
Os Franceses aolutam centru
NÁPOLES, 22 ru P�) u. BEM NO CENTRO DO "FRONT" ITALIANO, FÔRÇAS FRAN-CEl
SAS COMBATEM NAS PARTES EXTERNAS DA ALDEIA DE SANTA OLíVIA, A APENAS
5 KLMe E MEIO DE PONTECORVO, LOCALIDADE QUE CONSTITUE UMA DAS ÂNCORAS

DA LINHA "ADOLPH HITLER".

prontos para disparar
Nápoles 22 (U. P.) - Os alemães perderam relativamen

te poucos hdmens com 'a captura de Formia. A maioria dos pri
sioneiros feitos pelos aliados foi entre os "atiradores-solitár!o�".
Só num edifício puderam contar-se 150 cunhetes de .mumçao.
Perto estavam morteiros carregados, prontos para disparar, o

que basta para indicai.' com que pressa os alemães abandona
ram a cidade.

Violentíssimo
bombardeio
Londres, 22 (U. P.)-Podero

sas formações, integradas por
Fortalezas Voadoras, atacaràm
violentamente o porto de Kiel
no nordeste da Alemanha. I
Bombardeiros Liberators, por
outra parte, atacaram as ins

talações militares nazistas na

zona do Passo-de-Calais. A
emissora de Berlim anunciou

que poderosas fôrças �éreas
norte-americanas estavam em

acão sôbre Hannover, Bruswi
ck, Schleswig-Holstein e ou

tras partes da Alemanha.
�,_....."__"_"""_"",-J"_-__-.""'-"""-""

Porcos citadinos

Estavam

grande batalha de Terracina
Nápoles, 22 (U. P.) - O marechal Kesselríng lançou à lu

_ta, na linha Ponte-Corvo e 'I'erracina, 17 divisões. Estes con

tingentes são as últimas reservas alemãs no sul de Roma e o
seu emprêgo indica que está iniciada a batalha decisiva pelo
domínio da Itália Central. O reforço trazido pelo marechal Kes
selring vígorizou a resistência nazista em Terracina, onde as

vanguardas aliadas recuaram cinco quilômetros. É de acredi
tar que, nesse ponto, está concentrada tôda a resistência na

zista; por outra parte o afluxo das últimas reservas alemãs
debilitou consideravelmanto seu poderio, na região Anzio-Net
tuno, circunstâncias que, sem dúvida, será levada em conta pe-

110 alto-comando aliado. A batalha que se trava na linha Terra
cina já assumiu grandes proporções.

o
() }fAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARl� A

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Ano XXX I Florianõpo:is- Terça-feira, 23 de Maio de 1944 f H. 9113

ZONAS DE BATftLHft NO SUL nft EUROpa

Lutando Das
montanhas
Nápoles, 22 (U. P.) - Mar

chando e subindo abruptas
montanhas, os aliados lutam
pela posse de Itri, num ponto
onde a Via Appia entronca com

a estrada local. Tanto alí como
no monte Faggeto, já captura
do, lançam as fôrças aliadas
intensa cortina de fogo sôbre
a estrada que de Itri vaí a Pico.
A ocupação de Faggeto, signi
fica um avanço de 25 quilôme
tros em linha reta desde que se

iniciou a presente ofensiva.
.._".,_....-_-.......-.",..--_-.-_-_._---_--..- ..-.-.-_-.-..........

Comércio sujo
Nesta época do ano, há

por aí garotos com cestas

encardidas, recobertas de
panos grosseiros, a vender
pinhões - cozidos ninguetn
sabe corno ...

O caso é que, às portas
dos cafés e cinemas, nos

pontos de ônibus, etc" os

comedores de pínhões jun
cam o chão com as res-

pectivas cascas.

Se não se póde proibir
o comércio ambulante de
pinhão cozido e se por
outro lado se não póde
exigir que o comprador
coma o pinhão cozn casca

e tudo, - que ao menos

seja multado o que lançar
�s cascas ao chão ...
Essa foi a observação que

nos fez um leitor e a qual
submetemos à consideração
de quem de direito, afim
de que a cidade se não
transforme n urna imensa
caixa de lixo.

xDissolvido O Partido Comunista
Nova Iorque, 22 (D. P.) - O Partido Comunista dos Esta

dos Unidos existente há 25 anos, se dissolveu como' partido po
lítico tran'sformaillJdo-se numa organização não partidária.
Earl Browder secretário geral do partido, apresentou a moção
de dissolução 'antes de pronunciar, na Convenção Nacional, um
discurso em que pedia a reeleição de Roosevelt. A moção foi

aprovada por unanimidade.

de Piocorpo
BERNA, 22. - O rádio de Roma, controlado pelos ale

mães, noticiou a exumação do corpo do Papa Pio X realizada
sexta-feira, na presença dos membros da comissão especial in
cumbida do processo de sua beatlfícação, e do cardeal 'I'edes
chini, administrador da basílica de S. Pedro. "O corpo e as ves

tes do papa foram achados em perfeito estado de conservação" J
� acrescentou O locutor romano. ,
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Palavras 410 pres. da.A. B. r, 'de coleguismo que não abando- ;a. desercãO da mul ....er alemãO sr. dr. Herbert Meses, ilus- na nunca o verdadeiro 110111e:n Hl..., U Ui

re presidente da A. B. L, 1:2- de jornal. S. PAULO (Por Lúcia Ribei- obrigando-a automaticamente
::ebemos as seguintes palavras Altino Flores e seus cornpa- 1'0 de Almeida - Exclusivida- a recorrer á igualdade com o

rratulatórias, à passagem do nheiros de trabalho muito llle-I de do CEC para "O Estado") homem não só para ganhar o

1,0°. aniversário do ESTADO: recem, pelo muito que têm fei- - Segundo se noticia na Sui- seu sustento como ainda para
.. A Associação Brasileira de to, através das colunas do "O' ça, a mulher alemã resolveu merecer a infima parcela de
�ll1prensa e o seu presidente Estado" em benefício da ter ca i desertar das fileiras nazistas,' respeito de que gozam os ho
a'Hicipam das alegrias dos catartnenee. Assim é iusto que

I julgando de certo que é já mens alemães no Reich de ho
rrezados confrades que come- seus ilustres nome; sejam sem- imuito pesado o fardo a trans-' [e, Esse foi o caráter da "ex
moram o aniversário de funda- pre lembrados por todos quan-: portar. Na verdade, a ser ex- pontanea" cooperação íemíní
�ão de O ESTADO, vibrante tos se interessam pelo destino Ipontanea a co�aboração que � na na AleI?-anha, e dessa for

:Srgão da imprensa catarinense, do seu torrão natal. I mulher al�ma e�nprestou a ma os .nazist�s puderam du-
e apresentam a todos cordíais Reglstràndo, com prazer.: causa de Ifltl;l' tenamos a

.. r�- rante est�s cmco anos contar
cumprimentos felicitações". como ora �azemos o transcur- conhecer o alto valor patríótí- com a mao de obra da mulher

*
so da bela data natalícia do vi-

I co do elemento feminino ger- oprimida e reduzida a um ser

Yisita do prcs, da A. Comercial brante vespertino, sentimo-nos!mãnico. Porém nínguem ígno- vil e .braçal. .

Registamos, com muito f:' I perfeitamente à vontade par.i
' ra ?S processos �s�dos pelc�s Ultlmargente porem, a m�-

sgradeclmentos, a víslta, que, endereçar ao seu diretor e re- 'r:-azista� l?ara positivar o auxi- lher alema tem lança�o mao

';01' ?-l?tivO do nosso 30°. ani-l datares, o no�s.o �nais cordial 110 �emmu�o a? seu esforço d.e de to�.os os subterfugi.oS para
versarro, nos fez o prezado I é1braço de telícítações. I gue! ra. Pnmei.ro A a. desmo�all- �es�bng_ar-se dos dever es qu.e
»atrfcío sr. Severo Simões ! zaçao do matrimônio, depois o lhe impoe a nova ordem de Hí-
Jresidente da Associação Co- ! desvirtuamento do lar e final- tler. Os pretextos mais invero-
mercial. CASA MISCELANEA. distei- mente a industrialização da simeis são apresentados para \

* ouidora dos Rádios R. C. A maternidade. Essas tres "ino- justificar a sua ausencia nas

Do sr. presidente do T. A. '1ictor, Vá vulas e Dsicos. ,vações" no sistema social ale- fábricas e usinas bélicas do
O exmo. sr. presidente do =?'JR T'r a ia no . 1 '2. mão desambientou a mulher, Reich. A última modalidade

