exército russo nnssa nação. Em consequência dis
reproduz uma página do"Freis ""0, I azemos um apê!o ao povo e ao

D tchsland" em que se anuncia exército : Apelamos, em primei ro U I d íb
. - .

1
.

d
_. .

eu
'.. ".. ,., _

"

,
. '. '.. m exemp o a corrtrr Ulçao parhcu ar o estreItamento as relaçoes Inter o rne i-ico n.us

que uma cent�na de delegados, n- I,Ul,.lr� ,IM!.t 0,5 •.d,lngentes nllht,are�, fOI d ado pelo Gerb: Departament Store, na Jamaica Avenue, esquina da l62th Street, Novo Iorque. Uma
p reserrtando CInco acampamentos gene! ai" e «fhCI�IS. !�. A:lemanha fS-/ exposição sob o ti.tulo "As Américas cooperam" ficou alí aberta durante urna semana demonstrando
rie prisioneiros, se reuru ram perl�o p cra que ten ais su IC.Iente. va.?!" como a América Latina contribue para o esfôrço de guerra com a sua produção, especiaimente de bor
de Moscou, a. ] � do co��n.t�, e �(": II�ar� .e�frentar em c,he,� a}<'�ltu���o ro.c.ha, minérios, quartzo e diamantes industriais. Várias "stands" exibiram produtos locais e de países
xaram eonstitui da aI n�ao. o:;! d 0.>1 aI ('mf (.ünse(lue�c�a. f

azer

dl- Iatlno-americanos, Um dos que mais sucesso alcançaram foi o "stand" de propaganda do mate: um «Re-
Oficiais Alemães", e egenAo padra

o tO ,q�e tordO necesfsal;1O
azer , o fresco do Brosil», como diz o letreiro, 'F6to Especial da Inter-americana para O f'R'T'JlDOl,

pr�idente o gener� da .r�a e conrun� u o H aru um vos e =��-�------------,----------------------�------------.
ArtilharJa Walter von Seid litz {' possivelmente contra vos. O regr- 1 , __

para vice-presidente o tenente-ge- me nazista é incapaz de tomar por : :.
�:�a�p�i����:��: ���a�:n�e��taa�l� �; ��c�n�ae�ii���t�U�ê��:�:�oà \�:�! %)1 '$008

: lVI-da Soel-al-IStalingrado. A "União dos Oficiais

I
obriga a declarar guerra a êsse re- •• l,..

'\

I
/�,

_ I,�,
rIJ ' ,: :. '.Alemães" fez 'um apelo aos oficiais ).!Ime ruinoso e adotar medida3. •

que ainda combatem, e na qual ex- para a organização de um govêrue • • :•••••••, •••••••�
pressa: "Nós, 'oficiais e sol�ad.(js i,flle desfrute a confiança do povo. • :
>sobreviventes do Sexto ExerCIto Somente um govêrno dessa nature- : : OS INDIOS

alemão de Stal ingrado, nos di cig'i- za .lwderá criar (' ambiente neces- : C ( )LU M.·BIA • Para. se comunicarem, através das

mos a vós, ao iniciar-se o quinto sano para a retirada honrosa do

I
. distâncias que os separam, os in-

ano de guerra, para assinalar o ca· lHlS;';O país da guerra e para asse- : rlios da parte setentrional do Méxi-

minho da salvação de nossa pátr ia gurar uma paz que não acarrete in- As f'" • co adotam uma linguagem de sinais,
e nosso povo. Toda a Alemanha

eo-\
í'o rtúreios ,à Alemanha e não conte- : mais amosas musrcas, com os mais : levada! à máxima perfeição. Servem-

nhece
.

o significado de Stalingrado. nha germes de novas guerras. TO-I. famo SOS a,t"lstiS. • se <ias capas com .que se abr igum,
"I'emos experimentado todas as tor- mai a iniciativa que está em vos- : : ou �s mantas com que cobrem os

turas do inferno. Fomos enterrados' sas mãos. O exército e o povo vos. U"LTIMAS NOVIDADES • seus cavalos. Quando se encontram

-em "ida, porém, ressuscitámo.s., N�o I apoiarão. Exigí a imediata renún- :
.

