
Declina o poderio aéreo dos uiU
NOVA IORQUE, 29 (U. P.) --- OS JAPONESES ADMITIRAM QUE NÃO DISPUZERAM DE FÔRÇAS AER

PARA REPELIR o ATAQUE AÉRO-NAVAL NORTE-AMERICANO, DESFECHADO CONTRA AS ILHAS M

DO A EMISSORA DE TÓQUIO� ÊSSE ATAQUE FOI SUMAMENTE VIOLENTO, TENDO SIDO EFETUAD
RÁVEIS FôRÇAS NORTE-AMERICANAS.

o -avanço soviético
Lancaram novas

ofensiva$

Nas defesas de Pskov

Moscou, 29 (U. P.) - Os alemães
mataram 195 mil civis e prisioneiros
de guerra russos, na região de
Kiev, durante o período em que
ocuparam aquela zona. A comissão

. soviética de Investigação das Atro-
H. 9.048 cidades Cometidas pelos Nazistas,

puhlicou um relatório detalhado
sôbre as atrocidades cometidas pe
los soldados germamcos. Foram
responsabi lizados pelos crimes, em

primeiro plano, o comissário do
Heich para � Ucrâ.nia, Eric Koch;
o vice-comissário do Reich, vou

Veeldst ; o marechal de campo von

Mannestein; o general von Kitain
ger; o tenente general Jutinic e

inúmeros oficiais do exército das
fôrças de assalto e da Gestapo.
Moscou, 29 (U. P.) - ü rclató

rio ela Comissão de Jnvesrigações
russa, responsahiliza, também, os

nazistas, pela destruição de duas
grandes fábricas, todas as estradas
de ferro e pontes ferroviárias den
tro e fóra de Kiev, bem como fá
hricas ele tecidos, calçados, usina
de energia. elétrica, o sistema de
,\gua's corr-entes e esgotos, 940 edi-
Iícíos e oficinas, 1.742 casas ele ha-

Continuam as bitação coletiva, 3.600 casas parti-
- cula res, deixando 200 mil pessoas

�onversacoes permanentemente sem abr igo. Das
Washington, 2�) (C. P.) - O De- 150 escolas existentes em Kiev,

lPart�menlO
de Es')ado, i!lfol'ma que apenas 10 ficaram de pé. Os na

continuam as conversaçocs com ou- z is ías são igualmente acusados de
tras repúblicas americanas acerca haver queimado 4 milhões de li
da, situação argentina e que, no ;110- \TOS e ele haverem depredado ou

menta, nada há a acrescentar ares destruido, completamente, hospi
peito. O secretário interino de .Es-,tais, a .1�n!v,ersidaJele, lJIl�1 teatro e
ta elo, sr. Stettnius, declarou aos .H)!'- um edif'icio anele funci on.ava per
nalistas que a visita que lhe fizera, manentemcnte um circo. Entre Os

ontem, o embaixador argentino, dr. objetos roubados, de maior impor
Escobnr, foi pessoal. por-tanto 1',,- í ânc ia, figuram um histórico com

tra-oficial. Stcl tn ius foi interrogado plelo do guarda roupa de "ballet"
acerca dessa visita, que elurou 35 c uma antiga coleção ele por-cela
minutos. Anteriormente, se havi.::\ 11a,s da Uc,râni.a.
recus::lIrlo a comenta,r a natureza rIa ----------------

mesma. Por seu turno, o embaixa- fi POVO 'l·ulnaráelor Escohar expli,cou que como :1ié U
�

"gora não havia efetuado uma visi- São Paulo, 29 (A. N.) - O ves
ta de corlezia :w sr. Stettnius, o fez pe,rlino local "Diario da Noite",
ontem. Informações que arpareCl'Jõl peJ'telncent,e a cad'eia dos "Diú�·i.Qs
na jm�Jrensa, sôbre essa entrevi5t>l, Ass'ociados", em eOoopler.ação com
dizem que "se o embaixador ESCQ- as estaçõ'es de ráelilo, está ull.ima,n
bar quiz saber qual seria a, nOSS:l do os prepall'ativos para lU'l1çar um
posição. não pouele haver-se dado empolgante concurso raldiof6nico
por satisfeito nesse ponto". jornal<istieo, afim de ser escolhido

o "Canto nlo Expedicionário". Se
rão chamados a participar do CCl'

tame.n todos os compositm'es e mu

sicistas de São Paulo, devendo a

aUDoria da letra ser ele um porta
dor de renome nacional. O povo
fará o julgamento do me]i]ll' tr.abfl
lho, c, p.alra tanto, será rea.liza'da
uma audição no Está<elio Municipal
do P'acaembú.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Ano XXIX I I1 de Março de 1944florianópolis-Quarta-feira,

semelhante ao da Bolívia A Suécia oferece
auxílio

B' um caso
Montevidéu, 29 (U. P.) - O jornal HEI Plata", diz que a brusca

substituição do general Ramirez apresenta novamente um caso s,e-

melhante ao da Bolívia. Esse jornal diz que se trata dum afastamen

to imposto a um governante de fato, por outro que também assumiu

ao poder pela fôrça. "Como o fato, diz, não parece ser inspirado
em sentimentos favoráveis para a causa das Nações Unidas, nem

para o cumprimento dos deveres da defesa do continente, o ca

minho a seguir, indubitavelmente, é o das consultas e trocas de in

formações, antes de fixar a posição frente ao novo govêrno. HEI

Plata" alude à resolução do Comité Consultivo sôbre as consultas a

serem promovidas entre os países americanos, antes do reconheci

mento dos govêrnos de fato,

Invasão
Londres, 29 CU. P.) - É cada

vez maior o receio que domina
os nazistas quanto a possibilida
de de abertura da segunda fren
te pelas forças anglo-norte-ame
ri canas. A emissora de Vichí,
anunciou ontem que todos os ha
bitantes civis de Brest que não
são absolutamente indisjaensá
\ eis à vida daquela cidade, de
verão retirar-se para o interior
da França. No que se refere aos

velhos, crianças P.. em parte às
mulheres a ev acuacão será ime
diata e obrigatória.'

Londres, 29 (U. P.) - Já se

vislumbra o prêmio da supre
macia aérea aliada - disse ho

je na Câmara dos Comuns o mi
nistro da Aviacão, sr. Sinclair,
"Est" supremacia permite espe
rar a paralização da indústria
e dos transportes bélicos ale
mães, bem como a abertura do
caminho da invasão aliada até
Berlim". - Revelou ainda o

ministro Sinclair, que durante o

ano transato, a I Grã-Bretanha
per,deu em operações aéreas
mais de 2.500 aviões e cerca de
18 mil tripulantes entre mortos
ou aprisionados.

Estocolmo, 20 (C. P.) - IIll1}Or
tante decjar-ação do governo f'i n
landês está sendo esper-ada nestas
próximas horas. Esta tarde, o Par
lame nbo se reuniu novamente, em

sessão secr-eta, o mesmo fazendo,
pouco depois, os blocos elos d iver
sos Partidos politicas. Soube-se,
hambém, nos meios bem informa
dos, que a Suécia ofereceu auxílio
f'iuanceirn à Fi nlând ia, se por ven
tura fôr este país privado ela aju
da do Rcich, em face ela paz que
possivelmente venha a firmar C0111

a Rússia,

Me-!horaran1
suas posicões
Argel, 29 (C. P.) - As fôrças

anglo-norte - americanas melhorrl.-

P ftR�(eC!'ll AI'!IIR�V ft IRo,.. ram as Sl:as posicões na cabeca df'-
iii lã lãlflll li'" V MWV

ponte de Amzilo-Netbullo, depo,is de
Hio, 29 (A. X) - () Ministro do viol,entos comba'tes. Diversos a,ta-

Trabalho aprOVl1 I) parecer 'lIa I I' f
COInsult,or JLwidiüo do Ministério, ques alllçal(]os pe os naZls,tas oram

- re,ohaclaiClOls. Na frCil1ite do Oitavo
cujas conclusões são as seguintes: E

' ., -.,
" , .', -, 't't'

. -:.xercl,to, as operaçoes "ornaram-

1-
As I emllçoes COl.S I llclona,ls

se mais intensas te.nelo as tropalSc]pcorrentes cio estaclo ele guerra britânicas ocupado uma importande um lado e ele outro os poeleres te col'na
clond'eridos ao D?\TSP, no s,entido 1

1
__

.

_

�le .fo.J'lllul,ar. exigencias
. .i.ulgacl�$1 EMPREGO DE CAPITALIncllSpenSayeJS a boa aelll11JnJstraçao

I'
"

dos seguros prh'ac]os. justificam DIspondo de vInte mI! cru-

se.ja vC(bc�'o a, s.údito ele n�ção ,ini- zeir�s,. acr;ito, so_ciedade e�n1lga o exerClClO (lJ funçao le!e- negOCIO, Industna OU escrz.
ren;J:e a outras que l'Jll companluas ,.. ,

de seguJ'oo's sejam consid,er,adas in- tono. O Interessado devera
convenientes aos inleress'es e a se- escrever carta para J. A.,
guralnça naciona.J. 'nesta redação, 5 v. - 3

Mataram 195
mil civis

Os crimes nazistas
em Kiev

:\IosC'ou, 29 (L'. P.) - Pskov
cairá dentro em P0L,CO, uma vvz

que o vauco soviético, nestas úh i

mas 48 horas, se processou nurnn

média de ;15 qu i lô metro s por dia.

Enquanto poderosas fôrças russas

,trataJl1 de libertar Psk o v. urna co

luna do gcneral Pop ov, d cs v ia n dn

se da esll'acla -Ic ferro Dn o-Psk o v,
i,n"cstc só hr e Ostrov, situada a uns

35 quilômetros ao sul de Psk ov.
A ae'oi]JIeti,dn russa sôbr e a estação
ferl'oviÚl'ia de Ostrov abrirá o ca

minho para um avanço sôbr e a

Letônia, através da eslrada,de fer
ro que vai para Higa. Outros CO!l

ünzcntcs russos, que ocuparur.i
Pu;lo('.hka, avançam agora sôbr e
Ortiza, afim-de cortar muito ao sul
ele Psk ov, a última via ferrea que
<:01'1'(' de norte a sul ainda em prj
der dos al oruâes na zona setentrio
nal da Rússia.
�I()s('ou, 29 (U. P.) - As Iôrças

soviéticas que investem sôhr c
Psk ov, rlcsbar-ataram uma podero
sa formaeão inimiga integrada por
três cl iv isõ es ou seja, cêrca de 4!i

mil soldados nazistas. As trop as

o-ermâ.nicas, depois de bal idns.

1 J
r

BontefarCt·Oprosseguem. em li.n�a reta na d ire-
.

ose
ção <los palses bálticos, Rio, 28 ·(A. X.) - Os portuaue-
Londr-es, 29 (C. P.) - Os russos

es rcs idcn tes em São Paulo of'er c
lançaram duas novas ofe.nsi.va.-; l�a 'em no próximo (lia 12 de março
reo·ião ao lés te ele Kerch-Crirneiu

III a.lll110CO ao Capitão Amilcar Du
e �o noroéste de Nevel, na frente

ra de �{enezes, Dir-etor Geral do
norte da Rússia. Foi o que infor-

lepartamento de Imprensa e Pro
Jl101l a emissora de Berlim. Segun- -aganda. Essa festa. sem perder o

do a mesma fonte, os rulSSOS estão a�áter cord ial, revestir-se-á de
atacamrlo de fórma violenta as ])0- rand e pompa e servirá de nova

sições naz istas em ambos os seto-
portun id ade para a gente do pla-

rcs. alto do Brasil r-e.af i.rmar a sua so-

Londres, 29 (I.'. P.) - Informa-
·darierlade ao Presidente Gcíúl io

cões oficiais alemãs, admitem que 'argas e ao sentido da sua p o li l i-
iis tôrr-us russas se acham em ()o�en- :1, base rias grandes tra(lf�'()l'� hra-
5i\'::1 rios setores da frente or icn-

ileiras tã,() frequentemente olvida-
tal, em dois dos quais" o ataque

as neles nossos homens ele govêr-
russo é reccnte : na. pe�llnsl1ila i1e ·0. A grande manifes'tação c.ívica,
]{erch e na zona 11o.roeste de ?\Te-

dcri,ram jil os elementos lllalS al1-

vel. O reinicio ([,as operações em
Jri$a<C!os da colônia portllguesn

Kerch, ]Jnde ser o cümeço duma
"') Hi,o de Janeiro. Serú, nelssa oca

of,ensiva em gml1'de escala, par�.3 ião, aproveitalda a y�?rt'lInidadeTe'oon{jllista da penÍ'nsyl.a da Ln-
aTa s,el' lanca.da a ldeJa da ere-

meia, coOJ1]<p.letamel1't.e I.solfld,a pelo
fio de um J11'onumento a Jos'é Bo-

norte pejas fôrç,as russas do ?en€- 'ifálCÍo de Aln:clrla,de e Si,lva, que
ral Tubulkin, que chegaram a de-

IS portugueses de São Pa.nliÜ (Jue
sembocadura do rio Dnieper,

.

no
'cm Ooferecer á mocid,ade brasilei

mail' ?\Tegro. Os russOS, posle.no,r-
ra.

