
Un1 milhão de berlineses evacuad,'--
ESTOCOLMO, 13 (u. P.) -- UMA CORRESPONDÊNCIA DE BERNA PARA O "SVENSKA DAGBLADET" ANUNCIA
GUNDO NOTíCIAS DE BERLIM, ENTRE OS DIAS r E 8 DO CORRENTE, UM MILHÃO DE PESSOAS FORAM EVA
DA CAPITAL ALEMÃ E ENCAMINHADAS PARA AAREGIÃO AUSTRíACA DE PARTHENAU. ACRESCENTA QUEDELAS SE OPUSERAM À MEDIDA, ALEGANDO QUE NA ZONA MENCIONADA "HÁ GRANDE QUANTIDADE DE POLACOS".

Conf:-defdvogadosRi.o, 12 (A. N.) - Reuniu-se na

manhã de hoje a Comissão de Re
solução da Segunda Con Ierênci a
«Ie Advogados c selecionou as pro
postas aprescutadas, retirando
aquelas que fugiam às próprias fi
nalidades da Conf'erênc i a. Assim,
os trabalhos de natureza politica
e jn-opriamcntc econômica foram
eliminados. Ao plenário toram
encaminhadas apenas as leses [u-

o

Moscou, 12 (I,'. P.) Aproxí- férrea, operam os trens blindados colunas russas ,il1 ultrapassaram o
ma-se ràp i dument e de seu ponto alemães, que mantêrn constante ponto mais ocidental atingido na

'culminante a batalha peja posse fogo contra ambos os lados da ró- sua ofensiva do inverno passado,
de Kh ar kov. To-das as íntormações Ia de avanço; e, segundo um jor- estabelecendo 11111 cerco de ferro cos

Québee, 12 (U. P.) - Altos chefes militares norte-americanos, br itâní-
e canadenses continuam realizando tarefas preliminares para a próxípr-ocedentes da frente de hatalhn nal russo, é particularmente in- e fogo C111 tôrno de Kharkov, cujos ma entrevista que elevem manter Church íll e Roosevelt, numa data aindamer id ional da Rússia Indicam que tensa a luta nas prox i midadcs de extremos distam menos de 50 k1\15. não revelada; e, enquanto isso, o "premier" britânico, pondo um parêntese

os alemães continuam batendo e111 cada bosque, p,ois os ulcmães te- um do outro. Por essa brecha pas- em suas atividades, efetuou, em companhia de sua filha Mary, uma Viagem
relirada perseguidos teuazmrntc mern internar-se neles por causa sa a ferrovia de Kh arkov-Hasn o- de recreio até Niagara-Fa.lls, sôbre a fronteira com os Estados-Untdoa, de-

tendo-se antes brevemente em Montreal. Embora não tenha sido revelada a'pelas forças soviéticas. dos destacamentos de guerilheiros gra{l, a ún ica que resta ao cx érc i- data, bem como o local em que se realizará a nova conferência entre os dois
que operam no interior dos mes- estadistas - a sexta que ambos efetuam - as esféras locais competentesMoscou, 12 (r .. P.) - Revelou- mos. to alemão para se retirar da im- acreditam que terá lagar nesta cidade, especialmente em vista do comuní-

se nos CÍrculos autorizados que o portante base ucraniana; mas, os cado oficial expedida ontem o qual diz que o presidente Roosevelt virá a

avanço sôbr c Poltava, que não foi Moscou, 13 (U. fi.) _ Coril i- últimos despachos da frente in- Québec, embora não mencione a data de sua chegada. Entrementes, nume-
d

' ti i cain que essa saída também ,Íâ rosa pessoal milita sob a direção dos chefes do Estado Maior dos Estadosdetido pelos alemães, po era pro- nU3J1l1 f'ecloando o cerco em torno Lu idos, Grã-Bretanha e Canadá continua trabalhando ativamente no Caste-vocal' () colapso total das defesas de Kharkov as formações móveis está sendo canhoneada intcnva- lo de Froutenac. que se acha na falda duma coluna coroada pela cidadela.
alemãs na frente sul da Húss ia. de tanques, que deixaram para mente pela artilharia pesaria russa.

Acredita-se que os russos estão re- Irás a grande praça ur-ran i ana, e 10m vista disso, aumenta de horn Aforç'H>lldo as Iropas que Investem continuam o seu avanc o através em hora a possibili dade de que
sôbre Pol tavn , afim de pôr em pe- dos trigais da 'l'�rânia," sôbre urna Khar-k o v seja outro Estal ingrad o

rigo imediato as principais comu- frente �Ie mais de cem k ms.,

des-Ipara
a "Wchrmach t", pois a ca

nicacões elos alemães em Khark ov bar-atando sucessivamente o}' c ou- ela .J,11011:ento se estre�h.l .. '1�a;s e

,e elo" resto da frente meridional. n-a-ataques das tropas alemães. mais o anel que cerca d }J! aça, (11-
__ Iicultando a evacuação das tropas

Moscou, 13 (I,'. P.' - Continua N1osCOll, 13 (U. P.) - As rápidas I alemãs que a detcndcm.

�r��������EVIDENT'ES' SIN'�nl�S�DR�P�RO�XIM�n�«�TER�CE�IR�R�FR�EN�TE»-krns. pelo lésí e, estando sórnente : N M H A
a uns 17 kms. de Karachcvev, úl- Londres, 12 (U. P.) _ Eram numerosas, hoje, aquí, as tar quê sõ uma parte das tropas canadenses foi enviada para.. lima fortaleza importante. que conjeturas àcerc_a do possível Q,cel�ramento dos p�e1?a��tivos I Sicília. Há outras divisõ�s, que se mostram impacientes e deainda s-c' acha em poder elos' ale- navais e operaçoes terrestres dos aliados contra o "eixo", na sejosas de entrar em açao. O restabelecimento da proibiçãomães li lésle de Briansk. Europa ocidental. Essas conjeturas foram motivadas pela proi- aos visitantes significaria que não se permitirá a ninguem en

bição de visitar os amplos setores das zonas costeiras da Ingla- irar nem. permanecer nos limites prescritos sem; autorizaçãoMoscou, 13 (G. P.) - Os russos
tiá d it t d ui. tterra, enquanto Ch.urchill permanecer no Cana a. 'No ecor- por escri o; que o as as pessoas rest en es na zona deverãot�mal'alll Aley�nka: sôbre. a ferro-

rer desta semana, chegaram numerosos reforços canadenses' e estar munidas com carteiras de identidade; que os veículos e

�'!a de, �rel-�rJa,nsl: :' l1��lIS ao .���� norte-americanos, o que, ligado à CO!1strução e ins�alação de pedestres ficam sujeitos à mais estrita fiscalização por parteapodei ai am-se (�e Jl an« e qua
. trampolins em todas as zonas que dao para o continente, cor- das autoridades policiais, civís, e militares não se permitindodade de �ovoaç�es,. entre �s qi�l�:): i roboraria as previsões que se formulam sõbre a abertura de o uso de aparelhos fotográficos, binóculos e outros elementosuma de 11ll�ortaneIa -. 0111
terceira frente. As conversações de Churchill com o premier similares, salvo casos de permissão especial. É possível que de'Vsky-Orlovsl�y - a 80 kms. a su-
canadense talvez sejam significativas nesse sentido. Cabe no- terminados caminhos sejam fechados ao 'trânsito civíl.deste de Briansk.

rtdí cas,

VACARIA PASSARÁ A CHAMAR-SE
ITABÉ

Ano XXIX I Fícrlenõpclís-e-Sexta-tetre, ·13 de Agosto de 1943 I H. 8893

PORTO ALEGRE, (via aérea) -

Em virtude de existir em Mato
Grosso um município chamado Va
caria, bem mais antigo que o do
mesmo nome existente neste Esta
do, o do Hio Grande do Sul, passa",
rú a denominar-se "Itabé" que, ·em
guarani, quer dizer "pedra, alta ".
Com relação a êste mesmo munici
pio, o Conselho Nacional de Geogra
fia pretende desanexar-lhe uma fai
xa de 120 quilômetros quadrados,
afim de ser incorporado ao de .An
tôriio Prado.

o lUAIS ANTIGO DIÁRIO DE íSANTA CATAIUNA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

, .'

ANEL DE FERRO E FOGOI����[o��C��1�2ch����:;:���n:;E�����!:�. Niágara, na província de Ontá- trando em território dos Esta
rio, procedente de Québec. Via- dos-Unidos, a-fim-de conferen
jaram em companhia do prí- ciar com o presidente Roose
meiro ministro sua filha e seus velt e as altas autoridades mi
auxiliares imediatos. Segundo' litares norte-americanas.

Em tClrr'lO de I<:harl�ov

SOLIDARIEDADE LUSITANA
LISBOA, 13 (U, P.) - O jornal "A Voz" comenta o tor

pedeamento do "Bag'é", lamentando a perda de vidas,
.

e d íz
que essas 'vítimas "são nossa raça e nosso sangue, Nada do que
ocorre no Brasll nos é estranho.

Somos doutra nacionalidade, mas não somos doutra.
alma".

:\>10SCOll, 13 (U. P.) - À medida
que se aprox i marn rl e Briansk,
grande base alemã da frente cen

tral, os russos oncontrarn os maio
res obstáculos ao seu avanço, pois
'au.l1wntà a resistência do inimigo.
A marcha tem de reaJi'zal'-se atra-

-i '"és de densos bosques sem estra
das a com enormes pantanoso En
tre Bl'Íansk c Narachev, na linha

Transferida de Miami
para São Paulo

New Iorque, 13 (A. N.) - Cir
culou hoje a notícia de que se pro
jeta a transferência, para a capital
do Estado de São Paulo, duma es

('ola de aviarão, que funciona em

Miami. Com" a ca.pacidade inicial
de 500 alunos, terú o referido esta
belecimento por objetivo o prepa
ro de mecânicos de aviação mili
t.ar e eivil.