Tribuna! de Apelação, desem-
--- de pretexto obtiveram as mu-

bargador Medeiros Filho, dig- Caixa Econômica Federal do Rio de Janeiro lheres alemãs por ocasião dos
Dou-se endereçar-nos as se- tremendos ataques aéreos bri-

p;uintes palavras: "Apresento- tânicos e aliados contra as in-
180 Sorteio d". re sg vte, com p'êrn;os, das dústrías germânicas U a muvos sinceras felicitações por

- 1 a 1 �. m -

mais um aniversário do hri- Apólces Pernambucanas lher alemã subitamente dei-
"lhante "O Estado" sob vossa A

xou-se prender por intenso

competente direção" .
A CAIXA ECONOMICA FEDERAL DO RIO DE JANEI- ataque nervoso em consequên-

� RO avisa ao público e, em particular, aos portadores das cia do fragor das explosões,
Acólices Pernambucanas, que f8rá realizar no dia 31 do cor- permanecendo afastada doOs nossos cavalheirosos co •

Examinando os algarismos 1 d "J I d J' ile" rente mês às lO horas o J8° sorteio de resgate com pr êrnio;«, trabalho cêrca de uma sema-
t
,.

t d egas ° orna e omvi e ' " ,

E' , l'que emos a VIS a os orçamen- h' dês ses títulos, de que é a distribuidora. .
na. ssa excusa genera izou-se

tos médios mensais, constata- no? pen oraram com Aas. se-. ! de tal forma que os alemães
mos que os números de aluguel gU;,ntes e hon1'osa;s referências: O sorteio será realizado no Edifício da Matriz da Caix�' estão atualmente estudando
de casa de 82, em 1934, passa- . Completou �rl'nta anos de I Econômica Federal do Rio de J meiro, na rUH 13 de Maio, ns·1 drásticas medidas afim de pôr
ram para 133, em 1943; os de eXls�encIa no dia 13 �o corren-[33/35, 4° andar, concorrendo os títulos aos 63 prêmios seguintes: i cobro ao abuso de que l�nçam
alimentação de 97 para 1942; te: dia de tanta �agllltude t.an:- . mão as mulheres alemas no
os de combustível e luz de 94 �em para a s?Cledade brasll,�:- 1 prêmio de Cr$ 600.000,00 que se refere aos ataques ner-

para 168; os de criados de 10011a, o n�,sso bl'llh�.nte,col�ga o vosos ...

para 200; os de vestuários de E�ta�o. ' de F'lortanópolis, que I:!>)) Cr$ 50.000,00
119 para 255 e os de moveis, h� va:lOs anos ja clrcul� �ob a

2» II Cr$ 10000,00
---------------

utensilios, roupa de cama e c-:Iter_lOsa, hOl�esta e eflC19nte
DESPERTE a BILISmesa, de 89 para 400. Já uma d.ll'eçao de Altmo Flores, dis- 4 p » Cr$ 5.000,00

vez acen.tuamos aqui que, em tmto. homem de l:t:as, uma
5 li ») Cr$ 2.000,00 DO SEU FIGIDO

rigor essas estatísticas são de- das figuras sem �uvlda mais

ficientes, pois que não abran� destac�das dos cir�ulos inte- 50
gem dispendios essenciais, co- lec�uais de S. Catarma.

.

1110 transportes, medicamentos. EJ uma d3Jta grata para a 1111-

educação de filhos e até de di- prensa "�arrig!l-'\(,erd:'',_, p_or
versões. ISSO que da motIvo pala Jubllo

sincero, a nós que labutamos
Dr. Newton d'Avlla no periodismo, pois se é certo

que muitas vezes, por princí
pios doutrinários ou políticos,
trilhamos caminhos diferente •.
também é certo que, passada a

refrega, voltamos ao velh.J
"aprisco" , de alma aberta, self,
odios ou malquerenças, solidi

ficando, mais ainda, o espírito

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

o ESTADO
Diário Vespertino

Redacão e Oficinas à
rua J�ão Pinto n.? 13

T'el. 1022 - ex. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital ;

Cr$
Cr$
CrS
Cr$

70,00
40,00
20,00
7,00
0,30

Ano
Semestr-e
'I'i-irnostr-o
M0s
Número avulso C,·S

N o Interior:
Ano CI'8 80,00
Semestre c-s 45,Oll
Trimestre c-s 25,00

Anúncios mediante contrato.

Os originais, mesmo não publi
caslns, não serão devolvidos.

o custo da vida
•

As cifras oficiais do custo da
vida no Distrito Federal revela
as consideráveis majorações
que êle experimentou de 193·1,
a 1943. Em 1934, para uma fa
mília de classe média, consti
tuida de 7 pessoas, as despesas
mensais de alimentação não
íam além de Cr$ 716,00. No ano

recem-encerrado, elas subiram
para Cr$ 1.421,00. Os gastos
com aluguel de casa que, no

início do período em referên
cia, eram de Cr$ 500,00 men

sais, ascenderam, em 1943, a

Cr$ 810,00. O custo das demais
utilidades descreveu o mesmo

surto ascensional, ora mais,
ora menos acentuado. Nos al
garismos que se seguem, temos
a posição do custo mensal da
viela nesta capital, para uma

família de 7 pessoas, no último
decenio, acompanhado dos res

pectivos números índices:
Anos Cr$ índices
1934 1.735 93
1935 .. ,.....

.

1.828 98
1936 2.099 113
1937 2.260 122

. 1938 2.354 127
1939 2.416 130
1940 . . . . . . .. 2.511 135
1941 2.803 151
1942 3.134 169
1943 3.475 187

Operações -- Vias Urinarias -- Doen
ças dos intestinos, réto e anus
-- Hemorroidas. Tratamento da

colite amebiana.
Fisioterapia -- Infra·vermelho.
Consult: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11.30 hs. e,

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

Fone 1067..

São nossos representantes.
,
ne�ta cidade, o BANco DE

CRÉDITO POPULAR E AGRICOLA D�, SANTA CATA
RINA, - Rua Trajano n. 16 ._ FLORIANOPOLIS, que estão

encarregados da venda dos títulos e habilitados a prestar
qualquer informação a respeito dos mesmos,

As apólices sorteadas serão resgatadas pelo valor do res

pectivo prêmio; e ao sorteio, nos termos do § 5° do art. l°
das instruções em vigor baixados pelo Govêrno do Estado de
Pernambuco, com o áto 749 de 5/8/35, concorrerão todas as

apólices emitidas.

o nosso 30· aniversário

De TóquiO a Berlim
_o"·..... __

o tenente general James H. Doolittle. o famoso p i lo t o
que dirigiu O ataque a Tóquio, e que acaba de ser nomeado
chefe das fôrças aéreas do oitavo corpo do Exército dos
Estados Unidos, atualmente na Inglaterra, em prepara-

tivos para a libertação da Europa.
(Fóto da Inter-Americana).

» »

Crédito Mútuo Predial
Pr o pr etários - J. Moreira & Cia.

A aats preferida, é inegável.
2 serteles lnensais 4 e 18

PRÊMiO M.t IOR ca s 6.25000

1 Muitc s bonií ccoô es e médico gra is

Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

Rua V. Me reles, 11 ORIENTt
JETISCOS - Ro l l-rn o ps - Herrings - Pickles - Cama
-ões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos' de
tainha fumadas - Pernil - Pasteis - Empadas

Salame - Peixe frito, etc. etc.

Cr$ 1 000,00
E Saltará da Cama DIsposto pira TUH

Seu fígado deve produzir diariamentlll
um litro de bilis. Se a bilis não corre li
vremente, os alimentos não são digeridOl
e apodrecem. Os gases incham o est.&ma
go. Sobrevém a prisão de ventre. Voc�
sente-se abatido e como que envenenado.
Tudo é amargo e a vida é um martírio.
Uma simples evacuação não toçará a

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

rer esse litro de bílis e você sente-se dis-

A. VEIGA FARIA
Diretor da Carteira de Títulos

posto para tudo. São suaves e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bílis
correr livremente. Peça as Pílulas Carter.
Não aceite outro produto. PreÇO' Cr. $ 3,00.

O distinto público de Flotianópolis faça·nos
uma visita e ficará conhecendo o que há de
melhor na praça, além das vantagens que
oferecemos nos seguintes artigos: Capas para
cavalheiros, senhoras e crianças, de todos os

tipos; Manteaux. Sedas, Lãs, Peles, Case
Ternos feitos para homens e crianças: Cafçados, Cortinados, Tapetes e CongoleuDs.
Temos secção especializada para conf€ cção de luxo. sob-medida.

Para-TOdOS» - Rua Felipe Schmiüt, 38-Esquina Gerõnimo Coelho-Telefone: 1595

"I' Crediária Para-Todos"!
miras,

NOTE BEM:

«A (;rediária
t ,_ur W ==+4-4 A......

