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GRANDE NÚMERO ·DE PRISIONEIROSLONDRES) 7 ru. P.) A EMISSORA DE ARGEL INFORMOU QUE OS ALIADOS
CAPTURARAM GRAN DE QUANTIDADE DE SOLDADOS DO "EIXO" NAS LO
CALIDADES DA CALA_BRIA) OCUPADAS PELAS FÔRÇAS DAS NAÇÕES UNIDASa

Dino Grandi
saíu da ItáliaI o

Preparando o
assalto a Lae

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Berna, 7 (U. P.) - Despachos
da fronteira da Itália informam
que o jornal de Turim "La Stam
pa" publica o seguinte textualmen
te: "O ex-presidente da Câmara
dos Fase ias e Corporações, conde
Di no Granrl i , saiu ela Itália há vá-

o rios dias com sua família". I Florianópolis- Quarta·feira, 8 de Setembro de 1943 , H. 8913

Melbourne, 7 (U. P.) - As fôr
ças aliadas, que desembarcaram
ao nordeste de Lae, avançaram
cerca de 16 quilômetros, chegando
a ponto situado a apenas 15 quilô
metros de Lae, a mais importante
base japonesa no nordeste da No
va Guiné.Ano XXIX

Dá margem a comentários.

'Maceió, 7 (A. N.) - Continua sendo focal�zado pelo jor
nal "A Notícia" o caso de dois espetáculos organzzados no "Me
tro Cinearte" em benefício dos menores abandonados, numa

r-campanha patrocinada por elementos representaiiuoe da so

ciedade local. A renda dos espetáculos atingiu aproximada
, mente nove mil cruzeiros e a Comissão Organizadora apresen
tou despesas que absorveram a quase totalidade da renda, en-

tregando o líquido de 142 cruzeiros. O jornal convida a Co
missão Organizadora do festival a apreserLtar os comprovantes
das despesas.

o que diz a rádio de Berlim
Londres, 7 (C P,) - A emissora de Berlim considera que a in-

Estão' avançando numa- frente de 50 quilômetros Prevê desembarque no sul da França
Q, G. Aliado Argélia, 7 (U. P.) r: mil, prisioneiros, cm sua ma!9ria marcham atra\'é� elas lll()l1ta,n�las di' Argel, 7 (u:. P.) - A emissora de Roma está prevendo o

O cxórcit o anglo-canadense c.le 111- italianos, que f'icaram como for�a Aspromontc, . tCIll, o prOP�&I�(: �le desembarque aliado na zona de Marselha ou, melhor, pelo golvasâo, que se íntcrnou profunda de retaguarda para efctu�r açao chegar as prmas lesle, de Calaor!a, fo de Lião. A região meridional da França (disse ironicamente)mcní e nas montanhas de Aspromon dilatór-ia, enquanto os alemães se afim-de cortar dessa rorma as for- " • L. _.' , • _. •

te, conquistando a: povoação de Sai retir,a\'am para o norle. Os ilalli��os ças inimigas que estão empenhadas de�e exerce: exvraol,dlnar!a a�raçao para .os, anglo-amenca
Sí ef'ano, ameaça deixar isolado todr continuam a render-se como prrsio- na defesa do extremo mer-idional nos . O locutor tambem nao dispensou a hipótese, do desem
o extremo oriental da ,Calábria neir�s, em grupos de cem. ou mais. dr Itália. A coluna da costa o�ld.en- barque nas regiões balcânicas. Terminando, disse a emissora
enquanto que, pela costa oeste, che Continua sem lI1c?nvementes o tal, por seu turno, avançai rápida- italiana: "É provável que os próximos dias nos revelem quaisgnu às proximidades da Í1�lport?ntt avanço das fôrç�s Jl1v�.soras, que, m�nte ao longo da estrada cos- f�
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cidade pot-luária de Palmi, Sôhr. cm suas operaçoes mais recentes, teira. oram as eCIsoes oma as em ue ec .

umc frenle de 50 ]\II1S. desenvolve além de fazerem numerosos pr i-
--------------

se êsse avanço geral das veterana, sionciros, tomaram San Stefano e A I
..

Ortodoxo e'o Kremlinforças de Montgomery, na monta várias outras localidades. San Ste- qreJa 1 «»
nhosa região. Não obstante as gran fano acha-se a 11 kms, ao sul de
des vantagens que ao inimigo ess: Bagnara conquistada ontem e a 15 Moscou 7 (U. P.) - Pela primei- "Santo Sínodo", que é o Conselho

I
tabelecimento da Igreja Russa. En-

topografia: oferece, corno acentúa ( krns. de Reggio. Sua. ocupação ra vez, d'esde 1917, os mais altos Diretor Supremo, ?a Igreja Ortod,?- �,revis�ado 'p�r um
.
repórter

. d.o
comunicado aliado, continúa sendr representa um a1vanço de 16 kms, dignitários da Igreja Ortodoxa Rus- xa Russa. A notIc�a dessa recepçao I paylI, �all , o patr iarca prOVIS?
escassa a resistência oposta pel: ro longo da costa ocidental, onde sa foram recebidos no Kremlim. Os ocupou lugar saliente na

pnmeIr"I· no, Sérgio, declarou que a Igreja
"eixo", notando-se quase absoluta

I
se efetuaram os desembarques. Os; senhores Stalin e Molotov recebe-, página de todos os jornais, os quais havia contribuido cam mais de oi-

O I b d
.

d ram o patriarca provisório Sergio, expressam que o chefe do govêrno to milhões de rublos para a co ns-ausência de tropas alen�ãs. amg 9- o serva, ores �onSl era�l1 .
que as

bispo metropolitano de Leningrado' considerou o assunto com simpatia trução de uma coluna de tanques-canadenses fizeram ate agora três tropas do Oitavo Exército, que I •

e o primaz da Igreja Ucraniana, Ni- e que não haverá nenhuma objeção i e que, além disso, sacerdotes e

colas. Êsses dignitários informaram por parte do govêrno russo. A 01'-, fiéis contribuiram com donativos
a Stalin e Molotov do seu desejo de ganização do "Santo Sínodo", que; superiores a dez milhões de rublos
convocar um conselho nacoinal de foi dissolv�do nos primeir?s,. dias I para

a .aquisição de aviões, N
alívio

bispos destinado a escolher. um pa- da revolução r��sa,. constítúí o I aos fend?s, socorro ao� orfaos e

triarca permanente e orgaruzar um passo mars significativo para o res- restauraçao das zonas hbertadas.

vasão do sul da Itália constitue "ameaça de importância secundária Londres, 7 (D. P.) - Até o fim
para o continente europeu". No critério dõ locutor nazista, o Alto-Co- do outono dêste ano, os' russos li
mando Britânico não pretende travar lutas de grandes proporções bertarão tôda a Ucrânia até a linha

.

d ·do Dnieper, e a região da Rússia
para conquistar maior terreno. Estas conjeturas da propagan a na-

ao longo do rio Desna na direçãozista foram irradiadas no momento em que a emissora de Berlim anun- de Smolensk. Essa é a opinião dos

n Uue rra te rm "Ina ra" em fl" ns de 4 JJ �i�v.i:d.� �v�c.O���!�ã�a�i!��pas
ítalo-germânicas do sul da Calábria, in- g���r�����l��ml�;I��ft�Ss ����l�;uid�:H 'I _ de sua oração, Chuchíll exaãtou a

eh b II Ue "d
'

d d H d
da Rússia. Ainda de acôrdo com o

Washington, 7 (U. P.) - O senador Willard Tydings de- ure I na DlverSI a e e arwar feesn�a;l����l�I��s êrxei���i�Oosv{�:i��I�la;��clarou em uma roda de jornalistas que a guerra terminará . Cambridge, 7 CC. P.) __:_ O sr. sentava para sociedade humana o rão conquistados no sul da Ucrânia,
em fins de 1944. Acrescentou que talvez o "eixo" seja derrotado Winston Churchlll recebeu o título fato de que 'os povos britânico e onde o avanço das tropas russas se

ainda este ano na Europa. Intensificando-se logo as operações de membro "honoris causar" da Uni .. nortc-cmcricuno falassem o mesmo está processando de forma mais
, , versidade de Harward. Discursan- idioma. A propósito, avançou a, se- rápida do que no setor central,contra o Japão, a-fim-de pôr têrmo ao conflito ate o fim do pro- do durante a solenidade, o "primei- guinte tese: "êste previlégio de um

ximo ano. Declarou o senador que, apesar das diferenças de idioma comum é herança inestirná-
clima, lingua e formas de go._yêrno, as Nações Unidas estão lu- vel e talvez venha a ser algum dia

� o alicerce de uma cidadania co-tando com "assombrosa união". ,
mum ". Cburchill também dedicou
trechos de seu discurso às aspira
ções do ser humano, dizendo que a
tirania era o inimigo dos povos
amantes da liberdade. "É a tirania
que combatemos, sej a qual fôr a
forma em que se apresente ou o

idioma que fale". Em certa alturn
de sua oração, Churchill exaltou a
estreita união anglo-americana, que
se fazia sentir nos campos de ba
talha, nos ares e, ao mesmo tempo,
nos dominios do pensamento, con

sagrados aos direitos e à dignidade
do homem. Churchill, finallmente,
enalteceu os esforços da Universi
dade de Harward para fomentar a
maior propagação elo idioma inglês São Paulo, 7 (A. N.) - Em 1'es
básico. Citou, em seguida, os 111es- posta a uma consulta do SindicaLo
tres das universida,des norte-ameri- dos Jornalistas Profissionais decanas empenhados nesse labor,
cujos esforços têm dado frutos par- São Paulo, a Superintendência de
ticularmente satisfatório na Améri- Segurança Política e Social infor
ca latina. E acrescentou: "não ve- mou que reconhece como prova
mos por que �ão ele,vemos pr?cmar de identidade para fins de via-
uma. penetraçao mnda maIor de .

