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o touêt1no alemão sái de Be(lin'l}\ESTOCOLMO, 11 (U. P.) -- AS AUTORIDADES NAZISTAS ESTÃO APRjESSAN�
DO

I

A EVACUACÃO DO GOVÊRNO ALEMÃO DE BERLIM PARA PONT,C)- CES- �\
CONHECIDO DÁ ALEMANHA. INFORMAÇÕES FIDEDIGNAS TRANSII�AS \1
POR VIAJANTES PROCEDENTES DO REICH INDICAM QUE SOMEN,,'';' �A'_ �(f.,'
GUNS SERViÇOS PÚBLICOS PERMANECERÃO EM BERLIM. TO

-�
. 'ós

FUNCIONÁRIOS DE ESTADO, QUE PERMANECEREM NA CAPITAL ALEMÃ,
RECEBERÃO EQUIPAMENTO ESPECIAL CONTRA ATAQUES AÉREOS.

o período de caça eool. de AdvogadosRio, 12 (E.) - o Min istér-i o da Rio, 11 (A. �.) - Prosseguem
Aur l culturu informou que o pcrío-

§ éil o
animados os trabalhos da Segun-

do de caça dos Estados de Esp í ri- da Conferencia Inter-Americana
to Santo, Hio de Janeiro, S. Paulo, de Advogados, destacando-se os
Minas Gc rais, Paraná, S. Catarina, que estão sendo realizados pela
Hio Grnnd e rio SuJ, Goiaz e Ma to Comissão de Direito Aduaneiro, a

Grosso encerra-se no dia 31 rio qual vem discutindo as questões
corrente mês, assinalando que a tarifarias, de interêsse inter-ame-
partir ele 1.0 de setembr-o vindouro O MAIS AN'l'IGO DIÁIUO DE SANTA CA'l'ARINA ricano. Duas teses já foram veutí-
é proibido tr-ansitar com arma de l lad as por aquela Comissão, sendo
caçu, scm nutor izução especial dos Proprietário e Diretor-gerente ALTINO FLORES I que uma delas estabelece a couve-

serviços competentes, salvo () Hi o n iência (la criaçâo duma moeda
Grandc do Sul até 30 do mesuro

I
panamer ican a para pagamento dos

mês de setembro para aqueles que

I I H. 8892
direitos alfandegários e que foi

se dedicam à caça de mnrrecõ es, Ano XXIX Florianópolis- Quinta-feira, 12 de Agosto de 1943 ontem aprovada.
caneleira e piadeira.

I

Devia fazer-se isto em _Florianópolis! cons��h�adc�fi��erra
P. Alegre, 11 (A. N.) - Foi divulgado há dias que os vare-I gro" e, gr.aças � ess�s medidas, os varejistas passara� a receber Washington, 12 (L". P.)._ O

jistas locais haviam reclamado, junto à Coordenação, medidas

afim-I banha, farinha, álcool e outros produtos que eram motivo de espe- presidente Roosevelt reuniu ao
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d meio dia de hoje o Consellio de
- e evitar o merca o negro , cuja ação se estava azen I) sentir cu açao, ssistência a 1f o I izaçao 10 ormou a Imprensa e' que Guerra do Pacifico, na Casa Bran-

grandemente nesta capital com prejuízo para os consumidores. De o mercado local não sentirá falta alguma, como queriam fazer crer c a, para disouti r, segundo consta,
d d
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'1 os últimos acontecimentos, e os
posse a enúncia, o etor e astecimentos reso veu contro at:" a os mano ristas, In erman o, mais, que aca am e cegar res mi

planos de guerra imediatos das
distribuição dos produtos que estariam implicados no "mercado ne- toneladas de sal e mais de trinta mil litros de álcool. Nações Unidas.

������pfôCürãiTvírarITo1ijSoGuerra, a doação, por parte do Banco de Sangue do Instituto Na- I que estão levantando barrica- f tT
�

dá
.

O
cional de Puericultura ao Serviço de Saúde do Exército da: primei- . �stocolmo, 1: (U. :.) -:- Os I das Tias ruas de París. Segundo ��/ �ca�oe� ;e�un �nas.p _

ra quantidade de plasma sanguíneo preparado em laboratórios bra-I dir-igentes
alemaes estao VIV61�- consta, as fortificações no Vís-

e 1 lClO o . . ava, na ra

'1'.
I do um momento de zrande aq- . ., . ça da Concórdia, foi convertido

SI eiros, _ t=: b tula destmam-se a impedir tu- em verdadeira fortaleza. Nastaçao e tomam medidas deses-
t f'

.

êtí t 1uras o ensivas SOVIe icas, a -

S' FI
.

peradas para evitar o colapso
I f' dê t

ruas Royale e aínt- orentm
vez no im este ano ou no

e ná Avenida Kleber foram Ie-da s fôrças do exército nas li -

. ,.

d
,.

}JI'mClpIO o proxrmo. vantadas inúmeras barricadas.nhas de frente e na retaguarda. D
'

d d cle acor o com espa lOS �

Informações fi<ledignas indi-
nas

Ao que parece, os alemaes re-
procedentes de Zurique,

cam que os nazistas estão for- ceiam algum movimento inter-
ruas de París foram construi- F ou a invasãotificando a linha doVístula, na das casamatas, e armadilhas

no na rança,

Polônia, ao mesmo tempo em de outras
aliada.

para tanques, além

Comício popular em Porto AlegrePorto Alegre, 12 (C. P.) I' Os estudantes do Rio Grande
.realízarão, sábado, dia 21 do corrente, um grande comício po
pular em comemoração da data da declaração de guerra do
Brasil aos agressores nazi-fascistas.

Mocidade e povo estarão nesta demonstração pública de re

púdio ao fascismo, identificados, como nos agitados dias que
precederam à declaração de guerra, tendo nova oportunidade
de demonstr.ar seu .entusiásmo pelas vitóri.as con�ecutivas que Bombas sobre o sanlna' ·rl·o naz·lsta

zado nas vésperas do quarto aniver-
�

- sário da arrogante e muito famosa
as forças aliadas vem tendo na luta pela libertação dos povos, declaração de Goering de que "ne-
as quais culminaram com a queda de Benito Mussolini.

I
nhum avião inimigo jamais bom-

Agora que a vitória aliada se está aproximando, o povo e Londres,.U (U ".P.)
- .�'I�is de dois milhões de kilos de bo:n- bardeará o Ruhr". Em contraste

os estudantes vão expressar seu pensamento em torno de um bas explosivas e Incendíár ías foram lançadas ontem a norte com as palavras do rotundo minis-
I 1 R f t N" b

.

t t id d d Alemanha tro do Ar teuto, um resumo forne-
programa de paz que valha o sacrifício desta guerra, Por isso pe a a con ra

.

urern erg, lmpor_ an e ci a e a .

- .. cido pelo Ministério do Ar br itâni-
a manifestacão estudantil deverá revestir-se de arande brí- Nao regressaram as suas bases 16 aos aparelhos atacantes. As co indica que Q Comando de Bom-
lhantismo.

• b

bombas lançadas pelos .britânicos provocaram enormes íncên- bardeiros da RAF, por meio de suas
- . dios e causaram grandes danos em importantes objetivos mili- máquinas, já descarregou 136' mil

Para O «frunt.» da borracha
tares. O ataque foi concentrado, sendo visadas, especialmente, toneladas de bombas sobre o terri

tório germânico, até o dia 31 de
as instalações industriais e ferroviárias. julho e que, dêsse total, 68.700 tone-
Londres, i r (U. P.) - O Ministê- bombardeiros pesados da RAF. ladas cairam precisamente sobre o

r� do Ar revela que a força de l Londres. 11 CU. P.) - A emisso- vale do Ruhr.
bombardeiros que atacou Nüreru-" ra de Berlim admite que os danos Londres, 11 (U. P.) - Informa-se
��rg de��nvolveu .uma o)?er.ação i causados pelo ataque contra Nü- que o último ataque contra Nii rem
'mtensa . Outras fontes indicam remberg foram enormes. Bombar- berg verificou-se no dia 8 de mar
que a ação de ontem ii noite foi a deiros r;uadrimotores semearam a ço. Foi um ataque a fundo, durantemais violenta desta guerra dirigida devastacão por toda cidade onde o qual foram perdidos 7 bombar-

de I-ml-grantes
contra a referida cidade, cuja im- existem' estabelecimentos que' fabri- deiros. Nüremberg, mundialmente

U portância se eleva adicionando-se o cam peças vitais para submarinos e famoso por sua indústria de. brin-
fato de ter sido ela transformada aviões, bem como fábricas de tan- qued os, está inteiramente converti
em santuário nazista. Os observa- q ues. O ataque de ontem foi reali da numa usina bélica.
dores salientam que a perda de 16 .....

aparelhos foi assaz red uzida, se for

r
--- -.". · ·.- · · · · - ç - '
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l�' Chape'us PRIOImais o fato de que êsses aparelhos ..

voaram uns 100 kms. sobre o terri
tório inimigo. Fontes autorizadas
dizem que essa incursão, provavel-

p.. LEMOmente, terá sobre t;) moral germâni-

�.. I)ames ..

co o mesmo efeito que a destruição
..de algumas das 17 fábricas de guer-

ra de Niiremberg terá para a má-
quina bélica nazista. Com efeito, !êsse ataque está fadado a provocar
'maior ansiedade aos habitantes de
Berlim e de outras grandes cidades

�alemãs, pois encerra claro indício
de que está próximo, novamente, o
momento em que nenhum ponto do �Reich ficará distante da ação dos _._._,..............J-.w..·""·rtJa,.......a-.-Jl'.·�..........�-.J"'_....._-J"'__.._-_........�

Fone 1629'·

Fortaleza, 11 (A. N.) - Segue hoje para a Amazônia um dos
maiores contingentes de trabalhadores de quantos já foram envia
dos do Nordeste para o "front" da borracha.

Meninos filhos
Porto Alegre, 12 (A. N.) - À semelhança do que vem sen

do feito nos anos anteriores, por ocasião dos festejos da "Se
mana da Pátria", concentrar-se-ão nesta capital milhares de
meninos do interior do Estado e que serão escolhidos nas co

lônias estrangeiras. A elevada finalidade nacionalízadora des
sa concentração é pôr os jovens descendentes de imigrantes
em contacto com a família brasileira, fazendo-os sentir de per
to as vibrações de patriotismo nas celebrações de que vão par"
ticipar.

