
Quando começamos
a viver ...
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RAM LANÇADAS, ONTEM À NOITE, PElA FORMAÇÃO DE MAIS DE MIL BOMBARDEIROS LANCASTER E HALIF
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BOMBARDEARAM BERLIM. ACREDITA-SE ENTRETANTO? QUE ESTEVE EM AÇÃO UM NúMERO MUITO MAIOR DE AVIõES
.. n:··

BRITÂNICOS SôBRE A ALEMANHA.

Perseguição
aos judeus
Londres, (SIT) - Notícias

que chegam do "Protetorado",
dizem que os alemães, depois
de uma curta pausa, reinicia
ram suas atividades de terror

contra os judeus checos, resi
dentes no "Protetorado", aos

quais, desde o início da OCUp':l

ção, não obstante, as restri

ções impostas eram as mais

pesadas possíveis. Como sem

pre, as autoridades alemães

alegaram "necessidades de

limpeza". Alguns milhares de

judeus que viviam em "guet
tos" foram mandados aos cam

pos de concentração para tra

balhadores forçados, onde, ine
vitavelmente, terminarão seus

'dias, padecendo de fome, frio
e maus tratos .

.-------------------------

Prisiio de sacerdotes
Londres, (SIT) - Os cír

culos secretos da Tcheco-Slo
vaquia expediram um comuni
cado extra, anunciando que fo
ram efetuadas prisões de mui
tos sacerdotes católicos no ter
ritório conhecido pelo nome de
Boemia-Moravia, todos eles
acusados de ajudarem o prosse
guimento da resistência inter
na contra os invasores.

Não teve sorte
Belo Horizonte, 26 - Mais

um assalto curioso ocorreu
, nesta cidade, parecido, em par
te, com o caso do ladrão do
"Bar Capital", também aqui
situado, o qual, Querendo fugir
da polícia, em um automóvel,
telefonou para o pôsto de car

ros de praça. Preocupado com

a polícia em vez de discar para
o pôsto de a.itornóveís, fez uma
ligação de socorro policial. O

larápio de agora penetrou no

"Bar Cinédia", revistou tôdas
as gavetas da casa de comércio
não conseguindo porém. abrir
a caixa registadora, acendeu a

luz para ver como a máquina
funcionava. Não teve sorte,
pois em vez de ligar o interrup
tor da luz interna, ligou a luz

externa, acendendo também
um grande anúncio luminoso.

despertando a atenção dos cho
feres, que estranharam que o

anúncio fôsse ligado altas ho
ras da madrugada. Aproxima
ram-se e viram o gatuno. Cha- I
mando um policial, êste foi en
contrar o larápio escondido
dentro de uma geladeira.
� �-

Impressionante crime

S. Paulo, 26 (E.)-No acam

pamento da firma C. G. Vila
Nova, no bairro de Parateí. em
Jacaré, registou-se, ontem, à
noite, impressionante cena de

sangue. Valdemar Medina de
Oliveira natural de Minas- onde
é casado, apaixonou-se pela
menor Geralda Augusta de

Sousa, de 14 anos, residente
com sua família nas proximi
dades do acampamento, no

qual trabalhava Valdemar. Em
virtude da objeção do pai ao

namoro da menor com Valde
mar, êste resolveu eliminá-lo,
e, ontem, escondendo-se na casa

do acampamento, com espln
garda e revólver, desfechou 151tiros no progenitor de Oeralda,

atingindo esta também, que,
como o seu pai, teve morte
quasi que ínstantanea. O cri
minoso foi preso.
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o Quando nós começamos a vi
ver, o que é doce nos parece
tão doce e o que é amargo tão
amargo que,' inevitàvelmente,
dirigimos todos os nossos dese
jos para os prazeres e procura
mos, não durante um ou dois

I Florianópolis-Segunda-feira, 21 de Março de .1944 I N. 9069 meses apenas, alimentarmo

I nos de favos de mel, porém pa-
ra todo o sempre não provar

".00tl80U8 a f·nga naZI·8ta. �:��s�i��::�:�l!���:�a�t���
U inanição. Oscar Wilde.
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As tropas do marechal Zu
kov, já se encontram com

batendo nos arredores da
. fronteira de Bucovina,
chegaran1 a cerca de 95
quilômetros da fronteira

da Checoeslovaquia, en

contrando-se ainda a me

nor distância dos territó
rios hungaros. Na frente
da Bessarábía, os soldados
do general Konev obtive
ram novo êxito e estão si-·
tuados à apenas uns 50
quilômetros de Jasy, no

território da Rumânia on

de, ao que parnce, está se

diado o Q. G. de von Man
nestein. Tanto na zona vi
zinha à Bucovina como na

Bessarábia, os nazistas
continuam fugindo em de
sordem abandonando pe
las estradas material béli
co de todos os tipos, desde
tanques e canhões até ar
mas portáteis.

Sangrenta a luta em
Cassino

Conseguem os ale
mães r�lomar algum

terreno
Argel, 26 (U. P.) - Prosse

gue de forma sumamente san

grenta a luta pela posse de
Cassino. Informações de Argel
indicam que os nazistas envia
ram reforços para aquela fren
te, conseguindo reconquistar
cerca de uma quarta parte da
cidade. As fôrças aliadas con

tinuam, entretanto, mantendo
as suas posições e repelindo
tenazmente todos os ataques
lançados pelos inimigos. Algu
mas unidades nova-zelandesas
estão intrincheiradas em posi
ções montanhosas na área da
cidade e a despeito das acome

tidas nazistas, da chuva e do
frio, permanecem firmemente
nêsses pontos de apôio que
serão de valor incalculável
para uma nova ofensiva geral
aliada.

r

Mais de 20 mil alemães lá foram mortos
Moscou, 26 (U. P.)

Mais de 20 mil soldados
nazistas já foram aniqui
lados pelas forças do ma

rechal Zukov, desde o mo

mento em que iniciaram a

sua nova ofensiva ao sul
da linha 'I'arriopol-Pros
kurov. Os russos irrompe
ram através as linhas na

zistas, depois de sangren
tos combates, acreditan
do-se que vários contin
gentes germânicos fica
ram com suas comunica
ções cortadas, em vista da
rapidez do avanço russo.

Ruas da cidade
o antigo prédio conheci

do por "Chácara do Espa
nha" (aos fundos do Grupo
Escolar "Lauro Müller") e

parte da chácara do sr. Edu
ardo Horn foram recente
mente loteados, abrindo-se
lhes ruas, ao longo das quais
já se erguem não poucas e

muito bonitas casas de mo

radia.
Acontece, porém, que es

sas ruas, bem no centro 1Lr

bano, até agora estão sem

iluminação e sem calçamen
to; e, 'por terem sido traça
das sôbre terreno de pouca
resistência, facilmente se

transformam, com quaisquer
chuvas, em pavorosos lama
çais.
Naquele ponto da cidade,

o sr. prefeito municipal está
fazendo construir casa pró
pria para sua moradia. Se
gundo nos dizem, s. s. até
agora há protelado a insta
lação de luz pública e a

construção do calçamento
das referidas ruas, pelo es

crupuloso receio de que os

maldizentes o increpem de
haver melhorado aquela zo

na por êie ter, ali, interêsse
próprio.
Parece-nos que o sr. pre

feito municipal esericpuliza,
sem razão, nesse assunto,
que, uma vez resolvido, vi
ria beneficiar todos os pro
prietários que alí já cons
truiram casas, como outros,
que, para construir, apenas
esperam se realizem os alu
didos e tão esperados melho
ramentos.
As pessoas sensatas e jus

tas pensarão como nós. O
procedimento do chefe mu

nicipal, a respeito, estará
acima de quaisquer male
dicências, infelizmente, tão
comuns em nossa terra,

o Banco ee Brasil
doou um milhão

.

de cruzeiros

Poços de Caldas, 26 (E.) -
Viajando no "Raposo Tava
res", em companhia do sr. Wal
ter Moreira Sales e senhora"
esteve nesta cidade o diretor
dos "Diários Associados". No
hall do Palace Hotel, o sr. Assis
Chateaubriand encontrou-se
com o sr. Marques dos Reis

,
'

que aqui se encontra em esta-
ção de repouso. O diretor do
Banco do Brasil comunicou
então ao sr. Assis Chateau�
briand que, em reunião de di
retoria, o principal estabeleci
mento de crédito do país havia
subscrito um milhão de cruzei
ros em favor da Campanha de
FJ2denção da Criança.
O sr. Marques dos Reis disse

I ao diretor dos "Diários Asso
ciados" que seria motivo de jú
bilo para a diretoria do Banco
do Brasil que um dos centros
de puericultura que fossem

I construidos com essa contribui
ção, tivesse por sede a cidade
de Pôrto Nacional, do Estado

I de Goiaz. A auspiciosa notícia

JIogo se irradiou por tôda a ci

I dade. calando fundo no espí
. rito de nossa população. Reve
la-se, a propósito, que o Banco
do Brasil foi um dos maiores
esteios da Campanha Nacional
de Aviação, a que confiou nu

merosa frota de aviões, hoje em

plena atividade nos mais dite-

,rentes pontos do território na
cional.