'
. .

nosso idioma comum em todo o gel11, a carteIra de JornalIsta expe-
globo". dida por aquela Associação.

Stalino quase cercada
Moscou,7 (U. P.) - Já se encontram os russos a menos de

6 kms. ao norte e ao sul de Stalino, que foi colocada assim ac

alcance da artilharia pesada soviética. Salienta-se que as prin
cipais linhas de defesa germânicas na fr�nte �e Stalino for��
rompidas, esperando-se a queda da refenda cIdade nos proxI
mos dias. Enquanto os russos informam que as suas forças
estão avançando desde a zona de Bria?sk até a �osta do mar de

r Azhov, admitem os nazistas que contm�a a re�l�a�a da Wehr
macht. Os germânicos além disso, admItem o lTIlCIO de nova e

violenta ofensiva soviética a oéste de Vyazma.

Finíssimos tropicais· e linhos
acaba de receber

«A MODELAR»
ultra-vantajosos !Precos,

Sete· submarinos destruidos
Londres, 7 (0. P.) � Sete submarinos do "eixo" for�m

destruidos em operações combinadas da esquadra � da aVIa

ção britânica. Um comunicado oficial conta que a açao ocorreu

\., no golfo de Biscaia, que banha a costa norte da Espanha e a
'r PCidental da' França.

1'0" britânico assinll.lou a importân
ci a das reI ações anglo-americanas,
não só durante o conflito, como,
igualmente, no mundo ele auna,nhã.
O sr. Churchill prQgnoticou ainda
que a aliança anglo-americana não
sofreria solução de continuidade,
uma vez terminada a guerra. Re"
cordando pa.larvras de Bismarck,
assinalou a imp?rtância que repre-
....,...__...,.-----�-�

M�didas tomadas
pelo coronel Melo

Rio, 7 A. N.) - O atual chefe de
polícia suspendeu a exigência da
apresentação de documentos de
identidarcle para todas as pessoas
que !pretendam entrar na polícia
central ou em qualquer outra de
pendência policial. :Vlnnteve porém
o coronel Nelson de 1\1elo o servi
ço de salvo-conduto atendendo
circunstância ele estar o país em

guerra, simplificando porém as

exigências para o obtcnção elo re

ferido documento.

Até O fim do
outono

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.

Serve a carteira de
jornalista

....G 8•••••� .
o •

i Congoleuns - Tapetes
•

i Stores - Passadeiras• APARELHOS INGLESES :I para jantar, chá e café ·1I O maior sortimento! Os menores preços! na

II A MOI)ELAR i..... ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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OS OFICIAIS ALEMÃES RECEBE
RAM GI{ATIFICAÇõES ESPECIAIS

PARA MATAR POLONESES
Estocolmo, agôsto (Bureu Inte

restadual de Imprensa) - As pró
pr ius estatísticas alemãs confir- de; que li entregam em benefício
mam, que durante dois anos e meio, da liunumidcuie.
foram enviado» para o campo de I Quando os "comandos" s nroi t am
concentração em Oswiencim, 85.840 .'

.

I prisioneiros, entre os quais 8.620

I
lia 1nolnt e rrn, (l�OS :z (jll.cdll do

mulheres. Dessa cifra foram mor- França, os alemães nao se un prcs-

I tos mais de 57.000 e a estatística sioncuam muito. Seria /l1/l (/i'/lpi-Londres. - .::vgôsto: - A arma do diz que diàriarucntc perecem, cm Ilho de homens dispas/os II lJI'JI'-hombar-deio a_creo, lançada a,o mun- média, 250 pessoas. Foram três os
,.

do pelos uazistas, voH�I-se agora métodos pura assassinar os prisio-
re r, mas SClll a menor cticiencia

<;ontra eles. Mas a ll.:e1lJOn� naz ista neiros; 1) Iuz.i lamcnt o, 2) tortura" dion/e do terrível poiteri« tia
e curta, e os alemães estão agorru 3) asfixia por gases. "Ys'ehrmaclü", Mas os "conuui-
clamando em prul esto conlra o que Para o assassínio foram usados
chamam "reides de lerror". os mais dcstacrnlos oficiais da S. S.,

_ Quando êsscs !pêlos à comisera: que receberam gratificações cspe-
9ao do mundo vao se espalhando, e ciais por cada, executado. Os cadá
lnt.ere.ssant� recordar o que êles veres são destruidos por cremação
proprtos disseram acerca do bom- e cada família do morto recebe uma

bm:deio aéreo, ao tempo, em que notícia elo que por cinco zlotys po
f�zlal11 chover bombas sobre as de receber as cinzas do seu pacldades da, Inglaterra e suas popu- ',rente
lações civis.

.

Valllos tri! I1scre ver alguns' extra
tos das irradiacões nazistas sôbre a
Batalha da Jngiatcrra.
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lheiro da tlustra.Qíl.o ..·cima., ofurece:r
lhe. em u.mável gesto. um cáJice do
excelente a.peritivo KNOT, lembre.
oe V. Sia.. de a.crescentar, ao agrade-
087. gentilez":E$TEE TA!1-
BEN (J I1EU APERITIVO

PREDll.ETlJ!
Toi1E K,N0T

(/1'1 P/lOlJUTO /)4 KI10TS..4.//'IO. (0/7. ESE6UROS

I
.
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Brasil-ArgentinaBuellOS Aires, ti (li. P.) - Em
comemoracão ao dia 7 de setem
bro, data cÍa independência do Br�
sil, serão celebradas em lodas as es
colas argentinas, atos comemorati
vos destinados a aumentar os la
ços que unem o Brasil a Argenti na.

Os órgãos da Estatística Militar
têm apôio legal, quando '.lltimam
o produtor e o vendedor a mostrar
o que possuem em seus estabeleci·
�ento8_ (D. E. M.).

«comondos
ao JapãoPOI' JACK CARR (Do PRESS- uitoria aliada. São êles, ésses de

INFORJiATION, poro "O ES- nadados homens inimigos i'um

TADO). golpes rápidos, que inutiu zom vias
de comunicação, depósitos de maAs aueislias vão dansar, agora, Lerial bélico, ou que uiio, lias paide modo diierente. Os eueruante-
ses conquistados, [usliqur o inimi-
go e saluar aliarias.
Fazem porte dessa tropa, ho ie

[rentes de

70,00
40,00
20,00
7,00
0,30

mente sorridentes "[aps" terão rle
cerrar os dentes. As rnalroninhas
nipôuicas certamente a estas 110-
ras já estão aplicando dose dobra
da de iniploraçiio ao bnrriqndo Bu
d Iia. Ils locas, para os hurokiris,
devem estar sendo aliadas ...
Aí vào os "comandos"! Nilo se

trata de ulqum novo [ilme. Não é
titulo de jornal. É a realidade, a

triste realidade para os deshurna
/lOS japoneses. etes uiio conhecer,
de perlo, o Illle sào o que repre-

OsIREDUZAsA
GORDURA
Por Um Novo Método
Ao atender as Estrêlas de Cinema de

Hollywood um médico descobriu um
método seguro e rapido de remover o
excesso de feia gordura. Comece a per
der peso na primeira semana e muitos
quilos ao mês. Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes por dia, Este novo método. cha
mado Formode. traz nova vitalida
de, saúde e energia como tambem uma
aparencía atraente, ao dissolver a gor
dura. V. não só se sentirá como pare
cerá 10 anos mais jovem. Não é neces
sarjo fazer regime alimentar, nem usar
drogas drasticas ou praticar· exercicios
em excesso. Atúa ajudando a nature
za. Formode, reduz a gordura de
um modo garantido como V. deseja.
Peça F'o rm od e, hoje mesmo. em

qualquer farmácia. A nossa garantia é
a sua maior proteção.
Dislr. S. I. P. Caixa Postal 3786 - Rio
Venda sob prescrição médica

seultnn nesta guerra, os "comanCompram-se estabilizadores. dos" de Lord Louis Mouiüb atte n,Np, "Radiolar", rua Trajano, 6. Alemães e italianos poderão in
[o rrrutr seus aliados orientais (/ res

peito destes soldados que despre
::0111 tt vida. Ün. melhor, que lro
cani II vida pelo ideal de lib crda-

dos", que começaram "bebês", [:;
{}O se Iransiormarum nnu.« [õrç«
pode rosu, e hoje [armam UIIl gi
gantesco exército. munido dc) mais
moderno material de gller/'a e de
comp,rouada eliciência. Onr/(' "os
llwndos" aparecem, verifica·se lIma

Ultimos estilos de finos
NOBILIARIOS

ACABA DE RECEBER o

(antiga
«Lar dos Móveis)
seccão de móveis d'A Modelar)

Rua Trajano, 15

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

salas de visita, de fino acabamento.

Vendas à vista e a·prazo

SE�AS
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Casa SANTA BOSA
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

-

vao A SECÇAO
o PENSAMENTO DO DIA
"Mais afronta a mesura de

um adulador, que a bofetada de
um

. inimigo". - Pe. Antônio
Vieira.

A ANJilDOTA DO DIA
ANSIEDADE

A FILHA DO MÉDICO
Ricardo não lhe disse ontem de
noite que quer casar comigo?
O PAI - Não , minha filha,

nem lhe notei qualquer sintoma
de anormalidade mental.

C/11 ação em iõdas I.IS

lula, ingleses, checos,
[ranc eses, brasileiros,

poloneses,
gregos, bel ..

gas e norueçueses. Antes de inicia-
rem suas ações de ulu que -- sem-

O PRATO DO DIAp rc de ataque são os soldados "fJC- CREME DE MAÇ-Sstuiamenie'' ireinados par« (iC'ÜCS R J' _ _ A_
.

diuiduai I
.

