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Condecorado o oral.
lurico Gaspar OutraWashington, 6 (U. P.) -- O ge
neral Eurico Gaspar Dutra, minis
tro da Guerra do Brasil, foi conde
corado com a "Legião do Mérito"
norte-americano, pelo general Geor
ge Marshall, chefe do Estado Maior
<lo Exército dos Estados Unidos.

o
REQUERIMENTOS, sôbre qualquer as

unto público? Procure a "Emprêsa In
t,ermediária" .

Júbilo no Ceará
Fortaleza, 6 (A. N.) - Notícias

aquí recebidas sobre a invasão dai
Itália causaram grande entusiásmo,
Grande multidão encheu a Praça
Ferreira aclamando os chefes alia
dos, onde falaram diversos oradores
e noutros pontos da cidade solta
ram-se foguetes.

,

O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
Proprietário. e Diretor-gerente - ALTINO FLORESSR. MOTORISTA: - Leve os documen

tos necessários, para a substituição da
carteira de motorista, a "Emprêsa Inter
mediária", e aguarde, com brevidade, em
sua residência, o recebimento da nova
carteira.
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Mensagem do gral. Montgomery Brasileiros nas garras da «Gestcpo»Junto ao 8° Exército Imperial, no Sul da Itália, () (Uníted Press) RIO, 6 (A. N.) - O vesperti- deles continuam a trabalhar revoltante violação do direito
- Pouco antes de as for<:as do 80 Exército desembar-carem na Itália, no "O Globo" publicou, com em paz. Sómente são privados internacional,ê'xigem punição.foi lid.a a segui�t�. mensag.e� do general Mo?tgo�ery: "Tendo sido

grande destaque a seguinte de liberdade os espiões cuja Os inermes brasileiros agoraconquistada a Srcíjia, que fOI um rude golpe a Itaba, devemos levar . .
. " . ,'.. .

dagora a guerra a Península. Coube ao 80 Exército Imperial a grande noticia: Hít.let a�aba de. ferIr culpa foi escrupulosamente encerrados exigem mais o que
honra de dar os primeiros soldados aliados para os desembarques na novament.e O Brasil por Inter- comprovada. Que espionagem as belas frases patrióticas que
Europa. O plano de campanha é bom e o apóio éreo continua sendo médio de seus sangumarios podiam fazer contra a "grande pudessemos escrever nesta bre
maior que nunca. "A próxima batalha somente poderá ter um fim: prepostos da "Gestapo" na, Alemanha" duas crianças bra- ve nota indignada".outra derrota do inimigo. "A frente, para a vitória, e eliminaremos a

França. Em Vítry, nesse país, sileiras, dentro dum país sôbre .._.. - ._ .._.. -.-._J
Itália da guerra. Bôa sorte e que Deus vos abençoe".

segundo comunicação recebida o qual os monstros da "Gesta-
pela Cruz Vermelha Brasilei - po" estenderam suas garras de
ra, a polícia nazista prendeu e ferro? Nós não nos arrepende
internou num campo de con- mos, antes, nos orgulhamos
centração, dois homens, quatro do tratamento humano conce
mulheres e duas crianças, to- dido aos espiões nazistas, nas
dos brasileiros. Não precisa- doces ilhas do Brasil, nem da
mos lembrar os horrores dêsse liberdade permitida às multi
cemitério de vivos, que são dões gerrnarucas no sul do
aqueles cárceres de suplício país. Mas pensamos que tudo
coletivo do famigerado Tercei- tem limite e que a violênci.a e
ro Reich. O nosso coração vi - 0

__c:.:r:..:i:.:m:..:e_:::d:.:o..:s:_:n:.:a:::.:z:::.:i..:s:..:t.::a:.:s.:..,:..:l=l.::a-=m=a:is:..:..�=========�===�bra e cólera e revolta contra -

mais êsse ato inominável de
violência e covardia dos inimi
gos do Brasil. O povo bem sabe
e sabe o mundo inteiro que,
pelo simples fato de serem ale
mães, os súditos germamcos
não são aprisionados em nosso

país, onde milhares e milhares

Ataque a um comboio japonêsMelbourne, 6 (U. P.) - As forças aéreas aliadas atacaram com
êxito um comboio naval japonês, protegido por extensa rêde de ba
lões, que navegava nos arredores de Wewake. Trinta e cinco caças
japoneses tentaram interceptar os atacantes, que conseguiram afun
dar três navios japoneses com sete mil toneladas de deslocamento e
avariar um destróier e outro mercante inimigo. Dos 35 aviões japo
neses que tentaram impedir o ataque, foram derrubados doze e ava
r'iados outros treze, perdendo os aliados apenas quatro aparelhos.

A luta será em terreno ásperoCairo, 6 (U. P.) - A batalha da Itália iniciou-se a dias depois que
os aliados terminaram a conquista da Sicília. E' de esperar que se ve

rifiquem, agora, alguns dos combates mais violentos de toda a guerra.
O terreno montanhoso de Calábria é ideal para defesa, e permite que
as fôrças alemãs e italianas submetam as praias a mortífero fogo de
artilharia e de morteiros. O reconhecimento aéreo estabeleceu que o
comando do Eixo transferiu o grosso de suas fôrças para o norte de
Nápoles, para impedir que sejam envolvidas por um rápido avanço
dos aliados, através da península; porém é evidente que importantes
-e bem equipadas tropas de retarguarda ficam no sul.

A morta.; que n�o morreu t
Curitiba, 6 (A. N.) - Em canse- fora a cuidar dos funerais, foi aco

quência de um ataque cardíaco, metida dum ataque de nervos. Ho
como se dizia, "veio a falecer", em ras mais tarde, ao regressar a sua

sua residência, dona Carmelita do residência, depois de preenchidas
Nascimento, pessoa muito conheci- tôdas as formalidades legais e de
da nesta capital. É fácil prever-se terem sido tomadas tôdas as provi..
o desgôsto que provou aJ notícia da dências para o enterramento, gran
"morte" daquela, senhora, que con- de surpresa teve aquele comercian ..
ta grande número de amizades e ê te: Dona Carmelita achava-se na;

deveras estimada pelos seus pa- sala, de jantar, sentada e a pales
rentes. Sua filha, esposa do nego- trar em meio de grande grupo de
ciante João Soares da Silva, ao tem- parentes. Inferpelados, os médicos
po em que êste, munido do compe- dec1ararann tratar-se de um ataque

�����__�__���__� �� � � ���__� �tente �ed�o de óbit� andaN3 de c��ep�a.
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... feito com

composto
1/

A Patrôall
, E como êste, irresistíveis ficam os

bolos feitos com o inigualável
'._'. � Composto «A Patrôa» - produtc

�� da Swift do Brasil!
.. � O Composto «A Patrôa» não

contém umidade- porisso a mas
sa fica sempre uniforme e macia,
evitando o «desastre» das bôlhas
e dos bolos mirrados, E por ser

inteiramente uniforme, o bolo as
sa completamente,. /
cresce mais e cora

sempre por igual.

* O Composto «A Patrôa» acha-se à
venda, agora, em caixetas de 1 quilo -

embalagem de emergência adotada pe
la Swift do Brasil, no sentido de substituir'
a fôlha de Flandres, material tão neces
sário ao nosso esfôrço de guerra.

UM PRODUTO DA

Swift do Brasil J.W.T.

'. HA MAIS oe UNI QUARTO OE SEC.ULO Di:>TRIBU1DORfS MUNDiAIS DF PRODUTOS BRASILEIROS

Dr. Saulo Ramos
reabriu definitivamente a sua

clínica, dando consultas dia
riamente das 14 às 16 horas.
Moléstias de senhoras

Partos - Alta cirurgia
Opera nos Hospitais de

Florianópolis.
Consultório: Praça Pereira

e Oliveira, 10.

Têm de largar o que roubaram!
Rio, 6 (E.) - Divulgou-se aquí um telegrama' da A. P., proceden

te de MadrÍ e dizendo que os jornais madrilenhos receberam da Agência Stefani um despacho que noticía estarem aparecendo os prímeíros
resultados das investigações determinadas pelo govêrno Badoglio sô
bre as farturas acumuladas por alguns chefes fascistas. A Comissão
designada para êsse fim - diz a "Stefani" - conseguiu apreenderduas "vilas" que o Conde e a Condessa Ciano tinham em Roma, além
de grande quantidade de jóia e de dinheiro desse casal. A lista dos
ex-chefes fascistas abrangidas pelas investigações, e cujos bens já fo
ram confiscadas, inclue os .nomes do general Acchille Starece, ex-chefe
do Estado }laior da Milícia Fascista, do sr. Edmondo Rossoni. ex
membro do Grande Conselho Fascista, do sr, Túlio Cianietti, ex-mi-

I
nistro das Corporações, do sr. Gíuseppe Bottaí, ex-governador de Roma,
e do sr. Roberto Farinacci, ex-secretário do Partido Fascista.

A multidão pede a paz na ItátiaMadrid, 6 (U: P.) -- Informações versão de que os soldados alemães
da França dizem que a invasão da de Calabria ajudam os italianos a
Itália originou uma série de mani- resistir à invasão.
festações em Roma, Gênova, Milão Viajantes chegados da Itália di
e Turim, e acrescentam que se re- zem que o comando italiano se ne
novam na capital italiana os pedi- ga a proporclonar mais meios de
dos de paz. condução aos alemães, porque os
Pelas ruas de Roma desfilaram veículos não são devolvidos urna

mulheres com cartazes nos quais vez cruzada a linha do rio PÓ .

se Iia : A Paz, agora. Alemães! Vão Entrementes, fala-se nos cafés de
embora". Roma sôbre negociações de paz en-

Os círculos oficiais da capital tre os aliados e Dino Grandi e o
italiana ainda não haviam anun- marechal Messe, para se encarrega
ciado, nas últimas horas da tarde, rem das funções que couberam, enl
os desembarques na Calahria, po- outras circunstâncias, a Darlan e
rém a notícia se conheceu em todo Giraud, respectivamente,
o pais através das transmissões ra- .,._-_-_••-_._-_._._.......-.-_........_-_• ._••_-_-.-....
diotelefônicas.
Em muitos pontos estratégicos

de Roma se concentram "tanks"
e soldados, com ordem de intervir
somente se os manifestantes come
tessem desmandos.
Nos círculos militares de Berlim,

não obstante a escassíssíma infor
mação que se recebe dali, diz-se
que se os desembarques aliados se

produziram em grande número a
Itália se converterá em um dos
maiores campos de batalha da Eu
ropa.
tão procurando saber se os aliados
Segundo parece; os alemães es

realizarão novos desembarques no
continente europeu, ou se limita
rão à Calabria, e, nesse caso, acre
dita-se que Beolirn procederia co
mo se a invasão do sul da Itália não
fôsse assunto diretamente seu.