A DOAÇÃO DO CONDE AN
DRÉ MATARAZZO

Rio, 26 (E.) - A sra, Darcy
Vargas, marcou o dia 29 do
corrente para receber a doação Ide 200.000 cruzeiros com que o

conde André Matarazzo vai
contribuir à Campanha de R8·
denção da Criança.

Aniulais, magros
Pessoas, que se diz foras

teiro entre nós, dirige-se em
carta a O ESTADO, salien
tando, embora de corrida
alguns lindos aspectos dd
capital, mas particularmen
te para frisar que, "ao con
trário do que se vê em ou
tras cidades de Santa Cata.
rina, o estado de magreza
dos animais de traciio" é de
todo em todo lastimável. A
seu uêr, êsses animais são
"esqueletos a puxar carros
e carroças". Acrescenta o

missioista que "a alta do
milho não é motivo para se

deixar em pele e osso os po
bres animais, que concor
rem para o ganha-pão dos
donos". E termina assim:
"Naturalmente, liá nesta
capital autoridade encarre

gada de tal assunto, porém
não sei a quem dirigir-me'
e, daí, jazê-lo a O ESTADO
a-fim-de que os forasteiro�
não levem impressão má dos
sentimentos de humanidade
de seus 'habitantes".
A observação é justa. Nós

mesmos já a fizemos por
mais de 'uma vez; mas nos

sas palavras nenhum eco ti
veram. Nesta capital não há
quem, declarada e âetermi
nadamente, tenha por obri
gação sanar ésse lamentável
espetáculo rueiro. tão cho
cante para os corações hu
manitários. O que existe é
um decreto federal da Pasta
da Agricultura (do tempo
do sr. Juarez Tavora) e que,
se jôsse observado, de certo,
poria termo ao lastimoso fa
to, que tão fundamente co

move as almas bondosas, '

.'
....JJ'

Crime monstruoso
RECIFE, 26 (E.) - A polí

cia elucidou o crime praticado
pelo dentista Paulo Martins de
Almeida Filho, o qual, após
contrair matrimônio com a fi
lha de um proprietário de en

genho, em Cavalcanti no mu

nicípío de Nazareth, passou a

residir alí. Aos quatro meses
1e casado, aproveitando-se da
ausência da família, abusou
-orn as menores Edite e Otília e

para fugir à responsabilidade
lo ato criminoso, lançou arsê
'1ico na refeição das vítimas,
:rue eram irmãs, as quais fale
�eram em consequência da
ação criminosa.

Provável substituto
Rio, 26 (A. N.) - No Serviço

de Oto-Rino-Laringologia da
Assistência Municipal. I) dr.
Werneck Bastos, provável subs
tituto do dr. Caiado de Castre,
extraiu, com absoluto �xito,
uma placa de metal do esôfago
de uma cnança de seís aros.

. "

No setor
�nzio ..Netuno
Argel, 26 (U. P.) - Conti

nua estacionada a batalha da
cabeça-de-ponta de Anzío-Net
tuna. Durante a jornada passa
da, não se registaram modifi
cações apreciaveis naquela
Crente. Outros despachos acres
:,entam que as fôrças aéreas
rl iadas estiveram em ativida
de, atacando posições inimigas
na frente de batalha e vias de
comunicação nazistas em Or
vieto, Sulmona, Fano, Riminia
e Ancona.

Cinco milhões
WASHINGTON, 26 (UnÍted)

- O presidente Roosevelt de
clarou que, atê o dia IOde ju
lho próximo, cinco milhões de
soldados norte-americanos es
tarão além mar,
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De ordem do sr. Prefeito Mnn ícipal,
torno público. a quem interessar possa,

que, durante os dias 2'7, 28 e 29 do cor

rente, no Serviço Municipal de Estatís

tica. funcionando no anda r superior do

edif icio da Prefeitura Municipal, serão

atendidas as pessoas que. por qualquer
motivo. deixaram de comparecer ao

Serviço de Lenvantamento Censitário,
que funcionou no edifício do Mercado

Municipal nos elias designados para suas

zonas de residência. para o fim de ser

organizado o Serviço de Racionamento
dos gêneros de primeira necessidade.

Expirado êsse prazo, será procedida a

expedição dos respectivos cartões, sem

que assista a qualquer reclamação por

parte dos que não atenderam à presen
te convocação, ficando excluídas do ra

cionamento. as pessoas que não se apre
sentaram para prestar os esclarecímen
tOH necessários.
Outrcssím, faço ciente, que ficam con

vot-ados os moradores dos sub-distritos
ele Estr-eito, Tr+nrlade e Saco dos Limões,
para comparecerem nas horas. dias e lo
cai abaixo discriminados, a-fim-ele se

proceder o levantamento censitário des
sas zonas de abastecimento.

1<Jstl'eito:
Dias: 3, 4, 5 e 6 de abril.
Local: 'Sala anexa à Padaria do 51'. Ma

riano A. Vieira.
Horário: Das 8.30 às 11,30 horas no pe

dado da manhã, e das 14,30 às 17.aO ho
as 110 período da tarde,

Trindade:
Dias: 10. 11 e 12.
Local: Residência do sr. Manoel Ino

cêncio Martins.
Horário: Das 8,30 às 11.3'0 horas 110 pe·

ríodo da manhã, e das 14,20 às 17,30 ho
ras no período ela tarde.

Saco dos Limões:
Dias: 17. 18, ]9 e 20 de abril.
Local: Residência do sr. Valdemar

Custódio Vieira.

Horário: Das 8,30 às 11,30 horas no pe
ríoão da manhã, e das 14,30 às 17,30 ho
ras no período da tarde.

n;. para que chegue ao conhecimento
de todos. foi mandado lavrar o presente
edital. que será publicado no "Diário
Oficial do Estado" e jornais locais, como
também. afixados em lugares públicos.

Aldo JAnhares Sobrinho
Chefe do Serviço

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

�.........- .-_ .........
- ...........-:......_.....,..

�Ilem sonegar lnformaçoea • J'..
tatistiea Milhar, trabalha em pról
de pais inimigo. E, nesse euo,
seri julgado, militarmente. eom.

laimbro it. BraaU (D. B. M.).
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USADOS

Compra e Venda
Literatura. Pedagogia, Psico

logia. Matemática, Direito, En·
genharia, Medicina. Topografia,
Cinernatogr afia, Eletricidade,

. Rádio. Navegação Marítima e

Aérea, Geodêsia, Física, Qui
mica, Mecânica, Carpintaria,
etc. etc.

O.L.ROSA
Rua P�OdOfO, 33

Os ressuscitados
Se o leitor puder imaginar

que viver sem seu jornal e

sem seu rádio durante me

ses e anos, poderá, facilmen
te, compreender como os

prisioneiros de guerra sen

tem falta das notícias. Os
prisioneiros de guerra bri
tânicos repatriados foram,
recentemente, a um cinema,
afim de se porem a par da
história. E, assim, "vive
ram"" o que havia aconte
cido a suas famílias e ao

mundo, enquanto se encon

travam em campos de pri
sioneiros na Alemanha. Es
ses prisioneiros repatriados
viram: a Batalha da Ingla
terra, invasão do Norte da
Africa e da Itália, as bata
lhas dos comboios de Malta,
a primeira viagem do sr.