.

a e OIto maças Junte CInCO111 llil 1I0lS r: (e conjunto. ii I)!'{'{'-I Ih d
"

-

dem desde o box e o jill-iÍtS"1 iI::o eres

I� açucar , tres gemas

aplicação da cw'{]a de cÚnwnite e uma

Ie
er de sopa de rnai

num depósito de combustível (1il
zena e eve ao �ogO lento, me
xendo sempre ate tomar ponto
de creme.

numa ponte; sabem maneiar II

baioneta, o [uiil, o metrulhrid om ou

mesmo canhões. Desc ctn de poru- O PRECEITOquedas quando é preciso, nada.n O doente da
DO DIA
febre tifóidese a isso são obrigados. São, em torna-se muito perigoso desdesuma, êles sim! - super-ho- quando passa a eliminar baciomens, (i)/I quem sabe - o tipo ideal Ilos pe os excreta. Essa eliminado homem do [uturo,

Os comboios aliados, I ção, em geral, inicia-se no dé-
.

que se-I cimo quarto dia de m I' t ilevando abastecimentos e materict I .

o es la e

quem da Inçtaterra puro a Rússia dPro �ngda-se porsmUlto tempo
. 'epols a cura. NESde guerra para nossos aliados do 1

•••�
•

Ürieule, podem hoje [azer essa viu-"
- - _ •••• ora ......,.....""._""..........,.,••""._""-..,.....,.,....""._""'.

gem, com relatiua seuurança, ara
Ç(/S ii ação exlraordinária dos "co
mandos" ao norte da No ruéq«, on

de destrniram as mais impor/antes
bases aéreas e navais dos nazistas.
il queda de Messina, na Sicília, [oi
devida à hubil manobra dos solda
dos de illollntballen (file, desem-,barC(1ram ao SI/I da cidade, nllma·
espetacular manobr(/, enquanto,!desviado a aienç{io do inimigo, da
vam oportllnidade aos americanos:
de atacare/TI e cOllquistarem a pra
ça, pelo norte.

A ida dos "comandos" p(/ra o

Japão é lima demollsll'llçilo de qlle
essa /ô,rça é hoje SII/i.cil:'lI/eI11ente I.fJr(/lIdc pura atuar em lodo o 1111/11-

do; e de que rhegolf (l ve::. de Hiroi
to e sel/S asseclas. Cllidado, {ilhas Irio sol! Os- "com(/ndos vão partir!
ENCARREGUE a "Emprêsa Inte�me,'diária". de torlos os seus interêsses junto Ia .9ualquer departamento público ·civil.mllltar. bancárlO " <!omerciaJ.

NARIZENIM"'t�\�,J�

!tiJJ· ..,� ..

('j � ti):
I � �__Bastam umas gotas •.•
e V. S. pode respirar!

"Desentupa" seu nariz! Como? Sim
plesmente pingando umas quantas
gotas de Vick Va-tro-nol em cada
narina. A especial medicação do
Va-tro-nol desaloja a estorvante
mucosidade, alivia a irritação, con
trai as membranas inchadas e faz
desaparecer essa sensação de entupi·
mento. Va-tro--nol é o favorito mun
dial para aliviar resfriados nasais.

I VENDElI-SE
agora a pr_,!;ços mais baratos, CORREIAS PARA
TRANSMISSAO, de todas as bitolas, fabricadas com

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

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

TAMANcaRIA BARREIROS----�----------_'

Sementes vegetais e hortaliças
A Sociedade Exportadora e Importadora KieruIf & Gro.vdal do
Brasil Ltda., representante exclusiva da maior casa exportado
ra de sementes das melhores qualidades de Buenos Aires "La
Germinadora", aceita sub agentes 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 15 de Novembro. n' 228. -- 2' andar -- salas

211 e 212 -- Fone -- 2-3763.

F"ARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

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

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

Pre8tIg,fa o Govêrno e 88
classes armadas, - ou será!! � .�um "quinta. colunllta". (IHD. N.l.
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Direção de Percival Callado Flores
__•••••_._-......_._._._........_._._._._._...._._._-_._..... ._._-_._-_-_.••_-_._•••_a......._••._-_�

-Os Vivos MortosD-Eduardo Zamacois.

Edi(ão «Mundo Latino».-Rio.
Na crítica que í'êz de "OS VIVOS "OS VIVOS :\IIORTOS", o romuu-

MOHTOS", o famoso romance de c e que consagrou intcrnacional
Eduardo Zarnaco is, cuja versão ver- mente Zamaco is, e que seguiu cro

núcula acaba de aparecer e111 nos- nológicamente "AS HAíZES", um

sas li�rarias, assim se expressou

I
dos romances mais discutidos c

Jean Cassou:
. elogiados pela critica curopé iu ncs-

"OS VIVOS :\tlORTOS" é uma tes últimos vinte c cinco anos, foi
autêntica obra prima do romance magistralmente ver li do ao idioma
moderno, por-que possue as qual i- pátrio pOT tradutores tão coucien
dad es especificas dos romances ciosos e justamentc zelosos de seu
mais bem concebidos e melhor
realizados.

"OS VIVOS ;VIORTOS" contém a i
síntese feliv. ele uma realidade I

transcendente que a arte do autor
soube plasmar com a genialidade de
um Zola. no romance; de Ulll Goya,
na pintura. Suas personagens são
seres tão humanos que, depois de
lido "OS VIVO MORTOS", nos pa
recem, não seres de ficção, mas

pessoas que conhecemos na vida
real e cujas vicissitudes ou alegrias
[partilhamos. Movem-se 'no recinto
dos capítulos com a singeleza e a

elasticidade com que o faziam no

próprio ambiente de onde as tirou
Zamacois.
"E quanto ao enrêdo, nervo c

chave de "OS VIVOS MORTOS"
que com tanta justiça ultrapassou
suas fronteiras de sugestão que, co
mo um imã, retem vivo, anelante, o
íntcrêsse do leitor que não o larga- merecido renome, como o prof.
�'á antes de chegar à última pági- Modésto de Abreu e Dina Britto.
11a. E êste ar'gurnento do romance Esta edição, esmeralda e sugestiva,
descnv,olv,e-se esculpido com a foi adornada com bela capa alcgó
plástica genial da própria vida, que rica, Iirruada por um dos mais
na quilha de cada dia que se nos Iescapa cinzela a imagem de algo prestigiosos pintores de nossa épo
que não esperávamos. � o dcsenla-l ca : R�fael �e Penagos,. e é uma

ce, de uma fôrça emotiva avassala-1produçao 1118,lS da conceituada í ir
dorn, torna-se surpreendente de tão .ma "Edições Mundo Latino", do
verossímil, natural e lógico." j Rio de Janeiro.

f

r····················�··1 A L f A I A T EiVida Social i Precisa-se de oficial de pa-
I : !etó. Paga-se Cr$ 45,00 a Cr$
i•••••••" �•••••••• 150,00. Informações à rua João

RECORTES Pinto, 18 (sobrado).
403O homem não nasce para feliz

nem para apenas honesto; nasce

para' trabalhar pela humanidade,
para elevar-se, para ir além. da
mediocridade em que se arrasta
comumente' a existência. RENAN.

•

A mulher nunca perdôa o per
dão que obteve de um homem.

õ[.

Enquànto um homem permane
cer cruel, a mulher apaixonada
póde guardar esperança; no mo

rnerrto em que êle se tornar bom,
estará tudo perdido.

Anl'Versárlo8 ,
Fez anos ontem a gentil sríto ,

Nereida Carvalho, filha do nosso

�rezado' conterrâneo sr. Luiz Oscar
de Carvalho, inspetor, da Fazenda
Estadual.

Transcorreu ontem a data ani
versária da exma. sra. d. Benta
dos Santos Neves, esposa do jor.
Gustavo Neves, diretor do DEIP.

Passa hoje o natalício da
ciosa srita. Rute Gualberto,
do engenheiro sr. dr. Anes
herto.

gra
filha
Gual-

Vê passar hoje mais um aníver
lIcirio o menino Mário-César, filho
do sr. Manuel dos Anjos.

o menino Ottomar E. Bohm faz
tmos hoje.
Assinala o dia de hoje o na1:nlí

cio do sr. dr. Celso Sales.

Pelo transcurso de sua data na

to.lícia receberá hoje, certamente,
tarinhosas expresões de extima, a

'Brita. Mirza S. Gheur, filha do sr.

Gilberto Gheur, alto funcionário
do Ba.nco do Bra.lilil.

ISv 1 I

Não tenhas düvlda em de
nunciar um "qujnta-coIuna�,'
por mais que pareça teu ami
go; não merece tua estima um
traidor da Pitrla. (L. D. N.).

o."rigIt,,,
n....,.,�...

1 que o bonde elétrico foi in-
ventado por Werner von Sie

mens, em 1879; e que a primeira
cidade do mundo que utilizou
êsse invento foi Baltimore. nos

Estados Unidos.

DESPERTE D BILIS
DO SEU FIGIlDO
E Saltará da Cama Disposto para Tud.

Seu fígado deve produzir diariamente
um litro de bilis.' Se a bilis não corre li
vremente, os alimentos não são digeridos
e apodrecem. Os gases incham o estôma
go. Sobrevém a prisão de ventre. Você
sente-se abatido e como que envenenado.
Tudo é amargo e a vida é um martírio.
Uma simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, as Pílulas Carter são
extraordinariamente eficazes. Fazem cor

rer esse litro de bilis e você sente-se dis
posto para tudo. São suaves e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bilis
correr livremente. Peça as Pílulas Carter,
Não aceite outro produto. Preço: Cr. $ 3,00.

General Sikorski

NOTA CARIOCA

2 que, ncs tempos da antiga
Roma, o id.ade média de um

homem era de 35 anos; e que
hoje em dia, graças ao progres
so da medicina e à adopção dos
pr-irrcipi os da. higiene, aquela
média subiu para 45 anos.