Os informantes de Berlim re
cusam confirmar ou desmentir a

A-I A despesa com o

tençao • cinema póde ser ti
rada com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.
Rua Fremcíscc Tolentino. 3 .

Partiu o escritor.
Erico Verissimo

Rio, 6 (A. N.) - Convidado pelo
govêrno americano para reger as

cátedras de Literatura, Latino-Ame
ricana e de Língua Portuguesa na

universidade de Berkeley, Califór
nia, seguiu via aérea para os Esta
dos Unidos, em companhia de sua

família" o escritor Érico Veríssimo,

"A Bandeira Nacional deve ser bastea·
da de sol a sol, sendo permitido o seu
uso à noite, uma vez que se acbe conve
nientemente iluminada". (Decreto·lei Do

4.545, de 31 de julbo de 1942, art. 12).
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Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João' Pinto n,v 13

T€l. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número avulso Cr$ 0,30

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

Anúncios mediante contráto I
Os originais, mesmo não pu.

I
blícados, não serão devolvi.

dos.

A direção não se responsa
biliza pelos conceitos emiti.

I
dos nos artigos assinados

TOPICOS & COMENTARIOS

O português
nos EE. UU.

WASHINGTON - setembro
- (INTER-AMERICANA) _

Um evidente indício do rápido
crecimento da popularidade dos
idiomas português e espanhól
nos Estados-Unidos é revelado
por um recente relatório que
demonstra o interêsse dos ha
bitantes da capital americana
para melhor conhecer e com

preender seus bons vizinhos
latino-americanos.
Sómente no decorrer de um

ano, o Inter-American Trai
ning Center realizou dezenas
de cursos de espanhól e portu
guês, com uma frequência de
mais de 6.000 alunos, entre os
quais uma elevada porcenta
gem era de oficiais do exército
e da marinha, enquanto que os
outros eram funcionários pú
blicos civis, que trabalhavam
em departamentos ligados aos
negócios com as outras repú
blicas americanas.

O dr. Henry Grattan Dou
le, diretor do Centro, que obte
ve seus professores por inter
médio do Conselho Americano
de Sociedades de Letras, de
clarou, ao concluir seu relató
rio sôbre o primeiro ano de
atividades:

"O Centro aumentou a efi
ciência de muitos departamen
tos incumbidos de lidar com os
países americanos e com os
programas inter-americanos.
Outro resultado é a estima, re
montando às vezes à afeição,
que tem desenvolvido entre
muitos de nossos estudantes e
seus professores inter-ameri
canos.
"No reverso do quadro, de

senvolveu-se entre nossos ins
trutores a convicção de que os
cidadãos americanos não são
lerdos no aprendizado de idio
mas estrangeiros, como se tem
procurado insinuar".
Todos os prOfessores do Cen

tro são escolhidos entre nomes
destacados das outras repú
blicas americanas, aos quais o
dr, Doyle se sente muito grato,
porque numerosos militares e
funcionários públicos assistem
às suas aulas, antes e depois<las horas de serviço, indicando
sua genuina sinceridade e seu
desejo de aprender os idiomas
falados pelos povos latino
-americanos.
-,- ....... '\.�\\_"\-111 _

Camisas, Gravatas, Pijames
Meias das melhores, pelos me
nores preços, só na CASA MIS
CELANEA - Rua Trajano, 12

Como Hitler pretende anular· a invasão Ao ::S�:NTOS���:��IAURICE CHANDLER madas zonas de invasão do rícanas estejam combatendo cA tirania é a guerra, a liber-
(EXCLUSIVIHAnE no C.E.C. centro, a Prança, a Bélg'lca e a contra as citadas 20 (livisões dade é a paz •. - Lamenais.

PARA "O ES'l'ADO") Holanda, 20 dtvísões nos Hal- concentradas na Itália. O dita-
Nada menos de 96 divisões eãs, 6 dívlsões ao longo da Ri- dor nazista ao anunciar a inex

germânicas, compreendendo .. víéra francesa, da Espanha até pugnahilídnde da fOl'ta leza eu-
1.700.000 homens estão imobi- 'I'oulou, As outras 20 dívísões ropéia substímou o poderio hé
Iísadas uas "árias regiões (Ia estariam de reserva no terrttó- lico da Inglaterra e dos seus
Europa ocupada, a-fim-de fa- rio italiano da península, en- aliados, a ponto de acreditar
zer face à ameaça de uma ínva- quanto que outras misteriosas poder anular qualquer tenta ti
são aliada na Erauça, na No- reservas estão situadas no een- vn de invasão após prellmína
ruega, nos Balcãs ou na pró- rro da regíão do Reno. Ag'ora res combates. O completo êxí
pria Alemanha. Essas 96 dívi- que foi dado o primeiro passo to da primeira arremetida alia
sões estão assim dstríbuídas e i para a illvasAo do continente da faz prever um desfecho
10 divisões na Noruega, 40 di- ! de Hitler, acredita-se que as I aterrador para as filrçns de de
visões concentradas nas eha- tropas hrltâuícas e norte-ame- fesa do "eixo".

RIO DE JANEIRO
Carta Patente n. 113.-Expedida pelo Tesouro Nacional

Plano federal do Brasil
CARTA PATENTE N' ) 13-Expedida pelo Tesouro Nacional

Resultado do sorteie realizado no dia 31 de Agosto,
de t 943, de coníormídade com o Decreto-Lei n-. 2.891,
de 20 de Dezembro de 1940, na presença do sr. Fiscal Fe
deral e grande número de prestamistas e outras pessoas,
na séde da Aliança do Lar Ltda., de acordo com as ins
truções baixadas pelo referido Decreto-Lei.

Plano Especial- Premiado o n" 1.746
1.746-Milhar-Primeiro prêmio no valor de Cr.$ 10.000.00
746-Centena no valor de Cr.$ 1.200,00

Inversão no valor de Cr.$ 300,00
Plano Popular. Premiado o n" 1.746

1.746-Milhar-Primeiro Prêmio no valor de Cr.$ 5.000,00
746-Centena no valor de Or.s 600,00

Inversão 110 valor de Cr.$ 200,00 A «COMPANHIA NACIONAL DE PAPEL E CELULOSE» é o maior"
.empreendimento particular até hoje lançado no Brasil.

PI Ar Mais de quatrocentas pessôns, entre banqueiras, industriais. fa-« ano lanca" zendeiros, comerciantes e personalidades de al:a representação e acata-
Serie 7 número 8848 no valor de Cr$ 50000,OO-Tipo liberal menta assinaram o MANIFESTO de apresentação da COMPANHIA"
Milhar de qualquer serie c 2.500,00 -» • subscrevendo quantia superior a Cr$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE.
Centena « 600,00- P> » CRU;i�!�s��)fábricas de Papel e Celulose, situadas em SANTA CATA-
Inversão do milhar «200,00- RINA, PARANA' e SÃO PAULO, e imensas áreas de pinheirais e de
Inversão da centena «60,00- outras materias primas, cuja relação já foi amplamente noticiada,...

assinaram compromissos de INCORPORAÇÃO. num montante superior
Serie 7 número 8848 no valor de Cr$ 2S.000,00-Tipo clássico a Cr$ 100.000.000,00 (CEM MILHÕES DE CRUZEIROS).
Milhar de qualquer série � 1.250,00-« « Mais de 140 jornais, revistas e estações de radio, incluidos O$"

Centena c 300,00 _ c « grandes jornais das capitais brasileiras, inscreveram-se como Clcionis-

Inversão do milhal' c 100,00- tas fundadores, cuja quota minima foi de Cr$ 10.000,00 (DEZ M1Lm
CRUZEIROS).

Inversão da centena c 60,00- Com a garantia ·de um imenso lastro, a idoneidade de sua dire-
toria, o apeio da quasi totalidade da imprensa, os ; favores que a lu

OBSERVAÇÃO _ O próximo sorteio realízar-se-á no outorga à industria do papee e as imensas possibilidades que o ne

gocio oferece em todo o territ6rio sulamericano, a COMPANHIA NA
dia 30 de setembro. (5a.-feira), às 14 horas, de conformida- CIONAL DE PAPEL E CELULOSE resolverá mais um importante pro-
de com o Decreto-Lei n. 2.891. blema brasileiro e proporcionará aos seus acionistas ampla compen

sação e o emprego seguro dos seus capitais.Rio de Janeiro, 31 de Agosto de 1943

VISTO: Nelson Nogueira -Fiscal Federal
Eduardo F. Lobo =Dlretor-Tesoureíro
O. Peçanha -Diretor-Gerente

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

- Que semelhança! Como,
sua mãe os dintingue?

- Quando ela nos surra-

diz um dos gar o tcs
- c Jaques'·.

grita mais forte.
O PRATO DO DIA

VITELA ENROLADA
MOLHO

COM�

Tanque inglês, dos muitos que desembarcaram e operam
em Sicília, aguarda a hora de entrar em ação (Fóto de

British News Service)

Corte carne de vitela em fa-
tias finas, bata-as e esfregue-as.
com a lho esmagado, sal e pi--

À NuMEROSA E DISTlHTA
FREGUESIA

menta.

Pique o presunto e salsa fina
mente, espalhe sobre os bifes»
sem chegar as extremidades, faça'
rolos e amarre-os com linha.
Deite-os em vinhas d'alhos'

(caldo de limão, cebola rajada
e salsa).
Esquente gordura, frite os

rolos e reserve·os.

F aça na mesma gordura um

bom molho de tomates, côe,
junte noz-moscada e deite ai
os rolos, já desamarrados.