.' • em vales fundos, lançam flechas en-

nos podemos manter em SIlencIO cia do govêruo de Hitler. Os ho-.

N RADIOLAR : voltas em estopa embebid�1i duma

l>{)l' lO ais tempo. Grandes revés!";; mens do Sexto Exército de Stalin- : a «( , .�) .:.
substância, resinosa, à qual aLi.çam

militares e políticos verificados no grado, todos prisioneiros de guerra • " fogo, Os sinais das mãos têm tam-

comêço dêste ano' e' o constante na Rússia, elevam sua VtfZ, confian- •
. bem muito valor. O po]egat· in,Ji-

agravamento da situaçã� ecanõmi-! tes de que cumprem sagrado dever: Rua Trajano, 6 : cando o solo e a palma da mão vI-

ca da Alemanha nos obmg'a a reco- para com a pátria. Viva a Alema- • . • rada palra o próprio corpo indica,

nhecer que a nossa pátria está em nha livre, pacífica e independente!: .:. a mort.e. A amizade é representada..
pelos dedos de ambas as mãos en-·

trelaçados_

Dívida por pagar

A Mobiliadora 'Passa hoje a data aniversária
da exma. sra. viuva Semíramis D�,
S. Bosca.

&nITer.'rl�.1
Transcorrneu ontem o natalíci.

da gentil srita. Iná C. Teive.

Nas vésperas da inauguração
do monumento ao barão do
Rio Branco, escrevia o "Diário
de Notícias", ,do Rio, um tópi
co, que dizia ser êsse fato o pa
gamento de uma dívida. Após
outras considerações, conclUlÍa

, o conceituado matutino ca

rioca:
"É uma dívida :nacional que

se resgata.
Mas êsse pagamento recorda

a falta de outros, ainda em

aberto.
Rio Branco, tal como Osval-

do Cruz cujo monumento
está em vias de execução
foi colaborador de Rodrigues
Alves, o inesquecív'el presiden
te a quem esta Capital e oBra·
sil devem um grande surto de
progresso e prosperidade.
Rodrigues Alves, entretanto,

" tem o nome numa rua ... do
Cais do pôrto... da mesma

sorte que Lauro Müller, outro
,- esforçado servidor do país,

notadamente do Rio.
E Pereira Passos, o refor

mador da cidade? Por acaso

bastarão para honrar-lhe a
memória aquelas placas na an

tiga rua do Sacramento e um
, busto no edifício da Prefeitu
ra?
Poder-se-ia talvez pagar, em

bloco, essa imensa ,divida, er

guendo um monumento 'Único,
mas suficientemente expressi
vo, ao "Quadriênio Rodrigues

se reuniriam todas as ilustres
personalidades que o enaltece
ram, enaltecendo o ,Brasil.

O tempo decorrido - 40
anos - já ,permite um julga
mento seguro da obra realiza
da pelo eminente estadista. A
posteridade já l' consagrou de
finitivamente. Não seria urna

homenagem inspirada em

oportunismos, mas na verda
deira gratidão nacional.

Retrigeração elD qeralSorveteiros-Refrigeradores-Bolcões-Frigorificos
(para pronta entrega) Máquinas de escrever-Rá

dios-Móveis finos - Tapeçaria

BATTISTOTTI

Festeja seu aniversarIO hoje Q"

I
srita. Norma, filha do sr. EuriC'Q
Tolentino de Sousa.

J
A srita. M<K'ia de Lurdes Trilhar

filha do sr. José Trilha. vê trans
correr hoje seu dia natalício.z_ s.Não tenhas dUTlda em de

nunciar um "quluta-coluna",
por maIs que pareça teu aml·
go; não merece tua estIma um
traidor da Pitrla. (L. D. N.).

Rua Felipe Schmidt, 34 -- C. Postal, 113 -- Fone, 1549
FLRIANO POLIS Assinala-se hoje o aniversário do

sr_ Ma:noel Paes, residente em Ti
jucas.