3 que, ao contrário da crença
geral, os lugares mais quen

tes e mais frio do mundo não
se encontram, respectivamente,
sóbre a linha equatorial ou nos

pelos; e que é mais quente é o

Vale da Morte, nos Estados Uni
dos, onde o termômetro chegn
a subir a 50 graus centigrados,
e o mais frio a cidade de Ver
jojansk, na Sibéria, onde êle
chega a descer a 65 gráus obcd
xo de zero.

4 que, desde que foi promul-
gada a severa «Lei do Silên

cio», não há mais «camelots»
em Valparaiso, a qual, nesse

particular, era considerada a

cidade mais barulhenta do Chile.

5 que recentemente foi ;vendida
em Nova Iorque uma carta

de amor assinada por Napoleão
Bonaparte pela quantia da ...
18.000 dólares; e que êsse pre
cioso documento foi adquirid�
por uma milionária de 75 anos
de idade.

6 que um engenheiro de Fila
délfia, chamado Richard Hel

Ion , inventou um aparelho su
mamente curioso destinado a

combater a insônia; e que tal
aparelho, ajustado aos ouvidos
do paciente, produz um som

especial que tem a virtude de
produzir rapidamente o sono.'

Comprai na Cf SA MISCE
LÂNE \ é saber economizar'

Afuga de Ciano
o "Diàrio de Notícias", do RIo,

cornen ta os telegrumas ultímamenre
divulgados sõbre a fig'ul'a do genro
de 'lllSSolil1i, o Conde Chino, e os

quais dizem que o mesmo SEl acha
va forng írlo, com a polícia ao Seu

encalço.
Prendia-se essa fuga -

adíantavam tais infol'Jues
prõjníamente a pet'segtríções

\
segundo

não
po+ítí-

:\ão obstante suas enormes atividades
imediatas. c1ecol'l'entes dos elevados poso
tos que ocupava, o General Sikorski pre
ocupava-se com os múltiplos e graves
problemas ligados ao futuro da Polônia,
Entre êsses, figurava a Confederação
dos países ela Europa Central e Oriental,
assunto que serviu de têma à entrevista
que concedeu ao jor-nalí sta norte-ameri
cano Alfreel Toobs. publicada na edição
elo "ColJiers", de Washington, de 30 de

julho findo,

- Considero, - disse então .o Gene
ral Sikor-skt, - que .a Federação dos paí
ses da Europa Central e Oriental, que
se estenderá do Báltico ao Mediterrâneo,
deve constituir garantia de segurança
contra a agressão alemã, todavia, cada
um dos povos, que porventura venham a

formá-la. conservarão sua individualida
de e seus 'prÓl)l'iOs regimes, A Confede
ração deverá ter um órgão central sob
a fórma de um conselho de ministros,
eleitos de acórdo com .os princípios de
mocráticos e a êsse órgão caberá coorde
nar a política exterior, organizar um

exército comum, composto de cidadãos
qe todos os países federados. Dentro elas
fronteiras da Confederação, não poderão
ser admitidas barreiras aduaneiras, nem

limitações ao intercâmbio econômico,
posto que vai ser adotaelo um sistema
monetário comum fi; unírorrne. Nessas
condições, - dizia o general Sikorski,

-Ia Confederação poderia constituir um 01'

ganísmo econômico, homogêneo".
O general Sikorski acentuava, ainda,

que a Polônia e os países confederados
teriam acesso ao Mar Báltico através da
Província polonesa de Pomerãnía, Dant
zig e Pr-ússia Or-iental, Isto seria, na

opinião ,de Sikorski, um dos pon tos fun
damentais da política ele após guerra.

J)]<J VITOR DO ESPIRITO SANTO
(COPYRIGHT DA PRESS PARGA,
ESPECIAl_, PARA "O ESTADO")
Rio - Na minha já longa vida

jornalistica, tenho sido. testemu
nha de numerosas mudanças de
chefes de Policia desta capital. Al
gumas vezes testemunhas muito
próxima; até mesmo participante
da queda da maior autoridade po
licial daqui; outras, apenas, como
assistente mais ou menos indife
rente. Vi sair da policia, coberto
de r-ídíoulo e acompanhado de apo
dos, Carneiro Fontoura, como vi
deixar aquele palácío, seguido de
simpatia pelos motivos determinan
tes de sua renúncia, o embaixador
Batista Luzardo. :\las nestes últi
mos 25 anos tivera oportunidade de
assistir o espetáculo soberbo, que
deve ter enchido de orgulho e sa

ttsfação o coronel Alcides Etche
go�'el1, como aquele que presenciei,
quando a população carioca, num

gesto espontâneo, prestou calorosa
homenagem ao soldado que deixa
va a chefia da Polícia. E' muito
fácil prestar homenagem ao sól
que desponta. Quem vai para a
chefia de Policia pode contar com
ínumcros admiradores fervorosos;
mas quem deixa o cargo, principal
mente numa época como a que
atravessamos, pode estar certo que
dificilmente encontrará a símpatía
no seio da população, Pois não foi
npenas simpatia, mas calorosa so

iidariedade, que Alcides Etche
�'oyen encontrou ao sair do palácio
polidal para cair nos braços do po·
\'0. Bem razão tinha êsse povo
para assim prestar-lhe tão grande
demonstração de simpatia e apreço.
Todos sabemos qual era o regime

dominante antes da gestão Etche
goyen, O cano de borracha 'era o

principal argumento policial, como
muito bem acentuou no seu discur
so o general Manoel Rabelo, ao
passo que a letra da lei foi a úni
ca preocupação dêsse soldado civi
lista, que a agora vai combater 110
"front" êsses mesmos inimigos que
combatêra aqui dentro. O povo,
que recebera Etchegoyen com
grandes esperanças, ao assumir êle
a chefia da Policia, acompanhou-o,
com carinho,_agora, quando êle �
substituído, como que desejando
demonstrar seus anseios 110 senti
do de que o regime de honestidade
e justiça implantado na Policia não
venha a sofrer solucão de continui
dade. Felizmente, o· nome do coro
nel Nelson Melo é garantia de que
o 1>0'\'0 não será decepcionado.

..

'"

PJlSTA MECIINlcn
e paPElio

�Conjuntos para todas as

capacidades
MÁQUINA,

D�ANDREA
Matriz:

\ LIMEIRA - Est. São Paulo
Agência em S. Paulo

R 15 Novembro, 150-9°and.
Caixa Postal 2528

- +'$ -w ..e

cas movtdas por advei-sái-íos do Ias
cismo, agoru senhores dê certas po
sições, na Itália. Nfio: o Conde pro
curava escapar ;1 prestação de con

tas promovida pelas novas autor-i
dades.
Como se nottcíou oportunamente,

um dos primeiros atos de Badóglio
ou de algum de seus companheiros,
foi a aberturu de Ulll inquérito pata
apurar 'IS falcatruas dos dirigentes
fascistas, origem das fortunas verti·
ginosamente aCllmulada� por êles.
Amordaçada a opinião; suprimida,

Cl'ítica da illllJrenSa; abolidOS todos
os 61'gãos de cOlltrôle; COiU OS 111ovi ..
mentos _Iiyres ; dona, sem contras
te� do país; a ctllllarilha da calnisa
preta desmandou·se à vontade, dela·
pidou " l'iqlleza pública, COV1 a avi.
dez de quem saqueia uma lJroprie·
dade cujos moradores foram prévia·
mente nal'cotizados.

Mas, COlllO todos os criminosos,
êles se esqueceralll do dia de ama·

nhã, do dia que cheg'a, IllfHIi"elmen.
te," ('Oln o castigo inlplacáveI.
E aí está porque o Conde Ciallo,

com a fam(lia e muito dinheiro, fu·
g'iu. Êle sabe, antes de lIlais llhj
guell1, qne não é lllll cl'hnillOSo POM
lítico Hpenas, Uln C(1I1l1l1ke da tl'agiM
-Coll1édia Jl1USSOlil1esca: lião igll0!'U
que tem de l'espon<!Pl' tamhém pf'lo
assalto � bolsa do povo italiano.
As pr�""tações .le contas, lira a

lira, eis o, g'�'ande Jl1otivo do pavor.
E ante essa perspectiva, não hesita
em fugir, desallHla<1cl1neute, perse
guido pelo cl,íssico clailOr de Péga: '

Pt'g'a!"

Ã NuMEROSA E DISTINTA
FREGUESIA

a

AGÊNCIA RENNER
cotnunica sua mudança

pro-Ivisória dn rua Pe. MigueH
nho n. 36 para a rua Pedro
Soares n. 9, onde continúa a

aceitar, Oom a presteza ha
bitual, encomendas de quais-

�quer dos excelentes artigos
das afatnadas indústrias

RENNEA �
�

Quando alguém, tal como o�
lheira da i1ustraçilo a.cima, ofln-ec8I' I

lhe. em lLlllável gesto, um cálice do
excelente aperitivo K N OT, lembre-
8e V, Sia. de acrescentar, ao agrada-
00' a. gentiJeza:ESTEÉ TAl1.
rJ?:� () I"'1EU APEiUTIVO

I'OEDIJ.ETtJ!

__............_._,..-_-_......-J"_..._-_._._._��...

456 6 v3
"A Bandeira NacIonal qnando em fIo·

rão, sobre escudo ou outra qualquel' pe
ça, que agrupe diversas bandeiras, ocupa·
t'á o centt·o, nâo podendo ser menor do
Ilue as outras, nem colocada abaIxo' de
Jas". (])ecl'eto.lel 'D. 4.545. de 31 de Julllo
\I,e 1942; - Art, 18, N. �).

I,
"

(/11MODuro DAKtrOTSA./IfO••COI7. E SE6{//}OS
'-- ITJ••U.I ...