�I

,

,

,�
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Quando alguém, ta.l_ O ârfe.
Iheiro da üustraeão ....cima., ofureeer.
lhe. em amável gesto. um câlice do
excelente aperitivo KNOT, lemb�
ee V. Sia.. de acrescentar, 0.0 sgrads-
oer fi gentileza:ESTEE 1.411.
BEl1 (J I1EU APEiUTIVO

I'i1EDIJ.E1tJ!

.

-'lodo. (J.� ck uma

nCWtêla/' rio. einema
Os corações nobres cedem ante a graça de um sorriso

queKolynos tornou atraente. Kolynos é o Crême Dental
de Triple Ação: (1) limpa, (2) embeleza, (3) refresca,
de uma só vez. Experimente e verá como lhe

agradam o sabor e a ação penetrante da espuma
de Kolynos, que proporcionará maior encanto
à sua personalidade.

3a.feira HOJE

CARTAZES
HOlE

Este santo era chamado a.

dar, mais uma vez, o exemplo
da verdadeira caridade cristã.
Nasceu em Voltaggio, perto de

Gênova, aos 22 de fevereiro ele

1698. Um primo chamou o jo
vem piedoso para Roma para
estudar no CoMgio Romano. Foi

em 1711. Com tal sucesso fre

quentou as preleções filas :,fi-
cas que todos esperavam Que
seria um grande cientista

mais tarde. Mas, em consequen-
cía da, leitura de um livro espí
iítual entregou-se, sem os con

selhos devidos de um diretor

de almas, a tal;:; obras de peni�
tência que teve (Jue interrum-

per o curso teológico por lhe

faltarem as forças físicas. Res

tabelecido, passou para o Co ..

légio Minerva, alcançando o su

ficie.nte cnhecimento em teolo-

gia. para poder receber ordens

sacras. Mais tarde, abençoou a

mudança à qual o obrigara :t

doença; pois, estava convenci�
do que teria ficado vítima do

orgulho, se os sucessos bri1han�
tes nos estudos tivessem conti

nuado. Sacerdote, entregou-se
inteiramente às obras de cari�

dade. Fundou um asílo para me

ninas e moças pobres, o Hos

pício de S. Luiz Gonzaga, obra
que ainda hoje funciona. Era

êle, também, muito procuradl)
como confessor. Recusou digni
dades, aceitando somente o tí�
tulo de cônego para poder tra�

Ibalhar mais ainda pelas almas.
que pagar as despesas do seu I comfunera.l.

.

CINE

DO DIA

• i

fábrica

. TtJ,'fE KN�T,
tll'f MODUro OA KhOTU.IHO••COI1. E SE6UROS

--,.. ITI..'AI oII.

F'ARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
HoJe e amanhA lI!el'á a sua preferida

OrOIr" .adoum e eIItrllIl.ltelras - Homeopatl.. - Perf1lDlarl••
Artlj(o. de borracha.

Garante-e'!l a exata ObS6rTAncla no receltuArlo m6lll00.

PREÇOS MÓDI€OS.

SANGTTEN()J__
Contém oito elementos tônicos

.�.

Cólc o, Vanedoto e

Arseniato de
Sódio, etc,

,
.

I
.....

VI·
...

d
...

a··S
....

oc·
.....

I·al·1 VlJtÊ,SABIA l••
i ;'- - QdE antiga'mente, .:

•••••••81 ........ sucesso literário era comemo

rado com tal entusiasmo .que,PAULETTE GODDARD hoje, mal podemos imaginar?
o "glamour" e o enoanto pessoal No século XVIII, celebrando o

de Miss Simpatía manifestam-se
também durante todo o deseru-o- êxito de "Pamela", de Richard-

lar do atraente argumento de son, a localidade onde se de
«A LEGIÃO BRANCA», o filme que senrolaram as cênas daquele
o Cine Odeon lançará na próxima romance, ao saber de seu "fim6" .-Feira em avant-premiere e em

homenagem à Legião Brasileira de feliz", mandaram bimbalhar

Assistência. os sinos? ...
Elia é a única das intérpretes 2 - QUE nessa ocasião, era

que têm oportunidade de aparecer, "de bom tom" para 'uma da
com trajes elegantes, numa cena

ma levar consigo às "promedo filme, usando um neqligé de
chiffon preto, à guisa do vestido nades" um exemplar do cita
de baile, numa lesta realizada a do romance, cuja leitura [õra
bordo. recomendada até pelos sacer
Em «A LEGIÃO BRANCA» Pau' dotes? ...

3 - QUE para mil bombar
tieiros pesados levantarem vôo,
são mobilizados 66 mil homens,
inclusive tripulação e pessoal

Passa hoje o dia natalício da de serviços auxiliares, ou se-
sra. a. 0111'0 Garo.fallis Campos. jam 66 pessoas por bombardei-

ros? ..

Faz anos hoje a sra. Lorena Pe- 4 _ QUE J'á O grande poetareira Comichiai i.
• alemão, Schiller, (1759-1805)

Transcorre hoje o natalício do asseverava que se "deve dizer
nosso prezado conterrâneo sr Acarí a verdade aos alemiies, do mo

Silva. dedicado gerente da filial do do mais brutal possível"? ..

B:nco :'Inc:": n:sta ca�itaL, . IEd�ardQUiea��OrSj�i�m i1?��: IO preço da banana Procura coloca�a-ome�:!:loMar���L�n���i�h�v�:s���s� .

'Usava bomb?-� .

que protiueiam . .

\J .

conterrâneo sr. AlI'apito Iconomus. I fumaça artiiicial para atacarI' .. . Senhonta, com diploma de
• navios inimigos? . . .

A banana ,duplzcou de preço. Esse soldado ainda pode uiili- complementarista e dactilégrafa,
�oje �az anos a me�i�a Regina· I 6 _ QUE num caf.é em Tou- Est?u de �co!dO, pOT muitas e

IzaT
a casca como a�ma de çuer- oferece-se para empregada de

Cél�a, hlha do sr. cupí tdo Aldenor louse, dois fregueses comenta- varza.das. 1 azoes. ra, colocan�o-a cuzdadosamen- casa comercial ou escr itôrio.
Mala.

vam a escassez de víveres. Um ( ,

Primeiro que tuâo, a banana
I
te no camznho por onde. te- Informações na Gerência do

f8:.r.�m aoos bojeI dêles declara: "Que fazer; os .e.uma fruta genu:znamente na_- .nnam. que passar os nazistas. «Estado •.

sra. Maria Olga Duarte; "boches" requisitam 80 rx das
I cw:z-al e se preczsamgs YG:lorz-1 A .b?-nana, pelo seu valor.

sritas. Nilsa da Luz Mohr e Mimi nossas colheitas", "Descul- zas o que e,_ nosso, nao e Justo nuiritiuo e pelo seu emprego
Fraga; pem" exclama um alemão I que se reclame contra a alta

I
como arma de guerra, P?-Ta ÂCompra; na CASA M.ISCE.

srs. Jesuino Moreira Correia e
t d" ..

h ,,' da banana I fazer escorreçar o inurnrio L NEA e saber econormaar .

Leandro Macedo Fontes; sen a o a mesa tnzui a - es-
.

d t d Ih
c

"a
'

meninoFrederico Manoel da Silva tais enganado, somos nós que
Em segun o lugar, es amos

Ipro�ocan
0- e a fTa�ur,G:, c

Neto. lhes concedemos 20)'r, da co-
em _9uer�a e, conforme .ten�o bac!ú ou da ba�e do C1 anio, de-

PRECEITO
. DO DIA lheiia que, em sua totalidade IOUVZdO dizer, a çuerra foz f�z�a verz.a 'Ser .vendzda por preços

O nos pertence"? . . .

para enc�Tecer os materuus, muito mais el�vados. Realmcn-
O germe causador da sífiles é

_ tanto asszm que protestamos te, a banana e uma mercado-
tão pequeno que só conseguimos r enerçicamenie contra a eieua-' ria tão preciosa que, para ela,
vê-lo com o auxílio de aparelhos ção dos gêneros de primeira poderia ati,é ser 'criada uma ta-
especiais, chamados microsc6pios.
Sua pesquisa nas lesões sifilíticas MO'vei5 necessidade, mas nos conior- rifa especial "in specie", con-

exige processos que só podem ser mamas com os preços estTatos-1 forme a classificação popular.
levados a efeito por técnicos de

I iéricos dos chamados materiais I Assim, a banana comum poâe-
laboratórios. SNES. Comprar, vender ou alugar de guerra. Iria ser mercaâeiaâa com di-

Os orgios da Estatística Milita) OTa, a banana não i apenas nheiro comum. Mas a banana
só no

têm apôio legal, quando 'ntfman- 'Um simples material de guer- "prata" só deveria ser nerulula
o produtor e e vendedor a mostra.

a SERVIDORA Ta, como o ferro ou o alumínio. contra moedas de prata, en-
o que possuem em seus eatabeleeJ.
_.Dto.. (D. R. M.). Representa, também, como ar- quanto a banana "ouro" deve-

tigo alimeniicio, rico em subs- ria ser vendida sómente a peso
tâncias nutritivas, uma pre- de ouro.

ciosa munição de boca. Uma Se todas as porcarias estran

banana, segundo a análise dos geiras triplicaram de preços e

especialistas da nutrição, cor- todo o mundo acha isso tudo

responde a um bife com ovos muito natural, por causa da
=__=-=--===_=_--,�_-= e batatas. guerra, por que, então, hnue-"

Camisas, Gravatas, Pijarnes Um soldado inteligente, de- mos de estrilar unicamente IMeiasdas melhores. pelos me glutindo uma banana, ingere, por ter a banana dobrado o seu

nores preços só na CASA MIS' portanto, um protiuto nutrien- nalor?