Os aleniães abandonam �iJr.�I,·-'�d����!�próximo domingo 'para os Estados-Un l-

O desle de SI·cl'll·a dos, a-fim-de fazer estágio no exér-cito

O n r noi-te-amer-icano, deixou hoje o cargo ele

(li:etol' de Armas o genel'al Euclieles Ze
nublO '(]a Costa. Assu1Ull1 aQ'uelas fun

ARGEL, 12 (U. P.) As fôr- J
em Sicília, sendo (,ollstantemente I ,Ms, até apresentaçáo elo general Eàga,rd

ças aliadas que lutam na. SicÍ- atacados pelos exércitos ou pelas Facó, r.ecentemente nomeaelo para aquela
lia ocuparanl ontenl as locali- forças aéreas aliadas. Salienta-se dlt'etona, o tenente-eor�nel Clenístenes

"
. . _ Barbosa. chefe elo gab1l1ete. O generaldades de Pragola Zaferano que os eIXJstas nao conseguem dor· ZrnI10'bl'0' Costa v'a" .,, _'. . I

:...J<;;' 1 Jal�a por Vl� aerea, eln
Etnia e San lVlarco Dalurzo, de- nllr, nem mesmo durante a nOIte, companhia ele seu cole€ra o gEmera I Al
pois de novo avanço de vários em vista da continua atividade das 1 cio ele Souto, elesi€rnado também para
kms. Os principais avanços fo- esquadrilhas britânicas e 110rte- �stagiar naquele. exército," Seguirão
ram efetuados pelo Oitavo americanas. Além disso, os britâni- J�u:"mente seus aJu�}antes-cJe-or,dens, c,,-

"
•

• A., pltaes Rubens Alves Vasconcelos e Darci,ExerCIto BrltanlCo, que esta cos e norte-americanos estão em Zázaros,
atacando intensamente as li- condições de substituir frequente-
nhas eixistas na direção de mente os seus homens das linhas Atenção I A despesa com o

Randazzo. Outros despachOS de frente, enquanto os eixistas são
• cinema póde ser ti'

. roda com o venda de papel velho.adiantam que as fôrças de de- obrigados a combater, 1l1�e�s.ante-1 Cornpramo� a Cr$ 0:40 o quilo.sembarque norte - anlericanas mente, sem a 111enor possIbIlIdade' Rua FranClS(iO Tolenhno, 3.
.estabeleceram nova cabeça de de repouso. , ��-;;;-;{:iti7���:··i7;;;:;;--�;;·;�fo�··-deponte na retaguarda das linhas

i intensidade
a luta, em vista do re-

eíixistas, na costa norte de Si- ARGEL, 13 (t'. P.) _ Os ale- erudescimento dos ataques lança-C lia, a uns 72 kms. de Mes- ,mães eomeçal'um u aba.ndonar a dos pelos soldados britânicos e nor-sina. parte nordeste de Sicilia. Inforl1la-1 te·americanos. A aviação alia.da, por
ções fidedignas revelam que os

I
sua vez, está atacando continua

eixistas estão utilizando pa1'a a fu-j mente o território ocupado pelos
ga cêrca de 80 navios de todos os eixistas em Sicília e vigiando o es·

tamanhos, afim de vencer três 111i_1 treito de Messina, para evitar a fu
lhas qllle separam a linha do con-' ga dos exércitos inimigos. Segundo
tinante italiano, De acôrdo com

1 cálculos dos observadores milita.res,
essas informações, aproxima-se dü

I
as forças aéreas aliadas 'poderão

fim a hatalha de Sicília, depois de' dificultar grandemente a fuga dos
pouco mais de um mês de lula titâ-

'

eixistas, uma vez que dominam 3m-

ARGEL, 13 (U. P,) - Os alemães nica entre aliados e eixístas. Des-' pIamente os ares em toda a frente
pão tem um mOJl1cllto de descanso pachos oficiais 3,crcscentam ql�el' de b�,talha de .Sicília.

.

� .
· i

I Congoleuns - Tapeies i
I Slores - Passadeiras I� APARELHOS INGLESES :

I para jantar, chã e caté IO maior sortimento I Os menores preços! na :

I A_ �IOr)ELAR I......................................� �

Bombas onde nasceu Beethoven
ARGEL, 13 (D. P.) As

fôrças aéreas aliadas atacaram
e afundaram quatro navios de
pequeno deslocameiltO, durante
operações de reconhecimento
armado em águas do Mediter
râneo. Um dos aparêlhos alia
!dos não regressou à sua base.

LONDRES, 12 (U. P.) - A RAF e as fôrças aéreas bom
bardearam, esta manhã, a cidade alemã de Bonn, na Renânia,
.�ttUada às margens do Rio Reno. Informações fidedignas reve

Janl ser êsse o primeiro ataque aliado contra a cidade de Bonn,
qtiê é célebre pelo fato de alí ter nascido o grande compositor

, Beethoven. Outros despachos aliados acrescentam que esqua
. : � tlrilhas de Fortalezas Voadoras atacaram hoje diversos pontos

p� Alemanha.
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o PRATO DO DIA
PUDIM LIGEIRO DE

AMEIXAS
Faça um creme com meio

litro de leite, 100 grs. de açu
car , duas gemas, duas colheres
Ie sopa de maizeria e uma

.iita da de sal , Leve ao fogo e

ogo que começar endurecer,
nisture 150 grs de ameixas de
zompota , sem carôços e picadas.
Misture bem ainda no fogo e

leite ainda quente em fôrmas
':arameladas (caramelo móle) e

lesenforme depois de frio, re-

S I f :ando com a calda da compota.

TO A União u -A ricana compra o PRECEI.:u DO DIAPICOS & COMENTARlOS
d t b -I

- No preparo de caldos, sor-

A h d pro u os rasi erros vetes, refrescos e outras bebi-
marc a a guerra 'VASHT�GTO� -, Agôsto -I Êsse. c,-xtraordinário aumento das das, sempre se deve usar água

H.ESE:-,rHA DOS ACONTECDiEN- (INTEH-AMEHICA�A) - (). "THE I re laçôex comerciais entre o Brasil fervida. Vasilhas, frutas e legu
TOS POH MARQUES JHBElnO FOHHEfCN COMMEHCE WEEKLY, e a União Sul Africana decorre cer .. mes crús, sõmeute podem ser

A atenção do mundo contí núa citando uma informação divulgada jtal1lente, pelo menos em grande utilizados depois de passados
voltada para li ltúlia, <JIHll' se de- pelo "COHHEIO DA -;Y[ANHA" do parte, das condições de guerra, em água fervente. SNES.
serrrola m importantes acontcc i- Hio de Janci ro, declara que as es-Ique corl n ra m esse país de suas

me.n los poULicos. A quéda de Mus- tatisticas comerciais referentes ao; fontes normais de suprimento.
so]rini determinou o inicio de ma- 'primeiro lrimcst re do rorrcn te ano II O Brasil, por exemplo, está abas
nifesLações rlemocl'Útic.as que ai n- rlemonstram que a l.'u iáo Sul Af'ri- Iec end o a maior p ar te do mercado
da não cessaram e já provocaram cana ocupa atualmcn

í

c lJ terceiro Isul-africano, substituindo assim as

medidas de repressão por parte do lugar enlre os m a l or es comprarl o- mercadorias antigamente adquiri-
governo do marechal Badogli o. ln- res de produtos hrasileiros. das no Extremo Oriente.
discuti velmcntt-, o povo i lahnno As compras sul-aíricanus Além disso, o Brasil está mais
cansudo de urna opresxãn de vinte n,5% elas exiportaçô e» totais (lo uma vez conquistando o mercado
anos de fascismo, deseja ficar livre Brasil - embora evirl en l em entc (le café da Af'r icn do Sul, mcrcado
também dos líderes que d iri airaiu muito abaixo das cifras de impor- perdido pelo Brasil quando ôsxe
êsse regime e da d>inaslia desavisa- taçõ'es elos Eslados linidos, que são dominio passou a adquirir exrlus'Í
da qU'e permitiu a guerra contra as.o freguez númeru u.m do Brnsil, co- v,�lllenle café dos centros pto'dulo
demoerac.ias. Ba,c1oglio recuso'lI fa- locam pelo IllellOS a ['nião Sul Afri- res rontrolados pelos inglcses.
zer a paz com a capil.l1lação íncon- cana apenas um pouco abaixo da Os arti,gos.texteis, as peles e cou

dióonal e os aliados I'ciniciaram a Argentina, qne ocupa o segundo ln- l'OS cstüo igualmente encontran(lo
ofen.siva aérea contra a penLnsula gar enlre os maio!"l's (,ul1lprarlol'es .,1 grande aceitac:iío no mercado snl-
italiana. Na frente da Sicília, as de produtos hrasileiros. africano.
tropas Q'nglo-americanas quebra
ram as defesas itali:::mas na re"ião
de S. Stefa,no di C;anastra e oct�])a
ram Catânia dep'Üis ele quebraI' as

Hnil3ls alemães na zona do Monte
Etna.

Um acontecimenlo seus.acionaI
desrcnl'oJou-se na frente oriental,
-onde as tropas soyiéticas rompe
ram as defesas germânicas c cap
turaram a importante cifla,de de
OreI. Cerca de 50.DOO alemães mor
reram ou foram feitos prisioneiros
ile:..sa sangrenta batalha Clne tel'mi-

. nou com a cDII.plela r] e r,ro,t a do
exérd10 do marechal von Klllge.
A situação interna da Alemanha

está Se agravando rapidamente em

c/(lIlse-qllêncÍa dos sucessos aliados
na Itália e na Sidlia e dos contí
nuos bombardeios aéreos. Hambur
go sofreu esta semana UlJ1 aLaque
devasta,r],or. Hitler convocou em

BIt1't10hesgaden uma 1'CUI11ao dos
chefes civis e militares nazistas,
'afilll de au,a]i.zal' a sitLl:.1ç�ão do Rei
eh e tomar medi,das de defesa.
No Extremo Or-iente, os ameri

canos desemba-rcaram em Q.ujsca c
• na Nova Geól'gia estiíü se aproxi
nlll1nd{) rapi damente do aerodromo
de Munda, pnincípal hase nipôni
ea.

No fim do verão europeu, as de
.mücl'aeÍas combatentes estão pron
tas, a desfa�er golpes demolidol'es
no nazi-faseisl11o e prepara')' dessa
fln'l1la a democratizacãü cOlllpl('t"
00 munido. (DA 'CJOTAB'f: PAHA O
ESTADO)

A direção não se responsa
biliza pelos conceitos emiti
dos nos artigos assinados

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. 1022-Cx_ postal 139

ASS.INATURAS
Na Capital:

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

No Interior:
Ano Cr$ 86,00
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre Cr$ 25,00

Anúncios mediante contráto

Os or igin a is, mesmo não pu
blicados, não serão devolvi.

dos.

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA
Rua Vitor Meireles," 18

Prestigia o Govêl'1l0 e 18
.,Iasses armadas., ou ser'"
om "quinta· colunista". (L-
p, ··1, .-.\�"

- .

I
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Fone 1595.

C/C Aviso Prévio ,., , .

C/C Prazo Fixo ', , .

Aceita procuração para receber vencímentos em todas
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de

Espindola & Silveira
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_ público, em geral.
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Romances modernos e livros
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.JUIZO DE nTREl'l'O DA CO:\IAJW.-\ me
TIJUC.-\S

Edital de pl'ara COIU o prazo de 20 diu�
O doutor Artur da Silva 'Gusmão, Júiz

Substituto. no exercício do cargo de ,J,liz
de Direito da Comarca ele 'I'Ijucas. na
rorma da lei. etc.
Faz saber aos quê o presente edital de

praça com o prazo de 20 dias virem, ou
dêle conhecimento tiverem que, o Oficial
de Justiça dêste .Julzo, ou quem suas ve
zer fizer, trar-á a público pregão de- ven
da e arr-ematacão no dia seis (6) de se
ternbr-o próximo, em frente o edif'iclo da
Prefeitura Municípal. desta cidade, 'I"
11,30 horas da man hã, o imóvel abaixo
declarado pertencente ao espólio de c •..
leste Dah-í Valcanaía: Lote n. 2 - Um
ter-reno sito no Rib do Braco nesta Co
marca, com 88 metr-os de' frentes por748 elitos de Fundos, que fazem em ter
r-as de João José Ra itz: frentes no Rio
do Braço. limitando-se a Leste com Au
gusto Marcos Soa rew e, ao Oeste com d i
tas de Simão Picoli, com a área de ....

G5.82� metros quadrados, avaliado por
CrS ;).209,60. E. para que chegue ao co
nhecimento de todos, mandou passar ()
presente edital que será afixado no lugar'elo costume e publicado na Imprensa em
F'Ior-iariópol is, na forma da lei. Dado e
passado nesta cidaele ele Tijucas. aos 7
dias elo mês ele agosto ele J943. Eu. Ro
dolfo Luiz Büchele, Escrivão. que o da
ct.ilografei e subscrevi. (ass.) Ar-tur d::l
Silva Gusmão - Juiz de Direito, S-elo:'afinal. Está conrorme o originai. O Es
crivão: Rodolfo Luiz Bílchete.
____ - --.--1 .__-----

;IUIZO ])E .D1U,El'rO D,", (,OlHARe." mo:
'I.'I.JUCAS .