Brasil-ArgentinaBuenos Aires, 6 (D. P.) - Em
comemoração ao dia 7 de setem
bro, data da independência do Bra
sil, serão celebradas em to'das as es
�olas argentinas, atos comemorati
v.os destinados a aumentar os la
ÇOS que 1men� O �rasU à. Argentinl\,
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DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

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

Rua Vitor IMeireles. 24. Fone 1447
------...............-- ...............---...............--

DR. MADEIRA NEVES

ES RI.- DO!f r;"_j )
iileu nariz está entupido. m)j\; ;\_)!VAPORUB ALIVIA

��\. ISSO, MENINO!
\

-1) )\

�JVAPORUB ALIVIA I

)3 ISSO, lAMBEM!

QUE
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Anerreí ..oamento e Longa Prática no Rio de Janeiro
CONSULTAS - Pela manhã: diariamente das 10 às 12 hs:, à tarde, excepto aoS

sábados, das 16,30 às 18 horas - CONSUJ,TóRIO: RIJa João Pinto n. 7, sobrado -

Pone; 1.41il -- Residência: Rua Presideute Coutinho, :,l3.

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

Ex-interno do Serviço de Clínica Médica do Professor Osva lrlo Oliveira, médico do

Departamento de Saúde
CLtNICA MÉDICA - Moléstias internas de adultos e crianças: CONSUJ/l'óRIO:

Rua Felipe Schmidt n. 38 -- Tel. 1426 - RESIVi;:XGlA: Rua Vi8con<le de Ouro
Preto n. 70 - Tel. 1523 -- HORAIUO - }las 16 às 18 - JILORIAXÓPOI,IS:

ORa SAVAS LACERDA
Ex-interno do Ser-viço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dos Ser-viços

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

Ctíntca médteo-eh-ürgfca especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CON&'UJ/l'óRIO: Rua Felipe Schmidt., 8, Fone 1259 - CONSUJ,TAS: Das 15,30

às 18 horas - RESID:lí:NCJA.: Conselheu-o Mafr,a, 77 � FLORIANóPOLIS.

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 l:t quotas trimestrais de 20% ca
da uma.

A FEDERAÇÃO GOIANA QUER "Ir! _ 1-'
UM JUIZ NEUTRO A «COMPANHIA NACIONAL Di: PAPEL E CELULOSE» é o maiorRio, 6 (E.) -- A Federação Cniann

oficiou à C: B: D. indicando os IJO- empreendimento particular até hoje lançado no Brasil.
unes de seus juizes para o campco-

Mais de quatrocentas pessêus, entre banqueiros, industriais, fa
nato. Sete nomes Ioram apontados, zendeiros, comerciantes e personalidades de aLa representação e acata-

A

d mento assinaram o MANIFESTO de apresentação da COMPANHIA,'figurando entre eles quatro ire- subscrevendo quantia superior a Cr$ 10.000.000,00 (DEZ MILHÕES DE

tON�: J;;eSlllO ofício pediu a entidade CRUZEIROS).
Diversas fábricas de Papel e Celulose, situadas em SANTA CATA-goiana que indicasse 11m árbitro RINA, PARANA' e SÃO PAULO, e imensas áreas de pinheirais e deneutro palra o jogo entre a sua, se-

leção e a de Santa Catarina. outras materias primas, c,uja relação já foi amplamente noticiada,
assinaram compromissos de lNCORPORAÇÃO num montante superiorTodavia, indicou para o jogo em Cr$ 100.000.000,00 (CEM MILHÕES DE CRUZEIROS).aprêço O nome do sr. João Etzel. .. a

Mais de 140 jornais, revistas e estações de radio, incluidos os

PALMEIRAS, O JUIZ DO JOGO grandes jornais das capitais brasileiras, inscreveram-se como ocíorrís-

PARÁ x AMAZONAS tas fundadores, cuja quota minima foi de Cr$ 10.000,00 (DEZ MIL
r-': 6 (E) D

A

d CRUZEIROS):",JO '
:

- e acor o COI11 o C
.. .. .

oue 'a urou a nossa re ortaaem .

om a ;�aranba d� um ll:nenso Ins+ro, a Idoneidude de sua dlre:I , ,Pd' d 1 O' Pp'" 'torla, o o.poro da quosr totahdade da Imprensa, os favores que a Ieí
sera 111 ica O pa 'a Jogo alra x

j
t

,. d t· d
.

íbíltd dAmazonas, O juiz Palmeiras, da ou ?rgaf a ln us r�a d o pape: ; :as 'lmens,:,s pOSSI I ICOaMepsAqNuHe IAoNne-F d 1 -O P n bt can goClO o erece em o o o terrItOrlO su o.rnemccmo , a A·
< e e 'aça er a111 1 a.. CIONAL DE PAPEL E CELULOSE resolverá mais um importante pro'

-

hlerna brasileiro li proporcionará aos seus acionistas ampla cornperi-VÁRIAS sClção e o emprego seguro dos seus capitais.
- Em virtude de urna ação ju

dicial proposta pelo cronista Arv
Lund, ex-presiden te do Cruzeiro
F. C" vai à hasta' pública a praça
de esportes do tradicional grêrn lI)
dos pampas, o Porto Alegre F. C,

1•
..

··D········I······$�·"·�Õ"S··········i e���a!�1�2::�!a�:ri�\�'�:�I;ei;������:
C

' · harcará rumo a Belo Horizonte no/" : próximo dia 8: Declarou Pimenta'

• que pretende escolher 22 jogadores,
• • alheios completamente a interesses
: \ \.: 'i : .clubísticos e trabalhando com jus-
•

' • tiça e serenidade. Procurará intor-
: CO I UMB 1-A : mar-se de outros jogadores de 10-
•

_...( . Á.
.

_ : I calidades diferentes de Minas Ge
• rais, de modo a, poder contar com

f • a fôrça máxima do Estado:
mais amosas munces, com os mais : - Deu entrada na secretaria do

f • c. N. D. o contrato de Modesto
./ aI110SO$ artistas. : 1?rias com o �, li. do Flam,engo.
ULTIMAS NOVIDADES • Sabe-se que o Jogador receberá

Cr81
_

: 34.800,00 de luvas, Cr$ 800,00 de

Na (RADIOLARI,
• ordenado mensal, além dos prêmios THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE <yOMPANY• habituais. O compromisso terá a LIMITED: duração de dois anos.
---------�------ Séde: em Londres. Fundos de Reserva' excedem:,

'I Rua Trajano, 6 I d:ien:ailf�or.a�!���1 ::::::iri}IF� I
Cr$ 1.200.000.000,00.

I
· uso à noite, uma vez que se ache conv&- Sub-Agente: L. ALMEIDA Rua Vidal Ramos, 19• nlentemente iluminada". (Decreto·lei n.................................................... , 4.:;45, 40 lU de J1Ilho ae 1942, art. 12). -!

INSTITUTo DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela Universidacle de Genebra
Com prática nos hospstaís europeus

Clínica médica em geral, pediatria, doen

ças do sistema nervoso, aparelho genito
urjnãrto do homem e da mulher

Assiste. Técnico: DR. PAULO TAVARES
Curso de Radíología Clínica 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-·

cardíografta clínica - Metabolismo ba
sal - Sondagem Duodenal - Gabinete
de fisioterapia - Laboratório de micros

copia e análise clínica: - Rua Fernando

Machado, 8, Fon� 1.195, - Ftortanôpolís.

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia. Clínica e Cirurgia
do torax, Partos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
rlamente das 15 às 17 horas: RESID11:N-
elA: Aímírante Alvim, 36. Fone 751.

HELENA CHAVES SOUSA
ENFERMEIRA OBSTÉTRICA

(Parteira)
Diplomada pela Maternidade

de Florianópolis
Atende chamados a qnalqne=

hora
Praça da Bandeira, 53 - sob.
(antigo Largo 13 de Maio)

DR� REMIGIO
CLíNICA MÉDICA

Moléstias internas, de Senhoras e Cri
anças em Geral. CONSULTúRI(I): Rua
Felipe 'Schmldt - Edifício Amélia Neto:
Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas: RE·
SIDl1lNCIA: Av. H: Luz, 186. Fone 1392:

DR. ROLDÃO CONSONI
Médico - Cirurgião - Parteiro
Formado pela Faculdade de Medícína

da Universidade de São Paulo, onde foi'
Assistente por vários anos do Serwíço
Cirúrgico do Prof: Alípio Correia Neto
(Primeira Cadeira de Cl ínica Cirúrgica):
Com prãtica na clínica ginecológica do
Prof: Sila O, Matos: Assistente do serviço
de partos do Prof. Domingos Delascio no
"Hospital Leão XIII",
Cirurgfão elo estômago e vias bIliares,

intestinos delgado e grosso, tiro ide, rins,
próstata e bexiga: Varicocele, hídrocele,
varizes e hérnia, Doenças de Senhoras f;
partos.
Consultas. Das, 9 às 12 horas nu

Casa de Saúde São Sebastião.
Opera na: Casa de Saúde

São Sebastião

As

DR. SAULO RAMOS

Minha garganta irritada ...
(r,--

f��1
Woprime meu peito •••/ � � VAPORUB ALIVIA ISSO, IGUALMENTE!

//_-� I� ��\!(r""�\ I --:: :::;;;;
--\ -.., .? "--..
r-= ..... ,

tl:;�y�l �� Um .Ú�iCO trata�entc)�. ) alivla TODOS eSS2S

(, t�.�-

E esta tosse

transtornos!

respiratórias irritadas ... desafogando o nariz,
aliviando a garganta, acalmando a tosse.
Ao mesmo tempo, VapoRub atúa diretamente
sôbre a pele como uma cataplasma, fazendo
sentir o peito aquecido e confortável. : . alivi
ando a opressão.
Enquanto a crianca dorme confortada, a dupla
ação de Vapckub'continua. Pela manhã ° pior
do resfriado passou, graças a essa fricção, ao
deitar. de Vick VapoRub na garganta, peito
e costas.