- SANTA CATARINA

A menina Teresinha, filha do
sr. Antônio Ribeiro, residente no

distrito de João�Pessôa. comemora;

hoje mais uma primavera.SE�AS Vê passar, neste dia, seu nata
lício. a srita. Olga Lehmkuhll.

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

Oasa SA.NTA BOSA.
HabiUt8çõeS:
Estão-se habilitando para casar:-

o sr. Sílvio Veloso com a srita Ja
cira Maria de Paula; o sr. Antô
nio Azevedo com a srita. Libertina
Joaquim Adão; o sr. Manoel Ave
lino da Cruz com a srita. Edmée
Batista; o sr. Artur Purificação
Júnior e srita. C&ndida MarcelinE>;',
o sr Hilário Elias Laurinda e srita.,
Maria Domingas da Conceição.

Diariamente recebemos novidaaes
RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

v-I

(I

)/

(
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Gigantescos torpedos aereos (<<tin fish'>). como os que apresenta
a fóto acima, são constantemente lançados sobre os transportes
nazistas na Europa e sobre as naves nipônicas gue operam no

Pacifico. (Fóto de British News Service para O ESTADO).

Doze de
AVISO

Agosto

também ri. [,-<ATO
cortando ou cosendo!

RepresentaçõesJoão A. Papazoglou, de
S. Paulo, vindo do sul do
país, aceita representações
para os Estados de S. Paulo
e Rio de Janeiro, na base
de comissão ou con ta-p rô
pria, conforme o no tu rez-a
do artigo. Dirigir-se, agora,
00 «Hotel La Porta»; e<
mais tarde, à caixa postal
1239 � S. Paulo.

3 v. - 3

W _)VI: DIAS
__:J

�fa(..úJ;f!--�R. Conselheiro Hafi-a. 8

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

paSTI MECitucn
e PDPElÜO

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

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

-

Apela no sentido de que todos quantos ainda não providencia
ram a extração da competente carteira, façam-no imediatamente, for
necÊmdo 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 mIni-
na de 4 horas. 6v.alt.5!FARMACIA ESPERANÇA

do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhâ ser-a a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras - Hoiueopatias - Perfnruartas -

Artigos de borracha.

Clube

Conjuntos para todas as

capacidades
MÁQUINA,

D�ANDREA

1 VENDEllI ..SE

Matriz:
LIMEiRA - Est. Sõo Pauio

Agência em S. Pauio
R, 15 Novembro, 150-9°and.

Caixa Postai 2528I
Garante-se a exata observância no receituário medíco,

MS a' wPREÇOS lUóDICOS.
I{Ull Conselhetro Mafra. " e 5 (elllffclo do Mercado) - FONJil 1.1143

agora o preços mais baratos, CORREIAS PARA
TRANSMISSÃO, de todas os bitolas, fabricados com

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

quantidade. Pagam se os melhores preços da praça.
Tratar à rua Conselheirs Mafra, ri

' 41.

TAMANcaRIA BIRREIROS

��!�:I�iq�da!�������ba� CASA Y L4P1DAra�eira e conhecida casa da cidade. MATRIZ E FILIAL
Enquanto nas fábricas os artigos sobem de preços, nós vamos vendendo por preços acessíveis a todos.

TECIDOS Brim Estalingrado __ : _

Chitas estampadas, reclame ,. __ . __ . metro 2,60 Brim Sebastopól .

Voil estampado, lindos padrões .. � . _ . 3,50 Brim Caroá , .

Voil estampado, a escolher _ _ 4,00 Chitão artigo superior .

Peterpans reclame ,....... 5,00 Crepon para Kimono . _ .

Voil suisso, artigo superior . _ __ . . 6,00 Pelucia lisa _ _ .. _

Linho estampado 4,50· Pelucia estampada _ .

Linho estampado, c/80 largura . . 7,00 Pelucia A BC _ . , .