E(lital de praça com o prazo de 20 tlia-�
O doutor Artur ela Silva Gusrrião Juiz

ele Direito ela Comarca de Tijuca�, Es
tado ele Santa Catarina, na fôrma da
lei. etc.

.

Faz saber aos que o presen te edital
ele praça com o prazo de vinte (20) dias
virem ou dele conhecimento tiyerem olle,
a requerimento dos interessados, o Ofi
ciai ele Justiç'a dê,'e Juizo, ou quem suas
vezes fizer, trará à público pregão de
venda e arremata�'ãb no dia seis (O) de
setembro próximo vindouro; em ftenla
a P"efeitura Munici[)al, desta cida6e. à�
10 horas da manhã, os imóveis abaixo
pertencentes ao espólio de' .João PU\llht�
da Costa: Lóte 1 - Um terreno sito em
ltapema, elo município ele pórto-Belo. des-
ta comarca, rnecliniio quatorze (14) me
tros de frentes, que fazem. na 'linha te
legt'áfica, com' quarenta (40) elitos de
fundos, até uma cêrca de arame que di
vide terras ele Joaquim de Oliveira; ex
tremando -ao :'\Tarte com terras de He
ronido Coneeição e, ao Sul. com a estl'(I
'ela :l1unicipal. com a ál'ea ele qu.inhento� {e sessenta (560) metl'os quadrados, ava
liado po,- trezentos e trinta e sei� cnt
zeiros (Cr$ 336,00).:Lóte n. 2-Um outro
terl'eno situaelo em ltapema, medindll
sessenta e seis (66) metros de frente�,
que fazem na gruta da fonte c0111 terras
do menor Fernandes Martins, por .oltü.
�entos e vinte e 110ve (829) mettos tle
fundos que fazem no tl'avessão do Areial.
extremando pelo Norte com terras dê
Ivo Oliveira e oUU'OS e. a Sul, com di-
tas do referido menor e de Marciano da
Costa, com a área de cinqüenta e qUa
tro mil setecentos e qual'enta (54.74·0)metros quadrados, ávaliado pOt' dois mil
novecentos e cinqüenta e cinco cruze!·
1'OS e no\"enta e seis centávos ' .. , .. "

(Cr$ 2.955,96). E, para que chegue ao
conhecimento de todos, mandou paSSal'. o
presente eelital que sel'á afixado no lu
gar do costmne e publicado na Imp,'el1'sa ele Florianópolis, na fórma .da lei.
Dado e passado nesta cidade de Tijl<ra�.

COMARCA DE BOM RETIRO aos sete (7) dias do mês dJl agô�t(.) de
mi..! novecet::tos .e quarenta·!,._ três. 1�1I, 'rEDITAL Rodolfo LUIZ Buchele, EscJ:\Wa:f). que () I

Gentil Vieira Borges, Tubelião dactilografei e subscreví. (a'ssJ)(.. ,"ltU!'
de Notas e Oficial de He<ftistro de da Silva Gusmão, Juiz de J.:lireito, St!fàs",' afinal. Está conforme. O EJsctiv1ló, R(.�]móveis da Comarea de Bom Re- dolto I,niz Biichele. ,
tíl'ü, Esta{lo de Santa Catarina, na ".....................,............,.wI".......................".,._..."._...,

fórma da lei, etc. TROCA DE RIFLES' POR MAN·
De conformidade com o § 3°, do TEIGA'

art. 14 rio Decreto n. 3.079 de 15 As tropas eslovacas que se bate-de Setembro de 1938, intimo por mm na Rússia foram qlla'si que com.este e.·d ita I á Fel-ipe Gonçalyes, Do-
lllenico Fernando Albin, Genésio pletametne destruídas. 'Os peqncllos
Florentino da Silva, Frederico sôbreviventes foram usados depC)'Ís
ROI'b, Jacinto Candido do Ama- C0l110 policia, para evitar a sabotaeante, Martim Amancio Firmino gem das guerrilhas. Porél�l, e111 bl'i.�'FIoniano, Rodolfo Eing, José Le-
andro da Silva e Augusto Carlos ve se viÍl que se tinha pôsto umaI

d
.'

Hichter, a virem pagar dentro de raposa e guerra a ca,poeira, pois os
trinta dias, á sociedade Colonisa- soldadós, eslovacos não estavam disdora Calarine.nse as prestações postos a passar fome em serviço dasvencida e devidas em virtude de
Contratos de Promessa de Comprà alemães. Venderam os 'seus rifles e

r Venda de terreno loteado, devi- as SUlas metralhadoras lls guel'rillllUI,
damente avel'bados no Livro n. 8 não por dinheiro mag cm troca dedo Oficio cio Hegistro de. Imóvei.s a,limentos de preferência manteiga.desta Comarca, em que e Pronll-j (E C)

,

Lente a referída Sooiedaele Coloni- '"

saciara Ca,tarinense e Prominários· ----------------
os cidadiíos acima indicados e o·ra
intimados.
Bom Hetiro, 10 de Ag'os,to

1943.
Gelltil Vieil'o BOl'iJes, O oficial

SECÇÃOA NOSSA
P�J.NSAMENTO DO DIA'O

«Nunca somos tão felizes nem

tão infelizes quanto pensamos».
l.a Rochefouca uld ,

•

A ANEDOTA DO DIA
- Mamãe, veja de descobre

um homem neste desenho.
- Ah! minha filha, não te

nho sorte para isso: dos 15 aos
40 anos procurei um homem e

·ó encontrei seu pai, viuvo ,

endiabrado e reurna tico,
•

Agri·

�QõéíõãéfoõfPêde-se a' que achou uma

car teira-esto io para óculos o

favor de entregá-la na redação
do ESTADO. (2v·2)

Ihelro do. ilu8tTI!.Q!l.o ",·clma, ofere<llll'
lhe, em ",mó.vel gesto. um oMioe do
excelente aperitivo KNOT, lembre
oe v. Si". de 9.Cresoentar.lIoo agra.d..,.
oe, .. gentileza:ESíEE TA11-
(jEl1 () I1EU APEIUTIVO

PREDI!.ETO!
70l1E KN�T

.

;

l//'f /)/)(J/)vro DA KIfOTJ.A./IfP.,a111. ê ft6VRO$
� ITA�AI _

ENCARREGUE a "Emprêsll Interme·
diária". de todos os seus interêsses junto
a Çj�lalquer departamento público civil,
1Ililitar, bançárf9 11 C"IMrclal.

-,

JUIZO DE .D1REI'l'O DA COi\L<\R{'A ])]iJ
i'IJUCAS -',

gdital d .. J)!':iça com o prazo de !p; <lias
O doutor Ar-tur ela Silva GlIsmúoi\.(Juiz

Subst.ituto, no exercício do 'cargo ele \Juiz
de Direito da Comarca de 'I'ijucas, Esta
do de Santa Catar-ina, na forma ela Jei,
etc.
Faz saber aos que o presente eelital de

praça com o prazo ele vinte (20) dias vi
rem, ou clêle conhec ímento tiverem que.
R requerimento dos lnteressaelos, o Of'i
c.ial de Justiça elêste Juizo, ou quem sua,
vezes fizel-. u-ará ia público pregão de
venda e arrematação no elia 6 de setem
bro próximo, em frente, ao edifício da
Prefeitura }{unicipal, desta cidade, às. 11
horas da manhã, o ímóvel abaixo decla
rado, pertencente ao espólio de :\fliriil
Assolínt Batistõttt: Lote n. 3 - Um ter
reno com noventa e três (93) metros de
rrerrtes com mil e cem (1.100) ditos cte
fundos sito no lugar "Dias Santos", do
distrito de São João Batista, desta co

marca, com a área de 102.300 metros
quadrados, fazenelo fr-entes n.o Rio 'I'iju
cas e funclos em terras de lVJaria Faial,
extremando a Leste com terras de' Fran
cisco Batistótti e ao Oeste com d itas de
herdeiros cie Fr-ancisco Corr-eia da Silva.
avaliado por Cr'S 713.80. Urna casa de
madeira em mau estado. avaliada por
Cr'S 200,00. E. para que chegue .ao co
nhecimento de todos. mandou passar o
pr-esente edital que será afixado nó lugar
(lo costume e publlcado na Tmprensa de
F'Icríanópohs, na forma da lei. Dado e

passado nesta cidade ele Tijucas, aos 7
d ias do mês de agôsto de 1943. E\.t, Ro
dolfo Luiz Büchele, Escrivão, que o da
ctilografei e subscrevi. (ass.) Artur da
Silva Gusmão - Juiz de Direito. Selos
aflnal. Está conforme, O Escrivão: Ro
dolfo Lníz Büchele,

"A Bandeira Nacional quando apat'&
cer em sala OU salão, por m{)ttvo de reli

de 1�lõe8, conferêncial'l Oll solenidades, {fea
rá estendida ao 10nl:0 da parede, por de.
traz da cadeira da presldencla ou d() 10'
cal da tribuna, eempre ac:lma da CIlIhee.a
<lo �'espectlvo ocupante e colocada (le
modo que o lado mafor do re.Ufri1Illi"l5.tltla tll1l sentido ltortZ()nfal. e e ei·11'"lIi j�nr.dn em etmll". '(lI�reto.lel' n,
',IHa, !lCl II 110 �lIlbl) qe 11l4'i - �llfJ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUBE DOZE DE AGOSTO
Donlingo, t5-Elegante «Snírêe» dedicada à diretoria recem-eleíte,

Presente o aplaudido conjunto orquestral que abrilhantou o baile, de aniversário.

I�V�I·d=a=S=O=CI·�al�I�====���!�E���S�(COPYRIGHT DA PRESS PARGA,
ESPECIAL PARA o ESTADO),
RIO, - Muita gente acreditou nos

sentimentos anti-fascistas de Badó
gli o enviando felicitações precipita
das não só ao assassino de indefe
sos abexins como aos próprios
membros da casa Savóia, e a todos
os aproveitadores do bando que du- A RONDA DOS SACRIFíCIOS -DR. TASSO VIEIRA DE FARIA _

rante vinte anos oprimiu a Itália. , PôRTO ALEGRE _ 1943

Os OVOS DE PASCOA
No Oriente, havia uma tra

dição , segundo a qual o mun

do surgira de dentro de um

ovo. Em consequência, o ovo

tornou-se o símbolo da criação
ê, através dos séculos, perdurou
o hâbito de se obsequiar os

amigos com ovos de Páscoa.

Direção de Percival Callado Flores

1 que o jôgo de xadrez é um

dos mais antigos do mundo,
sendo incerto o lugar de sua ori
gem; e que, prImeiramente jo
gado na India, passou dalí para
a Pérsia, no século VI, e desta
nação para a Europa, sómente
no século XI.