CILA NEA - Ruo Tr s i sno 1 � te e saruiáne': Mas não é só. A banana está carissima, âe
__()._.()4II1D-()....().....()....()....().-.()__O_()�().....()....(t:i fato. Mas estou de acôrâo coon

essa elevação, não só pelos mo

tivos acima expostos, mas

também porque há muito tem
po resolvi deixar de 'comprar
bananas.

Barão de ITARARÊ

A's 7,30 horas
Mtsquitinha, Grande Othelo, e muitos outros, na maior

de gargalhadas do cinema nacional: f

Samba em Berlim
COMPLEMENTO NACIONAL �Natural)
FOX AIRPLAN NEWS (Atualidades)

Preços: Cr$ 3.00, 2,00 e. 1,00 "Livre de Censura"

CINE «IMPERIAL»)
Ultimas Exibições. A's 7,30 horas;

Hagh Herbert e Peggy Moran, em:

Tentação infernal
Far West:

de Kansas
Os «3 MOSQUETEIROS,) no eletriztinte

Os terroreS
COMPLEMENTO l'JACIONAL (Natural)
Preços: Cr$ 2,00 e 1.50 «Livre de Censura»
------------ _ ...-

lette Goddard é a enfermeira en

carregada de cuidar das crianças
dos hospitais de Bataã.

Rua João Pinto, 4.
Fone 775.

o dia [a maior organização no

gênero nesta c'J.pital]santo do
A••João Batista de Rossi, Con

fessoi'
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Férias integrais ao trabalhador brasileiro
'aV

$60

apresenta suas

ÚLTIM.AS NOVIDADES
VENTO SUL, de Norman Douglas. Pela la. vez, no

Brasil, se traduz êste famoso romancista con-

temporâneo .

OS THIBAULT, de Roger M. du Gard. Prêmio No
bel. Considerado a maior tradução do ano. Em
dois volumes .

A QUADRAGÉSIMA PORTA, de José Geraldo Viei
ra. Apontado como um elos nossos melhores
livros elos últimos tempos .

FRONTEIRA AGRES'l'E, ele Ivan Pedro ele Mar
tins. Romance realista que suscitou ruidoso
"caso" literário .

LETRAS DA PROVINCIA, de Moysés VeUinho. Um
vigoroso e penetrante livro de crítica e ensaio

VIDAS DE ESTADISTAS FAMOSOS, de Dana e

Henry Thomas. Vinte curtas biografias de
célebres p.ersonagens ela História .

GRANDES CATÓLICOS, pelo Pe. Claude William
son. Absorvente antologia ele 46 biografias de
expoentes do catolicismo .

BOLÍVAR, ele Emil Luelwig. Magistral biografia
elo herói máximo da independência dos países
hispano-americanos .

HISTÓRIA DAS GRANDES ÓPERAS, ele E. New
man. Personagens, enredo e movimentos mu-

sícaís das 30 maiores óperas. 3 vols. . .

OS SOBRINHOS DE TIO SAM, de Arlindo Pas
qualini. O que viu e ouviu um repórter em via-
gem pelos EE. UU. e Canadá .

NO GA�PÃO, de Darcy Azambuja. A 5a. edição
dessa coletânea de contos premiados pela Aca-
demia Brasileira .

A HORA ANTES DO AMANHECER, de Somerset
Maugham. Um romance emocionante. Livro
filmado em Hollywood .

SAFIRA. E A ESCRAVA, de Willa Cather. Obra que
revela ao nosso público uma romancista de

______________________�.M .�llEn _

/

EDITORA GLOBO

As reinvicaçãos do trabalha- .quais, ao par de uma benevo-I rado para isso, em grandes me

dor nacional, aquí conseguidas Iencia saudade dos momentos sas comuns. Servindo-se demo

paulatinamente sem os sa- abeira-mar, o trabalhador re- craticamente da mesma comi
crifícios estéreis das barric�-I gressa. aos teáres com forç� no- da, o sr. Romulo Lupo se senta

das perturbadoras da evolução] va e disposto, por essa razao, a entre os seus trabalhadores
natural, v,in�as por,: isso. ,mes- merecer, �tra�és de �m. traba-1varticiPa.rido da alegria geral.
mo do propno governo, ja ho- lho perfeito, Igual direito nos Nessa circunstância, o chefe fi

je formam uma realidade hon- anos vindouros. cou em Araraquara, enquanto
rosa para a Nação que, nesse OXIGENANDO PULMÕES que, veiu na caravana apenas
mistér, se adiantou ás grandes AOS SOPROS LARGOS DA o homem que sente e compre-
comunicações da civilização BRISA MARÍTIMA -ende as necessidades e os sen-

moderna. O direito inconteste Agora, como vem fazendo timentos de todos os h0111e11,;.
de férias, postulado da legisla- durante seis anos, a fábrica de É assim, o sr. Romulo Lupo,
ção trabalhista do Brasil, há Araraquara Meias Lupo SIA., um caravanista entre as duas
muito entrou na fase da prátí- levou seus operários ás praias centenas e meia de operários
ca, com os beneãícíos dêle de- amenas de Santos. Cêrca de satisfeitos. Aliás, vimô-Io entre
correntes. 250 trabalhadores dessa mo- os jovens a passear sob as ár-
Todavia" ao homem da ofí- derna indústria estão hospe- vores do Parque do hotel, no

cina, das fábricas á grande dados confortavelmente no Pa- banho de mar ou sentando e11.

massa de trabalhadores, que lace Hotel, da Praia José Me- confortaveis poltronas de
forja no Brasil de hoje o gigan- nino, bem diante do espetácu- praia, sempre cercado de tra
te de amanhã, de algum mo- lo fascinante � se�pre empol- balhadores alegres. A peteca, o

d.o f�l�am os recursos que
. s�- gante d? mar inquieto. Regres- futeból, o volei são esportes

na llClt,O. decorrerem do dIreI-I sam hoje e, esta�os .certos, re- constantemente praticados com

to de fenas. Nosso homem do. confortados e satisfeitos, com I aesto e alezrta sob o sol vivi
trabalho, ao entrar no goso de' aproveitamento integral das ficador da �laI{hã.
férias por força de lei, de um; férias concedidas C?l.etiv�men- CIU,\' SrOES'I'ii.O JUS1'J,.:\'I'1:
modo geral passa o tempo des- te : sem gastos adicionais pa- OPOR'ITXA
tinado ao descanso, ao recon-I ra eles.

.

I Foi conversando com moças e
forto físico e psíquíco, entre- Levantando-se, moças e ra-

rapazes da caravana das Meias
gue ás mesmas tardias em ou- pazes, pela manhã bem cedo Lupo S. A., de Araraquara que
tros locais de trabalho. Quan- para o banho matinal que tan- pudemos constatar à satisfação
do muito, o operário em férias to bem lhes faz, eles se dirigem plena de todos os operários que

� _-_ _ -.-.. � .............::::::.::;::-_:..::;:._.
vê passarem os dias nas lides á praia em bandos alegres e

participam dêsse benefício de
domésticas, também edição ruidosos, esquecidos nos dias inestimável valor. O descanso
habitual das oficinas, conti-I da canseira do trabalho con- de que gosam, sem ser precl so
nuação de um trabalho arduo .. tinuado. Os folguedos habí- invocarmos sumidades da ct 311-
Não há, dêsse modo, aproveita- tuais das estações balnearias

cia, é pleno, integral, saudá vel
mento integral dos dias de des- se encarregam de consagrar a

como os que mais o sejam. O
canso que as Iférias deveria1hm tOhdO�, POStSibilit�ndo ulm co-

aproveitamento das férias é,
proporcionar. sso porque e n ecimen o mais amp o, ge- t t

.