Fustão branco, artigo bom _ _ . , . . . 7,00 Cachá "artígo superior " _

Fustão branco, artigo superior _ ... _ 10,50 Atoalhado artigo especial . , . ' . ' .

Fustão estampado, a começar de .. _ . 7,50 Riscado para colchão .... _ ' .

Peterpans artigo superior .. ' .. , . . . . . 9,50 Riscado Colossal para colchão .

Tecido listado '. . . .. .. . 8,00 Riscado enfestado, para colchão . . . ..

"

Tecido Beligerante ................" 9,00 Riscado enfestado para colchão, artí-
Tecido America:no, moderno .. _ _ . 10,50 go bom

'

.

Tobralco estampado, reclame .. _ . . . . 7,50 Colcha para saleiro a

Tobralco estampado, artigo superior.. 8,00 Colcha branca para solteir-o- art. bom �,,"

Tecido c/Barra, reclame ..... _ .. _ . . . 9,00 Colcha branca para solteiro artigo
Tecido barrado, modernissimo 10,00 mercerisado _ _ _

Opala lisa, todas as côres 4�OO Colcha para casal '. .

"

Opala Francesa _ _ _ . __ . 5,50 Colcha para casal, artigo bom .. ..

Opala Cecilia _ - .. _ . _ .. _ 6,00 Colcha para caS::l1,_-ítrtigo superior .

Opala Suissa __ .. _ .. _ . _ _ _ _ 9,00 Algodão, S 110 '_. '
•.

'

peça
Opala estampada _ _ _ . _ . ." 4,50 Algodão A C 10 _ __ . _ . _ . . .

"

Opala. estampada reclame "... 5,00 Algodão 2 "

Opala estampada Ivete 6,50 Algodão A A . . . . . . . . .

"

Opala estampada suissa -........... 9,00 Algodão enfestado marca Nosso .. _ .

Zefir artigo bom _ _ .. _ . ." 4,50 Alvejado Coquete peça 10 mets. _ .

Percal estampado para camisa ......" 4,50 Alvejado Prata peça 10 mets. "

Tricoline reclame _ . _ ." 7,00 Alvejado Andaluza peça 10 mets. "

"I'rlcollne artigo bom " ." 8,50 Marim Das Noivas 20 jds.
"

Tricoline Améríca ................." 10,00 Marim Angelica 20 jds.
"

Tricoline artigo superior ................" 12,00 Morim Flôr do Campo 20 jds.
"

"I'rtcolíne c/salplcos 10,00 Marim Ave Maria 20 jds.
"

Tricô branco .... _ .. _ _ .. .." 9,00 PERFUMARIAS
Brim pardo colegial, do melhor . _ .. _" 5,00 Pasta Kolinos ., .'.............. a 3,30
Brim azul marinho, artigo bom _. __ ." 6,50 Pasta Eucalol _ _ . 2.90
Brim fantasiá, reclalue 5,00 Pasta Colgate pequeno

'.' 2,On
Brim artigo bom _ . . . . .. . . ." 7,00 Pasta Colgate grande .. __ . _ _ . . . 3,50
Brim Singapura _ . _ _ .. _ ." 8,00 Pasta Colgate gigante _ _ . . . . . . . . . 6,00
Brim superior - _ . . . ." 10,00 Sabonete Gessi _. __ _ . . .. ex" 5,00

-

..
" .....

Sedas lisas e estam'padas-a escolher. E uma infinidade, de artigos que deixamos de mencionar,
como: rendas, fitas, 'meias, pijamas, cuecas, etc.

Comprar barato, só na «Casa Yolanda», realmente, a casa que mais barato vende!
Rua Conselheiro Mafra, 19 (esquina da rua Trajano) e rua Felipe Scbmidl, 2

I
12,00
15,00
12,00

5,00
5,50
8,00

10,00
3,50
5,00
9,00

,

10,00
24,00
30�OO

5,00
7,00
4,00

I
Sabonete Eucalol . - .. - - - - ..

Sabonete Vale Quanto Pesa .

J Sabonete Pião - - .

Sabonete Pelota ' .. _ .

