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Pela memória das vítimas do terr �lií ':i
BUENOS AIRES, 25 (U. P.) --- REALIZARAM-SE, HOJE, NA PRAÇA DO CONGRESSO� AS EXEQUIAS EM ·!L.�.:,.�.k.. ÀSz··:.·

..

(\\VíTIMAS DO TERREMOTO DE SAN JUAN. O ATO -RELIGIOSO' FOI ASSISTIDO PELO PRESIDENTE GENE W\lRl7n� .'

ALTAS AUTORIDADES E NUMEROSO PúBLICO. FOI OFICIANTE o VIGÁRIO GERAL no EXÉRCITO, QUE NlJNClotT
SENTIDA ALOCUÇÃO, EXORTANDO TôDA A NAÇÃO A CONTINUAR AUXILIANDO OS SOBREVIVENTES.

A guerra no

Extremo Oriente
Q. Genel'al (k. N�va q,uiné, 26

(U. P.i - A aVIaç�'o ah�da p ros

seguiu com gran.dc intensldad e sua

ofensiva cOJlt�:a Wevak e Hahaul.

enquanto as lorças terrestres con

tinuallll seu avanço p ara Bogadii n ,

na clárel,'üo (Ice Ponta Xal ano, na

�ol'a-Bretaaha.
Os lil,tilllUS ataques contra Ra

haul e "'el'ak, efetuado do nuimgo,
os aparelho,� ali ados dcrrubarruu.

enl,re segul'Os e prováveis, (j7

avi,ões [mponeses, mnn dos dias de

mais i.mí eus a atdvid ade aérea que

se regis.t.l�OU, nas úlüm.a1s, sl�lll'aJ1las.
T,rinrtla e leres caças n.rporn cos e

pnovàve1lmlentle oubros foram, der

.'ubados em Wevak, base sobre a

qual foram d esp,ejadla,s 105 tonela

(Ias de hombas. Em �abaull os

�1J,iados enoo.nltraram SO�l1ieil1te 70

aviões inimilgols, dos quais 18 fia

ra!ll ti crrubad os.
As perdas ahadas foram de 5

aviões em 'V,evak e 8 em Rabaul.
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H. 9019 Emocionante gesto' do
Interventor Manoel Ribas

Ano XXIX

Atravessaram
a Mancha
Folkestone, 25 (U. P.) - Várias

centenas ele aviões de bombardeio
e de caças aliados atr-avessaram es

Ia, manhã o canal da Mancha palra
atacar objetivos militares situados
rio norte da Frariça, Faltam deta
lhes sôbre essas operações. Acredi
ta-se que os ataques foram desfe
chados contra diversos pontos da
costa francesa.

PROSSEGU'E O AVANCO RUSSO A luta na Oun'illlilba, 2(j (A. N.) Num
{'lllrociOJli[J,nlt,e gesto de solide riedade

,

J I"
- hmnana, o Inutervennor Manoel [{j-

Moscou, 25 (C. P.) - Os russos romperam as defesas ,inlernas de ugoes aVia lias custeia em vár ios osnabeloci-
Krasnovardcisk que está ameaçada de ser envolvida pcl as forças do gc- mcntos pantictslares e do Estado a

neral Govorov. Segundo as mais recentes informações os russos já estão
.

Londres, 25 (L'. P.) - Os [ugocs- cdmcacão de 15 c,rial�cas pa�a
nos sub�D�io: d�. Krasnovardcisk cl.ljas conH�.nicaçües _

com Toll.in, capi- l�v(�s abandon[wam, � lo�alidade. <lei gllJaias", órfans dle cornbatcrntes na
í al da Estónia, J�, foram cortadas.

_

l-nf'orrnaçúcs alemãs I?Ol' outro lacto I SenJ. I�a cO:�la._da �I �a�Ia em v�st.a gner rn do Chaco. Na tarde de on

admitem que as fôrças nazistas estão recuando em .toda lrenle de bata- de. 101le pl essa o cxei cida pelo 111l- 1el11, o presidente Vargas, imforma
lha entre Leningrado e o lago Ilmen em vista dos VIOlentos ataques des- nngo. Outras informações do Q. G. do d:e tão nobre iniciatlva, mostrou
fechados por fôrças soviéticas nurnéricamente superiores. do marechal Tito acrescentam que desejo de conhecer aquelas orulail1-

está se desenvolvendo intensa lula oas, as C]lUwilS mamdfestarum sua sa-

Ãmeaçados de cêrco e aniquilamento �:�:g�,�"dd,I)����"::� T",l., no, ;�f'"o om pod<e "tnd�, no Bm-

Cortada a Via A.pia. - A 22 kms, de Roma Chamado ao Rio o nosso
Argel, 25 (e. P.) - As tropas do I [ue avançaram na direção do in�e- "La Suissc " anunciam_que os alia- representante em La Paz

. �I elo Clark cortaram a Via -ior não encontraram grande reS15- elos provavebmenre eslao se prepa-

����r;iepois de avançar cerca de 301 ê_ncia, de parte do inimigo, o que rando para um dleslemlba'l�qu� na Rio, 26 (A. N.) - O vespertino "O Globo" informa ter sido
ilômctros As mais recentes mtor iao aconteceu com as forças que costa oriennal ntal i an a, pOIS fOlram

h d R'
.

d d d��;ç�es dci�am entrever que a fa- \ stão avançando �� dire1.;ã� do nor- obsorvadas �rancles concentrações c ama o ao 10, em virtu e a suspensão as negociações para re-

1110sa estruda de Roma foi cortada e, rumo ao e�tuarl(? .do Tiber. Re- cl,e ;1IaVlOS aha,dl�.,,,,. I ')�
_ conhecimento do novo govêrno boliviano, o embaixador do Brasil

pelas forças norte-amencanas que \'elo�l-se t8.mbe�11 ofJc,lalmente. que ?iiova. IOPC]lue, �1I ",enle:,. -', Cu. P.) em La Paz.
ontem. segundo informou a emisso- as forças [,lavais e aereas a]Ja��s, - As inf'ormaçôcs de guerr-a pe-

de Berlim ocuparam a cidade de lurantc a Jornada passaria, aux ilia- produzem um despacho dia Jornal
ra ue , f"

-

d "J S· " I (' h
Litória. Os soldados ailisdos chega- :�Jll e ícazmente as operaçoes as

.

.a msse", I( le len,e ra: anun-

ram à Via Apia, ao que parece, na or�as anglo-norte-americanas, es- elaln.dlo que, ,sl�guindo a imprensa
altura da localidade de Sezze. O neclalmente na zona costeIra." To- fasOlstla dia Italla, a;s tlJ'o!l}las aüa

grande êxito O'btido pelos eomba- los. os contra-artaqu.es das f�,r\a,s d.as sle e,nlClo:nlLra,111 somente a 5 lml.

tentes norte-americanos veio por nazlstals .foram repelIdos com exll,) ele OSltDa e ,a. 22 de H'Ü'Jl1�. ACI'es

em grr,ve perigo os cem mil solda- pelos AlIados.
.

oe.ut1a, a ll'OIh,cla, que os altados flo

dos �nazistas que estão combatendo
,

="lava 101rq�1.e,. 26 - _Crgenlc Cç. 1l1linall11 !'O?O o tr'echo ,clla elosta

presentemente no setor meridional P.) - Os nHUI11·0.S flascls,t'a,s da. Ita- comp.ree.ncllJido e<11it,r� �,e�ll1in'Ü e a

do Tirreno. As tropas nazistas em j'a citados pel,o JOI1nlal dle GeJllebra desembocadura dn ,'uo flbe,r,

questão, dispõem agora unicamente
da estrada de Cassino pa,ra empre
ender a retirada ou receber refor
ços. Outros despachos confirmam <I

ornpação do porto de M1Zio ao

mesmo tempo em que afirmam es

·taJ' as vanguardas aliadas a apenas
11llS 30 quilômetros do sul de Roma.
De a1côrdo com informações fide
dignas, nw's não oficiais, os Aliados
jil devem estar dominando uns /10
ou 50 quilômetros da costa do Tir
rena ao norte e ao snl de Nettuno.
Durante a, jornada prussada, os

aviões rie caça aliados intercepta
rall1 yal'ias formações de bombar
deiros em mergulho nalZÍstas que
tentavrm alacar as fôrças de inva
são. Nesses combates foram derru
bados 15 a "iões inimigos. As tropas
,. ---_-_._-_-.-..-_._-.-_-_....._-.-_-........- ....:-......

Os chineses
avançam
Nova Dlelhi, 26 (U. P.) - Ofu

cial,nmnibe ISie anuln'CÍa que as tr'Üpas
chi'I1lesatS em ope,nações no vale

Haukawu.rug, avança,ram até ocupa
d'ell1 poslicões dli'Stlalnltes menos de
500 mct'rô,s da cidade de Tai
pha-ga, em pod,e'r dos japoneses.
Ao Mud,oé�te dia p'Ü'voaçãü fOlram re

pel1idlos 1r'es con.11l:'a�ataques iJ1iomi
gos. A loéslte d'e B'l�U1uid,aU!ng fo.ram
c.onquisltaldlas tr'Cos el'evaçõeos, eli-
min:anl(].o�s:e ce('lta quantid1ade di!'
j,ulpon,e9eos. Na zona de Tid,im uma

fôrça japonesill dia retaguarcl'H caiu
numa emboscada.

As tropas al.iladas lmnbém al!a
üal�ll11 C0111 hilto posicões nipôni
'cas a lés'le Icl'e Ti'ndlim; eaillisa.nd,o
c,orusich:;ráveis haixa,s as fô<rcas con-

1rál'liills.
"

o e�lipse do sol
em Chiclayo
Lima, 26 (U. P.) - Ás 10 hoJ'(lS

e 34 ImlÍllllttos terr'J11inüu o eclipsle
pUl'dlwl em Lill11.a. Em GhicJaylo o

fe'nâmeno a;ti'nl@iu a S'UJa plle,nitul(le.
O céo limpo per.l1li1ti.u qltlre E;e obscrr'
ViaS!Slem todalS as fas,es d,o fenôme
tllO. O ma,iolr esctlIT'CdmentlO fo,i as

sinalado às 9 e vil11e minutios.

o «astro» foi
Condecorado
Washing,ton, 25 (U. P.) - In·

for111:a-1sle que o te,n,el1t:e de nav10

DO.t1lg!ns Faii]1hanJ,s, c'ornheCJÍdo
"s�ar" do üi,nlema, foi co.ndeco�'ad()
GOll1l a BSlltl1el,a cl'e Pnata, em visita
de SINl n'ÜltáV'el c'Olmpol'ltalmento ch.l-

. fªulte fi n'fllllaJhl'l. de Sal1el"t1lo.