:. Cozinhe-os mais um POU€o e

< sirva.
::

Sementes vegetais e hortaliças
A Sociedade Exportadora e Importadora Kierulf & Gravdal do
Brasil Ltda., representante exclusiva da maior casa exportado
ra de sementes das melhores qualidades de Buenos Aires "La
Germinadora", aceita sub àgentes para vendas, no Interior, de
sementes de quaisquer qualidades. Pedidos e informações à So
ciedade Exportadora e Importadora Kierulf & Gravdal do Bra
sil Ltda. -- Rua IS de Novembro, n

' 228. -- 2' andar -- salas
211 e 212 .- Fone -- 2·3763.

a

comunica sua mudança pro
visória da rua Pe. Migueli
nho n. 36 para a rua Pedro
Soares n. 9, onde continúa a

aceitar, com a presteza ha
bitual, encomendas de quais
quer dos excelentes artigos
das afamadas indústrias

RENNER
*

O PRECEITO DO DIA
A febre tifóide, entre nós, é

mais frequente nos meses quen-
teso SNES.

ALIANCA, DO LAR (LTDA,)

�............,._.._--._----._._-.....,._._._......-..r-.p..

456 6 v 3

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

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

Séde: Avenida Rio Branco n. 91 ••• 5' andar

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

Prestígía o Govêrno e aa-;
classes armadas, - ou ser'�
om "quinta. colunista". (L,.
D. N.).

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

Companhia Nacional de Papel
e Celulose (Em organização)
Rua MarconL 124 -- 38 andar -- Caixa

Postal, 183-A- -- TEL. «CELPA»
São Paulo

ESCRITORlOS: Rio de Janeiro, Belo Horizon ..·

te, Recife, Baia e Porto Alegre
Escritório em Florianópolis

Rua Jerônimo Coelho, 2 Sobrado. Caixa Postal, 41. TeL: Viribus:
-

CAPITAL: - Cr$ 300.000.000.00 (Trezentos Milhões de
Cruzeiros> em ações de Cr$ 1.000.00 (MIL
CRUZEIROS), pagaveis à vista. ou 20% à
vista e f:t quotas trimestrais de 20% ca
da uma.

Para mais informações e aquisição de ações, queiram
dirigir-se a

VICTOR BUSCH & CIA.
Rua Jerônimo Coelho, 2 -- sobrado. Caixa PostaJ, 41

Fleríanépelís
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As mulheres ieem nuiiia imagina
ção e sensibilidade para terem 11111

pouco de lc rica.

AnlversÁrl os:
Passa hoje o aniversário natalí

cio do sr', Danton Natividade. des
tacado funcionário do Departamen
to de Saúde Pública.

Transcorre nesta data o aniver
sário da srita. Terezinha Fontes,
filha do sr. desembargador dr.
Henrique Fontes.

o jovem Paulo Bornhausen, filho
·do sr. Irineu Bornhausen, festeja
seu natalício hoje.

Assinala o dia de hoje a data ani
versário da exma. sra. d. Paula
,Vieira, esposa do sr. Alvaro Vieira,
do comércio da cidade de Itajaí.
Vê passar seu aniversário nata

lício, no dia de hoje, a srita. Au-
· rea Nocetti Silva.

•

BODAS DE PRATA
Comemora amanhã as suas bô

das-de-prata o sr. Walter Longe,
alto Euncíonô.r-ío do Banco do Bra
sil S/A, e sua exma. espôsa d.
Noêmia Amaral Lange. São os se

guintes os filhos do casal: Paulo,
Walter e Joel, funcionários da Casa
jHoepcke, sendo a último casado
i=om d. Gilbertina Jaques Lange;
Clara, casada com o sr. José An-

· tônio S. Tiago; Rubens e Hélio,
estudantes; Stelia e Eunice. alunas
do Colégio «Coração de Jesús». Em
sua residência, à Av. Rio Branco,
n. 37, o distinto casal dará uma

festinha em regozijo à data.
,,_.._-..-..---....---....-_._-.- -_....._-.-.-_-_-.14

Que será da Italia
se não capitular ?

Londres (E. N. S.) - A reação
-do povo italiano ante o segundo
raide contra Roma terá sido sem
dúvida de profundo arrependimen
to por não haverem os seus chefes
seguido os conselhos do Papa no
sentido de ser a cidade de Roma
proclamada cidade aberta. E essa a

opinião dos comentaristas Iondri-
.,' nos. Com efeito, assinalam esses

comentaristas que, embora S. S. o

Papa houvesse insistido em que
essa decisão já deveria ter sido to
mada muito antes do início da
atual ofensiva, a Itália continuou ty
convertendo a capital em um dos
seus principais centros militares.
Esta segunda incursão, levada a
efeito juntamente com os raides da
RAF contra Milão e Turim, e fa
zendo parte do mais pesado ata
que jamais sofrido pela Itália, há
de ter convencido o povo italiano
da verdade contida na advertência
de Churchill, quando êste avisou
que a única alternativa seria a ca

i>itulação ou a completa destruição
da máquina ele guerra italiana e a

devastação do país, de ponta a

ponta.

o QUE AOONTECE NA DI
NAMAHrCA

"RECOMENDO-LHES MEDITEM
DIARIAMENTE A SAGRADA ES

CRITURA
Um capelão militar católico' co

municou ao "New York Times" al
gumas observações de caráter espio
ritual feitas por ele durante sua as

sistência aos soldados destacados
na África na recente campanha na

Tunisia.
Entre outras referiu-se ao Gene
ral Sir Bernard Montgomery, chefe
do Oitavo Exército britânico na

África. "É um homem de costumes
severos e ascéticos. Não se confor
ma unicamente com não beber c

não fumar, pois {! profundamente
religioso. An tes de deixar as fô-rças
estacionadas no sul da Inglaterra,
para assumir o comando do exér
cito do Egito, reuniu seus of'iciaus
para. lhes testemunhar uma singela
saudação de despedida.
"Agradeceu-lhe sua colaboração,

instando perseverassem nas mú lti
pias tarefas de que os incumbira <li

pátria. Como última e amistosa.
exortação lhes disse: "Senhores,
recomendo-lhes que façam o que eu
mesmo faço: meditem diariamente a

Sagrada Escritura".
(Noticioso Católico Internacional)

espreita-vos,
ela pail:O pelo ar .

Preservai-vos
com uso habitual das
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NEM··TODOS- I,
O· avanço russo

1 que Estanislau Lesczynska,
rei da Polônia e sogro de Luiz

XV, foi o verdadeiro idealizador
da Liga das Nações, pois êsse
monarca, em suo, obra «Memo
rial para Garantir a Paz Uni
versal», preconizou «uma união
dos Estados para rr em auxílio
de toda potência atacada injus
tamente».

Moscou, 6 (U. P. Urgente) - Os
russos estão-se aproximando ràp i
damente de Stalino. Nalgumas zo

nas da "bacia" os alemães tiveram
sua retirada cortada.

Moscou, 4 (D. P.) _ Os russos

encontram-se apenas a vinte e três
quilômetros de distância de Kuro
lovets, situada nos arredores de
Briansk. Outras informações acres

centam que prossegue o avanço
russo sôbre Konotop, cuja quada
colocou em perigo as linhas defen
sivas germânicas ao léste do Dnie
per médio. Outros despachos acres

centam que os russos penetraram
em Zuyeva, a sessenta quilômetros
ao léste de Stalino. Na região do
Donetz e na frente de Konotop as

fôrças libertaram, nas últimas 24
horas, cerca de 250 localidades ha
bitadas.
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• I a DClal: Os .dinamarqueses. comprc:endcm: • perfeitamente que nessa gran de
• : Juta de cujo êxito depende tam-
á•••••eéf-l .i........ bérn ° futuro da Dinamarca, os

,

.

ingleses se vêm forcados a atacarOS BANHOS, DE Ali. objetivos militares em seu terrrtó-
.
O b(lJz�lO de ar e e,:clremamef7le rio, que servem ao invasor. A in-

· szmples. � ertnaneç a fora, num jur- dignação por causa de danos e
rlitn, no c(J�llpO o

ú

em qualquer {ll- perdas sofridas em consequência
{fifI' ao a,r liore onde Iiaia ob undàn- de incursões aéreas britânicas di
ClU d� arvores, truiancio -. a menor rigi-se não contra o atacante, mas
quantlllade de roupa po�swel., sim contra o opressor, que expio-A cura d� lar nao consiste somen- ra a indústria dinamarquesa parate, em respira}' .o. a}' puro; mas lall�- os seus fins bélicos, contra os in
bem em permitir quE!:. tOlta .. 1f ept- ter-esses do país.âel'me_receba sua açao. uiuilicado- Numa escola o professor per-
1'(!. Estendendo-se sU17p{esmente guntou á um aluno que ostentava
�obre a relva, lendo debuixo das o emblema da HAF que espéciearvores, Jazendo. cnminluidos por de d istintivo ele us�va e o men i-
1llga�'es onde respire (l�' fresco e on- no respondeu: "O da' Associacãode sinto o desejo d� dl�al(lr o �oru::: .par a a elimi nacão do Naz isruo

"

da111ll1W grande resptraçao, lera j ei- Dinamarca" _. o professor sorriu.to a suu C�Ll'a de ar. Dois aviadores britânicos, mor-
• tos em combate foram enterrac1 os

AS CORES DE SUAS ROUPAS com honras militares-cp elos ale-
As cores claras e alegres são mais mães em Holbaek. Alguns di na

próprias para as toileies matutinas. marqueses, assim escreve um jo rPara a larde escolha as tonalidades nal nazista - aproveitaram essa
mais escuras. ocasião .para uma clemonstração

• infeliz, enviando flores e coroas
Ii;El1ALHOS para os aviadores inimigos, cujas

Para se litnpor perieiiomente os bombas mataram seus próprios Nova Iorque, 6 -U.P.- A errrisso-
objetos de oidro, basta banhá-los patrícios. Uma grande multidão ra Mackay anunciou que o primei
com amoníaco e esfregá-los com fora do cemitér-io aguardava a ro serviço de telefones entre os Es
um pedaço de jornal. oportunidade para colocar coroas todos Unidos e o Brasil será incru

sôhre os ataúdes. Dagens Nyhcter, gurado amanhã, coincidindo com

Estocolmo. (P. L) a data máxima do Brasil.
...•...•..� ..