1 t ..

faltam recursos de toda a 801'- rando amizades que se solidi-I por
an o, o mais co.md�' e da. r Oi. . . ISSO nos ocorre a 1 ela e su-

te para uma VIagem de recreio, ficam pelos anos afora em la- I.' -

da coloní
.

em climas próprios, onde pos- res os mais felizes. Desocupa-] r�r.lr a creaçao. ;. c� .omas ue

sa recuperar energias para o dos, realizam aquilo que, de I erla� para asol�l us nas qu:,
reinicio da luta pela vida atra- nenhum modo, lhes seria dado r.el�I�Idas em atol upa�lent�s, er
vés do trabalho diuturno. Em realizar pela escassez de meios gUlna�l :�n qualquer praia ca

outras terras, ao trabalhador econômicos. Com as moças,
sas proprras paril; � hospec�a

em férias, é dada a oportunida-
I

não raro, viajam suas proge- gem de .�eus operarlO,s. O SlS

de de tais viagens, transla dan-I nitoras e outras pessôas da te�lla se.l la,. lll�ItO maI� econo

do-se o operário de um extre-I família, ás quais é dado igual 11:1:0, d1S�llb�lldo� p�no.dos de Avisa a sua distinta freguesia, que transferiu a matriz

mo a outro desse país, .ás ex_I direito á viagem de recreio. E fer.l�s pala -cada llldu�tna con- d.e sua Casa para a rua 15 de Novembro, 1.360, na

pensas do empregador, ou da I é perfeitamente ponderável a C�Ilente em da�als,. dr�ferentes. �ldade de Blumenau. Nosso re�resentante nesta capital
nação que, por esse meio ade-j gratidão que demonstram ál�lllda que as fabIlc�".qU: se e 00 sr. Jacy Daussen, e s tohe lac ido na Tua Tiradentes.

quado, completando o direito' firma para a qual tr�balham, II.eS?I�:ssem . � pa�tlCI�aI da

ln
19 A, com que� .deve ser tra�ado todo e qualquer

consagrado de férias. I na caravana personalizada na colônia ele fenas nao VIesse :1 rreqooro de nossa Eirrn o ,

gi��:li��e�st;íe�%�� n��:i��� I ��s��sd�Ó�i�S ��m��ric;uP�� I ��é�:I��;�lasd:So����a��I�o���aç� , t"�
...

�
...-_._•• ...

�--..-.,....._._.--_
••- ......._---_.--___.._.--__--_._•••--_..••_-••••_.--_.........---

de progresso social. Contudo, I Meias Lupo, de Araraquara. A faz as Meias Lupo ?'. A., de �la.t.IVa! R:glstamos,. para e,s- tI'O dos mais satisfatórios re

felizmente, pioneiros há que. comunhão de empregador, I Araraquara, �el!s. operanos ]J�- fOI ço d� tese, �ue_ 01 a ap:es�ll- sultados. E aquí fica a suges

vão levando á prática a assis-I chefes de secção, escriturários, der-iam ser �IVldI�OS em equ.> ta!nos a apreciaçao das llld�s- tão com o exemplo magnff'I :o

tência mais completa ao traba-' e trabalhadores é a mais per- pes, aos quais senam res�r:a- tr ias que os chefe� de Mel�s da firma araraquarense Meias

Ihador de nosso progresso, pro- feita, e serve para estimular a ias os aposentos. necessanos �upo. S. �., ,de Aral aq�a�a t�'}l Lupo ,8. Â., cuja caravana em

rcionando-Ihe viagens de que outras finnas si�mm este nas casas constrmdas em co- I ecebldo lllumeras sollcltaç06S Santos tivemos o prazer de vi-
po " I A f· S d de outras f' 1 e t'd d 't drecreio em férias coletivas. É exemplo, propordonando a .

lllum para esse 1m. em espe- , I�n as, no ? n 1 o e SI ar, con-statan o os esplendi-
. o caso por exemplo, da firma seus trabalhadores a alegri " I' s�s cles�!llcorajantes, os operá- se.r es:l�recldo o melO de .�e 40s r�s�ltados dessa medida. <)

in d u s t r i a 1 de Araraquara, saudável ele férias gosadas in·· nos tenam, desse modo, onel('\ p:opOlclOnar aos se,u� opeI�-, beI:eflclO que resulta a firma,

Meiss Lupo SIA., que há seis tegralmente, como o constatou I descançar anualment�". refa- r�os o me.s�no benef�clo d:s fe- MeI�s Lu!?? S. A., d� A�araqua
anos consecutivos oferece a a reportagem do ... visitando zendo-se para a luta dIana, de nas coletn a�. O melO, setound_o ra e poss'i!Ir uma fabnca, uma

todo seu operariado uma tem- a caravana de Meias Lupo S. A., corpo e espírito. �el:iam UJ;l nos p�rece, e .esse �de s� re.um- equipe sempre disposta ao tra-

porada anual nas praias de hospedada no Palace Hotel. c?mpleme!lto ao. c:lrelto �e fe"1 tem d�versas flr�la�, cotIzaI eI:1- balho, _capaz, de �u�l1entar a

Santos inteiramente gratis, nas que so benefIcIOS trana at." se pala a constluçao das casas produçao sem aCI'eSCllllO de ho-

para a� féria.s coletivas. Nesse'l REFEIÇÕES SÁ. lHAS E1U SA. empregados. Para órgão cen-I de hospedagem, e se prepara- ras extraordinárias de traba

período a fábrica de meias LõES COJUUNS traliza.clor deSSe esforço, indi- rem para entrar no goso de di·· lho, e apresentando, porisse
perman'ece fechada. I As refeições, servidas a hora car-se-ia, por exemplo, a Fede- II rieto da futura colonia de férias mesmo, excelentes produto;;
•

São quinze dias da melhor certa, único horário aliás. im- ração das Indústrias de S. Pa 1- Aliás, em diversos países euro- que, conquistaram a preferên
reintegração da saúde do cor.' posto aos caravanistas, são to- 10 que cumpriria a finalidade I peus,

antes da guerra, o siste- cia irrestrita de que é detento-

_PO .e do espirito,. terminados os' lJladas em amplo f;ialão prepa-. de reunir Cli;\ candidatos à i:n�- ma el;'a posto em prática, den- ra,
___.,...,

Oferecendo ao cpersnc nacional os meios indispensáveis ao gôzo das férias em campos
e praias. Um direito que decorre de outro direito. Uma sugestão de inegavel
eksnce social. O que viu a reportagem de (cO Estado» entre os trabalhadores da
Fábrica de Meias lUPO, que gozam suas férias coletivas nas praias de Santos.

primeira ág-ua $12
NOITE EM BOMBAr::.\iI, de Louis Bromf'leld. Mais

um vigoroso e fascinante romance sôbre a

Índia moderna $15
PORTEIRA FECHADA. ele Cyro Martins. Um belo

romance focalizando o drama das populações
. martinais gaúchas $1 S

::\TINUANO, de Lauro Rodrigues. Versos gauchescos
em torno dos mais belos motivos poéticos do
Rio Grande $3

DICIONARIO ENCICLOPÉDICO BRASILEIRO.
Obra de consulta imprescindivel - no escritó-
rio, no lar e na escola ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $90
Pedidos às livrarias, ou pelo reembôlso postal - sem

aumento de despeza.

ED1CÕES DA LIVR.qRIA DO GLOBO

Rua dos Andradas 1416 ..Caixa Postal, 349-Porto Alegre

A. RADIOLAR
de

GOMESJOÃO & CIA.