Churchill aos Estados Uni
dos como primeiro ministro
e o sítio de Estalingrado. O
programa terminava com

um filme que apresentava
os propios prisioneiros re

patriados, regressando à sua

pátria. Silenciosos e atentos,
os ex-prisioneiros de todas
as partes da Inglaterra sen

taram-se no cinema e viram
desenrolar diante de seus

olhos a história que haviam
perdido. Disseram êles te
rem ignorado tudo o que os

alemães lhes haviam con

tado sobre a Batalha da
Inglaterra, acrescentando
que estavam satisfeitos em

poderem ver a verdade com

seus próprios olhos.
•

Gozar por urna hora o prazer da mesa

e passar toda uma noite a sofrer de

azia, gazes, dores c náuseas, parecerá
uma punição severa a um gozo tão na

tural e inocente. E, no entanto, comer

bem não é pecado! O que ha é que o

excesso de acidez não raro perturba a

digestão, ocasionando aqueles sintomas.
Corrija-o sempre e logo com Magnésia
Bisurada, o eficaz alcalinizador do apa

relho gastro-intestinal. A
sua digestão deixará de
ser "um castigo", tão nor

malmente se processará.

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAtA"
Fundada em 1870 - Séde: B A I A
fNCEN1HOS E 'l'RANSI'ORTES

Capital e Cr$ 71.656.189,20

Miseráveis
desacaimados

,

Silveira PEIXOTO
Tornam-se cada vez mais

tensas as relações entre a
Santa Sé e o govêrno fanto
che de Mussolini. A bem di
zer, aliás, nunca essas rela
ções foram cordiais, mesmo
porque nunca chegaram a
ser estabelecidas, não obs-
tante os esforços nesse sen
tido envidados pela diplo
macia nazi-fascista. Agra ..

va-se, agora, a situação, em
face dos incidentes verifica
dos nestes últimos tempos e

que culminaram com a van
dálica invasão da Basílica de
São Paulo: entrando violen
tamente nesse templo, os es
birros de Mussolini ali pren
deram algumas dezenas de
italianos anti-fascistas para,
logo a segui!', executá-los.
Imediatamente, a Santa Sé
formulou protesto dos mais
enérgicos contra êsse aten
tado às suas prerrogativas,
de vez que a Basílica de São
Paulo, e seus claustros
como todos os edifícios reli
giosos de Roma gozam das
regalias de extra territoriali
dade, têm situação igual a

de embaixadas estrangeiras
em qualquer país. Quer isso
dizer que, em face do Direi
to Internacional, o assalto
praticado pelos asséclas fas
cistas contra o velho templo
não tem qualquer diferença
da violacão de uma embai
xada - é atentado contra a

soberania do Vaticano, e

equivale à uma invasão de
próprio território dos domí
nios de Santa Sé. Assim e

atendendo a que, no caso,
foi também violado o direi
to de asilo, histórica e tradi
cionalmente reconhecido por
todas as convenções ecos ...

tumes, compreende-se que
assistia, como assiste, o me

lhor fundamento ao protesto
do Sumo Pontífice. E..é claro
que, de direito, não restaria
aos sequazes de Mussolini
outro recurso que não o de
excusar-se da melhor ma

neira possivel. Mas os desa
çaimados e miserávies des
truidores não pensam assim,
não atendem as normas do
justo e do certo. A sua res

posta diz bem o que são,
mostra o de que são eles ca

pazes: soberania - afirma
ram os miseráveis só existe
quando tem armas para se

defender e prevalecer. Não
constituem essas palavras
um insulto ao Sumo Pontífi
ce, unicamente porque, não
haveria hipótese em que
S. S. pudesse considerar-se
insultado pelo fato de um

respingo de exgoto haver
atingido a fímbria de suas
vestes, Mas é evidente que
nelas existe monstruosidade
incompativel com a civiliza
ção, incompreensivel como
havendo partido de sêres 11U
manos.

reservas

CI fras do balan1;0 de 194.2:

ResponsabilJdades '... . .................• Cr$ 4.999.477.500,58

Receita .. ' . . .. . '................... Cr$ 70.681.048,2'0

Ativo ' Crs 105.961.917,/0

Sinist.ros pagos nos ültírnos 10 anos Cr$ 64.986.957,20

KE'SVHl3abilidades Cr$ 76.736.401.306.20

Bens de raiz (prédios e terrenos) Cr$ 23,742.657,44

D1HE'i'(jlU;S: - Dr. PamfiJo dUlt r a Freire de Ca r vai no. Dr. Franc tsro

r1e Sá e Anísio Massorra.

Agências e sub-agências em todo ° território nacional. - Sucursal no

Uruguãt. Reguladores de avarias nas pr tncipa ís cidades da Arnértca. Europa
" Atrlca.

AGENTE EM FI,ORIANóPOLIS
C f\ II P O H L O B O & C J A. - Rua Felipe Schmldt, n. 3:�
Caixa Postal II. 19 - Telefone 1.083 - End. 'I'elegr, "AJ,JIANÇA
SUB·AGENCIAS El\I LAGUNA, TUBARAO, ITAJAt, BLU:!\lE:

NAU, BRUSQUE, L/AGES E RIO DO SUL

FOLHINHAS---------------.
Importante Fábrica de Folhinhas

procura agentes nas capitais e no In

terior de todos os Estados do Brasil.

•
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Aos sofredores
Dra. L, GALHARDO-Ex·

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

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

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente'- .

nome, idade, endereço e ena

pelope selado para ares·

vosta.

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

do Machado, com 4 quartos, 2 se

Ias, c6pa cozinha, terreno plano,
medindo 6.40x50 preço Cr$ 25.000,00;
Tres na Rua Uruguoy, de

madei'lra. todos alugados. terreno plano.
medindo 10x58 por Cr$ 20.000.00;
Uma no Rua Rui Barbosa, com

4 quartos, banheiro imbutido, 2
solas, garagem, porão habitavel,
emfim com todo conforto exigido,
terreno plano medindo 16x65 por
Cr$ 50.000,00:
Uma na Rua Quintino Bocaiuva

(João Pessôa) com Z quartos. coai
nha, sala, dispensa, varanda. rne

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

tos. cozinha. sala, dispensa, bôa
água, medindo o terreno 30xI2xl.!3
por Cr$ 12.000.00.
Uma na rua Almirante Alvim,

.

com 2 quartos, sala. dispensa, vo
ronda etc .. terreno com 22x50 por
Cr$ 25.000,00.
Uma na Praça da Bandeira, com

dois pavimentos, 3 quartoB. banhei
ro, cozinha. Preço de venda Cr$
60.000,00.
Uma na rua Quintino Bocaiuva

609 (Estreito) com Inla, 3 quartos
etc. e terreno com ll,l6x52i5 por
18.000,00 cruzeiros.
Lime na rua Deodoro com terreno

de 10,25 metros de frente por 56 de
fundos por 80.000,00 cruzeiros.
Uma na rua Curitibanos. com 3

quartos. varanda,' banheiro com
água quente e fria etc., por Cr$
22.000,00.
Uma na rua Oswaldo Cruz (Es·

treito) 3 quartos, sala etc" terreno
com 16x32 por 16.000.00.

Negócio sério e lucrativo, com boos
comissões e adiantamentos garantidos.

• ,
.'

.

\"': "

" ''''oIt�:'''�;''':. '.

,

"'�, '��; � :
'

As autoridades reaponaivela pela
fiel exeeação das Estatísticas Mm·
\ares podem exigir, sempre que hOIl
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informação, que eada ía-:
formante prove o que declaro.. .A
mi-fé constitue erime eontra • No

I{.".�, ••clotaL CU. .. IIJ.,

TERRENOS
Vendem·se um na Avenida 'I'rorn

powskt, terreno plano. medindo
12x37 por o-s 15.000.00;
Um na Avenida Mauro Ramos,

idem idem, lS,5x46 por Cr$ 12.000,00;
Um na Rua Jaguaruna. idem

idem, 10x32 por Cr$ 7.600,00.
Um na rua Camboriú, terreno

plano medindo 30x50 por 24.000;00
cruzeiros .

Um na rua Almirante Alvim,
com 9x46 metros por 11.000,00.
Um na ruCl Camboriu com 25x45

metros, vende-.. também Q me

tade por 20.000,00 oruzeiros.

Informações com A. L. ALVES,
R\.JG D.qd,oZ'o 35,

Aos interessados pedimos escreve

rem diretamente à Fàbrica sob
ORGANIZAÇÃO CRUZEIRO
Caixa Postal 409 - SÃO PAULO

.---------------------------------.

BAR E ftRMAlEM ORlfNTlRua V. I\/e r e les , 11

PETISCOS Roll-mops - Herrings - Picldes - Como
cões recheados - Sandwichs _. Cebolinhas - Ovos d.
tainha fumadas - Pernil - Posteis - Empadas -

Salame - Peixe frito. etc etc.