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

Felizmente, não me incluí entre O dr. Tasso Vieira de Faria, dis- Irmãs Franciscanas na Santa Casa
aqueles que viram na quéda de Mus- tinto clinico riograndense e ASSiS-I de Misericórdia de Pôrto AI egrc,
so lini, quéda que, ainda hoje, não tente Técnico rio Serviço Sanitário num período que decorre entre
foi perf'eitamente explicada nem eg- da Santa Casa de Misericódia, aca-' 1893 e 1918, marcando uma nova

clarecida, o fim do regime de opres- ba de publicar um interessante vo- fase no pio estabelecimento, Ainda
são sanguinária vigorante na penín- lume, intitulado HA Ronda dos Sa- nesta época as caridosas monjas
sula. Só acreditarei na possibilida- crifícios", comemorativo do cin- têm de lutar contra adversidades
de uma paz verdadeira com a coentenário de atuação das Irmãs de ordem material e moral, mas

Itália', quando vir toda a casa de Franciscanas, na, Santa Casa de Mi- são felizes em seu empreendimento
Savóia presa, para pagar pelos seus sericórdia, de Pôrto Alegre. graças ao auxílio do Senhor. A ter
crimes, tendo por companheiros O livro do dr. Tasso Vieira é uma ceira parte do livro, intitulada "Es
de prisão não apenas Mussolini, mas relação metódica da ação das Ir, tahilidadc", narra os assinalados
todos aqueles que incentivaram. más Franciscanas que prestaram ou serviços das Irmãs na Santa Casa
apoiaram e 'aproveitaram o fascis- ainda prestam seus serviços à Santa de Misericórdia até 1943, datá em

mo, obtendo títulos nobiliárquicos Casa ele Misericórdia de Pôr to Ale- que se cumpriu o cincoentenário
e honrarias que variavam entre

gre. Divide-se cm três partes. Na das suas atividades naquele estabe-
condados, ducados e impér ios. pr-imeira, intitulada "Formação", Jecimento de caridade.
Com o desenrolar dos aconteci- o autor descreve o estabelecimento HA Ronda dos Sacrifícios", do

mentos estou - hoje convencido de do primeiro núcleo de Irmãs Fran- dr. Tasso Vieira de Faria, é um I i
que a .renúncia de Mussolini não ciscarias, cm São Leopoldo, através vro cheio de profundos acentos

J passou de uma farsa, na qual 'Hitler de sacrifícios e privações sem con- cristãos, capaz de interessar a to
teve papel saliente. A Itália estava ta.. Na segunda parte, "DesenvolVi-I dos os que são sensív:is às emana
sob intensos e constantes bornbar- menta", assistimos ii entrada das çõcs sublimes da caridade.
deios, na iminência de sossobrar. ;)i).....o....o._.o._.o._.o....o._,o._,o...o...o...o.....o._
Com a sua quéda, a Alemanha sería
arrastada. Havia necessidade de ar

ranjar qualquer meio de protelar
para essa quéda e, daí, ter-se

prO-Imovido e encenação da qual resulta
ram os acontecimentos atuais da IItália. Enquanto isso, e livre dos
bombardeios, o território italiano
está sendo preparado para a defesa.
Póde ser que nada dessas suposi

ções tenha confirmação. Entretanto,
os fátos até agora ocorridos desde
que Mussolini passou Q poder ao

duque de Adis-Abeba, [ustif'icam
perfeitamente tais conjecturas, pois -
o atual govêrno de

_
Roma só têm

feito protelar para ganhar tempo.
Tenhamos bem vivas na lembrança
os acontecimentos de 1918, para que
não venhamos a incorrer nos mes-

mos êrros que tornaram possível e

Passa hoje o natalício da
exma. sra, d, Adelaide Lobo
Amaral, esposa do sr. Antônio
Tavares do Amaral, vice-cônsul
de Portugal.
A àniversariante, que é figu

ra de destaque de nossa socie
dade, �eceberá nesta data earl
nhosas expressões de amizade.

2 que experiências feitas no

laboratório da Universidade
de Columbia, nos Estados Uni
dos, provaram que o berilo,
metal branco-prateado recente
mente' explorado, é de uma du
reza e flexibilidade tais que sua

resistência é quáse 10 vezes su

perior à do aço mais puro.

3 que o atual rei do Afganis
tao teme tanto pela sua se

gurança pessoal que as enfer
meiras dos hospitais daquele
pcús asiático receberam ordens
da polícia secreta para perma
necerem junto ao leito dos pa
cientes com febre alta, a-firo-de
daTem informações sôbre as

eventuais manifestações poHti
cas feitas pelos enfermos em de
lírio.

•

Receberá hoje, certamente,
lJor motivo de seu aniversário
:çtatalicio, numerosas provas. de
estima e apêço , de suas amiza

des. a exrna. sr a, d. Telesilia
H. de Ferreira Bandeira, espô
Sa do' sr.

--

Custódio Bandeira.
fiscal do consumo, aposentado.

*

Re�istra se no dia de hoje
O nati9lício da srita. Maria de
de Lurdes, filha do sr profes
ser Mário N Bott , diretor da
Escolli do Comércio.

*
O jovem LUIz- Fernando, fi·

lho do sr. dr. Altamiro Gui
marã�s. secretário da Fazenda,
ft;tz anos hoje.

•

Festeja seu f,at,lício ho ie' a

graciosa sr ita. lisa Dsrniani.
filha .de sr prof. Anac1eto Da
miani.

4 que o budismo ensina que
há apenas três pecados capi

tais: a estupidel1l, a ingratidao
e a sensualidade; e que, no
alfabeto chinês, esses pecados
sã<> simbolizados, respectivamen
te, pelas figuras de um porco,
de uma serpente e de um pombo.

5 que a maior casa de penho-
res do mundo é a chamada

«Casa de Ventas», de Buenos
Aires; que tal estabelecimento é
de propriedade do qovêrno ar

gentino; qu'e possue 1.100 em

pregados; e que concede cêrca
de SOO mil empréstimos por�Cfno,
a maior parte deles garantidos
por pianos e máquinas de cos

tura.
*

6 que, -em Nova Iorque, é pu
nido por lei quem permitir

a expulsão de fumaça visível
peias chaminés.

o ani versário
Zoê Mesqui
Antônio Lo-

Alrj1'lah. se hoje
da cima. sra. d.
ta, C'$pOU do S1'

pes de Mesquita.
*

Tr.nscorre hoje o aniversário
de n�scimeto do jovem Luiz
Hamilton. filho do jornalista
ar. J&t-é de Diniz.

.

DOMINGO
' __

(t5)
Matinée dansante com ini
cio às 15 hor-as, com a apre
sentação de novos números
de música pela orquestra.
Por gentileza do Estritório
de Coordenação Inter-Ame·

l
ricana, serão focalizados,
às 17 horas, os últimos

noJ-
I.

tieicírios da guerra.

Modificando a
Av. Rio Branco

inevitável a guerra atual.

•

o �ia de hoje marca o ani
versário natalício do sr. Brau
tio Dias, alto funcionário da

Diretrria de T�rratl.
<>
�

"1&IIIIII_=-&IiIiIc=====-== ,J
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--��-õDfõN���-
Noi-vados:

Com a Aradosa senhorita
Maria de Lurdes Alve«, profes
sora de Educação Fisica em

Laguna. contratou casamento Continúa
o sr. 'Oge Cunhe, oficial da
Marinha Mercante.

Paralisia infantil
Porto Alegre, 12 (A. N.) - O

Departamento Estadual de Saúde
está vigilante, quanto aos casos de
paralisia infantil ultimamente ve
rificados neste Estado, tomando
providências para que o mal não
se alastre.

305 cachorros'
e 152.gatosA's 19,30 horas

em cartaz o ruidoso sucesso de ontem, de Fred Me
Murray e Rosalind Russell. em:

Ela e o secretário
UM DIA DO SOLDADO DO FOGO (OlP)

O SONAMBULO (Desenho Colorido)
A VOZ DO MUNDO (Atualidades)

Preços: 3,00. 2,00 e 1,00,. Irnpr. até 18 anos

Rio, 12 (E.) � Continua com

grande intensidade a apreensão de
gatos c cachorros vadios, C?r?en.ada pelas autoridades mumoipais,
como parte da campanha protilá
tica contra a raiva. Ainda ontem
foram apreendidos 120 cachorros
e 42 gaitas. Do dia 6 até o dia 9 to
ram sacr-ifdcados 305 cachorros c'
152 gatos.

.

Artilharia grossa Val para AngoraDover, 12 (D. P.) - Durante a Cair-o, 11 (D. P.) ,- Giuseppe
e manhã os canhões alemães insta- Bastin ianí, ex-sub-secretár-io das

lados na costa francesa abriram Helrações Exteriores do govêrno de
fogo contra a zona costeira brâtâ- Mussolini. foi designado embaixa
nica. Em setenta e cinco minutos, dor da Itália junto ao govêrno tur-

i os alemães dispararam 12 proié- co. Essa informação foi transmiti
teis, dos quais, dois caíram perto

Ida
oficialmente pela emissora de

de Dever. Roma. .

--------------, "l

DOI "aim-= Câmara Trânsito de motocicletas
Fortaleza, 11 (A. N.) - O novo De acôrdo com a resoluçao do

arcebispo do Rio de Janeko, n. Conselho Nacional do Petróleo, em
J'aime Câmara, chegou ontem a sessao de 29 do mês de julho fin
esta capital, procedente de Batll� do. ficou prorrogado para l' de
ri.tê, acompanhrudo do sr. Andrade setembro p. v., (') dia a entraT em

Furtado, secretário do Interior e vigor _ prolbição do trans�V:; d.
J,ltstiia. rnq1;Qçjçl,tm; :p�rti.�\ll<lt'�,

.,

..•._ - -.-_-.-..- -_ -.- -.-..
w.........-.·.........,.,..,...,..._-.-.-.-·-.J".,._...·._·

� PARA você E SUA �FAMILIA

�Sabenete e Pasta dentifrícia

!� Talco�R!�� Arr oz

SR. MOTORISTA: - Leve os documen
tos necessários, para a substituição da
carteira de motorista, a "Emprêsa Inter
mediária", e aguarde, com brevidade, em
sua residência. o recebimento da nova
carteira.

'

-------------�

Sessão às
19.30 hs.

Fones 1587
e 1602 CINE IMPERIAL

Brasil Ráthbone, na produção da Paramount, impressionante
estarrecedor a:

Em face do destino
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB Nat.)

A MULHER E' UM MISTERrO (Des. Popeye)
Preços: 2,00 e 1.50. Imp. até 18 anos

MALVA
Produtos da

PERFUMARIA
MARÇOLLA

I;
._•..,...,..:-....,..••�......._.........-w-� -

Amanhã-ODEON às 2, 5, 7 e 9 horas, Início do super-seriado:

Flash 8ordou, conquistando o mundo
Com Buster Grable, o "homem leãO"

....................................�....••....••.••,.
1

'
.• , •• ! ,."