Especialista em moléstias de senhoras -

Partos.
ALTA CIRURGIA ARDOl\fiNAJ,: estõ

mago, vesícula, útero, ovários, apêndice,
tumores, etc. - (;IRURGIA PLAS'I'ICA
DO PERíNEO - Hérnias, hldrocele, ve

ricocele. Tratamento sem dor e operação
de lIemorroides e varizes - Fracturas:

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

Praça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.009.
Horário: Das 14 às 16 horas, diariamente.

BEZERRA LEITEDR.
Clínica Médica

Simplesmente friccionando ao deitar, Vapo
Rub traz alívio diretamente ao nariz, garganta,
e peito: , . todos ao mesmo tempo!
Antes da friccão terminar, VapoRub começa
a desprender vapores medicinais. A cada res

piração êsses vapores vão diretamente às vias VICM VAPoRuB

Tratamento das Doenças
Pulmonares
RAIOS X

Consultório-R. João Pinto, 7
Telefone: 1461

Consultas das 17
horas em diante

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico --

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

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

Atende diariamente às 11.30 hs. e,
à tarde, das 16 hs , em diante

Resid: Vida1 Ramos, 66.
Fone: 1067.

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

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

Consultas diárias das 3
horas em diante

DR. AURÉLIO ROTOLO
Médico- - Cirurgião - Parteiro

RA 10 S X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da, tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômago, afe
ções das vias biliares, rins, etc,
Aplica ° Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar -- Tratamentos moder-

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

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

Telefone 1.475

o ESTADO Esportivo Companhia Nacional ,de Papel
e Celulose (Em organização)
Rua Marconi1 124 -- 3· andar -- Caixa

Postal, 183 ..1\- -- TEL. «UELPA»
�ão' Paulo

MODIFICAÇÃO NA TABELA?
Rio, 6 (E.) -- Em virtude da Fe

deração Hiograndcnse ter pleitea
do o adiamento da sua estréia no
certame máximo do "socer" pátrio,
o sr, Castelo Branco resolveu mo(H-1ficar novamente, li tabela, devendo
entretanto, submeter essa modifica
ção à aprovação elo Conselho Téc
nico ele Futebol.
A nova modificação foi feita na

4[\: Hcgiâo, onde os jogos deverão
obedecer à seguinte ordem:

10 jogo -- Em Florianópolis, Sam
ta Catarina, x Goiaz; 2° jogo, em

Curitiba, cm vez de Porto Alegre,
vencedor do 10 jogo x Paraná; 3°
jogo, em Porto Alegre, vencedor elo
2° jogo x Rio Grande do Sul.

ESCRITORIOS: Rio de Janeiro, Belo Horizon
te, Recife, Baía e Porto Alegre

Escritório em Florianópolis
Rua Jerônimo Coelho, 2 Sobrado. Caixa Postal, 41. Tel.: ViribusA FEDERAÇÃO METROPOLITANA

INDICOU OS JUIZES
Rio, 6 (E.) - A Federação Me

tropolitana de Futeból indicou it
C. B: D: os nomes de seis juizes pa
ra o importante certame. São êles
os srs. José Ferreira Lemos, José
Pereira Peixoto e Mário Via/na.

-

CAPITAL: -

Para mais informações e aquisição de ações, queiram
dlrigir·se a

VICTOR BUSCH &: elA.
Coelho, 2 •• sobrado. Caixa Postal, 41

Florianúpelis
Rua Jerônimo

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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3,20
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6,00
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3,00
3,50
4,00
3,50
4,50
5,50
6,00

20,00
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1,50
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lambém ri El(ATO
cortando ou cosendo.'

"

-_- -

-,

,W M: DIA��(lal.a,te,�R. Conselheiro Hatra , 8
O.K.STUDtO

Credito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

O maior e maís acreditado Clube de Sorteio de Mer
cadorias do Estado.

Sorte ios nos dias 4 e 18 de cada mês.
PRÊMIO MAIOR CR.$ 6.250,00
Muitas bonificações e inscrições de pagamentos.

Médico gratis
NOTE BEM todas estas vantagens por apenas

, Cr $ 1,00. Tudo que promete cum
nre íucontínente. Não existe igual. Não reflita e não
duvide um só instante. Concorra para o próximo
sorteio, tenha cotíança, que, quando menos esperar; a
sorte virá ao seu encoutr»

Conserve bem na memória os dias lt e 18

A Bulgária mcrcho para
o crbísmo

Por PAULO ZINGG
O rei Boris morreu. Quer tenha sado com uma princeza italiana,

sido vísima de uma angina-pecto- transformou-se no baluarte da in
ris ou de um atentado, a sua morte fluência fascista nos Balcãs. O sur
significa o fim da Bulgária nazista to revisionista permitiu-lhe voltar
e da aliança com o Reich. Em pou- aos sonhos da expansão búlgara e
cos países do mundo, as dinastias anular, graças ao apôio de Hitler,
contrariaram tanto os desejos de as cláusulas do tratado de Neuilly.
seus povos, como no caso da farn i- Dominou a oposição agrária contra
lia de Coburgonas terras eslavas da a política pró-alemã e alo de mar

Bulgária. O pai de Boris, Ferdinan- ço de 1941 permitiu a ocupação do

dO,'
degenerado e ultramonül'l1.o, so- I,paí� pelas tropas germânicas que

I.nh ou com uma Grande Bu lgá ria que deviam atacar a Grécia pelas coso
deveria se estender do Danúbio ao 'tas. Boris foi o maior instrumento
�ar Egeu.e do Mar Negro ao �driá- da nazificação dos Balcãs. Itico, dommando gregos, servios, A morte do rei encontra a Bul
rumenos, macedônios .e albaneses. gária num grande estado de efer
Ql!eb.rou a velh� �Jiança com a vescência. O povo não deseja lutar
R,u�sIa, q�e havia libertado a Bul- contra os' aliados e caso o govêrno
gana do Jugo turco, esmagou seus de Filov envie tropas para a fren
visinhos e amarrou seu país ao car- te russa e o ministério não terá
1'0 bélico da Alemanha de Guilher- fôrça para resistir aos alemães, o
me II. �m. 1918, .a marcha vitoriosa país será lançado numa guerra cí
dos exércitos aliados do marechal vil sem precedentes na sua histó
F!'ll;nchet D'Esperey obr igou a

BUI-I
iria. A morte de Boris significa o

garra a capitular c Ferdmando fu- fim da Bulgária nazista e reacioná
gru de Sofia para Coburgo, berço ria. Esta, marcha para o abismo da
de sua dinastia. Foi um dos

pri'l
derrota e da destruição. Amanhã

meiros. a aux�liar ,finan�eiramen�e ao l�do de seus �rmãos de sangue:
o partido nazista. Seu filho Bons os búlgaros tambem empunharão as

s�biu ao trono no dia da

caPitula-j
armas pela liberdade e pela demo

çao e morreu pouco antes da se- cracia. (Da UJOTABit para "O Es-
gunda rendição incondicional. Ca- tado").

'

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

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

A Indústria. \
Mais Perigosa
-,

do Mundo I
Leia no novo número de SELEÇÕES
como se fabricam formidáveis ex

plosivos na maior fábrica de TNT
dos E. U. A.. E, veja, ainda:
Por que razão 05 lucros da
indústria se transformam em

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

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

que mata a sêde... Pág. 66.

As incriveis façanhas de
Balivar! O resumo completo
de uma fascinante e recente bio
grafia do Libertador... Pág. 99.

Aprenda a ler depressa!
Ao chegar ao têrrno dêste artigo,
o leitor deve estar lendo duas
vezes mais depressa do que o

fazia ao começar... Pág. 23.

Está V. vivendo - ou sim
plesmente vegetando? De
zesseis pontos interessantes pelos
quais Você pode sabê-Ia ... Pág.l.
Não deixe de ler êstes e outros

artigos notáveis no número de

SELEÇÕES para JULHO

Representante Geral. 110 Brasil:
FERNAi'I'DO CHINAGLIA

RI/a do Ros(l'!'io, 55-A - 2.° anda/' - Rio

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

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopatias - Perfumarias -

Artigos de borracha,
Garante-se a exata observâncía no receituário médico.

PREÇOS llIÓDICOS.
Rua ConselheIro Mafra, 4 e 5 (edifício do Mercado) - FONJil 1.11421

....__� .a ...

"A Bandeira Nacional quando hasteá
da em janela, porta, sacada ou balcãe, fi
cará: ao centro, se isolada; à direita, se
houver bandeira de outra nação; ao oen
t1'O, se figurarem diversas 'bandeira.,
perfazendo número Impar; em posição
que mais se aproxime do centro e à di·
reita deste, se figurando diversas bano
deiras, a soma delas formar número par.
As presentes disposições são tambem
apllcavels quando figurem, ao lado da
Bandeira Nacional, bandeiras representa
tivas de Instituições, corporaçGes ou a...
socíações", (Decreto·lel n. 4:545, de 31 de
Julho de 1942: - Art. 18. N. 1).

--------------------------�---------------------------------------------------------------------------------

Guerra
•

a
•

carestiaI

'.rECIIWS
Chitas estampadas, reclame metro
Voil estampado, lindos padrões. . . . ..

"

Voil estampado, a escolher .

Peterpans reclame .

Voil suisso, artigo superior ., .

Linho estampado .

Linho estampado, c/80 largura .

Fustão branco, artigo bom .

Fustão branco, artigo superior .

Fustão estampado, a começar de .

Peterpans artigo superior .

Tecido listado .

Tecido Beligerante
"

Tecido Americano, moderno
"

Tobralco estampado, reclame
"

Tobralco estampado, artigo superior
Tecido c/Barra, reclame .

Tecido barrado, modernissimo .

Opala lisa, todas as côres .

Opala Francesa
"

Opala Cecilia
"

Opala Suissa
"

Opala estampada
"

Opala estampada reclame .

Opala estampada Ivete .

Opala estampada suissa .

Zefir artigo bom
"

Percal estampado para camisa .

