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Reuniram-se os cbefe·s da inv lilD
LONDRES, 22 (u. P.) --- O GENERAL EISENHOWER CONFERENCIOU, HOJE, EM SEU Q. G., COM OS EES�m �-l!
VASÃO DO OCIDENTE EUROPEU. o COMANDANTE EM CHEFE DA SEGUNDA FRENTE, RECEBEU, INCL ª �M���·t)
RECUAIS DA AVIAÇÃO fEDER E LEIGH lV!ALLORY E O GENERAL MONTGOMERY, EX - COMANDANT__�lfitMOSO'"

OITAVO EXÉRCITO BRITÂNICO.
Confirmada a fuga'
de Edna Ciano

Reconquistada a
cidade de Jalce
Londres, 21 (U. P.) - Os gucl'I'i

iheiros do marechal Tito

reconquiS-1�aram a cidade de Jalce, onde fun
cionou o Parlamento dos guerrilhei
:os até a ocupação da cidade pelos'
'lJemães efetuad::l' na semana passa
da. Outras informações a,crescen tam

riue na região entre ;\Irlwnicgrad e

Glamoc os patriótas derrotaralll
[luas divisões alemães.

Rio, 21 (.A. N.) - Em todo o

Brasil vão ser i'llicialdos ensáios da
(lefc�,a civil, por determinação do
Ce]. Orozimbo Martins.

Classificacão
de ((cafés para
consumo))
Hio, 21 (A. N.) - O presidente,

da Repúblie@ baixou UIlJ decretn re

gUllamentando a, venda de café para
"onsumo público do país, tornando

obrigatória a sua classificação em

a, b, c, d e e. Na rotu:la,g'em elos pa,
('otes ou latas deve cons,tar a qua.
lidade conforme sua classificação.
O produto exposto à venda terá UI11

lugar apropriaclo para evilar con

t[!ieto com outros artigos cujo gosto
ou aroma, possa afetar as proprie
dades peculiares do café,

a singular «neutralidade» espanhola
LONDRES 22 (United) - A tal' um protesto ao general
Inglaterra �stá de braços, no-I Franco. O diplomata britânico

\lamente, Com máis um caso, aproveitou, entretanto, a opor
criado pela singular neutrali� iunidade para dizer franca

dade clt') govêrno espanhol em mente ao sr, Franco, que o go
face da conflagração mundial. vêrno franquista não está
Os britânicos não receberam uzando de franqueza com os

Com agrado a
'

notícia de que aliados... Certamente, o sr.

soldados espanhóis ex-mem- Hoare deverá ter advertido o

bras da Milícia Falangista, lu- chefe do govêrno espanhol pa
tam ao lado dos alemães na ra que olhe a situação euro

frente russa. E, por êste moti- péia e se convença de que, ago
vo, o embaixador britânico em ra, para o nazismo, a estrada

Madrí, sir Samuel Hoare, re- já não é mais aquela de 1941:
Cebeu instruções para apresen-' risonha e franca .. ,

sinistro do Rio das Antas
MORTOS IS FERIDOS

lUO, 2� (A. N.) - Um vespertino local noticia que os técnicos allé
agora mio cncon.trar-am explicação para o l rágico sinistro do Rio das
An tas, A ponte destruída em cí rcunstâncias catastróficas era realmente
uma das maior-es do mundo, pois superior a ela em arco, só existem uma

na Suécia e outra na Espanha. A explicação do sinistro está entre uma,

simples mas tremenda obra da fatalidade e um ato de sabotagem. Sobe
Q' oito o número de feridos, mas há 12 operários desaparecidos, supon
do-se que estejam sepultados sob os escombros da ponte O prejuizos
são culculados em mais de dois mílhões de cruzeiros. O govêrno gancho
mostra-se vivamente interessado em apurar as causas do sinistro. Esta
manhâ, caiu mais um trecho da referida obra, numa estensão de 20 mc-:

tros. O trabalho até agora feito, ameaça, cair dum momento para outro,

Aro, desde.... CR$ 480,(J()
Folheado, desde CR$ 680,00

CR$ 615,00
CR$ 675,(J()

Sim, ,são provas oficiais, rigorosa
mente controladas. A elas concor-

um companheiro fiel que registra
com rigorosa exatidão a marcha do

tempo. Adquira também um Omega
- de pulso ou de bolso - para ter

sempre a hora exata e para possuir,
ainda, um relógio elegantíssimo.

Começa a desmoronar-se a defesa alemã na

Itália. - Miníuro ocupada pelos aliados.
Ar0'el 21 CU. P.) - As unidades to-Comando alemão admitiu, ra de Berlim afirmou que os

b,.riLà�ida.s do 5° exército estão .ava;l. hoje, sem reservas, que-os Alia-l atacantes foram repelidos re

çnndo vigorosamente e�n direção dos estão em plena ofensiva tirando-se, em parte, para as
ao norte, ao longo da, via Appia. ,

'l .,
. - ....

O Ar
"el1Celll elas a mais encall'l1içada rc- n8;_ I�alla. Reve arAam os

.

ger- suas posiçoes lnlcléUs.. S
,

Ia-

sistência alemã, pois desde a. que.da mamcos que as forças aliadas dos, por sua vez, confirmaram
,

de Minturloo, o comando n�z[sla fEl- abriram uma extensa brecha a ocupação de Minturne e no

tensificou sua ação defensiva. Não
nas posições nazistas ao sudo- ticiaram novos avanços em to

obsl.n,nte, parece que os alemães es- ;, t d C t lf tA' _ d r 1 d fr ente. Porto Alegre, 21 (A. N.) - Teve

Ill'os.
O ruido foi ouvido a, grande

tão se prepara'l1do palra uma retll'a� �!..�_.�__��:��......�_! .._;�_:!.�...._';........:'...........:_............................. grande �'�pcrcllssão o desasll:e ou- d,istfmcia, aJ'rastan�o ao local. q�w-
da geral de toda a Irente em que •

t
tem vcr ificado no vale do no das s: toda a população das arijacên-

op,el'!am as tropas do goneral Clark. Mulbel1eS I-tal,-,aDaS at�c�m os BaZIS QS! Antas, na divisa dos M,Ull1licípios elel cias, que se apressou a prestar os

lma constant e forte pressao excr- U U J U li Alfredo Chaves e Bento Gonçailves. nrimelros socorros aos feridos.
cida pelos aliados colocou em xc ESTOCOL::\trO, 21 CC PJ - Nu-neroso grupo de mulher-es italianas Huiu fragorosamentc a armação I \pós vár-ias horas de trabalho ve-

que as posições inimigas irnplaca- atacou o Departarnon!o Fiscal existente no mercado principal dru oapi- central provisória da grande ponte rificou-se haver 5 operários mortos.
"cImente batidas pela 3oli:llh.ana e tal italiana. Em Ioda a zona d" mercado irrompe por esse motivo um p"'leelll0Sill'j,e()1.llAesOlCls()t,!jlslÇeef[llole'nsôcbl.arse 0forreaflen-' .?_�__d__e_l_n__a_-i_s__e__s_t_ã__o f_e__r_i_d__O_s__,_-_-_-_-_-_- •pela aviação. Efetivamente, a of'en- gran de conflito sendo espancados os funcionários oa: fiscalização. S2- fi ----------------------- , . __ .

siva empreendida pelas tropas bri- gun do informou o correspondente do jornal "T'indingnon ", a, polícia verdadeiramente desastrosas, ha-
tfll1icas 00l11ra o setor de Min�urno e fascista deteve 300 pessoas. O conflito foi motivado pelo boato de que vendo vários mortos e feridos. A Brasil em
que culminou �om a ocupaçao des- os alemães tinham confiscado as reservas de batatas e de legumes as ponte que esta va sendo construida
S�\ praça, desonentou complCitame_n- quais estão começando a, faltar na capital italiana. . pela firma Dahn e, Conceição e Cia .. mercha !te os alemães que procuram redis- _ teve desabado seu pilar central da U
tribuir ais suas fôrças da forma mais Barcos Japoneses postos a pique -, ,.
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câo defensiva em ES 21 (T' P) I,' d" 1 1 I "I' "a'f1_11udçao provlso11'13, e ma: en-a, ar to Alegre, �1 (A. N.) - O sr.
ar equa a a posiç: I' ,

'. LO�DR, u., - 111 cruzai ar japoncs [ a ctasse (O \.lI111;[ cam o o porto c o arco que estava Eurico de Oliveira está filmando
que se encontram. Nessa tarefa -Ic 5 mil e 10 t01nela?as foi. �ft!:l1dado na 'parte norte do estreito d� ),fa- sendo carregado de pedras. Com o "Brasil em Marcha" interessante
conec,ntl'aram eles grandes quanl r- laca, por um submarino bn.ta�lco. O il,lmJl:a,nbd\l �P\'('lou que � ul1lda,de choque. natun�,lme,nte sofreu .toda ai filme sôbre o esforço de guerra no
dades de tanques e tropas de �nfan -apouesa fOI alcançada por dOIS torpedos 111do raplclame.l1\e, a pique. L;l1 �rmaça.o de madelr.a,.. cleternuna:ndo I �I;a,si.l. �egundo o. mesmo i,nformou,
taria par:o' um ataque em gran e e:;- destróier que escoltava o cruzador ::ltaeou sem qualt[l�e[ CXJto () subn?d,- cl C[ueda dos operállos que ah se Ja fOI fIlmada a: parte referente aos
cala que yiesse pôr a, coberto a VIa rino britânico, qUie posteriormente afundou mais tres grandes n,aVlOS cnco'l_1tn'vam em atividades, pelo I l'u:tros Estados do Brasil, faltaolll\'_'
Ap.pia. Acontece, pOl'em, q�le taJ� de abasliecimentos nipônicos. . andaime, Jl.Ullna al1.nra de 37 me- só a contribuição do Rio Grande.
concentl'ações fOlram localIz31das ,)

imediatamente alvejrudas de viole'rI'

tos a,taques da artHha:ia e �viação.
Os a!]'emãJes fnram, ,aSSllll, d'lspe:rs,a
dos, plo:rque não puder'3m emp1'�en
eler mais do que ataques locaiS,
Londr,es, 21 (U. P,) - A emisso

]'[1 de Be,rlim anLllnciou oficialmente
que as fôrças aliadas abriram uma

hrecha, nas posições alemães ao :�u
àoés,te de Castelforte, sendo, porem,
reCh8JçacJ.as até suas primitivas pos;
ções. Acrescenta a informação �n('
se continua comba,tendo a noroeste
de Mintuil'o, onde os aliados intro
duziral1l uma cunha.
Alrge1, 21 (C. P.) - Em breve. c",

l1Junicado o alto comando ahad,) D f
li '1confirma 'a anulncia.cJa conquista 'lc , e esa CIVI

Mimtul'ho adeantando que os a,le
lllães ontem evacuaral!11 a cidade,
cl:j'a ocu'P",ção vem colocar os brio
túnic.os mais 3 qlúlômetros ao norte
elo rio Garellano. Segundo inform:l,-

• c;õc:s aliadr..s, a cidade foi tomada
depois de um avanço de 48 ho,ras,
durant'C o qual foram travados ::JS

ll:ais renhiDOS combates. OutrlJs
despachos de Cairo informam .que
<iS eabeças de ponte esl:l.belecldas
]le)os aliados à ma:rgem nonte d,)
rio Garella,no já se encontram fóra
do alca.nce da artilharia inimiga, Q

que faz S,Ulpür que o a,vanço aliado
I rovoeou uma retimda alemã da
('os'ta ocidental nU111a proporçü\)
hem maior cio que fora a.nul!1ciado.
J: provavel, tambem, que este l'eeuo

(!O alto comando nazista constitua, a

fase inicial de uma retiradal geral
do setor oéste.