LVHA, BORGES & CIA.
Reconstruções, pinturas, reformas

Consulte nossos orçarnentos para pagamentos a

-longo praso, pr-es to çõe s módicas, e vera como é
faeil transfarmar seu prédio velho em uma cons

trução moderna, mediante uma entrada pequena.

Campra, venda e administração de imóveis.
Rua Felipe Schmidt ri? 44 - FLORIANOPOLIS

-r-

PROO'lTRÂ-SE
Pessôa bastante relaclouadn nos meios farmacêuticos

dêste Estado e afeita ao comércio do ramo para represen
tante e dístrfbufdor, em conta própria ou consígnação, dos
famosos produtos OI(1\8A, à base de Hormon los e Vítamí

nas, Importado diretamente de Londres. Fncflídade de
vendas mediante intensa propaganda e vulgnrtsação' po
pular dos produtos, fi. cargo (los Ialu-íeantes de OKASA.
Propostas e condições, acompanhadas de ótimas reterên
cíns para produtos Químicos e Farmacêutíeos AR�A. Ave.

nída Rio Branco, 109 - RIO nE JANEIRO.

...................................................�

. :: I

iD%SCO$=
: CONTINENTAL

As mets famosas musrces, com os mais
famo ses artistas.

IÚLTIMAS NOVIDADES

(cRADIOLAR»
Rua Trajano. 6 I

....................................................

Na
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AguaVdettt as "Doídeiras" de Abvil
das

Casas Pernambucanas
-----------------------------------------------------------���-----------------------------------------------------------------------------

Esportivo ívid-;S·;i;ii
O campeão quer disputar duas 'partidas !••:���tRsARIOS •••••••!

o ESTADO ,r?!�1lJlJ!!l: P E • F E I T OI

�) �V�
Produto científico paro embelezar os seios
Honno Vivos n.O 1 para os seios pequenos ou flncídosHonno Vivos n.· 2 para os seios grandes, volumosos.
Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta confiança.
A """a _ F1orlanopolis nas Farmac;a. Moderna.
Raulive;ra e da F6 - Em Blumenau: Farmaciao
Sanita. e Odin - Em Itaiaí: Farmaoia Santa
r.r.�inha.

Ao que nos informam, o levadas a efeito antes do Tor
Paula Ramos está disposto a I neio "initium" de amadores.
realizar duas pelejas amisto- Até o momento em que redi
sas nesta capital, sendo a prí- gimos esta nota, os quadros do
me ira com o quadro de ama- Avaí e Caravana do Ar nada
dores do Avaí e a segunda com receberam a respeito, porém,
o Caravana do Ar. é provável que cheguem a um
Tais partidas deverão ser acôrdo. santo do

Transcorreu ontem o aniversário
natalício da s ro. Felomena R. Lino,
esposa do sr. Francisco da Silvo
Lino, residente em loinvile.

oS

O sr . dr. Nelson de Sousa Gui
marães' Juiz de Direito da Comar
ca de Jo inví le, faz anos hoje.

•

Festeja hoje seu nataiício a exma. O
sra. d, Lídia Bittencourt, espôsa
do sr. Adelino Pascoal, funcioná-
rio público estadual. S. João Damasceno, Contes-Verzola está em Fernandes da Silva e Henrique ..

sor e Doutor da IgrejaFlorianópolis Cassiní. Completa hoje mais uma pri- Dêste santo não sabemos
Chegou, sábado último, à movera a srita. Isabel Santos, fi- nem a data de nascimnto nemAnulado o logo lha do sr. Epaminondas Santos.,nossa capital em visita à sua

• da morte. Entretanto, está cer-
famfl ia, O médio Carlos Verzo- Botafogo X Guanabara

F r to que era filho de uma dístín-esteja hoje seu natahcio a exma.Ia, que na temporada amado- Rio, 25 -- TOI?�ndo conheci- sra. d. Noernia Bulcão Viana, es- ta família da Damasco, na qualrísta de 43 integrou o "team" mento do relatono do repre- pôsa do sr. dr. Reinaldo Bulcão era hereditário o ofício de su-
do Paula Ramos E. C. sagran- sentante da F. M. N. no jogo da Viana.

perintendente das coletorias da
do-se campeão. 11

a Divisão realizado em 14 elo Fazem anos hoje: Síria. Para êste posto impor-O jovem player deverá se- corrente entre o Botafogo x Os srs: Reinaldo Alves. Osvaldo tantíssimo preparou-se João
guír ainda esta semana

parai G:uanabara,
e, em consequên- Fernandes, Augusto Roberto Jc- sob a direção de Cosme, um

Blumenau, onde se encontra era, o Conselho Tecn�co de ques, Manoel Roberto Rila, Romulo monje italiano que fora feito"IN Pld F d
-

M Nocetti e rl.oberto Moreira, diretCK'comprometido com o Blume- ater o o a e eraçao e- do Instituto de Educação. prisioneiro pelos sarracenos e
nauense, tropolitana de Natação. em sua

que possuía um vasto saber
É bem provável que Verzola última reunião, resolveu anu- Gentílezas t teológico e prof ano. A este aba-

leve consigo para Blumenau l�r o referido jogo, por i;tf_ra-, _Esteve, �ábad�. em �o�sa reda-I'ihado rnert+e neve João a. sua
alguns jogadores que o cam- çao do art. 26 e §�, do Código

I
ç,:,o, o sr. lornahsta AntOnIO Bessa, fr,rniaC;1.0 e (J 'leseio de dedicar-d W· t Pld dí retor do «Albor» da Laguna. .

>

• •peão do Vale do Itajaí deseja e a er- o o, marcan o-se, Agradecemos a amabilidade da se inteiramente ?-o serviço de
contratar. oportunamente, nova data visita. Deus e da Igrej:t Por isto, re-Como já é do nosso conheci- para a sua realização. •

nunciou a sua alta dignidade
mento, Verzola fez a sua ex- Do sr. Osvaldo Machado, rece-

e tornou-se escritor eclesiásti-bemos atencioso cartão, agrade-tréa no clube blumenauense Dr. ALEXANDRE DE cendo a notícia sobre seu nata- co. Naquela época, o imperador
em peleja contra o Avaí, tendo MATTOS lícío. de Constantinopla, Constanti-
'a sua atuação agradado. no Coprônimo, desencadeou aCIRURGIÃO DENTISTA Nascimentos:

guerra contra as imagens dos
Cons. Rua Nunes Machado Com o nascimento de João-Plínio.

santos. João Damasceno ficou
n. 7 -- (Edificio S. Francisco). está em festas o lar do sr. Bra-

sílio Alves e exma. senhora. seu temido adversário. MaisConsultas diariamente
das duas às 7 horas. tarde, retirou-se para o conveu-

Tipcgraíia Brasl-) to de S. Sabas, perto de Jerusa-.

lém, onde João V., Patrtarca
Precisa-se de um oficial de Jerusalém ordenou-o sacer

compositor para trabalhos dote. Desde então vívía- João
.;omerciais, logar efetivo. sómente para os exercícios de

DR. GUERREIRO DA :FONSECA piedade e os trabalhos literá-

M É D I C O
' rios.

....,..•-.-.-_
. .".,..-....-.-.-,......"..-.-.-.-_-_-",.

dia Retrocesso oratório
dos nazistas

Currú no Caravana
do Ar ?
Informam-nos que Currú, o

excelente guardião do Avaí,
irá servir na Base Aérea de

Florianópolis, como voluntá-
rio.
É bem provável que o jovem

arqueiro venha a defender o

"team" do Caravana do Ar.
Se tal notícia for verídica, ()

Caravana do Ar ficará consi
deravelmente reforçado, pois
Currú é um goleiro de grande
possíbilidades.

O Canto do Rio
foi multado
Rio, 25 - O Tribunal de Pe

nas da Federação de FootbalI
resolveu intimar ao Canto do

Rio, a pagar a importância de

Cr$ 6.700,00 ao arqueiro Pedri

nho, que figurou no quadro
profissional do club niteroien
se, o qual também devia ter en

viado um representante à ses

são o que não fez, resultando
numa multa de Cr$ 800',00 que
lhe foi aplicada por aquele po
der metropolitano.