$lô

$L,)

$13

$:�O

$(�I)

$23

$13

$1-1

$0f)-v

$30
f

$1 :3
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A in.fantaria na guerra moderna iJuizo de DiI1ei�� dai
.LOND�E� (Pel� major Le-

.
depois de l!ma batalha, suas I CODlarca de ToucasWlS Hastmgs, do Press Iníor-I Realmente, a capacidade de I respostas sao vagas e confusas.

mation Service, Exclusivo pa- se manten, isto é, de suportar O motivo dísscçpode ser o fato Edital de Leilão com o prazo
ra "O ESTADO" em Santa Ca-1o cansaço, o ruido ensurdece- de que a narração de uma ba- de vinte (20) dias.
tarína) - A campanha italia- 'dor e as sujeiras, está mais de talha sôa sempre tão, pode- O Dr. Maurillo da Costa
na é principalmente uma ba- acôrdo com a infantaria, do mos dizer, de "segunda-mão". Coimbra, Juiz de Direito da Co
talha de infantaria. Quero com aue as atitudes heróicas com O . soldado britânico é tam- marca de Tijucas, Estado de
isso dizer que apesar de a tór- ô uso de baionetas. O que leva bém o menos sentimental dos Santa Catarina, na forma da
ça aérea, a artilharia e as fôr- uma companhia a seu objetí- escritores de carta no mundo. Lei, etc. etc.
ças blindadas desempenharem vo é qualquer coisa que man- Quanto ao inimigo, a corres- Faz saber aos que o presente
seus papéis, na escala moder- tem os homens em pé quando pendência captura demonstra edital de leilão, com o prazo de
na, aquela campanha é, no já foi ultrapassado o limite de que o "boche" continua sen- vinte dias virem, ou dele co
fundo, a espécie de luta em resistência humano, ou melhor do exatamente o que era na nhecimento tiverem que no dia
que o principal peso recai sô- o limite que existiria em tem- guerra passada: um Iormida- 16 do mês de Junno próximo
bre o soldado de infantaria. po de paz. vel combatente, naturalmente, vindouro, as 10 h01'o,8 o Oficial
Entre todos os soldados. é o I Além de tudo, quando se ve- mas sobretudo um homem que de Justiça deste Juizo: servín

infante quem, no final das con- rifica uma vitória, não é geral- tem pena de si próprio e que do de porteiro dos auditórios,
tas, desempenha a t�refa mais mente a infantaria que mais se estende na descrição de seus em frente do editicio da Pre
árdua. Concentrações Je ca- a aproveita. Parece-me mesmo se n t im e n tos e infortúnios. feitura Municipal desta Cida
nhões e grandes bombardeios que, enquanto certos feitos he- Completamente diferente por- de, levará em leilão a quem
podem fazer muita coisa. mas róícos desta guerra recebem tanto de nossos homens, cujas mais der e maior lanco otere
seria uma ilusão imaginar que plena e merecida atenção do cartas são sempre lacónicas. cer os bens abaixo descrimi :18,
o potencial de fogo de longo público, o que a infantaria faz Os soldados poderiam se jus- dos, pertencentes ao espólio de
alcance tenha de qualquer for- é muitas vezes esquecido' ou tificar dizendo que seu caso é João Batistoti e Henriqueta
ma relegado a infantaria pa- considerado como normal. Is- resultante de um hábito nacío- Batistoti que são os seguinte!':
ra plano secundário. As armas so talvez, no caso de nossos nal. Mas apesar disso, não de- Um terreno com 91 metros de
def'ensívas d� pequ.ena '3:io �.e próprios soldados, suceda em viam decepcionar a nós, os es- frentes que fazem a estrada
açao agora sao muito mais eíí- parte por culpa dêles mesmos. I pectadores. Deveriamos erguer antiga que dá para residência
cientes que em qualquer ou-, Não existe ninguem tão inca- a viseira de vez em quando, a de Francisco Peixoto e qui
tra época. Ê possível "ama-I paz de falar sôbre suas pró- fim de podermos -observar com nhentos ditos de fundos que
ciar" as defesas. como se cos- prias experiências quanto o precisão e sabermos melhor o fazem nas vertentes do morro
tuma dizer, �as quar:do tudo soldado inglês comum. Se que realmente devemos à in- com a área de 45,500 m2. Iimi-
está pronto, e necessarro ape-

I

acontece ser êle entrevistado fantaria britânica. ta-se ao norte com terras de
lar para a infantaria para que I Constâncio Furtado e ao Sul
termine o trabalho, ! SALDO FÃ.VORAVEL com terras de Antônio Peixoto
Ouvi certa vez uma frase

I avaliado por eis 1.365,00. Um
que me impressionou: "O mo- outro terreno com 90 metros de
ral negativo de um tanque". frentes que fazem na estrada
Existe alguma verdade nisso. antiga e cem ditos de fundos
As máquinas não têm nervos

que fazem na cachoeira em ter- Irmandade do Divino Espírito
e precisam ser cuidadas, ainda

I ras de quem de direito, fundos Santo e Asilo de Orfãs
que, numa batalha, qualquer irregulares, limita-s� �o norte «S, Vicente de Paulo»espécie de máquina de certo

e sul com quem de direito, com I _

conforto a apóio moral. Mas, a área de 9.000 m2. avaliado. Festa do Divino Espírito Santo
o infante, que não pode ser

por CrS 450.00. Uma casa cons- De ordem do irmão Provedor,mecanizado. senão no sentido truida
.

<ie madeira coberta de torno público que a festa do Di-
mais limitado, é sempre o ho- telhas avaliada por Cr$ 900,00. I vi n o �spfrito Santo se realizará

, .

h m contra E" h . heci
I nos d ics 28. 29 e 30 do corrente.mem, O propno orne 0,

par a que c egue ao .con 1ec.l- Co1'TI o seguinte programa:OS morteiros e as metralhado- menta de todos mandei expedir I De 19 a 27: novenas, às 18,30
raso O presente edital, que será af'i- horas;. ,Algumas pessôas que se en- xado no lugar do costume e pu- Domm�o de Pentecostes � as 6,30
centram bem longe dos cam- blicado pela �mprensa, tudo na ��:a;;�,::a ec0z;;.���u:sh�oh��:��pos de batalha falam com cer- forma da LeI. Dado e passado missa solene. com assistência doJ ta impaciência a respeito .do nesta cidade de 'I'ijucas aos 18 Exmo. e Revmo. Sr. Arcebispo Me-
lento progresso conseguido dias do mês de Maio do ano de tropolitano, que pregará ao Evon-

POI" nossas tropas em uma

)1944 Eu RJdolfo Luiz Büche- galho;
. .

.

'
_ .. Segunda e terça-feira, haveráfrente qualquer. Fariam bem le. Escnvao cue o datll�grafeI missa rezada às 7,30 horas.

essas pessoas em procura�" I e subscrevo. (Ass.) Mauríll- Durante a festa, haverá quer-
imaginar o que realm�nte e '!;nsta Coimbra, Juiz de Direi- messe e ,leilão de prendas e massas,

êsse progresso e o que e neces- to. Selos afinal. Está conforme no loc.a" �o c?stum,e. .

... .

. Flonanopohs. 18 oe MaIO de 1944.sário às vezes para avançar o on,?;mal, ao qual me reporto CANDIDO FREITAS ,uma milha por dia. e dou fé de ter afixado, hoje, no .........�-:::.Naturalmente, eu sei que é ' ,,> --- • -J.,.--

lugar do costume.
preciso certo esfôrço para Ob-\ Na Ilha dos Negros, recentemente lih lrtada na Nova Bre- Rodolfo Luiz Büchele
servar a realidade através das

I
tanha. um destacamento de soldo dos nor-te-americanos ESCRIVÃO

frases estereotipadas dos rela- depara um grupo de japcneses, rnor tos em encarniçada
I luta. Já começam assim a saldar as contas.

tórios e comunicados oücíaís.: (F6to da Inter.Americana).
O público habitua-se tanto _a, .-------------...._- . --------�

essas informações que nao FARMACIA ESPERANÇAmais lhes sente o efeito. Há,
além disso, o estilo "pitoresco" A SUA FARMAClA
da narração. Não sei o que Rua Conselheiro MAfra, 4 e 5 - FONE 1.642
acontece aos leitores, mas eu, Entrei. I domicílio
quando leio que nossos solda
dos "assaltaram um posto a

baioneta e limparam-no de
inimigos" ou que "irromperam
numa elevação", consigo ima

ginar um quadro perfeito, mas
um quadro em que soldados

cinematográficos, com as fa
ces perfeitamente limpas e as

armas brilhando ao sol, sal
tam graciosamente de roche
do em rochedo.
Recordo-me que, na última

guerra, um homem descrev�n
do o que se passara numa trin

cheira, disse: "Quando salta
mos- sôbre êles, os "boches"
saíram cambelando da trin
cheira e avançaram cambe
lando pela lama, enquanto nós
os seguimos cambelando". Is
so é bem mais verdadeiro.

REDUZA·A
,GORDURA
Por Um Novo Método

i

I
I

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 pastilhas
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
sario fazer regime alimentar, nem usar

drogas drastícas ou praticar exercícios
em excesso. Atúa ajudando a nature
za. Fornlode. reduz a gordura de
um modo garantido como V, deseja.
Peça Fornlode. hoje mesmo, em

qualquer farmácia. A nossa garantia é
a sua maior proteção.
Distr. S. L p, Caixa Postal 3786 - Rio

I Fundada em 1870 - Séde: B A tA
INCENDIOS E TRANSPORTES

r-eservas . 71.656.189,20Capítat •

Cifras do balanço de 1942:

Responsabilidades . Cr� 4.999.477.500,58
ReceIta . , ...•. , Cr$ 70.681.048,20
AtIvo . , , , .. Cr$ 105.961.917,/0
Sinistros pagos nos úttímcs 10 anos Cr$ 64.986.957,20
Responsabilidade3 . , Cr$ 76.736,401.306,20
Bens de raiz (prédios e terr-enos) ,..... Cr; 23.742.657,44

DIRETORES: - Dr. Parnfilo dUttra Freire de Carvalho, Dr, Francisco

de Sá e Anisio Massorra.