,mente ao avanço de Tobulk1l1, de·
_

s.embarcaram em Kerch e estabele·

Ouesta"o puramentecel'alm firmes cabeceiras ele pünte.
e111 ambos os laelos ela �id�de 0e
mesmo r..ome. Quanto a sttuaçao I'nterna '.ao l1ioroéste de NeveI, ::\loscou no·

liciou que os russO,s estavam :,,'an, La Paz, 29 (U. P.) - O gene-

('ando ali, porém, o eomullIcado ral Grass, embaixador arg·ent.i-
ilJel1lã,o de boj,e, fala dum� �l',and.(' no na Bolívia, declarou hOJe
ofensiva rca,jizacla com va1'l3S (ll-

que o reconhecimento do govêl'-
visões d,e infalnta,ria que, Hlplarenle- no argentino era caso que esta-

ment,e tem v,or fim se'parar aos
va fora de qualquer discussão.

frente� alemãs dia centro � nor<t�, .e Isto porque - prosseguiu - o

kvar as lropas russas a,�e o Balh- lHesidente Ramirez não renun-

co, na zona ele Biga, capItal da Le- ciou, tendo simplesme�te tran�-
tôni,a. ferido o poder ao vlce-presl-

Londres, 29 (G. P.) - Os rUSS06 dente Farrell. O embaixador

il'l'01ll1}eram l' estão lmtan,do del:- aro'entino, esposando o ponto
iro das poderosas (\ef.esas gern:�: I de'" vista de sua chancelaria,
nicas de Psbw, cOl1'flolT'l11e uma 111 acentuou que o caso da mudan-

formação da i'l11'prensa russa, trall1S-
ca do govêrno argentino era

mitilc!.f1 pela BBC. Ain?a. segundo a questão puramente interna. A
mesma emissora, o rac]lo. de Mos- imprensa americana, no entanto,
cou anun.cio\1 que os nazistas ('01']- ainda faz conjeturas sôbre a

II'a-al<lcam ince,s'sail:l,�m,en:t� COIll situação. O' "Herald Tribune",
gra.ndl'S maSs.fllS de lnfmItana, tan-

por exemplo, predisse que o

(Jues e aviõ'es. emhaixador americano l1a Ar-

OS ALEMÃES RESISTEM gentina, Norman Armour, seria

:\IOSCOll, 30 (U. P.) - Irrompen- chamado aos Estados Unidos,
do através das poderosas defesas se as Nações Unidas optassem
internas ele Pskov, encontral'a.111, as pelo não reconhecimento do go-
so\'ieticos extraol'di'nária reslsten- vêrno do general Farrell.
eia dos nazistas. Estã'Ü estes la;n\3,n-

• tio à luta g;randcs massas de 111fan

taria, cnqllan.to os canhões do ba
lllarte alemão vomitam inces,saUlte
fogo con tra os home.ns do gc,neral
POIPov. Os russos, procurando o ini

Illigo dentro de SUlal própria fortale
za, transformaram a b�talha ele
Pskov numa, luta de tenHcl aspee
to pejo furor com que hom,ells e

máquinas se entrechocanl', na cha
lllad," ]}()rta no Báltico. Máu graelo
a tenaz resistência com que os ale
mães se rlefendem nas fortificações
til' Pskoy, tudo leva a crer que es

tú sendo assesta,do, pela genel'al
Pano\', o tiro ele miserÍ{'órdia nas

enfllrccidflS divisões da Wehrll1achl.
Dest::r vez, os rusSOS consegUlÍram
segllrá-l:ls em Pskov peja gola do

easacão, ant,cs de que Goebbels, J!1es
traç�asse outra retirada estrateg1ca,
O esmagamento ela resistência alle
l11ã e fi consequente captm'a da ei
rladc, c cspel'ada a qt1(11quer )110-

·)l�nto.

Foram nomeados
mo, 29 (A. No) - o Presidenile

da Hepública assinou (Il'ereto,s no

meando Álv,aro Ri.bas, Cesar ria
Sabo,ia Pontes, Nelson Buenlo Cara
ca,s e Coro.nel Pio Borges liql1i'(]an
les respectivamente, das Compa
nhia Brasileira de Elet.riddaele
Siemens e S.odec1ade Comercial

E A ti f -

d ,Nipo"Brasi,leira Umit,ada. m consequencla, 01 aposenta O_
Bra s,·' .. Reportagens B2,]1ia, 29 (Agência Vitoria) - Em maio de 1942, os estudantes ba-

hianos ['cal iZaral11 uma c::llIl[lanha contra os professores acusados de
Hio, 2H (A. �.) - O Departamen- exercer artividad('s anti"'Patrioticas, denunciando o sr. Herbl'rt Parentes

to de Imprensa e Propaganda venl Fortes, antigo Secr('[úrio de Estudos da extinta Ação Intl'graJista. Em
de l:::nçar mais uma publica,çúo ql�(, consequência, foi <lbcrto Um inqncritn adl1linistra,ti\ (l para apurar a vera

foi recebida de maneira a 1ll,llS cidade das alcusar,ões, trndo sido Ilolneada para lal fim lllna comissão
agradável possível pelo público n�"íl) composta dos srs. ,Júlio O]i,mpio, AstolJ' Pessoa, e Crisipo de Aguiar, Sl'l1-

só desta capita.l, como dl' outro.<:' do chamados vúrios estudanies a p:'es,talr dcelal'ações, Como resultado,
centros. Trata-se da pl1hliC:lrçãO sob foi lJ professO'r Herbert Fortes afastaelo provisoriu<I11ent,e di' rateell'a qul'
o titulo "BHASIL-REPORTAGENS", ocupava, no "Colégio ele Bahia", ela qual se vinhal utilizan<1ü para fazel

(.lue representa um trabalho

pedei-j propaganda totalitaria,. Agora, pOlr decreto assinaelo pelo Interventor
to e dispõe de tndo qualnto possa general Pinto ALeixo, foi o professor Herbert Fortes ap()senhtdo, em

dCs}1(,l'tnr (' pr(',neler a at('nç�o! vista! ele tel'-llC pl'ovarlo a veracidarlc das aCllso�õ<:S•.

Foram aumentados os

vencimentos dos
funcionários do J.A.P.e.
Hio, 29 (A. N.) - O prcsidenle

da Hepública assinou dois Decl'e
tos-leis regulalllentalnclo o ql�ackos
dos funcionários do Instituto dos
Comerciários, aument:llnelo-lhes os

vencimentos e instituindo o salário
:le família. O aumento dos venCt
mentos, que será palgo elesde janei
ro deste ano, será na seguinte pro
porção: até 650 eruzeiros, 150 cru

zeiros de aumento; de 651 a lA()O
cruzeiros, 200; ele 1.401 fi 2.900" 300
cruzei�'os; ele 2.901 a 3.000 cruzeiros,
,,[00; ele 3.401 cruzeiros, em dia.nte,
500 cruzeiros,

Grave denúncia contra a Espanha
Nova Iorque, 29 (U. P.)II- Grave denÍlncia foi feita pela emis

sora de Moscou, contra a colaboração pl'estada pela Espanha à Ale
manha. Dizem os russo�, que a Alemanha transferiu para a Espanha
numerosos estabelecimentos químicos da indústria de guerra, camu,

fiados em sociedades ispano-alemãs de investigação científica. Gran
de nÍlmero de engenheiros alemães, trabalham nesses laboratórios de

guerra, figurando entre estes muitos funcionário>; da cOllhecida fir
ma Junker, lH'odutora de aviões.

Sudoeste do Pacifico
Me<lbourl1'e, 29 (U. P,) - Es�ú

a,umen.tando cOl1liuuaJ11Ient,e ele in
tensidade a acão das fôrças aéJ'eas
n I i.::1lda,� contrâ as posições nipàni
ca,s no su!cl-oésie elo Padfico. Du
rantle a jOll"nada plalss'ada, mais 164
tone1adas ele bombas foram ]anç:l
das sôbre Raba,ul, na Nova Breia-
111m, sendo também intcnsamenlle
bombareleados os aerodrol110s de
But-But c Dagua, em Wew,ak e

Aitwp.

Sérios ataques
LOl1ldres, 29 (U. P.) -' Os a,lemães

cstão empenhados Clll sérios ataques
conlnll as fôl'ças do marechal Tito
na Ezergovina e na Eslovênia. Os
,Íugoeslavos suportam hl'roÍcameQ11e
as carg8,s do general von \V,eic.h l'

já -conseguiram liquielar 700 comb:l
tentes da divisão nazista "Prinz
Eug�n'"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Washington, fevereiro - (CO
MENTAHW DA I�TEH-AMEHICA
NA) - Pela primeira vez, depois
de seu rvstabelecimento, o primei
ro ministro britânico, Ialaml o na
Càmara dos Comuns, fez um rela
to minucioso sôbre o desenvolvi
mento ger,al da guerra, expressa'l1-
do, rcelisticamcnta, a esperanca de
vitória. O sr. ChurchiJl rebateu os
excessivos otimismos, prometeu
n-OVO-1i goLpes à Alema,nha, lllas evi
tou sobTiamente a afirmativa ani
madora de que a guerra termina
ria elll 1944, acrescentando po
rém, que "a vitória talvez não es
teja longe e por certo não nos sel'á
negada no fl.m". Es'sa, aliás, a ca
racteristica principa.J do primeiro
mi nistl'() inglê,s: atirmar sempre a

verdade, colocando nos seus jus
tos lermos os problemas a serem

equacionados pelos chefes milita
res das Nacões Cnidas. Em sua
sintese, repetiu o premier britâni
co as dedaracões anleriores feitas
peJos líderes (Iemocraticos no sen
tido de que nada poderia mais cau
sar desellJtendÍlnen los entre os
alia,rl os, d'epois dos acôrdos cele
brados em Moscou e Teerã e mos

trou, lluma afirmação categórica,
que h.aviam deliberado "ataem' e

g10lp'ear o ini,nügo por terra, mar
e ar com todo o poderio de que
disp'ollJos". Essa é a afirmativa
que vale a pena ace.ntuar. Esse o

esfôrço por que 10do� devôflllos lu
tar sem um minuto de tl'cgua e

sem levar em consideracã,o as

arengas hitlerianas destimi'das a

desunir as nacões democráticas ou
os possiveis ii,itos de lamuria dos
Goe.bbels nazista",. Rea:fi.rmando
que esle ano ()perações de enver

ga,el ura nunca dantes imagi.nadas
serão conduzidas em solo em'opéu,
o minisltro inglês deu um balanco
sereno da contribuição anglllO-aIl11e
'ricana para a derrota do inimigü
'Comum que se traduz na absorcão
de tr,es milhões de alemães "no
fro.nt ocidental e no sul d,o conti
nente, home.ns esses que se encon

üalll à espel'a da arralncada dos
soldado.s ,de Eisenhower e Wilson.
Essas as importantes tleolarações
de C111lfchiJ.l no que se refere aos

próxÍiI11lOS sucessos militares. CO.Dl
nlaç'ão aos desenvolvimentos da
complexa situação política, não
foí JIlenOS eX!plicito o chefe do go
vôrno inglês. O sr, CI:urchill fez
,cJesapl-lrecer as dúvic1'as que pode
riam alimentar os pl'opa'gandistas
germânicos no seu afa,n de prol'o
cal' a confl1são, e traçou COIll reti- manifestou-se c(}mpreender bem

Idão as normas do pl'ocediment'o as exigê.llcias rl1ssas e prestou mes-

�------"",,!,�----_alliado. O extraor,dinário esfôrco do mo tributo ii sill('eri·dade expres-.
' FA(A SEUAnUNCIO PELO'marechal Tito na sua luta pela liber- seHla pelo' mareohal tSalin com re-

C�4��acã() da Iu,goslávia teve pleno() re- ferência ao caso. Entretant,o. o .'

#)!j_eo'nhecimento e, ao que se depre- que ressalta evidentc e o que se I , I 'J.�I. �;)
enele, dcmarches serão levadas pa- pode prever com se.gural�ça é qu�

1
FON� .:.J.I ::.J íílj,}

Ta sanar as divergências euh'e o a ltbta contra o .naz!-fa,SC!S!l1� sera.._ TJlAJANO 14 1�AI'I()AP
chefe glrcl'rüheiro e o govêrno Incrementada ate o grau maXll1lO �- RLT01 DA COflFélTAll!A C/lJÇiUlfYJlO
iugoslavo do Cairo. O caso ,polonês, ainda no correr ,des,te ano. Essa a

.

também examinad,o na oracão do vontade das Nacões Pnidas, com --------------

prell1ier ilnglêlS, foi colücwlio cm os Es�ados Unid()s, Inglaterra, Rús- Quem sonegar informações à Es

seus del'ido.s termos. Chur'chill, a'o sia e Clüna ú frente. Esse perisa- tatística Militar, trabalha em pr61
mesm,o tempo ql1e externou Slloa mento que une, agora. os alia,clos, de país inimigo. E, nesse caIRO,

opinião a favor da existência de g.arante a sua união para o fuolll- �er' julgado, militarmente, como

mIJa Polônia forte e independente, 'ro, inimivo do RrRl'lil (n. R M_)

Redação e Oficinas li
rua João Pinto n.? 13

TQl. 1022-Cx. postal 139

o ESTADO
Diário Vespertino

A.SSINATURAS
Na Capital: I

Ano Crt 70,00
Semestre Crt 40,,00
Trimestre Crt 20,00
Mês Crt 7.00
Número llvulso CrI 030

No Lnterior :
Ano Crt 80,00
Sernestr .. Crt 45.00
Trimestr .. Cr' 25.00

'\n!�ncjo� merha"t!' confráto

n� ori�ín!li�. mesmo DAo pu.

blicados. não serão devolvI.

dos.

i\ direçâo uáo se responsa
biliza pelos eoncettos emitk
doa DOS artigoa ••sinado.