Camisas, Gravatas, Pijames
Meias, das melheres, pelos me

flores preeos, ,6 na CASA MIS·
C;ELANEA - �ua TI'�iarie, 12
I ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Em 1883, o remo já era praticado em São FranciscoRevendo 110SS0 arquivo esportivo, I co-preto, patrão 1° tenente Leal

-I
subirão ao ar' girandolas - Os tri

e�contr.á�os na "Gaze�a", de .Ioi n- 4° PAREO -" Esc�l�re;,: a � remos pulantes se ap resentarão �nif�rm!vile, edição de 8 de maio de ]883, o amadores --- Am érica ", Cinzento, sados - Os p remros serao d istr i
programa seguinte das regatas efe- patrão D. C. Carvalho; "Minerva", buidos )HH uma comissão de meni
tuadas na cidade de São Francisco, branco, pa t r âo Borges; 5° PAREO nas, uniforrnisadas e com os di;:-'
em 13 de maio daquele ano: Vencedor d os Vencedores - tintivos do Clube, quando finalizada"Clube de Regatas Babitunga - Profissionais e amadores "Para- I a regata - A m ús ir-a alemã tocaráGrande regata no dia: 13 de maio guassú ", "Guarani", -l remos; "l° I desde a" ;; "oras 'n o ponto da che
de 188a ._- P PAREO - Escaleres Hracormnt

'

e "2" Ilraco nn ot ", 8 gada - Começará às 8 horas o bai
a 6 remes, amado res sócios do Clu- remos - .Juizes de saída:

CaPitãol]e
no salão do Clube, cujo edifício

b_e :- "Guaral;í", verde. .I�,atrão .A.n-1J· V. �r.irr,nda E\(�ra e GaSP?l Pin- esta rá ornad� il1t�rior e exterior
tomo Relem; "Paraguassú , canarro. to de Souza (praticu) - .Iu iz es de mente - A d i reto ria espera o com
patrão Zeferino Rosa - 2° PAREO I chegada: cup i tâ o-t.e ne nte José IH.) pa rec im antn dos 31'S. sócios e suas
- Escaleres a 4 remos, amadores I Nascimento, 1° tenente Macedo e I ex mas. fam i l in s e pede aos que te-
-"Raj)!do", branco, patrão Olivei-! CeI. J. AntDlli.o ,de Olivci:ll -- Are-I n ham de apresentar con,vi�ados que
ra_ Junier r Sal",;tdflo' branco, pU-I gata cOll1e<;�ra as � e .�ela horas da'll'�clamem _com antecedência o p r etrão B. C. ,I�erelra - 3° PAREO - tarde, em f'rcnte a cidade, entre o II CIOSO cartão de mgresso _ São
�scal�l'es a 8 remos, imperi,ais ma-I t�alJi�h� da C��;a Goerl'.sen e dI! Franci.s�o, 6 d.e maio de �883 _ Orin hei ros - "l° Braconnot ",

ama-I
Comerno - Cadél pa rt ida sera,'

sec retário, Alfredo de Ofivei r a ",
relo-encarnado, patrão 2° tenente anun c iad a por um tiro - Às chega-
Pinto Rastos; "2° Rraconnot", bran-, das arvorur-se-á lima bandeira c NOSLEN

Não chame o de ladrão ,•

GRASSAM EPIDEMIAS NO NORTE!
DA ALEMANHA

Segundo uma notícia no "Dcuts
che Medizinische Wochenschrift"
(JornaI Médico), estão' grassando
em Lüneburg e região circunvizinha
as epidemias da escarlatina e da
digter-ia. Em vírtude das JIlÚS condi
ções h igiénicas existentes, elas têm,
feito mais vitimas do que em

qual-Iquer ocasião anterior. O jornal ad
voga Iortemcnte ú in ocu+açâo pre-jvcnl iva em larga escala. (E, C.).

GRIPPE

A. de Oliveira & (ia.
(fundada em 1930)

Representantes de tecidos de algodão,
lã e seda.

Agentes Gerais da Cia. Paulista
de Seguros

Distribuidores de máquinas ele escrever,
somar e calcular.

Bua Tiradentes, 8 -- Caixa Pos�al, 168
End. Télegráfico: PAULlCO

DAQUí, DALí, DE ACOLÁ
o Figueirense pretellte transferil'

Slla seoe social para o Sa.lão D. Joa
quilll, sito à rua Padre �Iigl1élinho,
'lll cu.io pri'dio .iú funcionou o "Cine

� )oeon".
�

- Encerrando seus preparatiyos
pa,l'a o prelio com o pooeroso es

(flladl'ão do Hercilio Lllz, a di.re_ç-ii,)técniea (,1":1 realizar na proxlm:i
sexta-,rein" rigoroso exercício de
con.iunto.

- Transcorreu na data de olltem.
o <lni\'l'rsário natalicio rle SirllH'i
Yforitz, dedicado defensor das côn's
do Figueirense. O jovem ani\'el's<l
riante (jlle goza de grande estima no
seu Clu.be, foi alvo ele inullH'ras fe
licilaçües por parte dos seus a,l1li
gos (' admiradores.

- O Figueirense convidou o "on
ze" elo B1l1menallCnse, lideI' invich
do certame oficial (le BlllI11ena,U,
para disputar uma partida amistosa
nesta capital.

- () zagllt'iro Anibal vai rescin
dir seu ('(;nITú!o eOI1l o Santos.

- Bazoni, a mais nova, aquisição
do Botafogo, atuaj'á domingo pró
ximu.

- A seleção argentina pretende'
se exibir el1l tortos os paises da
AmérIca do Sul.

- ;\1agri, Ortega e Lu'lú renova
ram eontrú!o com o Ipiranga, da
capital pn.nlista,

- Bigode e lnfel'l1ize eslrearão
domingo próximo, no "onze" do
Fluminense,

- Em .iogo do campeonato joill
"ilel1s(" () Afonso Pena venecu ao
São Luiz Atlético por G a .!,

- A 4a regl,tio do campeonato
Brasilcil'o de Futeból deste ano, es
tá assim organizada: São Paulo, Pn
raná, Sta. Ca,lal'ina, Hio Grande do
Sul c GOiÚ;l,

� grippe segue frequentemente os'
,1sfriados. Corte estes prornpta
mente, friccionando ° peito e o

pescoço, ao deitar-se, com Vick
VapoRub. Descongestiona o peito,
facilita a respiração, acalma a tosse,

traz prompto allivio.

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

J)"ogaN nactonats e estrnngeu-as - Homeopa tfas - l�.er f'umarlas ...;

Artigos de borracha. ,
,

"

Garante-se a exata obser-vâncía no receituário ,", méll,1co.
PREÇOS MÓDICOS.

It ua Crmse lhefr-o Mafra. 4 e 5 (edifício do Mercado) - FONIi: 1.1142,"

Verão espanhélMadrí 13 --D.P.·- Persísta 'el,'orida
de calor que assola

"

n, >'llgião, de
Sevilha ,e Córdoba. J;:'m( SeI/ilha, a
tempércifura chegou a 52 gráus ao
sol e 41 à sornbro : e em Côr-dobo ,

a 53 ao sol e 42 à 'sombra: Na
praça San Fernando, .ern: Sevilha,
o asfalto se derteteu cro- sol.
�"""--"",.'",,,,--�

RADIO
Vende-se um, RCA Victor, 5 val

vulas. Preço Cr$ 1.200,00. Tratar à
Praça da Bandeira 37, depois das
17 horas.

Bicicletas
Vendem se 3, em ótimas con

dições, Ver e tratar no Arma
zem Bom Fim. No Estreito.
390 lSv-14 S a' n O ue n 01

" CO-NT'EM'".
OITO ELEMENTOS 'toNrcos:'

.. . ;- �. '";"":- �,.- -�

....RSEN'"TO, VANA-DA.
TO, FOSFORQS.,'CALCIO

ETCi<' <,' ,
.

TONICO DO CEREBRO
'!ONICO DOS MUSCUL,(lS
O. Pálido.. O''''IUP'f.d'OI,
E'Cjot.do" Anêmico" Mãl,
qUI criem M.grol. Cri.nça.·
raquíticII, receberio a toni·.
fic.ção SI'" do org.niamo

com O

53 n Ou e n o I

juiz(DE GEHALDO 1l0Xt:ALDO DA nal, sem que esse adversário tenha "mo r da parte dos joga,dores e rou-
srr.vA) !tentado tocar na boja ou fazer Ob5- I ha prazer aos espectadores".SOSREPASSO

. ." !!�'ução, deve ser con�t'!lido y�naJtí. l COI1Yélll, ademu ix, ter�se �Jll rnen-',Pqllca ,gente sabe o

Slg;nIflc<!o(!.'() 'jlrala-se de, uma decisão otJC1al.. It� o segUInte: y p en altí nao po�le-do sohrepasso. Se o arqucu-o der 2° -- Pódo ser, p e rf'c ítamente , Ira
ser co.nced írl., scnao pelas f'almais' de quatro passos, dentro da: cobrado um penalti sem se levar tas eOllletidas intencionalmente.área de pena_máxil1la,. carregaud o I em conta o lu�ar ()n�e a, bola. C"s:t�-lde!l.IT() da ','Irea penal, segundo prea fH}] H nas maos ou at irando-a pu- va quando a i nfração tOI cometi- ce il ua a regra:

r a. clma e para ba. i xo s.em deixá-la I<,�a, segundo

,,1'(,SUI\'Cl.l
a

':.rnterna-, ,a,> -- aplicar

.r�.lsleira no, arl ve rtocar no chao ser-a p un irlo com

UIllI
tion al Board , em 14 de [unho de sano; h) -- aplicar pontape ou os

tiro li\Te, ba1ido do pr'óprj,o loc:lI 1924. joelhos llO arlversúrio; e) __ elll
onde a falta foi obsenada. Ou me- 30 - Quando se l1larear um pe- purl'ar () adversúrio; d) _ saltarJhor, onde se constatar a eontagem multi no fim elo lempo (lo ,iôgo e a Isôbre o a.c]\'e,rsúrio; e) _ cometerdo quinto pa%o. Isso e sobrel)asso, hola tocar o arqueiro anles de pas-

J
toCJup (seg'urar a pelo'la com as

e do tiro() de punição não �erú vúli- s:u elül'('" os postes, o ponto, é" vali- J.IIÜOS Ol! des\'iú-la COlll, o�,' hra\os;do l) ten lo conqUlsl n-do dlretamen- do. - ( InteI'llwlloIl:,tl BlHll el , em f) - agarraI' o ati I'crsal'! o; g) _

te. 14 de junho ele 1 GOl). � deslocar vi,o]entaJl1ellte o a<C.!vel'sú-UJll conselho prático ,-- Tôcla ])e- -lO - As leis elo jcig'o procuram río; h) ._ Irlmcar violenta e peri-nalidade marca,ela contra o quadro conseguir que os enconlros ltecor- gos<llllenfe lllll adversúrio; i) ,_

ahl('ante, dentro da úrea de pellali- rall1 com () menor nÚllIero possível tran,car UllI ad\'l'l'súrio pelas eos
da,de máxima terá de ser cobl-ada de i.nlerrnpçües, (' em visla disso e tas.
diretamente. O j,uiz não deverá per-, de..,-er (los árbitros não aplicar �as- Se for "erificadá Ullla das llove
'll1itir que o zagneiro ou () médio I tigos por falias pUr:Jll1ente Ic("meas faltas ciladas nUlIl jogador "impe-le,,:,ltl1tr a bü.Ia para o arqneiro. 10U supostas illfraç·�ll's.. di,(lo". () juiz dl'''erú conce-der as-
VALE A PE1\'A HEPISAH

I
É neeessúrio estar-se alento para sim meSJl!o. o liro penal. rm joga-Convém saber ainda que; () seguinte:

'

. (Ior relendo 1I1ll adversário. segu-1° - Si UIll .ioga,dor passar pJ'o- "Apitar conslantemente por lJ1- ranc!o-o l'1ll C[lUllqller parle do cor-
J}osi'!'adalllente rasteira num adver-j'frHçô('s insignificantes e c]uvu!osas po 011 em seu. vestuúrio, ou lllesmo
sário tllpedido dentro da (lrea Tle- procll1z ressentimentos e mal hu- caindo (' prendendo-o eom os pés...,..,. ...--""'_-_-_-_...- •••.. .......- ....n-_-........-.·_-.·.·......-.._-_-.....-,.,.....-_"ol"."� ou pernas, bell] eOll1o calean(lo-o,

estâ incurso na alínea "f';: agar-
raI' o ali versúri o".

