
Candidato ao Quarto periodo presiden�:"tar :�'

NOVA IORQUE, 21 (U. P.) - NUMA FESTA REALIZADA NESTA CIDADE, DE QUE PARTICIPOU o MUNDO OFICIAL, FOI TORNADA PRATICAMENT 'fIVA I

A CANDiDATURA DE ROOSEVELT PARA UM QUARTO PERíODO PRESIDENCIAL, ANUNCIANDO-SE QUE HENRY WALLACE FORMARÁ A SEU LADO! �T�,�-r ;

A CAMPANHA ELEITORAL ',,�d r.. :J,:",
3..,�: � .. � .� ....

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CA'rARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Eliminaram
400 nipões
Chung King, 21 (U. P.) _. O

comunicado do Q. G. do gene
ral Stilwell informa que tropas
sino-americanas esmagaram
completamente a resistência
japonesa no vale de Hunka
wange, recapturando 1800 mi
lhas quadradas do território e

eliminando 400 japoneses. Ano XXIX H. 9064

Renderam�'-'·i
..

um quilo
Rio, 20 (A. N.) - o ministro

Salgado Filho recebeu um qui
logramo de estanho, que lhe foi
remetido pelo sr. Joaqum Mei
reles, residente em Parintins,
Baixo-Amazonas. O curioso
dessa oferta é que o estanho foi
obtido de 300 tubos de pasta
para dentes, derretidos. O qui
logramo de estanho representa
a contribuição dêsse brasileiro
do extremo norte, como êle
próprio expressa em sua carta
ao titular da Aeronáutica, para
o esfôrço-de-guerra do nosso

país e a consequente vitória
das Nações Unidas.

Florianópolis- Terça-feira, 21 de Março de 1944

A ALEMAM PERDEU A GUERRA
Londres, 21 (U. P.) - "A Alemanha per- Está em sua fase final - escreve o Pravda -'

deu a guerra contra a Rússia" disse hoje o 10-l a libertação da Ucrânia. Os Carpatos já estão
cutor da B. B. C., em sensacional trradlação. à vista; o rio Dniester à retaguarda de nossas

Citando as fulminantes vitórias russas na :;1'on-1 tropas; as terras da Moravia já começam a ser

teira da Rumânia, afirmou a emissora íondri- libertadas. A sucessão espantosa dos reveses

na: pela segunda vez todo um exército alemão
foi forçado não a uma simples retirada e sim
à derrota plena. Os acontecimentos destas duas
Sf'll1anas nu. frente oriental, signi[�cam sim

plcsmente uue Hitler, o conquíst ador, �Ji der ..

rr t ado em solo russo; a Alemanha perdeu a

guerra com a Rússia. Em Moscou, a imprensa
assinala que as recentes vitórias na Ucrânia
criaram para o exército soviético condições ex

cepcionais para golpear a Alemanha hitlerista

por todos os lados. O.; fascistas alemães foram

empurrados para a borda do abismo e Dessa

última polegada de terreno, como feras raivo

sas, oferecerão a sua mais furiosa resistência.

nazistas e dos triunfos russos adianta-se às

próprias narrativas do noticiário e, assim, tudo
quanto se sabe é que em sua desabalada fuga
no Dniester os alemães deixaram intactos as

pontes e as ferrovias devido a rapidez do avan

ço russo. O desmoronamento total das defesas

de Nikolaiev e Odessa são agora uma questão
de dias, a menos que Hitler mais uma vez ape
le para a sua intuição, condenando suas tropas
a um extermínio em regra como ocorreu em

Stalingrado. Não se' acredita, porém, que as

guarnições nazistas de um e outro porto este

jam inclinadas a outro suicídio coletivo.

Selada a sorte de OdesSa'F�!m���r��d�,g2�a(�� N.)
, Moscou, 21 (U. P.) -- Mais uma estrondosa vitória alcan- - O prefeito municipal e as

çaram as forças soviéticas com a captura de Vinitsa e de Mo- classes civis e militares presta
gilev-Podolski. A captura de Vinitsa foi consequência inevitá- ram significativa homenagem
vel da libertação de Mogilev-Podolski, situada à margem do rio ao general Isaura Regueira, co
Dniester. Vinitsa caiu, assim, por efeito de uma hábil manobra,'mandante da Nona Ieegião Mi
de flanco, dando aos russos a posse de um importante centro llitar. A homenagem C0l1StOU
industrial da Ucrânia, convertido num baluarte que von Ma- dum baile de gala no salão do

I'nestein até bem pouco julgava inexpugnável. Por outro lado, Rádio Clube.
a queda de Mogllev-Podolskí ampliou extraordináriamente 2. .----.---------

cabeça-de-ponte russa no lado rumerio do rio Dniester. Com

A f 'V
êste trampolim, os russos certamente estrangularão todas as orne na nuropa
linhas à sua retaguarda nessa região da fronteira, selando a

sorte de Odessa no extremo sul da linha e isolando defini-

) tivamente os exércitos alemães da Criméia. O feÍ"o dos exérci

tos de Konev que libertou Mogilev, e de Zukhov que capturou
Vinitsa, teve grande repercussão e foi registrado em duas 01'

dens-do-día do marechal Stalin, dirigidas àqueles generais úa

frente ucraniana.

Ãgnra que todos se voltam para êle
Nova Delhi, 21 (U. P.) - Numa ordem-do-dia dirigida às

tropas sino-americanas, comandadas pelo general Stilwell,
lord Mountbatten declarou que o citado oficial e suas forças
estão enfrentando um formidável inimigo num país estranho,
havendo-se ainda assim com grande eficácia e sem prejuízos
-de vulto para suas tropas. Acrescenta que o mencionado oficial

está dando uma grande contribuição para a vitória final, pelo
que espera que o mesmo espírito combativo e determinação
que o anima agora, continue sem sofrer solução de continui

dade, agora que todos se voltam para êle.

de se retirarJá é tempo
Moscou, 21 (U. P.) -- Uma agência russa informa que os

finlandeses não poderão esperar outra oportunidade de nego

ciações fino-russas de paz, acrescentando que aqueles esperam

que os lemães possam salvar a Finlândia da atual situação.
Diz ainda que foi apresentada ao govêrno finlandês uma nota

na qual se acusava a Ftnlândia de retraimento das referidas

negociações suaeríndo também a citada agência que a guerra
, b

•

por parte dos Estados Unidos talvez fosse eficaz para conven-

cer a Finlândia de que já é tempo dêsse país se retirar da

guerra.

'Yasllillg'toll, 21 (U. P.)
- A fome já está corroeu

(lo o ventre da Europa e é
preciso socorrer. urgente
mente os países ocupados
pela AlemanJw. A culamí
tosa situação das nações
saqueadas pelo Reich le-
1'OU a Oomíssão das Re

lações Exteriores da 0â
mara dos Deputados a pe
dir a cooperação {lo Depar
tamento de Estado com o

govêrno brítâníeo e ou

tros das Nações Unidas,
em favor das populações
assoladas pela rapina na

zista. O ato legíslatlvo da
Câmara norte-americana
assinala que é preciso so

correr urgentemente a

Prança, Bélgica, Polônia,
Grécia e demais países,
onde a Inanição já come

cou. "Há nos Estadol'i Uni
dos e na América do 8ul
declarou a Comissão - gê
neros em excesso que de
'vem ser empregados para
afastar da Europa o espec
tro da fome em massa, en
tre mulheres e crianças.

Os «One Dollar Man» do Brasil Os premiados
Rio, 21 (A. N.) - Existe nos Estados Unidos certo número São Paulo, 20 (A. N.)

de homens que prestam gratuitamente seus serviços ao govêr- Realizar-se-á no próximo dia
no. Sàó pessôas de largos recursos financeiros e capacidade 23, na Faculdade de Direito,
administrativa, que percebem apenas dos cofres públicos um sessão do Instituto de Advoga
dolar por ano, e isso porque a lei não permite trabalho sem dos, em que serão entregues os

remuneração. são os "One Dollar Man ", como ficaram conhe- prêmios aos senhores Luiz Ho

cidos. No Brasil, essa patriotica forma de colaboração vai tam-Imes Vidigal, Miguel Reali e

bém sendo oferecida ao governo. O primeiro. caso a ser

cOnhe-1J.
H. Teix�ira primeiro, segun

cido é o do senhor Raimundo de Castro Mala, atualmente ad- do e terceiro colocados no con

minístrador da floresta da Tijuca. SeguÍlH3e o dos membros, curso de "Obras Jurídicas",
do Conselho de Indústria e Comércio, que percebem um cruzei- publicadas em 1940-41. Na

1'0 pOI' ano. O prefeito Henrique Dodsworth mandou cunhar ocasião serão entregues tam-]
uma linda moeda que dentro de alguns dias será entregue àque- bém os prêmios do concurso I
Ie seu colaborador como retribuição simbólica dos serviços "Instituto dos Advogados" ao

I
�restadoR no ano de 1943, sr, Tomas Pará Filho.