Pó Coty pequeno .

pó Coty grande _._ _ .

Pó Madeira Oriente pequeno _

Pó Madeira Oriente grande .

Pó Suspiro Granada pequeno _ ..

Pó Suspiro Granada grande .

Pó Lady pequeno : ..

Talco Malva pequeno _ ..

Talco Malva grande _ _

Talco Eucalol pequeno .

Talco EucaloI médio _ .

'I'alco EucaloI grande .

Tálco Gessi grande _ .

Talco Palmolive grande .

Talco Una Joia __ .

T'alco Narciso Verde _ .

Rouge Cici .. _ . _ . _ _ .

Rouge Madeira Oriente .

Rouge Lamoniéri _ .

Loção Royal Briar
"

_

'

Loção Brilhante -Ó, ;-: •• _ •••• _ ••••••••

Baton Van Ess grande _ _ .

DIVERSOS
"

32,00
28,00
32,00
35,00
25,00
32,00
40,00
42,00
80,00
40,00
44,00
45,00
60,0.0
60,00
85,00
90,00

" " 5,50
3,50
2,00,
2,50,
6,00
9,00
6,00
9,00
6,0�
9,00
1,50
3,20
4,40
3,00
4,00,
5,00
5,00
5,00
7,00
7,50,
3,0.0
5,5�
6,00
9,50
9,50
7,50"

"

c'X

" "

" "

"

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

" "

"

Toalha Bom Dia _ __ _ . a 5,00
3,60
3,50
'4,00
3,5\l
4,50
5,50
6,00
20,00
7,50,

Camisa Física reclame _ _ .

Camisa Física artigo superior _ ..

Camisa Física artigo extra _ .

Camisa de meia, com meia manga
Camisa de meia, com meia manga .

Camisa de meia, com meia 'manga .

Camisa socega.Ieão para homem _ .

Calças feitas para homem desde .

Grampinhos cxs. de 12 dzs. . .

Camisas de tricoline para homem artigo
superior desde . __ .. _ _ .

Lã em novelo marca Pom pom .

Meias paulistas para moças .

"

"

"

"

"

" 26,50
1,50
5,50

"

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



8 o ESTADO-Qui .. la-feira� ,23 de Setembro de '943

LONDRES, 23 (u.r.)-Urgente - Berlim anunciou que as fôrças alemãs
evacuaram roltáva.

o ESTADO Esportivo Contingente de fôrças inglesas no Uruguai
O gOianos

inundo esportivo lOC�,l: mórmente, Montevidéu, 23 (U. P,) --- rando nêsse número oficiai.s,
S quando ja temos noticia de que os Como resultado das negocia- soldados e marinheiros da re-

Recente reportagem telegráfica
l vísitantes esS�o ,em viagem, aqui ções realizadas pela Grâ-Bre- ferida nacionalidade,

d
.

G
".

di
. "chegan,do a _f deste, tariha que mereceram a apre- FOI' constít '1

'

e . oiarna, JZ o seguinte: - A Todavia, os aoianos poderão lu-
c '- 1 1.UC a uma corn rs-

cidade de Goiânia está mergulha- crar um pouco" mais com a retar- vação da chancelaria uru- são de homenagem presidida
da no mads profundo otimismo, a dação �Ie 8 dias, ambientando-se guaia, pérmanecerá tempera- pela espôsa do presidente da.
respeito da figura que poderá fa- convenientemente. riamente no país um cont.in- República, senhora Célia Al-
zer o selecionado local no Cam-. gente de fôrças- britânicas em varez Amezaga e constítuídn

t B '1' O rlti Lrei QUAL A NOSSA ZAGA? trânsito que já se encontra por de-stacadas fl'g-llraS dospeona o rasi erro. s u llUOS rei- A formação da zaga do nosso �
-

nos têm revelado as boas condições combinado tem exigido sérios cui- nesta cidade gozando da hos- altos círculos uruguaios,
físicas e técnicas dos "players" dados da parte do organizador pitalidade do govêrno uru- As fôrças visitantes foram
convocados, os quais vêm "dando técnico sr, Félix Magno, por não guaío. Essas tropas são com- convidadas a participar em