EspelhO da guerra na Europa

Em cheque a unidade continental
Nove Da�ões americanas não reconhecem

o novo govêrDo boliviano
Nova Iorque, 25 (u. P.) - São 9 as nações americanas cujos

governos manifestaram a intenção de não reconhecer a junta go�
vernativa surgida com a revolução que depôs o presidente Pena
randa, esperando�se 'para breve, o pronunciamento dos demais paí�
ses do continente. Os governos que se manifestaram contrário ao

reconhecimento são: Estados Unidos, Brasil, Perú, Venezuela, Cuba,
Honduras, Uruguai, Guatemala e Haití. Tais países baseiam a sua

3.titude na conclusão a que se chegou, de que as atuais autoridades
bolivianas adotaram certos conceitos nas relações internacionais,
2.ontrários à segurança continental, mas esclarecem que tal atitude
não é hostilidade mas· apenas ditada pelas emergências impostas
pela guerra.

Breve lutarão em território japonês
Wa.shi·ngllo!1, 25 (U. P.) - Os sn1r1ados l1orte-ameriealnos estarão lu

t['lnelo tallvez muito breveme·ntc em terl'itório mpOI1lCo. O Depa,rtamenlo
da Guerra mandou imprimir um guia de bolso para o uso do idioma ja
ponês pelos soldados norte-americanos. Essa média, por si só, evjdencia
que o alto-comalnelo norte-americano já está prevendo para um futuTo
próximo o prosseguimento da luta em território japonês.

o Estado Maior da Invasão
Londres, 25 (U. P.) - O Estado

}faior Aliado de Invasão está for
lH"do como segue: comanelanlte em

chefe --' general Dwight D. Ei
s.enhower, norte-americano; vice
comandante em chefe - m3,reehal
fIo ar, Sir Arthur Teclcler, britânico;
comandante de todas as fôrças a,é
reas - marechal do ar Sir Tra.fford
Leigh-Mallory, britânico; coman
cJanie de toda's as fôrçaJs navais -

'1lmiranle Sir Bentram Ramsay,
britânico; comandante das fôrças
terrestres britânicas - general Sir
Bern['Td L. Montgomery, britânico;
comandante das fôrçals terrestres
jlOrte-al1leric�'.'las _ general Omar
S. Bradley, norte-americano; co

ma'ndante da gll. Fôrçal Aérea Nor
te-Americana - major-general Ja
mes H. Doolitle, norte-america,no;
comandante das fôrças aéreas es

tratégicas norle-americaulas ele
bombardeio - tenente-general Carl
A. Spa,atz; coma�lclante clas fôrças
metropolitanas britânicas - gelle
mI Sir Harold Franklin; COl11a1n
rlante das fôrças belgas - tenente
general Van Strydonck de Burkel:
.comauldante elas fôrças holandesas
- major-general H. J. Pha<n; co

ma.nda'nte das fôrças norueguesas
general Wilhclm Hansten, CQ-

mandante das fôrças tchecas, gene-
1'811 Ingr, comandwnte das fôrças
poloncsas� general Kazimierz SQS-

nowski. O comandante das forcas
fra,neesas ele invasão é o general
Jean Dela.ttre de TassiglllY, o qual
não perltence ala Estado Maior do
general Eisenhower, pois tem sell

Quartel-General na África do Nor
le. Muito embora o general Eise
nhower tenha sido nomea,do há me
nos ele um mês, o trabalho e�eCll
tado em Londres pelo Es,taJdo Maior
que aindru não estava completo:
foi tão rápido que na opinião dos
observadores o comandante em
chefe poderia la,nçar amanhã mes-
1110 à luta uma poderosa vanguarda)
ele suas fôrças de t.erra, mar e ar.
Os planos para a, invasão dai Eurro
pa foram definitivamente es,tabele
cidos em Teheran e desde ent50
grupos mistos de chefes britânicos
e nOlrte-.americanos os estiveram
traduzindo np que diz respeHo a

qualntidade de Ina.vios, "tanks" ho
mens c aviõ'es para abrir can;iJí.ho
para a Europa.

Nova, Iorque, 25 (1'. P.) - A imprensa ela Itália fascista está
a,nunciando Ulll próximo desembarque dos Alialr!os na costal orien

tal ela Itálin', isto é, pelo mar Adriático. A imprensa fascista do
cumenta suas suspeita,s C011l as grandes conüentrações ele navios
aliados, ohserya(las nestas úllimas horRS naquele mar. Enquanto
isso, noticias de Estocolmo dizem que os alemães J.cvam podero
sos reforços para a zona dos desembarques aliados. Das informa

ções ele Estocolmo se decluz que os alemães vão tenta�' por meio

desses reforços um contra-ataque, tal vez deoisivo para apress:1,r
ou retardar a qu.eda de Homa; no enta.nto, outros despachos acres

cent8U1J que também os anglo-norte-americanos reforçam su�s ca

beças-de-ponte, nota,nclo-se um a,ccntuaclo esforço dos Aliados em

desembarcar a maior qua,ntidacle de material para fazer face ao

COllltra-golpe na,zista. Segundo os cronista's ele guerra, os Alialdos,
na eXJpectativa do contra-at.aque a,lemão instalaram ai artilharia

pesadal nos pinheirais adjacentes à faixa litOl'ânea onde desembar
caram. Na frente de combate do Quinto Exército um pouco mais
a'0 sul, portanto, os alemães contra-atacaram novamente. Apesa,!'
destes esforços os Aliados dominaram o ímpeto do inimigo, C011-

segu'Índo tomar mais dua.s posições nazis.tals, no caminho que vai
:3 Roma. Ka Rússia, os alemães procuram reativar as operações
na Ucrânia centra,], afim-de aliviar o sofrimento elas guarnições
na71istas que o genera.l GovO'rov está surrando 110 setor de Lenin

grado. É evidente que os alemães qnerem forçar os russos a reti
rar para o sul os efetivos da região de Leningra,do; mas em Mos
cou atcreditam que a manobra alemã não dará resultado porque o

general VatuHn possue no setor de VinitS9. fôrças mais do que
sufiei.entes para desbaratar a contra-ofensiva alemã, sem neces

sidalde de alterar o ritmo das operações no setor de Leningrado,
A situação, portanto, representa um verdadeiro quebra-cabeças
para o Alto-Comando ,nazista, que procura por toclos os meios al
teralr o triste destino de seus soMados na Hús-sia. r� lal a sensação
cle perigo entre o estado maior alemão que este ma,is uma vez

apelou para a RUJ11p,nia, à procura de socorros. De fato, informa
ram de Estall11bul que aquele sa,télite da Aelmanha está enviando
reforços em grande número para a frente da Ucrânia, numa co

laboração que talvez seja a, ultima que prestai à Alemanha.

o novo govêrno boliviano seria eixista 1
Londres, 25 CU. P.) - O govêrno britânico resolveu não reconhecer

o novo govêrno holivia,no, acompa'i1hando assim a atitude já asslU11Ída
Dela maioria .dos países americanos. Em sua declaração o govêrno britâ
nico afirma que influências es·tranha;s às Nações llnida,s c favorávei�
aos eixistas fizeram-s'e sentir no movimento reyolucionário bo]jviaonl\

que derrubou o govêrn� do general Pe.nara'lld,a. O l1linistro do. Exterior
britânico sr. Anthany Eclen, por sua vez, sa,lIentou qu.e em vls'ta des�al

decisão, não seguira mais para La Paz o novo ministro britânico na

Bolívia.

Reforços rumenos para a frente Oriental
Estambul 26 - Urgente (U. P.) - Num despacho de Bucarest.e, Ui

a "ência turca' de A,natolia anuncia ([ue a HUl11ânia esrtá enviando consi

d�rável quantidade de reforços para a, frente oriental. Acrescenta, ain

da que devido ao movimento de tropas, es-tá temporá,riamente Sllspe·nso
Q transpol'te de civis pela cstraccla de ferro a Chernovjtz,

rI'_ .'_••-_••- _ _ _- -_ ......,..".".

Bumbardeados OS
arredores de Sofia
Argel, 25 (U. P,) -- Bombardei-·

ros aliados ataca,ram ontem, vjo
lentame1nte, as espla·na.c]s ferroviú
ria:s de Viarrtsa, nos arredores de·
Sofia e SkopiaJe !lU Jl.lSQcl3láviíl.
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As válvu las eletrônicas
operam os milagres do
mundo de amanhã

Linhos

DIA 30

Salão I«São .Iorqe»
A proprietária do Salão "São
Jorge" , precisando viajar, pre
tende vender o referida salão.
Trata'Ee de 6tima oportu
nidade, pois a referida se

nhora compromete-se a ensi
nar os interessados. os quais
devem dirigir'se à rua Con-

selheiro Mafra n
' 160.

Hi.o, 23 (E.) - A Cantaceira pôs
em ci roulaçâo novo t:i1)O de bonde

para passageir-os de primeira clas
se. O car-ro é intei ramente fecha

do, com uma ponl inhola de entra

da, ao lado do motot-uei 1'0 e ou Ira
•

de saída no centro do veículo. Há Iacomodações pan-a 22 passugei ros
soní ados e 48 em pé. Uma vez p os-

to cm m oviieneruho o carro, o con

dutor, por meio ele um mecaníseno
xí mphcs, lcva nd a os cstr.íbos de am

bas as porf imholas, não havendo

margem, por-tanto, para "pingen
tcs ". O veículo posto cm circula

<;iio na linha elo "Canto do Hio" r
() primeiro de LIma série que a em

presa está conetrundo em suas pro

prias ofici n.as. aprovcídando as

pranchas e demais material dos

5 v. 3

"Soirée Mignon" com início
às 19 horas.

ATiENCÃO
Realizar-se-á no dia 5 de

Fevereiro grandioso e

festiva "soirée".

15v-3

carros antigos.

,._-..•-_..-_-.-_-_-_-_._._-_. ...........,_-.-.---_-_-..._-..---_-_'_---------_-_-.-.-.-.-.-_---_-.�

Bombas sôbre
a Franca
Londres. 24 (U. P.) - Vár-ias

ccn.tenas de aviões de bombardeio
mé(ho l' ap a.r c lhns d'e caça ataca
ram, ri urarute a tarde ele ontem,
inúmeros objetivos m i l irares s itua
dios 'na parte ocidental e no norte
ela Franca. Enquanto uma esqua
dr,illha u,Úada bombardeava a zona

de Calais, orrbra formação aér-ea
atacava intensamente o aeroporto
c],e Martpus na poni nsula de Cher
burgo. Ta'll;'.bém f�i atacado C:01J11
p leruo êxito o aeródr-omo nazista
de Gi12Je Rijen, SI tuado �n Ho.lan
da. Apenas UIlI bomb�r,deH'o aliado
deixou de r-egressar ti sua base.