/"�
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.' �V�
Produto científico para embelezar os seios
Hormo Vivos n.O 1 para os seios pequenos ou flacidos
Hormo Vivos n.· 2 para os seios grandes. volumosos.
Inofensivo à saúde - F6rmula de absoluta confiança.
A venda em Florianopolis nas Farmacias Moderna,
Rauliveira e da Fé - Em Blumenau: Farmacias
Sanitas e Odin - Em Itajaí: Farmacia Santa

Será inaugurado amanhã

2 que um dos mais curiosos
• templos do mundo é o de
Arundel, no condado de Sussex,
na Inglaterra; e isso porque êle
é dividido ao meio, sendo me

tade uma igreja protestante e

metade urna igreja cat6lica ro

mana.

3 que foi George Pullmann
quem, em 1864, construiu o

primeiro carro-dormit6rio para
uso nas estradas-de-ferro.

4 que, no Irã, a emissão de
um cheque sem fundos é um

crime punível de morte; e que,
mesmo assim, não são poucas
as pessoas que alí tentam bur
lar essa lei.

5 que em nenhum país do
mundo há tantos telefones

em relação 00 número de seus

habitantes como na Cidade do
Vaticano, pois há alí 600 tele
fones e uma populacão de ape
nas 700 pessoas, ao passo que
nos Estados Unidos essa propor
ção é de 13%, na Inglaterra de
5%, na França de 3% e na Itá
lia de 2'/ ..

6 que RicheHeu, o célebre mi
nistro de Luiz XIII, foi no

meado bispo de Luçon com ape
nas 22 anos de idade, tendo
sido o mais jovem.antístite que
a França já possuiu.

ALFAIATE

APANHANDO,
um

RESFRIADO?'
Faça isto ••• Ajuda a

'

evitar os resfriados
Quando come�r a espirrar, a fun
gar ou a sentir o nariz irritado ... êsse
t o sinal de alarme da Natureza]
Providencie Logo! UseVickVa-tro-nol
-pingue algumas gotas em cada na
rina. Depois, repare com que rapídesMe começa a atuar, estimulando e ajudando as defesas da Natureza a repelir
o resfriado. Va-tro-nol é um medica
mento especializado para a "zona de
perigo" nas vias nasais, onde começam
quasi todos os resfriados..

.

Mussolini vigiado por
guarda mista

Madri, 6 (U. P.) _, Informações
aqui chegadas, dizem que Benito
Mussolini está confinado em Poza

o que é Alta Traição?
Os alemães inventaram uma nova

concepção de Alta Traição. O "Bas
ler Nationalzeitung" reporta, que
um jovem cabeleireiro SlÚÇO que
traballholl alguns anos na Alemanha
acaba de regressar à pátr�a depois
de passar alguns meses numa cadeia,
alemã. Tinha sido preso por alta
traição, sendo o seu crime o fato de
ter feito a bar·bal a um polaco en

quanto esperava um alemão. (E. C.).
'Sl 'JJV - =c:t6J 9p Oqplf 9p li: 9p 'S.j;S""
'u, Jal-019.IaaG) '"mU!a ma tlp"loSJ tlla�J
·sa " a '1IllUOZr.10T{ op11lIas ma "falsa
0ln�utna� op �or"m 0p"l ° "nb opom
9p tll'uaOloa a 91u"dnao oArpadsa� ol"
uáaq"a "p "mJa'" "Jdmas '"unqr.!l "P 1""
'01 ol' no l1!au\lP!s,,�d l1p tlJ!al''''' l1p Ztl.!l
·ap .1Od '9pa,llld tlp o�lIOI O" tlpwu91sa yJ
-p.au 'sapUPTua[OS no SUrall�JaJlIOa 'saQ!ll
·naJ 9p OAHom .1011 'Ol1I"S no "I"g ma .Iaa
-aJlld" opll"nb I1l1loIall.!i[ tl�!aplllla Vu

Precisa-se de oficial de pa- e guardado não somente por cara
letô, Paga-se Cr$ 45,00 a Cr$ bineiro italianos, senão também por
50,00. Informações à rua João soldados alemães. Acrescentam as

Pinto, 18 (sobrado). informações que o Alto Comando
403 15v 1 I alemão na Itália exigiu tomar com-

pletamente a seu cargo o prisionei
ro e transferi-lo para outro ponto.
As autoridades italianas, porém, ne
garam-se a satisfazer a exigência
nazista. Posteriormente, chegou-se
a acôrdo, estando agora o prisio
neiro sob a vigilância de uma guar
da mista.

Petroleiro sueco
bombardeado

Estocolmo, 6 (U. P.) - O jOrH[l1
"Tidningen" informa que o 'petro
leiro sueco "Svea Renter" de 1.700
tone,ladas foi bombardeado quando
navegava de Dantizig palra Riga, se

gtmdo se acredita, pelos russos.
Acrescenta-se que o navio ficou
inutilizado e cinco supros e mll fin
ln'ndês perderam a vida.

Terez.l.°nha.

SuperioridadeLONDRES, 6 (U. P.) - A rádio de Roma transmitiu o se

guinte boletim: "Os anglo-americanos, depois de terem ocupa
do a Sicília, se encontram agora no território peninsular, ex

plorando sua enorme superioridade numérica, enquanto con

tinuam devastando numerosas de nossas cidades, mediante de
sapiedados ataques aéreos. Inicia-se novo período de provas,
que todos os italianos terão de suportar. Os soldados encarre

gados da defesa no extremo da península lutam valentemente
vara deter o avanço inimigo".

absoluta

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

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

ajustar contas
ARGEL, 6 (U. P.) -- o Comité Francês de Libertação Na

cional anunciou, depois de uma sessão de quatro horas, que "o
marechal Pétain e todos os partíeípantes do seu govêrno serão
entregues à justiça, quando as circunstâncias assim permi
tirem" •

Pétain deve

CARTAZES DO DIA
caaoaaao_

Sessões às
17 e 19,30

A maior e melhor comédia de todos os tempos, com Bette
Davis, Ann Sheridan, Richard Travis, Jimmy Durante e Mon-

Wooley. Segundo a metragem oficial de riso, êste filme
provoca 2.000 'gargalhadas cada vez que é exibido:

Satan janta conosco
IMPRENSA ANIMADA CINEAC (2x9 DFB)

HECTOR, o PELAD0 (Desenho)
FOX AIRPLAN NEWS (Atualidades)
Preços: 3,00, 2,00 e 1,00. Censura Livre

A's 1 1/2. 4 1/4 e 7 horas
AMANHÃ; Em comemoração à data, um programa gigante:

Cala a boca
A

Com Joe E. Brown

tentação de Zanzibar
Dorothy Lamour, Bob Hope e Bing CrosbyCom
���------------------------

ImperialEste dnema acha-se fecl)ado
para reforma geral"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:UM SONHO QUE SE REALIZA
Será eíetuada, amanhã, às 15 horas, a solenidade do Iançamento da pedra

edifício do «Clube Doze de Agosto».
mercial {la cidade, a idéia

per-I'
Presidida pelo dr. Aderllfll Imaneceu irrealizável durante oferta de c�rc� (l� setecentos Ramos da Silva e secretarfada

Iaraos anos por Irremovíveís l1;tetl'Os qnuurnuos aqueles con- pelo dr. Orlando Fflomeno, a

razÕes de ó;flem financeira. I hg'�os, aIlr�ça�lo� em C�$ L\_'d' 'r� aludida comissão assim se

Nunca, porém, perdida no 47 .,)00,00, gentII��m do dr. r. e. constituu: drs, Altamiro Gui
esquecimento. Ao Invés, cres_lhal

Ramos da SIlva, �OIlS!JtUlU rães, 'I'híers Fleming' e Vasco
cendo e gnuhnndo solidez pelo alongado passo e�l {lIreça? a.o d'Á"ila, engs, Tom T. wnai,
tempo em fOl'a. fun proposto e veio eontrfbuír Anes Hualberto e Heitor Fer-I sohrernudo para que redobras- rarI, com. Epaminondas San-
Entretanto, a campanha da sem os esforços empregados t L Ríl J

.

os, cap. ara I las, srs•• ar-
construção da sede do "Cluhe em favol' da almejada realí- me Línhares, José Elias, Rei-Dose." somente foi ínícíadn, a zação, naldo Moellmann, Dionísio na
rígor, em fevereiro de lH40. Coube, todavia, à diretoria mínní, Valter JUeyer, Líbórlo
Presidia a conceituada socíe- eleita para o período 1942/43 Soueiní, Celso Ramos, Círfaco
dade, àquela época, o d lst lnto - dr. Aderhal Ramos {la SIlva Crístoval e José Cândido ila
conterrâneo sr••Taime Linha- (presidente), eng". Heitor }�er-I Silva.res. Soh sua esclarecida dire- l'I11'i (vi�e-lIresiflente), (I�. �r- A 29 de junho, Intensífíeaução foi efetuada, a 20 do refe- laudo Eílomeno (lo secretárto) , do ns serviços já em franco
rtdo mês, importante assem- [orn, Valmor Wen(lhauSell (2°
bléía geral cuja fjulllidade con- secretário), sr, José Elias (10

tesourr-Iro) , sr, Ivo llIontene
gTO (20 tesoureiro) e cons .•Táu
Hue(les (urador) a delfhe
racão derínltva que levou o em

preendimento ao Iegítímo pla
II () da rea Iídade, Efetuou-a
ncertadameute, em 16 de [u
nho próximo findo, resolvendo
orgnnísar lima "Comi.ssão de
Construção", composta por
ativos e destacados elementos
da sociedade local, sob cuja
orientação permaneceriam are
tHS rôdus as questões referen
tes a o a ',Sl!lI to.

fundamental

Presidente de Honra do "Clube
Doze de Agosto", seu Presidente
efetivo no período 1942-43 e Presi
dente da "Comissão de Constru
ção" da séde do referido clube o

Dr. ADERBAL RAMOS DA SILVA é
um benemérito da obra que ama

nhã terá início.