,

Londres, 22 (U. P.) � O Al�;

rem os melhores relógios do mundo,

Presidem"nas os técnicos do famoso
Observatório de Teddington, na In

glaterra, Repetem�se regularmente.
E desde 1933 'que os relógios Omega,
nessa competição hOllrosíssima, são
oficialmente proclamados os primei·
ros em precisão! Diariamente, essa

vitória de precisão se repete e é

confirmada, em todo o mundo, por
milhões de possuidores de Omega-

Realizalll-se em 7'edclington, regula1'1ne1Úe,
provas de precisão entre os melhores rel6gio!
do mundo, Desde 193,1 pertence a Omega o

1.· lugar em pl·ecisão.

OMEGA
OMEGA

PRODUTO DA SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'INDUSTRIE HOIHOCERE
GENEBRA - SUIÇA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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de frente

o eSTADO� Sábado. 22 de Janeiro de '944

Na Capital:
-\QO Cr$ 70,00
Semestre Cr' 40,.00
trimestr e CrI 20,00
\lc, CrI 7,00
\iúnlPr<, s vulso Cr, 0,30

'\'0 Interior:
\no Cr' 80,00
"\t)llle�1 rr Cr� 45,00
Trime\tr· Cr' 25.00 I

II\ nfln("o� mediante contráto

o ESTA-DO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n,? 13

rol. l022-Cx. postal 139

ASSINATURAS

," (l!·í;{lnfll�. mesmo não pu-

I
hlic,ai!og. não serão devolvi.

dos.

\ ,jír!'(,';)n não se responsa
'lili7R p{'l()� con ce itoa emiti

L.::'S ar:os
a�sin8dos

o Natal na linha ESTE AlUNO

1",�§�sa�""��"BRBm����®®B..�.w�M.m"aB�1ftf�"""�Z3""�-'"..... ',""

i

Cidade proletária i
Os jornais do RIO noticiam Ique a Prefeitura carioca vai I

adquiri r os terrenos onde exís- i
tiu o Jardim Zoológico para
alí edificar uma cidade prole
tária em edificacões de aívena
ria, afím de acabar com as
chamadas "favelas". I LIVROSO "Diário de Notícias" diz '\.
que "a 'nícíatíva só merece

U�ADOSaplausos , e os termos em que a ..-,
Prefeitura se propõe realizá-la '\
são pari lcularrnente dignos de Compra e Venda
louvor, 'Dois quer nos parecer Literatura, Pedagogia, Psico-
que a evperíêncía dos parques logia. Matemátrca , Direito, En
proletársos, embora represen- genhar ie , Medicin o, Topografia,
tando jt.. muita coisa, deixa al- Cinematogt afia, Eletricidade,
go a desejar, inclusive no tipo Rádio, Navegação Marítima e

e na qualidade da habitação Aérea, Geodeséa, Frs ica , Qui
que oferecem. A cidade prole-I mica, Mecânica, Carpintaria,
táría em projeto surge com ca-I etc etc.

racterístic�s. �e obra de

pern:a-I O. L. ROSAnente, definitivo alcance socíal Rua Deodoro, 33.
e não de solução provisória e

bastante precária, como são os
denominados "parques prole
tários".
Criar, para os habitantes dos

morros e favelas, condições de-I
centes de moradia, representa
o primeiro passo para ajudar
uma população numerosa que I
vive miseravelmente, em plena
"cidade maravilhosa". As mar

gens da Lagoa Rodrigo de Frei
tas, por exemplo, há uma "ci- I

dade de lata", talvez a maior
do Rio, que constitue qualquer
coisa de dantesco. E' simples
mente incrível como, em plena
capital da República, exista
uma comunidade humana, de
três a cinco mil pessoas, mo

rango e vivendo em nível tão
baixo e degradante.
Além disso, há um aspecto

também a considerar. A popu
lacão dos morros devasta toda
a 'vegetação que os cobre, e,
dêsse modo, o quadro físico tão
bonito que rodeia certos bair-j1'Os, como Copacabana, se vê
cada dia mais sacrificado e

comprometido. A iniciativa li
nhas acima referida, que a

Prefeitura pretende executar,
cOlTesponde, pois, não só a

exigências sociais como a exi-
gências da própria beleza da .:;;;;;;;:;;:;;;;;;:;;;;;�;:;;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,�
cidade. À Prefeitura prestará
real e enorme . serviço ao Rio,
em todos os sentidos, se real
mente acabar com as favelas
carioc:,". Seja o primeiro passo
com tal objetivo a construção
da cidade-proletária nos terre
nos do antigo Jardim Zoológi
co. A idéia honra a adminis
tração municipal. Mas, é mis
ter que sua execução confirme
as esperanças que ela desper
ta".

r�, �rJ��
Reconstruçõe�, pinturas, reformas

Consulte nossos orçamentos para pagamentos a

longo proso, prestações rn
ó dfco s , e vera como é

fccil transfarmar seu prédio velho em uma cons

trução moderna, rnediante uma entrada pequena.

Compra, venda e administração de irnóvers.

Rua 'Felipe Schmidt n° 44

FLORIANÓPOL S

Soldados de Tio Sam na frente da Itália. onde estão der
T;)tando os fascistas alemães. recebem os p rese rrte de Natal, enviados

com muita cntecedencia, paro. assegurar sua pronta entreg'a.
. -F'ôto da Inter-Americana-·.

N li" teunas <11'lvldlA em ue- I As anedotas e ptadas aparen
.uneíar um "qulnta-c()luD3�,

I

temente ingênuas são grandes
iwr mais que pareça teu aml- armas de desagregução mane

�o; não merece tua estima um ladas pela "Quinta-coluna".
traidor da PitrI.. (I.. D. N.). (L. D. N.) .
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�
� COMPANHIA "ALIANÇA DA BAtA"

Fundada em 1870 - Séde: B A I A
INCENIHOS E TRANSPORTES

c-s

Responsabilidades __ .. . Cr$ 4.999.477.500,58
Rereila ... _ , . ,. _ " _, . Cr$ 70.681.048,2.0
Ativo ., , .. __ .' , __ _ _. O-S 105.961.917.70
Simst ros jJagos nos últimos 10 anos __ __ _ .. Cr$ 64.986,957,20
Responsabilidades .. _ _ __ . ., _ _ _ __ . _ Cr$ 76.736.401.306,2u.
Bens de raiz (prédios e terrenos) . .. __ .. _ .. __ .. Cr$ 23.742.657,44

DIHETORES: - Dr. Pamfilo d'Ultra Freire de Carvalho, Dr. Francisro

de Sá e Anísio Massorra.

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

Uruguái. Reguladores de avarias nas prlndpais cidades da América, Europa
e Africa.

Or"ul"e se do �eu AGENTE EM FIjORIANóPOLIS
M li -

tJ � C A M: P O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Schmidt, n. 39

I
r e

,
� Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"re oglo � SUB-AGENCIAS EM LAGUNA. TUBARÃO, ITAJAí, BLUME·

)• � NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL
�

I JOALHER�A GRILLO
. ÓiRE��O

......
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......
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···T·_
....
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.......

recebeu variado sortimento
dos famosos relógios Rua V. Meireles. 11

OMEGA e LONGINES,
últimos modélos, que está
vendendo a preços módicos.

PIANO Precisa-se alugar
um. Ofertas ao

�r., C�botl nQ C�bo $ubmarino.

lheiro da itustracãc a-cima, ofurecBl'
lhe, em nmàvel gesto, um cálice do
excelente aperitivo KNOT, lemere-
8" V Sia. de acrescentar, ao agrade
ce' a gentílesa:E$TE.t 1.411.
Br:;-; o 111'1/ APEí11TIVO

PREDlJ.ETO!

1i»!l:1�rso
I
(//'1 pl/oouro OA /(/)'07SA_IItD.,COI1. E SE6V/{OS
________ ITAJAI _

Rua Arcipreste Pa va

125 mil embarcações já foram conslruidas
Wushingtun , janeiro de 191-1

-I
m idades de desembarque para a unidades ele desembarque descmpe-

(Sr r-viço Espcr-ial rla Inter-Amcr i- nvasáo, jú foram construídas, e 01 nhanvlll um papel vital nas operu
cana) - Numa antecipação dos po- 'eslante l'slú e111 aurlamcn!o aceleJ çô es de praias, passando muito bem
derosos golpcs que breve serão dcs- .udo. pelos bancos rle coral.
fechados em gramrie escala contrn Isto foi recentemente reveludo O chefe de Construções Navais ela
os cxórcitos do Eixo na Europa. pelo Almirunte Edward L. Cochran Mnr inha lambém declarou que o

golpes esses vindos do léste, oeste .hef'c elo Bureàu de Navios ela! Ma- programa de construção de destro
e sul -- C0ll10 ficou estabelecido -i.nha dos Estados Unidos. v ers para escolta, o quaâ estabelc
pelos tn�� gnl':lc[t-s Chefes Aliados O almirante Cochran revelou cen um recorri de produção em

na rcccntt- l' histór-ica conferencia -ambém que a produção de "a.lliga- 1043 com o cornissi onamento ines
de Tee ran - a Marinha dos Estados Iors

"
- tratores anf'ib ios para, () pera rio de 300 navios de tal tipo,

Un idus anunciou um programa <](' lransportc de tropas - scrú molho- ainda estava cm "ias de ser C0111-

construção que envolve um total de ruda com cs lições aprnndidas na plotado. Tais navios, disse o Almi-
80 mil embarcações de dcsembar- lula dura e cruenta parn a conquis- rantc Cochrnn, embora construidos
que de vários tipos. Ila das l lhas Gilberl, onde os nipô- para operações no Atlântico "po-
Cerca de 25 mil dessas embarca- n.icos

í i vcrnm de ser expulsos pole- dem desempenhar excelente c úrtil
ções, desde os uavios grunrlcs a gada por polegada de terreno. As

I

serviço no Pacifico".