LIVROS
USADOS

Compra e Venda

Iherro da ilustraQão a-címa, oftlreear
lhe. em amável gesto. um o:lJice do
excelente e.pentlvo KNOT. Iembre
ee v, Sia. de aereaeentar, ao e.gTade
oe. a gentileza:E$TEE 7.41'''1-
GFN (J I1EU APERITIVO

I'RED/!ETtJ!

Literatura. Pedagogia, Psico.
Iogia, Matemática, Direito. En
genharia, Medicina, Topografia.

,

Cinernatogr afia, Eletricidade.
Rádio. Navegação Marítima e

Aérea, Geodeséa, Fisica , Qui
mica, Mecânica, Carpintaria,
etc etc.

O. L. ROS.(\

� ��. J:t.:"N""'",1()l1?!.::�6, ".:•.
I
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Sofrem novos re
véses os amarelos

;\Lelblolllrn.e, 24 (P. P.) - As trn,
pas jalj)«Ynesas na Nova Guiné tive
ra.m de empreender nova retirada
d iante de violentos 'ataques deste
('h<alc[,os pelos austt-ali a'I1O<S que
avancam no vale Rarnu. Os solda
dos Iüpôn.i-cos f'oraan derr-otados
na zo.na do r iio Far-ia, abandonando
as suas posições em Kankirvo. Os
nipônicos estâo recuam do apressa
domente na di reçãço de Bcngagin.

Rua Deodoro, 33.

Cirupo Modêlo «Dias Velho»
Matrícula

Previno os interessados de que a

matrícula dêste educandário estará
aberta das 8,30 às 11,30 horas de
27 a 28 do corrente para os alu
nos do ano p. findo e de 29 a 31
para os novos candidatos.
Os que se matricularem no l '

eno deverão apresentar certid;:'o de
idade e atestado àe vacina.

Fpol is .. 25-1-1944.
JULIETA TORRES GONÇALVES

Diretora

BAR E ftRMIlEM OHI[NT[Meireles,Rua V. 11

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

Salame - Peixe frito, etc. etc.

��có�úA�':-1
� Fundada em 1870 - Séde: B A I A .

JNCENDIOS E TRANSPORT.ES
Capital e reservas crs 71.656.189,20

Cifras do balanço de 194Z:

Respon sabtl ídades . Cr$ 4.999.477.500,58
Receita . Ci'� 70.681.048,2,[)
Ativo ' Cr$ 105.961.917,70
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$ 64.986.957,20
Responsabilidades .... .... .:.. . .............•... Cr$ 76.736.401.306;20
Bens de raiz (prédios e terrenos) Cr$ 23.742.657,44

D[RETORES: _ Dr. Pamfílo d'Ultra Freire de Carvalho, Dr. Francisco
de Sá e Anisio Massorra.

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

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

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C A 1\1 P O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Schmidt, n, 39
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL �
...,....._.�-_._------- -.-..----..- .......-.....-....... -.... ....,. -.-�...._------....- __.,.........-.-_..... - "_"".J ..

Faça economia I Compre na (cA CAPIT:AL» 1
Ali V. S. encontrará o maior sortimento de artigos para bo.meus � crianças.

, .

'
.. C i as Panamá - Albene - Tussor - Brins - Camlsas - Clntos - SuspenSOrlOSestr':1nge-iros e nccroncns _. asem r -

G J d t IM . r.t 1 d Roupas feitas paro homens e crianças - rcvo tus - ogos e grava as e enços.elas - ...0. ça os -

.

R C Ih' Mafra 8Chap&us Ramenzoni - Capacetes para homens e cnanças. - ua onse elro • .

..............................................-.....----....------.L-__--__---------
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«fESTA Dft SAUDADE» no próximo dia 5 de fevereiro, no «LIRI TENIS CLUBE»
A "Festa da Saudade", é uma fésta genuinamente brasileira, onde se fará recordar os nossos melhores Sambas, Marchas, Frêvo, Maxixe,

Rancheiras, Cateretês. Valsas e Quadrilhas brasileiras, que foram dansadas desde a época de 1918 até estes últimos anos.

Predominarão as músicas carnavalescas inclusive as do corrente ano.

Como grande novidade para a nossa sociedade haverá, como número especial" Dansa do Páu de Fitas" - e a
JJDansa dos Arcos" dedica

das aos casados e solteiros.
Concurso de dansas brasileiras com diplomas oferecidos pelo Lira aos melhores dansadores.

Os salões serão ornamentados a estilo.
A partir do dia 31 adquiram suas mezas na Relojoaria "Moritz"'.

:,..•..O··...·····...·..·i

IVida Social I
:•••••••1 ••••••••

AXI\'ERSÁRJOS

José <iii
Transcorre. hoje. o on iverscir io

natalício do s r . José Gil. gerente

do Banco do Brasil em Florianó

polis e pessoa muito bem quisto
nOS nossos meios sociais. pela suas

belas virtudes de espírito e cora

ção. Felicitamo lo.

Fez anos. ontem, a srita. Pau

lina Vanotti.

f<'nwm ano!' hoje:
a sr-o d. Soraide Neves;
o sr. Niwton Garcez Junior;
o sr. Timoteo Alv'es.

República Dominicana
A República' de São Domingos

",ornornol'o. no dia de hoje, a mag
na data de sua independência
política.

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

Campo do Aéro·C!ube
em Santa Catarina
o SI'. capitâo Asteróide Arantes,

presidente do Aéro Clube ele Santa
Cadarina, recebeu elo sr. capitão
aviador Gíloerto Menezes, do gabi
nete elo Estado-Maíor ela Aeronáu-]
tica, o seguimte telegrarna : I"Rio. -- Foi puhbicada a autori-]
zação para a construção do Campo I
do Aéno-Ol ube. Abraços".

001110 se sabe, após pertinazes
rlemarches, que obtiveram, a-fünal.
o melhor êx í.to, em virtude ria
compreensão, da boa-vontade e elo
espír+to patr-iótico de vári os pro
pr.ietúlrios de imóveis. o sr. cap,
Asteorói'd<e An-antes conseguiu ma

gnífico local para a construção do
aeródromo da entidade avíatórí a,
que tão esíoroadamente dirige,
aguardando apenas a autoe-izac âo
que acaba de chegar, para dar iní
cio ao trubalh o intensi vo de adapta
ção e prepar-o d10 terr-eno, sôbre

ê

le

rasgando uma pi'sla moderna e le
'lalntamldo os respectivos hangares
e demais cdiff cios.

O acontecimento vale por um

inestírnável melhoramento para

F,I,OIni,wl1iópIOILis, não só pelas condi
cões de localízacâo do campo.
através de sua proximidade da ca

pitaf mas aimda pelas inú)meras
f'aoid irlades que daí advirão. levan

do-lhe em conta o ensino e o trei-
11'0 aer-onáutico de nOSlS3 111'0r irlade.
Vítorfosa. assim, a iniclatfva do

dist,i·ruto mHliltwr e aviador; OpOTtU
no e que lhe- deixemos aqui as me

lhores congnatulaçôes, e os aplau
S!os q·ue mer,e·cem," com justiça, o

seu d·evo.tmment'O, a SIU\3 persistên
cia e. a sua opre,rosidade.
�....,.._,._,.._,.._�....."._--..-_-..w·

Nova Diretoria
O sr. Oscar Soares de Oliveira,

2' Secretário do Centro Espírita
"Redentor" Filial, comunicou-nos
que em Assembléia Geral Ordiná
ria realizada no dia 16 do vigente,
foi eleita e empossada a Diretoria

que regerá os destinos materiais

daquele Centro, no ano social de
1944 e 1946, ficando a mesma as

sim constituida: Presi:iente. Oscar

Cardoso; Vice Presidente. 1uvenal
da Costa Avila; I' Secretária. Olga
Cardoso; 2' Secretário, Oscar Soa
res de Oliveira. I' Tesoureiro. An·
tenor Pereira Nunês; 2' Tesourei'
ro, Luiz Buch; l' Procurador, Lau
ro Costa; 2' Procurador, Arnaldo
Xavier Rosa; l' Bibliotecário. Be
nito Freitas; 2' Bibliotecária, Olga
Freitas Cardoso.
Conselho Fiscal: Oscar Cardoso

Alberto Flores, João Pio da Silva,
Atilio Brognolli, João Rosalino Ro

driguss, Domingos P. de Alencar e

Inocêncio P. da Silva.

CfdZ Vermelha
Brasileira
CONVITE

f ão convidadas todas as Sarna
l'Hc na l e &corristas desta capital
para ulllla reunião na Séde Social
0.8 �O horas do dia 27 do corrénte.

A Diretoria

A reunião de Teerã

rn �Dn I á �;�t���";e,�,�;m,,A�':;' O santo do
: petáculo cio Arte-Cãube com f) rlra- S. Policarpo, Bispo e Martir
ma "Rosa Dcsf'othadu". Policarpo era discípulo de S.

I O desempenho, apezar de alguns João Evangelista. Da boca deste
seuôes, aliás cxpli cávcis por se amigo íntimo de ]esús recebeu o

tratar de ama-lorcs nIOVo()S, agradou conhecimento da vida e doutrina
a todas as pessoas, e mais leria do Salvado". Tanto distinguiu-se Po
agr-adado se não Iosse a falta ele licarpo pela santidade de vida, que
compostur-a de certos elementos o mesmo s , João ordenou-o sacer

que não sabem manter a n ecessá- dote, conferindo lhe a sagração
ria l in.h a durnntc uma representa- episcopal para que ocupasse o só
cão tca.h-al. lio de Smirna. Durante o reinado

,

:\Iuritos meninos s'e rnnslraram do imperador Antônio Pio, foi pu
sianplesmentc i ns.uporlá vei s 1110- ra Roma afim de pedir ao Papa
lestando a assisllrncia e prcjudi- Aniceto a solução de algumas ques
cando O lrabalho dos arnad or-es. I tões. Teve então ocasião de ra

Afora eles, algumas pessoax aellll-,
conduzir ao seio da Igreja muitcis

Ias sle revelaram de lima absoluta pessoas que pelas intrigas de Mar
falta ele ecl'u<c'aç:].o slo'cial, COl1l apa.r-I cião e Valentino tinham caido na

tes i,nte'mpres.[ivos e sem razão d,e heresia. Encontrando-se Policarpo,
sCir, c,OII11 conversas em voz alta e um dia, inesperadamente, com

risadas ill1undlas, chegando a pro- Marcião, perguntou lhe este: "Tu
vocalr a seleta ]),latéa que cos<Íllll1a nos conheces ?". Ao que respondeu
fr.eque.ntar os esplêndidos festivais Policarpo: «Reconheço em ti o pri
dlo Acrte-Clube. mogênito do diabo", -- Policarpo

O falo, ([ue se yem repetinclo úl- foi mais tarde condenado à foguei
ti,mamente com mais frequência, ra por ser cristão. Quer a lenda
está a exigi,r uma enérgica medida, que o fogo não o tenha prejudi
pois não e possível que as famílias cado li que por causa disto um

que vão a Ulll teak.o e que sabem dos verdugos o matou com a es·

apTecialr a ante ceni·ca, s'ejam víti- pnda.
ma" da jilll]Jerti,]),<\ncia e ela· ma ed,u-
cação d'e i,nclivjdllllos que· ignoram O prece.olo do d.-aos ma.is cOll1esi�,hos princíp�los de
civi'li.dade. Para impedir que outrem nos

Ao que nos consta, o Ade-Clube passe sua gripe, não devemos ter

iú tomou as necess:'wias p,rovidên- constrangimento em pôr em prá
c,i,as, para qL1e, ele ora em dianl'e, tica medidas necessárias à nossa

os freqeentar{ores do Salãl() D. Joa- defesa: delicadamente, afastemo
CJuim não sofram o suplicio desses nos dos que falam, tossem e es-

5 que muito pouoos são os pei- elt>mentos. pirram sem consideração aos cir-

xes e insetos que dormem. A·s.slÍ'l1l. nenhumn cria,ncn lera cunstantesj evitemos o «ap�rto de
Lng,resso aos res.livais elo A.de-Clu" mão», as reuniões sociais, aglo
bl', a nâo s'el' pa'gando a respectiva f merações, etc. SNES.
e.nina,c1a e ac.omp.anharla dlo·s pais ,

-----------

ou nesp,o.nsável que se COlllp'rome- MaiS uma manobra da
ta ll1,3ij]tp-:la quireb � s.ocefiada. propaganda nazistaAlem dISSO, h:1\'(,1'a flscmlS de sa-

.