As revela�õe5
de Churcnill

"A Ban«leIrR Nacional quando em prês- JUI-ZO d D- ., dposição horizontal, e irá ao centro da e Irei o a
testa da coluna, se Isolada; à direita da Comarca de TI-.·ucastesta da coluna. se houver outra bandel·
ra; à frente e ao centro da testa da co- O Doutor Maul'íllo da Costa Coím.
luna, dois metros adiante da linha pelas br a J' d D'

.

demais formadas, se concorrerem .três
"

UlZ e n'eí to da Comarca de
011 mais bandeiras". (Decreto-Ieí n. 4.545. Tijucas, Estado de Santa Catarina
de 1942: - Al't. 18. N. 51. na rorma da Lei, etc, etc.

'

�.,.'�'''''-�- FAZ saber aos que o presente edi.

A - • tal de praça com o prazo de 20 diasrmas 4:SpeClalS VIrem, ou dele conhecimento tiverem
para õ luta nas que, a r�q�lerimento elos interessa:
Selvas da B.-rmanl-a

dos, o OfICIaI ele Justiça deste Juizo,o quem suas vezes fizér trará .

Pelo cOllJandante "YAL',l'ER HI:-\GS- blico pregão de venda e' alTema�ag-uTOX - (Gopyright da JNTEH.- a quem mais dér e maior lanço :0
AMERICANA) recer, no dia 22 de março PI'ÓX? e-

Londres, fevereiro - (Por via em �l'ente do eelificio ela Pl'efeit�:::�aérea) - "Quanto maior tôr a ar- MUlllclpal, desta cidade ás 11 110'
ma, menor será o seu uso". Esta ela manhã, os bens abaixo declal'ad�1.Sdeclaração UIll lanto surprcenden- pertencentes ao espólio de Inez doS,le foi Iorruudadu pelo Comandante Santos Silva, a saber: Lote N 1 U

s

de uma d i v isâo hinclú na Irontc iru ten:e�lo sito em MOl'I'etes d€�te' M���entre a Jn.d i a e a Birmânia. Formu- nicmío, que mede catorze metroslou-a d epoi s de meditar devidamen- noventa e treís centimetI'oS de f
e

t" 'l I tes q f I'el1-
.. so .ire o assun. o e em consequên- .

ue az.em a Léste no Rio In fer,
CIa de ampl a experiência, na que ll�nho e ?OIS mil duzentos e trinta eí

iguravu uma rct irud a dcbaix o de OItO de fundos que fazem ao Oé tfogo, através da Birmânia, em 1942, com os moradores do T' bé
se

. Im e, com a(Js canhões pesados e os
í

an q ues
arca ele 32,571 1112, extremanelo a S 1

co nst ituem uma desvaniag€lll nas
com terras de Mal'ia do Carmo e No�'xr-Ivax espessas e carentes de esta-a- te com ditas ele Maria Inez, no valordas. Cm canhão ele montaha é mais de Cr$ 1.002,39 (mi! e dois cl'uzeirosmancjavr-l que UIl1 canhão de cam-
e tnllta e nove centavos). Uma '

j) I d I ta (le b
. c jun.

un n a , porque p o e ser rf esmonfa-j '<' OIS, um de pelo preto e outrodo e levado no lombo cle um an i- PIl1�ado no valor de Cr$ 1.400,00mu.l. Além disto pode disparar du- (11111 e quatrocentos cruzeiros) UI·
, b

.

b
. m

ma uis lânci a menor. Uma mctra- 01. anozo avaliado por CI'S 50000lhad ora de mâo ou "tonun y" ocupa (qull1hentos cruzeiros). E par'
'

llle:lOs espaço q�le urna metralha- Chegue a notícia ao conhecimel�to q�:do ra �on.lLlm e e cond uz i da COI11 todos mand?u expedir o presente edi
IllUl.S í'aci lidade quando se tem de tal que sera afixado no logar do co _

»br ir call1lll,ho através cios atalhos.' tl1l11,� e. rep.roduzido na Impl'ensa d�Da lIl�Sllla, iOrl�a. uma faca ou pu- FlollanopolJs, na fórma da Lei. Da
nJlal, e mais eficiente a curta dis- do e .�assado nesta cidade e Cornarr-n
l â nc in que um Iuz il ou baioneta. A �e TIJUCaS, aos 21 dias do mês debaioneta tem vantagens em coinba- ]i �verelro de 1!l44. Eu, Rodolfo Luiz
tc� em que se pode abater o in i- BucheIe, Escrivão que a escrevi.
!,nlgo_antes de o atacar a punhal ou (a�s,) Maurílio da Costa Coimbra
as maos. Com a má vi sibi lidnda elas Ju iz de Direito. Selos afinal. Está
selvas, a baioneta, porém, tem que cOI�forme o original, que foi afixado
�'star caladu todo tempo. Torna o hoje, por mim escrivão, na porta do
lyz�l.llll1a arma pesada e de pouca Forum.
Iaci lidad e de manobra, sobretudo
para ser nfil iz.ada en tre as árvores.
_) que se requer em tais ocasiões é
llll punhal que possa ser brandido
úpidamente, não muito pesado e

'apaz de conter um alacante. O
'Kukri". usalrlo pelos Gurkhas e
,iarl:wallis, é a arllla ideal - uma
aca curva. larga, com um punho
le sete pole,ga,das de comprimenlo.
\s tropas britânicas e os soldados
Ia índia, entretanto, nlio se adaip
am Illuito facilmente a essa arma.
)s I1wntanhêses, depois a terel1l11Sa
to durante llluitas gerações, são de
,ranele eficil'ncia no manejo de tal
irma, mas em mãos i nexperi entes
e,�lllla mais perigosa para quem a
'!;a do que para o inimigo. Igua.l
'�e�lte, a Illachadinha que as tropas
ill'Icanas levam principalmente pa
a abril' caminho através cios hos
lues tl'Opieiais, é difícil de manc
ar cm mãos não habituadas iL Illes
na, A espada .japonesa é muito
'omprirla, embora possa se'r em

Teg;],da com eficiencia contra seus

)l'óprios donos em muitos casos. O
"oronel de um batalhão, Gurkhas,
'llaeado por tres japoneses, matou
11m com UIll tiro de revólver, apo
derou-se da sua espada e com elll
matou os outros dois nipônicos
\IlIitos solda(los ingleses e hindú�
�stã() agora equ-ipados com "dalI".
rrata-se de uma arllla da Birmttni;1
!� lima faca com ullla lâmina eh
:lllUtorze polcga.das de cOlllprimen
lo e Ulll punho de seis polegadas,
f'ma das lâminas é afiada, como
ulIla na valha. É muito barato e ele
acil fabrico. Fazer um pica,dinho
lo inimigo não é a única missão
'10 facão na selva. Abrir caminho
,traves do mato, cortar ramos para
'fllllouflage e outras numerosas 1a
das, exige um facão pesado e cor
ante. A baioneta é destinada prin-
2Ípalmente para o assaJto e não é
111equada para o corte. As "dahs"
.ilio a's que me1bor se adaptam a
'ais usos e brevemente estarão em-

1rgeadas por tnelos os soldados ao
I
argo da fronteira da �irll1âllia,
Conllo acontece com tôdals as ar

mas, a falta de treinamento no ma

nejo das mesmas é uma de.svanta
":(elll e, assim, verda,deiras' escolas
em plena selva ministram ensina
mento sôbre as novas armas. Em
�epal, entre os Gurkhas, um rapaz
nâo ac1quÍlre sua condi cão de ho
mem amtes de ser capaZ de cortar
a cabeea de lIma cabra dum só gól
pe. Ao ·g.oldado britânico e se sepoy
hiwlú não só é ensinado ial go.)pe
contundente C()1110 também os cor

tes mais delica!(los e maneiras de
<I('fesa, cousas de grande eficiência.
O "'dah" birmâno é uma arma for
midalVel em mã,os de um soldado
naquela zona aci,dentac1a e de den
sas selva,s,

A abertura da uA Crediária
PARA-TODOS»

que oferecerá ao distinto públiCO de
Florianópolis um variado estoque

de novidades em:

Tecidos, Tapetes e Roupas Feitas

O Escrivão
Rodolfo Lniz Bú.che7e

.- _ -.-.._ .-.- ..........

A Agonia
da lsma
Aliviada em Poucos Minutos

I'
(Confecções de luxo)

cavdlheiro s e

para

Em poucos mioutos a nova receita ._

M.e�dac:o - come('a a cil'cular no Eangue,1l1Ivlando �s Itcessos e os ataques da :'810>1
ou bronqUIte. Em pouco tempo é Jl,,"siveldormir bem,. ':esplrando livre e facilmente.
Mendaco allvla·o, mesmo que o mal sejaantigo, porque dIssolve e remove o IIltlCUS
que obstrúe as vias respiratorias minando
a sua ene1"gi�, arruinando sua �aúdC, ra
zendo·o se n ti r_. se prematuramente \'elho,
Mandaco tem tido tanto êxito quI:, se ol'e
rece cop a garantia de dar ao -P>!ciente
I'espll'açao hvre e faci! rapidamente e com
jileto .alivio do sofrimento da asma em pou
cos dias, Peça .Mandaco, hoje mesmo, em

qualqu�r farmác2a. A nossa garantia é a
sua maIOr pl'oteçao.

"endaeo A�a!:n�;.m
A<?<?�!\__':r:.�MBEM A CR $ lO ,00

oi�iz-ó· d-� -Dir�--;-iià--
Comarca de Tijucas

O Doutor MaurílIo da Costa Coim
hra, Juiz de Direito da Comarca ele
Tijucas, Estado de Santa Catarina
na fÓl'ma da Lei, etc, etc,

'

FAZ saber aos que o presente edi
tal ele leilão com o prazo de vinte
(20) dias virem, ou dele conhecimen
to tiverem, que, no dia 22 elo mês de
março próximo, ás 10 horas o Ofi
cial de Justiça deste Juizo, �ervindo
de porteiro dos auditórios na frente
do edificio da Prefeitura Municipal,
desta cidade, trará em leilão a quem
mais dér e maior lanço oferecer o
imóvel abaixo declarado, pertencen.
te ao espólio de Quel'ino Micheli. a
bel': Um terreno Sito em VaIsugana,
110 Município de Nova Trento, fa-
7el1do frentes ao Sul na éstrada pú
blica e fundos ao Norte em 'lerr::tf\
devolutas, extrema ao Oéste com o
lote 11. 2, e pelo Léste com terras de
volutas com a área de 275.000 1112,
avaliado ].}or (Cr$ 6,500,00). E para
que chegue a notícia ao conhecimen
to de todos mandou expedir o pre
sente edital que será afixado no lo
gar do costume e reproduzido na Im
prensa de Florianópolis, na fórma da
lei. Dado e passado nesta cidade e
Comarca de Tijucas, aos 21 dias do
mês de Fevereiro de 1944. Eu, Rodol.
fo Luiz Búchele, Escrivão que a es·
cI'evÍ. (Ass). Mauríllo da Costa
Coimbra, Juiz de Direito. Selos afio
nal. Está conforme o original, que
foi afixado hoje, por mim escrivão, na
porta do forum.

O Escrivão
Rodolfo Luiz Búchele

crianças.

TOMEM NOTA: - lIav�rá uma secç·ão
especial para «Roupas sob medida».

Rua Felipe Schmidt, 38
Esq. Geronimo Coelho

� am""••l"""�

CARTAZES DO DIA

-

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

HOJE 4a.teira no.n:

Faça economia 1 .Compre na «A CAPITAL» 1
Ali, V. S. encontrará o maior sortimento de artigps para homens e criancas.

estr'lnge-iros e nacionais -- Casem iras - Panamá: - Albene - Tussor - Brins - Camisas - Cintos - Suspens6rio& _

Meias - Calçados - Roupas feitas paro homens e crianças - Gra,..atas - Jogos de gravatas e lenços.I

Chapéus Ramenzoni - Capacetes poro homens e crianças. - Rua Conselheiro Mafra, 8,
.;

....................�..�.-- � � � ! --

Linhos

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

(IME
A's 5, 7 e 9 horas

(UNICO DIA por achar-se fechado o IMPERIAL).
A história de um aventureiro poeta e vagabundo que apaixo

nou se por uma linda princez1t:

Si eu fora rei
(Cópia Novissima)

com Ronald Colmano, Frances Dee e Basil Rathbone
COMPLEMENTO _r-TACIONAL (OFE NaU

INDOCHINA (Tapete Magico)
Preços: 2,00 (Único) Geral 1,00. Livre de Censura

Amanhã no O;:;ieon,
Todos os feriados do ano num admirável musical:

2 de prazersemanas

com Fred
Uma canção para cada festa!