Reformados Santa Zoraide Silveira
E

ZUá Barbosa

Centro Social de A posentados e !
Catarina

I
São convidados os s r s , WC10S, para a sessão de Assembiéia I

Geral, a r e a l iz a r-s e dia 22 e'o corrente. às 4 horas da tarde. I
la séde social provisória, à Rua Pedro Ivo, na 9, com o fim I
de ser eleita a nova diretoria.

Pede-se insistentemente o ccmpare cimento de todos os

de

CIRURGIÃS - DENTISTAS
Executam quaisquer serviços
concernentes à profissão.

Ótimo aparelharnento,

Sis�ema moderno.
Atendem diàriamente das 14

às 18 horas.
Rua João Pinto 11 (sobrado).

associados.
A DIRETORIA

1 Fpolis., 20 de .j ane iro de i 944 2 v, 2
..............._ ...,..".. ._ _ _ � _ft._ _� _ GRATIS!

Quer receber ótirn a surp-resa
que o tará feliz! e lhe será de
valiosa utilidade? Escreva a

Soares, Caixa Poeta l, 516,
Rio de Janeiro.

.......- ....�-..._..,...,,-......._-_-....r......-.r......._,. .

BANHEIRO COe�����:ed�m'
_ V L. Alves -- Rua Deodoro 35

Capital e reservas . 71.656.189.20
Cifras do balanço de 1942:

Dr. ALEXANDRE DE
MATTOS

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

Consultas diariamente
das ·duas às 7 horas.

Surs. agricultores
Para maior colheita com menos
dispendio de mão de obra empre
gai em vossas lavouras a afama
da SEMEADEIRA -- ADUBADEIRA
«TAC-TAC». Preço 800,00 CR$.
Rep: LIRA, BORGES & CIA.
Rua Felipe Schmidt, n. 44

FLORIANÓPOLIS

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

Salame - Peixe ,frito, etc. etc.

Ao tentar esquivar-se às determj·
'1acões dos órllâos de Estatística Mio
.ltar, uma pessoa revela o que é:
nimigo do Brasil. E par& 08 1nlmi.
:08 do Brasil. I lei é Inf)exl,..�
O. E. M.),

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A conferência do Cairo

O generalissimo Chiang·Kai·Shek, o prosidente Roosevelt,
) primeiro Min ist ro Churchill e a Madame Chiang-Kai Shek, por-tíct

pam da historica conferência do Cairo, A esposa do caudilho chinês
serviu de intêrprete ao seu marido. As três potencias ali represen
tada� formularafn os planos para [orçar o Japão a render se incondi
cionaJmente e para despoja-lo de todos os territorios adquiridos pela

força das armas. --Fóto da Inter·Americana" ,

1'
..••••••••••....•••••..1·
IVida Social i
• o

:'••�.ee( 108.....:

Fizeram anos ontem:

a grito. Herondina Silva, funcioná
ria da Imprensa Oficial do Es
tado;

o sr. Luiz Francisco, funcionário
da C. R.;

o sr. Clemente Cordair-o , músico

aposentado.

Fllzem anos boje:
o sr. dr. Faulo Medeiros;
a sra. d. Gracinc'a Machado;
a sra. Olinda Vieira;
o sr. Vicente Rocha;
o sr. Francisco Juvencio Cunha;
o menino Hercilio, filho do sr. Ar

Itur Olimpio Livramento, telegra'
fista aposentado;

o menor Adilson Espe z íri , tilho do
sr . Nilo Lous , proprietario da
Farmácia Esp ,rança;

o menino Saul, filho do sr. Vítor
Eipindola.

Fazem anos amanhã:
o sr, Antônio Pereira da Silva;
o Ir, Artur Thouser;
o sr. Osvaldo Horn;
a sra. d. Etelvita Nicolich;
a sra. d , Risoleta Medeiros, espô
sa do dr. João Medeiros, juiz
de direito nesta capital;

sr. Mário Fernandes;
a menina Ieda, filha do. sr.

vio Santiago.

ITEATRO
Silo ,Catedral: 6, 7, 8 e 10 horas. I Conforme temos noticiado, será

Novena: às 19 horas. . encenado hoje à noite, no Salão
Em dias da sem ano: Missa: às! D Joaquim e pela primeira vez em

7,30 horas. \ Florianópolis, o drama «Rosa Des-
Casamentos: Igreja de S. Francisco: 7 e 9 horas

I
folhada» extraido do filme do mes-

Realiza-se, hoje ,:na casa dos pais Hospital de Caridade: 6 e 8 horas. mo nome e adotado ao palco b�a
da noiva, na Rua Padre Roma n. Puríssimo Coração de Maria (Par- sileiro,
31, o enlace matrimonial da srita.

I to): 8 horas. E' mais um espetáculo que o

Zulmira Brito, filha do sr. Otávio' Igreja de St. Antônio: 7 e 8 horas. I Arte-Clube proporcionará ao pú
Armando de Brito e de sua exma. Igreja de S. Sebastião: 6,30

=.
blico da cidade, e tudo promete

sra., com o sr. Sebastião de Ma- Igreja de Sta. Terezinha: 8 horas. um grande êxito. Os principais pa-Itos Thunler. Asilo Irmão Joaquim: 6 horas. peis estão confiados às amadoras
Paranifarão o ato, por parte da Ginásio: 5, 6,7,30 e 8,30 horas. sritas. CeBo Coutinho de Azevedo,

noiva, o sr . Itamar Zili e senhora Capela de S. Luiz: 7 e 8,30 horas. Norma Gerber, Nilza C. de Aze·
Juve!ina Zili, e Nereu Pereira e Capela do Abrigo de Meno.res: 7 vedo e Zuleido Saibro e aos ama-

sra. rdaria Neves Pereira, respecti· horas (todos os dias). dores Jani Castro, Antônio Silva,
vamente no civil e no religioso; Trindade: Matriz: 8 horas. Alderniro Reis e Waldomiro Man-
por parte do noivo, no civil, o sr. Trindade: Chácara dos Padres: 8 guilhott. O início será às 8 horas.
jornalista Gustavo Neves e exma. horas:

.._................._...- �-..r..............,.,_,

esposa. e no religioso, o sr. Arman· João Pessoa (Estreito): 7,30 horas.
do J. de Brito e esposa. São José: 7,30 e 9,30 horas.

Coqueiros: 9,30 horas; dia seguin
te: 7 horas.

Horário das santas Missãs
para Domirigo

Já deu alta do Hospital de Co
ridade, ente estivera em trata

menta, o ar , Antônio Vieira Ma
chado. Inspetor de Veículos.

Enfermos e

o preceito do dia
Vinda das fossas nasais, da gar·

ganta e da boca de doentes e cori

valescentes, as gotículas de secre-

Cluhes: ções que contêm o germe da gripe
O Clube Desterro realizar6, hoje podem poluir as mãos deli que

cí noitll, com início às 9 horas, com aqueles têm contacto. Pelo
um animadissimo baile carnava· «apêrto de mão», outras mãos

lesco, ao som do Conjunto Regia serão poluídas e, em consequência,
nal do Machado. outras pessoas podem ser conta-
Para essa festa reina qrande minadas. Na defesa contra a gripe,

animação entre os aasociaios do é preciso abolir o «aperto de mão»,
Clube Desterro. SNES.
...-.·_.•..".......-_-.....-.-.._·.·.....-.-_-_..-.·.-_-.-.._·w·...-_-_-........-_...............�........

TEMPO DE REAGIR!» I
A beligerância implica a identificação de todas as classes

num só objetivo: a solidariedade com as ânsias e as dôres da

nação. Não se compreende que, entre os que 'derramam o seu

sangue e o seu suor pela honra do Brasil, encontrem posição
favorável ao seu egoismo os que só visam a acumulação de lu
cros, perturbando ou deprimindo a econôrma geral.
t tempo de reagir contra essa desabalada ganância que se

serve principalmente da desordem no abastecimento dos nú
cleos densos de populações urbanas, para levar à conta de
deficit na produção do país e fixar à vontade a cotação de

artigos necessários ao consumo cotidiano
ti

•

(Do "Correio da Manhã", do Rio).

((E'
I

�--------------------------------------�--,...,---------------

Resolvido, enfim, seu problema financeiro!
Adquira TUDO de que necessitar,

de UMA SÓ VEZ,
paga.ndo PARCELADAMEMTE,

com a.s VANTAGENS da, compra. à vista.,
servindo-se do

.. ,

SISTEMA CREDIARIO KNOT
Roupas
Calçados

M6vels
Rádios

Geladeiras
Bicicletas

J61as

Livros
Chapéus
Instalações elétricas e sanitárias

Artigos para presentes
Peles
Casacos
Quaisquer artigos

INDÚSTRIA, COM�RCIO E SEGUROS KNOT S. A,
Rue Fell,e Schmldt, 34 - 5.le 5 - Tel.fone 1634

Exp.dlente I D... jt 1 i • di, 14 a. 17 hl,
-----

�_!rl!!ilO

c" ......
./IAfE,.,.........

1 que o mais antigo emblema
real que se conhece é a co

roa de ferro dos reis lombardos;
que se diz ter sido o seu aro

inteiro feito com um dos cravos

empregados na crucificação de
Jesús; e que foi aquele emblema
usado por Carlos Magno, Cur
los 5 e Napoleão, no ato solene
da coroação dêsses imperadores.

