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Desastre ferroviàrio �

eUI S. Paulo
Cenas pungentes, 30
mortos e grande nú
mero de feridos

Rio, 27 (A. N.) - Os vesper
tinos publicam despachos de

São Paulo sôbre o desastre do
trem da Estrada de Ferro Can
tareira, no qual morreram 30

pessoas, ficando outras feridas.
O referido desastre ocorreu

com composição superlotada
"Tramway" da Cantareira, que
tomou na estrada depois de
terem os primeiros carros en

gavetado na locomotiva. Os fe
ridos foram removidos para os

hospitais mais próximos ao lo
cal do desastre. As pessoas po
bres estão sendo medicadas por
conta do Estado e suas famí
lias recebem auxílio em dinhei-
1'0.
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dos Balcãs

Cursos Médicos
nos E. Unidos

Foi iniciada a bat.alha

Mais um

A luta na Birminia
Nova Delhi, 28 (U. P.)

Duros combates travam-se
atualmente entre britânicos e

japoneses, ao longo da frontei
ra indu-bírmana. A linha de
frente tem uma extensão de
120 milhas e, ao que se infor

ma, os japoneses estão avan

çando através das montanhas
das regiões limitrofes, em dire
ção ao centro de Kohima e As
sam, próximo à estrada de fer
ro de Bengala.

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

serãe reempregados
.Río, 27 (A. N.) - A Comis

são de Reemprego dos Bancá-
rios, designada pelo ministro

A II·�a-o de l1aSS·lnO Atacaram as sédes elo Trabalho para promover o

\I U I policiais aproveitamento dos funcioná-
, .

O , rios dos Bancos alemães e íta-Nápoles, 28 (U. P.) -

J I 27 (U P) A
jornal do exército america- erusa em, .

. .

-,
n- lanos liquidados por fôrça do

"S" d T
. " te ontem a noite numer asas estado de guerra do Brasil com

no
.

Lar an nppes. co- individuas atacaram a Polícia aqueles países, realizou hoje,��enta os ataques a Cassino, Central desta capital, tendo na sede da Caixa Econômica,
CU,zendo que foram .uma san� sido morto o diretor de Inves- o sorteio dos bancários que se

g�enta prova depois de L
tigações Criminais. Várias rão distribuidos pelos demaisdias de duros combates �e bombas explodiram no edifício. estabelecimentos do crédito

corpo-a-co�p�. tcresce�t� Á meia-noite, ataques seme- em todo o país, de acôrdo com

�ue ape�al o �a OI' com a lhantes verificaram-se nas Po- o critério de proporcionalidadetívo da .lllfantana e dOAS �an- Iícíáís Centrais das cidades de estabelecido legalmente, con

qu�s ?,haelos, os. germ_an�c.o8 Jafa, Haifa e Telaviv onde hou- forme Decreto-lei especial, eresísttram e hOJ� _:stao fIr-
ve vítimas de cidadãos britá- que constitue segundo declara

mes. naquela posiçao �have nicos em.cada.. caso. O pref.ei�o ções do ministro do. Trabalho,da Iinha Gustav. 'I'errnina a .

revista militar estaduniden- d.e T�I�VI� VISItO� � comissa- a mais avançada medida social
no britânico do distrito expres- J'á promulgada no mundo, pelose afirmando que os alemães d Ih" f d

conseguiram reforçar suas s�n 0- e seu. pro. un o sen-, govêrno. Assim, a reunião de
tímento por tais crimes cavar- hoje dirigida pelo sr. José daposições, de onde poderão des". As autoridades

_ acredi-II Silva Rocha, promoveu o sortentar eventuais penetra- tamo que esses grup?s sa� cons-I teio de 837 bancários, que de-ções nas linhas aliadas. Em tftuidos de proscritos Judeus verão ser contemplados. DeLondres, os círculos aéro- di d t d
' I

repu 13: o� por o os
_

os CIr- acôrdo com a legislação e cri-nauticos opinam que a lição culos SlOnIsta� l?or. nao. r.eco- tério adotado pela Comissão,de Cassino poderá determi- nhecerem a disciplina síonísta. I os maiores de 55 anos e os in-
nar importantes modifica- E t I t hn re e es encon ra-se o c a- válidos merecerão os benfíciosções nos planos aliados de mado "grupo sternista" que da aposentadoria.invasão da Europa Ocíden- vem atacando a polícia britá-
tal. A impossibilidade de nica e instigando a resistência Eduard Renol·rcapturar aquela posição, po- dos judeus contra as autorida-
derá ser util nos planos tu- des britânicas.
turos, relativamente ao me

lhor aproveitamento da avia
ção como 'arma de apoio da
infantaria. Recorda-se que
Cassino está algo próximo
ao litoral, à semelhança das
fortalezas que os Aliados en-

contrarão na Europa.
>

baluarte nazista destruido
os russos não pretendem fa
zer alto em sua marcha, es

tando dispostos a continuar
a perseguição aos nazistas,
ainda além do rio Prut. Há

Rio, 28 (A. N.) - Via aérea

seguiu hoje para São Paulo o

doutor Clair Turner, chefe do
Departamento de Saúde Públi
ca do Instituto de Tecnicologia
de Massachussets e presidente
ela Secção de Saúde Pública eh

Federação Mundial das Asso

ciações de Educação. O ilustre
médico está realizando estudos

para a organização futura de
Cursos Médicos nos Estados

Unidos, com a duração de um

ano, e destinados a estudantes
brasileiros. Êsses cursos serão
ministrados pelas mais altas
autoridades da ciência médica
norte-americana.

Londres, 28 (U. P.), - O
"News Chronicle" divulgou
uma informação da emissora
de Berna, sôbre o falecimento
de Eduardo Renoir, que se

imortalizou fixando magnífi
cas crônicas das mais variadas
cenas da vida social da capital
francesa. O ilustre extinto con

tava 95 anos.

São Paulo, 28 (A. N.) - No
desastre pavoroso ante-ontem
nesta capital com um trem re

pleto de passageiros da Canta
reíra e no qual tiveram morte
cerca de 30 pessoas além de
uma centena de feridos, veri
ficaram-se cenas impressio
nantes, que marcaram o sinis
tro como um dos mais horrf
veis [ámais verificados nesta

capital. Entre as cenas doloro

sas, citam-se as seguintes: um

casal com um filhinho de ape
nas meses de idade ao pressen
tir o desastre, atirou-o pela
janela. A criar:ça, assir:r, sal- Washington, 27 (Especial
vou-se e os pais que tícaram

por Herlen Ashby, da Uníted.

no. ca�ro morreram; um bom-
para o Estado) Restam ainda

beiro Ileso, ao not�r que a 10- ainda 5 dias, durante os quais
comotiva ia explodir e fazer-se os clientes dos Night Clubs po
em pedaços, aumentando, as- . derão se divertir antes de co

sim, as proporções do cata�tro- meçar o novo i�posto adicío
fe, entrou na mesma_e desligou nal de 30% sôbre Suas despe
o aparelho de pres�ao, evítan- sas. Depois de sábado, uma
do o desastre, mas tícando mor- conta de 6 dólares cobrada
talmente ferido; um foguista num Night Club restaurante

I ' ,

estava com uma perna presa Roofgardens e outros lugares
'ao tender por um fio de carne. I que se servem comidas, bebi
Passou junto a êle um soldado

I
das, etc, e onde se pode dansar

a quem pediu que cortasse ou assistir espetáculos, subirá
aquele pedacinho de carne. O I

para 7 dólares e 80 cts. O ím
soldado atendeu com um cani-! posto atual de 5% não pode ser

vete, liberando o foguista, em- elevado para lugares onde se

bora retirando-lhe a perna. I toca música instrumental ou

. . automática, porém, onde não
�ASA MISC��ANEA, distri- hajam espetáculos nem se

b�ldora dos Radlos.R. c: A danse. Os clubes sujeitos ao
Victor, �ávulas e Dsicos.

novo imposto são daqueles em
Rua Trajano. l'2.

que há cantores que desfilam

P M'..
entre as mesas acompanhados

ara lamt por violinos e outros instru-
, mentos e onde em determina-

Ria, 28 (AA. �.) - Após bre-
das horas se pode dansar. Os

vo
. per�anencra �ntr.e nos,. s:- novos impostos renderão aos

guru hoje para Mla�lI o sr. Da- cofres federais mais de um bi
l'i�S Davis, se�retáno geral.da lião de dólares. Segundo se cal

A!Iança. lV!.undlal das AssocIa-I cula os impostos sôbre venda
çoes Cristãs de Moços con; �e-, de alcool destilado, cervejas e
de em Genebra e que. d!nge: vinhos, subirão também de 6 a
vasto programa de assístêncía 9 dólares e de 7 a 8 respectiva
a vários milhões d� prisionei.- mente.
1'OS de guerra de diversas

na-I
�

cionalidades, nos seus próprios Comprar na CASA MISCE

campos de concentração. LÂNEA é saber economizar.

ApoiandO a atfiude da .Irlanda ����c��n����[i�������: ftp!�b��i2��9 p� _a!il�n�e"D�!O· d�!!i�i!�e!!
Lisboa 27 (U. P.) - A Irlanda tem o direito de manter a vulgada, esclarece que o go- LIsboa, o maior diário português, publicou um editorial de seu

atitude que escolheu, não significando isso que o Eire não se- vêrno não cogita permitir 9 dire�or elogiando, destacadamente, a atitude assumida pelo
ja leal a Grã-Bretanha". Foi 9 que afirm�� o coment�dor de aumento ,d: aluguel de casa. E pr�sldente Roosevelt em defesa dos emigrados -polítícos, das

política externa do jornal catolico "A Voz, que s� edita em uma nOtICIa que tr�z grande vitimas da guerra e dos fugitivos ameaçados.Ae-pena de mor

Lisboa ao comentar a" posição do govêrno de Dublin, recusan- desafogo à população apreen- ,-,te. O senhor Augusto, autor do editorial, qualifica o apelo de
do-se à romper relações com os paises do "Eixo". finda se- siva com os rumores de q�el' R?osevelt como um "grito cristão no meio da sangrenta ago
gundo o mesmo articulista. De Valera, �hefe do governo da 11'- dentr? de alguns meses sena

I
ma de nosso teml?o". Finalmente, o. articulista �dianta que as

landa, tem o apoio do Par!a.mento, d� Imprensa � do clero ca- autol'lzad_? o aumento de 10, 20
I palavras do presidente norte-ame�Icano. ecoarao certamente,

tólíco. sendo portanto legítima a atitude assumida pela 11'- e 30 % sobre o custo da rnora-I em todo o mundo mteressado em ímpedír o desmoronamento
tanda. .