Ião ])ara convidar a sai,r lodos os Lo'nelres, 24 (U. P.) ,-_ A W�-

1-duHOi<; que revelarem falta ele ;�lelllnsrtlrass(j n.egou os l'í,1ll1O.rres se

en.lll])reensiíln. "u�n.c1o os CfllaLS o emba_xador ale-
Teatr,o não é c.irco elc cavaliinhos lll�O em Ang.ora, sr. v.()� Patpen,

e quem não (TUliser ll1oslrar-se bem delxlou a c!lpl�al lollIrc'a afIon-ele efe

pc!ucatl,o. e nâo �oL1lber rcspeillar o ll!ar n,ego�l,a�oes dr. paz com o go

elireHo eloOs o,utl10S, devc fi'car em verno. sovleÍlco. �Ol, o que r'ev'el:ou
a CmLS'SOl'a de VLeln. Seglllnrloo lll

fonnante:s hri�ân,i cos, esse desme,n
tido da chancolaria d'o Reich t'em
úni.c.ame,nt'e fins ele propaganda
pois não é verdade que de p.aiflte
aliada tenham circulado I'UJ11IOl'es
sôbne sUlpos,tas negoClÍaçôes ctle paz
el�l,re BerilQ'l11 c Mjoscou.

Digna homenagem
a José Boileux
A cultura cataa-incnse deve a

José Boit.cux uma sér-ie sign if'icat i
va ele iniciativas e de realizações,
que Lhe favoreceram e aceleraram
o desenvolvimento. Nada, mais jus
to por isso elo que a homenagem
que o Centro Acadêmico de nossa

Faculdade de Direito resolveu pres
tar-lhe em nome ele todos os estu
dan tcs elo Estado.
Graças aos esforços, cornpreen

são e tenacidade dos 51'S. José
Felipe Boabaíd e acadêmico Alfre
do Damasceno ela Silva, respectiva
mente presidente e secretário do
Diretório daquela agremiação, ser-á
erguido, em uma das praças dai ca
pital, o busto do grande e henemé
ri lo catarinense.
() trabalho que foi modelado 11:J,

Escola, Industrial ele Ploria.nópo lís
pelo prof. Mário Marim Portela,
acaba ele ser fundido em bronze
pelai Escola Técnica de S. Paulo e

jú se encontra nesta capital.
Como e natural trata-se de uma

iniciativa de alto valor e que impor
la, em regular despesa. Para poder
angariar os fundos necessários, o

Diretório elo Centro Acadêmico prc
tenele realizar uma sér ie de festas,
na certeza ele que as mesmas cons

tarão com a simpatia e integral
apoio não só da intclcctuadidadc
barriga-verde, mas de todas as pes
soas que reconheceu na obra ele
Jose Boiteux um elos mais destaca
dos serviços ao nosso progresso,
Podemos informar que o sr. Hen

rique Boiteux, informado elo plano
dos nossos acadêmicos, ofertou pa
ra aquele fim, a importância! de mil
cruzeiros.
Junto ao busto será inaugurada

uma placa com os seguintes dize
res:

"Os estudantes de Florianópolis
a Jose Artur Boiteux.
Jundamenta com o busto, o prof.

Portela, que se encontra em São
Paulo, mandou, também, duas plan
tas pae-a maquetes, as quais estão
sendo confeccionadas pela Escola.
Industrial de Florianópolis.
Como se vê, a mocidado acadêmi

ca, ele Florianópolis, a, cuja frente'
se encontram' o espírito incançável
e 00 idealismo vigoroso dos srs. José
Felipe Boabaid e Alfredo Damasce
no da Silva, honra, a novrus gera
ção catarinensc com realização por
todos os títulos dignas de aplauso.
Contrapondo-se a,o indiferentismo

de Illuitos jovens, o Centro Acadê
mico convoca-os para; tl'abalhar pe
lo progresso cultural da terra.
A sua iniciwtiva, por'taal,to, eslú

desde já dest<inad� a pleno êxi,to.
......-----_..- _._-- _-..- ..-_-.,.

A prOdução
de aviões
,
Wa.shin@L.on, 23 (D. P.) - O sr.

Chra1'les W'i,lson, presidleil1,te da
Junta ej,e Producão Ae,roil1álltica
cálcu!.a que os Estados Unidos pll'O�
duzkão mails de cem mil apal'e
lhos em 1944, e dd,ss:e que o p.rlO
glrama prevê U/111 aumento de cin
Quenta por cento nos av,iões de
CChlllbwte.

Um dos pontos mais altos desta guerra foi, sem duvida, a reumao de Teerã, na qual
se 'encontraram os tres principais dirigentes das Nações Unidas, e oncie foram concertados planos defini
tivos para a derrota do fascismo a!emão e de todos os demais. Sentados Q porta da Embaixada soviética
na capital do Iran são vistos, da esquerda para a direita: O Marechai Joseph Stalin, o Pnsidente Roo-

sevelt e o Primeiro Ministro Churchill. (Fóto da Inter-Americana).

C 'S._,.
....__....

1 que o Ecrnoso cirurgião fran-
cês La Rey, dos exércitos de

Napoleão, na batalha de Eylau,
na Prússia, em 1805, t ro.tou dos
feridos com tanta dedicação, que
se conservou no campo de ba
talha 30 horas seguidos sem 56

alimentar, até que caiu de ina

nição.

2 que. segundo uma estatfstica
recentemente publicada nos

Estados Unidos, no mundo in
teiro apenas celebra as bodas
de ouro um casal em cada doze
mil.

3 que a prata e o chumbo se

encontram geralmente jun
tos; e que pOI' essa razão al
guns cientistas acreditam que o

chumbo se desintegra em prata.

dia

(,8sa.
Ê o que se esp.el1a JlIO fnh)lw.

Temendo uma
sublevacão
na Bulgária
!.101n<dres, 24 (U. P.) - Os a}e

ma,es ordenaram a eV'a,cUiacão civil
de todas as pr.i'naipa.is ciclâdes im
pontalll'tes cla BuJgár'ia ü.ri<entaJ.
TralÚa-ise, s,eguucl;o pa:r.eee, de uma
medilCla dlesit'inarda li evi.ta'r uma

ISnb:l�vaç'ã,o popnlwl' que poderia
faC/],I'llla,r a inva,são (fo()s Ba1cãs pe
�'OIS A'li:adus e r'UIS,sOS. Entr.e as ci
d.ll'cI;e� qUle vão s:er evacuadas, figLl
na o plolrlto -de VaT'na, D,Q mar Ne-,
'Slr,Q,

.

4 que a arma defensiva do
aVMtruz é a pata; que o.qu.

la ave dá pernadas e patadas
tão fOltes como um burro; e

que é notável o fato de que o

avestruz sempre escoiceia para
diante e nunca para trás.

6 que Hans Hetmann, falecido
em Munich, em 1901, cele

brizou-se na Alemanha como a

maior lmmigo das mulheres;
que passau tcda a sua vida pra
ticando atos demonstrativos da

antipatia que lhes votava; e

q_ue. no seu testamento, escre

véU o seguinte: «Absolutamente
nãq quero ser enterrado junto
de sepulturas de mulheres».

==

A Estatística Mm'ar, destinada I

facilitar a preparaçãll rápida, e tão
das da N,ação, exige que todos os

perfeita quanto possivel, do apare·
lhamento D1aterial das fôrças arma·

brasileiros lhe prestem cooperação_
.3ubtralr-Jhe apôio .é trabalhar clln·

tn I) Bra!liJ em "'erra, (D. E. M.),

Camisas, Gravatas, Piiames
Mias das mehores, pelos me

nores preços só na CASA MIS'
CIL A NEA - RU!l Tra;ano, 12
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o ESTADO

VENDEM-SE

Esportivo Orgulhe-se do seu
relógio!

A

I JOALHERIA BRILLO

BRILHANTE FEITO DOS VELR, lizado na tar-de de domingo entre
J.\DORES BARRIGA-VERDES EM os aguerridos esquadrões do Avaí
DISPUTA DA TAÇA "MARCíLIO e América, respectivamente desta

DIAS" capital c Joinvile em disputa do

Ouendo .daqni partiu a represen- honroso título de campeão catari
tação da F. V. M. S. C. em deman- nense de Iulcból de 1943, por certo
da da metrópole brasileira, afim-de que não regatearam aplausos ao di
disputar o campeonato brasileiro nâmico e esforçado "centcr-for
'de vela e motor, certo estava de ward" coloreei Bráulio Silveira pe
que os br-avos velejadores conterrâ- la sua espetacular atuação frente
neos, saberiam elevar bem alto o aos americanos.
bom nome do iatismo catarinense. Brúulio roi o esteio do ataque
.E sua jornada disputando a taça avaiano, e aonde quer que i n tervis
"Marci lio Dias" foi das, ruais br i- se punha em perigo :t cidadela, ael
lhantes. pois enfr-entando os me- versár i a, com as suas fintas Oe
lhores velejador-es brasileiros con- classe, técnica (' maestr-ia, dando
seguiram Ulll honroso título de vi- 'uma amost ru de que também
campeão. só cedendo ao gancho por 1,:PIll Ftor ianóno lis temos o nosso
uma contagem mínima. Foi o

se-., "crack ".guinte o computo gentil na prova O cent ro-uvan!c "aznrrn " com a

"Ma,rdlio Dias". sua alta classe de jogo, merece a

1° lugar: Ganchos com 83,75. admiração de todos os desportistas
2" lugu r : Santa Catar-ina, com harr iga-verdes.