Dar casa própria ao "noze"
é antiga

aSPiraçãO.
da

socieila-Ide florianópolitana. Nínguêm
sabe ao certo quando surgiu e

quem a sugerlu. Mas não é ím
provável flue tenha a Idade (la
quela agremlação desterren se,
cujn sede nunca pôde corres

pender satisfatoriamente às
suas necessidades de Instala
cão e desell1'ohimento.�

Chega-se a Imaginar, razoá
velmente, quem prlmeiro deve
Tia tê-la acolhido: gentflissíma
dona de imponente "sáia-ba
Ião", ao fim do século, cuidado
sa de sua elegância impecável,
sonhando Iívrar-se de lamentá
vels desastres devidos à carên
{lia de espaço do velho sobrado
da rua Augusta ...
A -pesar-{le sempre llavel'

{lontado com o interêsse e o

apôio in-estl'itos de quase todos
os dirigentes do prestigiado
cluhe, com a simpatia unânime
de nossos altos círculos sociais
e com o inestimável auxílio das
personalidades de maior vulto
na "ida administrativa e co-

do suntuoso

xo decurso de breves meses,
como resultado de tão íntelí
gente dístrfhufçâo de trabalho,
sucederam-se realizações dí-

i gnas de louvor, as quais efeti

I mente muito devem iI nova ad
ministração do clube - dr.
Leoberto Leal (presidente},
eng". Heitor Ferrar! (více-pre
sídente) , dr. ÚI']aIHlo Filomeno
(lo secretário), sr, João Uriar
te (20 secretário), dr. Joaquím.
Jlladeira Neves (10 tesoureiro),
sr, Solon Vieira (20 tesonreí-
1'0) e dr. Armando Caltl (ora
dor). Dentre tais sobressaem a,

feliz eseõlha do estilo arquite
tônico do edífícío (o colonial) �

adiantamento, três sub-comís- a elaboração {lo projeto de
sões vieram oferecer colabora- construção (apreciável estudo.
ção à que se formara: "Suh- (lo competente eng", Gilbertocomissão de Eínaneas" - dr. de Fontoura Reís) e o alcance
Aflerba_tl ,Ramos 1a. Silva e

(IUUSe integ-ral dos meios ii.
SI'S. J)IOIUSO Damíaní, ':�1ter nanceiros illdispensá"eis à
�[eyer, Celso Ramos, Cll'laCO cOllcretização (la obra
Cristoval e José Cândido da I

' .

Siha -, "Suh-comissão de Esta a llistória do esfôrço
Projeto" {Irs. Thiers FIe- que amanhã será coroado com

ming' e Vasco d'Ávila, eng's. o lançamento (ln pedra funda·
']_'om '1'. Wildi, Anes. Gualberto ment.al. A primeira pe(lra do
e Heitor Ferrari -, "8uh-co- e(Ufício próprio do "CJuhe 12
missão de Propag'íl.nda" de Agôsto". Um velll0 sonll0
jorn. 'rito Carvalho, I1r. nu- que se realiza ...

Dr. LEOBERTO LEAL - - Atual I
Presidente do "Clube Doze de Ages
to", a. quem inestimável esf3rço
já deve o empreendimento e por
certo muito ainda virá a dever.

sistiu na adoeão de medidas
preliminares tendentes à aqui
sleão de um terreno onde er

guer-se o prédío.
As providências então ado

tadas determinaram, llias após,
a coml)ra da ál'ea de 778 m2,
otimamente localizada à A"e
nida Hercílio Luz e 'proprieQa
de do sr. com. Ant.1nio de Cer
queira e Sousa, mediante a

quantia de Cr$ 30.000,00.
A elevada iniciatiYa, tempo

dellois seculllladn pela va]ioi'la

Dr. ORLANDO FILOMENO -- I'
Secretário (194244) -- Um nome de
projeção dentre quantos se insere
vem no quadro dos batalhadores
da idéia vitoriosa.

Dr. HEITOR FERRARI -- Vice
Presidente 1194244)· -- Operoso ele'
mento, de cuja ação em grande
parte dependeu o êxito da inicia ti-
va.

Esta guerra, mais do que qualquer ou.

tra, veio criar {nu sério probletna para
as elegantes de todo o mundo. O assun.

to, com certeza, ·llão é novo. Já foi abOl"
dado centenas de vezes, pOl' JIÓS outros.
'I.'ornoll·se, at,<, um tanto insípido. A pi.
Jhéria, à custa das Beldades que teriam
de se !)I'ivar <1os seus coslnéticos faciais, da disso. Aliás, )leUI sonlOS contra estas notícia não sel'{i mal recebida peJas nos.. l'eal'''. Eis o conselho de .Toana e Louise
o que equivale a dizei' que tel'ianl, pra· pequenas ,raidades fenlininas que são, sas e, quelll sabe-, pelos nossos leitol'e.s, :Leschill, duas faluosas pianist.as, que ex-

tic3lnente, de se privar (10 seu "oolnpf" afinal, o encanto do sexo opôs10. talubénl. }lel'imelltal'aJl1 passar seUl os seus cremes

e de sua beleza, já não tem muita fôr!:a Na Áfl'ica, por exemplo, em detel'llIi. fJ que II pt'opala!la falta de cosméticos de beleza favoritos,
de "hUltlOtll'''. E, conIO se te)11 falado tan� nadas tribunas, o ideal da beleza femini.. e outros produtos de beleza não deve }.� as duas jovens, COIll inteligência, l'C�

to elll que vão desaparecer os cremes, o na está na defol'llInç.10 do cl'âueo. Desde 1l1ais preocupaJ' Cl ning·uém. Porque nes.. COl'l'eraUI aos alilnentos sÍlnples, COl110 a

baton, o ronge, o eSlllalte para unhas, en· pequeninas, as llllllhel'E'S destas tribus ta (ora de l'e1'satz" os sucedâneos já apa. sua pl'inleir3 linha de defesa contra a

fi01, tôda esta séTie de Hcolnplelnelltos" ,'fio procurando lnetel' H caixa cl'aneana l'eCel'an1, E lnuito Jnais baratos do que escassez de coslnéticos.
para a gl'a�a e o encanto felnininos, e, dentl'O de 1ubos que se a,jllstaul perfeita- os originais. J15to nos leva a pensar que ."Joana sugere que se use clara de ovo

finaInlente, êstes artigos JH10 desa!Jal'e- U1ente. Quando chegml1 ao seu desenvol· 111uita gente n�lo ,'ai eSIJel'ar que os pro· COlno lnáscal'a facial, antes de alguJua
�em, e nas ruas continuan1os a ,rer, difL- vhl1ento I)Ieno, elas estão ('0]11 a cahe�a dutos t'alte111 ... Substitllí�los·ão, assiin que festa in1l)Ol'tante. lUas é conveniente la.
I.'ialuente a.flúncios, vivos e Dlo\'iluenta· tl'ansforlluHla eu) 14111 funi]. E, lá pal:a fiua1izal'em de ler esta l'eportageln. As yar, priJueil'a1uente, o rosto COln sabão e
dos dos produtos de beleza, as notícias" elas, são lindas ... As nossas belezas, fe. cozinheiras, principalmente, estão de pa. água. Depois de lavado, aplique·se.lhe "

êste respeito já começam a ser lidas com lizmente, não se deixmll tentar pelas

for.,
rabens. POl'que elas poderão ser lindas clm·a de ovos e deixe qne êste pel'�l1ane

descrédito. Com ceticismo, Com o desãni- mas cônicas. Dentro da cabeça elas po· como as garôtas faceiras que não cozi· �'a sôbre a pele durante nns quinze mi-
1110 daqueles que sonharam poder ver, I dem não ter nada ... Mas, por fÓI'a, terão 1Iham. Jlutos. No intm'\'alo, a·fim·de aproveitar
UUl dia, eUI plena rua todas as garotas lllU penteado bonito e 1I1Tl rosto

fascinan'j'"
1\'[a8 o que estamos esperando? () 111ais I)Ossível o seu pl'ecioso tempo, to-

con�lec�das, selU nad
...

a ]�O 1'08to, na exube· te, 11em que pal'él isso tenhalll que sus- YenHos à revelação! Ilue lun liallho, trate as unhas ou pregue
bel'ancla ou na carenCJa <los dotes )latu- tenL'l.r tôda U111a fábl'ica ele 1))'odlltoS de "Procure na sua pl'ópl'ia cozinha os U1l1 llotão de .seu vestido.
l'ais, IÜl1pas, COI)lO a natureza as fez. beleza, COUl nlilhal'es de Oll{,l'{tt'jos. I substitutos para os seus

cosn.l�ticos f[n70-' ]>al'a a limpeza das un�las, use o li1não.
Mas esta l'eportagelu não vai dizer na· De fáto, tenlos a certeza de que esta ritos, quando êstes COlneçarelll a "l·a- Renlova, (lepois, a clara de ovo cOln {tgua

Espere tim pouquinho!
O "Essener Nationalzeitung" (jor

nal de Goering), deu a entender aos
tcheques que não poderão de novo
ser independentes enquanto durar o
Terceiro Reich. Agora Max Karg,
num artigo publicado num jornal do
"Protetorado" diz que é impossível
a existência de um Estado Tcheque
independente dentro do "espaço
para viver" que precisai a Alema
Inha, Tudo quanto temos a dizer é:
espere um pouquinho! (E. C.) ,

I
I
I

Comprai na C.A SA MISCE
LÁNEA é saber economizar:

i\
II

Coluna FeIninina

"Tunisgrado.": o Novo Grito de
Alarme

Durante ais semanas que têm já
durado a luta na Tunísia. têm apa
recido em numerosas paredes na
Alemanha uma: simples palavra:
"Tunisgrado", A idéia era, fazer

compreender ao povo ::demão a lou
cura de deixar converter a, luta na
Tunísia noulra Sta,lingrado para os
::ulemães. (E. C.),

. I Os Alemães Controlam a Produção
.