Pela Polôniamartir
Nada tranquilizador, no momento, o incidente polono-russo

sôbre as fronteiras da Polônia.
Embor-a o gabinete exilado de Vacsóvia procure contornar

a situaçâo em termos moderados, para não suscitar divergências
no titânico esforço de guerra das Nações Unidas, compreende-se
o ernbaa'aço em que se encontra ante a intempestiva decisão de
Moscou ern . tomar uma atitude unijateral com relação ao grave

problema,
Não conviria lembrar, aqui, o procedimento surpreendente

dos sovietes em invadir a Polônia quando esta se encontrava no

desespêro ela Juta com a Alemanha.,. Foi uma agressão que a

história não perdoar-ia à Rússia, tanto mais por ter esta servido
de joguete às mãos maquiavélicas de Hitler.

A Polônia, a eterna mártir elo [ôgo político europeu, vitimai
das ambições imperialistas das grandes potências, tem uma gran
de folha de benemerência no suceder dos séculos e enormes bene
fícios lhe deve a, civilização.

Ferida de morte pela brutalidade nazista, quando contava
upcn as 20 anos de r-estauração ,nacional, após sécuãos de escra vi
dão ignominiosa, a, terra de Koscarszko não pode per-ecer. Nem
pode sofrer qualquer desmembramento que lhe imponha uma

descontinuidade geogr áf'ica dentro da sua unidade nacional e es

piritual.
Ela precisa ser reintegrada no mapa universal com sua ex

pressão física inalterada, dentro do direito que cabe aos povos,
de vi ver em sua casa e dai manei ra que lhe aconselhem as pró
prias aspirações e necessidades.

Rúi Barbosa, erguendo sua voz e seu prestigio na magna as

sembléia da, Haia, tornou-se o defensor intimot-ato da heróica
nação c legou-nos, a nós, brasileiros, o dever de sancionar, atra
vés dos tempos, a responsabilidade ele sua palavra por uma Po
lônia' una e indivisível.

Embora saibamos que as Democracias, fiéis à essência de sua

ideologia, reconhecerão o sacrifício dos poloneses em prol da Jus
tiça e do Direito contra as hordas elo barbarismo totalitário, não
é demais que, em momen.to de tão graves apreensões para os

compatriótas de Casemiro, o Grande, lhes proporcionemos o COIl

Iôrt o de nossa solidariedade em seus anelos de reconstruâr, in
tangivcl, a Párria idolatrada.

É o caminho que nos aponta ai memória imperecível do gran
de H.úi

2 que as baleias, normalmente,
nadam à razão de 24 quí lô

metros por hora.

3 que as garrafas de vinho ser-

vidas à mesa do rei da Iri
glaterra não levam rótulo nem

indicação alguma, de modo que
os convidados reais nunca sa

bem que marca estão bebendo.

4 que há cêrca de 2 bilhões e

16 milhões de pôros espn
lhados por toda a superfície do
corpo humano.

5 que uma fábrica sueca i.ni
ciou há pouco tempo o fabri.

co de fósforo de papel enrolado,
que duram muito mais tempo
acesos do que os de cera ou de
pau.

DIA 22 I

6 que o lago BaHicalva, em

Ceilão, goza do quase exclu
sivo privilégio de albergar nas
suas águas peixes músicos; que
os sons emitidos por aqueles
animais são tão doces e rnelo
diosos como os que produzisse
uma série de harpas eolíos ie
que, cruzando-se o lago num

bote, podem ouvir-se facilmente
esses agradabilíssimos sons, que
se tornam mais ruidosos e for
tes si se deixa cair um remo

na água.

VENDEM-SE

Sensacional abertura da
temporada carnavalesca.

Uma limosine Chevrolet 1940
especial de luxo com 4 peneus rio

vos; uma !imosine Chevrolet 1938;

I
uma limosine Chevrolet 1936; um
auto Ford aberto 1935 com motor
1937, proprio para viagem.
Tudo em perfeito estado, por pre

ço de ocasião. Ver e tratar no Es·
treito, Rua Secundino Peilçoto, 50
Qom LQ,IQ,u. 5 v. 1

DIA 30
"Soirée Mignon" com início

às 19 horas.

ATENCÃO
Realizar-se·á no dia 5 de

Fevereiro grandiosa e

_________f_e_s_t_iv_a "_s._o_i_r_é_e_"_, �1 �

Academia de Comércio de S. Catarina
Livros didáticos para todas as cadeiras do

CURSO COMERCIAL BÁSICO e CURSOS
COMERCIAIS TÉCNICOS:

Peça-os ao Representante.

II
PROF. BELARMINO CORREIA GOMES.

Rua General Bitencourt 183.
FLORIANÓPOLIS

'

:-------,-.;-

Atenção, srs, comerciantes
A Associação Comercial de Florianópolis chama a atençã.o dos

seus aSSOC;(l(lOS e dos s rs , comerciantes em geral para Q, obrigação em

que se acham de respeitar rigorosamente as determinações emanadas
da Prefeitura Municipal, Com relaçã.o às tabelas de preços e à venda
dos artigos por ela distribuidos.

Assim procedendo, o comércio agirá de modo louvável e patróti.
co, contribuindo para o desafogo público, na hora dificil que atra.
vessamos e correspondendo à consideroçõo que dispensam os Poderes
Públicos à. sua associação de classe.

Florianópolis. 13 de Janeiro de 1944. 10 v. 6

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO·DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

R' d- Vende-se um rádio
a 10 marca "PILOTO"

com 2 ondas - em perfeito es-
tado de funcionamento.

Preço Cr$ 600,00 ITratar: R. Curitibanos com

Heitor Varela. 1S v. 3

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



INDICADOR MÉ.DICO
--

-DR� --IViADEIRA'---NÊVES--
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de ADerfei"oamenLO e Longa Prática no Rio de Janeiro
CONSULTAS - Pela manhã: cJlariamente das 10 às 12 hs .. à tarde, excepto aoa

<ábado" das 16,30 à, 18 horas - CONSU LTóRIO: Rna João Pinto a. 7. sobr-ado -

�'"ne: 1.461 - He9ldência: Rua Presideute Continha, '::3.

e eSTADo Sábado, 22 de ,'anelró dê ,9��

Credito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & C ia.

O mu ior e m"ds' acreditado Clube de Sorteio de Mer
cadorias do E ... tarlu,

Sort i· Fl nnR dias 4 e 18 de cada mês.
PRÊMIO M� IOR CR.$ 6.250,00
Muitas bonírtcacõ- s e luscr+cões de pagameutos.

Médico gratís

NOT� BF.M· todas estas vantagens por a pe n as

fi "!J ,Cr $ I,Oe. Tudo que promete cum

ore ÍIICODlIOl-'flle. Não existe igual. Não reflita e não
duví i e um RÓ Instante. Concorre para o próximo
sorteio. tenha cottanç», que, quando menos esjserer, II

sorte virá IiO 8PU encontro

Conserve bem na memória os dias lt e 18

CARTAZE DO DIA

Oferta do pres. Vargas a uma freira americana
Immaculata. Pensilvânia, janeirc I

te especial elo Coordenador de Ne-
c -" 10+1 - (Serviço Especial da hro ela Comissão Nacional ela Açã : gócios Inter-Americanos, sr. NeJ
Ll.tcl'-Amerkana) - O preeldent= l'Intcr-Americ;:mê1, da Fcrlera(;á(. S011 A. Rockefeller. ii Reverendíssl

C'�t1.'tli_O Var�as. do Bn�sil. ofereceu IN.aCiOi:al, (!m; R"t�lclantes de Co}"- ma _Francis .r. Furey, presidente do
a ir;11<1 M. Helen Patrfcia. diretora gios Católicos. !Sua congregaçao. Colégio ela Imaculada. Quatl'O dos
da secção ele línguas romanas, cin Irmãs (lo Imar-ularlo Coracão ele volumes, intitulados "A História
co Iivros sóbre 'a histór-ia cios Je Maria. há vinto ;.1111)S que manda ela Companhia ele .Iesús no Brasil"
suitas no Brasil e no Paraguai. suas religiosas para a América La-

I
são um trahalho elo Rev. Serafim

Os livros estão autografados ]Je- tina. �-\ Congr·('?:J.,;{lO já estabelecei.
I
Leite. j.2�;uita português de há mui

lo presidente Vargas e foram espe- a Academia de Vila ;,Ial'h, em .:\Ji- to residente no Brasil e nome d8
cíalmento oferecidos a irmã Patii- raf'lorcs. Peru: ,1 [';Sl'n]a Paroquial i grande prestígio 110,'; círculos intc
cia como prova de reconhecimento ele Santo António. em Callao. Pc- Ilectuais. O quinto volume. "A His
do govêrno brasileiro "pelo gran rú: e ,I ,\c'ademia ele Vila :\'Iari:' tór ia da República Jesuíta do Pa
de trabalho que. ele há muito, vem em Santiago do Chi lo. raguai" [oi escrita por 11m rc ligio
realizando em favor de uma me- A comunícacão cio of'crecimentc 80 francês, Can in Day, e trata das
lhor compreensão entre os 110VOS feito pelo pro-ridcnte Vargas ú ir- antigas missões e]e jesuítas na l'p.
das Américas". mã Patricia foi feita numa C'll't'l giâo de! Sâo Dor.ia. terra natal do

.A irmã Helen Patrícta é 111l']11- de Walter T. Prcnrtergast, assisten- presidente Vargas".

ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642

'1 Entre!a I domicílio
CASA MISCELANEA, distl'i- PreStIgia o Govêrno fl 88

I buidora dos Rádios R. C. A. classes armadas, ou filer'.
Victor, Vávulas e DsicOll, um "quinta � eolunJlta". (L

.J�j�3���"�;I�__���".3*�.�4�ee,�4#�"�'''''�.�.''�4�#�.,Q4''..��&-WPF�,(���..�.._I �Qa Tr�jaPQt 12, Q, U.l.

o santo do dia
5. Vicente, Martir

A pequena cidade aragonesa Hu
escc pode gloria.r-se de seu filho,
ainda que Vicente passasse somen
te os primeiros anos de sua infán
cia no lugar de nascimento· Cedo
foi para Saragoça, onde entregou
se ao estudo do.s Iet ro.s e da teo

logia. Sua vida virtuosa aliada a

urna lnteligência fora do comum

e à facilidade de tratar' com os

homens, ricos e pobres, poderosos
e humildes. chamou sôbre o jovem
C\ atençã o de iL Valéria, bispo de
Saragoça. Este santo príncipe da
Igreja não podia pregar por cau-I
so, de defeito físico. Escolhe.u a i
Vicente, ordenando-o de diácono, I
e encarregou'o da, pregação do Evan-jgelhr�. Rebentou a perseguição de
Daciano. Traidos, bispo e diácono:
são arrastados perante o tribunal. IVicente, com liberdade apostólica,
contes!>ou serem eles cristãos. O I

velho e alquebrado bispo nuo ser

viu para dar um espetáculo· Con
tentou se o juiz em ludibriá-lo.
Mas, Vicente este era moço. Por
isto, teve que submeter-se às tor
turas mais exquisitas. Sobreviveu
a todas elas. Então, foi atirado a

um imundo cárcere; os guardas,
porém, movidos por uma luz so

hrenatural que irradiou durante a

noite o ambiente tétrico, ficaram
tão comovidos que pediram oba
tiamo. Saiu, afinal, o mártir do
cárcere, para logo sucumbir às
consequências dos m'Oos tràtos so

fridos.

23 de Janeiro

S. Raimundo de
Penafort, Confessor
Este santo, nascido em 1175. no

castelo de Penafort (Espanha) era

um verdadeiro fidalgo: entusias
mado, pelos ideais mais nobres,
não cessou de trabalhar e de lutar
Clté que alcançasse a perfeição
cristã. Tudo tinha que servir-lhe
para este fim: suas eminentes

qualidades mentais, o ensino da
filosofia para o qual o moço de
20 anos foi chamado o. Barcelona,
0.5 seus estudos de direito civil e

Gclesiástico', em Bolonha, que além
de lhe valerem o título de doutor,
trouxeram lhe um rico ordenado
que empregou, unicamente, para
aliviar os necessitados. Honras e

distinções não se fizeram esperar.
Mas, Raimundo procurava a per

feição cristã. Por isto renunciou I
a quantos títulos possuia e fez.se,'membro da Ordem de s. Domin
gos. Aí trabalhou ainda muito

pela salvação das aimas, morren

do com perto ;de cem ano de ida
de. em 1275.

\
\
I

f
Grupo Escolar Arquidiocesano

«São José" t
MATRICULA I

Previno os inter�!lsados da que

Ia matrícula do Curso Preliminor
dêste educandário estarei Clberta
das 8,30 às 11 ,30 horas de 24 ,a

I26 do corrente para os alunos CiO

ano p. findo e de 27 a 29 para os

novos candidatos. Todas as demais
informações serão prestadas no

ato da matrícula.
Fplis., 21 • I • 944.

Américo V�$pú<io Pratt$J Difetor

HOJEHOJE

MARIO WENDHAUSENDR.
(Diplomado pela Faculelade Nac. ele Medicina da Universidade do Brasil)

,:x-inlerno do Serviço de Clj n ica Médica elo Professor Osvaldo Oliveira. médico do

l>epartamen LO de Saúde
CIAXICJ\ �IÉI)ICA - Mol<'.tias Inter-nas de adultos e crianças. CONSULTóRIO

" ln;HI))g�CIA: Rua Fetrpe Schm ídt 11. :lS - Tel. 812. CONSUL'l'AS - Das lfj 'IS 1 H.

(lHE

DRv ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiru.
CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - À tarde. das 3 às (i.

Rua Vitor Meí relea, 24. Fone 1447

A's 3 e 7,30 horas:
O maior filme de qualquer época:

Clark Gable, Vivien Leigh, Leslie Howard
de Havil land em:

e Oliv iaCom

.-;,�E
-

-OVE TO
tE OU
I GONE Wlill rilE WINO)
e<� TECHNICOLOR

DR. SAVAS LACERDA
,"x-Interno do Serviço do Professor Leôn idas Ferreira e ex-estagiário dos ServIços

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

'hefe do Servtço 'le Oft.almofogta do Departamento de Saúde e Hosptml de Cartdade
ClínIca médico-cirúrgica especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Oarganta
CONSUI/l'óRIO: Rua Felipe Scbmidt, 8, Fone 1259 - CONSULTAS: Da" 1:1,30

'" 18 bora.. - RESJDii:NCIA: ConselheJro Mma. 77 - FLORIANóPOLIS.

Uma producc;ão
SI:LZNICK-INTI:RNATIONAL

d13trlb\oIIdo p.lo
METRO-GOLl)WYN.MA Y ER

O,,«ç'o ó< VICTOR fLEMING

I
1

1 Dos

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS

MIJ.siCQ de MOI! StornM

Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospital
de Caridade

CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTúRIO: Rua Vitor Meireles, 26 - Fone 1.40';)

Consultas das 10 às L! e das 14 às 15 horas
HESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

ATUALIDADES ATLANTIDA l' (DFB)
A VOZ DO MUNDO _,_ Atualidades

Preços: 3,50,2,50 e 1,50. Imp. até 14 anos
--------------------------------

(I

DR. LAU RO DAURA
DOENÇAS DE SENHORAS - VlAS URINARIAS - CIRURGIA

Tratamento especializado das afecções do Aparelho Genital Feminino.
Tralall1ento moderno da Blenorragia Aguda e Oronica, sob controle en

roscopíco (URETROSCOP1A) e de labor-a tru-!o. Aparelhagem elétrica para os tra u,-
.. ent.os especializados. DIATEHMIA - INFRA-VERMELHO.
CONSULTAS: U",namente das 14 à, H! 11':ras. RESIDÉNClb.: 'I'Irad'en ces, 7tSobradol

CV1\:;,ULToH.JO: 'I'uaden tes, H.' FOi\K l.Üti0. AUSENTE

DR. BIASE FARACO
MÉDICO - chefe do Serviço de Sífilis do Centro de Saúde

DOEN<,;AS DA PELE - SíFILIS - AFECÇÕES UHO-GENITAiS DE
c\l\1l30S OS SEXOS - HAIOS INFHA- \'EHMELHOS E ULTHA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 2 às ti h. H. Felipe Schmidt 46
HES.: H. Marechal Guilherme, 33 - FONE l648

A's 7.30 horas:
filme "FAR·WEST" da «2Ü TH. CE�TURY FOX"
Jhon Kimbraugh -- um novo astro:

O vaqueiro solitário
5' e 6' episódios de Jack Holt em:

Serviço secreto
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB) Nat.
Preço: Cr$ 1.50 único_ Imp. até 10 anos

O primeiro

iNSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

DR. SAULO RAMOS
i�"pecialis[a ern moléstias de senhora. _

Partos.
-\LTA CIHURGlA AHDO�lIlIiAJ,: estõ
nragu, vestcuta, útero, ováriost ap('\ndlce,
rUOlOl'es, etc. ----: CIRURGIA !>L.-\�;TICA
00 PER1J>\EO - Hél'u1as, Wdrocele. Vir

dcocele. Tratamento sem dor e operação
'Ie ElenlOrroldes e varlze� -'Fracturas:
'parelbus de &,êsso. Opéra nos fi "spltal�

de Florianópolis.
Praça Per"lra e Oliveira. 10. Fone, 1.009.
H(')J'Arlo: Das 14 às 16 boras. diariamente.

Amanhã no Imperial 5. 7, e 9 horas,
Humphrey Boggart, Peter Lorre e Mary Astor

Balas contra a Gestapo
UC1 tilme eletrizante repleto de ação.

em:

I
"'ormado pela Universidade de G€nebra
Com prátIca nos hospitaIs europeus

,:linica méelica em geral, pediatria, doen·
;as elo sistema nervoso, aparelho genito·

urinário do homem e da mulller
Isslste. 1'éclllco: DI�. P,AULO TAYAR.Ii1S
Curso de Rad:ologia Clinica com O dr.

Ilanoel de Abreu Campanarlo (Silo Pau-
1)). Especializado em Higiene e Saúde
Jubllca. pela Universidade do Rio de Ja
leiro. -- Gabinete de Raio X - Electra·

ar<illOgrafia cllnica - Metabolismo ba·
,ai - Sondagem Duodenal - Gabinete
le fisioterapia - Laboratório de mtcros·
opia e análise clínica. - Rua Fernando

\lachado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis

HELENA CHAVES SOUSA
i:NFERMEIRA OBST1J:TRICA

(Parteira)
Diplomada pela Maternidade

de FlorianópoIts
Atende chamados _ qualqUft

hora

Praça da Bandeira, 113 - "ub.

(AnU&,o Lar&,o 13 de Maio)

A Mobiliadora

DR. REMIGIO
CLíNICA MÉDICA

Moléstias in ternas, de Senhoras e Cri

mças em Geral. CONSULTóRIO: Rua
�ellpe Schmldt - Edifício Amélia Neto
"one 1592. 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE

SIDltNCIA: J Largo Benjamin
Constante, 3

Rpfdgeração em geral
Sorveteiros-ReErigeradores-Balcões-FrigoX'ificos

(para pronta entrega) Ivlóquinas de escrever-Ró
dios-M6veis finos--Tapeçaria

Z. S. BATTISTOTTI
Rua Felipe Schmldt, 34 •• C. Postal, 173 -� Fone, 1549
FLORIANOPOLIS _.- SANTA CATARINA

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico -

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

do Rio de Janeiro.
V i as urinárias - Ollerações
Consult: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11.30 hs. e,
à tarde, das 16 hs. em diante

Resid: Vidal Ramos, 66.
Fone 1067.