Não $e pOdem
c-ondituir
Rio, 20 (A. N.) - Na ordem

do dia da última sessão ordiná
ria do Conselho Nacional do
Petróleo, o plenário aprovou a

seguinte resolução:
"Com o propósito de defen

der os interêsses econômicos
populares, o Conselho Nacío
nal do Petróleo resolve adver
tir que, consoante o parecer do
sr. Consultor Geral da Repú
blica, não se podem constituir,
por subscrição pública, sem

prévia autorizacão do Govêrno
companhias que tenham po;

. objetivo exclusivo a distilaría
de rochas betuminosas."

Comprar na CASA MISCE
LÂNEA é sa ber economizar.

Inscricões abertas
São Paulo, 21 (A. N.) '- Es

:ão abertas as inscrições na Es
colá Técnica de Aviacão em

São Paulo, para os candidatos
do Estado do Rio de Janeiro e

do Distrito Federal, as quais
poderão ser feitas na séde do
Aéro-Clube do Brasil, no Rio de
Jàneiro.

Minis.lério da Igricultura
Departamento Nacional de

Producêo Mineral
3

Concorrência pública para construção de
um silo de madeira para embarque de carvão em

Cresciúma, Estado de Santa Catarina.
I - De ordem do Snr. Dr. Antônio José Alves de

Sousa, Diretor do Departamento Nacional da Producâo
Mineral, faço público que, no dia 29-4-44 até às 17 horas,
serão recebidas na Secretaria do Departamento em Cres
cíúma, Estado de Santa Catarina, propostas para a mon

tagem de uma caixa de madeira para embarque de carvão.
Os interessados poderão obter a êsse respeito, todos

os esclarecimentos de que necessitarem no escritório téc
nico D. N. P. M. em Cresciúma, inclusive exame de plan
tas, cortes, etc.

II - Cada proposta deverá ser entregue em doia
invólucros, sendo:

1°) Invólucro fechado E' lacrado com o subscrito:
comprovação de idoneidade de (nome da firma do propo
nente) e contendo:

a) registro de contrato social ou da firma indivi
dual na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina,
com declaração expressa do capital;

b ) estatutos em original ou Diário Oficial em que
se acham publicados, uma aprovação e registo, quando
forem sociedades anônimas legalmente constituidas, de
acôrdo com o decreto-lei n. 2.627, de 27 ele setembro de
1940;

c) Diário Oficial com publicação do decreto autori
zando a funcionar na República, quando se tratar de fir
ma estrangeira;

d ) quitação de impostos sôbre a renda, municipais,
estaduais e federais, sempre as últimas;

e) certidão de que trata o § lOdo art, 33, do regu-
lamento anexo ao decreto-lei n. 21.291, de 12 de agôsto
de 1931 (2/3);

f) prova de haver engenheiro responsável pela fir
ma, de acôrdo com a legislação em vigor;

g) os construtores ou engenheiros apresentarão as

quitações dos impostos municipais, estaduais, federais e

sôbre a renda, bem como referências sôbre a sua idonei
dade.

2°) Invólucro fechado e lacrado com o sobrescríto:
Proposta (nome da firma proponente) contendo:
Proposta em três vias, sendo a primeira devidamente

selada.
IH - Recolhidos os invólucros referidos na cláusu

la anterior, em presença dos interessados, que hajam
comparecido, serão abertos os invólucros relativos à' com
provação de idoneidade.

Julgada a idoneidade dos concorrentes serão então
abertas as propostas das firmas consideradas idôneas.

Submetidas à aprovação a firma vencedora deverá
caucionar uma importância de 10% do orçamento.

Cresciúma, 15 de março de 1944.
Milton Carvalho

Aux. XI da D. F. P. M.
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o ESTADO-Terca·'eira. 21 de Marco d9 '944

Mantendo variado estoque de roupas feitas para homens, senhor0s e crianças,
além de completo sortimento de casemiras, lãs, sedas, linhos, brins. manteuaux,
boleros, capas impermeáveis, congaleuns, tapetes, etc, etc" avisa aos fregueses
e 00 distinto público de Florianópolis que está à inteira disposição dos mes

mos para as suas tradicionais vendas pelo SISTEMA CREDIÁRIO.

Visitem, sem compromisso, os nossos mostruários, à Praça Quinze
de Novembro, tt. - Tel. 1603 - (Ao lado da Telefônica Ceterínense).

_._-_._-

O E S � � D .� a mãe'de um horói relata a última batalha' CO/lQfI/STIJIf: .

;.;; ;;.�� em que interveiu seu filho cO�:H:�
THl. l022-Cx. postal 139

A E�posição

I;SSTNATURAS

Um sorriso radiante, isto é,
dentes brancos e lindos-s-é
uma' flexada de Cupido.
Mantenha-os impecáveis com
Kolynos. Limpa, refresca e

dá esplendor.
{J,

Por DOUGLAS C. KEEY do com muito espírito e calma, corno um dos íntimos amigos
St. Louis - (Estados Uni- uma situação grave e perigo-

1 do seu marido, narrar-lhe fiel

dos) - Março - (Copyright sa. Depois, captou-se uma sua mente o que ocorreu, pois a vi

da INTER-AMERICANA) mensagem a outro aparêlho, da de Butch é para todos nós

Uma narração fiel da última naquela ái ea, dizendo: "Cui- um exemplo, que vem mitigar I

batama em que tomou parte o dado, John, já não posso dis-' as saudades que êle deixou em Itenente Edward H. O'Hare ,parar mais." ItOdOS os seus companheiros de

(também conhecido por But- I "Pouco depois, o seu assis-. armas", I
eh) foi feita aquí por sua mãe, I tente comunicava que o avião I Contendo a sua tristeza, a I

80,00 a, sra. Selma O'Hare. Foi a sua Ide Butch havia sido atingido sra, O'Hare declarou: "Desde I

45,00 única entrevista, desde que o
I e caido no oceano. O porta- a primeira notícia, nunca es-I

25.00

I
govêrno comunicou, oficial-' aviões estava em bôa posição, perei, mesmo, que o meu filho,
mente, que o seu filho tinha I para se aproximar daquele 10- regressasse. Os oficiais que me !

"nún('.in� mediante eontrãto sido considerado perdido, em' cal, o que fez, quando dois ou visitaram, disseram que gosta- 1

missão, no Pacífico, no dia 9 três aviões retificaram a sua riam de poder trazer bôas no

de dezembro. Declarando que localização; mas a noite esta- tícias, mas davam a entender

ela queria compartilhar com os va tão escura, que não se podia que talvez não houvesse espe
outros, que haviam conhecido ver nada e nada mais pôde ser rança de nada. Ninguem assís-]
o seu filho, a leitura de uma feito até o amanhecer do dia tira ao afundamento do avião I
das mais confortadoras cartas I seguinte,

embora os nossos de meu filho, e era possível
que já havia lido, a sra. O'Ha- aviões empreendessem vôos e ainda um milagre, , ,

re nos mostrou a seguinte mis- mais vôos sôbre o local, com po-I Faz exatamente dois anos,

siva, escrita para a espôsa de derosos holofotes , I que o comandante O'Hare aba-
_ Butch, por um dos seus mais "Planejámos dar uma busca teu cinco aviões japoneses, na,
íntimos amigos, no porta- mais minuciosa no dia seguin- batalha do mar de Coral, num II aviões em que estava servin- te e antes do amanhecer já, vôo de proteção ao seu porta-

.
do: "Vou dar-lhe agora as no- dois dos nossos homens, esta- aviões. Teve mencão honrosa I! tícias de Butch. Estão faltan- v�m no local, onde o avião ha�' por essa ação e_recebeu mais

do ainda alguns detalhes, os VIa afund�do, Entretanto, fOI uma condecoração. O Presi-]

quais depois de conhecídos ser- tudo em vao. I dente Roosevelt classificou o,

vír-Ihe-ão de grande alivio" "É isso tudo quanto sabemos seu feito como um dos mais, se :
Quando os obtiver, gostaria sôbre o ocorrido naquela noi-

I
não o mais arrojado, que já fez,

que fôsse eu mesmo quem lhes te" , Gostaria de lhe dar maio- em vôo isolado, um piloto, em
Um :,';'c:ico da California que atende

t r d t tôd h' t'
,

b
r s 1"\1('",,; de Cinema de Hollywood transmi isse, descrevendo a es esperança� o que es as pa- o a a IS ena dos com ates
c't ,,,abriu um método seguro )e novo atitude sempre corajosa e he- lavras, mas e de meu dever, aéreos,
I ara reduzir o excesso de gordura

Ianttestétíca. Esta descoberta chamada I róica do seu marido. :••••••••.••�.
tteG.�.....ee<:c.....e••G�

j,'orlllode dissolve a gordura de um
"E t t d B t h • I

modo seguro e rapldo. Comece a per- . _

S OU c.er O e que u c! • ' .' _ Q
der peso na primeira semana e muitos I nao gostaria que pusessemos' $

I)
·

qurlos ao mês. Basta tomar 2 pastilhas , ! •
.