'

COlllO \'illll)S na regra em ques
tão, () falo de f:lZer j):1rar UllI ad
vers:ído abrindo os braços, impe
,dindo-o, assim, de passar, consti,
tue falta. Irlcntiea, mesmo à falta
de agarrar. Se 0sse easo se "erUi
cal' na ÚrC!l penal, o jogad'or que
defende impedir o adversál'io ata
cante, eshmdo lile em posiçüo de

I,ehular (ahrindo, por exelllplo, os

brac()s em frente iI vala), o .iuiz
beni' que dc\'c conceder UIll til'o pe
nal.
(Continúa no próximo número)

Fiorianópolis 8t8. Catarina

ReprOdutor de raçaNesta redação se informa quem
possue um ótimo reprodutor de
raça "Jersey" mestiçado com "Hó
landês", com 3 anos de idade, ,e
que o quer vender, ou trocar por
uma novilha, ou vaca dando leite.
395 15-v12

&LUGIl SE a ca'la n' 37,
11 li"" sita à rua Jo-
inville, Tratar na re�idência n

9, à mesma rua, ou n' 50 à
rua Blumenau. v.2

Moradia nos Coqueiros
Vende·se urra.

Parmácia Maciel na,
ie Novembro, 27.

Tratar ,na

Praça 15
6v·2

Ue D.N S.P. n' 199, da 1921

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

vação e funcionaroento 8 tubula
-;ão perfeita. Vende-se uma. Infor
mações, dirijir-se à Caixa Postal
'1. 113, ou telefone 1329, em FIo
'ian6polis. 3 V. - I

Dr. ARAUJOOlhos -- ouvidos - nariz .- garganta
REASSUMIU SUA CUHICA

Rua Vitor Meirelles 2�
Diariamente: 10 às 12: 3 às 6 hs.

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

.

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

USADO COM BOM RE·
SULTAOO O POPU·

i __ .. __

DE

LAR
FARMACIA ESPERANÇA

A SUA FARMÁCIA
Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642

Entrega a domicílio

'Credito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia,

O maior e IDRis acreditado Clube de Sorteio de Mer·
cadorias do Estado

Sortpios nos dias 4 e 18 de cada mê�.
PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250,00
Muitas boniltcaçõt'R e inscrições de pagamentos.

Médico gratis

NOTE BEM todal" estfls vantAgens por 8pen8�
, Cr $ 1,00, Tudo que promete cum

Dre incontinpnle, Não existe igual. Não ret1ita . � �ãodu.i(je um só instante. Conc'Hra para o proxlq:Io
sorteio, tenha cofiançfl, que, qUlindo menos espera,-, a
sorte virá 80 �p,u encontro

Conserve bem na memória os dias It e 18

MIUil,;A REGISTRADA

rJ��.�:JIjl�I A s:r��:�o��'l,��".T�!!�ç�o '!��:!����PmIDões li Péle. Produz Dôrf>s de Cabeça., Dôres
nos OSS08, Reumati8mo, Cí:'gueira, Queda do Ca
belo, Anemia, Abortos e faz 08 individios idiots8,
Inoft"nsivo 80 organismo. Agradável como Jicôr.
O 'ELIXIR 914 está nprovado pelo ,D, N. s. P,
como auxiliar no tratf!mento da Sífilis e Reu·
m8tismo da meRmR origem, _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «911f», dada a sua Atesto que apliquei muitas

base, é ótimo auxiliar do tra- vezes o ElJXIR «911f» obtendo
tamento da Sífilis principalmen- sempre os melhores resultados
te nos casos em que a via bo- no trtlamente da SiHlis,
cal é a unica possivel.

',

,

Ca) Dr: Denedito Talosa. . (a) Dr. Rafael Dartoletti

(,

.

PESSOAS, TEM'

\
\

DEPURATIVO
DO SANGUE

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

Ellpecialísta, assistente' do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
C(])NSULI'AS: Pela manhã, das 10 às 12 - À tarde, das 3 às 6.

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1441

DR. MADEIRA NEVES
Médic,o especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

I Curso de ADerfei"oament� e Longa Prãtica no Rio de Janeiro
CONS.ul,TAS - Pela manhã: díartamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto oos

liá'bado�\ das 16,30 às 18 horas - CONSUl"TóRIO: Rua João Pinto )1. 7, sobrndo -

FODe: j,4!il - Residência: Rua Pr-esidente Coutinho, �3.

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

Ex.!nterno do Serviço de Clín ica Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do

Departamento de Saúde
,

CUNICA lIU:DICA - Moléstias rnternus de adultos e crianças. CONSUI,TóRIO:
Rua F'elipe Scl1midt n. 38 - �rel. 1426 - RESID11:NCIA: Rua Vi8conde de OUI'O

PFtllo II. 7(' - 'reI. 1523 - HORAIUO - Das 15 às 18 horas - FI,ORIANóPOJ,IS.

r , DR. SAVAS LACERDA
Ex-f.nterno do Serviço do Professor Leônldas F'erre i ra e ex-estagiário dos Serviços

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
f)het'e do Sel'vl�o de Oftalmologia do Depar-tamento de Saúde e Hospitnl de Caridade

eTi'nica médieo·cirnrgica especializada de Olhos, Ouvidos. Nariz e Garganta
CONSUJ/l'óRIO: Rua Fellpe Schmidt, 8, Fone 1259 - CONSUVl'AS: Das 15,30

ti! S'8 horas - RESID11:NCIA,: Censelheíro l\laf'.'a, 77 - FLORIANüPOLIS.

INSTitUTO DE DIAGNóSTICO
CUNlCO .

DR. DJALMA
MOELLMANN

Ferroado pela Universidade de Genebra
Com prática nos hospítajs europeus

Clíni'ca médica em geral, pediatria, doen

ças do sistema nervoso, aparelho geníto
urilnár:!o do homem e da mulher

Aseiste. 'l'écnico: DR. PAULO TAVARES
Curso de Radiolog ia Clínica com o dr.

M:moel de Abreu Campanario (São Pau

Io), Espeeializado em Higiene e Saúde
Pública, pela Universidade do Rio de Ja

rreíro. - Gabinete de Raio X - Electro

carlilogt'afla clínica - Metabolísmo ba

sal - Sondagem Duodenal - Gabinete
de ns:ioterapla - Laboratório de micros'

copia e análise elínica. - Rua Fernando
Machado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

,"

DR.
! AURÉLIO ROTOLO

Médico - Cirurgião - Parteiro
, RAIOS X

Moderna e possante instalação
de 200 MA.

Diagnóstico precoce .da..tuberculose
pulmohar1 úlceras gástricas e duo
denais, cancer do estômago, ate
çêes das vias biliares, rins!. e�c.
Aplica o Pncumo-tflrax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Prrlmonar '- Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas. e ultra-cur
tas, Raios Infra-Vermelhos 8 R�lios
Ultra Violeta. Infrazon-Terapla
Consultório: Rua Deodoro, 3

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

Telefone 1.475

Clínica médico-cirú.rgica do

DR•. AUGUSTO DE PAULA

l\fédieh - Cirurgião - Parteiro
]<',ol'lu'ado pela Faculdade de Mocli-cina

da Ul'Iiveróidade de São Paulo, onde fOi
AssJslenle po.t' vários anos fio SerV'iço
Cir(ll'g'ico do Prof. Alipio Correia Neto
(Primeira Cadeira de Clínica CiI·úrglca).
Com pt'ática na clínica ginecológica do
Prof. 8ila O. Matos. Ass'istente do serviç:o
de partos do Prof. Domingos Delascio no

"Hospital Leão XIIr'.
Cll'\lrglão do estômago e vIas biliares,

Intes.tino8 delga.do e IlTQSSO, titoide, rins,
llr6$l1ta e bexiga. Varicoc� e, hidrocele,
varizes e hél'nia, Doenças dt 'Senhoras E;
partos.

.

Consulta$: Das 9 às 12 hOLd l1a Casa
clt! Sali�e São Sebastião, e das 3 à'8' 5 à
Rua F'el'tlando Machado 11. 6 (andar ter·
n�o). 'fel.: 1.195.

Opera na Casa de Saúde
São �bastião

DR. SAULO RAMOS
F.specialista em moléstias de senhoras -,IPal·tas.
\LTA CIRURGIA ABDOl\I1NAL: estô

mago, vesícula, útero, ovários, apêndtce,

Irumores, etc. _ CIRURGIA PLAS'.rJCA
00 PER1NEO _ Hérnias, hidrooole, ve-

I'Icocele. Tratamento sem dor e operação
, _

de Hemorroides e varizes - Fracturas:

aparentas de aêsso. Opéra nos Hospitais
de Florianópolis.

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

Preces públicas pela Paz
Rio, 10 ("Eslardo") - Cornuni- i nte.rrn iss io ne", na mesma ínten-

ca a Oamara Ecleciástica : ção e com ele apelemos agora para
"Acaba de publicar o "Osserva- a. valiosa inter cessão da Mediarieí

tore Romano" uma carta de S. ra de todas as graças, Maria San
Santidade o Papa Pio XII a seu se- tissima, na festiva data em que
cretário de Estado, cardeal Luiz lhe celebra a Igreja a gloriosa As-
Magli orie, peja qual determina, sunção ao Céu.
ainda uma vez, se promovam pr e- Em obediencia, pois, à piedosa
ces públicas. na Festa ela Assunção doter-minação pontificia, queir-am
de Nossa Senhora, 00111 o louvá- os srs. vigários e reitor-es de igre
vcl intuito de implor-armos, con- jas exortar os fiéis a que rezem.
juntamente, para o mundo sacudi- confiantemente, no dia 15, pelo
do pela guerra, a divina mísericór- advento da paz, na certeza de que
dia. sem oracão tão cedo não teremos
Não h a quem não receba como- a suspirada paz na justiça e pela

vicio a oportunissirna d eterru ina- justiça, corno a quer o Santo Pa
ção do Pai Comum da Cristanda- dr-e, e conforme a queremos, af'i
de. É, quando menos, conforto pa- nal, todos nós, que de qualquer
ra quantos padecem diretamente fórma estamos padecendo as ter
os horrores da guerr-a. Valerá ain-l r iveis consequências da guerra.
da a palavra do Augusto Pon tif'ice Ainda em obediencia ao Papa,
por esplendida lição de fé em Deus convém que, em todas as igrejas,
e ele inabalável conf ianca na p re- na Festa da Assunção, uma das
ce humilde e perseverante, co n- missas a serem celebradas em Iou
forme a inculcara o próprio Di vi- v o r de Nossa Senhora, se p ossivel
no Mestre. com a comunhão geral dos fiéis,
Bem pudera dizer-se que a ora- tenha por intenção a generosa in

ção tem sino, nesta guerra a gra n- tenção de Sua Sant.id ad e, 110 corno
de arma rl o atual Pontífice. vente apê lo que' ora dirige aos fiéis
Seguindo D edificante' exemplo fio do orbe católico, para implorar
Vigá oio de .lesus Cristo na terra, mos a Divina Misericórdia. - Rio
que não cessa d e orar, por que se de J anei 1'0, 9 de agosto de 1943.
restabeleça, entre os homens, o rei- - Mons. Rosalvo Costa Rego, vi
nado da paz, é preciso que tam- gúrio capitular".
bém nós oremos com ele, "sine

BEZERRA LEITE

THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE COMPANY
LIMITED

Sédc: em Londres. Fundos de Reserva excedem:
c-s 1.2110.000.000,00.