A Juventude e o Esforco de Guerra,

E:lo, 11 (A. N.) - Realizou-se à tarde, na Caixa de Amor
tização, a cerimônia de aquisição de obrigações de guerra por
parte dos estudantes, ato que bem demonstra o espírito de co

laboração da juventude brasileira ao esforço de guerra na
cional.

na casa

O PARAISO.
5chmidl

==

A entrevista
Rio, 12 (E,) - Julgando-se incompetente, o Tribunal de

Segurança Nacional encaminhou à Justiça Militar, o processo
em que e acusado de crime de espionagem o alemão Alfred
Winkelmann. O réu foi qualificado no artigo 67 do Decreto
Lei n. 4.766, de 1 de outubro de 1942, por haver, degundo a de
núncia, revelado informações e documentos de interesse para

I a segurança nacional, ao governo do Reich, através de cartas
pal�ticulares e comerciais, aproveitando as facilidades que ti-

I
nha, como vendedor. de automóveis e acessórios às nossas for
çàs armadas. E�se processo vai ser trabalhado e julgado pela,
Segunda Auditoria da Primeira Reg'ião Militar.

....
Madrí 12 cu. P.) - A llOva viagem de Winston Churchl1l ao conti·

nente am�ricano veio contribuir, de maneira considerável; para alimen

tar as preocupações daR potências do "eixo", Segundo informantes fi
dedignos, o encontro entre Churchill e Roosevelt criará um ambiente de
temor e de quase pânico 1\OS países totalitários europeus. A entrevista
dós chefes dos governos da Grã-Bretanha e Estados·Unidos realiza-se num

momento em que a guerra ê favorável aos aliados, seja na frente orien
tal, nil zona do Mediterl'â.neo e }lO Pacífico.

Ainda de acôrdo com os observadores aliados, () encontro de Chur
chill e Roosevelt traz novamente ii bailha a declaração do "premieI'''
britânico afiJ'mando que 110 outono do corrente ano se travarão grandes

batall.lllS 'na Europa. Essa afirmação constitue, para os eixistas, grave

1ltmeaca uma vez que se trata da abertura de uma nova frente de l.ta
�Il prÓ�riC) cU�ltiIJente europeu. .
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soldado tem bons denteso ESTADO
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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 -c-s 45.00
Trimestre Cr$ 25,00

Anúncios mediante contrato

VAI FUNDAR ('URSOS P.4RA E"SIXAR
COLEGAS

Depois de deixar a Universidade de
Chicago, já os Estádos Unidos em plena
guerra, o dr. Evaristo Rabelo resolveu
visitar vários centros de estudos daquele
país e esteve em Columbros, Detroit,
New-York, Filadelfia e Washington, an

tes de regressar ao Brasil. Viu por toda
.part.e a mocirlade mar-chando para os

quarte is e as fábricas e estaleiros se mul
tiplicaram para o grande esforço ela
maior nação dernocr-á ttca do mundo para
derrubar .e extinguir ela face da terra

- Nos Estados Unidos - disse-nos o
os tiranos totautârtos que ensanguenta-Ijóvem especialista patrício - há um.i em plena guerr-a. escreveu uma r-arte ajudado pela grande prática e rorca de ram o mundo.

preocupação constante 'com a saúde dos pedindo inscrição nos cu ['50S ele' 1\or- .vontacle. E se is meses depois suas €xce- Agora, chegando ao Rio, o jóvem odon(lentes. O cuidado é constante .porque a thwestei-n Un iverssitv Dental Schoo l. ele lentes notas lhe permitiram candidatar-se tologo patrício, impressionado pelo queciência constatou e todo 111un(10 cori- Chicago. considerada uma elas mais con- e obter o diploma regular conferido aos viu, estudou e aprendeu nos Estads Unicluíu que não pórle haver bôa saúde sem ceituaclas escolas ele cuurg ia dentáriã de graduados da escola. Em seguida rro- dos, está disposto a ajudar seus colegas.bons dentes e que muitas doenças gra- torto o munrlo. quentou cursos especializados ele Nutrição E I�O modernissimo e custoso consultório
ves e de deslquíí íbríos orgânicos têm sua Em setembro e 1 D41, depois de sat.is- e Dieta. Dentisteria Operatória, Clrurgfa, que montou na Cinelândia. além de
origem em dentes ar-rumados, que coris- 'fazer todos os r-Igorosos princípios que ;Dentacluras Completas e Imediatas, Co- criar para seus clientes verdade ír-as aulastituem perigosos fócos ele enfermidades. regem ali o ensino, estava o dr. Evaristo rôas e Pontes. Cer-âmica. Clínica Infantil, sobre eonservação dos dentes, vai orga-Essa verdade científica é observada que é diplomado pela Escola de :l1edicj- Tratamento de Piorr-éas e Canais, Quím;- n ízar cursos especiaís para dentistas.rigorosamente nas rorcas armadas nor- na e Odontologia cio Recife. frequentan- ca da Carie. Premiando-lhe o esforço e o principalmente sobre o tratamento da

'Todo bom

Os originais, mesmo não pu.

II �:��:;:fO�:�;�;;i�::::�;;dos nos artigos assinados

TOPICOS & COMENTÁRIOS

MALTA

(COPYR1CH'l' DA "PRESS PAR
GA, especial para "O ESTADO").

RTO (via aérea) - O dr. Evaristo
Rabelo é um jovem ciru rg iâo-dentfsta
patrícto que, sem publicidade e por sua

própria írricia tl va. resolveu Ü' aos Es
tados Unidos aperfeiçoai' seus coriher-í
'men tos e estudar' os .prog ressos ela ci
rurgia-dentária na grande nação amiga,
E nos diversos curso" que frequentou te
ve oportunidade ele constatar a impor
tância capital que o Exér-c-Ito Norte
amer-icano empresta às conrl içôes de saú
de dos aliados e (Ia rlgo roxa seleção que
é feita para a tncorporucão. Explicou-
110S os casos ele r-ecusa ele EITOl FI)'n P

: Orson Welles, por incapacidade física e

I quíz exter-nar seu entusiásmo pelo que I

viu. pr incipalmen to no campo de sua e'-'

I!PP<:ialielad€:
- a churg iu-den táría.

TODO uoxr SOJ,OAHO Tlnl BO'\S
OR'\'I'ES

dr. Rabelo falando ao
"Prsss Parga".

redator�varíslo
de

u

te-aruer icanas. criando verdadeir-o dog rna do as aulas ela grancle universidade, corno
rn.il ita r; um bom soldado precisa de bons aluno cio úlj.imo ano cio curso regular elo
dentes, E, por isso, muitas vezes, se vem

homens aparentemen te .tartes que são
'recusarlos. devido a elesenquilíbrios ar

g ãnicos, desconformtdade física ou máus
dentes. Os casos ele Oison 'Welles e Errol

SE�A

estabelec ímemo.

tuitamen te na mesma e com todas as
suas despesas pagas pelo, estabelecimen
to, por mais um período de quatro me

ses, sendo-lhe facultado frequentar os

departamentos, que mais lhe interessas
sem. Escolheu os de Piorr'éa e Dent adu
ras, tornando-s€ senhor de 'to(105 os -se

gredos e aperfetçoamentos técnicos.

E at irou-se ao estudo.

en tusiásmo, o nosso patrício teve a honra
ele receber, terminados os seus cursos
de especialização. um convite da direção
da universidade .pa ra permanecer gra-sobrepondo-se a muitos obstáculos mas

piorréa e técnica de den tadui-as comple
tas e mediatas. especialidades em que
se tornou ver'dade íra autoridade, e elas
quais se tornou professor.

Hasselberger foi um dos primei
ros nazis a üsarem a brutalidade e
a violência para: com os cidadãos
polacos da Prússia Ocifl'Cntal. De
pois de 1936, ano em que-fciijnomel1-
do chefe de policia da p10Vin�ia
rronteiriça Westpreussen, eIU Sch·
neidemuohl,' começOll a pel'seguir osverdadeiro pânico, por terem medo
polacos que viyiam l1a província c

que lhes fechem as lojas, como acon-
impediu os sacerdotes taJlto catú.teceu as dos pequenos retalhistas

AI 1 P I e'stes licos colHO protestantes de exerce-na elllal1 la. ara a.ca mar
rem as suas funções. O SCll esporte
predileto era dar caça aos judeus.'
Hasse,lherger tinha o seu escrito em
Schnejdemuehl no mesmo edifício
do escritório do governador da pro
víncia. Quando os judeus precisa
vam de obter a licença de vendedor
ambt1!la,ntlC, ü,nham d,e ir ao e·scritó
rio do governador, Porém, Russel
berger deu ordens para que, ao
mesmo tempo, todos os judeus ti
nham de se apresentar no seu de
partamento, e lá despojava os des·
graçados das licenças recém-passa·
das no escritório do governado1'.
Como recompensa, por ter purgarlo
.1 Westmark. Lá continua a prati
car as suas nefandas proezas. Mui
tas das suas vítimas' têm-se suicida
do para escaparem de vez às perse
guições e torturas inf1igida.� por és
te 1l1�oz, CE. G.).

CreditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

sort-tos nos dias 4 e 18 de cada IDê�.
PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00
Muitas bouíücacões e inscrições de pagamentos.

Médico gratis
BEM todas estas vantag ens por apenas

, Cr $ 1,(10. Tudo que promete cum
ore ínconnnerue. Não existe igual. Não reflita e não
du-.-i te um só instante. C()nC0rra para o próximo
sorteio, tenba cofiançA, Que, qUlindo meno!'! ehperar, 8
sorte virá ao. �"Il encontro

Conserve bem na memória os dias la e lO

NOTE

SALAO BRASIL
Praça Ouinze, D. 10

Corpunica às distintos ft;lmílias que está sempre à
disposição das exmas. Senhoras e Senhoritas que
desejem uma "permanente" perfeita, garantida e

ao gôsto das clientes. (permanente curta, meia
cabeleira ou bem comprida, etc).

são sempre os mesmos:
a eletricidade e 25,00 a óleo

Os prevosCr$ 20,00

l Camisas, Gravatas, Pijames
Meias das melhores, pelos me
nores preços, só na CASA MIS
CELANEA - Rua Traiano. I::!

Eis como banir
o entupimento dos
RESFRIADOS
da CABEÇA �F?:'<nruPi� fá-"_�J:J se desditada? Para rápidoalívio pingue umas quantas gotas
de Vick Va- tro-nol em cada narina.
Ao espalhar-se o Va-tro-nol rapida
mente pelos condutos nasais V.S.
sente como suas membranas incha
das se contraiém. A irritação desa
parece, a estorvante 'mucosidade
desprende-se. Nuns segundos, V.S.
respira facilmente de novo.