Qiíl. 'ga, l$oUçlad�dade int(;rnacjQnal',_A�"".___ _ �._..

Moscou, 28 (U. P.) - Em
ordem-da-dia dirigida ao

marechal Zukov, Stalin
anunciou a captura de Ka

mentz-Poldovsk, importante
centro regional da Ucrânia.
Os alemães que defendiam a

cidade nada mais puderam
fazer quando aquele reduto
foi assaltado por uma nume

rosa formação de tanques,
que tudo esmagou à sua pas
sagem. O poderoso reduto'

germânico foi subjugado por
tropas de infantaria, de tan

ques, e de engenharia, efi
cientemente secundadas pe
las fôrças aéreas russas. De
zesete generais e coroneis

soviéticos dirigiram as ope
rações em. IKarr!entz�Poldo
vsk. Enquanto isso, as tro

pas do general Konev avan-

indícios, aliás, de que os rus

sos já atravessaram a fron
teira do Prut, em vários lu

gares, estando êles muito

perto de Jassy, cidade rume

na onde tem o seu Q. G. o

marechal von Mannestein.
De resto, é opír-íão geral que
os russos não encontrarão
muita resistência no rio
Prut, onde muitas pontes
não foram destruídas, tal a

pressa com que os alemães
se retiram.

Os dansarinos
pagarão mais !

çam em massa para as mar

gens do rio Prut, dando por
iniciada a batalha dos Balcãs
Os canhões russos já estão
vomitando sôbre a região do
Prut torrentes de explosivos,
pavimentando o caminho

para a marcha dos exércitos
soviéticos em direção aos

Balcãs, importante centro
nervoso da cambaleante for
taleza européia. Segundo o

jornal moscovita "Pravda",

Duelos de artilharia
Nápoles, 27 (U. P.) - Inten

sos duelos de artilharia foram
hoje travados entre os aliados
e alemães, a 4 milhas ao su

doéste de Cassino. A aldeia de
Pignataro sofreu em conse

quência extensos danos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I i C�o�!�sdeIa�Õ!Sc )em in!!!�sOou�� i��!!���
! Embora a data ou mesmo a I vas, algumas ainda secretas,

época da invasão da Europa I No que concerne a isso, é in
Ocidental só possa ser calcula- dispensavel fazer aqui um 1'e

da pOI' conjecturas, cada dia gisto do trabalho dos cientistas
que transcorre torna-a mais britânicos, pois a êles devemos

_ ....."""'......_... 1 próxima. E isso cria em toda a a maior parte dessas criações.
� nação uma atmosfera de an- Suas pesquizas no sentido de

ALV IlRO R fUll1lJliS I gustíosa expectativa. Ressal- proporcionar ao combatente

1l llíWlU vadas naturalmente as dífe- meios cada vez mais eficazes

CIRURGIÃO-DENTISTA Il'enças fundamntais, o estado de ataque e defesa têm sido

I
de espírito da população das dum. inestimavel valor. Essa

Rua Vitor Meireles, 18 Ilhas Britânicas é hoje o mes- situação de urgência na produ-
Número RVU!.�O CrI

.Vo lntertor :
mo que se observava em 1940, ção de materiais de ímportân-

Cr' !lO,OO
Rua Deodoro, 33 _,.,_ I após a retirada de Dunkerque, cía vital nos está sendo impcs-

�;! ;�.�: I' f--c�����11��;i:�E��:�:�:�f:,�i:Er:l; :�;:!�::t,�i;a��:iPf'��
6,nt'Jn('j(l� med i a n te cnntráto I .: Fundada em 1870 _ Séde: B A I A 11'�'

em todos _os setores de �t�- des quinh?es de �otencial h11-

� I�CENDIOS E TRA::VSPORTES vídade, especialmente os ,n111.1- mano. _Dal concluir-se que a

()� oriRinRi�. mesmo nllo pu. i Cr$
lares, tudo denota a urgencia produçao deve aumentar numa

I
bl i carí os. não serão devolvi �

Ca pt t.at e reservas ..

�I���; .�� b�;���� .��. �;�;..
71.656.189,20

com que febrilmente se prepa- fase em que o número de pro-

dos. � Respon sa nutdaríes . Cr$ 4.999.477.500,58 1'am OS aliados para a grande dutores tem de diminuir. E

� HecpiLa ' Cr$ 70.681.048,20 cmprêsa. Aviões entrecortando '
nem assim deixa a indústria

� d ireção 011-0 se respons n. � At.ivo c-s 105.961.917,10 os ares, estradas e ruas apinha-I britânica de atender à sua fi-
o>u

< Sí.n ist.ros pagos r.os últimos 10 anos Cr$ 64.986.957,20
biliza pelos conceito! emiti i R"sponsa!)ilillacles ... . ......•... crs 76.736.401.306,20 das de tropas. Nunca, talvez, nalidade. Isso o provam as cí-

I dos nos ..rtigos assinadoe � Bens ri" ra lz (prédios e terrenos) c-s 23.742.657,44 tantos soldados britânicos os- fras apresentadas há pouco por

� 111!l.STOHES: - Dr. Pamfilo d'U1tra F'retre de Carvalho, DT. Francisco tentando seus uniformes foram. Sir Oliver Lyttelton na Câma-

i
de Sá e Anísio Massorra. vistos transitando nestas Ilhas. ra dos Comuns. Enquanto o

Agências e sub-agências em todo o território nacional. - Sucursal no
.li] a êles se juntam os alegres, "front" interno dá o máximo

Uruguái. Heguladorps de avarias nas principais cidades da América, Europa
e Afrlca.

/
bulhentos e extremamente de seus esforços, os horneris

:\GENTR EM FLORIANóPOLIS simpáticos soldados

america-,
destacados nas linhas de tren-

SU�YEJRA P'EIXOTO •
C A.I\I P o s IJ O n O & C I A. - Rua FeJipl' Schm idt , n. 3H nos. Todos os dias e quasi to- te fazem também o melhor que

O reconhecimento do govêr- .. Caixa Posta! n. 19 - Tc)(·fone 1.0:<13 - Rnd. TeIegl'. "ALIANÇA"

�
'elas as noites, grandes armadas podem. A cabeça de praia de

no da Itália pela U. R. S. S., � SUB.AGEN�lt� ::utQAJE��1:C:��BÉ\.�tg.D��irit, BLU:YIE· aéreas passam rugindo a

de-I
Anzio se sustenta. Os russos

vindo logo depois que Chur- � ; mandar a Alemanha e os terri- realizam avassaladoras inves-
���������������.�����

-

chíll proclamou o apôio da In- tórios ocupados pelos nazistas. tidas que preconizam a breve

glaterra aos dirigentes da pe- Sn,WICATO DOS (ONDUTORES DE VEICUlOS RODOVIÁRIOS DE Vão amolecer" os caminhos "limpeza" da Ucrânia. A avia-

nínsula, nada mais é que uma FLORIANÓPOLIS que em breve serão trilhados I çào aliada leva a efeito raides

demonstração bem clara da pelas forças de invasão. E o I devastadores contra o terrító-

unidade de vistas hoje domi- êxito com que nossos bravos rio alemão e os países ocupa-
nante entre as potências que Eleição da nova Diretoria pilotos desempenham sua mis- elos. Essa ofensiva aérea an-

combatem o eixo. Prova, tam- De acordo com o § I: do art. 16 da Portaria Ministerial n são está sendo diariamente glo-amerícana é, no que diz

bém, de que essa unidade, é, SCM·338, de 31,7,1940. e do art, 22. § l: dos Estatutos do Sindicato, atestado pelo próprio inimigo. respeito às atividades milita

agora, um fato que as intrigas r o.t.iHco.d o pelo f.xmo. Sr. Ministro elo Trabalho, Indústria e Comércio Está ao alcance de qualquer res, o que figura acima de tudo

nazi-fascistas não conseguem
Ie acordo com o legislação vigente, CONVOCO todos os associadcs. um que tenha um cérebro para nessa fase preparatória da in-
que estejam em gozo dos seus direitos sociais, para uma Assemb'éia

mesmo destruir, muitos dos Geral, a realizar.se na sede social, à rua João Pín to n. 43.A, às 20 pensar e um coração para sen- vasão. Alcançou agora a fase

aconteo'imentos ult.ímamente horas do dia 31 do mês de março do corrente ono , onde será eleita a til', vislumbrar em Anzio um
1
culminante, onde não só espa

ocorridos podem oferecê-las, -n-ime ír-c Diretoria do Sindicato depois de sua ratificação à lei s irvd i- 3xemplo das povoações que Ilha a destruição entre as f'ábr'i-

Ad b
.

tê I cal. de acordo com o disposto no art. 26 da Por to r io Mín ister ic l n. d
. .

t fto as em oxpressrvas, oe as aguar am os exerci os que cpe-] cas e outras ontes importan-
- SCM-337, de 31·7·1940. -

dbe eloquentes. As condiçoes da As condições para votar e para serem votados, encontram-se ['arao os esembarques en1 . tíssimas de material essencial-
rendicão da Itália foram apro- c>fixadas na sede do Sindicato. praias européias. A êsses cum-: mente necessáro aos alemães,
vadas pelos govêrnos inglês, ARQUIMIMO GONÇALVES, Presidente. .rre compreender que si a como cumpre uma de suas

norte-americano e russo.' Nas .�$GeoiMM>��fHMl"OIIaetHt..e4tae�.",...Qee'" lOSSOS soldados cabe vencer precípuas finalidades, qual seja
conferências levadas a efeito !. : odas as dificuldades e abrir o a de desfalcar ao máximo pos-
em Moscou e Teerã, estabele- : I .aminho para a Alemanha, a sivel a aviação de caça germâ-
ceram-se normas de conduta � : �les, o que aqui estão e aqui nica. De feito, os caças que
comum e essas normas ainda ! : iermaneoerão, é atribuida a

I
atualmente são obrigados a

não sofreram quebra, vêm sen-

'; ; arefa, menos heróica porém
I

alçar vôo afim de enfrentar as

do rigorosamente observadas. : ..' tão menos importante, de con-
I
poderosas esquadrilhas incur-