3 vezes por dia. I<'ormode estimula 'I luto. por .êle" A .sua atitude, no I_ .

) :
a saúde, a energia e proporciona uma

rlt d d I e e
figura atraente, de modo que possa pa- I u ImO la, ln reava c aramen- "

.
•

i ecer e sentir-se 10 anos mais jovem.
II te essa decisão. Êle estava to- I ! " IFormode é um preparado garanti- '""

.

CIO para remover o excesso de gordu- ,do entregue à missão especial �
��al���� ra����d�, �g�;a���r::gúae� .que lhe tinha sido confiada: • CONTINEN'TAL I-a sua maior proteção. I um combate noturno, em com- : .

Distr, S. I, p, Caixa Postal 3786 • Rio
: binação com as unidades de : :

Venda sob prescrição médica f" P' '1 • A f .

_u
• Is�per icie. arecia que e e que- e

li mais amos as musrce s, com 05 mais •

"'"::A...Ba;d�N;;:;iOiH.í
..qn;;,;(i;,·;;n;_P,:-é�- na, mesmo, estar nos ares, e f - :

posição horizontal, e Irã ao centro da ,laqueIa noite, Lembro-me dêle : am o so s i1ftldClS. :
t..sta da coluna, se isolada; à direita da

.' . � U/testa da coluna, se houver outra bandeí- ,QIZer que se sentia, como nun- e LTIMAS 'P'JOVIDAD r-:: S :
ra: à frente e ao ce�tro da t,,;"ta da co-

.ca ancioso de intervir no com- •
. .!. • ",:...

Iun a. dois morros adiante da !tnha pP!", , O

N I L
c&

demais fOl'madas, se concorrerem tr". Late. Isto foi durante a hora 8
"

ii
fi

ou mais handetras". (llp",rpto-Ip' n, 4.M!I n d .tid D
ti E( . » •

,.,.,.._
_ _ _ -.JAJOJVO - ...... _ - ............. que prece eu a par I a, e-. •

CURSO PROVISÓ,RIO DE pois eu o vi ao passar em f'ren- : Rua Traiamo. ti :
EDUC�ÇÃO FISICA_ te ao meu pôsto, quando se di- • ii •

(ReconhecIdo pelo Governo ,. ,. ." . "' ! f)

Federal) rigia ao, a�mllar:te, pa:_a rece- ••••••••& G••(8•••••••• ID�flI _O .:.
E DI TAL bel' as últimas instruções. -_._.�_._--,----_. ---�-_. .--_.- _.-

.-----,-.

"Não havia nenhum máu FARMACIA ESPERANÇA
Declara aberta a inscrição aos pressentimento, neste vôo, A

exames vestibulares mesma ansia de aventuras" ,

A SUA FARMÁCIA
Comunico aos interessados que se

t t idd" R C Ih' M f 4 5 FONE
1 b t i nscriçâo para os exa- ou ra opor um a e para ca- ua onse eiro a ra, e - 1.642

ae la a er a a I '" d
" ,

Ines vestibulares, mediante o qual çar os navlOS O mlmlgo, O E!ltrega ,. domicílio
será permitida ai matrícula no

curo, que,
a sra. sabe, o Butch gos- - ------- ----- -

so p, de, Educação Física do Es- tava tanto de fazer _ mas ne-" .'liMliliMIIW_ li =_iiid4i4MIiI&W

tado
'

nh 't
. I

O
'

d'd t d
- satl'sfazer os

uma ll1cer eza presaglOsa ou'

C d M
'

P
,

s can 1 a os everao I ,,-
•

" i d
·

1seguintes requisitos: IP�rsp�ctlva
de ll1sucesso. Ele re 110 U UO re la

a) - Ser normalista; nao tll1ha, absolutamente, ne-
b) -Ter 18 anos e menos de 30, nhum medo do que lhe poderia Proprietários - J. Moreira & Cia.

de idade; ,acontecer durante a noite. O IDfiior e mRis acreditado Clube de Sortel'o de Mo,r. -

c) -- Ter bons antecedentes, "C
A

• "

d) __ Ser vacinado; �mo era ele um dos pou- cadoria8 do Estado.

e) -_ Ter boa constituíção físiCE! COS pIlotos que estavam no ar Sort' �ií'Hl nos dias 4 e 18 de cada mês.
e mentrn1. em ação, aquela noite, 'Oude- PREMIO MIlIOR CR � 6 25000
A inscrição será proc�s�a?a me- mos acompanhar muito'" bem

I �. ,

diante requerimento dIrIgIdo ao
tAd

-
� A'

Muitas bonificações e inscrições de pagamentos.
Inspetor de Educação Física, e de- O ,as as suas o;per�çoe". s pn- Médico gratis
vidamente ínstituido dos compro- melras comul1lcaçoes que nos

NOTE BEM todas estas vantagens por apenas
.... :mtes das alíneas a, b e c. mandou foram as de rotina, C $ oe
Qua!qller in�orma��o. a respeito, durante a primeira hora de

' r 1, ,Tudo que promete cum-

podera �er obtIda, dI�rIail!'e?te, na
vôo até que a certa altura pre incontinAnte. Não exif'!e igual. Não reflita e não

Jnspetorw de Edueruçao FlSlca (rua' " 'du;-ide um só instante. Cnncl)rra para o próximo
.João Pinto, 42), no horárío do ex- mandou-no? a segumte mensa- sorteio, tenha cofiança, que, quando menos e6Jjerar, 8
pediente, \ gem: "Estao roçando mesmo sorte virá ao seu encontro
Florianópolis, 5 de ja,neiro de pela asa do meu aparêlho. Que Conserve bem na memória os dias � e 18

?944. Cai). Américo Silveira d'Avila sensação! Compreendeu-se 10-

Diretor go que Butch estava encaran-

Na Capital:
"no CrI
Semestr-e CrI
Trimestre Crt
W{>s Cr'
�úmf'r'() avulso

-

CrI
No Inferior:

CrI
Cr,
CrI

70,00
(0.00
20,00
7,00
0,30

Ano

Tr+mestre

,

()� orilo!; n s
í

s, mesmo não pn.

I
blkar!08. não serão devolví

dos.

� direção não se responsa
biliza pelos conceitos emítk

I__::_
nos artigos assinada.

Percaa Gordura
Um método novo, usado
nelas Estrêlas de Cinema
de Hollywood. Pede-se
obtê-lo agora nas far-

mácias.

---- 38 II

Oportunidade
ArrenJ.a-se, sob carsntíe

sólida. a "Padaria Central",
na rua Deodoro n. o 20 para
onde daverão ser encami
nhadas, até o dia 8 de abril
próximo. as resnectívas p�o
sestas, lO v 1

LIVROS
USADOS

Compro e Venda
Literatura, Pedagogia, P. iCQ.

logia , Matemática, Direito, En

'l�nharia, Me?icine, Topografia,
\....wematografla, E'etricid,lde
Rádía, Navegação Marítima �
Aérea, Geodésia, Física, Qu

í

mica, Mecânica, Carpintaria,
etc. etc.

O.L.ROSA
Rua Deodoro, 33

.......- - - -

..:- - -.""'- -.- -.- ,,"'wIV

Ao tentar esquivar-se às determl.
nacões dos ór2ãos de Estatística Mio
iit�r,. uma pessoa revela o que @;
,mmlgo do Brasil. E para os inim!-

� 1'08 do Brasil, a lei é il>Jlexlul.
IID. E. M_).
N.-.-. ---........-J"...............�...................�JOJ

Fabricante e distribuidores dos afamadas con

fecções, "DISTINTA" e RIVET, Possue um gran
de sortImento da casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, mo rins e aviamentos
para al:fai'.ltes, que recebe dir·eto.mente dos

melhores fábricas: A Casa .,A CAPITAL" chama a atenção dos Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita antes de efetuarem suas compras. MATRIZ em Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau li! Lajes.

J n, F moa'i••a

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ag�avãetll as "Doideiras" de Abvil
das

.

Casas Pernarnbucanas

Washington, _ (U, P.) - O
sr. Cordell Hull, manifestou aos

jornalistas que nenhum passo
havia sido dado no sentido do

rompimento de relações com a

Finlândia, e ao julgar-se a CIRURGIÃS - DENTISTAS

questão finlandesa deve-se ter Executam quaisquer serviços
em conta as relações daquele concernentes à. profissão.

País com a Alemanha, as quais Ótimo aparelhamento, sísfe-
ma moderno.

merecem especial considera- Atendem dià.riamente das 14

ção. , às 18 horas.

Expressou também aprova- Rua João Pinto 11 (sobrado).