\\TASHINGTON Agôsto Flyn, dos grandes artistas e galãs cíne-

(COMENTARIa DA J:\TTEH-AMEBl- matográficos, são recentes e ainda es

CANA) - A ilha de :Malta foi o
tão na memória ele tortos pela surpresa
que causaram. Quando eu era ainda es

centro da grande concentt-acâo das tudante, ví muitos colegas meus serem re-

tropas aliadas para a libert�cào da ousados pelas nossas escolas :l1ilitar e )<a
Sicília. Acaba de ser agora r'e"ela- val, por terem máus clentes. Achavam

(lo pelo alto comando anglo-ame ri- exagêro. Depois que me diplomei e me

'fiz cirurgião-dentista, foi que vi quantocano. Snhmetida a um intenso e andam acertados os responsáveis pe
persistentr- ataque da aví acâo i la lo- las nossas rorcas ar-madas, E. quando vi

alemã, desde (J principio "da guer- sitei os Estados Unidos, vi que essa ex i-

I
. gência é rigorosíssimamente observada.ra, a g, or-iosn e pequena il ha do A anele vai um Exérc-ito Norte-Ameríra-Med itertràneo, com as suas 24.000 no, vai um completo aparelhamento mé Icasas d an if'i.carl as e o peso de .. dica em que sobresâ i e se consider-a in-

16.000 tonelladas rle bombas arre- dispensável um consultóriO dentário elo

messarlas pelo inimigo resisti'Ll he- 'taelo de instrumeJlto�. e ap<welhos os mais I. _' 'modernos e de profISSIonaIS ('ompeten-rOlCal1lente a todas as investidas, teso
.

sem 111ll momento de desfalecimen-
_. Ito, perante o avanç.o dos exércitos FOI AO EST_-\DOS (',\mos TDS'I'rOAn

l'OR COX'L'A PRül'RL\ j.; LA. (U'\Hor,a.lia-elos na África do Norte e a qué- r�1 PREi\lro PAltA AI']<jR}o'j.'I�'OAH-SR I ����������������������������-da elas ilhas italianas que fiealll GRA'I.'L'11'.-\MEX'I'E

SPERANÇA!laS .suas proximida;rles, ia1ll ceden- O dr. Evaristo Rabelo conta-nos o que FAR.MAC IA E
dO.a pouco e pouco os aerodrlHl1OS viu em matéria de cirurgia-dentária nos

A SUA FARMA-CIAEstados Unidos. Disse-nos que sempree as bases desde as quais desferi- admirou, por assinar n]uitas revist.as Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 _ FONE 1.642am vôo as esqLla,drilhas elo Eixo, A norte-americanas os gl'ancles progressos
maior parte c],essas bases estão ho- da cirurgia-dentária no granel e país do Entrega a domicílio
je na püsse rIas fôrças aliarias, ser- Norte. Resolveu por isso ir um dia ele

perto ver tudo e aperfeiçoal' seus conhevindo de ponto.s de apoio para a t:imentos nas melhores escolas elos Esta
libertação da Itália. cios, afim de voltar ao Brasil apto a

Momentos houve em que :Malta aplicar t�dO o que mais cientifico e pc]'-

e Gihraltar, esta distante, às por- f.�!.:�••:�.":._��;:_�:_.:��2���;::-..:"�':;.�:::tas do Atlântico, eram as unlcas tos das tropas·inimigas. Osdisposi
bns'es eOl11 que contavam os aliados tivos militares concentrados em

pal'a a defesa uas suas C'Ol1l'Ullic.:u- Malta coopcroara'llJ depois com o

ções no Mediterràneo OcidentaL

',EXérCitO
britftnieo quando seu nípi

CUI1<lumes de submarino: ininüg�s do avanç'o através das possessões
e e'n;Kames de bombardeIros totall- italiana's, Cabe-l.he, pois, parte
tários procuravam fechar a todo principal nos triiunfos aliados na
custo aquela via de navegaç·ão, de quele vasto teati'o de operaçõ'es ini
,essêncial Ílllportân.cia nas linhas miga na Sicília.
defensivas das Nações Unidas, Não O General Eisenhower e todo o •I) conseguir,am. E hoje o "marc I>'eu esta,do maior chegaram a :VIal-
nostrum", devido, em grande par- t.a quatro dias antes de ser inicia-
4.e, à resistência de Malta, controla da a ofensiva. A fortaleza britâni
ioda a costa' sul'da Fortalez'a Eu- ca, 3{PÓS 3 anos de resistência il11-
l"opéla. pressiOllante, dava, assim, ao ca-

Quando as moto·rizadas de Rom- ho de guerra norte·al11erieano to
meI OClliPavam o Medit'errâneo afri- das a� va<ntagens eSIÍTatégicas e to
cano, a ilha britànica não se re- Idas HS con.dlçÕ'es ele seguratlça pa
/lignava a tMTlà resistência passiva. ra dirigir serei1ntllentl' as' operH'
Era também nllla base de atatjue, ções CO:I1Íl'á a Sicília, tujo êxito
donde ])artiam os apareIhos da cO'l1stitl1e, até êste momento, a no·
RAF que, no seu martelar cons- ta mais brilhante de sua força dll
ta-nte, embaraçavam os l1lovimcn-, serviço.os.

Diplomados pelo Instituto Politécnico de FiorianópolisProourem ou escrevam à ORGANIZAÇÃO COMERCIA1.J CATARINENSE, estabelecida nesta praça à
R:uti 10ão Pinto n. 18, com Casa Filiada na Capital Federal, que está: habilitada a regulariza roseu

.

DIPLOMA, em face do Decreto-lei n. 5,54,5. de 4 de junho de 1943.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;-

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

Oasa SAN'.1 BOS.I'
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

EM FOCO
O Dr. Hasselberger

O Dr. Hasselb/erger é UIll dêsses
líderes nazis da élite sôbre cujo
primeiro D'Olne os IiVl'lOS de ref.erên
�ia nazis fazem grande mistério. Is·
to dá-se semp,rie 11{) caso de h()ll11enS
::l1jas atividades são especialmente
comprometedoras e cuja identidade,
por' consequüência, é preciso dei
xar o mais vaga possível, no intc-

• rêsse da segurança pessoal do indi
............................................I ..��.... víduo.•

V-IS

Dr. ARAUJOloS LOJIST��J�:D�ES ESTÃO

Olhos __ ouvidos ._ nariz _. gal'ganta O jornal ,IDer Neue Tag", de Pra-

REASSUMIU SUA CLlHICA ga, deplor� o fáto de muitos peque·

Rua Vitor MeireUes 2ft nOl> retallust;ls estarem a, vender as

Diariamente: 10 às 12, 3 às 6 hs. suas mercadorias num estado de

Os órgãos da Estatística Mil�ta,
têm apóio legal, quando 'l1tímam
o produtor e o vendedor a mostrar
o que possuem em seus estabeleci·
\llentos_ (D. E. M_). ,receios, foram dadas ordens para SI'

fazer Ul1l balanço geral, não poden
do. nenhum lojista vender mais que
<:111 lempos normais, Quem infringir
êste regurlamento a,rrisca-se a seve

ro castigo e a ser-lhe caçada a li
cença de negócio. No entretanto
v,Lu-se, porém, que as v,endas qua
lificadas de estúpidas eram plena.
mente justificada,s, pois os alemães
acabal11 de aplicar também à Tche
coslováquia a ordem de fechamento
das pequenas lojas de retalho. (E
C.).

..

VICIC VA·TRO·NOL

S
"A Bandeira Nacional quando apare·

CCI' em slIla otI salão, por motivo de reu
nlões, confel'ências ou solenidades, fjca·
rá el!lt.elldida ao longo da parede, por de·
traz da cadeira da pi'esidencia ou do 10'
cal da tribuna, setnDre acima da cabeçado l'espectivo ocupante e colocada de
modo qUe o lado maior do retânguloestejll elU sentido horizontal, e a es·
trela lI.olada em Clm.a". tneol'l!to..1111 • n.

t,�*II, a� _t 411 �1l1bQ ele u'la; - Art, UI

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE DOZE DE AGOSTO
·HOJE GRANDE BAILE DE GALA.

ao transcurso do 71-
-

e:m comemorccco
. , .

umversemo.
Domingo, t5-Elegante «Soirée» dedicada à diretoria

I·ltália diz que lutará, mas quer a paz ...
,

I
o marechal Badoglio estaria

Ldndres,.11 (,? P.) --- A I italianos in!ormaram os dele- disposto a fazer a paz imedia
Itália contmuara lutando ao gados alemaes de que mante- i tamente com os aliados, se os
lado da Alemanha, pois não rão os compromissos do "pacto I mesmos garantissem à Itália
está disposta a aceitar as COl1- tríplice", até que surjam dias: as suas fronteiras de antes da
díções de rendição incondicío- mais favoráveis para a Itália. I guerra. As informações proce
nal apresentadas pelas Nações O marechal Badoglio teria I dentes da capital da Espanha
Unidas. Foi o que se afirmou afirmado aos alemães que a I não indicam quais são essas
na conferência de Verona, na Itália aceitaria a rendição in-] "fronteiras de antes da guer
Itália, na base de informações I condicional, porque isso com- ra", sendo, entretanto, possí
fidedignas, procedentes da prometeria a honra da Itália vel que nelas estejam compre
Buíçà. Revelou-se, ademais, I

e da Casa de Savoia. Enquan- endidas a Líbia, a Eritréia, Si
que em Verona os dirigentes Eo isso, revelam de Madrí que cHia e também a Abissínia.

IVida Social Io RIO PRIMITIVO
A cidade do Rio de Janeiro,

que surgiu em torno dU�8 , t�r
taleza, limitava-se, a prmcipio,
a Um pequeno espaço, compre
endido entre as atuais praça
Mauã, Lapa e praça da Repú
blica.

Domingo, dia 15 -

Grandiosa Matinée
._ apresentacão de

•

novos números
música pela
orquestra.

eleÁBlnu'rJOII.
Festeja seu natalício hoje a

exma. sra. d. Alcide Maciel da
Cunha. esposa do sr, Pedro
Augusto Carneiro da Cunha,
diretor - gerente do nosso bri
lhante ccnfrade"Diárío da Tar
de", x•

O jovem Zanzibar Fernandes,
filho do sr. Tico Brae Fer-
nandes, faz anos hoje.

*
Transcorre hoje a data ani

Iversária da exrna.sra. d. Nazira THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE COMPANY

Jorge Morais, esposa do sr. LIMITED
Manoel Morais. Sédc: em Londres. Fundos de Reserva excedem:

I
Cr$ 1.200.000.000,00.

Sub-Agente: L_ ALMEIDA Rua Vidal Ramos, 19

1.... .... ....__....__.... __

•

Passa hoje o aniversario da
menina Marise, filha do sr. A·
dalberto Sabino.

....................................................*
Fazem anos hoje as senhori-

tas Maria Sousa e Maria de
Lurdes Silva. DO DIACARTAZES

---H�O�JE���----5ã:ieira'----���-H�O�J�E�---�Clubes I _.----""""""" """"""",,,<WJ<'''''''''''''''''''''�''''''!'''DD''-
..

.