8.l,!ío. Fuzcnr!o da pelota o que bem en-

recebeu variado sortimento
dos famosos relógios

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

Rua Arcipreste Pa va

Uma limosine Chevrolet 1941
especial de luxo com 4 peneus no'

vos; uma limosine Chevrolet 1938
uma limosine Chevrotet 1936; un
auto Ford aberto 1935 com rnotor
1937, proprio poro v icqe rn .

Tudo em perfeito estado, por pre
ço de ocasião. Ver e tratar no Es
treito, Rua Secundino Peixoto, 5l
com Lalau. 5 v. <\3° lugar : Cariocas, com 77,2fí.

4° lugar: Paulistas, com 67,50. ' ,

I t' I " �...............-..,._-.................--
- mais o ruais cornp e o 'cru,e,- ca-

Ra'd- Vc n de -s e um r
á

di.Aos bru.vos ve leiador es barr-iga- tal'!llenSe dos últimos .te�lpos. 10 marca "PILOTO"verdes, Adernar Pires, Mário Nocet- Sempre fomos de Oj)IIlWO de que 2 d f itli J) I' 1 L' 1 ili , ' Icom on as-em per et o e si, ra ac !oI1 lares e seus auxina- o atacante "colorcd" c um dos
t d d f' tb d' E 1'" , a o e un cio n smen o.res os para ens o '�slaK o cspor- maiore-s elementos ele linha �lll nos-, Preço Cr$ 600,OUlivo.

so Estado, e disso nos deli ele ])1',)-1 T t R C it ib. ra ar: . ur i I anos com
vas bastantes no ernhail e de domin- He't V 1 15 7I or are a. v500 MIL CRUZEIROS go último, e que por diversas vezes,' ._

O

fa�1l0.s.. 0.zaqUeiro.Domia1g0S veml,cheg,oll
a

e.le.ttiza,r
a assistência

_

d.e �ss'lI1ar co.mpromlsso com o Co- com suas jogadas magistrais. Irinlians paulista. Bráulio foi a alma, o eixo da Z.oraide Silveira"A IUu:alha de aço" como é l�a,is I grandiosa vitória do Avai, pois sou-I Econhecido o espetacular zagueiro, be empregar-se a, fundo pelo pavi-I
recebeu 300 mil cruzeiros de luvas.' lhão alvi-celeste e pela supr-emacia I Zilâ Barbosasendo que seu passe foi negociado (lo esporte bretão da capital. !
pela modesta quantia de 200 mil

I Em comum ouvir-se a todo tCI1\-1cruzeiros.
I po, das pessoas que assistiram o

I prélio frases comr r cStD,S: "Bráulio I

SASTRE "ABAFOU" l é
n tal", "espetacular" "um vertia-

O adacante platino Sastre atuan- I
deiro malabarista ria pelota,".do ontem a noite na ponta direita

do Independiente, "abafou" a ban
ca. O atacante do S. Paulo F. C. a,

tendeu, Bráu lio rcve-lnu-xe uma Vl'Z

•

li.
Reconstruções, pinturas, reformas

Consulte nossos orçamentos para pagamentos '!longo, proso, prestações módicas, e vera como e

facil transformar seu prédio velho em uma cons

trução moderna, mediante uma entrada pequena.

Compra, venda e administração de Imóveis.
Rua Felipe Schmidt n° 44

FLORIANÓPOL S

10 v.IO

- ..........�--�....-....��.-�-."......-._,.fIIII""w..._-�_....�

Atenção, srs, comerciantes
A Associação Comercial ele Florianópolis chama a atenção dos

eus associados e dos s r s , comerciantes em geral po ro, o. obrigação em
rue se acham de respeitar rigorosamente as determinações emanadas
'a Prefeitura Municipal, com relação às tabelas de preços e à venda
los artigos por ela distribuidos.

Assim procedendo, o comércio agirá de modo louvável e pcrtr ôt i
'o, contribuindo pen-o o desafogo p úbl ico , na hora difícil que atra
vessamos e correspondendo à consideroçõo que dispensam, os Poderes
Públicos à sua associação de classe.

Florianópolis, 13 de Janeiro de 1944,

CIRURGIÃS - DENTISTAS

Não erravam os que assim apre
geavam por que o centro-avante
avaiano combateu com denodo até

pedido dos dirigentes do clube ar-
o final da pugna, chegando as ve-

gentino atuou pe�a segunda vez em
zes fazer com que a atenção dos

gl'.amado.s a.rgentlllos, tendo ontem) assistentes convergissem para a S11:);
Jeito dOIS Iindos tentos frente ao I

peSSOal, pela técnica e intelígêmcia
Racing, cujo placa,rd final acusou a de suas sensacionais e espetactdaresvitill'ia do ex-clube de Sastre por 3 jogadas.
a 1. Sastre deverá regressar aJO Bra- .Justo, pois o titulo que recebeu,si.] 110 próximo mês, sahendo-se que
o Tnde:pendient,e só venderá

passe definitivo ao S. Paulo
diante 150 mil oruzeiros.

reservista, datilógrafo e com

prática contábil, dando boas
referêccics, procura emprego,
onde quer que suas aptidões
seiam aproveitadas. Ofertag á
Gerência do Estado para P. S.

caturinense

Bráulio Silveira
Todos aqueles que assistiram o

sensacional eotejo pebolístico rea-

S E }oll A S
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

.

fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Oasa SANIA BOSA
Diariamente recebemos novidaóes

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

CreditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia:

O maior e mais acreditado Clube de Sorteio de Mpr
cadorlas do Estado.

Sort- i"IR nos dias 4 e 18 de carla mê ..

PRÊMIO MAIOR ca s 6.250',00
Muitas boniücacõe s e inscriçõ�ti de pagamentos.

Médico gratls

NOTE BfM todas e!'ot�;"l ventag- ns por apens s

Jj ,Cr $ l,oe. r udo que promete cum

pre ínconuuente. Não exisie igual. Não reflita e não
duví ie um só instante. Conc-rr ra para o próximo
sorteio, tenha culiança, Que, quando menos es,erar, li
sorte virá 80 81"U encontro

Conserve bem na memória os dias ft e 18

Dr. ALEXANDRE DE
MATTOS

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

Consultas diariamente
das duas às 7 hol'as.

Quando Hammer Os órgãos da Estatística I\lilitllt
têm apôio legal, quando 'nnmamadmite•.• ! o produtor e o vendedor a mostrar

Londres, 25 (U. P.) - O co- o que possuem em seus estabeleef.
sagrando-se clJ,lupeào mentador alemão �on Ham_l ..entos. (D_ E. M.).

s,eu de futehol de 1943.
.______ mer, falando ao mlcrofone da ·l.t".....-.-.w.-.-..-----.-...........me- O centro "colorerl" te,m recebido emissora de Berlim, informou

jde seus inúmeros fans cumprimen- que os russos lançaram novos
tos e mbraços pela sua maje�tosa "LU "RO R IB MOS I ataques em grande escala naConvidados os argentinos para atuação de domingo último, e com- 11 ti a 11 zona de Kirovograd, empre-l

. jogar no Brasil partilhando dêsses clIllllprimentos c CIRURGIÃO-DENTISTA gando considerável número de,Buenos Aires, 25 (U. P.) a,braços "O Estado" esportiyo

apre-I Rua Vitor Meireles, 18 divisões, apoiadas por enorme JOs emissários brasileiros que senta felicitações, ao mais comple- quantidade de tanques.
���n���f:� ���:o�rr�:ni�: l_O_"f_o_o_tb_a_l_le_r_"_c_a1t_a_r_in_e_n_s_e. :-_-_-_-_-_-_-_: �'" I BOiW��Ea:I·�t�d-·O�:' "teból, convite para efetuar

Iuma excursão ao Rio e São A Mobiliadora V L. Alves- Rua Deodoro 35 I

Paulo, com seu primeiroqua-,
Surs. agrt.cultoresdro, para disputar um total de Refrigeração em .geralcinco partidas. A entidade des-

Sorveteiros-Refrigeradores-Balcões-Frigorificos Para maior colheita com menosportiva uruguaia está estu-
(para pronta entrega) Máquinas de escrever- Rá- dispendio de mão de obra empre-dando atualmente a proposta T gai em vossas lavouras a afama-dias-Móveis finos- apeçario EME Idos desportistas vizinhos. da S ADE RA .- ADUBADEIRA

Z. S. BATTISTOTTI «TAC·TAC». Preço 800,00 CR$.
Rua Felipe Schmidt, 34 •• (. Postal, 173 -- Fone, 1549 R�u:a ����� ���i�7, �. �I4A.
FLO'RIANOPOLIS - SANTA CATARINA FLORIANÓPOLIS

I
I

I
Executam quaisquer serviços IIconcernentes à profissão.
Ótimo aparelhamento, ais te- I

ma moderno. I
Atendem diàriamente das 14 Iàs 18 horas.

�_R_u_a__J_o_ã_o__p_in_t.o.__I_l_(_S_Ob_r_a_d.•o_)_·�1
EMPREfiO 'R�-d-e-1-71U an�s de idade,.

4...__ I �

As autoridades responsávei8 pela
fiel execução dali Estatísticas Mill
ares podem exigir, sempre que bOIl'
fer dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informaçio, que cada iD
IOrmante prove o que declaroa. A
má-fé constitue crime contra a ..

�lIr.ne. nacional (D. E. II.).

o sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
elA. WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (MdtCél regi�,.'

CONSERVA O TECIDO DA ROUPA PORQUE LAVA FACILMENTE
E COM RAPIDEZ

A pessl)a enve

lhecida e aba
tida peJa prisão
de ventre, reJu
venesce, toman
do com regula-

ridade as

PILULAS
DE

BRISTOL

._ �.•.•- - -.- -.- __.._,

Gasogeuios: ::r�Og�����
móveis, auto- caminhões, cami
nhões, marca «PANGAZ·ASSO».
instalados, desde CR$ 7.000.00,
Rep: LYRA, BORGES & CIA.
Rua Felipe Schmidt, n. 44

FLORIANÓPOLIS
......,. - ..........