ção à intervenção do rei da - "Os santos jamais prestaram

��é��b���Oel��?�t��e�r��I��I�: ro
.....

··u··
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..

·--a····m
..

··-::-se·····
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I ��::��ã�I�=gÓ�.i�aum:c:id:::i:ta�:
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Um olhar superfícínl para a vida

trou sua
. �dcepçao baf. �dotadr nao i w

I
_ de s. Bento basta para refutar es-

ser permiti a a pu ICI a e dos OS a emaes ta asserção sem fundamento. Nos-

apelos do rei Gustavo e do pre- 50 santo nasceu em Núrsia -Italia-

sidente Roosevelt em território Londres, - (SIT) - Os ale- em 480 Foi mandado para Roma.

d F' lâ di mães que ocupam a Tcheco- onde frequentou as melhores esco-

a III an la.
stovaquía, por intermédio de las. Mas, a vida licenciosa dos se�s

. colegas levcuvo a fugir para o ermo
seus jornais e suas rádio-difu- d S be u iaco. Aí achou um mestre
soras locais, queixam-se amar- da vida espiritual. Descoberto por

I gamente da rebeldia da popu- pastores, espalhou-se a fama de

lação chéca, em não aceitar, sua santidade nos arredores. Os

ôb I t t" manjes de um convento queriam
so re qua quer pre ex o a pro- tê lo como abade. Mas, a vida des-

I teção" dos germânicos. Os pe- tes homens não correspondia ao

riódicos que se editam em Pra- seu s- estado. Bento fundou, en-

ça, trazem suas páginas cheias tão, em Subiaco, um mosteiro.

de artigos sôbre uma profícua
Inimizades e calúni.as fizeram-no
abandonar aquele lugar e foi fun

colaboração que se deveria fa- dar o celebérrimo convento de
zer sentir entre os alemães e os Monte-Cassino. Aos 21 de março

chécos, apontando, como cul- de 543 morreu. Mas, a sua obra

pados de malograrem os seus
continuou. Monte-Cassino ficou o

berço da civilização cristã. Não é
planos, a completa ciência de afirmar demais. quando se diz
que têm os chécos sôbre as que a nossa cultura se baseia no

verdadeiras intensões da Ale- labor de s , Bento e de Iseus filhos

manha. espirituais. Em todos os domínios
do saber humano eram eles os pio
neiros. Eles fundaram as cidades
do norte da Europa; eles conser

varam as riquezas das litera
turas antigas; eles cultivaram as

artes; eles transformaram os sel
vagens nórdicos em cristãos civili'
zados. Mereciam o título "Civiliza
dores do Ocidenta". Oxalá tives
se a humanidade mais servidon.
como s. :a�nto !

Um milhão
de crianças
Rio, (A. N.) - Na reu-

nião de ontem do Conselho de

Imigração e Colonização foi
Comunicam-nos de Blume- dado conhecimento oficial das

nau que o Brasil E. C., conti- notícias publicadas na Espa-
nua reforçando o seu esqua- nha sôbre a possibilidade de
drão para os embates da tem- a Argentina receber um mi

porada de 44 com ele.mêntos d81'lhão de crianças européias, sob
escól da nossa "urbs H

• o critério de, ao alcançarem a

Emílio, o eficiente centro- maioridade, adquírlrem auto-Imédio do Caxias, cuja atuação I matícamente a nacionalidade
em nO!:1!:1a capital, despertou a daquele país, __-_� -:

em
1 atenção do público, deverá as

sinar inscrição dentro de bre
ves dias pelo querido gremio
blumenauense.

Também Teixeirinha, ex

em que se jogador do Lauro Müller, está
inclinado a tornar-se defensor
do Brasil E. C.
Inscrever-se-ão pelo Brasil

E. C. os seguintes jogadores:
Cordeiro, do Perí, de Mafra;
Pileca, do Tupí, de Gaspar.
Todos esses pebolistas atua

ram com destaque no embate
travado com o Amazonas, na

qual o Brasil E. C., colheu ex

pressivo triunfo pelo "score"
de 4 x 2.
�_·........_............w .......

um clube de tutehõl
Florianópolis

Mais

E Sallara da Cama Disposto para Tudl

Seu fígado deve produzir diariamente
um litro de bilis. Se a bilis não corre li

vremente, os alimentos não são digeridoe
e apodrecem. Os gases incham o estôma

go. Sobrevém a prisão de ventre. Você
sente-se abatido e como que envenenado.
Tudo é amargo e a vida é um martírio.
Uma simples evacuação não tocará a

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

rer esse litro de bilis e você sente-se dis

posto para tudo. São suaves e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bilis
correr livremente. Peça as Pílulas Cárter,
Não aceite outro produto. Preço: Cr. $ 3,00.

Ê pensamento de uma plêia- vantá-Io da inércia

de de distintos jovens desta ca- acha mergulhado.
pital, fundarem dentro em bre-I Os destacados jovens "sport

, ve um clube desportivo, afim- ,mens" que em silêncio, labu

de exercitarem-se na difícil
I
tam com ardor para ver a sua

arte do esporte bretão. idéia coroada do mais comple-
Êstes jovens, que são na sua to êxito, desejam entretanto,

maioria mantes do futeból, vêm que sejam os seus nomes con

trabalhando com afinco para servados em sigilo, o que aten

que se torne em realidade o demos gentilmente.
seu sonho. Podemos, no entretanto,

É uma idéia que merece ser adiantar ao público esportivo

apoiada por todos aqueles que da cidade, de que os jovens
tem em mira preparar a nossa' idealizadores dêste movimento,

juventude para um melhor por- já contam com o apôio de vá

vir - qual seja o aprimora- rios colegas, bastantes conhe

mento da raça brasileira. cidos no cenano pebolístico
O lema de Ovídio - "Meus varzeano, e que em outras épo

sana in corpore sano" - deve cas, mereceram atuação desta

ser praticado por todos os que cada em diversos clubes desta

trabalham pelo engrandeci- capital.
mento esportivo do Brasil. Fazemos votos de que a idéia

Em nossa Florianópolis, on- lançada por êstes distintos

de o futeból dia a dia vem pe- amigos, seja coroada de êxito,
recendo, é necessário que se elevando assim o futeból cata

trabalhe com afinco para le- I rinense.

DESPERTE D BILIS
DO SEU flGIDO

rc.,_..-•._-...........-w---w-.......__
. - ....-_-...._-..

da Ilha»peixada do «Veleiros

Nenbunl passo

A
Como transcorreu este agape

de cordialidade
Realizou-se domingo último quinha".

na sede do Veleiros da Ilha, no. Aquí vale ressaltar os dotes

aprasíve1 bairro da Prainha, a' c�linários do prof. !osé Mar

arande peixada, mandada 01'- tí ns, como um perfeito conhe-
b d d d " tí "

o'anizar por aquele renoma o ce OI' o me ler .

�lube de vela no sul do país. I E, sempre na maior alegria
Num ambiente onde predo- e camaradagem, encerrou-se, a

minou a cordialidade esporti- tarde de festas do mais renorna

va teve início a peixada, rega- do clube de vela, em nosso Es

da' com a insuperável "bran- tado.

t?-o -
- "..

Currú interessa ao 1
O Santos empatou com o Ju-

A F C
ventus por 2 x 2.

mazonas . • _

Fala-se, com insi�tê.ncia, em Treinou o Bagé F. (.
nossos meios pebolIstlcos, qu� I Em seu gramado sito à rua

o Amazonas, de Blull1enau, esta Almirante LameO'o' o Bagé F
. d n bter o eoncur-

. to ,
•

interessa o e 1 o C levou a efeito ante-ontem
C

'
O' di-o do es- ., , ,

so de
_

urru, touar a
,

. em rigoroso ensaio de conjun-
quadrao de amadores do AV�1 to sob a direção técnica do sr.

J;". C., gre!uio que se sagrou VI"
Euclides Pereira.

ce-campeao no certame amado-

rista de 43.
v A presença de Currú no arco

amazonense é, aliás, valiosa,

pois Currú foi um dos guardas
valas que mais se distinguiram
no magno certame.
Currú foi, por várias vezes,

"reserva" de Adolfinho. nas

pelejas do Campeonato Brasi

leiro de Futeból.

o jôgo foi transferido
Por surgirem várias dificul

dades, o prélio entre o N. P. O.
R. e a 3a Cia. do 14° B. C., que
deveria ser realizada sábado
último, foi transferida síne-dle,

Dr. ALEXANDRE DE
MATTOS

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

Consultas diariamente
das duas às 7 horas.