12 DE AGOSTO
· ......

F"Õnes 1581 CINE ODEON Sessões às
A do.ta que hoje transcorre mar-' e 1602 11 e 19,30

co o 71' aniversário do velho "Olu-
1be Doze de Agosto", que em 1872 O filme mais chie do ano, com Rosalind Russe I, a estrela

Destêrro viu fundado por seleto mais elegante de Hollywood, ao lado de Fred 'Murray, o mais
grupo de catarinenses ilustres: Es- insinuante galã, em:
têvão Pinto da Luz, Ildefonso Mar-

Ela e o' secreta'rioques Linhares, Raimundo Antanio
de Faria' Antanio Venancio . do
Costa, Boaventura da Costa Vi
nhas, Artur Alvim. Leonel H. da
Luz Juvêncio Martins do Costa,
Dio�o de Mendonça Barbalho Pi
conço, João Marques Linhares,
Severo Francisco Pereira, J, L.
Teixeira Bastos e João Fagundes
de Mello.
Ponto de reunião dos mais ele

vados meios sociais florianopolita
nos, há sete longas d�cadas, o

clube que neste dia completa novo

ano de útil existência -- singula
rizada pelo excepcional brilhantis
mo com que se t.ey;n evidenciado
tanto no setor cultural como no

artistico -- grangeou largamente as

francos simpatias de nosso povo,
que o considero autêntiCo escrínio
de tradição.
Em ,razão· disso, o dia de hoje é O

sumamente significativo paro a

oidade. Evoco-lhe, em quadros de
sugestivo colorido, flagrantes dos
mais coros à. reminiscência e à.
atualidade' de nossa vida social.
A agremiação aniverllariante co

:memora sua maior dato realizando
... magn(fioo haile de gala, Q �u� por
certo •• tar6o ;pr..ent.. (l' hchma8
",,,•.,0,. QQ .orli,.do.d, loçCl�.

- .(

UM DIA DO SOLDADO DO FOGO (Nacional DFB)
O SONAMBULO (Desenho Colorido de Walt Disney)

A VOZ DO MUNDO (Atualidades)
Preços: 3.00, 2,00 e 1,00. Impr. até 18 anos
------------- -�

Fones 1581
e .1602 CINE IMPERIAL Sessão às

19,30 hs.
Gigantesco programa, duplo

Os Irmãos Ritz e As Irmãs Andrews,

Noi'es argentinas
Susanna Foster e Allan Jones, em:

Sonho de música

em:

CAMPEONATO INTERCOLEGIAL (DFB)
LADRÃO COM O FURTO NA MÃO (Desenho Popeye)
ATUALIDADES RKO PATHE' NEWS (Jornal)

Preços: 2,00 e 1,50. Censura Livre

Sábado-ODEON às 2, 5, 7 e 9 horas Inicio do seriado que as

sombrou o mundo:

!!!!�..!�.��!!�..�!�!!!!.l!�.�!..!..!!!!!!.

c.".....,..
,- •._1 •.

1 que o Kaizer Guilherme II,
da Alemanha, possuia um

braço mais curto do que o ou

tro; e que, por essa razão, sem
pre que posava para os grandes
artistas que lhe pintaram o re

trato durante o seu longo rei
nado, fazia-o de perfil.

2 que o cientista alemão Ro
bert Kock, mundialmente fa

moso pelo descoberta do bacilo
da tuberculose, que tornou o seu

nome, foi, também, o descobri
dor do germe do cólera, o que
conseguiu em 1884, após urna
série de trabalhosas e notáveis
experiências.

3 que, entre OS planetas, Ve-
nus é o único cujo brilho é

capaz de projetar Sal bras sabre
a Terra; que Saturno é o único
que possue luz suficiente para
ser refletido sabre a mar; e que
Netuno e Plutão são os únicos
que se encontram tão longe da
Terra que não podem ser vistos
a alho nú.

4 que a grande mina de esta-
nho de Kochiu, na China,

possue um dos mais altos re

cordes mundiais de mortes por
acidente de trabalho; e que das
50.000 crianças empregadas ali,
no minimo 15.090 morrem anu
almente vítimás de desastres ou

envenenadas pelas exalações de
arsênico.

5 que, à semelhança do que
acontecia na Roma dos Cé

sares, o México ainda propor
ciona 00 seu povo espetáculos,
em que feras lutam até morrer;
e que tais espetáculos, de com
bates entre touros e leões, são
anualmente apresentados na ci
dade de Acapulco, na entrada
da primavera.

6 que o crescimento médio
anual de um menino, expres

so como percentagem do seu

pêso no comêço do ano, é de
200% no primeiro ano de vida;
de 20% no segundo ano; desce
a 10% no sétimo ano; há um

ligeiro aumento antes e durante
a puberdade, mas depois torno
a declinar até 1 ou 2% no vigé
simo ano de vida.

ENCARREGUE a "Emprêsa Interrne
diária", de todos os seus interêsses junto
a qualquer departamento público civil
militar, 'bancário e comercial.

'

TRIBUNAL DO JÚRI
O juizado de Direito da Segunda

Vara da comarca da Capital de
signou o dia 21 de agosto próxi
mo, às 11 horas, na sala das audi
ências do Tribunal do Júri, para
os trabalhos da 3a. sessão, para a

qual foram sorteados os seguintes
cidadãos: Dionísi o Damiani, Celso
Silveira de Sousa, Eduardo Pio da.
Luz, Euclides Fenn andes, Flávio
Ferrari, Frank de Barros Montei-
1'0, Gustavo Neves, Hildebrando
Barreto, Itagiba Campos, Julieta
Torres Gonçalves, Manuel Boaven-,
tura Feijó, �bnuel Galdino Vieira,
Maria Teodora Ramo-s, Narbal Al
ves de Sousa, Nerêu Ramos Filho,
Olrní.ro Faraco, Orlando Filomeno,
Osvaldo Costa, Oton da Gama Lobo
cl'Eça, Pedro Xavier, Osmundo Vi
eira Dutra.

Campanha do tostão
Rio, 11 (A. N.) - A primei

ra compra das obrigações de
guerra, consequente à "Cam
panha do Tostão", levada a
efeito pela Cruzada Nacional
de Educação em benefício do
"Fundo Nacional

.

de Ensino
Primário" será efetuada hoje
às 16 horas no edifício da Cai
xa de Amortização. O ato será
solene, tendo a presença do sr.
ministro da Fazenda" e altos
funcionários daquele Mínísté
río,

recem-eleha,
OTACARIOCA

DE VITo.R DO ESPíRITO. SANTO.
(COPYRIGHT DA PRESS PARGA,
ESPECIAL PARA "O ESTADo.")
RIO - Era o Rosemberg do in

tegr-alismo. Não havia "galinha
vende" que não apresentasse, corno
motivo de or-gulho, possuír entre
os .seus corr-eliglonáríos aquela figu
ra inrtelectual, que diziam ser um

expoente da cultura brasíleíra,
Quadqme r dúvi d a que sucgisse na

interpr-etação da doutrina íntegr-a
lista, os chefes do galinheiro cor
riam para ouvir a opini ão ora
cular de M.i,gueJ Reale. Depois do
,pronunciamento dêsse Iíder faseis
ta, nem mesmo Plíni-o Saigado ti
nha autos-idade para falar. Suas de
cisões doubrinán-ias eram irrecorrí
veis.
Sobrevindo a guerra, Miguel

Reale nunca escondeu os seus pen
dores fascistas. Estava, então, cer
to dna vitória das armas totalitárias,
que realizava reuniões com t-odos
'os chefes verdes ·pauilistas.
Mas, a guerra mudou o rU!l11O dos

acontecimentos. Aquilo que pare
cia tarefa fácil para a "Werrnacht".
Estalingrado provou' ser um ideal
dmati ngivel. Depois, vieram as ver

gonhosas derrotas norte-afr-icanas
e sicilianas e a certeza da derrota
mais tremenda já sofrida por qual
quer país em guerra. E Mi,guel Rea
le, que conseguira uma situaçã-o
singular, para poder reassumir a
cátedra da Faculdade de Direito de

I São Paulo, não conseguiu o assen-

I timento dos jóvens acaderniccs pa
ra d ar livrernente as suas aulas.

1 Fosse êle um homem de convie-

I
ções e resistir-ia para ficar bem
com a consciência. Mas, convicção
e consciência são coisas desconhe
cídas palra aqueles que vestiram a

camisa de fôrça fascista. Não cau

sou, aSSLI11, sucpresa o seu pronun
ciamento contra o integralismo,
mercê do qual pôde voltar à cáte
{Ira.
Ttambém, se Ciano repudiou o

próprio sôgro q:mmdo os aconteci
mentes tornaram-se desfavoráveis,
porque êsse pobre diabo Miguel
Reale não haveria de abjurar o in
te�ra1ismo, se disso depen.dia o re
cebimento de trinta dinheiros, con,l
que se comprou a sua. declaração
púbhica contra a doutrâna de que
era pregoeiro?
Afirmo com o conde Sforza �

"Póde haver fascista inteligente e

póde haver fascista sério; mas não
póde haver fascista sério e inteli
gente",

IRRITA(AU.RETA L
COMICHÃO OU HtM.ORRAGI�SSINTOMAS DE HEMORROIOES

íI

iJ;JSi tem irritação retal ou hemorra
gias, cuidado! São o prenuncio de
grave doença que, não tratado em

tempo, pode trazer serias complica
ções, exigindo até uma intervenção
cirurgica. A Pomada Man Zan lhe
dar

á

alivio imediato das dôres, a;ra-.
ças a uma substancia de reconhecido
efeito antisético-bactericida.

PARA HEMORROIDES
Um produto De Witt

Clube dos Funcionários Públicos
Civís de S. Catarina

!

AVISO
Tendo a Empresa do Cinema

Ritz resolvido conceder abotimen-:
to aos sócios dêste Clube, nas ses-.
sões de domingo às 20,45, de ordem:
do· Sr. Presidente, avioso aos inte";
ressados que deverão obter nesta
Secretario a respectiva carteira so

cial, afim de gozarem do referido
desconto nos entradas.

Fpolis .• 30-7-1943
IRIA p, HACK:f;R, tlc;rit\ll'IÍl'iCl,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR� ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

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

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

DR. MADEIRA NEVES o árbitro pouco conhecedor de O [ogador mais leal do América:
suas o b rigaçôas tem sempre a his- CUHRAGE;Vr - O esplendido za
tória do critério para julgar as f'al- gueiro direi to, irmão do vet erano
tas - O que se deve recomendar' Ieié, jogou COIll grande lizura e in- PROVA DE CIVISMO DA GENT.E
aos juizes é que atuem com maior vmlgar cavalheirisruo. BRASILEIRA
prudência, pr incipalmente na consi- O jogador menos leal do Figu e i- In iciou-se no dia cinco do cor.
gnação do penal - O fator inten- rcnsc: CHINE:,S, zagueiro direito. rente, na cidade do Salvador, a tru-
cão em primeiro lugar - Ação vi 0- O jogador menos leal do Amér-ica: dicionaJ prova de revezamento dofenta e ação perigosa - Sobrepasso JANJXO, zagueiro dircito. Fogo Simbólico da Pátria, êste ano
- Um conselho prático - Vale a O menos eficiente elemento do realizada numa distância jamais su
pena repisar - Outros casos a se- Figuei rr-nxe : ESPEZTM, mérl i.o d i- perada no mundo, pOI' provas dêsse
rem considerados. reito. gênero. /
(De Ger a ldn l+omualdo da Silva) () menos cficient c elemento do Nada menos de cinco mil quilô-

América: BInA, pontr-iro dire ií o. .rnetros constituem o perCLlI'SO desta
NOSLEN maratona cívica" na qual estarão

empenhados jovens atlétus do Bra
sil num total aprox imado de dez
ll1 il.