As primeiras Inscrições
para a eertlda.,
Rio, 25 - O Automóvel Club

do Brasil já recebeu as primei
ras inscrições para a corrida
inaugural da temporada do ga
sogênio, que terá lugar a 2 de
abril próximo, na capital mi

neira, sob o patrocinío da Pre
feitura de Belo Horizonte. Os
primeiros inscritos da referida
prova, são os volantes Chico
Landi, Geraldo Avelar, Salva
dor Chiapazzo, que formam a

equipe "Amélia", e Antônio

Herbert Líndsay )[ac Grove
(Exclusividade do CEC para

"O Estado").
Londres - A oratoria colo

rida e exótica que vinha ca
racterizando os discursos dos
lideres nazistas desde setem
bro de 1939, quando anuncia
vam aos quatro ventos as suas
estrondosas vntórias, sofreu
com as primeiras derrotas mi
litares uma decadência de tal
"orrna sensivel que, o próprio
povo germânico já não enten
de a maioria dos discursos na
zistas. São êles entremeados
de reticências, cheios de pala
vras de duplo sentido e sem
nenhuma afirmação de vitória.
Essa ambiguidade provoca nos
próprios oradores Ullla certa
apreensão que resulta da cer
teza de que o povo alemão já
não confia na saida airosa da
Alemanha desta guerra. O pró
prio último discurso de Goeb
bels reflete de maneira inso
fismavel o desanimo que rei
na nas hostes nazistas. O mi
nistro radiofônico do Reich
nazista, desta vez falou pouco
e disse muito. Confessou taci
tamente o resultado eficiente
dos bombardeios britânicos,

IIn.·versár.·o não só sôbre as industrias e oII esforço de guerra alemão como

de fUDd�f1a-o ainda e principalmente sôbre
\I o moral da população germâ-A 29 do mes corrente, Curí- - nica, que se deixa apossar de

tiba, capital do Estado do Pa- verdadeiro terror quando divi
raná, comemora o seu 2590 sa os primeiros aviões aliados.aniversário da fundação. Seu Hitler deixou de falar e os ale
progresso atual coloca-se entre lllães manifestam não sentir
as m�is desenvolvidas capitais qualquer falta disso. Agorado pais. chegou a vez dos auxiliares do
Situada no primeiro planal- "fuehrer" pronunciar as suas

to, servida por um sistema rer- arengas animadoras do moral
roviário e rodoviário racional- alemão, porém no diapasão
mente distribuido, apresenta- dos discursos de Goebbels, o
se, por sua situação topográ- efeito alcançado será comple
fica, como ponto de ligação na- tamente diferente do que espetural entre a faixa litoranea e ram os nazistas.
os campos gerais, que se esten
dem no segundo planalto, mais
de dois séculos passados, obe
deceu ao imperativo daquela
ligação e atendeu a expansão
econômica dos desbravadores
que, do litoral, dirigiram-se
através da Serra do Mar, para
os planaltos do interior, à pro
cura de pontos de fixação don
de pudessem irradiar sua pe
netração. Além dêsse aspecto
econômico e histórico, a locali
zação de Curitiba permitiu um

progressivo crescimento urba
no e demográfico e sua trans
formação em centro industrial,
agora em fase de seguro de
senvolvimento.

l'"restlg1a o 6overno e a,

-Iasses armada8, - ou 8erá�
rm "quinta· eolunllta". (I....
1). ]If.).

Clinica de Adultos e Crianças
Doenças da Péle - Doenças Venéreas

CONSULTóRJO -- Rua Felipe Schmidt 34
HORÁRIO - Das 2 às 5 horas

As 2as. e 6as. feiras em Palhoça, das 2 às 5 horas

GRATIS! peça este livro

DOENÇAS DO GADO
E REMÉDIOS

s��NGTTEN()I__ I'Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálc.o, Vanadato e

Arsenlato de
Sódio, etc.

Os Pálidos, Depauperados.
Esgotados. Anêmicos, .

Magros, Mães Que Criam,
Crianças Ruquítlcas rece

berão a tonlttcaçãn geral
do organismo com o

DEPm'MtNTo_ OEOIVUl6A>ÃO

�.,,.,
ENVIE UM CRUZEIRO EM SÜOS PARA o PORTE POSTAt

UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS LTOA
C.POSTA�.14 .JABonC;ABAI. UT.S.PAUI.O" ...

I O j á conhecido

---------

sendo vendido, a varejo Resolvendo o dificil problema lavação
lava e passa pelo novo processo

de seu vestido estam-daSABÃO PRIMEIRA está

d no posto de venda instalado na ruae por ataca o,

10ão Pinto 17. - Fone 1428.

para casa, o seu sabão PRIMEIRA.

TINTURARIA GUARANY

Leve, hoje mesmo,

"Stimol", uma grande novidade. Não se preocupe com as mc.:tnchas

de seu vutido, leve-e à 'tinturaria Guarany. - Rua João Pinto 17. I----�----------�--------�_----------I----�--------------�------------------�

pado, a
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o general Marshall elogia
mento

4 C ESTADO Segunda.feira. 27 de Marco de '944

Para evitar infecções, barbeie-se em casa!

Quasi sempre, a vítima de grave infecção da pele descobre
que o mal lhe foi transmitido por uma navalha que servira
a outras pessôas. Não deixe que isto lhe aconteça! Defenda
o seu rosto do perigo de contágios, barbeando-se em casa

com um aparelho Gillette e as legítimas lâminas Gillette
Azul, duráveis e absolutamente assépticas. Eliminando os

riscos de enfermidades da pele, Gillette proporciona tam
bém extraordinária suavidade e grande economia. É emim
o processo mais prático para o barbear diário, sendo �l.I'
isso universalmente adotado.

Gillette
Caixa Postal 1797 - Rio de Janeiro

o entendi
anglo-americano

New Haven, Connecticut - cados em literatura belas artes
(Serviço especial da Inter- teoria de govêrno ou política. O
Americana) - O triunfo sôbre a Marechal DilI foi escolhido para
Alemanha nos próximos meses a honraria, segundo a Uriíversí
deepnde de um completo acór- elade ele Yale, "por causa do
do entre as fôrças britânicas e

I

grande papel que desempenhou
norte-americanas, mais do que no estabelecimento ele uma cor

Companhia Telefôni,a de outro qualquer fator. Esta dial e eficiente cooperação entre

Catarinense foi a opinião manifestada pelo os estabelecimentos militares
Acham-se à disposição dos general George C. Marshall, dos Estados Unidos e da Ingla

Srs. Acionistas desta Cornpa-
Chefe do Estado Maior do Exér- terra".

nhia, em sua séde à Praça 15
cito dos Estados Unidos, duran-:

�

de Novembro. n. 8 os doeu-
te as cerimônias realizadas na

mentos de que trata o Art Universidade de Yale, em home- II MACHADO & CIA
,99 do "Decreto-lei na 2627 de n�gem ao Marechal de Campo ,. _

•

... I �! 26 d
&

b d 40
'SIr John Dill Chefe da Missão Agenclas e Representaçoes em Geral

e setem ro e 19.
Con 'unta BrÚ' . Matriz: Florianópolis

---------------------------
I Florianópolis, 23 de março U id O

.

amca nos Estados Rua João Pinto, n. 5
de 1944.

� m os. acordo entre as duas Caixa Postal. 37

A DIRETORIA nações foi considerado pelo ge- Filial: Crescí úrnu

2 oeral Marshall como de impor- Rua Floriano Peixoto, s/n CEdif.
3 v,

I'"
" Próprio). Telegramas: "PRIMUS"

,.,..,...__.------ÊDÍfAL----·--.-----�-· ����la :�������r�� ��:���l����� Agentes nosd:rk:�:;:�s municipios

O Chefe do S. M. E., convi- corno "a maior realizacão isola-
da ;:JS senhores industriais esta- da dos aliados nesta guerra" o

Comprar na CASA MISCE·

bele�ido,s n?s sub distrito.s _de triunfo sôbre os desentçndimsn.,
LÂNEA é saber economizar.

Floríanópolis, Saco dos Limões tos, que os nazistas tudo fize- QUARTO Mo. ço. r ,
solteiro,

e Trindade, que ainda não fi- ram para ampliar. A Uníversí- precrso alugarzeram O registro industrial, a dade de Yale concedeu ao chefe um quarto, sem pensão, nas
comparecerem com urgência, militar britânico o "Howland proximidades do centro da
ao Serviço Municipal de Esta- Memorial Prize", uma medalha cidade.
tística no edifício da Prefeítu- de bronze dada ao cidadão de Of JM

..