Em seu último discurso peran- : : ribuir para o preparo das f01�- I sionistas da RAF e da Forca

te a Câmara dos Comuns, o pr i- � CONTINENTAL ... 'as que nos trarão um dia a Aérea Norte-Americana são os
meiro ministro britânico não : I -ítóría. Este é, realmente, o mesmos que desejavam os na-

teve dúvidas em apoiar as pre-: As mais famosas musices, com os mais : nomento da suprema crise, só zistas reservar para atirar con-

i�����sd:�:��;�a08 c�:e c�s�o��� I f amoso s a r tis ta s. : ��I��;:��l�e� �U�l�:l:�l��l.C�iSi)�l� I �',a a�s n����:os t��ng�S:��b;�� l��
de vista britânico a respeito é : ÚLTIMAS NOVIDAOES : tamas uma corrida <:0111 o tem-

j
derrubam e inutilizam, des-

o que se compreende no traça- : : po para equipar nossas legiões tróel1l os aliados as fábricas
do da linha Curzon. Assim es- 1 Na (I

I LA ') :1 invasoras. E as fontes prodn- de onde êles saenl. Além disso,
treita�ente unidos cada vez '" i li toras tem sua função pel'tur- essas repetidas e continuas in-
..111 .,

mais unidos, os paises que to- R T· 6 bada pela necessidade de in- vestidas aéreas forçam os na-

•e ua raiano. ••
maram a si a obra meritória de troduzir modificações muitas zistas a conservar na Alem::t-

promover a destruição do nazi- I I vezes fundamentais no fabrico nha aviões destinados a outras
..................o c �

fascismo bem pouco se impres- de armamentos. De fato, a ex.-) frentes, como sejam a da Itália
sionam com as tentativas em D IR [' R D la filEM O· R'.'.�··I [ N T (�

perienc�a do; Mediterr:aneo

I
e da Rússia. A elas se devem

que Hitler e seus asseclas liJl L I4I\IVII-I .." muito nos ensinou a respeito atribuir � flag,.;rante inf�riori-
.põem o melhor de seus esfor- I ,los desemb�rgues em grande I dad� do� ale�naes nos ceus fie

ços, no intuito �vidente de escala. As llçoes que aprende-I AnzlO, CaSSll10 e da Ucrânia.
<;riar entre os aliados alguma R u a V. Me re Ies, 11 n�lOs foram rudes em sua maio-j E será dificil à Luftwaffe E��
diseordia, alguma brecha. De na. Ignoravamos, por exemplo, I recobrar dos golpes que esta

nada valerào, pois, as frases PETISCOS - RolI-mopa - HCl'rings - Picldes - Cama a importância dos tipos atuais

I' sOf.rendo, por
isso que as vitó

oratórias do ditador gel'mâni- rões recheados - Sandwiehs - Cebolinhas - Ovos de dos barcos de desemba.rq_ue, rias aliadas sào principalmen·
co, nenhum efeito produzirão tainha fumadas - PerI1il - Pasteis .- Empadas - cuja produção figura hOje nos' te obtidas sobre aquilo de que
as picuinhas de Goebbel", e Salame - Peixe frito, etc etc. primeiros lugares das listas de

I
ela pI'ecisaria para tal - as

seus megafones: todos, entre�.......,.,..._........,................._,....,_"-"'_'wI"J..............".....,....."e.$_e_........,..,..,.._ prioridade. O mesmo ocorre com' fábricas de aviões alemãs.
os que compõem o grande blo- ;.4WI:IIIIiI!_mJII_1l2!Clúlli.ll_llml:Immill!llll�:m;iODi II:liI_mII_1IIIIII1Il!i7mr!l'Jl'ill_II5__ l_IiIIlII_,.,�

co democrático, estão de acôr-I lVDI, DOD�. [� O CIR.. Ido nesta luta pelo extermínio I nn u I\UL� 0& IM
das miseráveis ditaduras que

���I;:�::!�:._....:!;.!��:�:..�_�.U}:.�� i Consul teR�coos��:ru�;;�·m�����ra;�r�ef;::oa;en tos a
As autoridades responsáveil!l pela 1

'

d
fiel execução das Estatísticas MiIl ongo proso, prestações mo icas. e vera com o é

�res podem exigir, sempre que bop·J faei! trC'. nsfarma r seu prédio velho em un1.a eons-

ver dúvida quanto à veracidade d. trução moderna, mediante uma entrada pequena.
qualquer informação, que cada ln· Compra, venda e administração de lmóveis.
formante prove o que declaro•. A
",á-fé constitue crime eontra a ...

Rua Felipe Schmidt nO 44 FLORIANOPOLIS
nr.nu naelonaL (D. E. II.).

LIVROS
USADOS

1
ESTADOI

I
o

Dr. ALEXANDRE DE
MATTOS

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

Consultas diariamente
das dbas às 7 horas.

Redação e Oãcínas à
rua João Pinto n.? 13

T€l. 1022--Cx. postal 139
Compra e Venda
Literatura, Pedagogia, Psico-

logia, Matemática, Direito, En-

I genharia, Medicina, Topografia,
Cinema togr a fia, EIetricidade,
Rádio, Navegação Marítima e

Aérea, Geodésia, Física, Quí
mica, Mecânica, Carpintaria,
etc etc.

G.L.ROSA

ASSINATURAS
Na Capital:

Cri
CrI
Crf
CrI

70,00
40,000
20.00
7,00
0,30

Ano

Semestre
Trimestre
Mês

Ano

Trimestr ..

Um só blóco

\
.

MA

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

Rua Conselheiro Mnfra, 4 e 5 - fONE 1.642
Entrega Ia domidlio

il' ffi

N llH ten.ha� dúvida em de- Âs anedotas e pladalll aparen-
auneisr um '�q1iinta-co.lunsl'!', temente Ingênuas são grande§

I por
nUl:tl que pareça teu amf· armas de desagregação mane

. go; não m�rúl"f' tUft estims um )adas pela "quinta-coluna" •

. ,,' trRMnr Itft P"t.rla. (I ... n. N.). i (L. D. N.).::

melhores fábricas: A Casa "A CAPITAL" chama a atenção dos
visita antes de efetuarem suas compras, MATRIZ em

Fabricante e distribuidores das afamadas con·

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemi['as, riscados, brins
bons e baratos, algodoes, morins e aviamentos
poro alfai'J.tes, que recebe diretamente dos

Snrs. Comerciantes do intE'rior no sentido de lhe fazerem uma

Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aguavdem as "Doideiras" de A.bvil
das

Casas Pernarn.bucanas
-

. : :Esportivo IVida Social i
A

' _... : :vai nao excursionou a :.......1 ••••••••
ANIVERSARIOS

Blumenau e Rio do Sul

o Figueirense tomará parte no próximo
certame amadorista

De fonte autorizada comu- nais são quasi sempre derrota- As sras: Viuva Diva Cavt;lllazzi;
Isabel Coelhe de Sousa, esposa donicam-nos que.o Figueirense dos por contagem bem aperta- sr, Solon Coelho de Seusc , indus-

apresentará o seu esquadrão de das. trial; Dorotéa de Carvalho Couto,
amadores no Campeonato de I Desta forma, o "team" se- e�posa do �r. Décio Couto e �oro-
A ad res que terá início no cundário do campeão catart- tea Cox:nelh, esposa do sr. Irmeuma o

., '
I Comelh;

próximo mês de a�nl.. nen�e d� 1941, pretende fazer
as sritas prof, Judite Simone e

"Artebanhando' Jogadores bonita figura no magno certa- Maria de Lourdes T.eive;
da nossa varzea o Figueirense

I
me. o sr. Sílvio Fernandes, funcioná-

está obtendo ódmos resultados rio federal. no Rio Grande do Sul.

com o seu quadro amador. Será que o Figueirense le-
I Comprar na CASA MISCE

Nos cusaíos com o qua- vantará o campeonato de Ama- LÂNEA é saber economizar.
dro de amadores, os profissio- dores de 1944?

o ESTADO
o

Em nossa edição de sábado / Em vista das imponentes
noticiamos que o Avaí excur- festividades de Passos, a data
sionari�i à Blumenau onde de- para a realização da partida
veria realizar, domingo último, foi julgada imprópria, fican'do
o seu segundo compromisso da desta forma, transferida para
série "melhor de três" com o o próximo mês de abril.
Blumenauense, rumando, em

seguida, para o município de
Rio do Sul, para confrontar-se
com o Concórdia.

Êsse adiamento dará tempo
para o.s doir- rivais roalízaeem
uma série de "trainings".

....-.-•.•._._-..ar_-._.-..-.-...-_ -.-..,.

Palmeiras e Ipiranga defrontar- meiro por 1 tento e 1 comer

se-ão no dia 16 de abril contra 1 comer.

As diretorias do Ipíranga e
2° jogo - Canto do Rio x

Botafogo: Venceu o BotafogoPalmeiras, respectivamente da
Vila Operária do Saco dos Li- por um córner.

-

d P d Grande con-
3° jogo - Vasco x Bangú:moes e a e ra. '

Venceu o primeiro dor 3 tentoscordaram em reallzar uma

par-I 3" I "
" , .

d' e corners.
tida amistosa no proxrmo la

40' A'
.

S C "

6 d brtl t d lacaIo Jogo - merrca x . 115-1 e a ru, en. o _por
I tóvão: Venceu o América porgramado do primeiro. 1 t t-

b
.

d en o.
Ambos estao em anima os

50' M durei FI
para uma luta gigantesca que mine;�:� venc:u u�e��d�r�i�l�muito dará que falar nos meios

por 1 tento e 2 "corners" con
varzeanos da nossa capital. tra 1 tento.
Fomos informados que, para 6° jogo - Flamengo x Bota-

���: :��:����:�� ��s�:���O'gr�: fogo: A vitória coube ao Fla-

mado com material esportivo mengo por 2 "corners" contra
1 "corner".

completamente novo.
70 jogo _ Vasco x Madurei-

ra: Venceu o primeiro por 1
Treinaram ante·ontem "corner".
os alvl-negros 8° jogo - Flamengo x Amé-
Prosseguindo com os en- rica: Venceu o Flamengo por

saios, a-fim-de apresentar um 1 tento e 2 "corners" contra 3
possante esquadrão 'para os !u-1 "corners".
turos embates da temporada de, 9° jogo (final) - Vasco x

44, o Figueirense realizou, na Flamengo: triu:nfou o Vasco
manhã de ante-ontem, um ri-; por 3 tentos a 1, numa partida
goroso treino de conjunto que' de 60 minutos.
teve a duração de quasi duas

II A renda foi superior a 50 mil
horas. cruzeiros.