O Fogo Simbólico de HH3 pcrcor
rerá, dia c noite, grande extensão
do sertão brasileiro, visitando
grandes cidades corno -pequenas vi
las e lugarejos, a, todos levando a
certeza de que a Chama Sagrada da
Pátria, simbolizáda no Fogo condu
zido pela nossa mocidade, jamais
se extinguirá em nossos corações.
Nésta hora grave que soa para

Q mundo e em que o Brasil, fiél
aos seus compromissos, arrosta de
cabeça erguida os perigos que a
guerra impõe à Humanidade, nc-
nhuma ação se torna mais oportuna
do que a de fazer despertar () pa
triotismo do nosso povo, alcrtundo
lhe a eonciência para o cumpr imenA PRóXIMA RODADA CARIOCA to dós seus deveres para com a ter

Canto do Hio x Botaíogo, Bonsu- ra que lhe serviu de berço.
cesso x Sâo Cristóvão, Madureira x Esse o trabalho que vem .real i
Flamengo, Vasco x Fluminense e zando o dir-etório regional da Liga,América x Bangú. de Defcsa Nacional do Hio Graudr

do Sul, através da grande prova de
revezamento cívico-esportiva que é
o Fogo Simbólico aos mais longi n
quos rincões do Bras-iI.

DR. MARIO

Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Auerfeíeoarnento e Longa Prática no Rio de .Janeit-o

CONSUL'l'AS - Pela manhã: diariamente das 10 às 12 hs .. à tarde, excepto aos

sábados, das 16,30 às 18 horas - CONSUI�TóRIO: Rua João Pinto II. 7, sobrado -

Fone: 1.4(il - Residência: Rua Presidente Conttnho, �3.

(Diplomado pela Faculdade Nac. ele Medicina da Universidade do. Brasil)
H;x-i.nterno do Serviço de Clío ica Médica do Professor Osvaldo. Ol.íveu'a, médico do.

Departamento. de Saúde
ULINICA lUÉDICA - Moléstias Inter-nas de arluttos e crtanças. CONSULTóRIO:

RIJa Petípe Schmídt D. 38 - Tel. 1426 - HESI))j);NCIA: Rua Vi,�coude ,de OUI'O
Prelo n. 70 - 'l'eI. 1523 - HORARIO - Das 15 �s 18 horas - FLORIA'NóPOI�IS.

Sucede, muitas vexes, que UIIl juiz
pouco conhecedor de suas ohr-igu
çó es. adot c ('rilérios dif'eren tes.
quando da cnns igu açáo ou, não d,'
1I1l1a falta, couict idn ou náo, dentro
da área penal. As disposições regu
lamentares suo, sem embargo, asEx·interno do. Serviço do Professor Leôn idas Ferreira e ex-estagiário dos Serviços mesmas. () que se deve recomendardo dr. Gahriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S, Paulo)
aos juizes é que estes atuem com aChefe do Serviço de Oftalmologia do Departamento de Saúde e Hospital de Caridade
ma io r prudência, selllpre que t eClínica médíec-cn-úrgtca especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta nliam de marcar L1111 penal, proCONSULTóRIO: Rua Felipe Sehmidt, 8, Pone 1259 - CONSUI,1'AS: Das 15,30 curando, pr incipalmcnlc. não incor-is 1'8 horas - RHSID1l:NCIA.: C..nsethetro JI.IafJ:a, 77 - FLORIANóPOLIS.
rcr em injustiça. Torna-se misto r-,
sobretudo, levar ern conta nesseDR. SAULO RAMOS, lance o fator intenção.
Outra coisa: é CITO dos mais ('0-Especialista em moléstias de senhoras -

rncsi nhos, acrcriitu-sc (f ue a consi-Partos.

_I gnação da. falta múx irua dependeALTA CIRURGIA ABDOMINAI�: estõ- da maior ou, menor "chance" do
mago, vesícula, útero, ovários, apêndice, goul. ]� preciso saber que () registotumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA da falta independe da ruan e i ra por.00 PERtNEO - Hérnias, hrdrocele, ve-

que o lance se processou. Atacandol'icocele. Tratamento sem dor e operação de frenle ou pela relaguarda� o inde Hemorroídes e varizes - Fracturas: Irator t crú de ser punido sem co
aparelhos de l:'êsso. Opéra nos Hospitais míseruçâo. "O penal1i nâo existede Florlan6polis. pOI' fôrça de mero con vellciona.lis-Praça Pei-eírn e Oliveira, 10. Fone, 1.0Q9. mo".
Horádo: Das 14 às 16 horas, diariamente. Sn rs . Juizes! Xào se trata de urna

simples fatalidade, c uma f'atalida
de que deve ser perdoada porque
acalTl'Ía consequ(;ncia,s graves. Isso
não interessa. Se ela foi observada,
se sua existência se processou inten
cionallllen te, que se registe. Acon
tença () que aconlecer. Marque-a
com a llleSlll:1 serenidade e conciên·
cia com que se consigna um toquc
no meio da. cancha.
A ação perigosa é tanibéJll passi

veI de ]JUII ição. Será classificado
eOlllO "açiio perigosa" Iodo o ato de

Dr. Newton L. d'Avila impruf!rncia ou brutalidade inten-
cional, 00 qual constitua iminêncifl- Médico -

de ofensa física para, o adversário,Ex-interno da Assistência MI;lnicipal O jogador que praticar ato que
e do Serviço de Clínica Cirúrgica (,ol1sti tua ..

Aç�i() perigosa", será ad
a cargo do Prof. Castro Araujo, yertirlo pelo juiz e punido com um

do Rio de Janeiro. tiro'livi'e, balido do 10C<l1 exato on-Vi as urinárias - Operações de se ,'cl:ificar a inl'l'açiio. �o casoConsult: Vitor Meireles, 28. de. reincidência proposital, o juizAtende diariamente às 11.30 hs. a, expllls:,wá o infrator de campo e
à tarde, das 16 hs. em diante conceflerá um ti ro Jj \TC ao CJuadroResid: Vidal RamolS, 66. contrário.

Fone: 1067. Outra coisa é a "açiio violenta".
Chama·se de "ação violenta" todo
ato ([c hru:t::tlidade intencional cuja
consumação se caracteriza por
ofensa física "iolel1ta na pessoa vi
sada.
Castigo: - O jogador que prati

car "ação violenta" ser:'! eX]:lulso do
campo e um liro livre serú hatido
contra o seu «lIa,dl'o. Este dispositi
vo pôe n'as Illiios dos juizes elemen
tos com que castigar severamente
os atos de revoltante brntalidade
que se veri ficam às vezes nas par
tidas de fntebol. Os juizes, neste
ponto, devem agir com rigor, afim
de .alijar das atividades certos joga
dores incapazes para o jogo limpo
e leal. e que usam o pontapé ou a
rasteira, com o único fito de inuti
lizat' o adversário.
(Continúa no próximo número)

WENDHAUSEN

DR. SAVAS LACERDA

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
CUNICO

.

DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela Universidade de Genebra
Com prática nos hospjtaís europeus

Cllllica médica em geral, pediatria, doen
ças do sistema nervoso. aparelho gen ito

ur-már ío do homem e da mulher
A&llste, 'l'écnico: DR. PAULO TAVARIIS
Curso de Radlolog ía Clínica cem o dr.

Manoel de Abreu Campanario (São Pau-
1<1�. Espeeíalizado em Higiene e Saúde
Pública, pela Universidade do Rio de Ja·
neiro. - Gabinete de Raio X - Electro

caràiografia clínica - Metabolismo ba
.sal - Sondagem Duodenal - q-abinete
de fisioterapia - Laboratório de micros·

copia e análise clínica. - Rua Fernando
MaChado, 8. Fone 1.195, - Florianópolis.

·DR. AUR�LIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RA 10 S X
Moderna e possante ins,lala,ção

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da. tuberculose
puhponar, úlceras gástr�cas e duo
denaIs, câncer do esrom::tge>, afe
ções das vias biliares, rins�. e�c.Aplica o Pneumo-torax artIfICial
pata o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
mêdic'3: Ondas curtas e ultra.-cur
tas. Rajo� Infra-VérÍnelhos fl R!liosUltra Violeta. Infrazon-Terapla
Consultório: Rua Deodoro, 3

esquina Felipe Sahmidil:
Das 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 brs.

Telefone 1.475

Clinica médico-cirúrgica do
DR. AUGUSTO DE PAULA

CIRURGIÃO - ]lURETOR DO HO�·
PITAL DE CARIDADE

D0809118 di! senhoras - O'peraçOes -

DJa1ierm1a - Infl"a-Vermelho - Ultra
Violeta

Rua V18(!. de Ouro Preto, 51. Tel. 1.644
CONSULTAS: às 11,30 e das 3 às 6 h(}ffis
:rratam.ento das dores e inflamaçOes nas

senhor;!!! para evitar operaçOes

DR.
DR. ROLDÁO CONSONI
l\Iédico - Cil'Urgião· - Parteiro
Formado pela Faculdade de Med.jcina

<la UniverSidade de São Paplo, onde foi
AsSistente por vário.s anos filo SerV>lço
Cirúr,gico do Pl'of. Alípio Corr"ei� Neto
(l"I'�meira Cadeira de Clínica Ck'úrgica).
Com prática na clinica ginecológica .do
•. -.'f'. Sila O, Matos. Assj'stente do serviç_o
de partos do Prof. Domingos Delascio 110
"Hospital Leão XI�r". . ..

Cirurgião do estomago e Vias biliares,
l�lt'estino.s delgado e grosso, tiro ide, rins,
l'r6stata e bexiga. Varicocele, hidrocele,
var'ízes e hérnia. Doenças de Senhoras I';
parws. _

Co.ns,ultas: Das 9 às 12 horas na Casa
dle Saúde São Sooastião, e das 3 às 5 à
R1..a Fennando Machado n. 6 (andar ter·
1"'0). Te!.: 1.19'5.

Opera na Casa de Saúde
São �ebastião

BEZERRADR. LEITE

O BASQUETE NO FIGUEIRENSE
A dedicada diretoria do Figuei

I'e nsc, em scssào rca I izada an I e-()I1-
tem, à noite, reso lvcu organizar o
seu Departamento de Basquete,
cuja direção foi confiado ao sr.

capitão Couceiçáo, dis1into oficial
'rio 14°, B. C. c grande esportista.
10 quadro de bola ao cesto do gr e
mio ai vi-negro coutarú com o con
CUI'SO dos cxce lcn tes jogadores �:I
za rcno, Nnrcis«, Vadico, Jair e ou
:i·OS. .