Laerte irá para o

Amazonas S. C. 1
Consta que o ponteiro Laer

te, que está em vias de assinar
Iniciou·se O Campeonato inscrição pelo Brasil, é cobiça-
Paulistà do pelo Amazonas, de Blume-

O Campeonato Paulista do nau.

corrente ano teve início, ante-
ontem, cujos resultados foram Reforços pilra o Brasil S. (.
os ssguntes:
o Corintians triunfou frente

ao COll1�ial pelo "score ,j de

7 x 3.
O S. P. R. vonveu o Portu

guesa de Esportes pela conta

gem mínima,
O Ipiranga abateu o Fortuw

guesa Santista, pelá contagem
t}.e 4 X 1.

,....
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UM POEMA DE TAGORE
Se não falares, hei de encher o

meu coração com todo o teu silên
cio, e suportá lo. Hei de estar
quiéto e esperar, como a noite cn

bisboixa e paciente na sua vigilia
estrelada.
A manhã há de vir, certamente,

e a escuridão há de evaporar-se
e a tua voz há de jorrar em tor
rente varando o céu,
En tão, em cada um dos ninhos

das minhas aves, as tuas palavras
hão de voar em canções, e as tu'
as melodias hão de brotar em flo'
res por todas as aléas de meu bôs
que.

1 que, nalgumas povoações ru-

rais da Escócia, a comuni
dade sustenta um certo número
de vacas exclusivamente para
fornecer leite aos que carecem

de recursos para adquirir êsse
alimento básico.

2 que os fotógrafos iranianos
têm o costume de colocar

de cabeça para baixo, em lugar
bem visível de sua galeria, o

retrato do cliente que deixou de
lhes pagar a conta.

3 que foi há pouco tempo inau-
gurada no Museu de Histó

ria Natural de Nova Iorque uma

curiosa reprodução em cera e

cristal de um trecho do fundo
do mar; e que tal reprodução,
com operius cinco centímetros
quadrados, apresenta numerosas

plantas e animais que só se po
dem ver com o auxílio de uma

poderosa lente.

4 que um grande número de
povos mahometanos consi

dera a seda um produto sujo e

desprezível, pon:,)ue é produzida
por urna lavra.

5 que na ilha de Cha than,
próximo das costas do Equa

dor, existe uma enorme quan
tidade de gatos pr-etos ; e que
esses animais, que vivem no

meio da lava dos vulcões, ali
mentam·se exclusivamente de
peixes e caranguejos por eles
mesmos pescudos.

6 que a construção do Canal
de Suez custou à. Inglaterra

a soma de 25 milhões de libras
esterlinas.

.....- -_-••_,._.......a,...................��,,)

Comprar na CASA MISCE
LÂNEA é saber economizar.

AXIVERSÁRIOS:
Transcorreu hoje a data natalí

cio do jovem Gilse Regis, filho da
exma. sra. d ' Maria Carvalho Re
gis.

Assinala a data de hoje o nata
lício da galante menina Zuma, fi
lha do sr. Erasto Macedo secretá
rio do Consulado dos Est�dos Uni
dos nesta capital.

Fazem anos hoje:
o menino Cesar·Ubaldo Cardoso

Câmara;
a sra. Balhina Portela d'Amaral.

Zoraide Silveira
E

ZHa Barbosa

projecão de filmes

O Instituto Brasil Estados Uni·
dos de Florianópolis realizará para
seus associados, hoje, as 4,30 e

7,30 horas, sessões cinematográfi
cas. com a apresentação do seguin
te programa.
A. Aspectos do Brasil.
B- O Brasil na guerra.
C- Os olhos da esquadra.

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

As autoridades responsáveis pell
fiel execução das Estatísticas Mili
\.ares podem exigir, sempre que hoJO·
ver dúvida quanto à veracidade di
qualquer informação, que cada ia
formante prove o que deelaroa, A
má-fé constitue crime contra a _

'faranca nacionaL (D. E. II.).

o do diasanto
s. Bento, Abade

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ENCERADOS

nazistas
credos

40s sofredores

Saque sístemátíco dos
contra igrejas de todos os

-

Um balanvo de roubos e depredações
\Vashington, março (Serviço ram tudo quanto puderam. Na

Especial da Inter-Americana) I Belgica, pela segunda vez, há a

- O dr. Charles G. Abbot, Se- tragica perda da Universidade
cretárío do Smithsonian Instí-] de Louvain, contendo mais de

tute, comentando em Washing- 600 mil volumes e

manuscrit,
os

Iton a destruição que os alemães preciosissimos. Na Checoslova
veem fazendo nos monumentos quia, bibliotecas e museus to

artísticos dos países ocupados, ram fechados e saqueados. Na:
disse: "Os nazistas estão ago- Polonia todas as bibliotecas ta- �

ra se arrogando a protetores mosas foram destruidas e os te-I
dos tesouros artistícos da Itália. souros artisticos roubados. Na

I

Berlim, numa irradiação do dia Holanda cerca de 1.200 traba- I

4 de janeiro para a Europa lhos de arte da coleção Coudstí-
!

disse: - A organização alemã ckker foram faturados, sendo

para a proteção dos tesouros 250 com destino a Hitler e 250

de arte da Itália já começou para Goering. Na Russia, a his
suas atividades na Tuscana. O tória de saque e de vandalismo

professor Heindenrich, diretor foi a mesma. Em Klin, durante
do Instituto Alemão de Floren- sua ocupação, os alemães queí-

! ����������������������������
ça acertou com as autoridades maram as músicas e os livros

italianas competentes as neces- de Tchaikovisk e transíor
sárias medidas para levar os maram o museu nacional a

mais valiosos tesouros artístí- êle dedicado numa pociloc. On
cos da Tuscana para locais tem- de os alemães passam executam

porários dentro da própria re- um roubo diabólico e sístemáti

gião. "Eis agora algumas atro- co das igrejas protestantes e

cidades em grosso dos nazistas católicas e das sinagogas. Hi
contra as obras primas da arte tler declarou que "baterá a

e da literatura mundiais. Eml porta com tanta força que a

Nápoles os soldados alemães fi-j humanidade lembrará dêle du

zeram mais estragos que o Ve-' rante séculos", quando desapa
suvio. Deliberadamente atea-' recer do cenário dos vivos. As- ������������������������������
ram gasolina e riscaram fosfo-! sim vai destruindo tesouros,
ros nos valiosissimos arquivos obras primas que só poderiam
da Universidade, reduzindo tu- ser produzidos uma vez na hís

do a montões de escombros e tória da humanidade.
cinzas. Mais de 200 mil volumes -_...-.-JO.-_..........._......_-........w_.-.w

foram incinerados. O saque na

abadia dos Beneditinos em

Monte Cassino, perto de Roma, Ora. L. GALHARDO -Ex
onde estavam colocados para .médica do Centro Espírita
maior segurança os mais valio- Luz, Caridade e Amor, co

sos tesouros de arte da Itália, munica a mudança do seu

os alemães levaram consigo consultório para a Rua Bue
preciosas coleções, inclusive nos Aires, 220 - 10 andar,
trabalhos de. Ticiano, El Greco, Rio de Janeiro, onde passa a

Corregio e Goya. Os nazistas. oferecer os seus préstimos.
limparam as galerias, museus

I

Escreva detalhadamente
e bibliotecas de todos os países' nome, idade, endereço e en

ocupados. Do Louvre de Paris '\P910pe selado para ares

e da Biblioteca Nacional leva- vosta.

a abertura da «8 Crediária
PARA-TODOS»

que oFerecerá ao distinto público de
Flori,snópolis um variado estoque

de novidades em:

Tecidos, Tapetes e Roupas Feitas
(ConFecções de luxo)

cavalheirt s e

para senhoras,
crianças.

TOMEM NOTA: Haverá uma secção
especial para «Roupas sob medida».

Rua Felipe Schmidt, 38
Esq. Geronimo Coelho

TENHA JUIZO I<��!� m�!'�����) de
ser concluidos dois pactos entre a

Grã Bretanha e a França, repre
sentada pelo Comité de Libertação
Nacional de Argel. Esses dois átos
constituem um violento contraste
com a alemã que consiste em san

grar a França até a morte. não
s6 financeira como economicamen
te. Os acôrdol!l anglo-franceses. en

tretanto, revestem-se de um cará
ter de ajuda recíproca, e não á
necessario frisar a importancia de
um acôrdo dessa natureza entre
membros das Nações Unidas, no

momento atual. A colaboração fi
nanceira e econômia -- além da
política, representada pelo "levo
lismo"·- também existe entre a

Alemanha e a França, mas é mui
to diferente da colaboração an

glo francesa recentemente selada
nos dois pactos a que aludimos
Dados, recentes, publicados na

pr6pria França ocupada, fornecem
nos novas rridicoçêee do volume
das depredações alemãs cometidas

I
nesse país. O "Jornal dos Debates"
de 12 de Dezembro de 1942 estima
va a despesa todal da França, nes
ta guerra, em 702 bilhões de fran
cos, dos quais 165 bilhões haviam
sido destinadas a despesas direta
mente bélicos e o reste, 537 bilhões
de francos à liquidação da guerra
e qastos de ocupação .