Agências e sub-agêncías em todo o terr-ttorto nacional. - Sucursal no

UruguáL Reguladores de avarias nas principais cidades da América, Europa Venda sob nrescricão médica

,-"............,,_._._-_...q_._,._�........---...............,._,.�

"A Bandeira Nacional quando em prês
posição horizontal, e irá ao centro da

�
testa da coluna, se Isolada; à direita da
testa da coluna. se houver outra bandeio
ra: à frente e ao centro da testa da co

luna, dois metros adiante da linha pelas
( demais f()rrnaff:l�, �� ('onC'orl'eretD trê!i

�� _..__�,",_-...._ft............_-..._............"..._,.,.·IJ'_"""_"''IoI_.''__'".,.,-.......""',,,,..._......
- , 00 mais hundeu·ut4". (B�ret.()-ole1 R. 4.545.

e Afrlca.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C AMP O 8 L O B O & C I A. - Rua Felipe Schrntdt, n. 39

éaixa Posta] n, 19 - Te]efone 1.083 - End. Te]egr. "ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJA!, BLUME·

NAU, BRUSQUE. LAGES E RIO DO SUL

DUNNINGER,
"O Rei dos
Mentalistas"

Lê nosso pensamento, as cartas

que temos no bolso. É, depois
de Houdini, o maior mistério men

tal de todos os tempos! No novo

número' de SELEções. E, mais:

Como fazer amigos, Con
densação do livro famoso, de Dale
Carnegie... Pág. 105.

Jornal de um vagabundo
no Japão. Éste homem viu o

Japão por dentro, e nos revela os

seus pontos fracos e suas energias
espartanas... Pág. 47.

O gole d'água que mudou
o curso da história. As tropas
de Rommel e o veio d'água que
lhes deu o gôsto amargo da der
rota no deserto... Pág. 14.

Triptana, a nova superga
solino, Ultra-potência e extra

quilometragem... A invenção de
um gênio russo, que se fez cidadão
da ciência universal... Pág. 63.

A cirurgia recompõe os

desfigurados, A cirurgia
plástica restitui à vida normal os
feridos de guerra... Pág. 6.

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

SELEÇÕES para ABRIL

Acaba de saill'
Custa cr.$3,OO

Represeniorüe Geral no Brasil
FERNANDO CHINAGLlA

Rua do Rosário, 55-A - 2.° andar - Rio

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTIS'TA

Rua Vitor Meireles, 18

_..... ......,w'"'""'....s....w ..._...qlltW_�,�

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE.
•

Ldíornos por.
tuguês, espa
nhol, francês,
inglês, etc.

Romance, Poesia, Religião, Aviação,
Matemática, Física. Química, Geo
logia, Mineralogia, Engenharia ci
vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade, Rádio, Máquinas; Mo
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri'
cultura, Veterinária. Cop.tabilidade,

Dicionários, etc, etc.
...----....._-..........,...-----.....-----..........--._......-�

Quem sonegar informações à •
tatistica Militar, trabalha em prói
de país inimigo. E, nesse caso,
seri julgado, militarmente, com.
lnimb[o do Brasil (D. E. M.),

j
\

I
r

Lavando-se com o sabão

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
\VE'l'ZEL INDUSTRIAL-JOINV ILLE (�ldrCél

tempo e dinheiro

I ' •

\.1 i ,\ . regisJ.)

•

economiza-se

r ,

. S��p..��'RCêAt
. ..

ESPECIALIDADE
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aôlo oom.p�e$$o" aliad.o
o. G� ALIADO NA ITÁLIA, 22 (U.- Pe) -- FOI OUVIDA NESTE QUARTELa.GENE ..

RAl UMA IRRADIACÃO DE BERLIM, NA QUAL o COMENTARISTA E COR
RESPONDENTE DE�GUERRA ALEMÃO REINHARDT ALBRECH DECLARA QUE
"O ROLO COMPRESSOR" ALIADO ESTÁ CAíNDO SÔBRE AS POSIÇÕES ALE

MÃS NA ITÁLIA".
�

�====�==============================================================================================�==��

Cada nazista

Vai

será pessoalmente
" Os delegados dos países Imigo 11 o desenrolar de sua retí-

ocupados 'estão convencidos de Será ainda preciso restabele- rada cometerá os piores exces-

que a solidariedade internacio- cer as instituições políticas, sos, suprimirá vidas, destruirá
nal reinante durante a guerra principalmente o direito de as- bens. É certo que uma última
continuará na paz e que os pat- sociação. A política internacio- advertência dos invasores ale
ses que não conheceram a de- nal deve-se, pois, afirmar nos mães fazendo-lhes sentir que
vastação hão de fornecer, com dominios economico e financei- os autores de tais atos serão
prioridade, aos países devasta- 1'0, tendo em vista a reconstru- pessoalmente tidos como res

dos, os bens necessários, tanto cão completa dos países ocupa- ponsáveis, poderá diminuir a

ao consumo como ao soergui- dos e devastados. ameaça desse perigo. Essa ad
mento econômico e social. Cabe às Nações Unidas a vertência deverá ser proclama-
A obra de reconstrução apre- missão de encontrar e aplicar da sem demora e deverá ser

sentará dificuldades part.icu- as soluções necessárias à repar- apoiada pela alta autoridade
larmente graves nos países Ii- tição equitativa dos encargos moral dos delegados das Na
bertados. Esses hão de querer nessa obra de reconstrução. ções Unidas a esta conferên-
real izar por eles próprios essa Existe um perigo: :__ O íní - cia".
obra de reconstrução, mas o es-

-- � ---.------'----------��

forço dos outros países será Boletim Comercial Repelidos com
igualmente necessário. Não se sensíveis perdas
tratará sómente de transf'or- Çom o seu n. 37, relativo ao

Moscou, 22 (U. P.) _ Aocorrente mês, o "Boletim Co-
mar a economia de guerra em .'''. o

norte de Tiraspol, foram repe-
economia de paz, mas também

mercíal entrou no seu 4 ano lidos com perdas sensiveis, en-de exístêncía.de prover a uma reconstrucão .
" ' _ quanto que ao sudoéste de Vi-

economica e social.
. Esse �rgao da defesa das tebsk diversas patrulhas caí-

class:� p,�odutoras de Sant_a ram aniquiladas sob o mortífe
�a�anna e q�e vem. sendo di-

1'0 fogo de contingentes russos.
rígido pel? prof. 0�1l9n Fer- Até agora, entretanto, não há
nandes, �laz, na edIç,a� a que indícios de que os russos ha
nos refer�mos, o relatono ap��- jam ultimado preparativos pasentado a rece!lte_ assembl�Ia ra um ataque em grande es
geral d.:;t A?soc�a�ao ComercH�J cala, ainda que a luta nos prínde Flor�anopolls �elo re�pect:- cipais setores possa recrudes
vo_presldente, sr. Severo S�- cer a qualquer momento
moes, demonstrando, com CI-

fras e consideracões bastante
expressivas, as atividades to
das daquela entidade de clas
se, no extinto ano social.

responsabilizado

Florianõpolis, 23 de Maio de 1944

general Zenóbiopartir o
Rio, 22 (�\. x.) - Urn vesperf íno local noticia que o g'e,

neral Zenóbio da Costa, comandante da Infantaria Dfvtsíouá
rla, partirá, em breve, para o fronte, antecipando-se, com seu

Estado :;Uaiol', às fôrças expedícíonâríns.

Baleeira de náufragos
RIO, 22 CE. lVI.) - Uma baleeira, a cujo bordo se achavam

oito naufrágos elo navio francês "Anadye" chegou ao Porto
das Galinhas, no município de Ipopuca, Pernambuco. O "Ana
dye" foí posto a pique nas costas da África do Sul, no dia 6 do
corrente, e 46 elementos de sua população já se encontram em

Recife, onde veio a falecer um oficial. Na baleeira chegada ao

porto das Galinhas estavam, a princípio, 12 náufragos. A me

tade, não suportou os sofrimentos e morreu.