Astaire, Bing Crosby, Marjorie Reynolds e

Virginia Di:lJe.

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
BoJe e amanhá será á sua preferIda

"roe" nacional. e estrangeiras - Homeopatias ,- Perfumart... -

Artllro. de borracha.

Garaole-M a exata observAnela no receltuArlo m64too.

PREÇOS MÓDICOS.
---------------------------------------------------------------

BAR E IRMBlEM Onl[NTlRua V. Me reles, 11

PETISCOS - Roll-mops - Herrings - Pickles -- Cama
rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de
tainha fumadas - Pernil -- Pasteis -- Empadas -

Safame - Peixe frito, etc, etc.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"ESTADO Quarla ..'elra, 1 de Marco de '944
-e-

3

r
Representações e conta própria
F. TELLES BRASIL, aceita em geral, dá as melhores
referências bancarias, C. Postal,80 - Pelotas, R. G. S.

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

.,........................ ()IV·d S -I
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i I a oCla i N�S!: s�!�i�?s�e�!��� de
: 1 uma nobre família da Bretanha.

* Bem cede, manifestou a firme re-

ANIVERSA:klOS solução de levdr uma vida verda
deiramente cristã. E com esta re

solução poz o fundamento de sua

santidade. Aos vinte, anos entrou
oara o convento de Tillon, a·fim
de cuidar unicamente de sua 01·
ma Esquecido de si, não notava

que servia de modelo de todas as

vi rtudes- Por isto, ficou surpreso

quando os superiores lhe conferi'
ram a honra do sacérdócio. Pouco
depois foi eleito abade do mostei
r'o . Reconhecendo a importância
de sólidos estudos para o clero, es
for-çou vse por fundar na sua casa

um lar acolhedor de todas as ci
ências. O seu govêrno soube' o tor
nar mais eficaz dando o exemplo
da mais estreita pontualidade e da
mais perfeita observ&ncia de todas
as leis da ordem. E a fama de
sua santa vida espalhou-se pela
vizinhança. Quando faleceu o bis
po de Angers, clero e povo já ti
nhorn feito a escolha do sucessor:

Albino devia ser bispo. Mas, temen
do a responsabilidade trem "lnda
que encerra a administração de u

Festeja, hoje, seu natalício, o sr. ma diocese, Albino hesitou em

Jorge Edgar Rietxnann, perito aeeitar a alta dignidade. Obede
contador. I cendo aos superiores que lhe de

clararam que não devia ir contra
Assinala se hoje o aniversário

I a vontade clara de Deus, fez-se
natalício do sr. Raul Esp

í ndolc , sagrar, sem, entretanto, nada rrru

da firma Cio. Malburg, de ltajaí. dar no seu modo de viver. Até a

sua morte era o homem de oração,
A sra. Ena Pereira Thieme, reli o pai de seus diocesanos e o lume

dsnte em ltajaí, faz anos hoje. das ciências.
.., ...... - --- .- . ...,...,.._..,._........................,..",.

Festejou, ontem, seu aniversário
natalício, a exma. sra. d. Dorva
lina Cabral de Oliveira, espêsc do
sr. i:rnesto Alberto de Oliveira.

Na data de ontem, completou
seu lôo. aniversário natalício, o

jovem Jair José Borba, aluno do
Ginásio Catarinense e filho do sr ,

José Cândido Borba.

Completa hoje mais um ano de
existencia, o menino Gilberto. fi
lho do sr. Oscar Pereira, comissá·
rio de polícia.

A sra. Ceci Campos de Farias,
espôsa do sr. José Augusto de Fa
rias, proprietÓ:rio da Farmácia S.
Agostinho", festeja hoje seu nata
lício.

Assinala a data de hoje mais
um aniversário natalício do sr.

professor Vilmar Dias.

"

SOLENIDADE RELIGIOSA'
A Igreja Batista, desta cidade,

fará realizar em seu Salão de
Cultos, à R. Alvaro de Carvalho 4,
às 19,30 hs. amanhã dia 2 deMarço,
em comemoração ao 2' aniversário
de sua organização, solenidade re

ligiosa. Presidirá a reunião, o Pas
tor da Igreja, Rev. Regiíredo Sar
no. Essa selenidade é pública.

TEATRO:
O HArte Clube", que teve uma

casa superlotada quo.ndo da reali
zação do festival de 2a .-feira últi

ma, no "Cine Imperio", lá estará,
hoje, novamente. Tendo agrada�o,
principalmente os números varIa

dos, é de se esperar nova "enchen
te" .

CINEMAS,
Muita gente já viu, mas irá no

Ivamente aprecia:"o filme ,�om qu,�
é "Si eu fora reI , que o Odeon
vai apresentar, hoje, nas sessões
das 17, 19 e 21 horas.

Levantamento censitário
Nos pr6ximos dias 2, 3 e 4 de

março. será feito o levantament.o
censitário da 50 zona de abasteCI
mento, conforme instruções baixa
das peln Resolução n

' 2, de 9 de
fevereiro, divulgada pela Imprensa
Oficial e jornais locnis. O respec
tivo Serviço funciona no edifício do
Mercado Municipal, das 8 às 11,45
horas no período da manhã, e das
14 às 18 horas no período da tar

de, devendo os intel'essados se di
rigirem para lá, afim de prestarem
as suas informações. Compreende
a 50 zona os seguintes locais' Av.

Trompowsky, R. Luiz Delfino, R.
Alves de Brito. R. Brusque, R. Blu
mennu, R. Rafael Bandeira, R.
Souzn trança, R. Germano Wen
dhausen, Praçn Etelvina Luz, R.
Demétrio Ribeiro, Largo Benjamim
Constant, R. Almirante Alvim e

Praça Getúlio Vargas.
---.........,...........- ..""..............................

DESEJA UMA ONDUlAÇAO
PERMANENTE PERFEITA?

A «CASA SANTA CATA
RINAa, está equipada com o

mais moderno aparelhamento
para «ondulações permanente» e

seu serviço de prática foi adqui
rido em São Paulo.
Travessa Guarany 3.

(Praça da Bandeira).
15 v 2

santo do dia

Anedotas de guerra
NOS PORTõES DO PARAISO
Seis pilotos nazistas aparece

ram diante dos Portões de Pero
Ia do Paraíso e bateram ruidosa
mente. Quando São Pedro apa
receu, o' porta-voz dos alemães
batel!' os calcanhares e disse la
conicamente:
"Somos aviadores

Fomos abatidos sôbre
terra. Ponha-se de lado
1I0S en trar".

O porteiro celeste retirou-se
para dentro e fechou o portão às
suas costas. Os nazistas arr-asta
vam os pés impacientemente.
Pouco depois, São Pedro reapa
receu c, abr-indo os portões
disse:

- Muito bem, senhores! Dois
de vocês podem entrar!
- Mas nós somos seis - pro

testou a lider dQS nazistas ? E os

outros quatro '?
- Sinto 111uito rapruzes, res

pondeu' o santo. Segundo o co

municado do alto comando ale
mão, somente dois pilotos foram
perdidos hoje sôbre a Inglater
ra. Estes dois podem entrar.

Quanto aos outros, podem ir
para o infern?!••

alemães.
a Ingla
c deixe-

DEVOLVIDO COM AGRADE
CIMENTOS

Os esforços de Mussolini parai
desenvolver seu Partido Repu
blicano Fascista são descritos
como um fiasco. Consta que Hi
tler poderia, dentro de pouco
tempo, dar ordens às tropas pa
raquedistas germânicas par que
levassem de voltai o ex-Duce pa
ra o local onde o encontraram.

. . .

HISTóRIAS DE PADAS ...
Um porta-voz nazista infor

mou a seus compatriotas que
eles estão travando esta, guerra
c , afim de que UlS mães alemãs
possam novamente contar histó
rias de fadas a seus filhos". O
dr. Goebbels provavelmente está
percebendo que já merece um

descanso.
�-�...�.._._"._........._-.._.,..-.....- .....-y

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Ivo' Pimentel e Senhora
têm o prazer de participar,
aos leus pnrentes e amigos, o

contrato de casamento de
sua filha Ana-Maria com o

sr. Nilson Carioni.
Laguna 17·2-44

•

Jonas (arioni e Senhora
participam a seus parentes e

amigos, que seu filho Nilson
contratou casamente com a

senhorita Ana·Mario
Pimentel

Fpolis., 17-2-44.

•
.................._.------ ......�������������

I
ft eloquência das estatisticas

Francisco PaUi
(Copyright da INTER-AMERICACA)

Quando se fala em "esforço de guerra" é preciso considerar
que a expressão, em se tratando dos Estados Unidos, abrange ar

mas, munições, víveres e soldados. Nós, brasileiros já podemos,
por exemplo, envaidecer-nos de estar prestando à causa da demo
cracia um esforço bélico integral, porque até um corpo expedicio
nário vamos enviar para o campo da luta. Os Estados Unidos, en
tretanto, excederam-se a si mesmos. A produção suplantou os

cálculos mais otimistas: atingiu a cento e vinte biliões de dólares
o total da produção bélica norte-americana em dois anos de guer
ra. É o caso, por isso, de subscrever na íntegra, e com o maior
entusiasmo, as seguintes declarações do sr. Donald M. Nelson,
Presidente do Comité da Produção de Guerra: "É a virilidade da
sociedade livre que se transformou tão rapidamente de maior
produtor de mercadorias para o tempo de paz na mais formidável
potência militar do mundo".

Em janeiro do ano findo, falando ao Congresso de Washing
ton, o Presidente Franklin Roosevelt servira-se de uma imagem
que na ocasião podia ter parecido apenas um recurso de eloquên
cia parlamentar. Em qualquer parte do mundo - dissera o emi
nente l ider democrático - onde haja um homem disposto a com

bater contra o despotismo nazi-fascista, lávestaremos prontos para
fornecer-lhes as armas apropriadas. Hoje, vemos que não foi uma
promessa sem fundamento. A luta contra os totalitários, em, todos
os recantos do globo, está sendo travada, com efeito, com armas

e munições fornecidas pela América do Norte. Em dois anos de
"esforço bélico" produziram os Estados Unidos, segundo dados
estatísticos divulgados e comentados pelo sr. Donald Nelson, ...
134.000 aviões, 28 milhões de toneladas de navios mercantes,
3.700.000 toneladas de vasos de guerra, 424.000 canhões, mais de
um milhão de projetís de artilharia, 148.000 tanques, 1.200.000 ca

minhões militares. Mas os Estados Unidos não se limitam à for
necer instrumentos de destruição e de conquista; fornecem tam
bém soldados. Começam a tornar-se verdadeiramente assustadoras
as cifras referentes às baixas sofridas pelas fôrças norte-ameri
canas em operações no Velho Mundo. Desde o inicio da guerra
até hoje morreram nos campos de batalha 32.078 americanos;
45.595 ficaram f.eridos; 3.478 desapareceram; 9.707 cairam pri
sioneiros às mãos do adversário. As perdas navaia elevam-se a

:54.629, sendo que só os mortos atingem a 15.247. Referindo-se à
prudução industrial, disse Donàld M. Nelson que ela atestava,
por motivo das suas cifras astronômicas, "A virilidade de uma
sociedade livre". A mesma expressão aplica-se ao vulto da contri

buição americana em vidas. Num como noutro caso" é "à virili
dade de uma sociedade livre" que se afirma em realizações que to
cam às ráias do prodígio. A tal ponto é exato o conceito que aos

americanos do norte cabe, a justo título, a denominação de "ope
rários da futura democracia universal". Operários, sim. Operá
rios porque t"tas fábricas produzem em ritmo acelerado aquelas
armas que hao de dar cabo co.m a prepotência de Hitler na En

repa e dos japoneses na Ásia; operários, porque oferecem tam

Lém a própria vida em holocausto e como pedestal à liberdade.
Costuma-se dizer que a Alemanha é forte, porque há mais de qua
tro anos mantém sõsinha o esforço totalitário contra os govêrnos
democráticos. Todavia, se à Alemanha, que se preparou para a

represália durante vinte anos, se dá o'�ome de "�ort,e", que adje
tivo reservaremos para os Estados Umdos, que a vespera da m

sídia de Pearl Harbour nâo contavam entrar na guerra? O esfor

ço bélico dos alemães têm vinte anos de ida�e; o dos american�s
têm apenas dois. Bastaram, no entanto, dOIS ano� de. produção
auer reira para mostrar ao mundo que as demccracias discip'línam
':nais do que as ditaduras. 'As democracias disciplinam o espírito,
ao passo que os despotismos disciplinam apenas as energias fí
sicas.