A guerra de 1914 18 custeu, no

total, 135 bilhões de francos de
modo que, mesmo levando em

conta a desvalorização subsequen
te do franco, a carga imposta à
França na guerra atual é enorme

A isso deve seracrescentado o "dí·
ficit franco-alemão de "Chearing"
que em 1943 se elevou a cerca de
60 bilhões de francos, isto é, uma
médio de quasi 144 milhões de

I
francos diários. Tomando esta ba
se de cálculos, os pagamentos to'
tais da Fránça ao inimigo, sob a

máscara do comércio e dos gastos
de ocupação atingiram cerca de
277 bilhões de francos apenas para
o ano de 1943 Um dos resultados
dessa política alemã de saque sis
temático foi a elevação assustado-
�a da dívida nacional francesa, e

mais uma onda de moeda fidu
ciário com as pertubações ineren
tes a todo o movimento inflacio- �

nisto. Enquanto isso, o invasor
alemão não diminuiu os esforços
no sentido de ampliar ninda mais

_ a exploração, em seu pr6prio be
nefício, do indústria francesa. Em
táis circunstancias, a cooperação
econômica mais estreita entre a

França e a Inglaterra, que ospre
santes ccordos anglo-franceses dei-
xam prever, constitúe a condição
prévia indispensavel, tanto para o

resurgimento da França como po :

tência, como poro a estabilidade
da I'egurança da Europa, afirmam
os comentaristas desta capital.

TEM SrFILIS OU REU-

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO·

PULAR PREPARADO

uando alguém, t8.t como 6 ea.,.
Iheiro da ítustracnc e-cima, ofllrecer
lhe. em o.mê.veJ gesto, um càlice do
excelente aperitivo KNOT, Ism�
oe V. Sia, de a.crescentar, BOB�
08J' " gentileza:ESTEE TAI1.
BEi'1 o I1EU APERITIVO '

I'REDIJ.ETfJ!

Tol1E KN�T.

13�fJl:&ilp:1
A �lFILI� ATACA TuDO O' ORGANISMO'

O' Fí!tado, O Baço. o Coração, o Estômago. ()�

Pulmões, a Pele. P_roduz Dôres de Cabeça, Dôres
DOR Ossos, Reumatismo. Cegueira, Queda do Ca-

belo, Anemia e Abôrtos.
Inofensivo 80 organismo. Agradável

como um '!icôr
Q E.L.IXIR 9 14 està aprovado pelo D.N.S.P. como
auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo

da mesma origem
Fi\LAM CELEBRIDADES MÉDICAS

Sobre o preparado ELIXIR A composíção e o sabor a
•914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR -914. re

que o tenho empregado, em comendam-no como arma de
os casos de Indícação apro- íaell manejo para o públlco
prtada (s1fills em varias de no combate á sUlIl!' qualída
suas m�nllestacõ� e- ) os resul- 'dei que frequente�ente a·
lados tem tudo satísjatortos, proveito no Ambulatorlo da
pois são rapldos e duraveis. Maternidade de Santa Maria.

Dr. Washington' Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passu

UhMoouro DA KI10riA.IIfO. (0/1. E fiE6UROS
!

�.
IT.t....í I

�-.- _ _
- -.._- �

MACHADO & CIA.
Agências e Representações em Geral

Matriz: FloriQn6polis
Rua 10ão Pinto, n. 6
Caixa Postal, 37
Filial: Cresciúma

Rua Floriano Peixoto, ./n (EdU.
Pr6prio). Telegramas: "PRIMUS"
Agentes nos principais muniolpiolf

da Estado

Prestigia o GO'fêrno e a.

classes armadas, - ou ser',
um "quinta. eoJuullta". <lt.
Df 1'.1.

LYRA, BORGES & CIA.
Reconstruções, pinturas, reformas

Consulte nossos orçamentos para pagamentos a

longo proso, prestações módicas, e vera como é
faci! transformar seu prédio velho em uma cons

trução moderna. mediante uma entrada pequena.
Compra, venda e administração de imóveis.

Rua Felipe Schmidt nO 44 - FLORIANOPOLIS

Não tenhas dúvida em de
nuneíar um "'quinta-coluna",
por maís que pareça teu amí
go; nio merece tua estIma um

traidor d. P'trlL (L. D. N.).

As anedotas e píadas aparen
temente Ingênuas são grandes
armas de desagregação mane

Jadas pela "qulnta.coluna".
(L. D. N.).

CARTAZES DO DIA
HOJE 3a.feira HOJE

(INE
A's 7.30 horas:

Ultima e definitiva exibição.
O firme que lã pelas tantas se transforma num sonho:

,l\1inha secretária brasileira
com Carmen Miranda, John Payne , Betty Grable, Cesar

Romero , Harry James e sua orquestra.
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB) Nat.
PLUTO ENTRE AS FERAS (Des. CoI.)
Preços: 3,00, 2,00 e 1,00. Livre de Censura

(INE «IMPERIAL»)
A's 7.30 horas

Uma comédia tão dôce que' pode ser recomendada como

sucedâneo do assucar :

A incrível Suzana
com Gínger Rogers e Ray Milland

CINE JORNAL BRASILEIRO (OlP) Nat,
GUAPO-PIZA FLORES (Shorn Colorido)
Preço: 3,00 (único). Livre de Censura

5a -teira
SIMULTANEAMENTE

Odeon às 5 e 7,30 horas e Imperial às 8 horaS
Stan Laurel .. o magro. e Oliver Hardy- o gordo,

na piramidal bola do ano:

Ladrão que rouba ladrão
90 minutos de gaq�albaâas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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II distinta Classe Médica do País

Quando em Janeiro p. findo grassava nos Estados Unidos da Amérícc e na Inglaterra
a gripe e havendo indícios de que esta epidemia viesse a propagar-sé no nosso

país, o Governo num rasgo de patriotismo e previdência que lhe é peculiar, apa
relhára-se sem demora para enfrentar todos os riscos que o país pudesse correr.

Assim tomou providências imediatas para garantir ao mercado um stock amplo e

suficiente de sulfanilamidas e seus derivcrdos, substâncias estas de grande crplicccõo
terapêutica em complicações da gripe, além de em muitas outras doenças, inclusive
as de natureza venérea, e aue no futuro só serão fornecidas mediante receita

médica. Para incentivar e facilitar a sua importação em maior escala, S. Excia. o

Presidente da República dignou-se baixar em 6 Janeiro p. findo o decreto-lei N." 6.172,
segundo o qual as referidas substâncias ficariam isentas dos respectivos direitos

pelo prazo de 180 dias.

É evidente que uma medida de tal amplitude suscitasse a mais viva repercussão por

entre a indústria farmacêutica, a quem competia, em consequência, tomar uma resolu

ção crdequddd e condígna. Nestas condições e possuidos do firme desejo de dar a
melhor cooperação e colaboração ao Governo, mórmente na momentosa quadra que

atravessamos, vimos por êste meio tornar público que houvemos por bem minorar de

)

o preço da nossa sulfanilamida, que tem por base o sulfatiazol e que é conhecida
no Brazil sob o nome de

CIBAZOL
(tubos de 10 e 20 comprimidos)

Com os nossos votos de simpatia e
Ao

apreço

PRODUTOS QUIMICOS CIBa S. I.

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

Orolru naclonw e estrangeiras - Homeopatias - Pertamart.a. -

Artl&,o. de borracha.
Garante-lN! a exata observãncta no receltuArlo m6dJoo.

PREÇOS MÓDICOS.

._.....r_·_�._4-..,....-..._ --....-..•- ....-.--.-,,__-.---.........-.-....---.-•...,..,..�

I Entermei ra! da
COMPANIDA "ALIANÇA DA BAlA" re�,erva

RlO 20 (E) - Entre as mo-

Fundada em 1870 - Séde: B A I A dificações introduzidas no re-

INCENDIOS E TRANSPORTES gulamento para o Quadro de
Capital e reservas Cr$ 71.656.189.20 Enfermeiras da Reserva do

Cifras do balanço de 1942: Exército, duas há que, segundo
ResponsablHdades ...• .... .... . .................• Cr$ 4.999.477.500,58 O diretor de saude, mereceu ser
Receita . ........•.•.............•.. Cr$ 70.681.048,2,0
Ativo . ..................•.......... Cr$ 105.961.917,70 ao limite máximo de idade que
Sín tstr-os pagos nos últimos 10 anos Cr$ 64.986.957,20 [passou de 40 para 45 anos, e a

Responsabilidades . Cr$ 76.736.401.306,20 que diz respeito á situação das
Bens de raiz (préd íos e terrenos) Cr$ 23.742.657,44 mulheres casadas e das desquí-DIRETORES: - Dr. Pamfilo d'Ultra Freire de Carvalho, Dr. Francisco

de Sá e Anisio Massorra. tadas. Estas foram equipara-
Agências e sub-agências em todo o território nacional. - Sucursal no das ás solteiras e aquelas serão

Uruguál. Reguladores de avarias nas principais cidades da América, Europa aceitas mediante autorização
e Afrlca. por escrito do marido.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS ...._w .....................- ...........-..... -.rv

C A'" P O S 1" O B O & C TA. - Rua Felipe Sc�mi<1t, n. :� CASA MISCELANEA distri-Caixa Postal D. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. ALIANÇA ' .