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

DR.
Clínica Médica

Tratamento das Doenças
Pulmonares
RAIOS X

Consultório-R. João Pinto, 7
Telefone: 1461

C:msultas das 17
horas em diante

Dr. Newton L. d'Avila
_:_ Médico -

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

do Rio de Janeiro.
Vi as urinárias - ODeraeõe s
Consu1t: Vitor Meireles, 28.

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

Resid: Vidal Rcunos, 66.
Fone: 1067.

DR. REMIGIO
CLíNICA M�DICA

Moléstias internas, de Senhoras e Cri
anças em Geral. CONSULTóRU!): Rua

!"elipe Schmidt - Edifícle Amélia Neto.
Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE·
SIDmNCIA: Av. H. Luz, 186. Fone 1392.

5

"EM BUSC�
DO CARATER
INTEGRAL"

CLíNICA MÉDICA
Rua Joao Pinto n. 7

Tel, 14el
Homens e Senhoras ,_ Moléstias

Nervosas - Moléstias Mentais
Consultas didrlas das 5

horaa em diante

ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

CJrurgia e Ortopedia. Clhtica e Clrnrgia
cio too'ax. Partos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá·
riamente das 15 às 17 horas. RESIDl1lN-
elA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

HELENA CHAVES SOUSA

Leia no novo número de SELE

ÇÕES o resumo completo de um

recente livro de êxito de um famoso

psicólogo. Assunto de grande
atualidade em plena época da
psicanálise. E mais:
Quanto vale o poder de
concentração. Cultivando-o e

aperfeiçoando-o, vemos aumentar
nossI.. capacidade de criar e a

alegria do trabalho... Pág. 20.

Cuidado com o cancero! Co
mo reconhecer os primeiros sin
tomas, e obter pronta e eficaz
atenção médica para, com toda
a segurança, por-se a salvo dêste
terrivel mal,. _ Pág. 83.
Maternidade sem dor nem
perigo? Eis uma notícia agra
dável para as mãezinhas e. __ para
os papais nervosos. _. Um novo

processo de anestesia que, ainda na
sua fase experimental, já regista
muitos êxitos notáveis ... Pág. 28.
Ianques em terra de in
fiéis. Curiosos e extranhos hábi
tos que explicam plenamente por
que razão ver o rosto de uma

muçulmana é tão perigoso como

levar um tiro... Pág. 23.
Não deixe de ler estes e outros

artigos notáveis no número de

SELEÇÕES para JUNHO
Acaba de sair
Apenas Cr.$2,oo

R/la do ROStlTio. 5D-A - :],0 anda.r - _Rio

ENFERl\mIRA OBSTll:TRICA
(Parteira)

Diplomada pela lUaternldade
de Florianópolis

Atende chamados a qunlque�
hora

Praça da Bandeira, 53 - sob.

(Antla;o Lara;o 13 de Maio)

Diplomados pelo Instituto Politécnico de FlorianópolisProcurem ou escrevam à ORGANIZAÇÃO COMERCIAL CATARINENSE, estabeleéida nesta praça à
Rua João Pinto n. 18, com Casa Filiada na Capital Federo.l, que está habilitada a regulariza roseu

DIPLOMA, em face do Decreto-lei n. 5.545. de 4 de junho de 1943.

SE�AS
padrões maravílhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Oasa SANTA BOSA
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMlDT, 54 - FONE 1514

o sr. Flores da Cunha vai ao Rio Grande
Rio, 12 (E.) - Foi noticiado. I ções totalitárias. Enquanw

que o ex-governador do Rio G. I
no riograndense Francisco An- aguardo a convocação da Pá

do Sul, sr. José Antônio Flores: tunes Maciel Junior, também I tría, voltarei a exercer a advo
da Cunha, dentro de poucos

l ex-titular ela Justiça e eliretor I
cacia, meu primeiro mestér na

dias, seguirá, via aérea, para I da Carteira ele Redescontos do I vida. Nesta minha nova etapa,
Porto Alegre. A sua demora' Banco do Brasil. Falando a um I contarei com o concurso do
será curta, adstrita apenas ao II vespertino sobre essa sua via- I meu eliléto amigo Antunes Ma
tempo necessário de visitar as gem, o sr. José Antônio Flores II ciel, companheiro de velhas
suas propriedades. Em segui- I da Cunha fez estas declara- pugnas. E depois de vários
da, retornará ao Rio, 'onde abri-I ções: "Fiél ao meu último ma- anos de ausência, voltarei ao

rá escritório de advocacia, em I nifesto, não me intrometerei I contato com o fôro, os cartó
companhia de seu velho ami-I em política, enquanto o Brasil rios e os escrivães, velhos ami
go e antigo auxiliar no govêr- I estiver em guerra com as na-l gos de outros tempos".

DR. AGRIPA DE FARIA
ClRlTRGIAO - lHRETOR DO HOS·

PITAL DE CARIDADE
J!)o�çal!' de senhoras - Operações -

DIatermia - Inlra-Vermelbo - Ultra
Violeta

Rua vise. de Ouro Preto, 51. Te!. 1.644
CONSULTAS: às 11,30 e das 3 às 6 horas

T'ralíamento das dores e inflamações nas

eet1boras para evitar operaçOes
DR

DR. : ROLDÃO CONSONI
.

SALAO BRASIL
Praça Quinze, n. 10

Comunica às distintas f'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 prevos
(r$ 20,00

V-15

LAVANDO-SE COM O SABAO
,

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
CI A'. WETZEJ� INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marco regisr.)

;>

POUPA-SE DINHErRO' E AnOR,RECIM1�:NTOS

"A Bandeira Nacional quando em prés.
tito on proctssão, não sel'á conduzida em
posição horizontal, e irá ao centl'o da
testa, da colnna, se isolada; à direita da
testa da coluna. se houver outra bandel.
I'R; ii frente e ao centro da testa da co'

luna, dois metros adiante da linha pela�
clemals formadas, se concorrerem t ..ê�
ou mais bandeiras". (Deereto--Iei n. 4.545,

Ripas de Imbúia I(para cêrcas)
Tratar no escritório da

I'II
SOCIEDADE EXPORTADORA

CATARIHEHSE
Rua F. Schmidt, 52

30 v. fi
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o ESTADO-Sexta-felra, 13 de Agosto d. 1943

Os japone es que esperem, e verão! •••
NOVA IORQUE, 13 (U. P.) -- OS JAPONESES ESTÃO RECEIANDO NOVOS ATAQUES DA AVIAÇÃO NORTE-AMERICA
NA CONTRA O TERRITóRIO E AS PRINCIPAIS CIDADES NIPôNICAS. SEGUNDO ADMITIU A EMISSORA DE TóQUIO, O
ATAQUE AÉREO CONTRA A PARTE NORTE DAS ILHAS KURILAS FOI EFETUADO POR BOMBARDEIROS NORTE-AME-

RICANOS� QUE LEVANTARAM VôO DAS BASES DOS ESTADOS-UNIDOS NAS ILHAS ALEUTAS.

A viagem do. grat Gaspar' Dutr�-I OS' nipões tentam- atrair os chios --SOFRE DE C_A-
RIO, 12 (A. N.) - HOJe, momentos antes de embarcar para os Es- Wl�'l-T1V(,T'o\' 19 ro P c "I I"� " u I' TARRO E NAO

tados Unidos, o general Gaspar Dutra, ministro da Guerra, falando à
, ,",,:

1

','
- •

,
••

- -oss«: (I �I mO�I,��I:( 08 (11(1(. os
P t d ti "O GI b "di' t "L Pai 1I([J11] Sluirpe, pela IM/IO-_ tudo de uiuni Ie :e, 110 "en/Ido OUVE BEM?re OI' agem o vesper i n o o o, ec arou o segum e: evo- sau- I I Iiu, "O VS1' Il,) r":

. ,

d
-

d "t b '1' I "[ t
. " e C(jJ'(I la, /)((1'(1 rz a r , (I. de I/pOWI' e aunientar II rcs isl en- •

l)açoes o exer ct o II'a·Asldelro aO_"dva or?I��1 e xerci bO .llodr e-ametflcano.. -o' d ep ulado B. Gosset, que cia (/0 1JOVO chinés, Gosse! aiir- O I' d 1or sua vez, o genera ams, ali! o rruniar a cm ai xa a rio r .e-am eri- . . . , . '
ature imento, provoca o pe o

t it I f 1 ] 'I f 1 1 "O"t (I[lO/(1 o !lf'(J1elo de lei p01'1l l/uemOIl (flle.segllndo esla inloruut- catarro, é muito incômodo e ahor-cana nes a. capi a, a an c o aqu e e vespcr lHO, (,('c arou: exer-ci n se]« d(,I'I'OI!lír!(I a lei cl.c e.rclusào I ,'( " [i I' "01 recido. As pessoas que na-o ouvem
nor te-amer

í

cano sente-se o rtrulhcso em bater-se ombro a ombro com "

. 10, os jOP meses, Ii UH I c ., Il-:

seus camaradas braSileiros"" O o'eneral Adams também seuuiu para os (/I!S ChZ!leSeS, declarou oue o .10- flor a iniluéncio est rctnqeiru, bem, que sofrem de zumbidos nos
." '.'" -,

'"
I)I/() deixou de cometer (111'0('1- . / de I "11 ,1,' id 1 d t -din e toEstados Unidos em com pauhia do O'eneral Gaspa r Dutra. . . 1)/ ame CII t vo uci o n q-tv onrl OU"l os e par eccm e a UI 111 n (

'''' d�/(Ics contru os Cl!lllS e se ,e,�- li China depois da {/lle 1'1'(1. "O catarral, encontram pronto alivio
forca por c onsequir que (I Chi- Japão _ prosseouii; ele - está tomando PARMINT - o remédio
n a uband o n e II .lIL/('I'I'(I e adira ri

.

realmente eficaz no tratamento da
I I· I"" I

'. [uzen d o ncnlcuteiro eslorço pu-( 011 rUI(( (a .ISlU par« os ". 8Z(I- afecção catarral. Pela sua ação
I· " ]"

.

ii ra al rair II sim púti« dos chine-l('OS. stn enl renisln conceai- tonificante, Parrnint reduz a infla-
I ses. Foram dadas insiru cô es tios
(a {{OS re nresenlu nt es da ini- 'Inaç,ão do ouvido médio, causadora. soldados iapoueses pat:« queprcnsu, Gosse! nrrrscenl ou que, do catarro. E uma vez eliminada a

1
, ..

j' I
' tratem com umabilidrul e ri po-seannc () j OI 11l o rnuu. o por '011- inflamação, cessam os zumbidos

les diiina« de crédito, as primei- pulnciio civil rias zonas con quis- nos ouvidos e a dor de .cabeça, e
. IlIdll.�, Os nipónicos portem no-ras I/csl(5es toponcsas nesse se n- desaparecem gradualmente 'o aturdi-

lido [rarussuruin., A. scqni r, zes entre as critmcns cliincsas menta e a dificuldade de ouvir.
(

, . e eniprcqam 01111'0.-:; tantos em-dcc luron : "Os nipônicos pI'O- Parrnint é obtido em qualquer Iar-
('1Ii'(/J1I corroinner os chinese«. b usles aiim de aprujar (J' le tn- mácia ou drogaria.
[uzenclo-os purticipur rios lncros branca das atrocidude« IIlIe c o- Todos que sofrem de catarro,
11(1 qt.e rr«, nisando, assim eli- meterani contra a« SilOS uiti- aturdimento catarral e zumbidos
minar da l ul« ° seu mais t e rri- lIlIIS". Gossel acenlnon. que ti nos ouvidos, farão bem experimcn-
nel inimigo". Acenl nando que melhor nuuieirc de com bater a tando Parrnint.
seria trunsloruo de imp rcnisi- propaganda japonesa seria alu-
ueis co nseqsuinc ias (l reti/'ada da ar 1/ (fliv((/, ({ lei de e,rell/silo dos
China ria fllle.rrrl, o deputlldo postos dos nipões.