Tricoline reclame .

'I'rícoliue artigo bom . . . . . . . . . .

"

Tricoline América
"

Tricoline artigo superior
"

'I'ríooline c/salpicos
"

Tricô branco \o • • • • • • • • •

"

Brim pardo colegial, do melhor "

Brim azul marinho, artigo bom . .

"

Bri111 fantasia, reclame
"

Brim artigo bom
"

Brim Singapura
"

Brim superior
"

"

2,60
3,50
4,00
5,00
6,00
4,50.
7,00
7,00

10,50
7,50
9,50
8,00
9,00

10,50
7,50
8,00
9,00

10,00
4,00
5,50
6,00
9,00
4,50
5,00
6,50
9,00
4,50
4,50
7,00
8,50

10,00
12,00
10,00
9,00
5,00
6,50
5,00
7,00
8,00

10,00

I
• CASA YOLANDA

Brim Estalingrado .

Brim Sebastopól .

Brim Caroá .

Chitão artigo superior .

Crepon para Kimono .

Pelucia lisa .

Pelucia estampada .

Pelucia A BC .

12,00
15,00
12,00
5,00
7,00
4,00
5,00
5,50
8,00

10,00
3,50
5,00
�,OO

Cachá artigo superior
"

Atoalhado artigo especial .

Riscado para colchão .

Riscado Colossal para colchão "

Riscado enfestado, para colchão "

Riscado enfestado para colchão, arti-
go bom.......................

"

Colcha para soleiro a

Colcha branca para solteiro art. bom "

Colcha branca para solteiro artigo
mercerisado .

Colcha para casal "

Colcha para casal, artigo bom .

Colcha para casal, artigo superior .

Algodão, S 110 peça
Algodão A C 10 .

Algodão 2 "

Algodão A A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"

Algodão enfestado marca Nosso .

Alvejado Coquete peça 10 mets. "

Alvejado Prata peça 10 mets, "

Alvejado Andaluza peça 10 mets. "

Mor lm Das Noivas 20 jds.
"

Morirn Angelica 20 jds.
"

Morirn Flôr do Campo 20 jds.
"

Morim Ave Maria 20 jds. "

PERFUMARIAS
Pasta Kolinos .

Pasta Eucalol .

Pasta Colgate pequeno .

Pasta Colgate grande .. , .

Pasta Colgate gigante .

Sabonete Gessi ., , .

10,00
24,00
30,00

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

a 3,30
2,90
2,00
3,50
6,00
5,00

Sabonete Eucalol .

Sabonete Vale Quanto Pesa .

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 Eucalol médio .

Talco Eucalol grande .

Talco Gessi grande .

Talco Palmolive grande .

Talco Una Joia .

Talco Narciso Verde .

Rouge Cici .

Rouge Madeira Oriente .

Rouge Lamoniéri .

Loção Royal Briar
'

Loção Brilhante .

Baton Van Ess grande .

DIVERSOS
Toalha Bom Dia .

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 leão 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 .

" "

cx
"

"

" "

" "

" "

" "

"

" "

" "

" "

"

"

" "

"

" "

" "

"

/ "

"

"

"

"

a

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

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

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

Formidável liquidacão na mai� ba-
rateira e conhecida casa da cidade. MATRIZ E FILIAL
Enquanto nas lábricas os artigos sobem de preços, nós vamos vendendo por preços acessíveis a todos.

"

"

cx
"
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entraram em ação desde a cam

Britânicos, destacados no Oriente- ponha da Tunísia, tomarão parte
Próximo. O Sétimo Exército Norte- na luta dentro em breve. Os bom
Americano, comandado pelo gene- bardeios aéreos, que habitualmen
rol Patton, será provavelmente o te servem de preparação para ope
empregado no próximo ataque. Essa rações de desembarque, estão ser;
unidade, que lutou ao lado do 8' do conc.ent:ado:3 contra a costa OC1-

Exército Britânico em Sicília, deve dental
í

to.l ic.no , Pelo que se acre

estar tão preparado para o ataque di,ta, o movi�ent..? aliado, mais pro
como as fôrças de Montgomery. vavel nessa direçao sera contra a

Não obstante, alguns círculos

jU�-1 Sardenh�, que ultfmamente rece

gam que o 5' Exército Norte-Ame- beu multas toneladas de bombas
ricano sob o comando do gral. aliadas e está praticamente pre
Clark 'e o l ' Britânico, que não parada para a invasão.

----

o filho do «Dr. J,açaran��» CE�n�t��ibi��f�!�Maceió, 7 (A. N.) - José Januá- "Gruta Bal�,na onde o proprro !a-, excepcional programa, terEmos horio Alves, preto, baiano, COlll 60 nuario conflrmnu a versao, exihin- je os seguintes filmes, às 19 horas:anos de idade e casado com Liria do or�111hos�I�.lente os documentos "Figuras do mesmo naipe", "CalaCaparica, pernambucana, branca e q.ue o lD��ntd1Call1 ,r,�al.ll1ent� como a boca I" e "Tentação de Zanzibar". A I A despesa com ojovem de reais traços de beleza, e filho de .Jacar�nda, '. inclusive rc- Incluso: "Inconfidência Jornal" -D. tenção. cinema pôde ser tiestabelecido com a, "Gruta Baiana", tr�tos c01,n. dedlcat?l'las �
de seu F.B.- e "Atualidades RKO Pathé rodo com a venda de papel velho.famosa pelo seu carurú e outros pai . .Januarro }, esposa "sao adeptos News" -Jorital-. Impropr. até 14 Compramos a Cr$ 0,40 lO quilo.pratos regionais, tem sido várias do culto de )' ernarua". �a 1'e81- 'anos Preço único 2 20 geral 1 00 Rua Francisco Tolentino, 3.vezes intimado pela polícia, em vir- dência do casal existe tuna sala de- ...:.,. _._-..,.••;.••;. _._.;.-.:... -""' J"..-.._.J" _._ -._'Vtude de dedicar-se à prática da dicada ao culto, exquisiturnentc 01'

"macumba". Verificou-se agora tra- n amentada. A principal renda do
tar-se do filho de .J osé Vicente AI- casa'] provém dos "despachos". J a
ves muito conhecido no fôro ca- nuár-io veste-se hem e orgulha-serio�a, pela alcunha de "doutor Ja-' de ser o homem de côr preta que
carandá". A reportagem esteve nru melhor traja no norte do país.

Continuam a desembarcar I'eforçosArgel, 8 -U.P.- Palmi e Dileanovo, no. Cctlébria, foram ocupa
das, depois de breve luta, pelas tropas do general Montgomery. In
formações oficiais indicam que as fôrças inglesas e ccmudenses conti
nuam avançando pela estrada da costa destruindo a r�sistência que
o inimigo tenta opor em oertos pontos. Salienta-se que os eiJ!istas
deixaram inúmeras minas nas estradas, o que retarda o avanço das
fôrças aiiadas. Outros despachos' acrescentam que estão desembarcan
do constantemente, na Calábria, grandes reforços aliados para ace
lerar o avanço da direção da parte central da Itália..

o. mistério dos 5
Washington, 8 (U.P.) _. Os peritos

militares daqui acreditam que o

«mistério dos 5 exétcitos do Medi
terrâneo» ficará esclarecido de um
momento a outro, pelo menos em

parte, com um novo desembarque
aliado no flanco do «eixo», à costa
ocidental da Itália, ou talvez por
meio da invasão da Córsega, Sar
denha ou Balcãs. Os 5 exércitos do
Mediterrâneo são: o l ' Britânico
e o 5' Norte-Americano, destacados
na A'frica do Norte; o 7' Norte
Americano, na Sicília; o 9' e o 10'

._-------

Enlrarão' em ação os ame'ricanos
Madrí, 7 (U. P.) - As autoridades italianas estão -yivendo

momentos de grande �spect�tiva e ansiedade, esperana�__f:�l�"� lqualquer momento a mvasao em grande escala. de diversas
partes da península, pelos soldados norte-americanos ....�os •
círculos bem informados de Roma revelou-se que o setimo rexército norte-americano partiu de Portos do �orte da ��rica, Icom destino desconhecido. Segundo se acredita, os soldados '

nortes-americanos estariam sendo transportados para os arre

dores de Nápoles e de Bari, em águas do mar Tirreno e mar

Adriático respectivamente. Além disso, ainda segundo o� mes
mos informantes, parte das referidas tropas norte-americanas
estava rumando na direção da ilha de Creta e da costa ela
Grécia. Soube-se ademais, também em Roma, que a esquadra
italiana está subindo o Adriático em direção a Pola, situado no

extremo norte daquele mar que separa a Itália dos Balcãs.

A luta tomará maiores proporçõesLondres, 7 (U. P.) - A luta na península da Calábria ad
quirirá maiores proporções no decorrer das próximas semanas.
Foi o que informou a emissora de Roma,. ao con:en�ar o d�senvolvimento da luta na zona sul ela pemnsula italiana. Amda
segundo os mesmos informantes, tudo indi�a que os a�ia�ostentarão efetuar novos desembarques em diversas provme ias
marítimas da Itália.

Operação dos patriotas noruegueses
Estocolmo, 7 (U. P.) - Informações fidedignas indicam

que foram destruidos pelos patriotas norueguese� todas. as

pontes existentes ao sul de Aarhu, numa extensao de qumze
quilômetros. Em c.onsequên�ia dessa �ção temerári� dos norue

gueses, ficou pratlcaIE-ente mter�ompldo uma d�s ��portanteslinhas de comunicaçoes dos nazistas na Escandmavla.