SUB-AGENCIAS EM LAGUNA. TUBARÃO. ITAJAí, BLUME-

I
buidora dos Rádios R. C. A

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL Victor, Vávulas e Dsicos -

....,.......... ._...,...,...__........-__.-........-.-.-,.,..... .-.-.-......... .-a•.••-.-.-.-.-. .__ Rua Tr a j ano, 1 '2.

,

-�,.".._.• -"_--,"-'-< •

4,0 ta:wr QUa

t'ltgtd dQ COW1.-
'"

PVd9, noo eq-

�UQC;d de ll1-
cluir o l'V1.ard

Vll�dg0 9dblli1 "

SE�AS
padrões maravílhosos. finíssimo occbcmento das melhores

fábricas do país. são encontradas nos balcões da

Casa SANI.I. BD A
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



\_

o ESTADO- Terca-feira, 21 de Marco de 1944
...._,... ''''*toi'Õi�MlIDl��,\iJIliUi!)iII� !III1__51i111,_g__IIiII ---------------------.--

6

Um
.
brasileiro, herói das Marshall Cenas do nosso esforço de guerra

Belo Horizonte, 21 (A. N.) - arma do soldado abatido pOIS ricano no RIO. Continuando o

Através uma emissão dos Esta- como capelão não tem el�men- professor Otis acrescent�u: .Rio, 20 (A. N.) - Para Porto Alegre, seguiu pelo avião

dos U?�dos, foi divulgada aqui tos d� combate, o tenente Mad- "Não é agradável _ eu o sinto d::" Iiuha gaúcha, o capitão de corveta Gregg �oland, fa�noso
a n�tICla do ato de. bravura dox mvestiu para a frente, _ ter 4 filhos na guerra, como cllle�atografls�a americano e membro duma unidade de fllmes

praticado p�lo tenen�e O_tis ocupando, o bastião nipônico. sucede comigo. Todos nasce-
navais �a Martnha dos _!lJstados Unidos, atualmente servindo

Maddox Jumor, .capelao a�s Falando ::" repo_rtagem, o pro- ram no Brasil e possuem gran- I�O B�'asIl, _para a obtenção de cenas �obre o nosso esforço de

Corpos de. Fuzileiros Navaís fessor Otis Maadox rundador de amor a este país. Há quase guerra, para? conjunto dum grande fIlme sobre a enorme luta

norte-americanos, durante a do Colegio Batista e que aqui dois meses não recebia notícias da Democracia contra o nazi-fascismo. O comandante Toland

invasão das ilhas Marshall, no se acha radicado há mais de 20 de meu filho Otis. O programa
vem de ser premiado pela Academia Cinematográfica de Hol

Pacífico. Conta a notícia que anos, disse que dos seus filhos, radiofônico que falava de sua lywood pelo melhor filme documentário de 1943 e que se íntí

a.quele jovem, que é .brasileiro, I todos nascidos no Brasil. qua- ação, por sinal ouvida apenas tula "Sete de Dezembro_", sobre o traiçoeiro ataque japonês

fllh? do .professo� <?tIS �addox. t�o servem atualmente nas por meu filho David, surpreen- cOI�tra Pearl Harbour. Esse prêmio foi recebido nos Estados

aqui l:esIdente, dístínguíu-se de Ifor�as arI_?adas dos Estados deu-me por completo. Aguardo �l1ldos pelo coronel Frank Knox, ministro da Marinha, que

manelr� ,p�-oemmente. na I Umdos. Sao eles Otís, h8r01. C!_a.s ! agora, no�ícias mais comple- fez ulterior entrega ao comandante :rolando Em sua v!d� civil,

oc�paçao ca In�.a de Rol. De-IMarshall, Samuel, capitão, I tas. Ja sei porém que Otis não 'o comn�ante Gregg Toland conquistou outros premios da

p01S de. s�bm�t.lda a tremen,do I Paulo, te�en�e coronel. serviu- I está ferido e isto me deu gran- Academia de Hollywood.

bombaI.?e.IO aéro-naval, as for-, do no Atlântico e Daniel, te- de tranquilidade. Acompanho
----------------------------

ças anfíbias lançara�:se ao Inente �édico. UI? quinto de a guerra nos meus mapas, ob- O interventor As perdas
ataque contra as posiçoes que nome Joao, supenntende uma servando com anciedade o

os amar�los ainda detinham[ secçã� de uma fábrica de bom- avanço de nossas tropas pelos em Lages nipônicas
naquela Ilha. O tenente lVIad-\ bardeíros em Fort Worth, no frontes. É o que posso fazer na
dox acompan�ou-8:s e, no .fra- '_'exas. O mais moço, David, minha idade, desejando, como

-- Q. G. Aliado no Pacífico sul-

gor da luta, VIU cair a seu lado trabalha na comissão de com- desejo ardentemente a vitória Lajes, 18 Retardado - (Deip ocidental, 20 (U. P.) - Foi

um campanheiro. Tomando a pras da embaixada norte-ame- das fôrças aliadas".
' - O Interventor sr. dr. Nerêu i oficialmente anunciado que as

___ . .__ .-______

Ramos continua recebendo as fôrças aéreas do Pacífico sul
mais expressivas homenagens Idestruiram 391 aviões japone
de todas as classes locais. Ex_I ses desde 20 de novembro até

ce�endo ao. �xito dos anos a�-110 deste, além de arrasar total-

I
tenores, fOI maugurada hoje, mente as cinco bases aéreas
dia 18, às 14 horas, a Terceira inimigas próximas a Rabaul,
Exposição-Feira Agro-pecuária! A vitoriosa ofensiva aliada
e de Produtos Derivados de: deixou de 25 a 50 mil [apene-
Lajes. Falou, no ato inaugural, I

ses inteiramente isolados-nas
o sr. dr. Arthur Costa Filho, Salomão, sem contar os 50 mil
secretário da Viação, Obras I em idênticas condicões na zona

Públicas e Agricultura, que da Nova Bretanha- e Nova 11'-
. pronunciou substanciosa ora- landa, onde são submetidos a

A Hungria sob ocupação militar !Sra. Eloisa rranoada a!�fil��.��e g��s ��������:� ��l�:�� bloqueio marítimo e

Zurique, 21 (U. P.) _ Todas as comunicações telefônicas, I
.

Chegou o�tem a esta das raças cavalar, muar, bo- Um oficial de Marinha aue

diretas ou indiretas, com a Hungria estão interrompidas. Não Capital, onde sera hospede do vina, etc., destacando-se, desta, participou nestas operações
foi possivel estabelecer contacto com qualquer parte da Hun- Govêrno, a ex�a. sra d. Eloisa I os especimes holandeses deno- disse:

-

gria, desde qualquer ponto da Suécia. Corre insistentemente a Tab_oada, pre�Idente da Fede-! minados "Lampeão" e "Lapa", "Os japoneses isolados em

versão de que grandes movimentos de tropas alemãs se estão ;�ça? das S�cIedades de Assis� pertencentes ao criador Ar-] Bougainville suicidavam-se ao

verificando através da Hungria, que já se encontra sob ocupa-: tencia aos Lazaros do Paraguai mando Ramos. Os touros' se lançarem em massa contra

ção militar alemã. e que vem, �companhada de "Shangai" e "Bataclan", per- 'nossas posições em desespera-
Angora, 21 (U. P.) __ Parece ter-se confirmado a notícia

sua Secretáría, �xma. senho�a, tence�tes, res�ec.tiva�1ente,
I
do e�fôrço para reconquistar

de que a Hungria foi ocupada pelas tropas alemãs. Segundo in-
d. EI�a. Garay:..Em companI;ra aos criadores Anto.mo Lisboa e a baía da Imperatriz Augusta

formações de Bucarest, a ocupação ocorreu precisamente quan- d� .dlstmta visitante, tamb�m Manoel ClarC!_ de. LlI�a, prende-, e os tr�s aeródromos"

do o regente Horthy e os generais hungaros visitaram o Qua1_'- VIaJa a ex:nG1:. sra d. Eumce ::am a atençG1:0 _geral. Os fest�- I Os Japoneses, apesar de

tel General de Hitler, a convite dêste. A emissora hungara du- �eaver, pr�sr?ente da Fe.de!a- JOs da Exposição foram abri- enormes perdas, persistiram
rante o dia de hoje só propalou notícias exclusivamente ale- ç�o das SO,cIe�ades de Ass.Isten-llhantado� pela Banda Musical. em ínuteis ataques, os quais
mãs, Deve ser lembrado que a ocupação nazista técnica-

cia aos Laz�Ios do Brasil. � de Vacana. Ilhes causaram mais de mil

mente sígnírlca apenas o aumento elas guarnições alemãs na- ��nhora El�Isa Taboa�a, _que e I ,.
mortos e� qu.atro dias.

quele pais posto que o Reich tinha direito de trânsito na Hun- -�guIra d� .grande wo�eçao so- Denúncias '
Dos avioes Japoneses destrui-

gria desde 1941. CI:: I�a. vizinha RepublIca e 9-ue I
I dos 816 encontraram fim em

. lalí dirige com

mcontestavelj
- Icombates aéreos.