possuirmos uma parelha de backs postas ])01' 700 homens, Iíau- encontros de "CI']'C]{t" E? f'ute-tudo" nos aprontes realizados pelo convenientemente exercitada" �

técnico José Folker. Após O último Essa def'iciêncla tem sido nota- Censaio, o responsável pelo selecto- da, nos ensaios conjuntivos, de sor- arlos
nado goiano, declarou-nos que os te que, si não compromete os seus,

pelo menos não eorrespondem :l
<seus pupilos encontram-se em óti- expectativa, mór-mente, em saber-
mas condições de treinamento, c mos, de ante-filão, as constantes
)Ião escondeu a esperança, que Iri- modificações apresentadas,

Não queremos fornecer a nossa

opinião, pelo simples motivo de
exibicionismo, mas, lembramos a

conveniência de o dirigente técni
co do selecionado local, experi
mentar, o médio Guedes na beca
ria, por demonstrar qualidades pa- Maisra essa: função, Bem verdade que
a exiguidade do tempo, não nos

permite a formação de um novo
elemen to em posição diferente, po
rém, neste caso, poderemos abrir
excepção, por tratar-se de Guedes,
"crack" de canchas porto-alegren
ses, capaz de arcar com essa res

ponsabilidade, si para tal fôr de
s icn ado.

�D(l devemos deixar para, última
hora, o que podemos fazer com an

tecedência.

ból e a assistir exibições de
filmes norte-americanos e in
gleses e a comparecer às par
tidas de futeból e às corridas
de cavalos de Maronas, Tam
bém foram convidadas para
participarem em festas, bailes,1-

quermesses, excursoes e ou-

tros passatempos,
Nos "consideranda" do res

pectivo decreto se estabelece
que a medida era adotada 1'01'
motivo "dos serviços que as

fôrças britânicas de terra,
mar e ar prestam à humaníc1a-
de e em agradecimento pelo
seu sacrifício a favor da VíLÓ
ria das Nações Unidas".

Hmpcke S. Aa Comércio e Indústria
Assembléia Geral Extraordinária

1." CONVOCAÇÃONa forma dos estatutos sociais e leis que regem a matéria,
ficam convocados os senhores Acionistas desta Sociedade, para a assem
bléia geral extraordinária, no dia 30 do mês corrente, às 14 horas,
na sede social à rua Conselheiro Mafra. n , 30, ne3ta Capital, com
a seguinte «Oedern do Dia»: Reforma dos Estatutos sociais,

Florianópolis, 22 de setembro de 1943,
ADERBAL RAMOS DA SILVA, Diretor-Presidente,

Epidemia em Chicagosou ser quase uma certeza, de que
Goiaz vencerá os dois primeiros
embates que terão lugar nos dias
3 e 10 de outubro próximo, em Flo
rianópolis.
A exemplo das medidas que vêm

sendo tomadas pelas outras Fede
rações j Estaduais, a mentora locnl
suspendeu também o campeonato
da cidade, afim de que os jogadores
conv-ocados possam. dedicar-se +n
teiraanente aos treinos de seleção,

O quadro anhanguerino, além
dos autênticos valores do esporte
goiano, apresentará em suas filei
ras alguns elementos de outro Esta
dos, citando-se entre eles o médio
Silva, que está sendo esperado a I

qualquer momento nesta capital.
Esse "crack" militou muito tempo
,'110 quadro de profissionais do S.
Paulo F. C. e o reforço que trará
" seleçã-o goiana é levado na de
"ida conta pelo técnico Folker.

- Segundo soubémos, a Federa
ção Goiana logrou êxito nas dernar
ches que reaJ1izou junto ao Améri
ca, da capital da República, no sen

tido de conseguir a cessão de seu

antigo guardião Mozart que, deste
modo, deverá integrar o seleciona
do goiano.
Atualmente, Mozart encontra-se

em Belo Horizonte, já tendo igual
mente aquiescido em vir para estai
capital.
A seleção local realizou seu pri

meiro ensaio de conjunto, o qual,
efetuado no estádio Pedro Ludo
vico, foi presenciado por numero

so público, tendo deixado impres
são bastante lisonjeira.