Está franco o canal de Messina
Argel 7 (U. P.) - Toda a zona do estreito de Messina en

contra-se 'aberta à navegação aliada. Informações oficiais sa
lientam que os reforços aliados para a Calábria estão sendo
transportados, agora, em maior escal�, por via marítima, uma
vez que da zona do estreito de Messma foram expulsas todas Ias fôrças do "eixo".

veículosOs nazistas apossam-seLondres. 7 (U. F.) - A rádio local diz que as fôrças do "eixo",
segundo se �'Credita, cederiam sem luta a metade meridional da pe
nínsula da Calábria e que pr-ocur-ariam oferecer resistência ao longo
de lima linha com base em Catanzaro, onde as condições do terreno

permitem melhor defesa. A referida emissora retransmitíu informa
ções de Reggio, segundo as quais, quatro dias antes do desembarque
aliado, os nazistas confiscaram todos os meios de tr ansp o rte, o que
origíniou distúrbios entre italianos e alemães. For sua vez outros dr-s
pachos recebidus dizem que se registraram choques entre as tropas
alemães e a população civil de Cosenza, enquanto em Bolonha gran
des manifestações populares se realizaram em favor da paz.

dos

SANGTJEJN()I__
Contém oito elementos tônicos

Cálcio, Vanadato e
Arseniato de

Sódio, etc.

exércitos

1 de Setenlbro
Assumiram o znaror

brilhantismo as soleni
dades ontem levadas a

efeito, nesta capital, pa
ra cozneznorar a passa
gem do "Dia da Pátria".

O progrerrie das fes
tas, que foi cumprido
à risca, teve o concurso

de grande parte da po
pulação da cidade, que
desde cedo, afluira ao

centro, onde a solenide
de se desenvolveu.

Santa Catarina preso
tau, assim, à Data da
Independência, o mais
expressivo tributo de seu

cálido civismo.

Continua o avanço anglo-canadeD�eArgel, 7 (U. P.) - As fôrças anglo-canadenses, que mva

diram a Calábria, continuam avançando, sem encontrar tenaz
resistência de parte dos ítalo-alemães. De parte ?-� Roma e

Berlim informam, por outro lado, que as tropas eíxístas se l:e
tiraram para novas linhas de defesa depois de oferecer reSIS
tência ao inimigo na zona da costa.

o ESTADO Esportivo A
FUTEBOL

vida tmtta o
cinema

Festividade em Santo
Antônio

-

Nos próximos dias 11 e 12, serão
realizadas, na vila de Santo Antô
nio, as festas do «Espírito Santo»,
da «Natividade de Nossa Senhora»
e de «Santo Antônio», as quais
prometem alcançar grande êxito.
Essas festas, que terão o con

curso de uma bando-de-música da
capital, constarão de leilão-de-pren
das, pequenos jogos e, finalmente,
depois da procissão, dur- se-á . a
coroação da Virgem.

Com a realização de três parti
das, prosseguiu, na tarde de ontem,
a disputa do campeonato paulista .

O jogo principal teve como adver
sários os quadros do Ipiranga e

da Portugueza de Esportes. Numa
vigorosa reação, o Ipiranga conse

guiu abater seu forte contendor
por 3 a 2, depois de estar perden
do par 2 a O. Renda: 16.599 cru

zeiros. Contrariando todos os pro
gnósticos, o Comercial derrotou o

Juventus por 3 a 2. Renda: 8.740
cruzeiros. O prélb mais fraco da
rodada reuniu as turmas do San
tos e do S.P.R. Atuando em seus

proprios dominios, o Santos não
encontrou dificuldades em vencer

as ferroviarios pela expressiva con

tagem de 4 Q_ 1.
-- Em Campos, o Vasco venceu ao

Americano, campeão local, por 3 a

1. Renda: 25 mil cruzeiros.
- Em Belo Horizonte, o Sete de

Setembro abateu o Botafogo, do
Rio, por 3 a 1.

-- Vencendo ao Corinthians por
3 a 1, o quadro de aspirantes do

I
São Paulo disputou sua vigéssima
oitava partida sem conhecer uma

derrota!
-- Da renda líquida. do encontro

São Paula x Corinthians, coube a

cada clube a importancia de 133
mil cruzeiros.

-- A diretoria do Palmeiras está
disposta a gastar a quantia de 200
mil cruzeiros, afim de contratar os

jogadores cariocas Heleno, Biguá e

Santos Cr-is to.
-' Os cariocas venceram o Cam

peonato Brasileiro dos Bancarios,
realizado em Belo Horizonte.

-- O Internacional, da Bolívia, se

encontra na cidade de Rio Branco,
capital do Territorio do Acre, onde
deverá dispurar três partidas amis
tosas.

-- No próximo domingo, o qua
dro de basquete do Guarani, de
Joinville, exibir-se-á nesta capital.

-- Em Blumenau, o Amazonas
venceu ao Bandeirantes por 4 a l.

-- O Força e Luz, de Porto Ale
gre, venceu ao Ouro Preto, de Cres
ciuma, por 2 a l.

• Farsa nipônicaNova- Iorqu«, 7 (U. P.) -- Foi
tuna captada uma transmissão da
rádio de Tóquio, dizendo ter sido
assinada e aprovada em Manilha,
pela comissão preparatória da in
dependência das Filipinas, o pro
jeto da Constituição daquele país.

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

É UMA DOENÇA
MUITO PERIG,OSA
PARA A F. .unLlA.

. lil PAlU. A RAÇA

Baía, 7 (A. N.) - Conforme ja
!publicámos, a policia prendeu há
dias o car icatur isl a, Nivaldo Fran
ça, que, inspirado por um filme
cinematográfico, efeluou um assal
to á mão armada, em uma rua des
ta capital. Surge agora outro dela
lhe curioso: a prisão do "gangs
ter" amador, que foi efetuada num

cinema, pelo próprio roubado.

Lençóis de cretoue
Estão em mãos do sr. comissário

Oscar Pereira vários lençóis de cr-e

tone, apreendidos em poder de um

menor, e os quais serão entregues
e quem provar ser seu legítimo
doito.

Quem perdeu �
Uma carterinha, contendo certa

quantia em moedas, foi achada
no Mercado Público e depositada
em nossa redação, para ser entre-

.

gue a quem a perdeu.

funcionários
Argel, 7 -U.B.- Desembarcaram

na Calábria inúmeros funcionários
do governo militar na Sicílía, os

quais se encarregarão' da adminis
tração das zonas de Reggic. di Oa
lábria, San Giovanni e outros pon
tos do território italiano ocupados
pelas tropas do general Montgo
mery.

,._-_. ._-_M.....-_-•••- ..._,._,._-........- ..._D••_. "'J',

Regata à vela
Realizou-se ontem, à tarde, na

baía Norte, interessante regata
à vela, na qual tomaram parte os

clubes Florianópolis e Veleiros da
Ilha.
Foi a seguinte a classificação ge

ral dos concorrentes:
l

'

logar - Rafael Linhares (Velei
ros da Ilha.); 2' - Rafaél Linhares
Filho [Veleiros da Ilha]; 3' - Ar
noldo Sabí no [Florianópolis] 4' • Ma
rio Noceti [Florianópolis]; 5' - Antô
nio Selva [Veleiros da Ilha]; 6' - Ver
gilio Gualberto [Florianópolis] e 7'
Viriato Leal [Veleiros da Ilha].
Por ter batido numa boia, foi

desclassificado 'O sr. João C. Mo.
ritz, representante do Florianó
polis.
Os veleiros marcaram 29 pontos

contra 20 do seu competidor.
No próximo domingo será eEe- Ituado o 2' turno da competição.

Contra aeródromosArgel, 7 (U. P. Urgente) - Fôr
ças aéreas aliadas atacaram inten
samente os aeródromos ele Viterbo
e Grazziani c as instalações ferro
viárias de Battipaglia e Villa Li.
terno, em território italiano.

FOLE
seORE DE A60STO

698II".-.-w -.- · "-.-..-.-.- ....,

ÚLTIMA HORAMoscou, 8 (U. P.) ......Furiosos com
bates estão-se travando já nas ruas
de Stalino.

•

Berna, 8 U.P. -- A rádio de Ber
lim anunciou qUE' as forças ale
mães evacuaram Stalino, retiran
do-se (l novos posições.

•

Zuri�ue. 8 U.P. -- O escritor Roo
main Rolland está a expirar, se é
que já não expirou, num campode concentração da França.'ii<

Washinhton, 8 U.P.• Consta que� República ArgentinQ foram ne

gados os benefícios do «Emprés
timo e Arrendamento».

Fósforo, Pequena a
A.rgel, 8 -U.P.- As fôrças aliadas, que continuam avançando

ao longo da costa de Gioia, na Calábria, ocuparam as localidades rIe
San Roberto, Rosalio e Santo Alexio e dominam parte das montanhas
de Aspromonte. Informações oficiais indicam que é muito pequena a
resistência oposta pelo inimigo ao avanço dos soldados britânicos e
conadenses. Salienta-se, por outro lado, que as tropas aliadas j&
mantêm firmemente em seu poder grande área da zona sul da Calá
bria, entre os mares Tirreno e Jôn ío ,

Ataque ao "berçoLondres, 7 ·U.P.- A cidade alemã de Munique foi submetida
a terrivel bombardeio. Foderoras formações aéreas aliadas despejaram
consideráveis cargas de bombas sélbre o berço do Nazismo, em pros
seguimento à sua implacável ofensiva contra o sistema germânico de
indústria e abastecimento hélíCOli,

Os Pálidos. Depauperados,
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam,
Crianças Raquíticas rece
berão a tonificação geral

do organismo com o

resistência' inimiga
Buenos Aires, 8 U,P .• Foi inten

so o :movimento, ontem, na Casa
do Gover-no. Todos os ministros
estiveram presentes à reunião. Nada
transpirou. Todavia, acredita-SE>
que o motivo da atividade foi C1
troca de notas entre o sr. Cordell
Hull e o ministro do exterior ar
gen�l:ino.

do Nazismo"
...

Moscou. 8 U.P. - Urgente • A ci
dade de Stalin o caíu e:m poder da�

-

tropos rUljIsas ..
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