Ardorosa .Â te
-

.. Foi tornado prestígio e desprendimento Rio, 20 (E.) - Ao presiden- Aproximadamente 90íl, das

ll. ti. f'-J.
. �çao. sem efeito. pesso�l, a campanha de ?om-I te do Tribunal de Segurança, I perdas inimigas foram assina-

anti-fascista 1 anunCIO da nossa 2." pá, bate.a lepra, velO ao I?rasIl, a,o procurador Mac Dowell da ladas entre 17 de dezembro e

. .
í:jmõ. sobre o arrendamento c::mvIte do nosso Governo, a-' Costa apresentou denuncia 19 de fevereiro quando do arra�

131O! 20 (A. N.) - VIa Nat�l dti "Padaria Centrai". flm-de obsel'var o que se está I contra Onisio de Oliveira e Lu. samento de Rabaul pelas fôr-

e. Afnca �o Norte; _ pl'OSsegulU faz�ndo em o nosso país, na so-I gio Pantato, por infração da ças aéreas.

:'Iag�m h?Je em a�I�o, o senhor (ONVINUAM luçao daq,uele rel�v��te pro- i tabela de preço�. � denuncia Os bombardeiros aliados, du-

Ett?I � VI�la,. antigo dep.utado tlV IU�(Q NDO ?:ema socI�1 e samtallo. Tendo .refere que o pnmeIro vendeu rante o mencionado período,
soclalIsta ItalIar;o que fOI ch�-l Chung King 21 (U. P.) _ As IJa percorndo quase todos os um litro de leite por um cru - afundaram 25 navios de todos

ma�? a seu paIS pela facç.ao fôrças sino-americanas do ge- Estados, cheg:: agora a vez do· zeiro e vinte centavos, quando: os tipos em Rabaul, e 95 bar

polltIca a que pertence, cheÍla- neral Stilwell continuam �van- nosso, onde a Ilustre dama terá o preço da tabela era de um cacas.

da pelo conde Sforza e pelo sr. çando na Birmânia, onde fo- oportunidade de verificar o que cruzeiro, afirmando, no inqué-! -�--.---------
Benedetto Crose. O sr. Viola, ram capturadas várias cidades ta;rnbém aqui se vem fazendo, rito instaurado pela polícia de Frefll'a uma parte de seu

que. se encontrava �xila?o há e milhares de japoneses foram i
em obediência a v8:sto progra-, Minas, que o fizera por ordem t!'OCI; em "Selo� Pró �)o(:nte

mUItos anos no ChIle, e arclo- aprisionados. O boletim de ma de amparo socral, naquele expressa da Empreza Latici- Iobre do HospItal de cal'Ida

rosa a.nti-fascista e antl-mo- :campanha do citado general se,to� de assistência e saúde nios Triangulo Limitada, de de", � estará conh:iJmindo pura

narqUIsta, s�ndo seu programa I diz que as operações se reali-, publIca e de combate ao mal Belo Horizonte, onde os dois que �Ie tome maIS um pouco

� restabelecImento ,d� amplas zam com eficaz apoio aéreo" de Hans�n. . A .! �rabalham. Para o processo e �e leIte, tenha .melhore� medi·

ll�e:'dades de.mocratlc�s na! tendo uma formação compos-: A �ocIedade de Asslstencl� Julgamento, foi designado pelo ca.mentos, �aIS conforto no

ItalI�, ?om a mstauraçao da

I' �a de 40 aviões americanos in�, aos lazaros� de Santa .c.atan- presidente do Tribunal o juiz leIto de sofrImento, etc. �tc•.•
RepublIca. terceptad.o uma numerosa for-I'�a, p::est:;tra � nobre vIs:tante Pereira Braga. (Ca��anha de �uma]l](laLlt�

;:a de cacas inimigos. srgl1lflcatIva aemonstraçao de I
do HospItal de Cal'l(}ade).

•

I fraternal solidariedade e de, O seu a seu dono . -

eh/Joam r lo aprêço, oferecendo-lhe hoje I -

Evacuaram Vlnltsa
Uu e rços às 15 horas, no Educandá- Perdeu,s,e no �rajeto da. rua Ti- Lo�dres, 21 (�. P.) -- O co-

Nápoles, 21 (U. P.) - '1'1'0- rio "Santa Catarina" uma re- rader:'tes a Fehpe Schrr.ldt, .um mumcado alemao transmitido

pas alemàs cheg'áram êl. �ássi- -
reloglo de pulso marca «StudlO», peh rádio de Be"li1l1 ·nfo·' u

cepçao. A pessoa que o encontrou, pede.se A.
'-

.. _� , J LUO

no para reforçar os porltos 011- entregar nesta gerência, país será que "ts f?IçaS nazlsv8.S ;evacua-

de resistem ainda as colul1as Despertara") bem gratificado. l'i:11n a, crdade de Vinitsa, após
Eazistas, continuando os .t'\Jia- U

faleceu Sau'fIRgel
destrUIr todas as ;mas instala�

dos a dominar int.eiramente as '�I81te§1esse
w çôes militares.

Portugal-Brasil colinas situadas ao norte e oés� U 11 l,'Emory
.

Rio, 21 (A. N.) __ Vai ser
te da c�dade. IVh����Oa'd�� ��io��� nac?0��� Ta�pa, 9hicago, 20 (D. �) Rei Pedro casou-se.

restabelecida a navegaçãb· por- O�aslonaram da.nos nas bolsas de Lisboa. e do POf-
- VItIma au!? colapso cardla- Londres, 21 (U. P.) -- Reall

tuguesa regular para o Brasi�. Londres, 21 (D. P.) _ A to, durante a semana passada, I �o, faleceu hOJe, aos 61 anos de! zou-s� hoje, às 16 horas, na

O �n�cio da linha será em a.bnl agência alemã DNB informa j apresentou-se fraco, e:l{CepLO jldade, �amuel ��ory ,:r�om�: embarxada da. JUAg�esla.vja em

proxlmo entrando em servIços: que, a despeito do mau tempo para empréstimos consOlidsd03l'S0l1, ed�tor do JOI�al TImes, Londres, a cerrmonUl ue casa

três navios mistos. com gran- reinante, formações aéreas do Estado. Os títulos braf'ileI- d.esta CIdade. O e.xtI�to era I?re- me!lto do rei Pedro da Jugoes�
de c�pacidade de carga e pas- aliadas efetuaram um ataque 1'os despertaram grande inte� I sIdente <,d� A�socIaçao All?-el'lCa- lavra com, a. prince.sa Alexan�

sagelros. contra uma cidade a oéste da resse e os negócios em torno na de EdItores de JornaIs. dra da GrecIa.

I
Alemanha, tendo ocasionado dos mesmos foram assás ',UOVi-j

�:a�e�h!�O !��D��S nO'2dsistritos reSiden-l::;f�7!�d��;"o��;� à�emercadO -P-e-d-r-o--P-a-u-l-o-·--L-e-o-n-e-'-Ii-.
Londres,21 (U. P.) _ Infor� I e ,(} penas escaparam Missa de 3.0 ano

ma-se que a form8.ção de caGas;. Npva Jersey, 21 (U. l�.) - Um ollibus transportando apr?· A tamflia Leonetti, convida os parentes e omig'o9

QUe escoltou borr.bardeil'oS xImadamente 25 passageIros, derrapou sobre a ponte do l'l{) para assistirem a missa, em intenção da alma.

norte-americanos em sua ofen- PasS'laic, precipitando-se nas águas. Apenas seis ou sete pes� pelo 3· ano, de tctlecimento. do querido ente PEDRO

siva de hOJ·e contra a Alema-! soas escapal'am com vida, segundo se sabe até agora, tendo P�UL?, que mandam celebrar dia 23 (quinta-
. d d b b d t' ·t·

feira as 7 horas, no altar de N. S. de Lourdes na

nha, era composta de 500 a ôOO SIdo a causa o esastre uma rusca mano ra o mo ons ,çt Catedral Metropolitana. Desde já agradece a todos que ailBistire� a

l;l.paJ�lh9S, para �e <l��viar de n}X' l'eqre�t@· I ê�se ato da. SQ:rLta Reliqlaa, 2 y, 1
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