OR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

'Irurgla e Ortopedia. CUnk.a e Clrurglb
,lo torax. Partos e doenças de senhoras

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
iar,lente das 15 às 17 horas. RESIDltN
;IA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

DR. AURÉLIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RA 10 S X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
d�n::iis, cânc.er do estômago, afe�
çoe� das VIas biliares, rins, etc.
AplIca o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculo�e
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta nloléstia
Completo gabinete de,Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-cur
tas. Haios Infra-Ve'rmelhos e Raios
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

esquina Felipe Schmidt
Das fi às 12 hrs., c das 14 às 17 bn

Telefone 1.475

[)R� ROLDÃO CONSONI
�Iédico - Cirurgião - Parteiro
Formado pela Faculdade de Medicina

!a Universidade de São Paulo, onde foi
\sslstenle por vários anos do Serviço
;irúrgko do Prof, Alípio Correia Neto
Primeira Cadeira de Clínica Cirúrgica).
Com prática na clínica ginecológica do
Prof, Sila O. Matos. Assistente do servl,o
la partos do Prof. Domingos Delascio no
Hospital Leão XIII".
CirurgIão elo estômago e vias blllareg,

,nt,estinos delgado e grosso, tiro ide, rins,
próstata e bexiga. Varicocele, h!drocele,
v:;trizes e hérnia. Doenças de Senboras e
partos.

.

Consultas, Das 9 fis 12 horas nu
Casa de Saúde São Sebastião.

Opera na Casa de Saúde
São Sebastião

f"ARMACIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"Cracks",
Se fizessem um .?OnCU�80 [Francisco Campos, ex-minis- dos a ouro. Um clube acaba de

para saber o que vana ma�s: I tro da Educaçao, ofereceu ao receber a proposta de duzen

se um touro produtor, un:;t JO- I criador Mário Almeida Fran- tos mil cruzeiros pelo passe
gador de futebol ou um mte-I co, de Uberlândia, dois e meio de um jogador!
lectual, toda gente está logo a Imilhões de cruzeiros por dois Quem faria propostas apro
ver que o resultado seria favo- reprodutores daquela mesma ximadas por um intelectual?
rável ao futebolista ou. ao raça. Ninguem se espante pela Ninguem, está claro. Um inte
touro, mas nunca .a? ínte- proposta, e muito. menos, aín- lectual não é um crack. E mui
lectual. Pode-se admitir que da pela recusa, pOIS ao que pa- to menos um touro. l!ma ca

um jogador de futebol perca rece a oferta foi pequena!. beça não vale nada! As vezes

para um touro; mas, para um Agora, fim de campeonato, I até atrapalha.
intelectual, isso nunca! os cracks, estão sendo disputa- ("Correio da Manhã").
As indenizações por aciden- ------ ----

tes de trabalho são

geralmen-Ite irrisórias; .São cálculad.as
pelo que a ,vItIma ganhana,
em certo numero �e. anos, e�-Itabelecido para média da VI

da. Ninguem se lembra de que,
uma criatura pode represen-I
tal' tesouro incalculável para I'o coração de alguem ... tesou
ro que não há indenização Ineste mundo que pague ou

remedeie. IUm crack, entretanto, vale o

que pesa! Póde não ter cabe

ça' mas não importa. Basta

qu� tenha pés. Um homem

que tem pés pode pois valer

muito mais do que um que te

nha cabeça. Da mesma forma,
uma fortuna. Evidentemen-

I
te não precisa ter cabeça. Nem
pés. Basta que tenha raça.
Não há muito, um exem

plar da raça cn-, em S�o Pa�
lo, foi vendido por dOIS mI�
lhões de cruzeiros - o que e

formidável. Mais tarde o sr

louros e intelectuais

À VENDA EM

TODA PARTE

É o que dirão seus filhinhos ao saborearem

sopas, pudins ou cremes preparados com

Maizena Duryea. Dê-lhes sempre alimentos
saborosos e altamente nutritivos, prepcrcdos

com a incomparavel

MAIZENJA
DUR YEA ..Â LTDII.1UI

SE�tlAS
padrões maravilhe ses. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do pc is, são encontradas no s balcões da

Casa SANTA BOSA I Ultimos estilos de finos
MOBILIARIOS

I ACABA DE RECEBER o

��������������====�

Diariamente recebemos novrdace s

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

'C�!�últ�!aI:!2a�o�= !,�I2,�(
'�I--. Ii

..... �� �I/iI Pato", na Nacional, ultrap�ssoLl a mal? cer:s�ll'avel elas razoes. E
, • f -;,#.'b:.. todos os limites ela toleran<:lê1 essa e_a urnca que prevalece,FO"� !.lI.!J1.� dos ouvintes. Mais elo que, pes- pai? nao vemos outra de ordem

<UI. TRAJANO 14 �NDAR. sima esteve abaixo ela crrnca artístíca ou educativa,
,,_ RLTOf DA COI1HITI/RIA CII/ÇJI//IYIIO Por isso, deixamos ele aludir aos Não se iludam os anunciantes

seus participantes. O nosso in- rle sabonetes com o êxito dêsse
tuito é clamar, ainda uma vez, patrocínio. A "Hora do Pato" só
contra essa inicia tiva da impor- agraela a pessoas indiferentes
tante emissora brasileira. aos preceitos de qualquer higie-
Entre cerca ele vinte calouros, ne, a começar pela mental. As,

dezesseis foram desclassificados sim, o veículo ele propaganda
pelos berros do pato. O expurgo, que escolheram, não ínteressan-
ao que parece, deveria ter sido do ao público mais cioso de de
feito antecipadamente, a-fim-de terminadas responsabilidades in-
poupar aos ouvintes o espetá- divíduais, redunda em evidente
culo deprimente de tantas inép fracasso comercial.
cias artísticas. Nesse caso, seria preferivel a
Como animador ela "Hora elo manutenção de um anuncio lu-

Pato" figurou mais uma vez, o minoso, não só como contribui-
sr. Paulo Gracinda. E' decepcio- ção. à .estética urbana, mas elo-
nante para o público que reco- quente na profusão ele cores c
nhece nesse elemento um bom luz.
rádio-ator, vê-lo rebaixar-se nu- O sr. Paulo Gracinda, como
ma atuacão circense, a língua- "carnelot", é medíocre, E os ca-

gem descuidada, a usar de si- louros, desprestigiados pelo pró-
tuações ridículas em que se vê prio pato, afetam a propaganda
envolvido juntamente com os de qualquer produto.
pobres calouros. E' claro que as providências
Impossível admitir motives coibitivas devem partir da Rã-

lósricos para a Nacional mantêr dia Nacional. Assim jUlgam os
a ?Hora do Pato". Como estação ouvintes.
oficial ou semi-o�icial, a paten·

CURSO PROVISóRIO DE
EDUCAÇÃO :fíSICA

(Reconhecido pelo Govêrno
Federal)

EDITAL
Declara aberta a inscrição aos

exames vestibulares
Comunico aos interessados que se

acha aberta -a inscrição para os exa

mes vestibulares, mediante o qual
será permitida ai matricula no Cur
so P. de Educação Física do Es
tado.
Os candidatos deverão satisfazer os

seguintes requisitos:
a) - Ser normalista;
b) - Ter 18 anos e menos de 30,

de idade;
c) -_ Ter bons antecedentes;
d) -- Ser vacinado ;
e) -- Ter boa constituição física

e 1nen taã.
A inscrição será processada me

diante requerimento dirigido ao

ll�spe,tor de Educação Física, e de
vidamente instituído dos compro
vantes das alíneas a, b e c.

Qualquer informação a respeito,
POderá ser obtida, diáriamente, na

lnspetOl'ia de Educação Física (rua
João Pinto, 42), no horário do ex

pediente.
Florianópolis, 5 de janeiro de

1944.
Cal" Américo Silveira d'Avila

Diretor =�=======�P�R�E�Ç�.O�S�M�Ó�D�IC�O�S�.�::::::::;;;;;;;:;;;;;;;;:;::::::::::::����;;;;;:��������������=���
o SEbão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"

Mag.

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

Orojt.... nacionais e estrangeiras - Homeopatías _ Perfumartal _

Artigos de borracha.
Gar-ante-se 8 exata observância no receituário médico.

.....................� �
• •

: I

10l, CO'$ I
i i
! C()LUMBIA I: As mais famosas musicas, com os mais :•

•: famo sos artistas. :
! ÚLTIMAS NOVIDADES I
i Na «RADIOLAR» i•

•

! Rua Trajano, 6 I: .
1,••se&®••G.e.o•••••eo••o•••V•••6�••••C•••••••�•••••••

(antiga
«Ler dos Móveis))
seecâe de móveis d' A Modelar)

Rua Trajano, IS

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

salas de visita, de fino acabamento

Vendas à vista e a prazo

C] A. WF�TZEl.A INDUSTRIAL-.JOINVILLE (Marca regísr.)
-' POIS CO�SEHVA E DESIN��ECTA A SUA ROUPA

, S��Ã���RCêAt
, ESPECiALIDADE

5
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Esportivo

C ESTADO Sábado, 22 de Janeiro de 1944

Leningrado'O ESTADO
Londres, 21 (U. P.) _ As fôrças po, a al'lillI�'ria pcsnda bombardeia sos mobil lzunam um potler i o esrna-

&(Jl'iéNc�,ls quebraram as defesas eX-los
dei-rotados cxercilus nazistas, :l-i gado!', oin la nquc s, can hôcs c OS CATARINENSES TRIUNFAM estamos convictos de que nos sai-

ternas alernàs na f.re'nte de Lenil.l.- fi.m-d� difi(,llll�;.r:l sl,la.retir.a_(hl, n.a'aviôes,' a.,l'im-rle illllp,ec.l.ir qualq.u.er

I
-

I E I I I t I Hcprrcutiu, com geral agrado nes- remes cOJU honra, porque os nos-[-:rado, Foi () que admitiu, hoje, ofi- di reçúo (OS paixcx há ll icus . .,,111 I

1-ll'e:�ls
en ci a com eXI o, nuz is .a.

ciu lmcnte a emissora de Berlim, versos pontos da frente renderam- Alinruain os por ta-voz es da Wcrh- ta capital, a notícia, da primeira! sos destemidos rapazes tudo farão
Segundo � mesma f(YIli�e de in!orma- se aos l'llSStlS vá rins milhares d�ll:Jacht que � rcl.i rada nazista I'o i a prova de abertur-a do campeonato para honrar o novel esporte' dai VE'
çao, as tropas do Hcich estão em- nazistas ,1,0 cnnun-ccnrlcrcm

se1',.
urn ca soluçâo encontruda pejo Al- nacional de vela do corrente an,)! la em nosso Estado.

penharlas cm 1111l:l intensa lutai de, inúlil qualquer rcsis+ê nciu, uma
í o-Comaml o ulemâo. pois a rcsi s-

na capital da República, Aos dignos representantes f
Jcnsiva naquela região, vez que tinham sido cercados pelas lhlcia seri a o nn iqui lamen t o com- cata.