O apronto agradou à direção __

técnica. A linha dianteira, com BANHO DE BATISMO
Gatinho na extrema direita, Efetuou.se domingo último, na

Calico na meia esquerda, Pe- sede do lote Clube Florianópolia, a
drinho no centro, Xavier na entrego do certificado de timonei-

ro 00 Sr. Ernesto Leopoldo Brand,meia direita e Mandíco na ex·
em vista de haver prestado seu

trema esquerda, produziu me- exame de pilotagem em barcos de
lhor do que de costume. velo, e ter sido aprovado com ple-
Vadico e Luiz não compare- no êxito.

Por este motivo, o novo timo
ceram, sendo o are') cont-a- neiro daquela novel Clgremiação,
do à guarda de Tatú, que de- agou em cerveja para os seus

fendeu bem. comf.anheiros. a taxa devida e em

Chinês e Ieiê ainda estão em segp.ido recebeu o tradicional bu-
nhb de batismo.ótima forma. Henrique, Procó-

pio e Jalmo rormaram uma boa
linha 'média.

....-.-.__-.- -.-. - .14

Camisas, Gravatas, Pijames
Meiasdas melhores. pelos roe

nores preços s6 na CASA MIS
CILANEA - Rua Traiano. 12o Vasco venceu o torneio

Cf inltlum» carioca
Na Capital da República foi

realizado, ante-ontem, o tor
neio intium" carioca, cujo tí
tulo coube ao C. R. Vasco da
Gama, seguido pelo C. R. FIa·

mengo.
Os resultados foram os se

guintes: 1° jogo - Madureira
� l;)onsUCefil$(): V(lUMU Q pri ..

Pojeção de filmes
o Instituto Brasil Estados Unidos.

de Florianopolis, realizará para se

us associados, hoje, as 4,30 e 7,30
horas, Z sessões cinematográficas,
com o apresentação do seguinte
progro.ma:
A. Notícia do Dia no' 8
B. SoldadOll do Ar
C. Pil.to. para a. ArnirJ(;1"'.

•

O marechal italiano não ape
nas reatou relações com Mos
cou, mas ainda rompeu com a

Finlândia, cujo Parlamento re

cusou as propostas de Stalin
para uma paz em separado.

I Coincidindo com essas decí-
{//1/){)oourooA;;�-:;::{OI1.ESE6UnO$ I sões os anglo-americanos sob

o comando supremo do general
. ••,,_._._._._._...,._.,- ,_._ _._._-.. IAlexander, desfecharam a

grande ofensiva contra Cassi
no, ataque êsse precedido do
maior bombardeio aéreo até
hoje verificado numa operação
ofensiva. De tôdas as bases
aliadas e italianas partiram
aviões ingleses e americanos,
que pulverisaram a cidade, on
de a artilharia nazista estava

protegida pels casas de pedra.
Enquanto isso, o Oitavo Exér
cito reiniciou seu avanço no

setor de Anzio.

Comenlario da
semanaDecorre hoje o aniversário nata

lício do Monsenhor Harry Bauer,
vigário geral da Arquidiocese local.
Por seus dotes de espirito e cora.

ção, será, certamente, muito feli
citado. :

•

Marca a data de hoje o aniver
sário natalício da exma. sra. d.
Maria José Carvalho Borja, esposa
do sr. Procopio Borja, descatado
comerciante nesta praça.

•

PRESS INFORll'IATION SEU
VICE EXCLUSIVO PARA "O
ES1'ADO" EM SANTA CA
l'ARINA - Do ponto de vista
militar, os aliados conseguiram
na última semana, sérios avan

ços na Rússia e vantagens na

frente italiana. Mas os princi
pais fatos dêstes oito dias fo
ram de ordem política: o resta
belecimento de relações entre a

Itália de Badóglio e a Rússia e

as medidas aliadas contra o

Eire.

O govêrno norte-americano
sxige que o Eire retire os di
nlomatas do Eixo de Dublin,
i)Ois graças à proximidade e às
facilidades de acesso à Grã
Bretanha, exercem com relati
va facilidade a espionagem. O

govêrno de Londres se solida
rizou com os americanos e to
mou medidas iniciais que difi
cultam a ação eixista através
da terra de De Valera, Chur
chill, falando na Câmara dos
Comuns, sôbre o assunto, res
ponsabilizou a Irlanda do Nor
.te pelo que possa suceder em

operações futuras às tropas
aliadas sediadas na Inglaterra
e fez sérias advertências a De
Valera.
No Pacífico, prosseguem os

desembarques norte-america
nas Ilhas do Almirantado.

Os russos, continuando em

sua ofensiva, tomaram a im
portante cidade de Kherson,
encerrando assim vitoriosa
mente a Batalha do Dnieper, e

atravessaram também o rio
Bug.

Os bombardeios aéreos alia
dos não cessam, destruindo as

industrias de guerra do Reich
e territórios ocupados. Já en

traram em ação as novas bom
bas inglesas para ataques no

turnos. São petardos de seis
mil quilos, os maiores do mun

do, e se denominam "arrasa
fábrica" .

Os aviadores brasileiros que
estacionavam na Inglaterra,
fazendo um curso de aperfei
çoamento na RAF, embarca
ram de regresso do Brasil. Por
outro lado, novos pilotos em
barcaram para Miami, de onde
terminado o treinamento final,
seguirão "para qualquer lugar
da Europa, afim-de lutar ao 1a- \

do das Na�õ�s Unidas. _._..".j

Faz anos hoje o benquisto padre
Frederico Hobold.

.

.

Faz anos hoje o jovem Ivo Fred
ner, filho do nosso colega de im
prensa sr, João Frainer. lheiro da üustracão a-címa, ot'erecer

lhe, em o.mável gesto, um càlice do
excelente a.peritivo KNOT. 1em�Fazem anos boje:
ee v. Sía, de ucrescentar, ao agrade
cer .. gentileza :EfTEE 1.411-
BEN (J NEY APERITIVO

I'REIJ/!.ET(J!

.MISSA
DÉLIA REGIS
Convida-se os parentes
e pessôas amigas de
Délia Regis para assis-
tirem à missa que será
celebrada no dia 30,
às 7 horas, sétimo dia

do seu falecimento ocorrido em

Curitiba, na Catedral Metro

politana, no altar de Nossa
Senhora de Lourdes.

3 v. 1

De regresso de sua viagem,
o sr. dr. Savas Lacerda. rea

briu sua clínica.

CARTAZES DO DIA
HOJE . 3a.feira HOJE

«ODEON)p
{

A's 4.30 e 7,30 horas
Ele vivia ainda, mas era um morto enterrado no passado!
Um erro apenas e o infeliz foi jogado no mais negro dos

abismos

Seu único pecado
ou (A Tortura da Carne)

com Akim Tamiroff no papel vivido há anos por Ernil Janings'
No Programa:

COMFLEMENTO I'JACIONAL (DFB Nat.)
2 - SOLDADO INVISIVEL

Des. Colorido
Preços: 2,00 (tÍnico) Geral 1,00 "Irnp. até la anos"

�CINE

CINE «IMPERIAL»)
A's 7,30 horas:

0- film que faz o espectador continuar rindo 48 horas depois
de sair do cinema!

A seducâo de Marrocos
,

com Dorothy Lamour, Bob Kope, Bing Crosby e Dona Drake.
No Programa:

1) � COMPLEMENTO NACIONAL (DFB) Nat.
2 - NO PAIZ DAS MELANCIAS. Short Colorido.

3 - A MARCHA DO TEMPO. - Artistas da Guerra.
Preços: 3 ,00 e 2,00 Livre de Censura
--

S"-Eeira - SIMULTANEAMENTE
ODEON IMPERIAL

O maior filme de todos os tempos!

Miguel Strogoff
Correio de Czar - Reedicão � Copia Novissima.

cem Anton Walhrcok, Akim Tamiroff e Jtlizabeth Allan.
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1REDUZAoA
GORDURA'
Por Um Novo Método

EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL

Planos
Mundial MundialI

11 .

12:·1'
/4'Ó·

P, emín
Premio
Premio
Premiu
Premio

30.000,00
30.00000
30.000.00
�O.OoO,OO
3J.()00,OC

«C» . Mundial

25000,00
14.000,00
8.000,00
5.000,00
3.000,00

Premio 61922 Valor Cr$ 20.000,00
Premio 71922 Valor Cr$ 111.000,OO
Premio 81922 Valor Cr$ 5.0GO,00
Premio 919�2 Valor Cr$ :3.000,00
Premio '01922 Vlilor c-s .2.000,00

Os títulos com os
4 íínaes 1922 Valor Cr$

O títulos com os

922 Valor Cr$ 50,00
Os titulos com os

2 ünaes 22 Vlilor Cr$ 10,00
Os títulos com o final do

l' Premio 2 ficam isentos do pagamen
to da mensalidade seguinte.
Os títulos com o final do

2' Premio 6 ficam isentos do paga
mento da mensalidade seguinte.

6192l Valor Crs
71922 Valer o-s
81922 Valor Cr$
91922 Valor Cr$
01922 Valor Cr$
Os títulos com os

4 Iinaes 1922 Valor Cr$ 1.500,00
Os títulos Com os

3 rinaiEi 922 Valor Cr$ !OO,OO
Os títulos com os

2 Iluaea 22 Valor Cr$ 20,00
I Os títulos com o final do
t: Premio 2 ficam isentos do 'paga

mento da mensalidade seguinte
Os títulos com o final do Os títulos com o final do

t- premio 2 ficam Isentos de pagamento 2 Premio 6 ficam isentos do paga-
da primeira mensalidade seguinte. . mento da mensalidade seguinte.