� z. � ___

CLUBE 15 DE OUTUBRO
FUNDADO EM 1921

TESOURARIA

Movimento de Fevereiro
RECEITA

Saldo de janeiro
Mensalidades e rendas eventuais

91.906,90
588200

25.788,90

Dr. ALEXANDRE DE
MATTOS

CIRURGIÃO DENTISTA
Cons. Rua Nunes Machado
n. 7 -- (Edifício S. Francisco).

Consultas diariamente
das duas às 7 horas.

Cr$

DESPESA
Osquestra
Ordenados e comissões
Aluguel da sede
Iauz e telefone
Capitalização - Aliança dá Bahia
Publicidade
Carlos Hrepcke S/A nota
Livraria Progresso no ta
Previdência
Guarda noturno

Savas & Cia. - nota -

Livraria Moderna - nota

'l'otal da despêsa
Saldo nos Bancos e em Caixa

3.748,70
852,10
600,00
137,00
120,00
90,00
54,40
56,00
25,00
15,00
13,40
4.50

5.716,10
20.072.HO

Cr$ 25.788,90

CTa".
:rw. I

1 que o papel pode ser endu
recido em uma prensa h ibrciu

lica até o ponto de rivalizar em
dwreaa com o gr'J.nito ou o aço.

2 que o primeiro rei jornalista
foi Luiz XIII, da França;

que êsse monarca colaborava
com frequência na (cGazette de
France»; e que os manuscritos
de seus artigos são até hoje' I
cuidadosamente conservados na \
Bibliotéca Nacional de Paris.

3 que a altura média anual
da água que a crosta terres

tre recebe é calculada em 970
milímetros, o que representa
uma massa líquida de 11.800
quilômetros cúbicos.

4 que não existe no mundo um

povo tão apaixonado pelos
insetos como o japonês; que, no
Japão, durante seis meses no

ano, homens, mulheres e crian

ças entregam-se ao divertido es

porte de caçar insetos; e que os

caçadores. armados de aparelhos
apropriados ou simplesmente oom
uma vara alongada cuja extre

midade eles impregnam de alca
trão e goma, dirigem·se para os

bosques e margens dos rios a-fim
de apanhar grilos, mariposas e

toda sorte de insetos.

SECRETARÍA O Clube não realizará festas durante o

mês de março.

Florianópolis, 29 de fevereiro de 1944.
Emídio Cardoso Júnior Dalmiro Duarte Silva Artur G. Pires

Presidente 10 Secretário 10 Tesoureiro

Faculdade de Direito
Catarina

de Santa

5 que, nos Estados Unidos, a
arte de redigir anúncios é

um ramo importante da l ite- Iratura e que, alí, alguns escri
tores hábeis nessa especialidade
desfrutam ordenados que mon

tam a enormes quantias anual
mente.

6 que, certa vez, Lord Hervey,
conhecido político inglês, via

jando pela Itália e encontran
do-se à beira do mar, molhou
o dedo na água, provou-a e

exclamou: ccAh! A'gua salgada ...
isto é nosso!»

De ordem do exmo. senhor Diretor, convido todos os alunos
desta Faculdade para, hoje, às 17 e meia horas, assistirem à abertu
rn dos trabalhos letivos com a auJa inaugural do sr. dr. Ivo d'Aqui
no, professor de Direito Constitucional.. .

Secretaria da Fnculdnde de Dlrelto de Santa Catarina, em

Florinnópolis, I de março de 1944

Francisco de Salles Réis, Diretor da Secretaria.Agências e Representações em Gerol
Matriz: Florianópolis
Rua João Pinto, n. 5

h du-vlda em de.Caixa Postal, 37 Nio ten as
"Filial: Cresciúma Ilunclar um "quinta-coluna ,

R�a.Floriano Peixoto, �/n (Edi�; I por mais que pareça teu aml-
Proprlo). Teleg�a�as: PRI��� �o; nio merece tua estima um
Agentes nos prinCIpais mumclplos

Id d P�t I (T D 1IT)do ElltadQ tra or a .JI r.. .... • 4.,••

ANA-MARIA e NILSON

L
noivos

Laguna e Fpolli·.. 17·2-44.

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

Ao, Snrs , Oon",u'o,.,. I
Prefiram em sues construções

IIo genuino CELOTEX STAN-
DARD de 11.2" (Naturál

Fi-,
nish Topical Ferox)
CHAPAS: 1,22 X 2.44-

1.22 X 3,05
1,22 X 3,66

ENCAPADOS ORIGINAIS:
8 Folhas

Tratar com' V. Mendes
Run leronimo Coelho, 13

FLORIANÓPOLIS

IOv-l

MACHADO & CIA.

Ao tentar esquivar-se às determí
nacões dos órjZãos de Estatistica Mi
litar, uma pessoa revela o que é:
inimigo do Brasil, E para os iniml.
lCi.'8 do Brasil,. lei é 1r11e�Yej.
(J). B. Mo)...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Credito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

Sort- i (,)S nos dias 4 e 18 de; cada mês.
PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00
Muitas bonificações e inscrições de pagamentos.

Médico gratís

NOTE BIHllI todas estas vantagens por apenas
IHIl, Cr $ r.oc. Tudo que promete cum

nr e íuconuuente. Não existe igual. Não reflita e não
duvlue um só instante. Concorra para o próximo
sorteio, tenha coítauça, que, quando menos esperar, a

sorte virá ao seu encontro
Conserve bem na memória os dias Lt e 18

F · I d·
,

i i d I Após uma luta renhida o Espc-
ranClSCO LlaD 1 a ren e o rança c�ll.seguiu \'l'ncer. o seu le��l. .t.o.

antogonistn pc lo exprcssrvo "score'

t dA' I
de 2 x 1.

campeona O e naSOõenlO Com essa l'�pe.t.acu�alr vitória

oSI6 6 _ rapazes da Pcn i lr.n ciú r in per-mune-
Rio, 28 - Com a real ização da [(110), -1 pontos ; !!" lugar: H. A. Cn,-I cem a i n d a i nvi cl os. lendo

derrot8-1Subida da Montanha a Gasogênio, zeaux (I nglntcrru) , i! ponlos ; 5° lu .. I elo os ma is catcgor izud os c onjun tos
a (j do corrcute. iniciou-se o Caiu- !l.ar: Carlos :\1;,[' Dowcll (la Costa varzeanos.

pconaro do Gasogênio, que a excm- (Hio ) , 2 pontos; (iO Il1gar: l Ienr ique CO!110 preliminar foi realizado u.n

plo do umo passado. promete LI'lI S. Casi n i (Hio ) . 1 ponto. encontro entre os 2° quadros dos.
dcsenrolar bastante disputado. A mesmos, havendo ompuí c de 1 x 1.
contagem dos pontos serú Cm ludo A l'i;O\'A DE I:-JTEI{LAGOS, E�I ,

... .- t__

idl'nticH iI do anter-ior, isto é, !�. PAULO Paula Ramos
o linrpi ca l' haverá para os COJ1COt'- Co nt inuum tll'spertê'lndo vivo in- .. �«�MW\1IMd !tIL'MNJ:W,....!JI!rDCtt;:;..I6tftíd!S�..e;r,xp�Ifii!IM!I!'PR

�.�lll(�::�l(/i,� �cf���t��'�.���'�lJ�j(\)��: (�)�ü�·� ;,�"�;'(��·jcl��j�' \'/J\\ti�s d\�U ��).ll;�:::L� l:�,li�;;:
e S(:��i��:a('(�l�L,g�;})S upura r. o I 'I ly!r$ li PJ fiD�Etl O r1ft

l' ao 2" a taça "Comissão Nacional via Il·ldónic'l, SOf,l'(' os cn lendimcn- Caravana do Ar estú i n tcrcxsud o i\M UUI\U a � "iR.de (;asog0nio"_ tos prc l imiuarcs da ('olTida proje- em realizar, no próx i mo d om i n an, ,
1� a s,L'gl1inte a colocação �os COI1- ladw prlo Ar!l()1Jlúl'l'1 CI�:b�' do Bra� l;'l�r partidr. .uuis í

osn com o �',lIlt- 1 Reconstruções, pinturas, reformas
correntes na 1" etapa, do Call1[)CO- s il. () montante de prcuuos seru I p

eun de amadores de Hl43. � Consulte nossos orçamentos poro pagamentos a
nalo : lJa�l,:J:l(' compcn su do r para os \'()- Consultando o sr. Hunulf'o Souza longo proso, prestações módicas, e vera como é1° lugas: Francisco Landi (S. LntL'S c.uiocus, tanto mais que ha- técnico do Paula H,lIllOS, der.larou-
I'! 1 1( ')0 1 I' I

' .. .

I Eo ci l transformar seu prédio velho em uma co ri s-. au o, l pontos ; '" ugur: ucra "I \ era prcnuo: para os carros dc ci- nos que :lte o m orn en l o n ar a reco-

do Avelal' (Rio), li pontos; 3° Iu-j l inrtrnd, inferior n 4.000 cc., corno 'leu,' rcspoito. mus que o seu clube trução moderno, mediante UIT10 entrado pequeno.
gur Salvador Chiappazzo (S. Pau-l os Ford c Chcvrulct. se in te r cssurla pela rcul izac âo de Compra. venda":! o dm i n.is t r c çfío de im ôve is.

-- tal partida, p.ois assim poderl31 Ruo Felipe Schmidt ri? 44 - FLORIANÓPOLIS •Minas nos VI Jogos llloycl agrel1li,l�':I() 1(,I11-se feito re-I:'cutnlr 'jlS lllalStC<l.ICgOrlzadOSsCOJtl-! II
,1)rl'se[l1ar em vúrios ramos dc C5-1 J�ll1 oS (O limar 01'lSlllO em a.n a '"'"'w _!fiM"""",_ _�Wiiii:iF i 'êlWiM><.........,..lIIIiiIIIIIIIl_n-=

Universitários [port c, i nc lusiv« íllleh,·d. atletismo, Catarina c ao lll��m.lo tempo evi l a r

Belo' Horizonte, 29 - A Direto-j uasquctcbo! c Voleiból. ,quc o nosso público passe UI1t �".""",,�""""'_�� '

ria d" Federação Universitúr ia Mi- 1" Fe l i ri l amos a d ircí oriu desse clu- "domingo cm brunco ". "

neir a de Desportos j�l começou a
I
bc por tão nobre i n i r-i a li va , aLligLl- ;.

tomar providência C0111 respeito aos rundo-Ihe o maior hrijhnn íismo em <�VI T'nivcrsttúrios, dando inicio a suas Futuras lutas esportivas. O Tamanrlan', F. C., levarú a
scleção, pa.ra treinamento, dos cle- efeito hoje its Hi horas, no campo
l1Ientos que deverão compor as Agapito Veloso ela F. C. D., um rigoroso ensaio �equipes de futebol, basquele, \'ol!!i, ele conjllnto, de todos os seus � Capltal e reservas

"ile1ismo e demais esportes, inclll- �ni\'ersariou-se .. unte-úntell1 .. o "playel's". � Cifras do ba!ilflço de 1942:
sive dc remo no qual irtl.er\'ira pela e;·ll11wdo c�esportlsta sr. Agapllu. Po'r nosso inlcrlll('rlio a Dirclo- i .. Responsabilidades ' ' Cr$ 4.999,477.500,58
primeira vez. '\ el(;so,. ".�rH'ntado.r do B()�,Ll�l;'a ria (lo TalllalH]ar(', pede () COl11pa- > Receita . Cr$ 70.681.048.�l)

S. C. ( ll"ur� mUJ.to

.conccllu'I,lal recimento de seus defensores. � Ativo.... Cr$ 105.961.917,70

Quer disputar o (ampeO- C'IJk:�l(��(��� l���I(\ltl���)l�ltl�tl�;os. "Est[ldo .,.. .-.
-

. l! �:�;�noS:b�����e�o�. últimos 10 anos �: 76.7�:::��:���:��
nato de profissionais ' Esportivo" l'ul1;primcllta-o afe-

..

Os �nl:erSJtart.�s., CaÜll'l��,;lS�S, Bens de raiz (prédios e terrenos) Cr$ 23.742.657,44
. �, _.

jtl10samente
enVl'l"do-lbe 1lI1l cor_!\Clll dia d dia IUllJznndo IJ'coOIO-

lho, .dl -.A FedE'raç,ao H,lOgran- dial ;:'bl'aeo' de felicitações. 'sm trcinos, nJim-dc selecionar o�
de s�J:���s�oE�a;:o:;:'�: Pamfilo d'Ultra Freire de Carvalho, Dr. Francis.'t)

�lel1se ell�am1l1hOLl ao C. N. D. por
.