Londres, 21 (C. P.) - As tropas rúpidas fôrças blindadas sOYi.ética>:.! plelo de gra,ndes f'ór çus germâni- Mais uma vez os barriga-verdes r inenses, nós os saudamos com os

nazistas abandonaram um saliente Acr-edita-se qu e os alemães já per- C>lS. Hel'rrell\-se ainda com rcsp e i- elevam o nome de sua t crru no ce- nossos aplausos, que é o aplauso
<II' cerca de 3.5 quilôlll�tr()s a.

o

léstel (.Iel'am
cní rr- �"ellingrac!o c o lago dos c anhôe s

ru,sso.;;, para
os quais I núrio esportivo do país. uno c indivisível de Santa Catarj.

de Lon ingrado. De acôrrlo com o Llrncn , nestes últimos dias, cerca de to os nuz ixlas a v i o lc n c ia do 10gD " . .

que revelou a rádio de Berlim, essa 50 mil homens ou scia mais de' trcs não exislcru Io rl iúicaçõcs OLl posi- J omando partc pela vez pruucrra na a seus dignos filhos.

posição abandonada pelos nazistasj divi só cs. çõcs bcm defendidas. A emissora no campeonato de vela, os bravos .\5 Dhctor ias do "Veleiros da
está situald�� na re�ii'ío de .�(olp!nn;1 :VIOSC'<):I, ?�. (C" [l.) �,(:s ;x'6rc,:- (�r �fos;ou, a�l se ,peferiT �1O des:�n.-: calari12ense� souberam honrar

.

'�s Ilha" e "Iate Clube de Florianópn,
.l\Io�cou, �l �U. r.l - Prossegue] tos ele C,O\OI0� ..

C :\l�l'c,zk,), _ que- 'O[\IIllCl_Jlo fi" l ulu , assina!a qui a .Iradlçoes deste novel esporte aqua- Jis ", na pessoa de seus presidentes,
a retirada nazista cm toda a, frente. braru m as flwt.l!Jcacocs gcrmaru cns rlup la of'cns ivn russa ao sul de Le-I. '

.

dr' h:''ta]llla que 'vai de Leni,ngradoi ria zona de Len.ingraüu que eram nilJ�rado está aumentando não sr) I t ico cru nossa capií al. o "Estado" esportivo envia os seus

até o lago Ilmen. As mais recentes: consi d crarlns pr-los ulcmâcs COJl]O

I·
r!e intcns i dudr- como lôllllbc'lll de I Conco rrcndo ao campeonato b r.i- parabcns, extensivos aos brarvos ve

i nfo rmaçócs indicam que .ncst as úl-.I a linha de rlefesa !ll�:is sólida da Irapidez, l� Ião ncelerado (� re.('uo· s i lr i ro de vela.
í

ren.íc a renomados lejadores cataríncnscs. ('Valdir de
l imr.s 2,1 horas foram l iquidarlos Europa, A 1'11p!uTa fOI efetl;ada em dos .naz isl as. que os art.ilhe irus "Yutclnuens" pauicios os JlOSSOS Oliveira Santos).vários inilharcs de nazis'las, estan-l inulneras parte, e' de fUl'ma 1::\0 gel'milni('os Indam apenas de sal-,
do os russos elllpe'nha(los em uma' yiolenln qlle os nazistas encontram- var, quando podem, os canhões ar�o.iados velejadores, nelll por is-

das mais yiolentas bal8lhrus de ex-� se nU:JJ,\ situ;H:üo dl'<'csperachra, :lbandonados aos !'uss,os grancle so se rleixaram YCnel'l' pelo receio
I

AVAí x AMÉRICA
Icrminio da atual gllerra, rJrsde fi allle8çat],os rI,(' Plwol\'Ímento e quanli,dade dr nu;nição. �()s meios ,Ie llÜO fazer bonita figura ao lado F1nalmente amanhã o públiro
f�l.lllOSa luta de St:llingrac]o. Pebs obrigados :1 lla'rlieipar nUllla bata- hem inforlllados, acr,eclila-sc que J I' I

,.

I' I 'd
I

' c SCllS caIs ai ,'e.rsarlOs.. .. esportl.vo (a CI,: .a.de assisHrá an
brechas que foram abel'las nas li- lha dr exlel'lninlÍo) cujo dl.'senro-, (("nlt.ro de algu.mas semanas. as

- .

r'l d J li
'

I 1 t I t f' 1 (' '[ tiNa pro\'<J, real'lz2lda qUlllla-Jclra s·ellsaclona:l prellO entre o Avaí enllas nazistas esrlao se I_ll 1 rLl'an
.

o a'l' ,J�S ('s.la ".C'l1<C o o a l?l·e_n e
I orç::l'S c, c Jovoro\' (' "" ere Z �?V,

cente'ufls de tanques l' Jlnlhares de cOlnlrarlO. As I1laJS reeen,lcs 111,101'-' ql1t' e"lao agll1c!o de eomU1lJ aeo!'- I'dlilll:l intitulada ":\Iarcilio Dias", 1 América, respectivamente desta ed

veículos conduzindo a infantaria maçi)c.:,
.

.srja de Berlill1 ou de 1fos-! do, ch('g:lr<i� :.lO la�o _P�i�l1s, cha- IlJerlura (In sensacional ceT'tmne I pitaI c de .Joinvilc, em disp'uta do
motorizada, russa. Ao mesmo tem- 'COI1, IlclXaJlll enll!',ever que O�-�lS- Ve' ela lI1vasao da Eslollla.

ml!'�lil1l() os brayos �imoneiros cOll-,i campeonato estadual de futebM d:)
:erJ'anells: Ademar NUllc's PII'es, ,Jo-I corre·nte a·l1o (final).

� Mm'.lins, H,]ifael Linha,�es c }rúrio I. -� lide �le ama,nhii por certo que
:\ol'dll, souberam conqUIstar 01.J;'t-1 fara eletl'l�ar ,os ad'i�()nados do es,

,nl'lro c segundo lugares, respeetl- porle ]'('1 tlonanopolIta.no,

\'m�l:nte, �o sensacional púrec�. I O esquadrão "azl1Irra" pretende
Nao rrr::tvamos, quanelo (l!zIamos, desforn;,r-sc dos 3 x 1, que sofre

Clll ediçries anlel'iol'es de ([ue Santa I
ram em Joinvilr, domingo últirilO.

CalaJ'ina e5t3.\'a dignamente reprc- Conturlo o eonjunto ame,rieaao
.;enlada, e a prova aí. cstú, atestnn- velll disposto a 'ncpetir aquÍ su:[<, fa
do o "alor elos nossos hOlllens do çanlm frenle ao AvaL

Quando dos' preparativos para o

«Natal dos tuberculosos», reali
zado, aliás com pleno êxito, e

idealizado pelo dr. Bezerra Leite,
as sritas. Maria da Glória Dutra
e Mario de Lurdes OdoneI. apresen-
taram ao comércio e industrias CONVITE
locais uma. lista de adesões. D d _. .

Ontem, a senhorita Maria da

I
e. ar em do Irmao MIOlstrO.

Glória esteve em nossa redação. convido a Exma. Família do
declarando ter atingido aquela saudoso Irmão Vice-Ministro
lista 1.620 cru�eiros, af_ora algu-1 Sr, JOÃO PEDRO DE aLI.
mas mercadOrIas e pedu,d0 aqra- .

decessemcs, de público, aos signa- I
VEIRA CARVALHO, aos Ir

tários da mesma. Assim, em nom", (mãos e Irmãs desta Veneravel
das senhoritas Maria da Gl6ria e Ordem Terceira e aos fiéis em

L�rd.:s Odone�, bem como da Co- geral, paI a assistirem •

ml�lao OrganIzadora, agradecemos, _

as exe

aos que apoiar(lm tão humana e qUlas que serao celebradas na

louvável iniciativa: o «Natal dos I Igreja de S, Francisco, às 7 e

Contrabando de 'sal para Santa Catarina� ::����::�:rr:�:�:�ro !6ar;.c��
VACARIA, 22 (E.) - Pelo

I
Abastecimentos da capital do E> I vendedoras contrariando es�a I d ConTslsto:lO dda VSeneFrI;.vel Or-d I d d P I,· d 'd d d d'b - dI" -',

'A comissão do «Apostolado São em ercelra e . rancisco,,

e ega o e o ICIa a CI a e, r.
I
ta o prO! e a exportaçao e sa prOlblçao, transaclOnaram o sal a Sebastião», agradece a todas as 23 de Janeiro de 1944.

Armindo C. Busse, foram apreen- para fora do Estado, As firmas outras firmas de Santa CatariM, pes�ôo.s que contribuiram para

didos três caminhões carregados
mOlor realce das festividades em

de sal contrabandeado de CaxÍ1S Quinze abaios no espa�o de 24 horas �or�:��ç�odI;�:i�:�dam���irq'_�:r:es�
.

\I ses reahzadas, e remessas das l'SS-

e Antôm'o Prado para o Estado de SC;ln Ju�n, 22 (U. P.) -,Re!1lstrarom-se 15 abalos sfsm.ic05 de pe- pectivas prendas, ofertadas pelo
quena IntensIdade na prOVIncm de San Juan entre as 21 horas de oomércio local

Santa Catarina. O sal é proceden·- ante-ontem e as ,21 horas �a noite passada. O�tros. �espachos acreS-I De modo especial, tambám al1ro.

te da Importadora, Comercial centam, que. termmou, pràhcamente, Q evacuaçao CivIl de San Juan, dece ao exmo. oeL dr. Hugo Silva
o�de fOI. extmto, co�pletamente, o P:_Mgo de uma epidemia. Os la Ij e seus comandados; exmo. CeL

Ltda, Caxias. e Golim Irmãos, de mll habItantes q'7e aInda restam, estao conce�trados em acampa- ..contidio Regia e ao dr. Antônio

A.nto"ni9 Prado. A C,"'_',"", i.:,� .....