Plano UNIVERSAL "H"
í: Premio 016922 Valor o-s 100.000,00
2' « 116922 c Cr$ 25.000,00
3' « 216922 c ors 20.000,00
4' c 316922 c Cr$ 15.000,00
S' c 416922 c Cr$ 10.000,00
Os titulos com os 4 ünaes 6922« Crs �OO,OO
Os títulos com os 3,finaes 922. Cr$ .'lO,oo
Os títulos com OI' 2 Iinaes 22 c Cr$ 10,00

Os títulos com o final do ,. premtp 2 ficam Isentos de pagamento da primeira mensalidade seguinte.
Os títulos com o final do 2' premio 6 ficam isentos de pagamento da primeira mensalidade seguinte.
A Empresa está à disposição de todos os prestamistas quites, para lhes fazer a entrega imediata dos

a que fizeram jús neste sorteio. Procurem o nosso Agente Local.
VISTO

Arjno Meirelles
(Fiscal d'\ Governo)

O PROXIMO SORTEIO REALIZA-SE NO DIA 25 DE ABRIL DE 19ft,.. às 15 horas, na sé�e social

Distribuição do, prêmios da Empresa Construtora Universal nos seu,

in�uperàvei! planos de sorteios men.ais
PLANO MUNDIAL eB. MeDsRlldade Cr$ 20,00 Distribue por mês 11.115 - prêmios no total de Cr$ :00.000,00 com

«
u "C" " " 10.00·- " .. 21.115 --" " 3uO.1I000V ..

te ""D" " 5 00-- OI 21.J 15 --

.. 160.00000 ..

Universal "H" n' " 5:00·- n :::11.105 .-

.. U50.000,0)

Subscreva um titulo garantido da Empresa Constructora Universal e seja o

dono de sua casa, despendendo apenas

Cr$ 5,00, 10,00 ou 20,00 por mês
Na Empresa Construtora Universal não há preferência. Todos têm os mesmos direitos e para

com todos--ela assume e cumpre Fielmente as mesmas obrigações.
garantia. Máxima pontualidade. Incontestável

61922 Valor Crs
71922 Valor Cr$
81922 Valor Cr$
91927 Valor Cr$
01922 Valor Cr$

I' Premio
2' Premie
3. Premio
4' Premio
5° Premio

Os titulos com os

4 tlnaes 1922 Valor o-s 9.000,00

Os titulos com os

3 finaes 922 Valor Cr$ 200,00

2
Os títulos com os

rlnaes 22 Valor c-s 40,00

míos

Absoluta

3 Iinaes

500,00

Dr. Alfredo Aloe - Diretor·Gerente

o prêmIo maior de Cr$ 30.000,00
"" .. 25.0(lo,üO

"

20.000,00
" 100.00,1,00

lisura

Ao atender as Estrêlas de Cinema de
Hollywood um médico descobriu um
método seguro e rapido de remover o

excesso de feia gordura. Comece a per
der peso na primeira semana e muitos
quilos ao mês. Basta tomar 2 pastHhas
3 vezes por dia. Este novo método, cha
mado Formode, traz nova vitalida
de, saúde e energia como tambem uma
aparencia atraente, ao dissolver a gor
dura. V. não só se sentirá como pare
cerá 10 anos mais jovem. Não é neces
sarjo fazer regime alimentar, nem usar
drogas drasticas ou praticar exercicios
em excesso. Atúa ajudando a nature
za. Formode, reduz a gordura de
um modo .;arantido como v. deseja.
Peça ForUlode, hoje mesmo, em
qualquer farmácia. A nossa garantia é
a sua maior proteção.
Distr. 5. I. P. Caixa Postal 3786 - Rio
Ven-ta sob prevcricfio médica

t-..-.....,._",._.._-�_._,._,....-�.. _,..-..J

Prólogo da tragédia
de Roma

José Vilar Snn Juan
Diretor de Imprensa do

CEC, para o "Estado".

pre

Transformada em praça es

tratégica pelo facismo italiano,
Roma desde setembro de 1939
atraiu para si as atenções mun

diais, que já anteviam o dolo
roso destino que estava reser
vado à Cidade dos Cesares. En
troncamento ferroviário de
grande importância militar,
centro de convergência do es

forço de guerra da Itália e an

teparo natural contra o ínimí
go, a capital romana projetou
se no cenário da guerra como
um dos futuros teatros de lu
tas entre o "eixo" e os alia
dos. A abstinencia que honrou
a Inglaterra, quando podendo

I investir sobre a capital italia
na, graças à extraordinária au
tonomia de vôo dos seus mo
dernos bombardeiros, constitue
índice da perfeita compreensão
dos ingleses de todos os pro
blemas e necessidade da guer
ra. Entretanto a realidade da
situação atual não mais isenta
a cidade de Roma dos horrores
da hecatombe, e isso porque
puerilmente os nazistas se

atrfbuíram, o encargo ironico
de "proteger" a capital do an

tigo Império Italiano. Os anos
de guerra que já se foram, des
crevem da maneira mais elo
quente a humanidade da Ingla
terra e dos seus aliados. Todas
as atitudes mais severas ado
tadas pelas democracias re

presentaram os mais naturais
atos de represálias contra as
atrocidades nazistas. Eis por
que, seria verdadeiro contra
senso acusar os aliados de pro
curar a destruição desnecessá
ria de centros denominados
impropriamente de "cidades
abertas" ou então "despidas
de objetivos estratégicos. Des
de 1939, Roma constitue um
dos mais importantes centros
estratégicos do sul da Europa.
Acontece porém que não ínte
ressava naquela época aos
aliados investir inoportuna
mente sobre a capital italiana.
Os aliados aguardavam a ren

dição italiana como a melhor
medida protetora de Roma, po
rém a política criminosa do ta
cismo decidiu entregar a capi
tal romana aos sicarios de Hi
tler, candidatando assim a sua
melhor cidade ao trágico desti
no de Varsóvia, Rotterdam,
Lille e tantas outras que se

transformaram num verdadei-
1'0 inferno de feno e de fogo.

ENCERADOS

,--------------------------

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhA ser' a SUB preferida

Proc" .adonaJa e estrangetru - Homeopattu - Perhunartao

ArtIl'o. de borracha.
Garan� a exata observAncia no receltnArto m6dtoo.

PREÇOS MÓDICOS.

Sociedade Anônima Comercial Moellmann
Acham-se à disposição dos srs. acionistas, os do

cumentos de que trata o art. 99 do decreto-lei n° 2627.
de 26 de setembro de 1940.

HUGO MOELLMANN, Diretor gerente.
.,......__ ,-.-........ ._-. ..,.-----.._�. .._._----.._,......-.".._._-_,._-.-....-_,._-----. ...,......-----------_._._.

INSTITUTO BRASIL-ESTADOS UNIDOS
Curso de Língua Ingle·sa

De ordem do senhor presidente, faço público que
estará aberta, no período de 23 a 30 do corrente, na

sede social dêste Instituto, na rua Artista Bittencourt
n .? 2, a matrícula no Curso de Lingua Inglesa, cujas
gulas terão início a 3 do mês de abril próximo.

ALTINO FLORES, Secretário.
6 v." 3

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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I
DR. GUERREIRO DA FONSECA

MÉDICO
Clinica de Adultos e Crianças

Doenças da Péle - Doenças Venéreas
CONSULTóRIO - Rua Felipe Schmidt 34

HORÁRIO - Das 2 às 5 horas
Às 2as. e 6as. feiras en� Palhoça, das 2 às 5 horas

"

MACHADO & CIA.
Zoraide Silveira

E

Zihi Barbosa

Agências e Representações em Geral
Matriz: Florianópolis
Rua João Pinto, n. 5
Caixa Postal, 37
Filial: Cresciúma

Rua Floriano Peixoto, s/n (Edif.
Próprio). Telegramas: "PRIMUS"
Agentes nos principais municipios

do Estado

I ,..·.w.·....- ....-.·.·.-.·_-.-.-.-_-.- - -.._.. ,

DESPERTE a BILIS
DO SEU FIGADO

CIRURGIÃS - DENTISTAS
Executam quaisquer serviços
,
concernentes à profissão.

Otimo aparelhamento, siste
ma moderno.

Atendem diàriamente das 14
às 18 horas.

Rua João Pinto 11 (sobrado).

E Saltara di Caml Disposto para Tudl

Seu fígado deve produzir diariamente
um litro de bilis. Se a bilis não corre 1i
vremente, os alimentos não são digeridos
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 si.
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 bílis
correr livremente. Peça as Pílulas Cárter,
Não aceite outro produto. Preço: o. $ 3,00.

Prestigia o GOl'êrno e .,

classes armada8, - ou 8er'�
um "quinta. colunJlta". (L
D. X.).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



INDICADOR MÉ.DICO
DR. MADEIRA' NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Fone: 1.461 - H.e9ldêncla: Rua Presidente Coutinho, �3.

MARIODR. WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Meuícina da Universidade do Brasil)

';x-tnterno do Serviço de Clírilca Médica do Professor Osvaldo Oliveira. médico do

Departamento de Saúde
VI,[NI(.;i\ MÉDICA - Moléstias internas de adultos e crianças. CONSUI,TóRIO

e 1U!::SJl)Jj;I\'CIA: Rua Felipe Schmidt n, 38 - 'I'el. 812. CONSULTAS - Das 16 às U!.

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Esuecf a lista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

CUNSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - A tarde, das 3 às 6.

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Dos Se r v i

ç os de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospital
de Caridade

CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTóRIO: Hua Vitor Meir-eles, 20 - Fone 1.40'5

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 horas
HESIDENCIA: Hua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
Mr::DlCO - chcíe do Serviço de Sífilis do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇÕES URO-GENITAIS DE
Al\lBUS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 2 às 5. 11. R. Felipe Schmidt, 46
HES.: H.. Marechal Guilherme, 33 - FONE 1648

CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

DR. SAVAS LACERDA
Ex-lntPrno de Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dos Serviços

du dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

(Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia)
Ub,,' .. do Serviço de Oftalmologia do Depmtamento de Saúde e Hospítnl de Caridade

('ONSUl!l'úRIO: Rua Felipe Schmidt, 8: Fone. 1.259 - CONSULTAS: Das 2,30

às fi horas da tarde - RESIDl':iNCIA: R. Conselheiro Mafra, 77 - FLORIANóPOLIS.

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

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

la Universidade de São Paulo, onde foi
.ssístente por vários anos do Serwíço
irúrg'ico do Prof. Alípio Correia Neto
Pr ímeir-a Cadeira de Clínica Cirúrgica).
om prática na c lín íqa ginecológica do
'rof. Sila O. Matos. Assistente do servíço
e partos do Prof. Domingos Delasclo no

Hospital Leão XIII".
Cirurgião do estômago e vias blllares

I testinos delgado e grosso, tiro ide, rins
róstata e bexiga. Varicocele, hidrocele
ar ízes e hérnia. Doenças de Senhoras ,

Curso de Rad!ologla Clínica com o dr. anos.