Rio, (A. N,) - Como parte do pro- Agrícola da Europa
grama das comemorações da "Semana da . . '

Pátria", realizou·se no Campo de Despor· O Mlillstro da Agrrcultura da Ale-
tos do Botafogo, a "Festa da União Na- ll1�n,h�, Backe.' estabelcc�u um es

cional" promovida pelo Departamento de Cf! tono especIal em Berllll1 para o

Educação Nacional em cooperação com o fim de centralizar e controlan' a

Departamento de Im1JrenSa e 'Propagan. produção agrícola européia. A razão
da. Milhal'es ele crianças elas escolas desta dada é que em muitos países ocupa
capital com seus uniformes brancos par- dos as colheitas não têm impor
ticiparam da festa, cantando hinos e can- Lfll1cia imediata para o esfôrço de

guerra alemão, principalmenle nos
Bu:lcãs. (E. C.),ções patrióticas. e agitamdo bandeiras e

lenços. A cerimõnia teve inicio às 15 ho
ras, sendo presididas pelo general Firmo
Freire, como representante do Presidente
da República e capitão Dutra Menezes,
diretor·geral do Dip,

I

Os órgãos da Estatística Militai
têm apÔÍo legal, quando 'll.timam
o produtor e o vendedor a mostrar
o que possuem em seus estabeleci.
bentos. (D. E. M.),

"a Bandeira Nacional deve ser hastea·
da de sol a sol, sendo permitido o seu
uso à noite, uma Tez que se ache conve

nientemente iluminada", (Decreto·lei n,
4,545, de 31 de Julho de 1942, art. 12).

,r

Sr. JOSE' ELIAS - - I.' Tesoureiro
(1942-43,' -- Coopera.dor incansável
da elevada realização,

bens Ramos
1'3 e Almil'o
drada.

e srs. Solou Viei
Caldeíra de An·

h
,

tépida e cubl'a o rosto com uma camada.
de leite frio. (Pode ser pasteul'izado).
Uma rápida m.assagell1 fará conl que G;

sangue circule lnais rapidalnente e anIa ...

cial-.í a pele da face.
E mais: Não há necessidade de perder

a g'e111a do ovo. Use·a como "shaulpoo·'
para o cabelo. E, depois, se a leitol'a for
benl econõll1ica, poder'á fazel� uns deli
ciosos "lnerengnes" CODl a sua luáscara
facial ...
EUl quasi todas as casas há uma tor

neira. E em qllasi todas as torneiras bfu

água. Pois esta {tgua, fl'ia, aplicada elll.

C01UI)l'eSSa sôbre os olhos, vai opel'ar ver...
dadeit'os milagres, A irritação passará
COU} luna l�apidez illcl'ível.

COUIO se ,rê, a coisa é siulpJes. E, S�

bem feita, dispensa o uso de todos os ar

tifícios de bele'l:a, POl'que a pele fica ma

cia, ,juvenil, etc., etc, e - o que é mais.,
hnpo1'tante - natural.
E não deixa de ser iuteressante ima

ginaL'·se as daluas elegantes, às véspera�
de ll1na gl'ande festa, conlprando os seuS'

H(:oSJuét.icos" no arnUlzen1 a CI'S 2,()Q a·

dÓlzia, e na leiteria, a C1'$ 1,00 o litro_.�
SnJVIA AUGUSTA

Os nazis chamam às fileiras os emí ...
grados judeus!

Segundo o jOI'nal sueco "Vevko
Journalell", a falta de recrutas para.
o exército alemão tem obriga:do os

nazis a chamar às fileiras até oS'

judeus que emigraram para�, países'
neutrais. Por exemplo, em Estocol
mo, recebeu aviso de chamada um:

judeu alemão, cuja mãe é russa, e;

que, tendo emigr::lido para a Suécia:
em 1933, é hoje naturalizado sueco_

(E, C.),
REQUERIMENTOS, sôbre qualquer as

unto público? Procure a "Emprêsa lu..
termediária".

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

líssimo sortimento' de verão.
Variado sortimento de sedas.

«A Exposição»
de tropicais, linhos, brins e
u:ma visita, sem

PRAÇA

easealras,Ternos
Focam

,

a
•

compromisso,
QUINZE N. 11

APRENDA
COMO LER
DEPRESSA!

Também a cebola anda vasqueira no Rio ...
",Sugerida a importa(ão do produto argentino

São Paulo deverá começar na pri
meira quinzena dêste mês. El ainda
há uma outra esperança, segundo,
também, Q referido Sindicato, que
permitirá ao carioca comer cebola:
puder-se-ia adquir í-Ia na Argentina.
° produto platino, isento de direi
tos, poderá ser vendido no varejo a

CrS 2,20 o quilo, e, mesmo, cobra
do o imposto, poderá ser entregue
ao consumo público ao preço de Cr$l)3,80 o I!ui!o ..
A opinião dos ·negociantes do

Mercado Municipal é que, sendo a

caixa de cebola vendida no Rio
Grande do Sul, a CrS 120,00, quando
aqui se acha tabelada por CrS 54,00,
o resultado só poderia ter sido o

que foi: a cebola ficar por lá mes-
mo ...

Desta ou daquela maneira, a ver

dade é que, aqui, acabaram-se os

apetitosos bifes à cebolada ...

RIO, setembro (Do Bureau Inte
restadual de Imprensa para o Esta
do) - Ultimamente, também a ce

bola vem faltando nesta capital.
Sendo, como é, um tempero quáse
que obrigatório na técnica culiná
ria, as donas de casa se vêm em apu
ros para a confecção do prato mais
trivial de seu cardápio diário. °
Sindicato do Comércio Atacadista
de Gêneros Alimentícios. daqui ale
ga que a crise é devida ao fáto de
estarmos já no fim da safra proce
dente do Rio Grande do Sul, que é
um abastecedor do mercado do Rio.
Além disso, a pouca cebola que ês-

.

se Estado produtor ainda nos pode
ria mandar vai ficando por lá mes
mo, onde o preco é mais vantajoso
no mer-cado local. Felizmente, para
� carioca, dizem os entendidos no
assunto que, breve, teremos aqui o

excelente tempêro, pois a safra de

provoca, em regra, enjôos, vômitos
e azia, perturbações essas causadas
pelo excesso de acidez no estômago.
Para combater a acidez, tome Leite
de Magnésia de Phil1ips, que alca
liniza o estômago e tonifica o apa
rêlho digestivo.

Leia no novo número de SELEÇÕES
como, ao chegar ao têrrno dêste
artigo, o leitor deve estar lendo
duas vezes mais depressa do que
ao começar. E verifique ainda si:

Está V. vivendo - ou sim
plesmente vegetando. De
zesseis pontos pelos quais V. pode
sabê-lo com segurança... Pág. 1.

A indústria mais perigosa
do rnundo! Corno se fabricam
formidáveis explosivos na maior
fábrica de TNT existente nos

Estados Unidos... Pág. 4.

Por que razão os lucros da
indústria se transformam em

4$ AMÉRICA$ UNIDAS, UNIDAS VENCERÃO
H��.�.�...aa�..................................••••••••••••••

O «Gurupâ» Os russos não ma�
RIO, 4 (A. N.) - Já se en- perderao Kharkov
t Londres (E. N. S.) - Ao que in-con ra em serviço de guerra, forma o correspondente militar do

no Atlântico Sul, integrando "Times", a recaptura de Kharkov
um conjunto de unidades da pelos russos não ficará exposta ao

Fôrça Naval do Nordéste, o ca- perigo de um contra golpe, tal co

ça-submarinos "Gurupá", mo-
mo aconteceu ao inverno passado.

derno e bem artilhado navio
Isso se deve principalmente à fal-
ta de reservas dos alemães, falta

adquirido pela nossa Armada, essa que será ainda mais acentua
nos Estados Unidos. da pela nova ofensiva russa no se
Para comandá-lo, foi de- tor de Eriansk. Ademais, as comu

signado o capitão-tenente Hé- meações dos russos apresentarão
lia Ramos de Azevedo Leite consideravelmente melhoras sôbre

, aquelas de que dispunham quandoque há pouco terminou o curso conquistaram Kharkov há um ano.
de especialização naquele país "Os russos possuem agora atrás
aliado. de si boas es.tra�as, o mesll!-? .as Bppresmtante Geral. no Brasil:

suas cornumcaçoes ferroviárias

I
FERNANDO CIDNAGLlA

GRATIS !
melhoraram decididamente. As RI'f! do Ros(Í1'io, 55-A - 2.° anda,' - Rio

forças russas que agora atacam
Kharko'v achar-se-ão, portanto em ENCARREGUE a "Emprêsa In terrne-Quer receber ótima surpresa, .que condicões muito superiores as dos diária", de todos os seus interêsses juntoO fará feliz e lhe será de valiosa seus antecessores do ano passado a. qualquer departamento .público civil,

utilidade ? Escreva a SOARES__.
. milItar. bancárIO" eomercUll.

Caixa Postal 516 -- Rio de Janeiro,

salários mais altos, beneficiando,
désse modo, a todos... Pág. 77.

SUCO de peixe que salva
os náufragos! Como, espre
mendo peixes, se obtém um suco

que mata a sêde... Pág. 66.

.As incriveis façanhas de
Bolivar! O resumo completo
de uma fascinante e recente bio
grafia do Libertador... Pág. 99.
Não deixe de ler êstes e outros

artigos notáveis no número de

1DIA� lambém ri [)(,ATO
rortarrdo ou cosendo.'

CreditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

O maior e mais acreditado Clube de Sorteio de Mer
cadorias do Estad-o

Sortf>_ios nos dias 4 e 18 de cada mês.
PREMIO MAIOR CR s 6.250,00
Muitas bonificações e inscrições de pagamentos.