O "f'i ve " do Figueirense cxtrcn
r

á
em .Ini n vi!e, onde deverá cnfr en

Lar o poderoso conjunto do Amé-
rica.
Ainda esta semana, serão inicia

dos os treinos da turma figueirense .

ta, Palmeiras x Juvcn íus c Corin
ti ans x Comercia 1.

A nODADA PAULISTA
Ipiranga x S. P. H., P. ele Espor

tes x Santos, São Paulo x P. Santis-

.

�ue sua

��01fa. Jf®��o/o

THE LONDON ASSUttANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

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

�aO"ADO' ••"'" •••. a· II· .0 e ••••

Clínica Médica
Tratamento das Doenças

Pulmonares
RAIOS X

Consultório-R, João Pinto, 7
Telefone: 1461

Consultas das 17
horas em diante

DR� REMIGIO

MÁXIMOS e MINIMOS DO PRÉLIO
FIGUEIRENSE X AMÉRICA

O melhor elemento do Figueiren·
se: JALJiIO. O excelente médio es·
(luerdo dispul!ou a sua melhor par
tiria no "esquadrão de aço".

O melhor elemento do América:
BADÉCO. O meia-esquerda "colo
red" constituiu-se na maior figura
do gramado. Suas jogadas técnicas,
rápidas e inteligentes, empolgaram
à assistência.

O jogadór ma.is leal do Figuei
rense: CALICO - O disciplinado
capitão da turma alvi-negra de
monstrou mais uma vez, suas ex

cepcionais qualidades de autêntico
esportista.

Lavando-se com o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
ClÃ. WETZEI� INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca regist.)

economiza-se tempo e dinheiro

CLíNICA MÉDICA
Moléstias internas, de Senhoras e Cri·

an�s em GeraL CONSULTóRIO: Rua
Felipe Schmidt - Ed.ifíci@) Amélia Neto.
Fo.ne 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE·
SIDll:NCIA: Av. H. Lljz, 186. Fone 1392.

IAm - =1 $f i$ .4 4

��eÃ� ,!IRCf��
-ti • ., '7

Esp ECIAlIDADE

DR. AGRIPA DE FARIA
CLíNICA M:f:DICA
Rua João Pinto n. 7

Tel, 1461
Homens e Setnhoras - Moléstias
Nervosas - Moléstia.s Mentais

Consultas diárias da! li
hora3 em diante

ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia. Cllnica e Cirurgia
do tOl'ax. Partos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá·
riamente da's 15 às 17 horas. RESIDll:N·
CIA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

HELENA CHAVES SOUSA

-

: Sl'l-;"' .. :al )j

. � - . -
.. ,.� '�'::-'-... '"

ENFERIUEIRA OBSTÉTRICA
(Parteira)

Diplomada pela Maternidade
de Florianópolis

Atende chamados a qualqu�
hora

Praça da Bandeira, 53 - sob.
(Antll1'o Larll'o 13 de Maio)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Constipações, das Bronquites,
das Dôres de Garganta.

�o licença do D. N. S. P. N0 l56
,.

',,> • d. 26 de Feve.-.lro '9",•

,l,fen de 1936 00'> '9'
lho/ 0.002, EUCQlypIO\ 0.0.�

o mito da invencibilidade

Washington - agosto - (INTER-AMERICANA) - Em
livro recentemente publicado, intitulado"A LUTA PELAS
ROTAS AÉREAS NA AMÉRICA LATINA", William A. M. BUT
âen, famoso técnico americano em aviação, declara considerar
o avião como um dos mais importantes fatores do futuro de
senvolvimento da região amazonica.

"O avião promote abrir novos caminhos nessa área rapi
damente, e a preços dentro do alcance dos países interessados.
A rêde aérea recentem-ente inaugurada, a-fim-de acelerar a

produção e o transporte da borracha, é apenas o primeiro pas
so de um amplo proçrama para o desenvolvimento de toda a Ibacia amazonica, com o auxílio técnico e financeiro dos Esta-
dos Unidos".

IDepois de se referir ao emprego da aviação no transporte
de medicamentos, o sr. Burden salienta que a próxima tarefa

I
será a expansão da agricultura. A região amazonica não PTO
âuz alimentos em quantidade suficiente para abastecer sua
"atual pequena população. O cultivo de imensos arrozais e de
outros generos alimentos deve ser estimulado, bem como a

criação de gado em bases econômicas solidas.
"Entrementes, os trabalhadores dos seringais terão de re

ceber seus alimentos transportados por via aérea. Uma vez

seja assegurado um adequado abastecimento, o desenvolvi
mento de outros recursos, tanto agricolas como minerais, po
derá se processar com facilidade. Além disso, as planicies ama
zonicas poderão -proâuetr não sómente borracha, como tam-

30 v.-S (j5m quinino, óleos vegetais, madeiras, bem como ferro, ouro e
______________ outros minerais".
Prestigia o Govêrno e aI! O técnico norte-americano conclue dizendo que o grosso

classes armadas, - ou serAI! dos abastecimentos alimentares destinados aos desbravadores
11m "quinta. colunista".

'

(L, do Vale do Arrtazonas continuarão a ser transportados por ar
D. N.).

' e em embarcações fluviais, enquanto serão construidas algu-
mas ferrovias e rodovias, mas o papel principal na era de após
çuerra será desempenhado pela aviação, que contribuirá de
maneira extraordinária para resolver os problemas de comu

nicação do Brasil e facilitará a ligação de todos os centros eco
nômicos importantes do país.

"Yashington - agosto - (Inter
Americana) - Durante mais de dois
anos de guerra, a Alemanha mane

jou uma arma psicológica de tre
mendo poder. Era o mito da inven
cibilidade dos seus exércitos. Sua
rápida e terrível conquista da Po
lônia, Noruega, Holanda, Bélgica e

França quase convenceu o mundo
ocidental de que o mito era verda
deiro. Foi êsse mito que trouxe a

Itália e os aliados balcânicos para
o lado da Alemanha. Mas a lenda foi
destruída para sempre nas estepes
russas. Coube aos americanos desfa
zer o mesmo mito que o Japão pro
curava criar no Oriente.
Para os povos da Ásia, a rapidez

com que o Japão se apoderou de um

vasto império pareceu muito mais
importante do que a guerra ma Eu
ropa. Os japoneses acumularam vi
tória sôbre vitória durante seis de
sastrosos meses, convencendo mul
tidões' afeitas à submissão de que
uma nova Raca de Senhores surgi
ra no Oriente: Pela primeira vez na

história aparecia um dominador
oriental. Esta, sem dúvida, era exa

tamente a ilusão Que o Japão Ia
mentava no sentido de criar sua

'·Esféra de Co-prosperidade" de es

tados escravos.

Vemos agora que os triunfos [a
ponesés resultaram unicamente de
uma concentração de fôrça limita
da contra uma debilidade dispersa.
Mas os povos asiáticos não o viram.
Talvez, a despeito da propaganda

Importante
Está ameaçado de gripe ?

SANAGRIPE.
Estã atacado de gripe

SANAGRIPE.
"Sanagripe" aborta a intluenza
e cura constipações com febre,
tosse, rouquidão e dôres no

,

corpo.
Encontra-se em todas Farmácias
340 30v·30

,•
Peça, . na sua Farmácia j homeo

patia Almeida Cardoso
E d��ois ?'.', Depois ... Não

.

pedirá outra , ..

341 : 30v·30

ItADIOVende-se um, RCA Victor, 5 val
vules, Preço Cr$ 1.200 ,00. Tratar à
Praça da Bandeira 37, depois das
17 horas.

BicicletasVeridem se 3, em ótimas con

dições. Ver e tratar no Arma:
zern Bom Fim. No Estreito.
390 lSv-14
e:!e22

Reprodutor de raça
Nesta redoçéío se inlorma quem

ponue um ótimo reprodutor de
ruça "Jersey" mestiçado com "Ho
landas", com 3 anos de idCldli, e

que o quer vender, ou trocClr por
UtnCl novilhCl, ou- VClCa dando leite.
395 15-vlZ

ALunA SI a casa n: 37,
11 U" n sita à rua Jo-

� lnville. Tratar na residência n'

9, à mesma rua, ou o' 60 à
nu. Blumenau, v·2

japonesa, estejam agora começando
a vê-lo. Há um ano que o Japão não
têm uma vitória importante. Sua
"invencível" marinha sofreu uma
série de derrotas raramente iguala
das na guerra marítim.a. Dezenas de
milhares de seus "invencíveis" sol
dados foram eliminados em Papua,
em Guadalcanal e em Attu. Exceto
em Bu rma, os japoneses estão re

cuando ao longo de toda a periferia
do seu império roubado. Não há
exército de ocupação que possa
manter as populações das zonas

ocupadas na ignorância dessa ver

dade redentor-a. Embora Tóquio ain
da esteja longe, nossa fôrça se

acumula e a do inimigo diminue.

r
5

- i

,

Qua ndo alguém. toJ como o êmvao
lheiro da ilustracão a-cima, oferecer
lhe. em amàvel gesto, um cálice do
excelente aperitdvo X NOT. lembre
oe V. Sia. de acrescentar, ao agrade-
oe, a genTiileza:ElíEE 1.-411.
BEi'1 () I1EU APEiUTIVO

PREDIJ.ETO!
TOl1E KN0T

Quanto Vale
o Poder de
Concentração

V/1 »eooaro /)A KI10rSA_I/I/J. COI7. E SE6UROS
� ITJ••u.i ....

Cultivando-o e aperfeiçoando-o, au
mentamos a capacidade produtiva e

a alegria do trabalho... Pág. 20.

Ianques em Terra de Infiéis
Por que misterioso motivo espiar o rosto de uma mulher muçul
mana é tão perigoso quanto levar um certeiro tiro... Pág. 23.

Maternidade sem Dor

Ripas de Imbúia
(para cêrcas)

Tratar no escritório da

SOCIEDADE EXPORTADORA
(ATARIHEHSE

Rua F. Schmidt, 5�

Aos sofredores

nem Perigo?

Êste notável artigo é o re

sumo completo de um novo

livro de êxito escrito por um

grande psicólogo ... Pág. 95.

Ora. L. GALHARDO-Ex
médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

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

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente-
nome, idade, endereço e en

velope I selado para are.

pOltQ,

"Em Busca'
do Carater
Integral"

Um novo processo de anestesia que, em sua fase experi
mental, já regista muitos êxitos notáveis... Pág. 28.