,

d.A .

mentos fora d!l oldade, esperandQ Q SqQ. vei/; de seguir para. olltros. Viona.
• ,.. "ii"."" '" ;P9J;ltp�, dQ p(1í�" I

Quebrada resistência nazista em
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ESPINHAS, ETC.NUNOR EXISTIU IGURl

Roosevelt, candidato ao quarto periodo
Washington, 21 (U. P.) - 0I

to período presidencial con:secuti-I
mocrático de Midle West, que a

presidente Roosevelt será apre- voo A c�ndida.lra de Roosevelt aprovou por unanimidade e em

sentado como candidato'ao quar.: froi lançada pela conferência de-, meio de calorosas aclamações.

Um inferno de bombas sôbre Berlim
A aViação aliada prossegue ii destruivão da capital alemã
Londres. 21 (e. P,) -'.Bt'rlilll S\l- fiellltado tambélll a aç:io dos caç2s' os [\'iôes da HAF decola,rum do so,

portou, ontem a noite o mais YÍo-1 alemães, poueos rios (jl1ais foraml lu bril,)ni('o, quando ainda o sol
lento r,taque até agora desfechado \'Ístos pelos :l\'iar1orcs britânico.;. I;ÜO se ha\'ia posto c regressara:n
pela a\'iaçüo alia(];l rontra' a Alem,,- �egund() dizelll os lripub:'lltes di'!; llnles da l1ll'ia noite, após Ulll VÔ.)
ilha. Os mais recentes cúlculos al!- IJoJ1l,bardeiros, os grandes incenciio;, rirrub:r til' ;� mil c oitocentos klll.
torizaclos indicam que lllais de 2 mi- provocados pelo alaque poder.ia.lll Cm pilolo austrmliano llue condu
lhões e 500 mil quilos de bombas ser "istos a 2!iO klll. dr distânei:l zia um cios ::;,viôes atr:'canles disse
explosivas c incen,diúria.s foram ar- da capital alemã, no regl'ess�l1'el1l que s'e cada aparelho bombal'dcot1
rojulrlas sôbl'e a capital nazista, que \ :'IS suas bases, Pel'lill1 da maneira como ·devia, :\

fieo.ll convertida nl1ma, i�llelu;a 1'0-1 �lgllns pilotos qu:r havia palrti�i- dpstruiçào r1e.ve ter sido enorme ('

guelra. De acordo com mformante.;;, pano de sete ou 8 ,�Ia,ques antel'1o- c ataque mUlto concentrado. br.J
o ataque foi sumamente eoneentrn,- ]'('S contra Berlim, expressaram ([U(, ]'cl'lim atU<lr"1l1 alguns 2,,,iões pro
do e devastador, sendo loealizados, as defesas da C'Í(lade "foram débei�" \'idos de foguetes, sendo que o fogr
preferentemente, os bairros indus- c os bOlllba,rdeiros foram faceis <Jnti-al'l'eo foi violento na zona 'J.r
·{riais da cr:lpital gerl1Jâlnica. Em "js- cOlll]Jarr:dos com os de outras in- c,!pilal c intellsifieou-se quanr!r'
tn do hom lempo, os aviadores alia,- cursões, A operação da noite os bombardeiros cnlzaram a cos�a
dos puderam localizar com preci- passada foiull1a das realizarias mais' cüntinental de regresso, como ;I,eOI1-

são os alvos e descarregar sobl'e os ceelo CO'Jüra a capital alemã, pois lecera m, ida.
ll1eSIllOS as bombas que lhes esta,- -----------------

Vtllll1 destinadas. O a,taque foi eoroa- " repreSar II-a aleRl, a- aos a taques ali-ado �do til' pleno êxito apesar da tenaz II fi U Í,\
N'sistcncia oposta pelos caças e pc, D b d 8 Ih·

· ..

las baterias Hnti-aé!eas ,inimiga,s. erru a os ii "are os lIumtgosAs poderosas formaoçoes arerea·s q.ue � _

atacaram Berlim l:evaram 45 minu- . .Londres, 22 (U.P.) -- Anoas alemaes efetuaram, ontem, �

seu' esperado ataque de represália, tendo bombardeado Londres e ou.

los para, atravessiUl' o canal da Mau- tros pontos da Inglaterra. O ataque nazista foi, no entretanto, insig
eha', O que deixa entrever que parti- nificante, sendo pequeno o número de aparelhos inimigos que chegou
ciparam no raid ,'árias centenas até a zona da capital hritânica, O aparelhos atacantes foram derru
(lU talvez quase um milhar de bom- bados. As bombas lançadas pelos nazistas causaram danos e algumaE
hardeil'os quadri-motores aliados. vítimas.
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t·............naspgllnda melade das 30 mil tonela- II
das de bombas consideradas neces- Rio, 21 (A. N.) -- O p'resid'ente tenrJo COllJO tripnlant,es o primeiro
sa:ws para toma.r ü1l"tabilável a Vargas, eonl'or'll1e foi a'llliplamente nenbe Garcez elos Heis e sa,r@en
(�apital l1azis�a, Ate �gora já foram divuIlga,do, delennimo'll quc o Bm- tos Guilherme Guim::Jlràes e 'VUsnn
lançadas sôbre Berlim cetea, de 15 sil presta:s·s.e à Ar,g,en.JÍ'na, nesta ho- ,J,osé da Si IVil, cleixlQLl o aeroporto
mil 1011elnrnas ele bomba.s pelas fôr-I ra em que sorne as clo!l.sequcncias Sa·ntos n,mnont eom 1.340 quilos
çns aéreas britânicas, 110rte-fl.llleri-1 dU111 Gel'rcmó,to que atin.giu Ullla de medicamcntos ào T,nstÍltuto de
Londr'es, 21 (U, P.) - Por H.o- I proví'ncia inleíTa, Iodos os s·oeo1'- Biologia e (10 Laboratório Quill1i

bert Dawson - O ataque da noite r05 que o gov(\rno da na<:ão amign co Fannacentíro f1,0 Exé-rcito, e lo,
passada: contra Berlim começou jt.lgasse neCC'ss<1,rio. A FAB; denlro go após Olltlro daqueles aparelhos
pouco depois das 19 horas e le1'- dessas instruções do chefe do go- deixava talllbé-l1l o CaJa.bollco 1'e
milllou meia hora d.epois. Os yôrno, fez seguir para Buenos Ai- p1cto de lllaLerial para SOCOiT� de
tlví<'íes voaram sobre um sólido ball- res dois de seus aparel.hos, l'evanc!o urge.neia e rOt1!pas, Os dois apare
c9 dr: l1l!YCllS que as b3Jterias anti- medicamentos, eslando prepara{�a, 1hl05 doa FAB já se wcontl'am em

,!el'e�!s nao pud,cran� atravessn,r parál outra remessa }ogo. 9ue as autC?r�- Swlgado FiLho recebido, hoje, nes,
]ocahzar as formaçocs atacantes. Os c1ades da naçao vlzll1ha o SOltCI- Buenos Aires, t·endo o ll1i.nis.Lro
di,spa,ros das defesas terreas eram tem. O "Lods,tar"-J7, slob o C0111an- s'e s·elllticlo te1egTall1a agradec.cndo
feitos as cega.s, tendo as nuvens di- do no capirtà,o Carlos Fa.ria Leão e tão vaU.osl� auxl'lio.

'
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COlllO é ele esperar-..�e, o prélio de
amanhã I>1'omele ser repleto de lan
ees sensacionais e léon.icos.

Quem ycncerá? Mais algumas IH
ras e o "placal'll" nos dirá quelll

mal' .

Pelo brilhante e grandioso Iritm-

1'0. (los nossos palríeios, Floriwllópo
lis, !'r.illbilou-se e com justa !'a,zão,

:)s sellS filhos mais llma yrz soube-

l'am mostrar ao Brasil de que aqlli será o campeão,
também se cultiva o esporte.
Os bravos e vitoriosos barriga- "Gt'AHCf.\ ESPOHTTVO"

verdes dividem os louros da vitória A pm'lir dlc anla,nhü, eOIll excçào
l!dca,nç�\da graça.s a sua fibra c de- das tc.rças e sex,ta-f,eiras a· Elllppesa
nodo com o povo de Sanla Cala'ri- de Hropagan'da glliarujú Ltlda, for

na - seu céspecle nalal. Inecer{t a Iloc],os os cl,espont.istas
Ao lado dos mais ealegorizaclos .jlhéus, as mais sensadonais notí,

velrjadores brasileil'os, soubémos leias sôbre lodo os espo'1'les brasi
ílar sobr.ias provas do nosso valor 1e1ro, por intermédio dos nossos

no "Yacting" nacionaL I colégas Al',n.allCl<o Sa'u,los e A'i baldo
Ontelll, hoje e al1lanhã, contiI1U'I- Póvoas, sob o paotroónio da Casa

l'::Jm as pro\'as e do resu1,tado dehs! "Sa,nta Hosa", dcsl'a praea.

Espiões que agem
na Argentina

No entroncamento
de Krasno-Diesk

Londres, 22 ··U.P.- A emissora
suiça acaba de revelar que segun
do despachos fidedig,.,os as van

guardas blindadas russas chega
ram ao entroncamento ferroviário
de Krasno-Diesk. Com a ocupação
d.essa importante posição, os rus

sos cortaram. todas as estra :las de
ferro que os alemães estavam u.

sondo para abastecer as suas for'
ças na area de Leningrado.

o .govêrno britânico apresentou
denúncia

Buen03 Aires, 22 (U.P.)-O gover
no argentino está procurando loca
lizar vários espiões do (eixo» que
estão agindo em terra argentina.
As diligencias estão sendo realiza
das' na base àa denúncia britânica
referen te à prisão de um cônsul
argentino, em transito para a Eu
ropa, e que, na realidade, não era

mais do que um sórdido espião
para serviço dos inimigos d�s Na
ções Unidas. Acredita-se que em

consequência das diligencias refe
ridas, serão presos inúmeros sus

peitos.
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Grand. Tónico

Veneravel Ordem
S. Francisco da

Terceira de
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Reuniram-se os
chefes navais

Es{orolllllU, 21 (U, P,) "- o COI{.
l'es])(lIl?dente oa agência t,elegráü
ca snct�a ('Illl Berli 11l, in.forma que
os chl'1es da armada alemã estive
rum re·llinidos vádos dias e111' Stet.
ti.n,. traçando planos palra a guerra
)l!\va·1 dI! 1044,

.
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