Médico gratís
NOTE BnM todas estas vantagens por apenas

n ,Cr $ 1,00. Tudo que promete cum

pre íncontíuente, Não existe igual. Não reflita e não
duvide um 8Ó instante. Concorra para o próximo
sorteio, tenha cofíançe, Que, quando menos esperar; a
sorte virá ao seu encontro

Conserve bem na memória os dias It e 18

Igrejas transformadas em
depósitos de muni�ões

Londres (B. N. S.) - Os ale
mães estão arrazando diversas
igrejas afim de construir fortifica
ções - informa o jornal sueco

"Aftenlidningen", Entre elas, o
jor-nal menciona a famosa igreja
de Sorreisa, na Noruega. Esse
templo, que, durante todo o inver
no, havia sido utilizado como de
pósito de munições, está sendo
destruido, atualmente. Apesar da
população ter feito um apêlo às
autoridades de ocupação par,a pou
par a igreja, ha pouca esperança
de que esse apêlo seja atendido,
p-orque, mais de uma voz, os ale
mães já demonstraram que não to
mam em consideração pedidos se
melhantes - conclue o Aftentid
.ningern ",

CtK.STO!>fe

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LA.US
Hoje e amanhã será a lIua preferida

,.Drogas naeãonaís e estrangeiras - Homeopatias - Perfumarias -

Artigos de borracha.
·Garante4e a exata observância no receltulÚ'lo médico.

PREÇOS MÓDICOS.
"'Rua Conselheiro Mafra, 4 e li (ecllffclo do Mercado) - Jl'ONID 1.IIU

SE�AS
padrões maravilhosos, finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país. são encontradas DOS balcões da

Casa SAN.,.Il BOSA
:'\

Diariamente recebemos novidaaes
RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

..

,
�JI

,LAVANDO-SE COM O SABAO

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
or». WETZEJ..J INDU8TRIAL-JOINVILLE (Marca

-� P()UPA-SE DINHEIRO E ABORRECIMENTOS
s��Ã� 'jIRCtA,.- t< ..

Esp ECIAlI DADE
r,regrsr.)

\,
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Louvados por terem afundado um submarinolHO, fi (E.) - O ministro Salgudo Fi·

j
êxito, no di" :H·7·43, um submarino do mento, tripulante, e 3° sargento Manuel

lho baixou a viso, Iouvando os oficiais, Eixo, afundando-o. Gomes de l\fedeiros Fflho, tripulante.
sargentos e praças, que constituiam as A equipagem do pctmeiuo avião citado A eqnipagelll do segundo avião com-

equipagens dos aviões da Fôrça Aérea no Aviso compunha-se do capitão-aviador punha-se <lo capitão-aviador José �Ial'ia
Br-asílen-a, do patr-ulhamento a cargo da Almtr (los Santos Policarpo, piloto, as- �Iendes Coutinho �Ial'quês, comandante,
Base Aérea do Galeão, pela atuação pn-ante Sérgio Cândido Schuoor, co-pilo- 10 tenente-aviador Luiz Oomes Ribeiro,
excepcional que ttveram, atacando com I to, 10 sargento João Antônio do Nasci- piloto, 20 tenente-aviador José Car-los
___ __ _••_........... de )Iiranda Cor-rêa, eo-pítoto, aspirante,

O E�TADO E
Alber-to �laI·tillS '1'0I"re8, tripulante,

Sportl"VO 1° sargento Sebastião Oomingos, 2° sar

gente Gelson Alber-nnz l\luniz, 3° sargen
to Manuel Catarino dos Santos, cabo Raí-
mundo Hem-Ique Freitas e soldado de
pr-imetr-a classe �Jnísio Silva, todos tri
pulantes.

O Aviso do míntstro assim conclue:
"O prtmch-o dêsses aviões teve o con

tacto inicial com o tntmígo, atacando-o
e recebendo nutrido fogo anti-aéreo, ca

bendo ao segundo a mlssão que persistia
em forte reação anti-aérea. Os oficiais
que eq uipavum os referidos aviões de
monsu-aram, a par de um elevado espt
rito militar, qualidade de pronta decio
são, cor-agem e patr-íottsmo, que foram
secundadas pelos demals membros das
trtpuluções, concorr-endo assÍ111, CODl ês
se btilhante feito, pai-a mais uma vitória
da Fi))"<:a Af-rea Brusrleh-a, na guerra em

que estamos empenhados, em defesa (lo
Brasil, do Continente Amet-ícano e da

NO RIO

I
por pontos perdidos, elos concor-

O Flamengo venceu ao América rentes: Flamengo, 6 ponlos; Flu
por 3 a 1, tentos de Perácio, Ziz i- minense 7; São Crirtóvâo 8; Vasco
riho e Jacir, para o bando vence- e América, 10; Bangu 12; Botafogo
dor e Esquerdinha, para o "onze" 16; Canto do Rio e Madureira 18
vencido. Renda: 113.729 cruzeiros. e Bonsucesso 24.

- O Madureira derrotou o São EM SÃO PArLO
. Cristóvão por 3 a 1, tentos de Jor- O São Paulo venceu ao Corin-
ginho, Dorval e Mur ilinho, para o tians por 2 a O, tentos de Leon idas
quadro vencedor e João Pinto, pa- c Luizinho. Renda: 367.181 cruzei
ra o esquad rão vencido. Henda: ros, recorde brasileiro.
;16.660 cruzeiros. - Eis a classificação, por p on-

- Bangu e Bonsucesso empata- tos perdidos, dos concorrentes ao
iram por 1 a 1, tentos de Baleiro e campeonato paulista: São Paulo e
Sá. Renda: 14.860 cruzeiros.

.

Corintians, fi; Palmeiras 8; Juven-
- Ante-ontem, à noite, o Flu- tus c Ipiranga 12; P. de Esportes

minense abateu o Botaf'ogc por e Santos 16; P. Sanlista 25; Co-
5 a 3. Marcaram os tentos: Russo mercí sl 26; S. P. R. 28 e Jabaqua
(3), Adilson e Tim, os do Flumi- ra 30.
riense e Pirica, Diaz e Heleno, os EM SANTOS
do Botad'ogo. Renda : 39.980 cruzei- A Portuguesa Santista abateu o
iras. .labaquara por 4 a 3. Renda: 8.400

- A tabéla do campeonato ca- cruzeiros.
:rioca marca para o próximo do- EM NITERóI
mingo 'os seguintes jogos: Canto Icaraí 3 e Canto do Hio 1.
do Hi o x América, Bangu x Vasco, EM BELO HOH.TZONTE
Flamengo x Fluminense, Madurei- AtJ.ético 3 e Sele de Setembro O.
Ta x Bonsucesso e São Cristóvão x EM CUHITIBA
Botatogo. AlIético 2 e Bri lân ia 1; Comer-

- É a seguinte a classificação, cial 1 e Brasil 1.
.....................................................

O valor de um bombardeio
ARGEL, 6 (D. P.) - Dá-se

particular importância ao re

cente bombardeio de Bolzano,
localidade situada 50 quilôme
tros do Passo de Brenner, uma
vez que êsse centro ferroviário
póde ser de grande utilidade
para a remessa de fôrças e

abastecimentos alemães na di
reção da Itália Setentrional.
Pela primeira vez nesta guer
ra, a aviação aliada ataca dire
tamente o coração do "Eixo"
Roma-Berlim.Com efeito,Tren
to e Bolonha são centros ferro
viár-ios de tal importância,que,
se os destruirem os bombar
deios, ficará paralisado todo o

trânsito nas dez linhas princi
pais que correm na direção da
Europa. De 95 por cento' de to
do o petróleo que é recebido
pela Itália, cinquenta por cen

to está sujeito ao trânsito fer
roviário entre a península e os

demais países europeus. Oiten-

ta por cento do carvão e pro
dutos de aço também utilizam
as estradas e vias férréas que
passam pelo Passo do Brenner.
Os ataques àquelas cidades es

tiveram a cargo de "F'ertalezas
Voadoras" .

AS SOJ�ENIDADES no lHA SE'rE DE

SETEi\lBRO NA c.'\TJimnAL ME·

'l'RO)'OI,JTA.\'A

Festtvidade de Nossa Se-nhora Apare
cida, Padroeit'a do BI'a�il - 1210 aniver
sário da pr-octamação da Independência
- 29° aniversário <la posse do exruo,
e revrno. sr. Arcebispo Metropolitano.
Pela tríplice ocurrência, decorrerá fes

tivamente o dia 7 de SetemlJro próximo
na Catedral Metropolitana.

O programa das solenidades é o que
se segue:
Às G horas - Repique festivo do car

rilhão da Catedral;
Às 7,30 horas Missa festiva, em

honra a Nossa Senhora da Conceição
Aparecida, Padroeira elo Bra.sil. com 'co
munhão dos fiéis nas intenc:ões da Pá
tria e do exmo. e revl11o. sr. Arcebispo
Metropolitano;
Às 19 horas - Solene "Te Deum" em

ação ele graças, presidiela pelo exmo. e
l'evmo. sr. Arcebispo Metropolitano, com
a assistência elo exmo. sr. Interventor
Federal e altas autorielades, clero, asso
ciações religiosas e povo enl geral.

A vida imita o cinema ...
Baía, 6 (A. N.) Foi preso o jovem artista Nivaldo França,

caricaturista, envolvido num caso de assaltos a mão armada Ino bairro comercial. Alegou na polícia o referido jovem que
assim procedeu depois de ter presenciado o assalto efetuado ------------

pelo artista cinematográfico Edward Arnold, no filme "Entre
dois Caminhos".

a orelha motoristado

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Desembarque aliado :perto. de Lae�. -_.-.:: ��. -���'I"�t.��WWl�r-"t.,���� .. ,� .. l.í'"""5"�.��

Melbourne, 6 (U. P. Urgente). - E' Melbourne, 6 (U. P.). -- Informa
violento o ataque que os aliados ções oficiais indicam que o general
lançaram a Lae, importante base Mac Arthur está dirigindo pessoal
japonesa na costa nordeste da mente a ação aliada contra Lae.
Nova Guiné. As tropas norte ame- Ainda, segundo se soube nos cír
ricanas e australianas desembar- culos autorizados, o general Mac
caram ao nordeste de Lae, cortan- Arthur chegou à frente de bata
do as comunicações do lnlmigo lha logo após o desembarque alia
com Finschaffen e o norte da Nova do ao nordeste de Lae, efetuado
Guiné. Durante as combates aéreos sob a proteção das forças aéreas e

travados sobre a Nova Guiné os navais norte-americanas.
.

aliados derrubaram 21 aviões japo
neses, perdendo apenas dois apa
relhos.