I
ertas a . M., nesta

ra umcipa . qualquer país por feitos desta- Redação. 5 v. a]t . 4
Avisa, outrossim, que a falte -------------- ...... _

de registro implicará em mul-
tas de Cr$ 200,00 (duzentos
cruzeiros) a c-s 20.000,00
(vinte mil cruzeiros), previs
tas no art. 7° do Decreto-Le:
na 4.081, de 3 de -fevereíro de
1942, que instituiu o registo
industrial.

I No presente edital não estão

,compreendidas as industrias

imoageira ou de produção Agrí
lcola.

Florianópolis, 20 de março
de 1944.

Ivo Côrte
Chefe do S. M. E., em exer

cício.

Credito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

O maíor e mais acreditado Clube de Sorteio de Mer"
cadortas do Estado.

Sortvtes n08 dias 4 e 18 de cada mês,
PRÊMIO M�IOR CR s 6.250,00
Muitas bonificações e inscrições de pagamentos.

Médico gratíe

NOTE BEM todas estas vantagens por apenas
, Cr $ 1,00. Tudo que promete cum

pre ínconunente, Não existe igual. Não reflita e não
duvide um só instante. Concorra para o próximo
sorteio, tenha coflança, que, quando menos esperar; a
sorte virá ao seu encontro

Conserve bem na memória os dias It e 18

.A

S�A 'R()'�IA I
�lrA#'ltIftAtI' •

) n,�:;
n

.

Siqa à VOZ da eXl'eri. tia contra certos soírlmen
encia. Faca o que têm tos que periódicamenta
feito milhares de Senho- afligem o mulher em
las, que devem sua saude Iodas as fases da vida

_

normalizada e livre de na puberdade, na idade
contratempos ao grande adulta. na idade crítica.
remédio A Saude da A Saude da Mulher
Mulher. Regulador, tôni
co, anti-doloroso, A Soude

.

da Mulher é uma garan
�f'

é o remédio que traz: no
nome o resumo de Sl.taS

virtl,ldetl.

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

t Jtua CODlelheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
,�

--

EDtrera I domicruo
...,., » . "" %....... ..;U , t, w_, ..Oi \) .....,_=

1

CIRURGIÃS - DENTISTAS
Executam quaisquer serviços
concernentes à profissão.

Ótimo aparelhamento, síste-" Não tenhas duvida em de-
mo moderno. nnnelar um "qnlnta-coluna",

Atendem diàriamente das 14
por mais que pareça teu aml-às 18 horas. �

Rua João Pinto 11 (sobrado). go; não merece tna estima um

..... ; traidor di r..trl.. (L D. N,).

TAQUICiRAFI A GRATIS
POR CORRESPONDÊNCIA

Para difusão do único mé
todo brasileiro, a Associação
Taquigráfica Pau ísta ensina
gratuitamente. Informações:
- Prof. Paulo 6o::lçalves. - Rua
7 de Setembro. 107. l '

andar
Rio de Janeiro.

.

Aparelhos elétricos para
ONDULACÃO PERMANENTE#

e seus acessórios

SECADORES DE CABELO
os tipos mais aperfeiçoados e

de qualidade garantida.

Jemf1M .na uançaasdo: .a. .m.a'Ua

FATORES

Zoraide Silveira
E

Zila Ba'rbosa

Fabricante;
NICOLAS DARVAS - TÉCNICO fATOR

"INTEGRAL"
Distribuidores exclusivos:

APARELHOS ELÉTRICOS FATORES UDa.
SÃo PAULO

Rua Olfmpia, 124 - Tel. 5-6531

As anedotas e pIadas aparen
temente Ingênuas são grande.
arlllas de desagregação lDane

ladas pela "qnluta-co)uu.".
(L. D. N.l•
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"Lá chegaremos
s Com essa mensagem pode ser

traduzido o golpe descarregado pelos
norte-americanos contra a base de
Truk pelo coronel Frederik Palmer.

(Copyright da Inter-Americana)
Washington - março - Merece regis

trar-se o ataque dirigido contra Truk como
um golpe mestre de audácia, friamente plane
jado, que se pode comparar com as façanhas
mais ousadas da história naval norte-america
na. É a maior retribuição que, até agora, te
mos dado aos japoneses pelo desastre de Pearl
Harbour e que ha de produzir grande emoção
em todos os homens do mar das Nações Uni
das, onde quer que eles se encontrem. Pena é
que a notícia não possa chegar aos sobreviven
tes das guarnições de Corregidor e de Bataan,
que foram submetidos a torturas brutais du
rante a sinistra "Marcha da Morte". O fato de
termos destroçados as defesas de Truk, signi
fica que estamos em vias de vinga-los comple
tamente, e a ritmo rápido, nas zonas do Pací
fico. Enquanto a Marinha se esteve preparan
do para grande ação, os dias corriam inativos
no Pacífico Central, porém apenas preparada,
atacou imediatamente as Gilbert, que as fôr
cas de terra deixaram limpas de inimigos. De
pois, as Marshall correram a mesma sorte.
Contemplando os mapas e as grandes distân
cias que separam as posições japonesas, chega
va-se á conclusão de que o Almirante Nimitz
e suas fôrças de marinheiros, aviadores, solda
dos e fuzileiros navais teriam de esperar muito
tempo antes de que estivessem preparados pa
ra outra ação. Além das Marshall, no caminho Ide 'I'ruk. fica Ponape, considerada como uma

ilha, cuja conquista custaria grandes dificul
dades. Quanto mais dados eu obtinha sôbre
Ponape, mais dificil me parecia a operação.

Ponape estava dentro do raio de ação �e
nossos aviões com bases em terra, o que nao

acontecia com a base de Truk. Por outro lado,
o ataque de Truk tornava-se muito mais difi
cil do que todos os outros já efetuados, pois
suas caracteristicas geografícas facilitaram
grandemente a defesa por parte dos japoneses.)
Às arandes ilhas de Truk, onde se encontramb

. _ • •• _

grandes campos de aviaçao immigos, sao ce!
cados por ilhotas de coral, dispondo apenas de
5 canais que conduzem a um grande porto on-

a
de poderia fundear toda a esquadra nipônica.
Os japoneses transformaram Truk na última
palavra como base naval e aérea. Nossa apro
ximação apresentava ameaça de uma iminen
te batalha com a esquadra japonesa auxiliada
pela ação das baterias de costa e dos aviões de
bombardeio. Mas, apesar disso ultrapassamos
Ponape e continuamos rumo a Truk. Essa po
derosa combinação de couraçados e porta
aviões entrou novamente em ação. Os porta
avíões podiam permanecer a umas centenas de
milhas fóra do alcance das baterias de Truk, o

que, entretanto, não acontecia com os coura

çados. Mas, se a experiência do ataque ás ilhas
Marshall fez com que se ocultassem os obser
vadores que consideravam antiquados os cou

raçados e muito vulneraveis os porta-aviões, a
acometida contra Truk fez com que os mes
mos dasaparecessem completamente.
À esquadra japonesa, ao que parece, tinha

abandonado sua grande base naval. Essa infor
mação era do nosso conhecimento, o que, em
outras palavras, representa uma má notícia
para os japoneses. Os suditos de Hirohito acre
ditaram que se a sua esquadra ainda não havia
destruido a norte-americana, certamente a
abundaria em aguas de Truk.

À partir de agora, em vista da ausência da
frota de guerra nipônica, o primeiro-ministro
japonês terá de arranjar alguem que explique
porque a sua esquadra não combate. À primei
ra explicação seria que "a fôrça principal de
nossa invencível armada está esperando o mo
mento oportuno para destruir a frota inimiga
de um único golpe", segundo afirmou em re
cente declaração o general Tojo. O Almirante
Nimitz, levando-se em conta as suas últimas
ações certamente julgaria a semana perdida se
não tivesse ocupado a ilha de Eniwetok, nas
ilhas Marshall, a 750 milhas de Truk. O Almí
mante declarou que irá abrir caminho até a
costa da China para estabelecer bases desde
as quais bombardeará o Japão propriamente
dito. Se continuar avançando tão rapidamente
como até agora, é possivel que atinja a costa
chinesa antes que os aliados cheguem a Ber
lim. Devemos reconhecer, portanto, que a
emissora de Tókio, pelo menos desta vez, falou
a verdade quando anunciou a guerra "peorou
para o Japão".

VENDEDORES E REPRESENTANTES
FÁBRICA DE FOLHINHAS, procura ativos nas

Capitais e Interior. - Dei adiantamento de
comissão. - Informações diretamente com a

FÁBRICA - Caixa Postal, 4587 - S. Paulo.