Chicago, 24 (C r. Por Via Aé-
real - Anunciou-se que a Irmã
Kenny partirá de Minneápolis, em=

avião, na próxima semana, para
ap licar' seu método de tratamento
ele para.lisia infantil a algumas ví
timas da epidemia de poliomielite,
que se considera a maior já conhe
cida em Chicago, Os drs. Charles
Mcl.arider e Daniel Levinthal, que

I ernpregerarn seu tratamento, convi-
daram a Irmã Kenny a. intervir di-

I
retamente no tratamento de alguns
clientes seus, O dr, Levin íhal mani
festou que existem demasiados ca
sos em Chicago para que a Irmã
Kenny possa tratá-los individual
mente. "porém compreendemos
que sua' presença, aqui servirá para
levantar o moral dos pacientes e de
suas fami iias ". Até agora, falece
ram em Chicago 43 vítimas ataca
das de poliomielite, havendo-se re-

gistr-ado ultimamente 18 casos no-
vos, As autoridades sanitárias afir
mam que a epidemia ainda não
atingiu seu ponto culminante e é
de esperar que a moléstia grasse
durante certo período com a mes-
Jl13i i ntensidade.

Pe. A. B. Brauncarne paro os
baianos

Baía, (Via aérea) �� O go- Transcorreu, dia 21, o aniver-
sário do revrno, pe. Alvino Ber

vêrno está vísívelmente em- toldo Braun" virtuoso sacerdote
perihado na solução do proble- jesuita, a quem presentemente
ma do fornecimento .de carne está confiada a diteção do «Co

à população, Estudos estão légio Catarfnense», cargo êsse
que s. rvma, ocupa com distin

sendo realizados pela S �creta- ção, dedicadamente,
ria de Agricultura, visando a A passagem dessa data per

instalação de um matadouro mitiu ao pe , Braun avaliar a

de emergência no Porto de estima em que é tido, através
das inúmeras felicitações de seus

São Roque, para aproveita- alunos e dos fiéis católicos da
mento do gado bovino da re- capital.
gião sudoeste do Estado. A 1" - - ••••..__ ",.

carne alí conseguida, seria I Escola
de cegos

trazida para esta capital por, e surdos·mudos
rebocadores. ' Manaus, 23 (A, N,) - Falando ao

"Jornal do Comércio", o juiz de
......,...".._--�...............

� Menores declarou que a escola de

Convocacão
De ordem do sr , Presidente.

ficam convidados os srs, SOClOS·

para a Assembléia Geral Ordi
nária a realizar-se no dia 26 de,
corrente mes, às 11 horas, pa
ra eleição da Diretoria.
Florianopolis, em 22 de se-

tembro de 1943
Nilson Vieira Borges
lo' Secretário.

ULTIMADORA
ESPORTIVA

- A partida Flamengo, x São
Cristóvão, que havia sido suspensa
quando transcorriam apenas 19 mi
nutos da fase inicial e o "placard "
assinalava 1 a O Favorável ao es

quadrão rubro-negro, prosseguiu
na tarde de ontem,
Numer-osa e entusiástica assistên

cia compareceu aio estádio do Vas
co, para, assistir aos 72 minutos da
interessante peleja,

O prélio foi disputado num am
biente de grande entusiasmo, apre
sentando lances de emoção.
Atuando com grande técnica, os

alvos exerceraan completo domínio
sôbre seu valoroso adversário,
obrigando ao arqueiro Jurandir a

praticar um punhado de defesas
simplesmente sensacionais, Ao fa
moso arqueiro bandeirante deve o

Flamengo não ter sido derrotado
por lU11:l1 contagem assás alarmaJ1te,
Jurandir chegou a defender um

tiro penal cobrado por Santo
Cristo.
Com .a conquista de um tento pa

ra o São Cristóvão, de autoria de
João Pinto, a partida terminou em

pata,da pela contagem de 1 a 1.
Rel1Jda:: 61.386 cruzeiros.