Manoel de Abreu Campanal"lo (São Pau-
I Consultas. Das 9 às 12 horas no

lo). Especializado em Higiene e Sallde

I
":asa de Saúde São Sebastião.

Pública, pela Universidade do Rio de Ja- Opera na Casa de Saúde

nelro. - Gabinete de Ralo X - Electro- São Sebastião

�:;:�:�;:��:I��c�:2r:��7?::::: Dr. LAURO BAURA
copia e análise cHnlca. - Rua Fernando

ldacharlo, 8. Fone 1.195. - FlorlanõpollB.

Formado pela Universidade de Genebra

Com prática nos nospttaís europeus

ellnica médica em geral. pediatria. doen

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

AssIste. Técnico: DR. PAULO TAYARIlS

Professor Moraes de Barros, da Fa

culdade de Medíclna de São Paulo.

Especialista em Doenças de Senho-

ras - Vias Urín.ár ías.

Curso de especialização de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com oHELENA CHAVES SOUSA
IilNFIlRMIlffiA OBST1!lTRICA

(Parteira)

DIplomada pela Matern1dade
de Florianópolis

Atende chamados a qualqUM'
hora

Praça da Bandeira. 113 - .ob."
IAntl&'o Lara:o 13 de Maio.

DR. AURÉLIO ROTOLO

'I.

DR. REMIGIO

DR. SAULO RAMOS

CLíNICA M:eDICA
MoléstIas Internas. de Senhoras e cri

&nças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

'li'el!pe Schmldt - Edifício Amélia Neto.

Fone l:i!l2. 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE-

SIDtilNCIA: J Largo Benjamin
Constante, 3

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

CIrurgia e Ortopedia. CUmes e Clrur�.
do tora". Partos e doencae de senhorae.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Did·
rlamente das 15 às 17 horas. RESIDltN·

elA: Almirante Alvim, 36, Fone 711l.

!«Slannard»-a luva salvadora
dem o uso das mãos e a dor
cessa imediatamente.
Operadores de rádio e arti

lheiros usam igualmente êste
meio de proteção. No envólu
CI'O encontram-se, além das lu

vas, tubos especiais para auto

aplicação de morfina, ataduras
e esterelizadas, e uma bisnaga
com pomada contra queimadu
ras. Esta bisnaga já causou

muita dor de cabeça aos peri
tos, pois teve que ser especial
mente fabricada para uso em

aviões, afim de resistir a qual
quer temperatura e pressões
atmosféricas. Uma bisnaga
dessas, quando a pomada lhe
é inserida em condições e pres
são atmosféricas normais em

terra, poderá facilmente rehen
tar numa altura de 20 mil pés.
WJ"'w.............__..............",..�_-_-.....•___..-J"'wl'

Sob as
Trevas de
Paris

Press Information Service
exclusivo para esta folha "O

Curso �e Anerfe íeoamen to e Longa Prática no Rio de Janeiro
Estado" em Santa Catarina.tJONSUL1.'A)s - Pela manhã: diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos

pbadoa, da" 16,30 às 18 horas - CONSULTóRIO: Rua João Pinto a. 7. "obrado -
A guerra mecanizada moder

na aumentou enormemente os

acidentes causados por quei
maduras, especialmente na

aviação. Medidas imediatas po
dem reduzir a extensão das fe
ridas e diminuir as dores cau

sadas. A proteção da parte
ofendida, afim de evitar a in

fecção, é o primeiro cuidado
que se impõe. Isto se consegue
facilmente hoje em dia, pela
aplicação de uma pomada espe
cial antisética, por meio de
nma bisnaga igual à para pas
ta de dente.
Tal tratamento, porém, não

basta para mãos queimadas
que exigem proteção imediata
e eficiente que, aliviando as

dores e impedindo a infecção
possibilitem ainda o piloto a

continuar a dirigir o aparelho
em direção à base onde irá tra

cal' de outras queimaduras e

.er imentos que, por acaso, te
lha ainda sorrido. Uma luva

)rovidencial que perfaz as re

.jueridas condições, está sendo

noje utilizada. A idéia básica
já surgiu em 1940 quando um

fabricante de seda" de n01118

Stannard, interessado, durante

anos, na produção de sedas es

peciais para fins cirúrgicos in

ventou, com a colaboração do

serviço médico da "RAF" e do
"Middlesex Hospital", um no

vo método de tratamento :te

queimaduras consistindo no

emprego de envelopes feitos de
um material macio, flexivel e

transparente, semelhante a

uma seda oleosa. Tais envelo
pes envolviam mãos, pés e mes

mo membros inteiros atingi
los, permitindo à ferida ser

irrigada, lavada, em certos in

cervalos, com um flúido artísé
tico especial.
Uma vez experimentadas e

aprovadas as luvas para uso

dos aviadores, criou-se o pro
blema do modo de usá-las. De-I
viam el'as ser empacotadas de I
maneira a conservar suas qua-Il.idades valiosas. Outro prOble-1'na era o de' espaço, muito exí
:,';uo nos aviões. Deveriam ser

\

-olocadas em lugar acessível!
10 piloto e serem facilmente
nanejáveis, Fizeram-se então
mvólucros de 7 x 7 polegadas,

Tratamento especializado, médico e 't prova de água e fogo que fo-
cirúrgico, das afecções do aparêlho mm distribuídos entre os avia-
genital feminino (Utero,. ovários, dores.
trompas, etc.) .

S lh
'

ti id
I

Cura radical das inflamações dos e unl apare. o e a lngl o

anexos (Ovários, trompas), sem ope-

I
pelo fogo, cada segundo é pre-

ração). Tratamento de todos os dis- cioso e o piloto deverá dispôr
türbíos da menstruação e da esterlli- de grande presença de espíri-
dade,

Tratamento moderno da hlenorrn-
.

to. Suponhamos que suas mãos
Médico - Cirurgião - Parteiro gia aguda e crônica, em ambos os receberam queimaduras. Sem I

R A lOS X sexos, por processos modernos sob necessitar abandonar o posto,
Moderna e possante instalação contrôle eridoscópico - Uretroscopla ser-Ihe-á possível tirar o en ..

de 200 MA. - e de laboratório.

Diagnóstico precoce da tuberculose FISIOTERAPIA _ DIATERMIA
vólucro do lugar onele o guar-

pulmonar, úlceras gástricas e duo-
_ INFRA-VERMELHO da (de preferência num bolsa

dr-nais, câncer do estômago, afe- CONSULTAS: - Das 10,30 às 12 externo), segurá-lo com a mão,
çôes das vias biliares, rins, etc, horas e das 2 às 5. OU seja com uma das mãos e
Aplica o Pneumo-torax artificiaJ Consultório - Rua Tiradentes 14.

para o tratamento da Tuberculose Fone: 1.663. OS dentes, rasgando-o facil-

Pulmonar - Tratamentos moder- Residência _ RUE! TIradentes 7 mente, pois ele é feito de um

nos e eficazes desta moléstia (Sobrado). tecido apropriado para isso.
Completo gabinete de Eletricidade Cada luva é embrulhada em
médica: Ondas qurtas e ultra-cur- Ri llJI

tas. Raios Infra-Vermelhos e Raios ..,r ...�ewton L. d'AvUa separado em celofane esterelí-
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia - Médico - zado com uma fita para abrir

Consultórlo: R�a Deodoro, 3 Ex-interno da Assistência Municipal a embalagem e é provida de
esquina Felipe Schrnidt e do Serviço de Clínica Cirúrgica abertura pela qual se enfiam

Das 9 às 12 hrs .• e das 14 às 17 hrs 'a cargo do Prof. Castro Araujo
Telefone 1.475 do_Rio de Janeiro. as mãos, havendo uma parte

V i as urtnárlas - Operações para o polegar e duas outras
Consult: Vitor Meireles, 28. para os dedos restantes. Pu-

Atende diariamonte às 11.30 hs. e, xando a alça pela qual se tirou
à tarde, das 16 hs. em diante

Resid: Vidal Rurnoa, 66. à luva, esta ficará ajustada em

Fone 1067. redor do punho. A alça. é ainda

presa por meio de uma tira de

esparadrapo que se encontra

Ii:speclaJlsta em moléstias de senhozas _ . no envólucro. Depois de haver
Partos, protegido ambas as mãos, o pi-

,\LTA CIRURGIA ABDOMINAL: estõ- loto as levanta e sacode .afim
mago. vestcnla, útero, ovários. apêndice.

de-que o pó contido na luva se
tumores. etc. - CIRURGIA PLASTICA

00 PERtNEO - .9:érniag. hldrocele, ve- espalhe sôbre toda a. epiderme.
rlcocele. Tratamento sem dor e operação Êste pó adere aos ferimentos
de Hemorroldes e varizes - Practurus; e sua ação benéfica se faz sen
aparelhos ãe &,1\880. Opéra U08 Hospital!' til' imediatamente. Tudo isto

de Florianópolis.
Pt'aça Pereira e OUvelra, 10. Porie, 1.009. não leva mais do que poucos
Horãrío: Dili! 14 àlI 111 �oras, d�qlaDlentfl. segundos. A.s luvas não im'pe- �

Companhia TeDefôni<ta
Catarinense

Acham-se à disposição dos
Srs. Acionistas desta Compa
nhia, em sua séde à Praça 15
de Novembro. n. 8 os docu
mentos de que trata o Art.
99 do :Decreto-lei nv 2627 de
26 de setembro de 1940.
Florianópolis, 23 de março

de 1944.
A DIRETORIA

3 v, 3

História de duas mulheres em luta
com a Gestapo e do comovente

heroísmo de milhões de pessoas
das classes populares francesas.

Leia, no número de SELEÇÕES de
fevereiro. E, mais:
Herdeiro presuntivo de
Chul"chill. Mussolini chamou-lhe
um dia «o bôbo mais 'bem vestido
da Europa»; mas Anthony Eden
se acha agora em linha para ser

o próximo Primeiro Ministro da
Inglaterra... Pág. 65.

A maior fol«:atrua da His
tória. Lições da última guerra
mundial que são sérias advertên
cias para hoje... Pág. 72.

Cinqüenta CII'IOS sem uma só
greve. O que uma grande com

panhia americana tem conseguido
«por se preocupar com os homens
das suas oficir;as»... Pág. 76.