Sociedade Anônima Comercial'MoellmanD
Acham-se à disposição dos srs. c cio rdstcis, os do

cumentos de que trata o art. 99 do decreto· lei n° 2627.
de :8 de setembro de 1940.

HUGO MOELLMANN, Diretor gerente.

Para entrega

Iniciou

pj -,. .......4�":!

I
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* COMPRE BOHUS DE GUERRA * I
��Ww"'J"w"''''''''-''.-•••-••J''.-''''''_-",.-...

INSTITUTO BRASIL-ESTADOS UNIDOS
Curso de Lin.gua Inglesa

De ordem do senhor presidente, faço público queestarei aberta. no período de 23 a 30 do corrente, na
sede social dêste Instituto, na rua Artista Bittencourt
n ," 2, a matríc�la no Curso de Lingua Inglesa. cujasaulas terão início a 3 do mês de abril próximo.

ALTINO FLORES, Secretário.
6 v. - 3

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

Herdeiro
Presuntivo
de Churchill

Mussolini charnou-lhe eo bôbo mais
bem vestido da Europa»; mas não
será êle o próximo Primeiro Minis
tro da Inglaterra? Leia amovimen
tada biografia de Anthony Eden,
no número de SELECÕES para fe
vereiro. E, mais:
Sob as trevas de Paris. Duas
mulheres em luta com a Gestapo.
Comovente heroísmo de milhões
de pessoas das classes populares
francesas.. . Pág. 93.
A maior falcatrua da His
tória. Lições da outra guerra
são advertências, hoje .. , Pág, 72.
Cinqüenta anos sem greve.
O que uma grande companhia
americana conseguiu «por se pre
ocupar com os homens 'das suas

oficinas»... Pág. 76.

Quem foi afinal que sol
vou? Uma mulher e um menino
abandonados num bote ao sabor
das ondas... Pág. 79.

Não deixe de ler êstes e outros
23 notáveis artigos no número de

SELEÇÕES para FEVEREIRO

Informações sobre: Como ob
ter o máximo de rendimento

do combustivel - Poupando
pneus - Cuidando do motor
E mais inúmeros tópicos d.
grande interesse, ilustrados

Ipara mais facil compreensão.

5

Acaba de sair

Agora e-.sa.cc

Este livreto
Economizar-Ihe-ó Muito Dinheiro
o sr. é proprietario de taxi ou de caminhão,

de um carro parado sobre cavaletes ou de um

carro com gasogenio? Seja qual for o seu veículo
ele no momento é indispensavel ao país. Con
servá-lo em bom estado é um ato de patriotismo.

Eis porque este livreto lhe interessa. Ele apre
senta tudo o que o sr. e o seu chauffeur pre
cisam saber pára prolongar a vida do seu veícu
lo e para opero-lo da maneira mais econômico
possivel. Peça o seu exemplar hoje mesmo. E
absolutamente gratis e lhe é oferecido pelo Posto
ou Revendedor Essa de sua redondeza.

�.- ....,.... .-.- .......

Camisas, Gravatas. Pijames
Meiasdas melhores. pelos me

nores preços só na CASA MIS'
CILA NEA - Rua Traiano, 12

SU1NDARD OIL COMPAHY OF BRAZIl

o livreto contem:

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

Uror;aa Dllclona!a � estrangeiras - Homeopatias - Perhlmlll'lu _

artigo. de borracha.
Gar.n�.... a exata observância no receltuirlo m64Joo.

.

PREÇOS MÓDICOS.

REPRESENTANTES - Admitimos. efi
cientes e honestos. para importante fábrica
d.e folhinhas desta capital, para todas 811
cidades e praças do Brasil. Boas comissões
<:. adiantamento. Mostruario a credito.
Otima oportuniJade para pessoas dispos
tas a garantir o seu futuro, Escreva. sem
compromisso, á ex. postal 409 - S. Paulo.

«CasaMiscelânea»
a preços excepcionais!

do prédio,
tradicional

liquidação»
seu grande es toque será vendido

a

«verdadeira
Todo
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A importância do Centro do «Livro
Interaliado de Londres» 'lllDLIIR

I�IRI[DIR
LONDRES, (BNS) - O "Centro do Livro Inter-Aliado

por intermédio de seu Diretor, sr. Headicar, desenvolveu in

tensas atividades no sentido de facilitar a restauração dos es

toques das bibliotécas européias, tão devastadas pela ação in

transigente do nazismo e de sua brutalidade armada. Com efei

to, apesar dos imperativos da guerra, inúmeros planos já foram

estudados em Londres afim-de reparar as devastações do bar

barismo alemão na Europa. O sr. Headicar, trabalha como Di

retor do "Centro do Livro Inter-Aliado", que é considerado em

Londres, como um dos valiosos instrumentos para a consecu

ção do programa de restauração da cultura européia.

CONTRA CaSPA,

QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
TONICO,CAPI,L:AR'
;'O,R·EX�fttNClA

,A técnica do vôo

Inoturno"

P. Xisto - (Famoso comen-
tarista brasieliro mundialmen
te conhecido exclusivo do CEC
para "O Estado").

I Os aviões de caça noturnos
'prendem a imaginação de to
dos, parecendo quasi incrivel
que pilotos iguais aos outros
consigam subir ao céo, e lá en

frentar as muitas e diversas ar
mas de que dispõem os grandes
bombardeiros. Tudo comecou

em 1940, quando a Inglaterra
estava sendo impiedosamente
atacada pela Luftwaffe, que I

A notícia da sua morte foi sobre-

. N� trajeto percorrido pela pr�- seguindo a teoria nazista, pre- I
tudo, :ão cho;�nte, quão inespera·

clssao, de. Senhor dos Passos, s�- tendit. impor o seu domínio da,. pOIS D. D;ha fora u passeio à
bado a rioí te. perdeu-se um relo- _ .

coprtul paranaense, tendo partido
gio de pulso, marca «Medana»'IC?m, terror da_ populaçao CI- em perfeito estado de saúde. Des- 'I
Quem devolve-lo à gerência dêste VIL, Nessa ocasiao, um piloto sorte, maior é a consternação que

\

jornal, será bem gratificado. da RAF, o tenente Stevens, ve- reina entre as pessôos de suas re-

F
• rificou que, se havia díf'iculda- loções.

armacêutlco preso de para encontrar os avioes

inimigos, era porque estes não
A imprensa PARA AL IV I AR Niterói. 26 (E.) - O prático eram procurados nos lugares
clúndestina de farmácia, Assis Gonçalves, onde deviam se encontrar. Se o piloto inglês teve de voai.' en-

Londres, (BNS) - O Im- OS ZUM B10,05 Ique
mantinha um consultório, eles, caças noturnos, lá em cí- tre os morteiros da defesa anti

prensa Clandestina nos países E A D I F ICU L
foi desmascarado, hoje, pela ma, não tinham meios para aéreas, porém logo da primeira

ocupados, está dia a dia tor-
- polícia, quando, verificando determinar o local exato onde vez, conseguiu á luz das expla-

nando-se mais forte e a sua in- OADE DE que os sintomas apr�sentados estavam os inimigos, o mesmo sõ�s destruir 14 aparelhos ale-
fluência aumenta gradativa- pelos consulentes nao eram não Sê dava com os membros maes! Infelizmente, o tenente
mente. Só depois da vitória se- OUV I R, bastante para um. diagnós�lc�� q'!e manejavam a� armas an�i- Stevens deixou de regressar ele
rá possível, avaliarmos o que anelava para o cristal "il'Ia.L-1aereas, em terra firme, que dis- uma das suas missões. Mas a

realmente representa como ar- vel", a-fim-ri= receber uma punham de excelentes apare-, técníca do vôo noturno estava
Se V S. sofre de aturdimento "

" o

"r Ih d I li
-

ma de guerra, mas já nínguem l
; .

.

. . me!lsagem do a1�m lava os e oca izaçao. Portanto i firmada. Hoje, o avião noturno

ignora na hora presente, o que
catarral e zumb;d?s nos ouvidos,

I
receitas desconhecidas das onde houvesse concentração

I é usado no ataque ao inimizo
tem ele realizado, íncentívan- compre na farmácia um �rasco de'quaissóa sua ra.rnácía pcssuia de tiros anti-aéreos, aí de-Inos reconhecimentos nas ba�
do o espírito de resistência, PA!lJ.\lIIN� e tome-o de acordo c�mlc segredo. viam estar os aviões nazistas.ltrulhas e o melhor d�les atIal-
tornando os atos de sabotagem as. I:1struçoes da sua bula. Par�mt Naturalmente Que para isso, trnente é o "Mosquito"

alIVIa. prontament� os aborrec�dos CltJEUAS
- - .

cada vez mais frequentes e zumbidos dos ouvidos. As narmas I,� r"'.