_,
atlelas flue os ]'('prpscntarão nos

�lI1tCl'Illé(.'.!(! (ta C: B. D. um pedido . VTIo Jogos eniversiUlrios Brasi-
de .s�·lI flhado Rl.O grandense �. c.11 Esperança'. 2 x Palmeiras 1 leiros, a se realizar, em maio pní- Uruguãi. RegUladores de avarias nas principais cidades da América, Europa
sollcJtando pernllssao para dlSPU- No gramado (lo Palmciras F .C., ximo. � e África.
ta,r .I�O .cor�ente ano. o certame de na Perlra Grande foi realizado do- Os acad(>micos florianO,IHanos .; AGENTE EM FIJOR!ANóPOLIS
prol!ssIOnals da' enhdade gaulcha. ming.o último, uma pugna al1l isto-, estão em ólimas condições físicas

�!
C A ;\1 l' O S L O n O & C J A. - Rua Felipe Schmidt, n. a9

c;a entre êste clube e o Esperança, para competir com os seus colegas I Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "AI.JlAN(':\"
O Festival do Vera (ruz F. C. ' de outros Estados da Federação. SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJA!, BLUIvlJij·

NAU, BRUSQ,UE, LAG 8S E RIO DO SULFuteból (lube -.............._................._..........._....• .....-..-..........w....----------............",,,_.._-----------......

W-&'W&6A MiCANUij'W-W!

COMPANHIA '"ALIANÇA DA BAlA"
Fundada em 1870 - Séde: B A I A
INCENDlOS E '1'1·�ANSPORTES

Cr$ 71.656.189.20

AgênCias e snb·agências em todo o território nacionaL - Sucursal no

1

{{eina deslls·aclo inierêsse em nos
sos meios, pela realizacão cio fes
Lival do Vera Cruz F. C, marcado
para o dia 3 (lo corrente, no ,tcatro
da Cnião B. H.. Operaria, gentil
J1]ente cedi,do pe].a sua di'retoria.
Serão encenadas quatro engraça

dissima,s comédias, 'que estão ii.

cargo ·dos amadores do corpo ceni
co daqnela socied'ade clIJ.tural.
É de prever"se que êsse festival

obterá o mais completo êxito. o

que dará ocasião a que aquela casa

de diyersão fique comple.tamente
lotada, pois já foram venclidas
gl'ande númer.o de ingressos, IOs iniciadores dessa ex·plendida
noitada ele arte, a cuJa frente está
o sr. l\lúrio Scnn"Ji,({.t, presi,àenle do
Vera Cruz F. C., já e&tão ativando
os pr,e.parati,\,,(ls, a-fim-de propor
ciona,r às pessoas de bom gos,to um

espetáculo alegre e divertido.

_____f2III.. IIIIIIIilIl_aII... ... !!ZlW _ WWi

JUIZOTENHA Prestigia o Govêrno e ai

I'l!t"s�� srm!\dae, - ou 'lerá!
(j m "(Iuillta - eolon�ata". (L
D. N.),

C8misas, Gravatas, Piiames
Meias das melhores pelos me

nores preços só na CASA MIS
CILANEA - Rua Trajano. 1 �

TEM síFILIS OU REU.

COMPRAS E VENDAS
CASAS
Vendem-se: urna na Rua Fernan

do Machado, corn 4 quartos, 2 sa

Tas, cópa cozinha, terreno plano,
medindo 6.40x50 preço Cr$ 25.000,00;

I
Tres na Rua Uruguay, de rroadei

ra,
.

todas alugadas. terreno plano.
medindo IOx58 p�r CIi'$ 20.000,00;
Uma na Rua Rui Barbosa, com

4 quartos. banheiro irnbutido, 2
salas. garagem, porão habitavel,
emfim com todo conforto exigido,

I
terreno plano medindo 16x65 por
Cr$ 50.000,00:
Uma na Rua Quintino Bocaiuva

I (João Pessôa) com 2 quartos, co.zi
nho, sala, dispensa, varanda. me-

dindo o terreno 8x30,50 por ...
Cr$ 7.500,00;
Uma em Coqueiros, com 3 que r

tos, cozinha, sala, dispensa. bôa
água, medindo o terreno 30x12xl.5
por Cr$ 12.000,00.

TERRENOS
Vendem-se um na Avenida Trem

powski, terreno plano, medindo
12x37 por Cr$ 15.000,00;
Um na Avenida Mauro Ramos,

idem idem, 15,5x45 por Cr$ 12.000,00;
Um na Rua Jaguaruna. idem

idem, IOx32 por Cr$ 7.500,00.

CHACARA
Vende-se, na Trindade, a melhor

chocara dalí, com onibus à porta,
área de 71.000 m2, com uma b60
casa de moradia, muitas árvores
frutíferas etc. etc. por Cr$ 50.000.00.
COMPRADORES
Tenho diversos. para CaBOS nêió

muito retiradas do centr·o .

A. L. ALVES. Rua Deodoro 35.
,w_""'__- ..........- .... _-_�

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

MATISIVIQ DA MESMA
(

ORIGEM? US� O· Po-

PULAR PREPARADO

o (rispim Mira triunfou
o Crislpim Mka, clube que está

credenciado a ser um dos mais sé
rios cOl1cureen,tes ao titulo de cam

peão de ama,dore.s, excnrsio,nou,
domingo último, ao Município de 1

São Jose, onde disputou lima par
tida amistosa com o Ipiranga, da
ql1ela cLdade.
Usando de tooo o ardor e com

hatividade, os rapazes do Crispim
Mira de!ToLnram os .iose.fcl1sE's pelo
"se(l!'e" de 3 x 1.
A vitória, ora obtida, g'ruças aos

esforços de sua guap;l rapaziad ,\ e

a lllagni,fica orientação dos sPI1S

,dirigentes, foi .justa e merec1(h,
pois o lpil'anga é largamente co

nhecido E'111 nossos meios pelo
g,rande número de vitórias alcan
çadas.
() vencedor ,jogou assim cODsti

tllldo: Cabelo, Nelson e Chavinha;
Ouor, Aldo e Sanford; S,ecura (Da
n1<),la), Silveira, Naná, Bodinho e

Ma,n,clico.
Os tenLos foram marcados por

Mandico (2) e Nanú 1, para o ven

cedor. Brito .fez o !ln ico pOll to flll

Ipiranga.
.

•'l/a partida entre os "tams" se

cundários o Crispim Mira tamhém
venceu, pela contagem rle 3 x 2.

A SIFILIH ATACA TODO O ORGANISMO
O Figado, O Baço. o Coração, o Estômago, 08

Pulmões, fl Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôre8
DOR Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca·

bele, Anemia I:' Abôrto�.
Inofensivo ao organismo. AgradaveI

como um licôr
O ELIXIR 914 està aprovado pelo D.N.S.P. como
auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo

da mesma origem\
FM.LAM CELEBRIDADES MÉDICAS

f'pbre o preparado ELIXIR A composição e o sabor a,
.914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR «!:lI4. re

que o tenho empregado, em comeodam-no como arma de
os casos de indicação apro- facil manejo para o público
príada (alfiUa em varias de no combate á BUIli!', quallda
suas manirest lçõer) os resul· 'de. que frequentemente a
tados têm siJo HlIlIsflltorlos, orovelto no Ambulatorio da
pois são rapido8 e duravei8. Maternidade de Santa Maria.

Dr. Washington ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy.

I Ih.,ro da ilustl'Il.Qão a·cima, ofurecEll'
llie••m !Lmavel gesto. um cálice do
excelente aperitivo KNOT, lemb:rrr
se V. Sino de acrescentar, ao agrade
ce. a gentilezo.:E$TE.E TAI'1-
BEN () l"1EU APE1UTIVO

1'i1EiJ/!.ET(j!

ftJ$1ãL��(� I
I
UI'f Pl<ODUrO DA 1(/10TS.A.llIlJ.•(OI1. e SE6tJROS

�. ITI••U.. I ....

SEP.�AS
padrões maravilhosos, finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas noS .balcões da

Casa N IA
o Ubiratan concorrerá ao

certame amador de 44
D iVlllga-se, llas r'odas esportivas

da cidade, que o esqll'a(kão estu
dall1til Ubiratan E. C .. irá sc filiaI'
ii F. C. D. na categoria de amado
re"

'Não há duvj,da que o quadro do
jovem H,ubens Lange, alca,uçará o

maior sucesso na temporada ama

d-W'j�tft dQ corrente ano, ;P9Js essa

�-......,..,.....�

As autoridades responsável.. pela
riel execução das Estatísticas Mill
'.ares podem exigir, sempre que hop·
ver dúvida quanto à veracidade dI'
(iUalquer informação, que cada in
iormante prove o que declaro•• A,
má-fé constUue crime contra a ....
('miAU "8.;1'11.1. (V, � N,h

Diariamente receoemos novldaaes
RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MÉDICO
DR. MADEIRA NEVES'
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso ::;'" Aoerreíeoamem.o e Longa Prática no Rio de Janeiro
tlONSliUrAlS - Pela manhã: dIariamente das 10' 12 h 't das s., a ar e, excepto aos

Ilibados, das 16,30 às 18 horas - CONSULTóRIO: Rua João Pinto •. 7, sobrado _

,,'one: 1.461 - Re9idência: Rua Presidente Coutinho, �3.

DR. MARIO WENDHAUSEN
- (Diplomado pela Faculdade Nac. de Medicina da Universidade do Brasil)
,;x.lnterno do Serviço de Clín íca Médica do Professor Osvaldo Oliveira. medico do

Departamento de Saúde
(;JANJCA JUÉDJCA - JlIoléstial! internas de adultos e crianças. CONSUI,TóltIO

e ltESWJl:N(;lA: Uua Felipe Schmidt n. 38 - Tel. 812. CONSUVrAS - Das 16 às IH.

ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - A tarde, lias :I às 6.

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

DR.

Dos

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospital

de Caridade

, CL�NICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua VItor Meireles, 20 - Fouc 1...105

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 horas
I\ESIDENCIA: Rua Marechul Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
MEDICO - chefe do Serviço de Sifilis do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECçõES URO-GENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA·\'ERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das,2 às 5 11. R. Felipe Schrnidt, 16
HES.: R. Marechal Guilhei'l11e, 33 - FONE 1648

-----

CLlNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGAXTA

DR. SAVAS LACERDA
Ex·lnterno ·do Serviço d9 Professor Leônidas Ferreira e ex-estagrár ío dos Serviços

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
(Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia)

Cbefo do Serviço de Oftalmologia do Departruneuto de Sa6<1e e Hospttal de Car-tdade

CO:\'SUVl.'óRIO: Rua Felipe Schmidt, 8. Fone. 1.2.j!) - COXSULTAS: Das 2,:lo
às 6 horas da tarde - RESIDE'NCIA: R. Conselheiro �Iafra, 77 - PI,OIUANóPOJ,iS.

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
•

CUNICO
DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela Universidade de Genebra

Com prática nos hospitais europeus

Clínica médica em geral, pediatria, doen

ças do sistema nervoso, aparelho geníto
urinário do homem e da mulher

AssIste. 1.'écruco: DR. PAULO TAYARilS
Curso de Rad!ologia Ct1nica com o dr.

Manoel de Abreu Campanario (São Pau

lo). Especializado em Hlglene e Saúde

Públlca, pela Universidade do Rio de Ja·

neiro. - Gabinete de Raio X - Electro·

eardíograüa clinica - Metabolismo ba

sal - Sondagem Duodenal - Gabinete

de fi;!ioterapia - Laboratório de mtcros

copia e análise clinica. - Rua Fernando

Machado, 8. Fone 1.195. - FlorianópoliB.

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

da Universidade de São Paulo, onde ro:
Assistente por vários anos do Serviço
Cirúrgico do Prof. Alipio Correia Neto
(Primeira Cadeira de Olínfca Cirúrgica).
Com prática na clínica ginecológica do
Prof. sua O. Matos. Assistente do servíço
de partos do Prof. Domingos Delascio no

"Hospital Leão XIII".
Cirurgiâo do estômago e vias blI\ares,

Intestinos delgado e grosso, tíroíde, rins,
prósta ta e bexiga. Varicocele, hidrocele,
varizes e hérnia. Doenças de Senhoras �
partos.

Consultai, Das 9 às 12 horas 11. II

Casa de Saúde São Sebastião.
Opera na Casa de Saúde

São Sebastião

DR. SAULO RAMOS
IGspecialista em moléstias de senhor.... -

Partos.
iLTA CIRURGIA ABDOMINAL: ""tÔ·

mago, vesícula, útero, ovários, apêndice,
rumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA

00 PERt:\'EO - .Bérrua8, Wdrocele, V6

rtcocele, 1.'ratamento sem dor e operação
le Hemorroides e vartzes - Fracturas:

.parelhos .tIe !1;êsso. Opéra nos Hospttaís
de' Florianópolis.

Praça Pereira e OUveira, 10. Fone, 1.009.

Herárlo: Das 14 às 16 horas, diariamente.

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico -

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

do Rio de Janeiro. '

V ias urinárias - ueeracêes
Consult: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11.30 hs. e,

à tarde, das 16 hs. em diante
Resid: Vida1 Ramos, 66.

Fone 1067.