Quem foi afinal que sal
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

Acaba de sair

Agora cr.$3,Oo

Representante Gera; no B,.aMI.:

FEHNA:-IDO 'eHINAGLIA
Rua do Ho.r.;ciri�, .55-A - 2.0 anãa» - Rio

TEM SíFILIS OU REU.

fvLl\TiSMO DA MESMA

A blFILlB ATACA TUDO O ORGANIBMO
O Fígado, O Baço, o COr�ção, o Estômago. ofl
Pulmões, fi Pele. P_roduz Dores de Cabeça, Dôres
nOR Ossos, Reumatismo. Cegueira, Queda do Ca-

belo, Anemia ti Abôrtos.
Inofensivo ao organismo. Agradavel

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

da mesma origem
FALAM 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 d� indicação apro- facil manejo para o público
priada (sífllis em varias de no combate á 8if!li� qualída
suas manltestaoõ es) 08 resul- 1de. que frequentAriIente a
tados rêm sido s!lllsIatortos, orovelto no Ambulatorio' da
pois são rapídos e duraveís. Maternidade de Santa Maria.

Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passu,

TEN

ORIGEM?

PULAR

bF

JUIZO

USE O PO·

PREPARADO

··ww ;_MM

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o ESTADO- Terca.feira, 28 de Marco de 1944

HOMENAGEM A JOEL S,OUSA
Nada salvará

o Reith

alto negócio para a Hungria!Moscou exulta
Os amigos e colegas de .ToeI Sou- trada tortuosu da vlda, dentro das

xu, Secretário da Diretoria Hegio- normas que até aqui seutprc tracei.
nul dos Correios e Telégrafos de A minha, ausência do vosso con

Santa Catar-ina, ofereceram-lhe, ou- vivi o, talvez temporária, como tô
t('m, à noite, no salão principal do das as coisas do mundo, não é se- Moscou, 2� (U. P.) - A
"Clube da Colina" um Jauto [an- não o traço característico pai-a fir- notícia da chegada (los rus

taro em homenagem à sua recente mar, mais solidamente, a nossa sos à fronteira. da Rumânia,
investidura no cargo de Diretor da amizade e patentear o quanto ela, críou uma atmosíéra de in.
Diretoria Regional dos Correios e vale, Não penseis que, lá em região
Telégrafos de Santa Maria, no Rio distante, o meu pensamento não es-

tenso júbilo em �Ioscou. Na
Grande do Sul. teja sempre voltado IHllra vós tarn- noite (1e ontem, houve gran-
Ladeando os homenageados sr. hóru. Foi aqui que nasci, que me des manifestações populares

Joel Sousa e cxrna. sra, d. Edite Vi- eduquei c que formei a minha men- nos teatros da eapítal, assimeira de Sousa, estavam sentadas à talidade. Foi do contacto convosco
d d 'd flue se soube oficialmente domesa as seguintes pessoas: sr . .J oão . e to os os dias e as constantes

Alcântar-a da Cunha (Diretor) e trocas de idéias ao derredor de mi- g'l'anrle acoutecfmento. A
cxma, S1'a .. d, Dalva Cunha, Sl·S. Fer- nha mesa de trabalho, muita vez, imprensa re�dstl'n, o fato
nando Ávila, Osvaldo Costa, João admiranrlo a minha excessiva pa- Iemhrado que há 33 meses
Assis, Teodoro Ligocki, José Tolen- ciência, vós as quu lificá veis de im-

- . os alemães conseguíramtino, Hodolfo Ríchter, José Rosa, porrunações, que aurncutei os meus

T hé bAlcides Taulois,. Cristovão Pires, couhccimentos em rnalér ia de ser- grandes vantagens temporã- ,amU m 80 reDarr-í Linhares, João Noronha So- viço c pude, destarte, não maldi- rias, devido a sua experíên
hr in ho, Henrique Ferrari Júnior, zen.do as horas que perdi. reunir es- ela nu agressão covarde. De- HannoverAlvaro Camargo, Ildefonso Linha- sa bagugem que ora levo, para, em. .

I' .i...!. JO.:'lO Capístrnno, CnníessOI.'f
-

'f' 1 pofs de pussnr enl revista as •.., . " . ,,''''

res, José d'Acaruporm Gercí Ramos, unçuo til ercntu (a que até então
N 2 d

.

hHui Viana, Juvenal Ávila. Melchia- exercia. desempenhar a árdua ta- rlramátieas fases da guerra Londres, 27 (U. P.) _ O Mi- asceu aos 4 e jun o de
fies Sant'Ana, Otávio Guimarães, refa que me confiou o sr. Diretor russo-alemã, O "l"'rnvda" es- nistério da Aviação informa 1386 em Capistrano (Itália 1\1[8-
Bias Peixoto, Álvaro Noronha, Ade-j

Geral. ereve e "Os alemães perde. oficialmente que foram lança- ridional); estudou direito em
mar Gonzaga, João Lopes e Nestor Com os olhos voltados para o

I mm em Stalíngrado a fé na das grandes quantidades de Perúgia, da qual cidade foi no-
Dutra ; sr�.s. Madalena Torres e Alto � .sem desvia.r-IIJ� do� sãos

d d d Isrtas. Estclita Neves, Carlota Von prmcipros que aprendi e pus sem- vltéría. Ag'Ol'a perdem no bombas incendiárias e explosi- mea o governa 01' quan o e e

Dreif'us, Hedi Hosa, Rute Albuquer- prc em prática para nortear a mi- i Prut H esperança da salva- vas de alta potência sôbre ob- tinha apenas 26 anos de ida
que, Laurita Filomeno e Rira )1a- nha conduta de f'uucionárIo e a mi-I ção, A estrategía alemã está ! jetivos militares de Hannover, de. Após a morte do rei Ladís
l he iros. nhu viria em particular, quero aisse-I' em bancarrota não há mon- IduI'ante o ataque efetuado pela lau de Nápoles, ao qual, tem-
Compareceram também ao ato gurar-vos que .sinlo redobrada a .

de ,homenagem o� srs. Percival Cal- minha fé e esf'orçar-ine-e i, sem me- rauhas nem rios que possam E,'AF, à noite passada, sendo P?rariamente,_ pertencia .perú-
lado Flores e Alfredo Damasceno dai dir sacrif'icios, para não desmere- salva O Reieh, também bombardeados objetí- gra, a revoluçao �tlrou o Jovem
Silva, este último representante dei cer a confiança que sempre tivcs-

VOS na Bélgica e lançadas mi- governador ao carcere do qual
"A Gazeta". I tes no meu futuro, se Iivrou pagando vultad
Interpretou os sentimentos dos A minha taça começa, pois, Ui nas em aguas inimigas. Dos. '" a a so�

horueuageantes o sr. João Noronha transbordar de saudade. Saudade S b T II- aparelhos participantes no D1a�: Em o�tubro de 1416 fOI

Sobrinho, que leu tocante discurso. dos amigos que aqui deixo; sauda- O re a ln ataque, 9 não regressaram às Joao �'ecel)ld? na ordem de s,
Depois, cm nome dos carteiros de desta ilha encantadora e f'eiti-

suas bases. FranCISCO. Ainda antes de ser
usou da palavra o sr. João Lopes, celra, espelhada, em tardes de oca- Helsinki, 28 (U. P.) - Tal- sacerdote atravessou a Itálialendo tocante oração. ,50S raros, nas águas serenas de nps- lin, capital da Estônia, sofreu

Atacaram Essen pregando penitência, obtendoPor fim, o SI' Joel Sousa pronun- sa baia; saudade, deste pedaço de violento bombardeio no sábadociou o expressivo discurso que pu- terra do Brasil, bom e sempre hos- sucessos estupendos. Isto, en-

blicaremos abaixo. pitaleiro, que, no dizer do coloniza- à noite. Os danos, ao que pare- Londres, 27 (U. P.) - O Mi- tretanto, era apenas o prelúdio
A homenagem, que partiu espon- dor paulista, "esta terra é mais do ce, não foram, porém tão nistério da Aviacão informa de sua futura atividade. A rai

tâneamel1te, dos fu'n,cionárlos dos ql,e bô2., quem dizer o contrário grandes como no prlmeiro oficialmente que 'aviões do Co- Ilha Joana de Nápoles comoCorreios e Telégrafos daqui, foi mente".
b b d' O t cl'dades,IInando de Bombardeio ataca-bem a expressão de uma manifes- :\1as. o dever sel1lpre nos impõe o om ar e.lO. u ras

. ,. ..

vários Papas deram-lhe mis-
tação sincera a .ToeJ Sonsa, dentre sacrificio. segundo mformam da capItal ram, a nOIte passada, obJetIvos sões importantíssimas. Tam
as muitas que há recebido por mo- Essa saudade eu a levo, então, estoniana foram ocasional- I militares da cidade alemã f de bém dentro de sua ordem con
�jvo do ato fede!a.l que

. ? elevon no l'ecônd�to �e meu ('oralÇã_o, até mente bombardeadas pela I Essen, onde se encontram as tribuiu muito para a renovaçãoaqil'l'la a.lta funçao, no vIzmho Es- qlle um dJa os nossos coraçoes se
av'aca-o russa inclusive Tapa !g'randes fábricas de armamen- do espIo.rI·to e do 4elo pel,os e;;!.lado sulIno. encontrem num grande abraço, mes-, I,. .' .,

'
, �

Joel Sousa, de temperamento in- mo que seja na Eternidade!" Ique fOI mUlto damflcada. tos Krupp. tudos. O imperador Frederico
{en,so a essas expansõ'es de alegria III, pediu ao Papa Nicolau V,
que lem por figura central a sua d J

_

pessoa - porque é excessivamelnte P A R A F E R I DAS I
que man asse a oao para seu

Illodes,to -, também lá estava, eo- império afim-de reconduzir a1J
movido, eercado por mill},erOSOs eo- E C Z E MAS, nobreza e o povo à prática da'
legas e amigos, que nele sempre vi- religião. Os sucessos supera.
ralll, não só o funcionário compe- I N F L A M A ç O E S, ram ainda os que obtivera natente e zeloso, como o amigo e co-
lega de todas as horas de serviço. C O C E I R A 5 I

Itália, sendo ajudado pelo dom
Por certo, há-de perdurar .na sua das curas. Naquela época

memória, essa expressiva e delicada F R I E I R A S I ameaçavam os turcos toda a
prova de apreço e de estima,a que E A b dfazem jús as almas bôas e simples E S P I N H A 5 E T C

uropa. ca aram e conquis-
como a dele. NU N I;: R EXI STJ U I G U 1=1 L I' tal' Constantinopla (1453) e
Dentro em breve, Joel Sousa há atravessaram as fronteiras da

1llssunÚl' o exercício daquel'outro {lomandantes naV�I·8 i florrem no horárl·o Hungria, com�çando o c�1'co dealto cargo, qUle lhe foi conferido U U U Belgrado. PedIU-se a Joao fos-como prêmio 'iI. sua ca,pacidade ad- . ,. E N t'
,

lllinislraliva e ao escrupuloso CU1l1- C? preSIdente da Republlca cos e o leIas '

Rio, 28 (A. N.) -1!0i defin,i-I s� aCOI?panhar o exército cr�s-r7primento do dever funcional. A êle, assmou decretos exonerando o I tIvamente restabeleCIdo o tra- tao. Fe-Io, e, quando os cns-
pois, enviamos os nossos votos de

I'
contra-almirante Durval de fego de trens de passageiros

I
tãos já se viam forçados a ce-bôa Yiag�l1l, e .de feli�idades ii fren- Oliveira Teixeira do cargo de pelo tunel 8, já estando todos der, João, tendo como única

�L)��, DIl'etona ReglOnal de Santa comandante naval do �entro A Mesa administrativo da Irmon -

os trens correndo no horário. arma um crucifixo, se colocou
.