- Está sendo esperado hoje, nes
ta capital, o médio Pizzato, que
atuava no quadro principal do
Atlético, de Coritiba, O conhecido
jogador paranàense ingressará nas
hostes do Figueirense.

cegos e curdos-mudos será insta
la-da, nesta cidade, no próximo
mês, já estando elJl IlWU im;o.. o

ma ter i al necessário.

FRACOS e

ANÊMICOS
TOMEM

Vin�o Creosota�o
"SILVEIRA"

Lira Tenis Clube
Compram-se estabilizadores •

N8. "Radiolar", rua Trajano, 6.Granele Tónico
�...........w.-_-.....·.-. .w••_-.-.......- ........ E' a melhor casa de
Ainda o encalhe do diversões«Comle. Capela» l.
Rio, 22 (U. P.) - o corres

pondente de um vespertino lu
cal, em Aracajú, informa que
os trabalhos de salvamento do rios Católicos, que serú - a prilllcir,l
"Comandante Capela" foram casa de diversões desta capital e!�1

interrompidos há dias por fal- moderníssimas instalações.
ta de material. A situação 9,0
vapor ainda não é crítica, ape-
sar da falta de grandes marés,
As tentativas de salvamento
serão reiniciadas hoje,

Aracajú, 23 (A, N,) - Inaugurar-
se-á, dentro de breves dias, o ma

jestoso Cine-Teatro "Pio Xl", rle
propriedade do Circulo de Oper;':-

,

FILHA! MAE I AVO I
TRANSFERENCIA DE JOGO
Acaba de ser tra.nsferida paJra o

dia 10 de .outubro, por ordem da
"COIlJfedel'ação Brasileira", a par
tida oficial do campeonato brasilei
ro de futeból, entre as equipes re

presentativ,as dos Estados de Goiás
e SaJIlta Ca,tarina,
A medida em aprêço não foi re

cebida com satisfação por parte do

Decisão do C.N.T.
Rio, 22 (A. N,) - O conse-Ilho Nacional do Trabalho aca

ba de decidir que estão sujei
tos à disciplina militar todos
os empregados de estabeleci
mentos considerados de utili
dade para a defesa nacional.

Todas devem usar a

am7·S)a·J!\iJ:t!tI Grupos �!!!!!!!�se �a. Colchões I
COLCHOARIA MODERNA I

(OU REGULADOR VIEIRA�
MULHER EVITARA DORES
Alivia as Cólicas Uterinas

Emprega-se com vantagempa
ra combater 08 irregularidades

Mudara-o, de nome
das -funções periódicas da8 se-

P
.' nhoras. É calmante e regulador,ermanente «stock» de colchões, aceitando-se enco·

d
.

b d d desfil8R funções.men as so me i a,. quer para colchões comuns, São Paulo, 22 (A, N.) - Até FLUXO.SEDATINA, pela 8UB
quer para colchões de mola, o dia IOde novembro próximo comprovada eficácia, é muito re-

S' , 'd f
30 cidades e 67 vilas paulistas cel'tada. Dave ser usada comerVlço rapl o e per eito, a preço módico. <o

;���;;����::=========:::========�=��m::u�d�a:r-:-ã-O-d-e-l-10-m_e_,_d_e_a_c_ô_r__d_o������������C�o�n�f�i�a�n�ç�a�.��������������I',,:3 ,., Rua Fernando un"bado,., 3
. com as medidas do govêrno, FLUXO-SEDATINA encontra-se

lllOu por intermédià do Conselho MÃE em toda parte.'Nacional de Geografia e Esta-
tística.

LONDRES, 23 (U.r.)-A RAF atacou esta noite a cidade alemã de
Hannover, grande centro de fabricação de borracha sintética ..
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At.
- I � despe,� com o

ençao . cmema pode ser ti·
roda com a venda de papel velho .

Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.
Rua Francisco Tolentino, 3.
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