I
----

criando constantemente no- � O Od hobstruídas despejam (J catarro, a ( eori» exibirá,
�

oje, os S e

vos problemas para as fôrças respiração se torna mais facil e 17,30 horas, «A Seduçao de Morro- ..,
nacionais do país em que se . COS», com Bob Hopee e Dorothy FILHA I

.

MA E I AVO Icessa o desprendímento do muco: Lamour, Cine Jornal Brasileiro
editam. Os agentes da ímpren- nasal na garganta, Parmint é agra-l (DIP) etc. '....sa clandestina arriscam sua vi- davel ao paladar. oJts pessoas que No Imperial teremos Akim To
da diariamente pela causa em sofrem de aturdimento catarral I miroff em «Seu único pecado»,

que se dedicaram de corpo e farâ b
\

d êst 'di' I Nacional [DFB] natural etc, tom-
�,

O em, provan o es e reme o. r bO à 5 730 h
alma, decididos que estão a r em se, ora_s_. _

contribuir por todos os meios e

maneiras para a libertação das

nações invadidas. A dístríbuí

ção das folhas clandestinas es

tá sendo feita abertamente,
num desafio às autoridades na

zistas de ocupação, Um exem

plar - o mais recente - de
"Defesa da França" foi espa
lhado pelos "metros" de Pa
ris, sem que verificasse um só
incidente. Um dos jornais da
imprensa secreta da França,
traz completas notícias sôbre
os atos de sabotageu1 que se

verificam no país, são dístrí
buidos em todos os recantos do
território gaulês, sem que te
nha havido qualquer apreen

iSª,O por parte dos uazililtas,

Acusados de
sabotagem
LONDRES, (S. r. H.) - Se

gundo informações chegadas à
esta capital, foram acusados de

sabotagem, pelo Tribunal Es

pecial Alemão, outros 11 ho
landeses residentes em Rotter
dam, por atividades comunistas
e distribuição de propaganda
anti-nazista, entre as quais, a

do jornal clandestino holandês
"Waarheid". (A verdade) .,

Dez mil horas de vôo

Denunciada ao Presidente da Repúbiica
RIO, 26 (A. N. - o ministro da Agricultura, em exposição

de motivos aprovada pelo presidente da República, denunciou

a ganância dos capitalistas das ricas jazidas de ouro de Pian

co, na Paraíba, que apenas têm autorização para pesqnizar
ouro no nordeste, mas lavram clandestinamente, minas de alto

valor econômico, no momento em que o precioso metal é pago
a prêço que [ámaís alcançou em nosso país.

Os capitalistas, embora lhes seja apenas permitido execu

tar os trabalhos necesários para o descobrimento das jazidas
Ei conhecimento de seu valor econômico, usufruem lucro ilícito,
de cêrca de quarenta biliões de cruzeiros, dos quais os falsifi
cadores que participam das pesquisas deveriam ter 90 ( i, dos
lucros.

SINDICATO DOS (ONDUTORES DE VEICULOS RODOVIÁRIOS DE
FLORIANÓPOLIS

Eleição da nova Diretoria
De acordo com o R l ' do art. 16 da Portaria Ministerial n

'

SCM-338, de 31-7-1940, e do art, 22, § l ' dos Estatutos do Sindicato,
ratificado pelo Exmo. Sr. Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio,
de acordo com o legislação vigente, CONVOCO todos os associados,

que estejam em gozo dos seus direitos sociais, para urna Assembléia

Geral, a realizar-se na sede social, à rua João Pinto n. 43-A, às 20

horas do dia 31 do mês de março do corrente ano, onde será eleita a

primeira Diretoria do Sindicato depois de sua ratificação à lei sindi

cal, de acordo com o disposto no art.. 26 da Portaria Ministerial n.

SCM-337, de 31-7-1940.
As condições para votar e para serem votados, encontram-se

afiliadas na ,sede do Sindicato.
ARQUlMIMO GONÇALVES, Presidente.

Cinzas do Vesúvio na
�

Albânia !
NAPOLES, 26 (United) - As enormes colunas de cinza,

C f
. , hL d i

o' - d I d on orme nct.íc io rnos a las,

lançadas pelo Vesúvío, estao se espalhando por to o o su a foi o comandante Coriolano Luiz

Itália, atingindo até a costa adriática. Informações de Bari de-I Tenan, da Panair do Brasil, o pri
clararn que essa cidade ficou completamente às escuras, desde n:'eiro avia.dor brasileiro, que atin

ontem às 10 horas da manhã, sendo necessário acender as lu- \ glU d�z m il .horas de voo.

o ., - • A foto aCIma rnos+rc- nos ore-

zes. Tambem foram recebidas Informações segundo as quais I ferido piloto.
grandes camadas de cinzas estão cobrindo extensas regiões da -------------

A}bânia me;'i�1ional. Os peritos recordam que, dU,r�nte a erup- O seu a seu dono
çao do Vesúvio, em 1872, as cinzas chegaram pràtícamente ç

a

tôdas as partes do mundo, acreditando-se ,na possibilidade de
acontecer o mesmo na atual erupção,

NAPOLES, 26 (United) - Grandes pedras estão sendo

lançadas pelo Vesuvio, desde ontem, as quais se elevam por ve

zes à altura de 600 metros, caindo em seguida como si fossem
bombas. Os populares, na planície, têm de estar constanternen

te alerta, a-fim-de não serem atingidos por essas pedras.

A V.I SO
A firma proprietária da «A MODELARa em virtude
da sua prOjetada transformação em SOCiedade
Anonima, reforma e 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

UMA

DE 10 DE ABRIL ATÉ 30 DE JUNHO

(OMPLETA E TOTAL LlOUIDAÇÃO DO STOK ATUAL

TUDO SERÁ VENDIDO PElO CUSTO,
inclusive o sortimento de novidades já encornon

dado para o prÓXimo invérno,
Durante o periodo dessa liquidação, os vendas

serãa feitas s6mente dinheiro à vista.

o holandês'movimento secreto
LONDRES, (S. I. H.) - O movimento subversivo holan

dês exorta os trabalhadores forçados levados para a Alemanha,
a desenvolverem uma campanha psicológica para minar o mo

ral alemã. O jornal clandestino "Het Vaderland" publicado
especialmente para os trabalhadores forçados, pede que apro
veitem tôdas as oportunidades par chamar a atenção dos, ale
mães sôbre a sua ineficiência na propaganda de persuadí-Ios a

escutarem a rádio inglesa. Recomenda tratar constantemente
a convencê-los de sua inevitável derrota, adiantando também
outras medidas que estão contrihuindo para a derrota moral
c material dos alemães, porém sempre usando de prudência,
Insiste para que trabalhem mal e vagarosamente, avariando as

máquinas, perdendo ferramentas, unidos em persistentes e

verdadeiras atitudes holandesas, e fazendo, finalmente, ver aos

tentos, que os holandeses não lhes podem suportá-los,

Aspectos da ajUda mútua anglo.can�n5e
LONDRES, (BNS.) - Escrevendo no jornal "Heral" de

I
Camberra, MI'. Angus Mac D?nal, Ministro da Defesa Nacional
para a Defesa Naval, anunciam que levaram-se a felizes têr
mos, a transferência, da Royal Navi à Marinha Real do Cana
dá, .de dois cruzadores novos e dois contra-torpedeiros da Iro

t�. MI'. Mac Donal, diz que está é uma das muitas consequên
cias comuns do feliz entendimento que existe entre o Canadá
t a Gran-Bretanha.

Por telegrama particular soube
mos ter falecido em Curitiba, (Po
remá). a exma. arci , Délio Regis.
A infausta notícia repercutiu do

lorosamente nesta Capital. onde a
extinta gozava de geral estima.
D. Délio era irmã do ceI. João (

Artur Regis, professor da Eséola de ..

Cadetes de Porto Alegre, e da exma.
s ro , Maria José Regis. Exercêra,
por largos anos, a função de pro
fessora no Grupo Escolar «Lauro
Miílle r», desta cidade. e no magis
tério, desde Jogo se impuséra corno

educadora de grandes méritos,
Ultimamente, I obtivera aposenta
doria.

Prof� Délia Renis

Todas clevem usar a

(OU REGULADOR
MULHER
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