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Quarta,,'eira. 26 de Janeiro ele '944 5

INDICADOR MÉ.DICO Terra, mar e ar
IUo, - Foi feita, por n'ecessida

'de do serviço, a segubnte movirnen
tação de ofiici.ais : a) Desugm,ação:
capitão da r-eserva de 2a classe -

MaJlbl'O Sí.lva Vale Moreira ela A�'
'lua de lnf,a,n,taJria, para exercer as

f'U!J1Içã:es de chefe ,da la Secção elo
Servioo de Embarque de Pessoal
do Mlnis-té,nilo da Guer-ra. h) Exo
nerarão: 20 tenente da reserva de
1 a classe convocado, Cândido Jo
sé de Siqueiu-a, dias funções que

do exerce na 8a C. H., de acôrdo com
o item 6 do Aviso n. 3.225 Rex, 28
de 29 de outubro de 1941. c) No
meacão : 1°s tenentes Antôn.io da
Hlo.cllla Alves, Fab.io Alves ele Uma
e Filad'eHi,o de Castro, adjuntos da
6a Ckounsoricão de Hecrutarnen
lo; 2°s tenerutes José Pi.íauiga dos
Santos e J,l1Iác10 Loiola QtJÍ.ntcl'a de
Allu11'eiid,a, ambos da reserva üe 1 a

classe, delegados d,o Servi ço ele
Recrutamento das 17a e 27a Zonas
da 123 C. R, respectivamente. el)
Transfer.êncí a ; capitães de i.nf an-
bari'a Avani Anronxclas de Medei-
110.<;, do 220 B. C. para o 30 BMa
lhão de Caçadores ; Malvi n.o Heis
Neto e Valter ele Meneses Pais, am
bos do Quada-o Supüemen

í

ar Gera!
palra o Qua.d.ro Ou-d imár io e conse
quente classificação no 1° Regi
mento d'e Imíanearl.a ; e :NIudlo Val
bortto d'e Sá, do 50 Hegimento el'e
fnlfal1ita:ria par,a o 110 Hegimen1Jo de
Infan'taria.

Municipal 'e Hospital Rio, - :No d.ia 2(i do co,r,l'ente às
15 honlJs, I}I[) aJudi,tório dia A. B. L,
o majo.r Al1Ilihony W'eNing1ton, da
H,oyal Air F'orce, realizalrá uma

palles,lira em pOil'l!:uguês, sôhre di
",e1'SOS temas de gnrer,ra aér,ea que
lhe f,oram a,p,r,eseli1lt'ados pelo Es-

DR. LAURO DAURA tado l\bi'or ela Ale r.oná'llti.ca.
Rio, - E. - O Tribunal Ma'ri-

DOENÇAS DE SENHORAS - VIAS URINARIAS - CIRURGIA Imo Atdmin,i,sill'alt,ivJo, em sess,ão pr,e-
Tratamento especializado das afecções do Aparelho Genital ]<'eminino. s.idida pelo allmjQ'an,t,e Má,rio de
Tratamento moderno da Blenorragia Aguda e Oronlca! �ob controle en· Oliveira S'aJ]11rpaio, j,lllllglou o pr,oces

dro-500plco (URETROSCOPIA) e de laboratlwin. Aparelhag'em eletnca para os tram· SI[) ref'e,renue ao a,c.i,d,elnJte oeOlnI'iflo
,entoo espec1alizados. DIATERMIA - l)/FRA-VEH,\IE;LHO..

7\SobradoJ' com o va'PJoa' "Solnocaba". f:sse na-CONSULTAS: Diarlamem<te das 14 às 18 1H;l'as, RESIDENCl.h: Tlrac}en,es.
C'ONSULTORIO; Ti1I'adentes. 14. FONE: l.ti(j;j. AUSENTE vilo, quanc\!o jYroculrava atraca,r a

ba,rr,aca dle V,i Ia Ma,rtiJn'S, em uma
curva elo rio Taralnacáia (bacia do
Amazonas), foi sôbre d'ois nosarios

lIIÉDICO - chefe do Serviço ue Sífilis do Centro de Saúde . de madei:ra. O Tlrihu,na,l ex'anünau-
DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇÕES URO-GENITAIS DE do o f,ei,to, res.olv,eu mandar arrqll'i-
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTHA-VIOLETAS va,r o prucesso, consridemnd,o o

CONSULTAS: das 2 às 5 h. R. Felipe Schmidt, 46 �ciele,n�,e i,nev,Have! piela ausência
RES.: R. Marechal Guilherme, 33 - FONE 1648 de luz no locall, alssli,nala,nel,o aH, a

----- pres,e:nca dos nosalnios.

DR SAULO RAMOS Rio, 0_ E. - O di.retm do Ma-
• I eriwl Béliüo recomenda a,os Es.ta-

I·,eleciment,os e Sle,rv.iços subordi-
1ados seja Selll'Pl'Ie cOlnwlnlicado à
"na Dilre,tol'ia e à das Armas a apr·e
;en:taçã,Q e desJ,igamen10 d,e todos
15 onoiais de SaÚJde c ,de Jnten
lênei-a, quall1ldo sle 1.raüur d'e ofi

f'iL'OCele. Tratamento sem dor e operação ',iaLs eless'es Servicos.
Ri,o, - E. - Ellcamilnhado pelo

'nin<Ís'úro a'lIl1Í<ralnrt,e Ari'Sü.des. Gui
'hem, d,ell entJr.ada no Sup'remo Trli

Praça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.009. '}unal! l\Hllrtar, Ulma petição de
II ..rárJo: Das 14 As 16 horas, diariamente, "habea:s"corrpllis" de Luiz Oliveira

c\m:Hal. oj}e,rário clle Arrsenal d,e

HELENA CHAVES SOUSA '\{alrÍinha dia ilha das Cobr,as, na

:[uall s,e a<]lega acha'r-s,e o mesmo

'oagLdo com a pll'Í'são em q.ue se

·nCOllnra n,o 10 R. C., pdo crime
cI-e insubmi,ssã,o, qua'n,c]lo é eent,o ser

'eslcrViista da Armac!3,. em face do
'I,eoreto numel'o 10.489, de 24 de
;etembro d,e 1942. :Esse "habeas
:"orpus", d,evicl'allne:llÍ'e autllla'll,o, to
mou o n. 19.578 e foi clis,bribuido,
nara r,elaltá-Io, aio nünis1ro gen,e'ral

Dr. Newton L. d'Avila SHva Júnior, que ma,ndou fossem
'equisilta,c],as imlfoll'macõ'es urgen:lies

- Médico - a res'Pei,f,o da 1.a C. R.
Ex-interno da Assistência Municipal Rio, (E.) - Segundo cümulnka"j
e do Serviço de Clínica Cirúrgica ('ã'o .�eüe,b!,�a pel,o cOIl11�JlJd,o. da 1..a Ia cargo do Prof. Castro Araujo, Rregla,o Mlhta.r, o S'erv1(:o d'e AlI-

do Rio de Janeiro. 'nenta,cã,o ela Pl'evidêtnda Social.
V i as urinárias - Operações ('111 üoi,abÜlraçã,o com a Legião Br�-
Consult: Vitor Meireles, 28. S<hleilra clic Assi.stênoia. institlllilll O

Atende diariamente às 11.30 hs. e, JANTAR DO CO:\'lANDANTiE, que
à tarde, das 16 hs. em diante será o,f'erecird.o, s,eman,almente, a 50

Resid: Vidal Ramos, 66.
pnlcas dos corpos de tropa esta-

Fone 1067. rioríad'os no DiSlldto Federal.

DR. MARIO WENDHAUSEN

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Aoerreí..oamento e Longa Prática no Rio de Janeuo

VONSVU.rAS - Pela manhã: drartamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos

"'bad08, das 16,30 b 18 horas - CONSULTóRIO: Rua JoAo Pinto a. 7, sobrado -

lJone: 1,461
- ResIdência: Rua Presidente Coutinho, �3.

(Diplomado pela Faculdade Nac. de Medicina da Universidade do Brasil)

Ex.lnterno do Serviço de Cl1nlca Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico

Departamento de Saúde
CLINJCA �IÉDICA - Moléstias Internas de adultos e crianças. CONSUI,TóRIO

e RESIDBNCIA: Rua ,Felipe Schmidt n. 38 - Tel. 812. CONSULTAS - Das '16 às lll.

OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA
Especialista. assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

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

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447

DR. SAVAS LACERDA
Ex.lnterno do Serviço do Professo!' León ídas Ferreira e ex-estag íúr io dos Serv íços

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

(Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia)

Cbefe do Serviço de Oftalmologia do Depar-tamento de Saú de e Hosprtal de Caridade

Cllulca médtco-círürgtca especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CONSULTÓRIO: Rua Felipe Schm1dt, 8. Fone 1259 - CONSULTAS: Das 15,3Q

.. 18 horlUl - RESIDtllNCIA: Co.selheJro Mab:a, 77 - FLORIANó.POLIS.

-

DR. ARAÚJO

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
Serviços de Clínica Infantil da Assistência

de Caridade

CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, ::l6 - Fone 1.400

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 horas
RESJDENCIA: Rua Marechal Guilherme. 5. Fone 783

Dos

DR. ·BIASE FARACO

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela Universidade de Genebra

Com prática nos hospitais europeus
Cllnlca médica em geral, pediatria. doen·

ças do sistema nervoso. aparelho genito
urtnArio do homem e da mulher

Al18late. Técruco: DR. PAULO TAYAR.IilS
Curso de Rad!ologia Clinica com o dr.

Manoel de Abreu Campanarlo (SAo p&u·

Io�. Especlallzado em Higiene e Saúde

Pública, pela Universidade do Rio de Ja·

neiro. - Gabinete de Raio X - Electro·

l!ar«lografla cllnica - Metabolismo ba·
sal - Sondagem Duodenal - Gabinete

de fisioterapia - Laboratório de micros

cop!à e análise cl!nica. - Rua Fel'!llaooo

Machado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

DR. REMIGIO
CLíNICA MJ!:DICA

Molésttas Internas, de Senhoras e Cri·

I.nQlls em Geral. CONSULTóRIO: Rua

Felipe Schmidt - Edifício Amélia Neto.

Fone 1592. 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE·

SIDlIlNCIA: J Largo Benjamin
Constante, 3

DR. ANTÔNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Cirurgia e Ortoped1a. Clfnlca e Clrurlria
do Wrax. Part08 e doenÇ811 de senhorll8.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá·
rlamente das 15 às 17 horas. RESID:ltN·
CIA: Almirante Alvim. 36. Fone 751.

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

da Universidade de São Paulo, onde foi
Assistente por vários anos do Serv-iço
Cirúrgico do Prof. Alípio Correia Neto
(Primeira Cadeira de Clínica Cirúrgica).
Com prática na clínica ginecológica do
Prof. SUa O. Matos. Assistente do servlc;:o
de partos do Prof. Domingos Delascio no
"Hospital Leão XIII".
Cirurgião do estômago e vias b!l!ares.

IntestJ!nos delgado e grosso. tiro ide. rins.
Próstata e bexiga. Varlcocele, hidrocele.
varizes e hérnia. Doenças de Senhoras �
partos.

Consulta., Das 9 às 12 horas na
Casa de Saúde São Sebastião.