DR. AUR�LIO ROTOLO --------

Pan-Americanismo e
nâo isolacionismo

MONTREAL (SNC) : O sr.

Leighton McCarthy, representan
te do Canadá em Washington,
recentemente promovido a Em
baixador, acredil.a que ai dupla
posição do Dominio como nação
americana e membro da Comu
nidade Britânica de Nações, per
mite ao mesmo servir de instru
mento para estabelecer relações
mais estreitas entre o organismo
pan-americano destinado a asse

gurar a paz e a instituição que
for criada para operar neste sen

tido em maior escalai. "Nenhu
ma liga universal para a paz,
moldada na de Genebra ou em

outros, moldes, poderá ter espe
ranças de êxito, na minha. opi
nião ", declarou o sr. McCarthy,
"se despresar ou for forçada a

desprcsar as associações ou

uniões regionais. A Sociedade de
'Genebra não foi um sucesso

completo, mas ouso aí'i rmar que
o pan-aniericanismo não será
eficiente C0l110 agcn te de paz, se

não puder colaborar com a suo

cessora de Genebra". Manif'es
tando grande consideração pe ln
eficiência da. cooperação entre o

Canadá c os Estados Unidos em

todas ais fases do conflito, acres

centou o Ministr'o : "Talvez se
aproxime o tempo em que o Ca
nadá torn a rá, nos negócios das
Américas, parte ainda. maior do
que a já desempenhada em co

operação com os Estados Uni
rios, e cm que se tornar

á

num

part icipan te ali vo nos planos de
solidariedade do hemisfério, ora

levados a. termo por intermédio
da União Pau Americana. A po
sição do Canadá como estado
membro da Comunidade Britâ
nica de Nações nos liberta do eu

cargo de uma concentração in
devida nos nossos interesses in
tcrnacíonals com os Estados
Un idos. "Esta crescente com

preensão por parte cio Canadá
da significação e importância:
das Américas é o resultado em

parte ela crescente consciência
de nós mesmos como nação ame

ricana. Nós, neste hemisfério
não somente temos pl'oblema.�
comuns, como ainda tendemos a

encarar esses problemas de ma

neira idêntica. A guerra veio de

J11on�trar que nenhuma nação,
contiuente ou hemisfério era suo

ficientemente grande em seu

próprio poderio para manter a,

sua própria liberdade."Senti
mos, concluiu êle, que o concei
lo de pau-americanismo não de
ve significar isolamento rio res

lo rio mundo, pois a Declaração
Conjunta de Solidariedade Con
l in enta.l, aprovada na Conf'crê n
cin dos Chanceleres Pan-Amer-l
canos, reunida em 1939 no Pana
má, diz: Os princípios de soli
daricdarle contiuental são isen
los de qualquer objetivo egois!a
de isolamento e são, antes ins
pirados por um scn timento pro
fundo de cooperação universal".

Médico _ Cirurgião _ Parteiro Comprar na CASA MISCE

R A lOS X LÂNEA é S8ber economizar.
�-.....,

Gesso Calcinado

DR. ANTôNIO MONIZ HEtENA CHAVES SOUSA
Ii:NJ1'Ji:RMilffiA OBSTl!:TRICA

DE ARAGÃO

Moderna e possante instalação
de 200 MA.

iiagnóstico precoce da tuberculose
.iulmonar, úlceras gástricas e duo
lenais, câncer do estômago, afe
.ões das vias biliares, rins, etc.

vplica o Pneumo-torax artificia.!

.iara o tratamento da Tuberculose
i 'ulmonar - Tratamentos modero

OR REM IG IO I nos e eficazes desta moléstia
.

• Completo gabinete de Eletricidade

CLíNICA MÉDICA I
médica: Ondas curtas e ultra-cur-
las. Raios Infra-Vermelhos e Raios

Molésttas internas, de Senhoras e cn- Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Inças em Geral. CONSULTORIO: Rua Consultório: Rua Deodoro, 3
'1i'eUpe Schmldt - Edlffcio Amélia Neto. esquina Felipe Sohmidt
Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE· UllS!1 às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs

SIDJi:NCIA: J Largo Benjamin Telefone 1.475
Constante, 3

CIrurgia e OrtopedIa. CUnJca e CJrur�"
00 toraJ(. Partos e doenÇ&ll de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Did
rlamente das 15 às 17 horas. RESlDJilN·
elA: Al,mirante Alvim, 36. Fone 751.

(Parteira)

DIplomada pela MaternIdade

de Flor1anópol18
Atende chamados a Qualque<

hora

Praça da Bandeira, !III - tIOb.

IAntigo Largo 13 de Halo)

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642

Entrera a domicOio

�-_._---
,

Argentino para qualquer fim: .

Hospitais, dentistas industria, etc.
Lyra Borges & Cia. Felipe Sch í

mited. 44.
Caixa Postal 31 - Enderaço Tel.

Sega.
Flerian6polis.

Precisa-se p��aud:.a �:�
ga-se bem. Avenida Hercílio
Luz 183.

Precisa ..se pr�:a��a;;::
tar na rua TiradenteS n: 58
3v-2

Costure.·rae precisa-se de
• uma que sai

ba trabalhar bem em colarinhos
para camisas de homens. Tra
tar na rua Tiradentes n' 58
3v 2

Apólices
Compram se quaisquer apó'

lices. Propostas ou ioformações
à Praça General Osório, 37.

15 vs.l1

ré

Ultimos estilos de finos
MOBILIARIOS

ACABA DE RECEBER o

��/
......_ .J-:;:--- ,�. .i>�':!'"::�lEE"'P�,' .

..

_<i{.:_��

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

Rua Trajano, 15

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

salas de visita, de fino acabamento

Vendé.\s à viste e a prazo

...........o �
• •
• o

i OI' CO$ i
I CONTINENTAL I
8. As f :
:

mais ernos as musrces, com 05 mais
:

• famosos artistas. o

: / :
: ULTIMAS NOVIDADES :

I Na «R IOlAR" I
: Rua Trajano, 6 :
• •
• •
............&•••••••••ee••s.o ooooo.�

.4.0 taZQf cue
rllgtd dQ (0111-

-.,

PVdg, YLàO' eg-
qUQ<;a de ln

C lU!t o VVtdYd

vll�dg0 qdbdO ;�,
.�

______ � .... _�r.�__ . _�- � v--.---�-�--- ------
---- ,�----_.---_._-

-
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PARA

E C Z

FERIDAS,
S,E M A

INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.NUNOR EXISTIU IGUJ:lL

Mais bombas sobre a Alemanha
bandeiras Londres, :!9 (t;. P.) - Bom!)ardeiros pesados norle-amel:ieanos v?l-

. - .
. taram a aiucar hoje, pela manha. o nordeste da, Alemanha. Segundo lD-

.,-.0. f!:nerat I...u_n,c.�, GasP,�I:. l?:�� I formações 'fidedignas, Iralta-se de consideráveis Fôrças aéreas norte-
1,1 a, ��lll1Jstn; da, Gu.ell ;:1, pi cSld,J/ a americanas. Outros despachos, acrescentam que formaçoes de borubur
�ln S�o PaUlO, rno flla'<1' de l1l31Ç,<;J, I dci ros médios e aparelhos de caça atravessar-am o can.al da Mancha, para,
'\, �olen:d�ele da ,entr�oa elos Pa\,l� atacr,r a rcgiúo setc'ntl'ion�11 c!a França. Durante a JOl'l1[l1d,� passada. [JL.()C� nacionais as, ul�lda�e!, paulls , -t d� Boulosnc-Snr [01 violentamente ut acudo pcl as Jorças aer castas incorporadas a 1" DIVisa0 de l__�l o e '"

Inf'antaria Expedicionária .. A oferta aliadas.

da Legião Brasileira de Assistência
e de lima comissão representativa
das senhoras de São Paulo. que se

or'ganizur-am sob a presidência da
condessa do Pinhal, teve repercus
suo enlre o povo. O programa da
cerimônia da entrega elas bandeiras
brusileirus que aquelas unidades
dt-vcrâo ostentar c defender n o

campo da luta, a:hHla não é conheci
do, mas .ir. se sabe que terá rclêvo
o banquete a ser então oferecido
pela Associação Comercial de Sâo
Pl'.\I10 ao tutular da pastai da Guerra,

Cadastro dos proprios
do Ministério
Hio, 29 (A, N,) -- Atendendo à

necessidade de ser or'ganizado o
cadastro de todos os próprios do
Mun istér io, atribuição a cargo ela
Diretor-ia d e Obras, o Ministro Sal!
gado Filho, por nor tari a de boje,
determinou aos diretores, chefes
de servir-o c comandantes, cujas
di.rel orias, servir os, ou corpos
funcionem ou tenham sub sua

guarda irnóveis própr-ios nacio-
nais, que tomem as seguintes pro-

Que considere ' · ,
viclôncias : Façam remeter aquela se como InimigoDiretoria a relac âo dos mesmos

imóveis, i ndicando os títulos de XOYA 10HQl'Y: (C. P.) - Os Aliados dr-vem considerar com';
prop r iedade respectivos. os ele- iniruizo o ;'r"il1ll' rio general Franco_ Foi ü qllc afirmou o eX-llünistl'l
Jl:0nto� cal�aeterI�ticos l?rillciq)�lis, l'ePLlbli�ano l�panh()l, 'sr: lndalécio Pi,etro, ao se rdel'ir à politic�l �Io�SlÜl�Ç,l1JO, ,(hnJC.n�soes, con.írontaçoes,

I
Aliados em face do go\'erno de :\'f,adr�. Ainda segundo? mesmo 1I1ior·

he,n[eltonas eXlsten.t'es, bem c�)lll'o, llH':!lte, as Xaçõl's l"nidf"s precisam deIxar ('.laro ao governo de Franco
os ângulos e rumc}s verda{lell'os,. que ser:', ob,iclo de severas medidas de represúlia, no caso em que a Es
quando se traie de aerOcll'OllloS. ou panha não tome Ullla atilllde dc completa llculralidacte c não deixe dc'
campos de pouso, de todos envwn- colaborar com o "eixo".
do, separadamente, o valm' dos ler-

_

of'CllOS e benfeHót"Ías.

O d 4-'" ra ,lJetrrnlÍonou ainda o titular da n e eS.lôra : _

AC·l'():núlllic�], que na hipútese de
alguns clesses elemenlos só pode
re1.11 Sl'r e.nc-ontrados nos llli.nisté
rj,os da Guerra, 1Iaúnha ou Vi,ação,
ao ser aprese.ntada a rel.a,ção em

H,!wêço façam mcnsão dcss'a cir
clInstância, lllfim de que pos�a. o

Ministério sôbl'e cada c,aSi() sollclta�'
os incl is;p,ensáveis es'Clareómentos e

documentaçã'o.

Reuniu-se em

sessão secreta
Estocolmo, 29 (C P.) - O Parla

mento finlnmdês, na manhã de ho
,Íe, cm sessão secre,ta:, rellniu-�e,
para ou vit' Ulll relatono cio s'r, LJl1·,
kOlllies. sôbre a· situação atual ela
Finlândia. Segundo a emissora de
Berlim, a sessão foi suspensa na

hora do allmoço, devendo os pa,rla
m cntares celebrar outra reunião
durante a tarde. Não foram divul
gadas quaisquer informações. _sôbre
os assuutos tratados na, rCUTIlaO se

cretaJ dcsta manhã. A imprensa bri
tânica ,por sua vez, �firn�a quc se

"lindo i,nformantes fIde(l!gnos os

parlamentares finlandêses estã.o (!is
cutindo a, possibilidade da Fmlan
tânica. por sua vez. afirma que, se
gundo os joornais londrinos, .apos a

rellnião do Parlamento, dlvewSOS
Partidos existentes na FinlflI1{1ia
irão reunir-se para, deliberar sôbr'e
a suai posição em face da guerra e

da paz.

MeS_ enfim, seu problema financeiro!