I e o contra-almirante Jose Ma- dade do Senhor ]esús dos Passos e - __ o

no lugar onde a luta era mais
Foi o seguinte o discurso pro-nun- ria Neiva do cargo de coman· Hospital de Caridade fêz inaugu- Não têm direito renhida. Foi a vitória. Depoisriado PO)' Joe1 Sousa: Idante naval do Nordéste e no-

rar, tÓb..?dE' t�timo, o retrato da
Rio, 28 (A. N.) - O mIlllS- de tantos trabalhos .a sua saú-"Meus collegas: A homenagem • _.

sua =ma en e�tora, a exma. sra.

d G b d
('om que vos UiprOllve assinalar a I meando os cO,nt�a alml�a�te� t Beatrl:': P:d�rneIra,s RQmo�. tro a uerra aca a e avisar de cedeu. João morreu, aos 2;3
l1linha despedida, já estú marcando!Durval de Ollvelra �elxelr�, � cerImoma reahzou-se as dezes- que os convocados insubmis- de outubro de 1456, poucas se
na nlÍ'nha vi,da podeis ficar certos I Gustavo Goulart e Jose Mana I seIS horas, estando pre_:;ente� �odos SOS, mesmo que indultados, manas apoos aquela VI'tooI'I'a es-1 d·

'

t t' f
- d' ,

.

't
os membros da Mesa .admInlstra- .

ctll1a 10�'�t e ll1 ensa sa IS 31tçado, a- NeIVa, respectIvamen e, para tiva da Irmandade, todos os má- não têm direito às vantagens trondosa, em Vilaco,o o CaI_a er a qu� se \eves c, e es-. comandantes navais do Nor- d' t d I
-

d D" da Lei de Serviço Militar,po-ntaneldade e slllcenda,de. I ICO� ';. � as as rmas a IVlna

Tocaram-me prOfllndMllente o es- deste, do Sul e do Centro, ProvIdencIa.,.
(JÍl'ito e o coração as demonstra-, Na sede do Aéro-Clube de Santoções de aprêço que venho, nestes) M f ada aúltimos riias de permanência em mi- \ orre a og um Catarina realizar-se-á no pr6ximo
Ilha terra., rec.ebendo de meus co- divisâo rum@na dia 29, uma reunião dos presiden· TOMEM
I tes dos Aéro-Clubes dos municípios

V' h C degas, todos meus amigos, manifes- Londres, :!8 (U. P.) - To· d E d d ln o relslta I'lações essas .repassa,das de l1m nlÍx-
o stado, que será presi i a pelo

10 de júbilo e peSai', corno se ex-
da uma diYisão rllmena mor· sr, major-aviador engenheiro Men· "SILVEIRA"

preSSOll o Diretor H.egiollal ao <1('s- 1'('U afog'adi1, quando preten- des Silva, representante do Minis- Ofl·CI·al·S braSI·�e·lrosligar-me do quadro desta Diretoria. dii! eVaeUHl' li, t1rimeiH. Uh;. tério da Aertmóutica junto à Esco- Grande Tónicó I
Nào pretendo eu, nesta hora (ie . la Técnica de Aviação em São Cairo, 27 (U. P,) _ Va'l'ios' se a B. B. C. (lUe o de!lRstre Paulo,comunhão mtima convosco, em (fue 'fu 'o't t Ness� reunia-o serão abordados «Dl·a do Indl'O» oficiais do exército brasileiro,impéra m3lis o vosso sentimento de yerl lCOu·se a n 1 e, quan o �

J m'"
•

8 S tnca assuntos de interêsse para o desen- atualmente VI·sl·tando o Egl·toumizade, e porque não dizer o nos- os Sll) aflItOS I'U SO' a" -

,

SO, do que o fato de ter sido eu dis- ram com êxito um comhoio �o�����:�o da aviação em Santa
Foi aprovada pelo presidente foram recebid�s pelo ministro

tingllido pelo GoveI'l�o 'yederal a

I
inimio'o no llIar Neg'ro. • da República a proposta do da I?efesa NaCIOnal.. O _genel.'8.Jrxe)'cer o ca,rgo de dlreçao de uma

o

Napler ch f d IDiretoria, abordar outro a.ssunto �
Acabam de regressar de São Pau' Conselho Nacional de Proteção : A .e e a mI.ssao mI 1-

que não seja aqulele que dita o meu
I Deram liberdade ao

lo as normalistCl1s senhorinhas Li- aos Indios para que seja cansa.
tar bntamca no EgIto, esteve

coração. d'"
beratina Puccini, Nêmesis de Oli- grada como o "Dia do Indio" presente,

Desejo, pois, trazer-vos I!lestas mun O e. '!,ao preci. veira e Rute Maria Xavier Scoss, ---- _

rápidas palalvras, sem o cunho de sam de IIcoes do magistério catarinense, que fre· a �ata de 19 de abril, Continua o
,.

t t h d quentaram durante um ano e qua-p�ça oratona, O es emun O e meu Argel 28 (U. P.) "Os tro meses, a expensas do Govêrno Intercâmbio cultural avan(o russoaleto e de meu profundo agrad·e- '

d' l'b d Mcimento, retempera.do pêlo calor de franceses ,eram � 1 er ade ao do Estado, concluindo·o com bri- asSou, 27 (U. P.) As
vosso sadio acolhimento, durante mundo e amda sao os seus pa- lhantismo, o curso especializado de Rio, 28 (A. N.) - Chegou fôrças soviéticas continuam
longos aJIOS, tanto fora como na ladinos". Assim falou numa

escola moral, sob o patrocinio da ontem de Londres, via aérea, o avançando em toda a frente
H.

'_. Bandeira Paulista de Alfabetização D'd F 11 t d U
'

epar�l�ao, que me propor<:lOnou, reunião do govêrno provisório e direção técnica da Secretaria do
sr. aVI u e1' on, a lllvef- sul, seja na Ucrânia na POlô-

essa sollda atlUIzade e bem aS'SUll me
O g'eneral De Gaulle que acres- Agricultura do Estado de S. Paulo. sida?e. de Oxford, que ve.m à n, ia e na_ Bessarábia: Seg'undol'Ssegll'I'Ou o c.omplemento da forma-

,_

.
.

_

çào e do aperfeiçoamento de meu centou: "Por ISSO, nao deve

D
Amenca d? Sul ACO� o fUll de I mf<?rmaçoes oficiais, os russoS

caráter.
, preocupar-nos o que se diz fora esapareceu pro.m�ver l,nterCall1blO c�lturallestao

se aprestando para atra-
A a�e�çã� que todos os colegas"de suas fronteiras". Estas pa- maIS mtenso entre a Gra-Bre- vessar o rio Prut, afim-de in-

sem. dlstUlçao de classes. nem cate-
t lavras foram ovacionadas pela Nova Iorque 27 (U. P.) -,

Lanha e os países deste conti.- vestir sôbre Jassy e outras ci-gonas, sempre me dIspensaram, 1 �.

dO'
°

d' d B :1' ....<.,
{'mbora não houvesse motivo para

I AssembleIa de Argel, sen o

ar-I
I a 10 e er!� anuncIa, e111 nente, tarefa essa que inclue, dades rumenas. Revelou-se

tanto, é, par81 mim, grande satisfa- rematadas pelo general De telegrama de ToklO, a morte do como ponto principal, a publi ... também que as fôrças soviéti
ção, e o fato d� não levar, daqtú, Gaulle da seguinte maneira: Tomokazu Hori que durante cação de obras de escritores la- cas já se encontmm a menoS
n('nhtm�I ressentImento por menor, "O govêrno não precisa .de li_I dois anos exerceu o cargo de tino-americanos em língua in- de 90 quilômetros da fronteiraque seJa, de qualquer colega" con- - " - d' rt d M' 't" d Eforta-me sobremaneira e estimula- çoes de nmguem, a nao ser o po a-voz o mlS eno o x- glesa e obras de autores em da Hungria, na reg'ião doS
fl1e � pl'ol1se�ir, �em vacijar Ja &:11- poVO fran�ês q,ue é O $eu iuifl.'I,' tel'iQr dQ J�pãg, idiomas da Améric�. montes Carpatos, __ .__'

Londres, 28 (U. P.) - Informações chegadas a B�dapes
te, dizem que nos últimos tres dias 11 trens lotados de Judeus,
tidos como comunistas e jornalistas, deixaram naquela capital
com destino a campos de concentração na Checoeslovaquia.
Suas casas e bens foram confiscados e postos à disposição das
autoridades alemãs. Foi confirmado o acôrdo entre o Ministé
rio das Financas do Reich e o ministro das Finanças da Hun
gria, o qual tem por finalidade obter o pagamento, por parte
da Hungria, de todas as despesas causadas pela at�al ocupa
ção militar do país, bem como estreitar a colaboraçao de_ am
bos os paises no terreno financeiro. A Alemanha se propoe a

prestar auxílio militar à Hungria, sendo que, em troca, esta se

encarregará de fornecer todos os suprimentos necessários às
tropas nazistas.

o santo do dia

FRACOS.
AN�MICOS

Máquina Singer
Vende-se uma Máquina Singer de

pé, com cinco gavetas, não borda,
antiga e bem conservada, Trator
na rua Conselheiro Mafra, n. 134'
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