Opera na Casa de Saúde
São Sebastião

";speclallsta em moléstias de senhorll8 -

Partos.
�LTA CIRURGIA ABDOMINAL: 6IIlÔ'

mago, veslcula, útero, ovários, apêndice.
.

umOl'as, etc. - CIP.UR.GIA PLASTICA

IJO PERtNEO - Hérnias, Wdrocele, ve

,ie Hemorroidas e varizes - Fracturas:

.parelhos de Itêsso. Opéra nos Hospital.
de Florianópolis.

.IilNF.IilRM.IilffiA OBST2TRICA

(Parteira)

Diplomada pela Materuldade

de Florlanópoll8
Atende chamados • Qualqueo

hora

Praça da Bandeira, lI3 - 8ob.

IAnthl'o Larlto 13 de Halo)

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·
denais, câncer do estômagG, are·
ções das vias biliares, rins, etc.

Aplica o Pneumo-torax artificiaJ
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos modero

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-curo
tas, Raios Infra-Vermelhos e Raios
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

esquina Felipe Schmidt
Das {I às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs

Telefone 1.475 eh ra
Vende-se uma

aca ótima, situada
na Praia do Meio, (Coqueiros),
com água, esgoto, luz, boa ga
rage, e trinta e tantos mil mets2
de terreno. Informações na 01'

ganização Comercial, rua João
Pinto, 18 10 v alto 4

Grupo Escolar Arquidiocesano
((São José»)

MATRICULA
Previno os interessados de que

a matrícula do Curso Preliminar
d�ste educandário estará aberta
das 8,30 às 11 ,30 horas de 24 a

26 do corrente para os alunos do
ano p. findo e de 27 a 29 para os

novos candidatos. Todas as demais
informações serão prestadas no

ato da matrícula.
Fplis., 21 - 1 - 944.

Américo Vespúcio Prates, Diretor

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642

Entrei. I domicílio
CASA MlSCELANEA, distri· Prestigia o Govêrno e ••

buidora dos Rádios R. C, A classes armadas, 011 ser'.
Victor, Vávulas e Dsico8. 11m "quinta. eolunl.ta". (L.
RUIl Trf.ljlDo, 12. Q. J,}.

PIANO
ISr' Cabot, no

Precisa-se alugJ8
um. Ofertas ao

Cllbo Submarino,

Conselhos sôbre a gripe
- Somente podem ter oon

tacto coou doentes e eonvades
centes de gripe, as pessoas que
lhes devem dar uslsis,t,ênclÍla,
porque a infecção se transmí
te, :t:àeU.Illle!nlte, do imddvidmo
atacado ruo sadio. É preciso
aboldr as visitas aos grupados.
SNES.

- Além dos médicos, toelos
os que tiverem conhecimento
de um caso de gripe, conríc
unado ou apenas suspeito, de
vem oornundcar o tato aos Cen
mrns de Saúde e Postos de Hi

giene. Quando é tratado por
médico, o gripado se restabe
Ieee mais depressa e sua doen

ça passa a menoa- número de
pessoas, SNES.

- A grípe, simples, não é
.doenca grave. Suas complica
cões 'é que aumentam a dura
cão da moléstia e determinam
â morte. Tads compdicações,
'na gr-ande maior-ia dos casos,
são devidas à falta de precau
ções, cautela c assistência mé
dica. SNES.

Uma das medidas para, evi
tar a gripe é não visbtar doen
,te ou convalescente dessa do
enca. Do mesmo modo e pelo
mesmo mOILÍ,yo, é neceesário
que os doentes e convalesceu
tes de gr ipe se abstenham de
fazer visatas ou de entrar- em

contacto com outras pessoas,
SNES.

- Um convalescente de gr-i
pe, falando, tossindo ou espir
rando, pode passar a doença
a nuiítas outras pessoas. Cum
pre-lhe, por isso, não tomar

prurl'c em reumiôes, ajuntamen
tos; etc. SNES.

.

- Muitas vezes, o doente ele

gripe, pnivad o de qualquer as

sistênci a Ou ajuda, tem que
preparaa- sua al-imentaçâo ou

f'azer ouínos serviços dornésti
cos para s,i e os seus; sair à
procura de rernédd os; traba
lhar para ter o que corner ; etc.
São atividades que agravam a

doencu dctermbn am complica
cões "q{l'e prolongam a moles
Ifia e conduzem à 111O'rte. SNES.

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

Or()lI'R8 nacIonais e estran,\\'elras - Homeopatias - Perfum.rtu

artigo. de borracha.

Garante-.... • exata observância no receltuArlo mMloo.

PREÇOS MÓDICOS.

4,0 taZQl" qUd
rltstd dQ C 0111. -

pVd9, Vlà0 Qq

�UQÇd dQ lVl
clulr d 1'Vlafd

Vll�dg0 qdbdO (',

Ultimos estilos de finos
MOBILIARIOS

ACABA DE RECEBER o

(antiga
«Lar dos Móveis)
seccão de móveis d' A Modelar)

Rua Trajano, 15

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

salas de visita, de fino acabamento.

Vendas à vista e a prazo
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de NaziraInstituido O «Certificado de Equipamento» I

ceme está redigido o decreto

Curitiba, 25 (A. N.) - Toda a guarnição desta Capital, sob
o Comando do coronel Teodoreto Barbosa, formou por oca

sião do desembarque do Presidente Getúlio Vargas. O carro

da Presidência foi escoltado por um piquete de cavalaria, ten
do passado em revista as tropas que estavam assim formadas:
15° B. C., B. L, Companhia de Transmissões do 5° R. C. D., [;')
Grupo de R. A. lVI., uma Companhia da Fôrça Policial do Es
tado.

Para isolar os guerrilheiros 1 ��:�c::
Londres, 25 (U. P.) - Os alemães estão concentrando

fôrças nos setores da costa jugoeslava em poder do marechal
Tito, afim-de isolar os patriótas. Visam os nazistas privar os

guerrilheiros de todas as comunicações com os aliados através
do Adriático. Enquanto isso, o marechal Tito reforça seus ata
ques contra Tuzla, onde continuam os sangrentos combates de
rua. Depois de perderem o porto setentrional de Seni, perto
de Fiume, os jugoeslavos conseguiram travar combates com

êxito na Servia, derrotando fôrças mixtas de alemães, búlga
ros, croatas e tropas do general Mihailovitch.
...._._�........._• ._•._w..-..-....-._......._.-...............-.-._..._....."..-• ._•._...................................O Chefe do Govêrno seguiu depois para o Palácio, dirigin-

do ao general Augusto Borges, Comandante da 5a Região Mi- A cidade foi reduzidfl a um único edifícioIítar, palavras de elogio pelo garbo da tropa
Durante meia hora o Presidente Vargas recebeu no salão Moscou, 25 (U. P.) -- A his- tro Chinês. Não podendo carregá ..

de honra do Palácio do Govêrno todas as autoridades civís e tôrica cidade de Pushisk, recente- los às costas, os saqueadores na

�l1Ílitares. Nessa. mesma ocasi�o. o Ir:terve'n,t�r Manoel Ribas I mente reconquistada, pelos rU8- zistas incendiararam-nos!
mforn-:ou o Presidente da República sobre varres problemas do

� f i duzida pelo vandalismo ,-_-..-..-_-..-........_,.__w.-.,.._........-..-............."...,..,_.

Paraná. "os,. o re
,. . , . I Comprai na CP SA !\'1JS�E IEm virtude do máu tempo reinante nesta Capital parte '10 nazista a um UnICO edifício. Quan- LÁNFA f! sat er econom rz ar

, c

d tr id d ..._O••8••••••••••Cl......
programa de recepção presidencial foi modificado. O Presi- o os russos en aram na cr a e

dente almoçou no Palácio do Govêrno, em companhia do In- que os czares procuravam para 349 aviões perde
terventor e do Secretariado do Estado, do Comandante da Re-I veranear, não encontraram nada ram 05 japoneses
gião Militar e do Comandante de Infantaria Divisionária, Bispo de pé. Desapareceu o famoso pa-I Guadalcaual, 2,5 ,(c. P.) _-Os ja
de Curitiba e todos os membros da comitiva do Chefe da Nação. I), .

de,' G d I pOllese� ,pcnlermn 349 �l\'I()(,S 110 sul

O almôço terminou às 15 horas tendo o Interventor ivra-j
acto e alarma a ran e, o pa-

I
do P<1cIII('(: entre. os .dws 23 de de-

.

'

.' . ,� lácio Alexandrovski também de ZCJ11fJl'(� (' 20 de ,Ir'!1ell'o. A� perd.asn_oel RIbas, ao ?h�mpanhe, levantado um brlnde-honr a do PL-
.

'
, 1 dos Alla�!()s l�'� mesmo período 10--

sídente da República. 1 universal fama, e o celebre Tea- rum de /9 avroes.

agflelSisiOlras. E agora se p,neipara pa- EUPREGADA�na emnpr1r os sleus eomrprolll1'issos. 1
.r'I

'

enviando palnlle de S'l'll exrénei.to aro Preciso·se de urna, moça
co,ntinente eUlflopeu, pam pa.rticd- branca, para arrumar casa Associacão dos (ro
par d,as brutalhas finaJs e.on�ra as de pequena família e cozi· nistas Esportivos
hordalS ge,rmâniws, que ass'olam nhar. Ordenado 100 cru- Dentro em bre"e será flmdada

qua'se todas a,s nações do Velho zeiros. Rua Esteves Junior, em FJoriarnópülis a AssoCJiaçã,o dos
l\1unld,o. 180, CTonlÍstas DieS/p'oTtivos do nosso A's 4,30 e 7,30 horas
rFV"••,; - - .- -.-.- .- Estado, rredric March e Betty Field, em:

ROIna
., Marco A idéia de fundarão ele uma so-

Terror do paraizo
calra eln ' Wnyne Morris e Virginia Dale, em:

, ,c1edacle que congregue os li(lad'o-
At',gel, 25 - De Richa,rd Mae Mil- fes,tolL d.tepo.i,s a,os COIITcs!I)'on'Clentes

I
res da Ímipire lllSil eSIj)orrtiva de San-

Por partidas dobradas
I . Complemento Nacional D .r.B. Nat_li flll1, cOIr,re's,p,olndlC'l1lt,e d:a (tT, P.) - qUe 1II1Iha sidlO [[Ima g,nlllnde honra i ta C�lJbrln:-i é d,e i,nlici ali va dos nos- Quando o triangulo tinha três

O geu,cl'al Henry MllIitlulnd Wilslon,I,'Pura 1'-1,e sua llIomeac;iio eotno CIO-, sos c<olégas Aribwldlo Póvoas e Ar- pontos -Desenho-
ü0I111a')1I<Lam,t,e s,upne'1l10 dilS J'úrç'as mal:danrt,e d,o tCHt�·o dI[) Medit,e['râ-' llIaklo S'anlos, e j:'t conta com o Preços: 2,20, 1,50 e 1,00. Imp. atê
ulli,adla,s nlo Mec!;iillcm'âneo, em eon-Inlco e qu'c tillliha eSI{iac[o lutan,do apôilo de diversos cronistas fIo- 14 anos.