Entrega de

WashingJl-Ol1, f,evereiro - (IN-
TE]{�AMEHICANA) - o afU'llfla·

Compareceram men,to IJor submarInos al1lericano�
- de mais 14 navios japoneses, con·8 mil pessoas

'.
forme ('oi recenlel1lente anllnciad(

�ionte"idéu, 29 (C. P,) FOI' pela 1Iarinha, elcvou para 422
inaugurada, ontem il noite, ai reu-. número de navios inimigos des-
nião da Confederação de Trabalha-I truicios ]lO]' esses submersiveis.
dures da América, Latina. Estiveram I Os submarinos cios Estados Uni
presentes à reunião () "jce,presi- dos estoo operando no Pacifico. e-l1

cientc do t'ruguai, sr. Alberto G,ua-', t.oda a extL'nsiío do Extremo Orien·
ni, e vúrios ctepl1tacJos nrugualOS. te e inúmeras vezcs até de ponto'
l-mas 8 mil pcssoas compareceram I o<l1ue se avisla pprfeita1l11ente o ter·
il rellniuo i,n:mgural, tcndo falado, ritóri,o

.

metropolitano do Japão
o sr. Lomhardo ToJcdano e outrO.5 Além r]E:sses, foram provavelmenl(
diriw_'nics tl'abalhistl1,s. afunda,dos 35 (lll1tr'os navio,s inimi

gos c 114 gravemente avariados
A :\IJarin.ha não cleu ii publicida

de o nOllle dos locüis' onde s,e (L'e
ram esses últimos afundamentos.
Algulls obsE'l'\'aclorcs declar::Jll1 que
há poOssibílidade de que três h'an,s
portes e outros navios estivessem
levando refôreos e suprimentos
para as guarnlçõ'es das Ilhas Mars
hall. A noticia dps'ses afundamen
tos Só teve perm isão para ser pu
blica,da um dia antes elo tremendo
ataqu'c feito pe,los ESÜ1,d,os Unidos
ús lIhas Marshall com fôrças an

fíbias, prütegidas pela maior fôrça
naval jamais reunida 110 Pacífico.
No pri,ncípio dêste mês, só as

fôreas americanas linham manda·
do 'púra o fundo 1.025 navios :ia-
ponescs. Esse t'otal inclue 247

uni-' Secretáriodades naYais de guerra, de tod'os -------------------
_

Os tipos. Se,gundo se calcula, já
foi destruido um terço da tonela- ul-S§� de �nl-versa'rl-610gem de navios mercantes japone-! !TI u u ,
ses.

-LL\. ..
V r s o

A firma proprietária da «A MODELAR» em virtude
da sua projetada transformação em Socierlade
Anonima, reforma a ampliação dos atuaes ramos

comerciais, bem como do seu sistema crediário,
isto no sentido de oferecer ainda maiores facilida-

des aos seus fregueses, decidiu fazer

DE 10 DE ABRIL ATÉ 30 DE JUNHO

UMA COMPLETA E TOTAL LIQUIDAÇÃO DO STOK ATUAL.

TUDO SERÁ VENDIDO PELO CUSTO,
inclusive o sortimento de novidades já encomen

dado paro o próximo invérno.
Durante o período dessa liquidação, as vendas

serdo feitas sómente dinheiro à vista.

Contra os
contrabandistasLondres, 29 (D. P.) - "O

exército alemão não está na

frente oriental" - declarou o

c o n h e c i d o colaboracionista
francês Jacques Doriot, segun
do informou a rádio de Paris.
Doriot, que caba de regressar
da frente russa, acrescentou:
"onde está e quando será utili
zado não posso diz€-Io, porém,
o inimig'o saberá por experiên
cia própria. Os alemães estão se

retirando desde há alguns me

ses e continuarão procedendo
assim". A seguir, Doriot exor

tou os franceses a se apresen
tar como "oluntários para lutar
na frente oriental, acrescentan
do: "Qual será o lugar da Fran
ca na Nova Europa, se sua úni
�a contribuição no esforço co

mum fôr a mão de obra?"

Porlo Alegre, 29 (A. N.) - O ins·
pelo!' da AJU\ndega, S!'. Zcnon Lei
tc, l'alul1do Ú reportaigcll1, declaroll
que as autoridadcs aduaneir:ts in
lensHicara.lll, em todo o Esta'do,
açuo cO'nll'H DS contrabandistas (1,
l_lI1ClIlllúlicos c �,I'tefatos de borr,'
eha. "isando, com isso, o fiel cum

prilllento ús drtci-lllinaçôes da Co·
mjssão dc Conlrõle rIos Acon]Ds dt
\o"ashington.

Já foi destruido um terço
da tonelagem de navios
mercantes japoneses--

Adqu.ira. TUDO de que necessitar,
de UMA SÓ VEZ,

pa.gando PARCELADAMEMTE,
com 80S VANTAGENS da compra. à, vista,

servindo ..se do

SISTEMA
,

CREDIARIO KNOT

«Arfe

Roupas
Calçados

Móveis
\ Rádios
) l····...., Geladeiras

Bicicleta,
Jóias

Livros
Chapéus
Instalações elétrieas e sanitárl••

ArtlloS para presentes
Peles
Casacos
Quaisquer artigos

i(..

lNDÚSTRIA, COM�RCJO E SEGUROS KNOT S. A.
Rua felipe Schmldt, 3.4 - Sala 15 - T.Iefon. 1634

Expedi"•• , D.. 8 it ii • d.. 1" 1. 17 M.
-----

. j

Devido contra-tempo de última
hora, o «Arte Clube» não mais.
realizará: o festival marcado para

I hoje, no CiM Império •

-

ÚLTIMA HORA
Buenos Aires, 1 U. P. -O Poder

Executivo está . informado que são
absolutarnente falsas as notícias
propaladas sobre choques entre as

forças armadas da nação.

Rui BarboS8-
O paladino do saber
(Por Waldir de Oliveira Santos)
O Brasil comemora hoje entre lá

grimas de saudades mais um ani
versário do desaparecimento do
maior dos brasileiros - Ruy Bar
bosa o paladino do saber.
Vinte-e-um anos são transcorri

dos que desapareceu do rol dos vi
\'OS a figura grandiosa daquele que
pela sua lucidez intelectual, soube
elevar o nome de sua Pátria ao Pan-
teon da imortalidade. FO·I a Wasb"lngtonDO'110 de vasta e superior c�ltur:�, _

o Mestre fez-se rodear da e.stl.ma e Nova JorquE','')9 (U. P.) - O sr.
consideração do povo br�stlelro: Valentim Bou.,ça;��a\iiU, ontem, pa-

.

Nasceu (� gra�ld� estadista. e )\1- ru 'Washington, 'd�-�1de se dirigirárisconsulto brasileiro na Bahia, �1Il para o Hi o de Janeir'c.. Segundo in-
1849. Desde cedo se mo�trou I)J 0- formações autcrizudás, o sr. Bou
penso ao estudo. do vernaculo, I":,h.,- ças deverá regressar ao Brasil na
;.:ando mesmo. ainda alu�o de nau- nróxima semana.
cos primários a competir com os J' '

_

professores no se� manejo.
.' Dominada aNascido na Bahia, naquela Bahia

_ _ _ • •

que foi o berço de grandes bra!Si-1 reslstencla nlpOnata
.ei ros, Ruy a tornou maior ainda Xo va Delhi, 29 (C. P.) - Foi to
pelo renome r;: glórias que lhe deu. taluiente dominada a resistência
Embora, f'il n o de pais pobres, o nipônica a lés l e das serras Mayu,

)equeno Ruy fez-se grande pelos na Bi.rrnânia. f� o que infor-ma o

-eus esf'orc os c dedicação ao estudo, comunicado britânico, acrescen
a rcfa em'que dedicou o melhor dellandü que os Jüpií'e.s extâo em ple
ua mocidade e o resto de sua vi,:la.llln rel i rudu ao sul daquela zona.
Ao sbocar-se (.1 mo.vimento da R",� 1'.EIl1. outras frentes da.' Bir-mân in, os

.úb lica em nosso país, tornou-se Al iatios prosseguem com
ô

x i l o
.�lIy, o porta-voz ardoroso e demo- suas oper-ações otcnsivas contra os
rata do grande movimento, que se súd it os do .Mi cado.
rrga n izava sob a direção do mare-

ua l Manoel Deodoro da Ponsecn.
.
Nessa campanha, o genial b rasi-

.eiro erguia a voz firme e ardorosa,
"111 verdadeiros hinos de amor à
ttátria.
Vitoriosa a República, dela fez

oarte, como membro proeminente
la. Junta Governativa brasi lerra.
Após a consolidação do regime
epublicano, o ilustre baiano, traba
hou com sua pena e talento í rn o r
ais, no redigi r a primeira cunsti
uição nacional, promulgada em ;::,j
'e fevereiro de 1891.
Premiando o seu concurso IlO ad
ento da Repúb li ca, foi o eminente
.rasileiro nomeado Ministro da Fa- Partl·CI·nara""o'enda, cargo no qual se mostrou

.JBinancista de renome, e oud e mais
, seu n om e se tornou aureolado JlC- nas conversal'o-es'1 estima do povo brasileiro. V
Dotado de vasta erudição c ele Washington, 29 CC. P.) - Niio so

,Ta.ncle eloqüência, Ruy BarboHa 1"e- a Grã-Bretall1�la Illas também a,

olu(:i0nou os meios culturais tio Hússia" foram conviclacias pelos Es
.·ontinente, pelos profundos <�ollhe- lados Unidos para participar nas

Im,:ntos., em tudo em que Hle era conversações extl'a-oficialis sobre a
ad(1 a coopera.r. I aviação de post-guerra. Essa 1I0ti-
Além disso, Ruy foi alHill1orado eia foi confirmada pela,s fontcs hem
:;tih,ía e jurisconsulto dos mais i nformadas do Congresso norte-
lfamados e profundo. I mnericano.

.

u;Oi�t�ÚgoÊ:��a ���� see t=�i:��,�iJo�D=�r--=i,_..;:I1�';OU-."..;..R-�'O
..

-·--;;.;.·-D-=A'"'--:U,-;-;..;D;;;. f"'uando, escolhido pelo g'ol-erno • lIll Ull
,rasileiro, serviu como emba'jxador ]<jspecialista em DoenrLls de !'Ienho-
lu Brasil à Conferência da Haia ..as - Vias Uri'nárias,
1907). Curso de especia'lização de Gineco-
Lá, naquela tertúlia da intelec- logia (doenças de Senhoras) com o

nali.dade mundial, provinda de to- Professor Moraes ele Barros, da Fa-
'os os quadrantes do globo, soube éuldade de Medicina de São Paul�.
Tang'ear para o Brasil fama, pres-, Tr'atamen{o especializado, médico e

ígio e !'eSl)cito no concêrto das na- cirúrgiCO, elas afecções do aparê!llo
ões civilizadas. genital feminino CUtero, ovários,
Foi, pela sua proficiente repre- trompas, etc,).

entação naquele conclave, congno- Cura radical das infla1113,ões dos
dnado a "Aguia de Haia". -. anexos (Ovários, trompas), sem ope.
De regresso a seu país, foi na Ca- ração), Tratamento ele iodos os d'R-

·ital da República recepcionado túrlJios da lllellstl'lIa�'iío e da c,t.el'iJi-
Gndig-namente, como até entá.O ne- da<le.
,hum homem público o logrou me- Tratamento moderno ela 1Ilenol'l'a-

Washington, 1 U.P.-Forças nor

te-americanas efetuaram desem
barques na ilha do AlmirantaQ.o,
facilitando, assim, os ataques aé.
reos contra a base japonesa de
Truk,

É UlU. OOENÇA
MUITO PERIG_OSA
PARA A FAlIILIA
li: PAlU A UÇA

ecer.

Permaneceu por muitos anos à
'.rente dos mais altos postos da vi·
la pública, e sempre tendo como

migo inseparável, nas suas horas
'I' lazer - o livro.
Escritor dos mais famosos, entre

� suas obras magistrais enume
am-se: O Papa e o Concílio, Ha
)eas-Corpus, Cartas de- Inglaterra,
te., afora outros escritos esparsos
'm jornais e revistas do país.
Glória pOIS, a Ruy Barbosa, o

naior dos brasileiros e cuja inteli
;-ência ainda não houve ninguém
que sobrepUjasse.
Expirou o grande mestre a :l (I de

llarço de 1923, no Hio de .Janeiro.
Justo, é, pois, que rendamos ao

;enial brasileiro o nosso preito de
'enera(;'ão e de saudades, na data de
hoje.

gia ag"uda e crônica, enl anlbos os

sexos, por processos moelel"l1os sob
contrôle endoscópico - Uretl'oseopia
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12
horas e das 2 às 5.
Pela manhã, atende CxclllSivatllPII

te senhoras.
Consultório - Rua TirarlcJ..,.tes 1 ..1,

Fone: 1.663.
Resi.dência

(Sobrado).
- Rua Tiradentes 7

Embaixador
argentino
Porto Alegre, 29 (A. N.) - Em

trânsito I

para o [{io, \'iajou o sr.

Feli<pe Espil, novo cmbaixador da
f Argentina junto ao goVêrt11O do Bra
si,1.

Comprar na CASA MISCE
LÂNEA é sa ber economizar.

s. B. Caixa dos EmpregadOS no Comércio
Assembléia Geral Ordinária

De ordem do Sr.' Presidente ti de conformidade com 08 nossos
Estatutos, convido os Srs. Associados para a Assembléia GeralOrdiná
ria que se realizará Domingo, 5 do corrente mês, às 9,30 horas, em
nossC1 sede social, a-fim-de se proceder às eleições dos novos derigen.
tes, que atuarão no periodo social de 25�3.944 Q 25.3.945.

Florianópo!ifl, l' de Março de 1944.
ANTENOR BORGES

Os irmãos de JOSÉ JOAQUIM DE MOU
RA, convidam os parentes e amigos para
assistirem, na catedral metropolitana. às
7 horas do dia 2 (quinta.feira), no altar

de S. José, à missa de aniversário de sua morte, ocor
rida quando do torpedeamento do "AfonsQ Pena".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