-S a n D u enol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO. VANADA
TO. FOSFOROS,CALCIO

ETC!
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O, Pálido,. DePluperldo"
E.qotldo" Anêmico" Mi.,
qUI crilm Mlgrol, Crilnçl'
raquíticI', rlclb.rio I toni-
ficlçio ger.1 do organismo

com o

Sa uu n DI
Llc. D.N.S.P. pt. 199, de 1921

�",,�w·tJ
Agentes em Florianópolis: PEDRO XAVIER & elA. - Rua Felipe Schmidt, 8 <!J

Representante Geral no Brasil: J'ERNANDO CHINAGLIA - Rua do Rosário, 55-Á. - 2.0 undar - Rio

(�------�----......�

A aviação no vale do ftmazônas

"A Bandeira Nacional qnando hastea
da em janela, porta, sacada ou balcão, fi.
cará: ao centro, se Isolada; à direita, se
houver bandeira de outra nação: ao cen
tro, se fill:ura,rem diversas 'bandeiras,
perfazendo número Impar; em posição
que mais se aproxime do centro e à di.
reita deste, se figurando diversas bano
deiras, a soma delas formal' número par.
As presentes disposições são taJ}lbem
aplicaveis quando figurem, ao lado da
Bandeira Nacional, bandeiras representa.
tivas de instituições. corporações ou as.
socíaçôes", (Decr-eto-Ieí n, 4.545, de 31 de
.Iulho de 1942: - Art. 18. N. 1).

Contra os professores
democratas

Londres, (In teraliado)
De acôrdo com as notícías, da
Eslováquia, os professores leais
aos princípios democráticos da
Checoslováquia, estão sendo
punidos e perseguidos pelo go
vêrno títere de Bratislava e
seus mentores alemães. Até o

presente, segundo essas infor
mações, 3 mil professores fo
ram demitidoa pelas autorid��de& nazistaê,_

--

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

Drogas nacionais e estrangeíras - Homeopatías - Perfumarias _
Artigos de borracha.

Garante-se a exata observância no receituário médico,

PREÇOS lUÕDICOS.
Ilua CODlJelhel.ro Malra, 4 C li (edlficio do MercAdo) - FONlil 1.641

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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de baixo, húngaros!
LONDRES, 11 (U_ Po) un A B. B. C� FORMULOU UMA ADVERTÊNCIA AOS OPERÁRIOS
HÚNGAROS, "DIZENDOMLHES QUE "SE DISTANCIEM DOS CENTROS INDUSTRIAIS" E SAL-

VEM-SE, BEM COMO ÀS SUAS FAMíLIAS, DO "PERIGO DOS BOMBARDEIOS".
I

Sáiarn

A
o Ribeiriio, velho distrito do

municipi o de Florianópolis, vai
[est e iar, nos proximos dias 1"
e 15 t súbud o e domingo), ct SU(f Com a excursão do "Avai " F, C."
padroeira: XOSSil Senhoril da ii capital parunàcnsc, os meios es-

Lapu. No sábado, luuierá nove- pOI'ÜVOS do vizinho Estado estão
IUl e ilurni tuiçào; no domingo, na cspcctutiva de assistirem a

missa as 10 horas e procissão renhido encontro, hoje, à noite. O
às 1(i horas, quadro bar i-lgu-vcrdc enfrentará o

É sabido que, qnatulo no homosrcueo "Curitiba F. C.", cam-

sé cnlo XI'IIl, cülnirom 11 San/a peão local.
.

Catarin« (IS Ié oa« de COlOll0S Percebe-se êsxe grande cntusiás-
porti.aueses vindos d a Miuteir« 1110, pelos conceitos elogiosos teci-
e dos ltcores, boa porte deles dus do quadro visitante pelas cmis-
se di rig{1l parti o Ribeirão, 1'1'- ;,or2,';

c ,

paran àcnscs " e "paulistas",
{lumzdo choças e corne cando ii rclati vamentc aos "plavers ", conter-
laurar (1 l erra. Po ooucão cato- râncos, os quais, cm número de 7,
lica, inst.o era que pensasse no integraram a nossa última seleção
consôlo da rcliqiiio, E, ass-im, no campeonato Inasj lciro de fute-
por uolta de 1760, o cot ono ból.
ilhéu Jllllwel I'w'gus Rodriqo Tendo em vista o justo e mereci-
trouxe ptn:« ali {J imagem de do "cartaz" ostentado pelos "avaicu-
Nossa Senhora da Lapu, er- ses", é facil de admitir-se a h ipó-
quendo-lb e UJlW capelinha, de lese da vitória, o que significaria,
1,9 metros quud rados , de que sem dúvida, motivos para maior
ainda hoje .�e podem ver uns elevação do atual nível do nosso

restos rasos de parede, no 10- "s.ssociation ".
('({I denomiuudo Simplicio e O simples fato de o jôgo ser ef'c
distante, 1I10is ou menos, 1.500 tuado à noite, provavelmente, acar-

metros do sé de do atucl dis- retar-rios-á (quem sabe?) prová- REGATA NOTURNA
trito, '.'eis dificuldades de rápida ambien- Rio, 11 (A. N.) - A Federacão

.\T(/ modesta ertnida o culto se laçâo ; mas, isso será certamente de Regatas da Baía pretende /ea-
etel tiou por alqnns anos, Qua/l- conlrubalançadn pelo ardor e pela Iizar, no corrente ano, uma gran-
do, porém, o PÓVO(/ do Ribeirão fibra indcsmcntidu, da turma visi- de regata noturna, na enseada cios
cresceu, conlutulo ccrca de dll- tante.

. "Taínheiros", em horncnazem às
zeulos [ottos, conslruiu-se na

.
Observando aS,cOlsas com a pr-e- Nações Unidas, e que con�tará de

que os russos continuam avançan- dias, depois de romperem as Iinhus série a atual 'JIlulr!: (180G), cisa serenidade, nota-se, que. �) nos' provas cl{lssicas, uuiversit:'\l'ias
do em todos os poutos da frente me- inimigas de BielgoroL!, as forças I cujas j)((/'edeg foram UI'{jllllwssa- 150 C[lladro possue uma

agllISSllllal1
militares c de imprensa.

'

.

't
- I d / /' ai o'leo (/e I'rl Illlha dIanteIra, COJl1I)Osta de mal!-ridional. Despachos de Berlim, pOI' russas se SI uaram com a oeupaçao i as (e j)e( [((. ('. e v,.-

L! B 1 Y' , leia; e (l antiga capelinha roi ciosos bOlllbardeadores c que, difi-
outra parte, -admitem (fue em di-. e ol:olllya e "oZlye\'ka" a 111lS 90

{echada. cilmente, po�ferá ser contida .. Igual· Atenção! � despes� com �
versos pontos os russos consegui- \ 1(1115. daquela praça, a noroeste e 1 O distrito do Ribeirão - bel'- mente os meclLOS, com a partJClpa-, cme.ma pode ser tI-

ram abrir novas brecha,s nas linhas I slldoeste, respeclivamente, ocupan- co do velho professo/' e poeta ção de Guedes, aUlllentaram as pos- rada com a venda de papel velho.
alemãs. I do,

além disso, duranle sell :l\'an- Marcelino Aniàn!o Dufra - sibilidades de melhor contrôle com Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.
! t

.

I I I os dianteiros, sem descurar � Rua Francisco Tclentino, 3.
ço, as localidades de Slatino e Li- c legou a con (I/' ([i((S )(l/7( as

lJI'eoclll)�ça-() (le I)','I']",'J' as 1·ll\'.estl'-musicais. há 15 anos. Uma de- Ue ' "

100MoscoUI, 11 (U. P. Urgente) - As pytsel. A operação do cerco de las, a "Bando Nosso Senhora das dos conldrios.
'

DramaS de terrafôrças soviétieas que invesLem sô-I Kharkov progride. velozmente, não

I
da 1�{/[)(1", ainda hoje existe, e J

Por último, a defesa, em si, isto
hre Briansk conquistaram mais 30' só pelo norte, no selor <lo exérciw é e/(I !Jlle abl'il1wnlal'á ((s j'esli- é, os bncks e o gllarda,-vala, co)'í's- }Iaceió, 12 (A. N.) - Hoje se

I 'i I ri 'b do e (/0111Z'/1g0 tituem em m[]lillífico e invulnerável realiza aqui a expl-essl','a ce' rl'1110A-localida,des habita(�as entre a. ,s {.Juais ([l,Ie partiu (le Biclgorod,.como to.m-I VI( a( es e sa (! 'I, 'I I "
"

. ,.

_ próximos. 'gl Jra tal' . ma ClVlea cio recolhimento de 100
-d,esta.ca-se a es.taçao ferrovwna rle bem pelo sudeste, m,l zona em (fIle

j....:.--------------------e-m--7·-S--I"-c-I'-I-I'"-a-- I s�e·raa�llasel·ld,e'l.a·,I(EI"arraaodeI)].·ot\la(lgeoa.Jsa',]1eql.I�1()e,h.hol.ll1ets. Na irente de Ka1'kov, fo- os russos, atravessando o Donelz, A
ii

b t Illa '

1'a111 ocupadas pelos russos mais se- tomaram a cidade de Pyatimitskoye. Inalor a :!l
.

af11,li cle jrl11t all1 ente. com igual ma-

I li tenaJ das outras ul1lda-rles da Fede-tenta localidades. Amhos avanços rllSSOS fazem com .

'que se torne caela vez mais estreiA Argel 11 (C. P.) - As fôrças do: ataques, que estão aumentanelo COI1- r,�çã.o, ser oferecida a? presidente
�

•

'
• , A' ., 't'. iI' t 'd 1 cl t' argas, (1llrarlie :1 s(JJerlldadc da

Moscou, 11 U. P.)-As fôrças JJlin- to o corredor para a fuga da guar- 8° ExcrClto bnlanlco ]a se enc'(m-ll1luamen,e
(e 111 ensl ar e, es ma- Semana da Pflll'Ía. A Dircc'âo Be-

dadas russas ocuparam Murafa si- nição alemã scmi-sitiada em ElIar- tram a \'isla de. território l1leridio- se a impedir que cheguem reforços gional da Juventucle Brasileira su

nal da l)eninsula italiana. lnforma-1para as fôrças do "eixo" encurrala- geriu que fôsse da.da � maio)' sol,,-l1l9,da a no 1;:1118, ao oéste de Karkoy, kov, e cuja largura, segundo S(� d 1 1 Ih. ções oficiais salientam que os sol- das na parte 110rdéste de Sicília.. ni .al[ e ,c o reco, imento d.a. �e�.,.a,e ameaçam agora esmagar todo o acredita, não é superior, agora, a (iO se posslvel de I1Ill local hlSlOl'ICO,
flanco eSf[uerdo das linhas ,!2,'ermâ-! kms" na sua parte mais 1ar((>I,. dados do general :Montgomery der- O "Instituto Histórico" de Ala-" � :Ylaclrí, 12 (C. P. 'Crgcnte) - Os
,nicas na zona de Kharkov. Outros rotaram os nazistas e a.vançal'am goas escolheu a praçà da Ca [('elral

até um setor situado a 22 kms. ao alemães estão realizando a sua como lugar considerado significa-
I '1" (I os- ]),'Jllt',ilS primeira tentativa importante I)a- ,ti_vo, pois ali teve inicio a ])()voa-su (]e aormJna, um __

múximos da defesa meridional de ra fugir de Sicilia para a penínsu- c_",a_o_. _

Messina. EIll seu avanço, os C0111- la italiana. Informações d.ig,nas de

B b- -j ,crecli.to salientam que a fuga dos e Iam em rego '11 obatentes britflllicos ocuparam Guar- h •

dia,. Mais ao noroéste, as fôrças alia- alemães será por Messina, sob, H

prot.eção de aviões italianos.das que conquistaram Bronte eonti'-
nuam avançando sôbre Randazzo, a Argel, 12 U. P.) - �os arrerlo
despeito da encarniçada resistência res de Bandazzo está-se travando
oposta pelo 1I1lmigo. Salienta-se, a mais violenta batalllH da guerra
além disso, que ao noroéste de cle Sicília. Informações oficiais in
Brontc as tropas do 7° e 8° exércl- dicam que os alemães tentam re
tos aliados estabeleceram contacto sistir, mesmo à custa de pesadas
e aumentaram a intensidade de seus perdas, ao ava,nço das forças ali a- Snr. David A.Monteiro
ataques contra as posições ini11ligas das. Os ataques e contra-ataques
na direção ele Randazzo. De Berlim suceldem-se ii1interru1_)tamente. Des- Fo�os, onülm, grat,amen.t� sur-