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

Vinho Crcosota�o
"SILVEIRA"

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

Diminue a resistência alemã na Itália �a�� �s�an�:o�� !
Nápoles, 22 (U. P.) - ASI,

. ... I ções-Uni<:ias. As fôr9�s aéreas Lisbôa,22 (U. P.) - Em edí- Grande Tónico
fôrças aliadas chegaram a Ter-I oposta pelo rmmigo. Ainda de prosseguiram auxilíando as torial, o jornal "Voz" receia que _ ....-_---------..J
racína, importante localidade I parte aliada foi revelado que a operações terrestres, atacando a sorte de Roma será decidida Em rassmOportuária da costa italiana do I posição nazista em Pontecorvo, as posições nazistas na frente dentro de mui pouco tempo, "_'U
rv.;:ar Tirreno. Foi o que ínfor-Iímportante baluart� da q�ase e nas imediações da linha �e devido ao recrudescimento, de Nápoles, 22 (U. P.) _ Fôr-
mou a emisso,ra das Naç�es I �,otalmen�e ,�e��rUI?a lmha batalha. Por outro ,l�do, em to- forma rápida, da luta nas cer-' ças polonesas e britânicas COl11-
Unidas. De acordo com �ssa m-I Adolf Hltl�r , ja f?I ultr�pas- das as par.tes da. Itália, aumen- canias da Cidade Eterna. Se- I pletam a limpeza de Cassino.
formação, �t.é agora nao cop- �ada pelo leste e oeste. �orças t�ram de mt�:r;sldade as opera-, I

gundo o mesmo comentador a A situação da cidade é tal.vque
firmada oficialmente, as for-I rrancesas e. 1!0rte-ame�Icanas Çges dos :pat�IOtas, os quais es- responsabilidade da destruição nem foi preciso aos aliados no ..

ças alia�a? estariam a m.er:os I ocupar�m varias elevaçoes nos ��o cont�lbUI??O, em certa n:�- I d� Roma caberá a quem por mea:em U;ll prefeito. Não há
de 30 quilômetros das posiçoes: arr�dores .de Pontec�rvo, as dld�, para ,dI�lcultar .a mObIll-, ali conduzir a guerra. serviços públicos, nem habitan-
do Quinto Exérc�to, na cabeça-l q.�aIs permitem aos aliados ,do- zaç�o de exércitos nazIsta� p�ra � tes para administrar. A ínran-
de-ponte de Anzío. Outros des- rmnar co�pletament� toda a lmha_ de �a�alh.a. ?utIa m-

I·
taria do V Exército deixada err

pachos acrescentam que as �quela regiao. N?S meIOS ?e� fOl;maçao ?!IcIal indica que, Dr. "rtur Pereíra I guarnição carrega entulho e
fôrças aliadas prosseguem mformados, considera-se irru- ate agora, ja foram capturados li [Iimpa as ruas

avançando em todos os se�ore.s, nente a quéda de Pontecorvo pe.las fôrças alia��s.mais_de 61 e Ol.·vel·ra ------_'--.- _

sendo menor a resistencIa em poder das tropas das Na-jmll soldados e OÍlCIaIS nazistas. As fronteiras do

Elogios à· participação brasileira Chegou da I ��!i.f:��d:;il�Ri:i,?:��: :�I��t����P::rt:�����tr�;
Buenos Aires, 22 (U. P.) -I como. r.es.ultado a feliz saIu.ção Innlaterre Clínica Geral de Adultos mar-e-guerra .Braz .�g.'uiar,. � Doencas das crianças I t

.

"La Prensa", em editorial, elo- do .1ltlglO, ::r:e�ec,� os ma�or�� Rio,22 (A. N.) - Chegou o,Ll- Laborat6rio de Análises que, .como p ,empo .e�cIano do

giou destacadamente a parti-I elogios. O diário La Nacíon , tem de Londres o senhor Gus- Clín íe as. Brasil, de_yera presIdIr. a nova

cípação brasileira na solução po:- sua vez, acresc,enta que o tavo Sá Lessa, que desde 1942, demarcaç�o das fronteíras en-

do litígio de fronteiras entre o acordo entre o Per� e o Equa- encontrava-se na Inglaterra O
tre o �eru, e. o Equador. De�de

Perú e o Equador. O referido dor r�prese!lta mais un: �s- estudando o problema da assis-
casamento ae fevereIro ultImo Br�� AgUIa�'

jornal diz que a intervenção da plendIdo �nunfo da

SOhdane-Itência as crianças, em tempo Maria Lenk en�ontrava-se na regIaO que e

chancelaria brasileira, 'que deu dade contmental. de guerra. R' 22 (A N) _ A _

objeto do pre�ente, acordo en-
,

lO, .. co tre aquele dOlS paIses

Os russos nãao darão tréguas' funerais ��e��d�l��:����raM���:m�;��� G·-· I O ,'.
Moscou 22 (U. P.) - De- ataques para o sul, coordenan- que tamtas glorias esportivas enera SOrlO

pois de re;istirem durante qua- do a ação dos seus exércitos Rio, 22 (A. N.) - Informam conquistou para o Brasil casou- Rio, 22 (O Estado) _ Traus-
tro dias aos contra-ataques ale-: apenas contra a Rumânia. que Guaratinguetá que se rea-j se, ontem, com o oficial ela Ma- corre no dia 30 do corrente o

���d�aO�e���o�e :e����la���� I W�íI;-·w�-;r;-;;�
_-W-w-

i�z�:a�'malir��d����p�� o�� I ��I�I��n��tze�fe��e��:n:�r;��lel��.� ��I�ie����od:oR���gaa�eSi��iQ,���
dativa avancando pelas VIas I funeraIs do embaIxador Rodn- i

EmbaIxada dos Estados Ul1l- dos heróis da Batalha do Tuiu-meridi�nais de acesso a Lwow, Lonelres, 22. - O escritor H. gues Alves. Quase toda popu- dos. Estiveram presentes à ce- ti. O ministro, general Eurico
e apoderando-se de um monte, G. \Vel1s, presentemente com lação de Guaratinguetá aco:m-' rimônia, além dos membros de Dutra, por este motivo, deter
aue se diz ser de grande impor-170 anos de idade, encontra-S0 panhou os despojos do ilustre sua família, O Cônsul america- minou ontem que os corpos det'ância. Os despachos dessa 1 gravemente enfermo em sua morto, da estação até o cemi-' no e altos funcionários ela Em- tropas da Arma de Cavalaria,
frente dizem que os russos se residência nesta capital. tério. I

baixada. e EstabelecimentÜis de ensino

����:�od:f;;;��� af�r��n��: a 600 mi-lhas do 'Ierrl-Io'rl·o J·ap·oneAs ��:1���I��i���l���u;;:VO�a��0�
lhe qualquer oportunidade de o Brasil e seu Exército nluito
reorganizar suas linhas. Os ale-

'

devem.
mães vinham predizendo que I Nova Iorque, 22 (U. P.) - As

I menos de um milhar de milhas ------ �_

quando os ruossos dessem iní- fôrças navais e aéreas norte- aviões de porta-aviões, ataca- do território japonês. Segundo Morre outro
êio à sua camp�nha de verão, I ame�'icanas chegaram. à dis-I ram, durante d?is dias, as li·· I os japoneses, os danos �ausa- correspondente
um dos seus maIOres golpe� s�-, !an�I� <;le apenas 6�0 mllha� �o I nI:-as Marcus, sItuadas a, ll?o dos pel� ataque teriam sId� 1e- Londres, 22 (D. P.) _ O jOl'ria assestado contra a Poloma I �erntono metropolItano mpo- mIlhas ao sudoeste de ToqUlO. ves. AdIantam ainda os mpô- nalista Cyril Bawley corres
central, nas regiões de Luwa e nico, ao entrar em ação, em O ataque foi efetuado no sába- nicos que teriam sido abatidos pondente de guerra 'do grupoKowel, sôbre as quais n;archa- agu�s' das. i�h.as. Bo_nin. Infor- do e n? domingo .pas�ados. 0132

,

aviões :90rte�am�ricanos.
'

jornalístico I'Ke:msley", f o i
riam apoiados' em stamslavoy. m�çoes OfICIaIS m?ICam que as comunIcado de T�qUIo reve- Ate agora, nao f?l dlVuI&a?o morto na Itália, quando, ao
Entretanto, o que parece maIS umdades estadumdenses pene- la que o ataque fOI desfechado nenhum comumcado OfICIal saltar de um 'Ijeep" para se

pr?vavel é que o c?mando so- �raram . profundamen�� e�n de água ao f�ste das linhas, e aliado, a re.speito dêsse ataque abrigar, teve de caminhar atra-
:vietico mude o sentIdo o.os seus agllas lmmigas e, utlllzando os port!:j.·aVlOes che8'araro a contra as hnhas Marcus. I vés de um terreno minado,

--"

I�
/ ;
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