Extraíu ,ovário e útero do operáriORIO, 12 (A. N.) - O ves))ertino "O Globo" publicou a seguinte
notícia IHocedente da cidade de Brumado: "Um indivíduo, residente
nesta cidade, procurou, no mês passado, o médico residente na cidade Rio, 12 (A.N.). -- O Fluminense e

vizinha de Conquista, para cOllsultá-lo, pois acu�ava dôres no braço e o Vasco da Gama ultimam seus

figado. O médico examinou·o e concluiu que somente a operação reso1- preparativos para o clássico de
veria o caso. Operado o paciente, o médico extraiu dêle útero e ovário. domingo próximo em disputa do
A operação foi realizada na Casa de Saitde de Conquista. O paciente,

I
campeor,ato carioca

.

de futeból.

qUê é operário, é ainda moço, gozava de boa saüde e era casado há 13 Nesse �ncontro o Flu.:nmens� apre·

anos queixando-se apenas das dôres já mencionadas. O paciente não sentara duas atroçoes: Blgode e

tinh� filhos. Invernize, êste argentino e aquele
mineiro, ambos grandemente cre

denciados.

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

Emprega-se com vantagempa-
�_ ra comb!1ter as irregularidades

e""'�� das ftlDçÕeS periódicas das se· JOGO TRANFERIDO

...��'-/ [Iberas. É c�lmllnte e regulador Não mais se realizará .domingo
• 'J!'! d f" próximo a anunciado encontro en-

AVO'í '" ; essas unçoes. tre o Figueirense e o Hercilio Luz.'\'ê"" ''-� FLUXO-REDATINA, pela sua O grêmio tubaronense solicitou

.,..�, '�J comprovada eficácia, é muito re- bansferencia do aludido embate

,.� ceitada. Deve ser usada com para os primeiros dias de Setembro.
'e--

� confiança.

I A
- I A despesa com o

�1-'� FLUXO-SEDATINA encontra-se tençao. cinema póde ser ti

lMAt em toda parte, roda com a venda de papel velho,
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.

,.._---.........---------------"_-_."-__liliiii__ Rua Fro,ncisco Tolentino. 3,

Washington, 13 (U.P.) -- A missão militar brasileira nas Estados
Unidos revelou que já foi organizado o programa oficial para a visita
do ministro da Guerra da Brasil, ,general Eurico Gaspar Dutra. Se'
gundo se soube, o militar br-o.si lei.co deverá assistir a urna série de
manobras nos mais famosos campos de treinamento dos Estados Uni
dos. O ministro da Guerra do Brasil deverá visitar os Estades Unidos
desde a costa oriental até a costa ocidental. Durante a semana que
passará em Washington o general Eurico Gaspar Dutra conferenciará
com o presidente Roosevelt e o.l tos autoridades civis e militares norte-
americanas.

Belem, 13 (A.N.) -- O general Eurico Gaspar Dutra desembarcou
aqui às últimas horas da tarde de ontem, sendo recebido pelo inter
ventor interino e altas autoridades civis e militares.

Milão duramente

o ESTADO ESPOl'tiVO DIA DO CHAUFFEUR
Taça (dosé de Diniz» ' Hoje.é o dia dos_chauffeurs e com

N d· '1' essa abnegada classe estão as sim
o gron lOS0 pre 10 que O Fi- .

d '

gueirense realizará em Joinville pa�1Qs o, nosso povo, que nela, ve
A ,. t' o lscansavel trabalhador sempre

com o veterano menca, es ara t
. ,

em jogo a artistica taça «José de pron o a serVI-lO.

Diniz».
O ESTADO se congratula com os

chaufeures de SantaC atarina, por
esta festiva data.

É 'MAIS QPE UI[
NOME, E UM
8I}[BOLOI

PODEROSO A.uxi
LIAR NO TRAT..l.

UNTO DA

golpeadaBerna, 13 (U. P.) -- Milão suportou esta noite um dos mais
violentos ataques aéreos da atual guerra. Informações procedentes da
Suiça indicam que as baterias anti-aereas italianas desenvolveram
enorme atividade durante a incu1"são aérea aliada. Os bombardei..tos
aliados jogaram fogos de bengala sobre a cidade antes de lançar as

bombas, cujas explosões foram ouvidas, claramente, em Chiasso,
situada a 35 kms. de Miião.

Vasco x Fluminense

Londres, 13 [U.P. Urgente] -- O Ministério do Ar informou' que a

RAF atacou simultaneamente Berlim e Milão. Não ha detalhes sobre
o ataque contra a capital álemã, entretanto, a D,N.B. O admitiu o

ataque, acrescentando que foram causados danos insignificantes.

Apenas pereceu o maquinista
ESTOCOLMO, 12 (tI. P.) -- O submarino suéc-o "Illera",

dr- 421 toneladas, afundou-se hoje às 6,50 horas, na baía de La-
'mar, onde a água tem apenas 8 metros de profundidade, em

consequência de colisiio com um navio desta nacionalidade. Ha
via a bordo 28 a 30 tripulantes, tendo apenas perecido um deles,
que .foi o maquinista. O acidente, segundo se crê, foi devido à
má visibilidade na baía.

aniversário da guerra
LONDRES" 13 (U. P.) - O ministro do Interior anunciou

que S. M. o Rei Jorge VI pediu que a 3 de setembro sejam reali
�':adas preces em todo o país, pela passagem do 4° aniversário
da guerra.

o dr. Nêl'eu Ramos advoga brilhantemente
os nossos interesses

Rio, 13 (A N. Urgente) - Em sessão extraordinaria,
reuniu-se o Conselho Federal de Comercio Exterior. Estiveram
pl.e�entes 'os senhores interventores federais nos Estados do
Paraná e Santa Catarina, de vez que a sess'ão fora convocada
para deliberar acerca de, relevante materia de igual in,t�resse
economico para os dois aI udidos Estados. Os sr. Nêreú' Ra
mos detendeu apos longo historico o ponto de vista em que
estão coIceados os interesEes de seu Estado, tendo a secunda
lo ininterruptamente, o sr. Manuel Ribas, visto' e incidir o

que urge oficialmente fazer naquelas unidades da Federação,
Finda a sessão, haviam ficado' assentadas, entre os membros
do plenario, as medidas pleiteadas. pendentes. porém, da, escIa
rrcida decisão do senhor pre:;:ideme da República.

Argel, 13 (U. P.) Anuncia-se que foi o major
Doolitle, herói do ataque a, Toquio, quem comandou as

formaçõ'es aéreas norte·americanas que citaccFrb.m Roma
esta manha.
� e••••e .

Talvez Churchill visite Moscou

Fragorosa derrota dos
avaíanos

Contrariando a espectativa geral,
o «Avaí F.C.», presentemente na

capital paranàense, foi derrotado
pelo «Curitiba F.C.» pela esma

gadora contagem de 6 a 1.
Possivelmente, o frio e a serra

ção contínua, não permitiram a

rápida adaptação dos nossos joga
dores ao meio ambiente, fato êsse
ainda agravado por se ter ferido o

embate à luz de reflectores.
Tão «blacautizados» sairam da

qui aqueles rapazes, que. de certo,
diante dos grandes fócos luminosos
do estádio curitibano, devi.am ter,
ficado assim a modo de maripo
sas entontecidos ...

NOVA IORQUE, 12 (U. P.) - Acredita-se que Winston
Churchill visitará a Rússia, depois de conferenciar com o pre
l':'idente Roosevelt. Foi o que informou o comentador da N. B.
C., sr. Richard Harkness, que se encontra em Québec. Segundo
o mesmo informante, Churchll será portador de uma mensa

gem para Stalin sôbre as suas conversações com o dirigente
russo, principalmente, o problema da abertura de verdadeira
segunda frente de batalha na Europa,

,

FILHA I MAE I AVO I
Todas deve.m usar a

BOMBaRDEIO DE BERLIM
O DESENROLAR DA PELEJA
Iniciou'se a peleja às 21,20 horas.

O Curitiba ataca, Chocolate, ca

beceando, consigna l' tento contra
os seus. A's 21,20, o Avaí domina,
mas, falha no remate final. Babi,
de longa distância, consegue mar

car o l' tento da noite. A's 22 ho
ras, o Avai sempre atacando. Ter
mina o l' tempo, com a' contagem
de 2 x O, favorável ao Curitiba,
Começa o 2' tempo. Brqulio mo

vimenta a pelota. A's 22,30, Neno,
de longa distância, assinala o 3'
tento local. Vai o jôgo equilibra-

I do. A's 22,40, Babi vasa o rêde de
Adolfinho, pela 4' vez, Um minuto

I após, Neno, novamente de posse
da pelota, aU,menta a contagerr.

Ipara
5 x O. A's 22,45, Diamantino

sofre forte "entrada,,, sendo subs'
tituido por Cruz. A's 23 horas,
Bec1t, batendo um "penalty", con
signa o único tento dos Avaíanos.
E às 23,01, Neno consegue marcar

o 6' e último tento dos Curitiba
nos. A's 23,5 termina o encontro,
com a vitória dos locais.
-- Até o presente, Aval: e Coriti

ba disputaram 4 partidas. O Cdm

peão paranàense venceu 2 jogos
-- 4 a 2 e 6 a 1 e empatou 2
2 a 2 e 3 a 3.

ATAQUE A ROMA
Londres, 13 CU.P. - O comunicado italiano revela

que a cidade de Roma. foi bombardeada ,durante a

madrugada de hoje.

I
ULTIMA HORA

A

Moscou, 13 --U.P,--. As mais reeontes inform.o.ções procedenfeS'
da frente de batalha dizem gue for,?-m rompidus a!l defesas germani
cas situadas ao sul de Kharkov. A ocupação de Chuquyev 'e outras
localidades pr6xima.s significa, praticamente o 'resultado de tima ba
talha sangrenta que durou varias semanas. Salienta-se que,',os nazis
tas concentraram grandes forças ao sudeste de Kharkov q�im"de impe.
dir que ·05 russos avançassem por todos os lados sobre, a ex-cqpital da
Ucrânia. Nos meios bem informados adianta·se que a ocupação de
Chuguyev pelos russos determinou, de forma inevitavel, a derrota dos
nazistas em Kharlcov.

'

ii<
Melbourne, 13 --U,P.-· A tropas do general Mac Arthur, reali.

zaram novos avanços na 'direção do porto de Ba.iroko, na 'NQva Gear'
gia. Informrções oficiais indicam que cs japoneses opõem tenaz resis
tência ao avanço aliado. Apesar do tempo desfo.vorável os combo.ten
tes aliados conseguiram desalojar a inimigo de inúmeras posições
fo rtificadas,

*,,,*
Washington, 13 ··U.P.-· O presidente, Roosevelt dirigiu umá

msnsagem ao povo das Filipinas, n.as vesper.as do quadragéssima
quinto aniversário da ocupação du,quelas ilhas palas norte-americanos.
O chefe do governo dos Estados UnidQs destacou qua sercí restabele
cido nas filipinas um regime de lib6!!'dade completa após o. derrotCJ
d.o Japão pelas forças das Nações Unidas.

'

Argel, 13 [U. 'P. Urgfmte] -- llê\foz::mo.-se. ofiCialmente que OI nor ..
te-q:merjcano! ocuparam Nqlll9.
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