1 1 fOA " • ! preendldos com a amave1 Vlslta doinformam, por outro a( o, qne ar· pacho-s fldec]tgnos salIentam que nossO prezado patricio sr.' ll)ovid
ça,s norte-americanas tentaram efe- as f.oreas alia.das, embora a san- Augusto Monteiro, da conceituãQ.ç.
tnar novo desembarque ao léste de grenta

o

resistência eixista, conti- firma Mc Canl'1.-Erickson (sucursal
Santa Agl1edn, na costa setentrional' nuall1 avancando, devenclo ocupar de S. Paulo) e que se demorou f!m

S· '1 S 1 1
- o nossa redação em cativante pa-ela ICl ia. egul1( o os a emaes, (JS brevemente a praça forte ele Ran- lestra. S.s., que vem do Rio Gran-soldados norte·americanos fora111 dazzo. de do Sul, prosseguiu, hoje, cedo,

repelidos pelo fogo concentrado da
_

sua viagem de observação e estudo
artilharia, .eixista. Argel, 11 (U, P.) - Os a,liados ]a pelo interior catarinense, çlonde

derrubaram ou destruiram 418 I alcançc;tr1 o Paraná e, em seguida,
Argel, 11 (U. P.) -, Os cruzadores jnimigos desde ([ue começou a il1- a_P_a_u_h_c_e_la_. _

e clestl'óiers britânicos voltaram a vasão de Sicília. Nos combates aé

canh01:e�r: na l1�ite de �el'�a-feira, I r,eos, trpvados sôbre a ilba italiana,
O ternlorlO pe11lnsular Italiano. O hoje quase tota,lmente ocupada pe
ataque foi efetuado contra os esta- las Nações Unidas, os' aliados per-
leiros nava,is de Castellamare di deram 178 aviões.
Estabia, no golfo ele Nápoles. Ou
tras informações acrescentam que, Argel, 11 (U. P.) - As últimas in
na mesma noite, bombardeiros alia- formações ela frente, dizem que a

dos atacaram intensamente a estra-' maior batalha da campanha sicília ..

da-ele-ferro na, região elo cabo Va- na está sendo travada as portás de
ticano, situada ao sul do golfo de Randazzo.
San Eufêmia. ILondres, 11 (U P.) - Messina i Lord Halifaxestá sendo constantemente atacadai. .

pelas fôrças aéreas aliadas. Foi o' Londres, i! (U. P.) - O ellkbal-
. .

. xaelo�' cla Gra-Bretanha, nos Esta-'
que mformou a elmss�ra de Roma, I

dos Unictos, lord Halifax, chegou
Segllndo despaçb,6ls aliados, êsses � es�a cap.Ha�.

ofensiva russa de .verãOAlradici.on�IJesta o ESTADOdo RlbelraoMoscou, 11 (U. P.) - As fôrças soviético é tão rápido, que inúmc
russas que perseguem na Ucrânia ros contingentes alemães foram eu- LUTARÁ HOJE O "AVAí" EM

CURITIBA
an iqu iludas

os fugitivos alemães, sem dar-Ines
trégua, já se acham a ponto de con

quistar sua terceira grande vitór-ia
da primeira of'cnsiva de ver-ão - não q ui svram render-se aos russos.

volvidos. Algumas das unidades ]1:.1-

zistus cercadas foram
até o último homem, 11l11a, vez quc

'

para a tornada de Kharkov, cidade
sôhre a, qual continuam fechando Londres, 12 CC-. P.) - Os alemães
cêrco de Ie rro, pelo oésto e sud- jamais poderão voltar a pensar em

éste. Em consequência dos vio lcn- realizar ofensivas na Itússia. Essa
tíssimos ataques russos, está em pe- ó a opinião do.s círculos militares

rigo de se desmoronar todo o flan- bem informados (' com huse nos Ico esquerdo da frente alemã na últ ímos grandes êxitos obtidos pe-

Ucrânia, pois as tropas russas do- las forças soviéticas na frente

Iminam sem cessar suas defesas e oriental. Acr-edita-se, entretanto,
já cortaram todas as linhas diretas que os alemães dispõem de gra n

dessa região corri a frente central. dcs forças na Hússia para enfrentar

Enquanto essas duas poderosas co- tenaz guerra de posições. Salienta
luuas russas avançam sôbre as li- se a. esse respeito que os n az istas

nhas germânicas para noroeste e poderão entrincheirar-se no oeste

sudoeste, o grosso das fôrças nacío- do Dn ieper e oferecer resistência
nais estreitam rapielamente o cêrco indefinida aos russos, uma vez que
em torno ele Kharkov. ainda contam C0111 muito mais de

200 rlivisôcs. Segundo os observa-
::\fOSCOLl, 11 (U. P, Urgente) - Os

alemães estão enviando reforços
blindados e de arlilharia para a

frente. ele, Kharkov, afim de tentar
deter o avanço das fôrças soviéti
cas, Informações .of'ici ais indicam

dores, o problema, pois, obrigaria
os alemães a retirar tropas ela
llússia, diante (lo que, os russos po
deriam efetuar grandes avanços.

Moscou, 12 ((T. P.) - Em seis

Moscou, 12 (D. P. {Trgente) -

Os l'lISSOS chegaram a 12 ]ons. de
Khal'kov, depois de avançar cerca

de 20 kms, Durante a· jornada pas
i>H,da foram ocupadas 50 povoa
�'õ<es habilaclas,

üe9pachos adiantam que os russos

avançando em forma de leque, pe
netraram em Kirikitova, a 14 kms.
ao norte da linha férrea de Karkov
Poltava. Com eSsa importante linha
de comunicação ao alcance de SLlll,

artilharia pesada, os russos corta
ram a mais importante estrada-de·
ferro qU1e une Karlwv à retaguarda
na,zista.

Hospital de CaridadeA Irmandade do Senhor dos Pas-Moscou, 12 (U. P.) - Os alemães sos e Hospital de Caridade, reuni-
estão recl1ando a,celeradamente em da ante-ontem a sua Mesa Admi
toda a imcnsa frente de batalha que nistrativa, elegeu unânimemente,
se extcnde de Briansk a Kharkov. para o cargo de provedor, vago

com o falecimento do saudoso de
sembargador Antero de Assiz, o
nosso ilustre conterrtineo sr. de
sembargador João da Silva Medei
ros Filho, integro presidente do
Tribunal de Apelação do Estado.
A escolha do eminente patrício

foi recebida com grande simpatia
em todos os nossos círculos sociais.

Infol'mações dignas de crédito adi·
fintam. t[ue os ata,ques fl1SS0S aumcn

tam contintlamente de intensidade,
não dando opo1'l.unidade aos gel'lllft
nieos de estabelecerem novas línhas
de defesa.Os observadores militares,
por sua vez, salientam que Kharkov
cstá sendo atacada de qóiadl'o dire
ções e não resistirá ao Ímpeto dos
a,tacantes soviéticos. As forças. de
vanguarda russas aceleram o envol·
vimen Lo de Kharkov, pelo nordeste,
enqllanto são ahertas novas brr
cha.s nas linhas alemãs, através elas
quais os soldados soviéticos inves·
tem sobre Polta,va. Ainda de parte
autorizada russa revelou-se -que em

Briansk a luta se aproxima rápi
darnente de seu' termo, sendo pos
ilivel que aquela cidade também
eáia em poder do� russos a.inda du
nllle Q verão d,çste all,Çl, .9 Avanço

Instituto Histórico
Na sessão de hoje do Instituto

Hist. e Geogr. de Santa Catarina)
será empossado como s6cio o sr,

tenente-farmacêutico Ildefonso Ju
venal.

30 a 45 dias
Ilio, 12 (_A.• ��.; Á. ��:-�"�nanên-

cia cio ministro da Guerra nos Es
ta.d,os Unid,os, para onde parte
amanhã em uma "Fortaleza Voa
dora", será de 30 a 45 dias, se

gundo informou o ves:pertino "O
C4pljo",

Esportivo
Corr-espondendo, pois, aos dese

jos do público ff or i an opo li
í

ano, os
"a vaianos " saberão defender gOl
lharrlamente as côrcs de seu pavi
lhão, que tremulará, sem dúvida,
com muita honra" hoje à noite, no

magnífico estádio "Belf'ort Duarte".
VAD.

EXCURSÃO DO TAMANDARÉ
A convite dó "Barriga-Verde F.

C.", o valoroso "Tuman dar é" ex

cursiouarú, dorning« vindoiro, ú ci
d;]de da Laguna.
Integrado por elementos de gr:1l1-

eles possibi lidades no esporte I(JI'al..
os rubros-negros at ravesxa.n, Ullia
fase de reais aproveitamentos.
Abatendo o "CIP", de Itajai , pela

contagem de 3 a 2, num renhido
combate, verificado, ult.huanu-ntr-,
causou excelente impressão, pois o
quadro em apreço fazia a, sua ",('11-
t rée ", após quase 2 anos ele ausên
cia ele n9.!LSES quadros.
Aguarela-se, pois, a vitór-ia p;IJ':l

as côres do conjunto cxcursiou istn.
VAD,

I

S. Paulo, 12 (A. N.) - Fo
ram presos, em Pedro Barros,
na linha da E, F. Sorocabana,
quatro japoneses que, num

bar, bebiam em regosijo pelo
afundamento dê mais um navio
brasileiro.

�----------------------�

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

Vin�o Creosotado
"SILVEIRA"

Grande Tónico

Máquina a vapor:Máquina com caldeira, de 10
H.P., em bom estado de conser

vação e funcionamento e tubula
ção perfeita. Vende-se uma. Infor�
mQçõês, dirijir-sé à Caixa Postal j
n. 113, ou telefone 1329, em FIo
��Q.n6volÍlli, 3 v. - I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