DIA 6 DE SETEMBRO
BEATO TOM'AZ TZUGl, MAHTIR
Natural da província japonesa ele

amura; ele família nobre. Dist ingu indo-se
elurante o tempo de estudo, já por sua

aplicação, já pelas virtudes. entrou na

companhia de .Jesús. Terminados os es

tudos trabalhou longo tempo como Mis
sionárío na sua província natal, onde,
com sua eloquência atraiu a muitos ele
seus pa trícios. Com o adven to ela tre
menela perseguição que resultou na ex

pulsão de todas as orelens, Tomaz se

retirou, por algum tempo para Macáu.
-Torriou ao depois ao Japão para auxiliar
aos cristãos perseguidos e, prêso; pas
sou um ano no cárcere Nangasak í. A sua

família rogou-lhe que abandonasse a fé
católica e levasse em conta o bem-estar,
a fortuna e a elignidade deles, se é que
não temia a morte. Inabalável no pedes
tal de sua virtude, não se deixou vencer

e marchou alegremente para a fogueira,
que o devorou.

COMPANHIA
INTERNACIONAL

DE
CAPITALIZAÇÃO
Amortização de Agosto

No sorteío realizado 2em de
Agosto .ie 191t3 toram Rortf'8
das I1S seguíntes combln-ções

R
Q
K
M
A
5
Z
U

c 5
MM
A E
I T
D B
T Z
U F
D Q

O santo do dia

Os portadores de títulos em

vigôr contemplados são eon-

Ividados a receber o reem
bôlso garantido, na séde da

Companhia,
ou com os Agentes Ger818:
Sociedade Comercial
LIVONIUS LTOA.

BLUMENAU
Nilo ínterrompam o paga

mento regular das mensalída
.

des dos seus títulos.

Em caso de Interrupção, re
nabílítem Imediatamente Oll>
seus títulos. E' sutíeíente pa
gar UMA MENSALIDi\DE para
revigorar o mesmo e evitar a

perda do direito sÔbre o sor-
�elo e salvar as suas

economias.

�-�_-_- .-.-_-.-.-_-_-_..-_-.-.._._-_-_-.-_-Jf

MACHADO & CIA.

Civilização".

DIA 7 DE SETEMBRO
Festa brasileira, o dia de hoje,

evoca no Coração de nosso gcn te
o amor elevido àquela que sempre
protegeu o Br-asil e sempre acom

panhou, elos albores ele sua cxis
tência. pelos séculos em fóra, até
os nossos dias. A Imagem de Nossa
Senhora da Aparecida foi cncon

trada por pescadores na sua Faina
Irabalhosa. Conservada por 15
anos cm casa particular recebeu
ao depois um oratório, em que aos

I sábados,
o povo se reunia para

Icantar o têrço e mais devoções. Os
se.u� �llilagres se difundi.ram c o

Vlgal'lo de Quaratinguetá e outros

r'lhe construíram uma cepclinhu e,
demolindo-a, mais tarde edifica
ram ouí ru maior. Tal é, em poucas
palavras, a história- ele Míraculosu
Senhora, cujo Santuário hoje cons
ti lui uma, das glórias do Brasil e
do seu povo. É hoje a padroeira
do grande Brasil, e, como tal, ve

nera/da por seus filhos.

AG1i:NCIb..B E REPRESENTACOES
Caixa postaI - 37. Rua Jolio Pinto - L

Florianópolis
Sub-a&'entes nos principais mUIicfplOll do;

ESTADO
---------------------.

l,dmpral na CP SA Ml::-CE
LANEA é saber economizar'

J

DecepouRIO, 6 (A. N.) - Numa ga-
.

em um carro de sua proprieda
rage do Alto da Boa Vista o de, levando consigo a orelha da
proprietário duma emprêsa de vítima. A polícia está procu
:transporte chamou um dos rando deter o criminoso para o
seus motoristas para pagar devido esclarecimento do fato.
seus vencimentos � mandá-lo
embora. No momento em que o

empregado verificava se o di
nheiro estava certo, o patrão
veio por trás com afiado cani
vete e decepou a orelha direi
ta do motorista. Após a prática
do crime, o sanguinário fugiu

o PREÇO DA CARNE
Aumentadas as privacões dos pobres

Não suspendem a sua marcha ascensional os preços. Por mais
que se avolumem os clamores populares, por mais que se agr-avem
as dificuldades em que se arrastam os lares de posses reduzidas,
dia a dia os preços se majoram, aumentando as privações das famí
lias pobres.

.Iá amanhã passará o consumidor a pagar preços mais altos
pela carne verde, não obstante haver êste produto, de tanta. impor
tância para a alimentação püblíca, sofrido um aumento de preço
em agôsto.

'

A Coordenação, anunciando o estabelecimento de novas cota
ções para a carne, expõe alguns dados com que procura demonstrar
a manidade de qualquer medida tendente a evitar a alta. Não com
plexo se aJlresenta o problema, tanto depende êle das influências
de preços dp expol·tação, de falta de rebanhos em bôas condições
e de outros fatores consideráveis. Caberia um exame acurado e com
pleto ela questão, l)ara localizar·lhe as causas fundamentais e pro
curar-lhe os remédios adequados. O que impressiona, eutretanto _

seja a alta ine,·itá"el ou não - é a situação do consumidor pobre.
Que gênero de primeira necessidade, afinal, se conserva em cota
ção acessí"el às bolsas desafortunadas? Nenhum. A carestia {' gp.
ralo Não lhe escapam llrodutos típicos d�l economia do Es·tado _

arroz, cal'ne, feiJão, etc. Que caminho resta, nesse andar das coi
sas, ao público, esmagado pelo custo l)rogressivo, ininterrUI)tameute
progressivo da vida?

Eis uma intel'l·ogação a <]UP talvez ningupm saiba resolver, mas
todos ,sentem de uma atualidade cada dia mais imperativa e mais
pungente, - conclue o "Correio <lo Povo", de Porto Alegre.

�"""'�"-;-.T.
"

_"".,

Compram-se estabilizadores. �Parte dos prisioneiros fascistas capturados pelas- forças das Nações Unidas na ilha de Pante.�Na "Radiolar", rua Trajano, 6. laria. [Fóto da Inter-Americana, para O ESTADO]

'{I
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CLUBE DOZE DE'AGOSTO
HOJE, 6 de Setembro--«Baile das AInéricas»

A venda das mesas, cujo resultado reverterá em benefício do NATAL DOS POBRES, promovido
pela CRUZ VERMELHA BRASILEIRA, está sendo procedida na secretaria do Clube.

A idéia predominante dOS russos
Londres (B. N. S.) - Em

tele-,
vida familiar, e na reconstrução

grama de Moscou, o corresponden- nacional. Para isso, é essencial \ j

te do "Sunday Times" Alexander uma ordem européia estável, que \

Werth escreve: "Constitue assunto somente poderá ser atingida com a

muito complexo abordar-se todo o estreita cooperação dos alia--os.
futuro da política externa soviéti- Existe na Rússia uma profunda co-

ca, mas são as seguintes as minhas municação de que a aliança anglo
Impressões, elepois de inumeras soviética é uma condição absoluta
conversas com civis e soldados, du- mente essencial para a própria
rante a minha viagem ao setor de prosperidade e restauração da
Orel. 0." russos estão interessados Rússia". Acrescenta Werth que a

apenas era duas coisas: a mais rá- dependência econômica dos russos

pída possível libertação de seu país ã Grã-Bretanha e Estados Unidos
e a imensa tarefa de reconstrução também significa cooperação polí-
que têm ele enfrentar. Quanto tica e que os russos consideram
imensa será essa tarefa pode-se uma França e uma Polônia poue
aqui latar pelo deserto em que se rosas essenciais à sua própr-ia se·

transformou a outrora florescente gurança. Não ignoram que outra
província de Orel, havenclo, ainda, alternativa - a Europa central

da-Igrande perigo que toda a Ucrânia mina ela, mais uma vez, por uma

venha a sofrer o mesmo destino, Alemanha poderosa e agressrva -

antes de ser libertada. Todos pen- ameaçaria toda a sua existência
sem, atualmente. baseados na res- nacional.
tauração de seu próprio lar e sua

o TOSSE o BRONQUíTE

I VENDE�I-SEj
agorn a preços mais baratos, CORREIAS PARA
TRANSMISSÃO, de todas as bit.olas, fabricadas com

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

quantidade. Poqo rn- se os melhores preços da praça.
Tratar à rua Conselheirs Mafra, ri

' 41.

TIMaNCARla BARREIROS

....
)7" ,

j

), Casa Beirão
Fábrica de artefatos

de couro
SECÇÃO VAREJO

Elegantes conj untos de
cintas e suspensórios
de couro, para homens
a crianças, carteiras,

porta-níqueis,
malas, etc.

Só na (ASA BEIRÃO
Rua Tiradentes, 3
FLORIANOPOLIS

los sofredores
.ora. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

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

oferecer os seus préstimos.
Escreva detolhcdornerrte e-«

nome, idade, endereço e en

velope selado para a res

posta.

"A Bandeira Nacional quando hastea
da em janela, porta, sacada on balcãe, fi·
carã: ao centro, se isolada; à direita, se
houver bandeira de outra nação; ao een

tro, se fígur-aeem diversas bandelr.....
perfazendo número impar; em posição
que mais se aproxime do centro e à di·
reita deste, se figurando diversas ban
deiras, a soma delas formar número par.
As presentes disposições são também
aplicaveis quando figurem, ao lado da
Bandeira Nacional, bandeiras representa
tivas de instituições, corporações ou as

sociações". (Deereto-Ied n. 4.545, de 31 de
JnIho de 1942: - Art. 18. N. O.

� �.

S a nu uenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:
}. RSENIATO, VANADA·
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETCi
TONICO DO CEREBRO
lONICO DOS MUSCULOS
o. Pálido.. DepauPlrado.,
E.gotado., Anêmico., Mil.
qUI criam .Magrol, Criança.
raquítica., rlclblrio I toni-
fic�çio gl,.1 do organitmo

com o

San U u e n -o I
Llc. D.N.S.P. g' 199, da 1921

Vendem-se 3, em ótimas con
dições. Ver e tratar no Arma
zem Bom Fim. No Estreito.

v. ·9

I
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