"c,rsú, dciXJ()Ill perclehel' que os p.la-! quatro alllOS e meio 11<0 onilro extre- ri,an'opo Litlan'Os.

C IIliDS (I.os al,ila'dlOs ilntduellJ a conquis-I��o_��.:�':.s��o.:________ I O "Eslallo" eSjJ(wlivo a,lmeja ele ine mperial-ta d'e HOll1lla para fins de março e
�.r.,.�_ �-. or�••�,. .� .w.."wI'

j
que a Ínkiativa se concretize para Iexpl�cs'sou que exc,luila dlÜS seus Wanda BorburemallMiorll.l1.Íão da elasse,

. A:s, _7,30 horas
,

·b·',·.-l d d .II I UltImo. e:Kiblçao de Humphrey Bog-caJcul,os as pOSlSl1 'lwl'll'a' 'es c um P t d' . . .

ga t P t L C d V'd. or as es las, vamos InICIar a r, e ar orre, onra aI t ede:s,cmbarque ahadlo 110 sul d'a publicação de uma série de crôni- Procu uma máquina Mary Astor, em:

Flmnça. O glenlell'aJ Wjlls'Ün dis,se cas de sabor loca! e atuo.l, firma- ra-se de escrever Balas contra a <iestapo
"Tlenho mnitlo oitimi'Smo a respei,lo das po: 'llVandCl; B�rhuremCl: --

�e portatil, usada, em bom estado. SensClcional 1.., Eletrizo.nte 1. ..
de HlOllua" a'Ü l"l"spOInldler a uma per_lnQhora. Senbhorlta. Senhormha .• -

Ofertas para Hotel Complemento Nacional D.F,B. Nat.
11 f' -b uem o sa e .

, Metropol, Preço' ún'c 150 I têg:Ul1lta que Sle Ile lZ'('II1a $0 rc se Os leitores lerão e' .. gostarão. quarto 1 S. V. 1
.

\4 a�
. mp. a

H,oma sc:ri:a COTllqlllÍ'stada nla p['óxi- os.

A preparacão
do Corpo
Expedicionário
Notici a-sc que, de passagem por

Per-nnrubuco, o maior Welli.ngton,
herói da HAF, ora em exoursão pe
lo Brasil, fez uma vi'sita aio Enge
nho da Aldeia, onde está sendo
treinada a 3a Divisão d'o nosso

Corpo Exp cd icionár!o, que em

br-eve s,eg1uiTú para a Europa. De
pois (le percourer todas as depcn
dencias do campo, o oficial i.!1gI0s
manif'estou o seu entusi asnio pela
gmll1d,jos.idade das instadações, que
foram executadas obedecendo à
técnica mais rnodérna. O major
Wclli ngton jl""goU f'el ic

í

ssinna a

d,déia dia construcão de um acró
dr-orno e de uma' hase aérea 110

mes,11110 J ocal.
Em dleoJaraçõ,es feiltas iI impren

sa p,llllis,ta, o general Ma.urícilo
CaNl'<lso acentuol! que a nossa 1'Ülr

ça expedicion�Ílria já se encontna
em p("r[e.iltas eündiç-ô{'s de t'reill1lo,
podendo s,egnÍr a qualquer mo-

1"nenltü palra o "fr,on,t". Segundo
ailndn afirmou, o POYO hr,asHiero
s,ente a neeess,idadle de a nação el1-

v,i3'I' es,sla fôrça expledlieionúria
"para travar comb3ite com aqueles
que maeularam a no,ssla so,bemllia
e IWS f.crÍll'am naquilo que possui
nliOs de mails sla'gina,dlo".

J� justa essa observação do chefe
doo l�tadlo i\1iaior do n,05IS,0 Exére.i
to. O BI'asi,l ja enfrenta galharc1 a
melllte () Eixlo, na Bat'alha d,o Atlân
tico, dlcsdle agos,to de 1942, qlJiando
deüla,rmmos guerra às po�ê,ncias

ma primav,era.
Ao comentar o pll'ügnós,ti!co do

g'Clue'l'311 EiISlenJlO"\vet' de que os alia
do,� galnhaniam a guerra na Eur,o
pa em 1944, o g.eneml Wi,Is,on 1'e

p]iCIOLl: "Com bOra sonTIe ganhai-e· Imos a guelwa, p,cwém, quaJl1do, jlSlSO
é OllltWll ('oi5'a, É como na guerl'a
c:nnrtlr,a o.s BoxleT�s, qtlle pode sei' ga·
nha, IJ'OIrém para que bClt'lll1liille d'e
pelllcl,e da,q,uilo que seja fei1lo pe'}o
�l)lÍirllli�Q". O gen:era� Wi�s()n JIlnnJ-

Aproxima-se O dia da invasão
Com que reservas contará a Alemanha?

Londses. 25 (C. P.) -- f= pro- r
á

dÍlla(la pelo gral. Eii nsenho- d'�1 costa alemã, é obvio que os

vavel que ú medliela que se upr o- wer ; e o pr-oblema elo domínio naz.istas concentrem fôrças nos

x irua a d aí.a da invasão oclden- do mar jú diei xou d,e i.nquictar setores mais Intensamente «l1Je<1-

tal, a imprensa br-itânica faça o povo. O problcma que ai nd a çarlos, afim ele fazer J\r€nle aos

1111e1110,S comentár-ios à cei-cu dos pCIJ'SilSlllc, CUilHO suprerno e d eci- d csembaa-quos aliados inrioi ais e

s i vo , é o seguinte: "Em que ex

tensão e eOJ11 quo métodos se

es'gl'i mi rá a enorme potência
aérea dos aliiarlos para abrir
caminho às f'ôr ças atacantes por

d'etalhcs dia mesma, Victualmen- monter reservas móveis numa

segunda z o rua. :\Ias, a r-ebaguar
(la ai nrba é () mais misterioso e

i mp ontamt e fator - ° volume
dia res crva esdratégioa da Ale
manha. Tal fato constidue uma

be, todas as perguntas públicas
versam sóbr e a pwrLe que de-

senupen harú a Iôrr-a aérea alia
dia. Sabe-se que o maior e mais
hem equipado ,; treinado dos

[erra 'I"

A distinta conterrânea srita, Na
zira Mansur, que está a terminar
o seu curso no Consetvatório Bra
sileiro, vai realizar uma excursão
artística em nosso Estado, visi
tando as principais cidades.
Antes, porém, o apreciado so

prano se fará ouvir nesta capital,
possivelmente no Lira Tênis Clube,
executando escolhido programa, o

que constituirá um acontecimento
em nosso meio social, levando-se
em conta o seu talento, a sua
capacidade de interpretação e o

aperfeiçoamento de sua técnica.
Justifica-se, assim, a interesóada
especto tiva reinante pela próxima
«serata» da estudiosa conterrélnea.
Os acompanhamentos ao piano

serão feitos pelo maestro Jorge
Kazsha, vindo especialmente de
Joinville para êsse fim, revertendo
o produto dêsse recital a favor de
uma das nossas instituições pias.
O Departamento Estadual de

Imprensa e Propaganda patroci
nará a «tournée» o.rtística de Na.
zira Mansur, sendo de se esperar
que a gentilíssima patrícia alcance
o melhor êxito em fados os meios
em que se fizer ouvir.

CO!l1 menos de uma divisão

para ca d.a 2.500 quilômetros
quadrados, na zona de def'esa

1IDJJ11111:[laI1;m!1
11: MAIS QPE UlI

NOME, E UM
1I1LBOLOI
-

PODEROSO AUXI-
LIAR NO TRATÁ

UNTO DA

A espionagem
na Argen�ina
BUlmos Aires. 26 (U.P.) - Com a

detenção, pelas autoridades britâ
nicas, em Trinidad, do cônsul ar
gentino, que estava vinculado como
espião de uma nação do «eixo»,
as autoridade:;; argentinas inicia
ram amplas investigações no sen
tido de tomar as medidas exigi
das, pois já se descobriu vasta rêde
que operava nc território da Ar
gentina em detrimento da segu
rança das Nações Unidas,

Buenos Aires, 26 (U.P.) - Os jor
nais, nas suas edições de ontem, à
tarde, e os matutinos de hoje es
tão-se referindo às sensacionais
descobertas da polícia arg�ntina,
empenhada do desmantelamento
de vasta rede de espiões do «eixo».

Montevidéu, 26 (U. P.) - E' espe
rado a qualquer momento a rutu.
ra das relaç8es diplomaticas da
Argentina com as potências do
«eixo}) ,

exéroitos já mui s vistos na Grâ
Bretanha esta pronto a obcd e
cer à ordle.lI1 de invasão que se-

mimar-á o curso dia guerra nas

duas frentes.

GUARDAaCHUVA
O guarda-chuva achado e depo

sitado nesta red':lção pelo sr. Ma
nuel Cruz, foi entregue ao respecti.
vo d?no, sr. Orlando Gonçalv..s.
funCIonário do Departamento de
Educação.
• _...,.._....wr-_a_-_...._-..-_,..'•.,......-.-_••-.-....._-_• .,..

ULTIMA HORA

A Argentina rompe
com o «eixo»,

Buenos Aires. 26 (U.P)
O ministro do Exterior da Ar·
gentina declarou que o go
vêrno nacional resolveu rom�
per as relações diplomáticas
c�m a Alemanha, e Japão.
Vao ser entregues os passa
portes aos representantes da.
qUilles países em B. Aíres.

contingente expedicioná- PARA ALIVIAR
rio pronto para partir OS ZUMBIDOS

Rio,25 (A N.) - "O Globo" noticia que já está pronto para E A DI FICU L-
?artir para a frente de batalha, o J o Regimento de Artilharia Pesada OADE DE
,l:-.��!��.:. .". _

- ._.___...,.._.."._ o_w _..w._.I'w" OUV I R

?!�)d�n��Oà in��ero!it�I�� j E' prop�sito
le seus associados, o Instituto I do governoBrasil-Estados Unidos fará exibir.

Um

Se V. S. sofre de aturdimento
catarral e zumbidos nos ouvidos,
compre na farmácia um frasco ele
PARMINT e tome-o de acôrdo com

hoje, às 4,30 e 7,30 horas, os fi!
mes cinematográficos que se se

guem:
A- Notícias do Dia.
B- Orquestra sinfônica da Cali-

fórnia.
-

C- Por terra das Américas - pro

dução de Walt Disney.

Nova Iorque, 25 (U. P.) - O
?,"ovêrno da Venezuela têm o pro
pósito de incrementar as indús
trias nacionais, por meio de em�

préstimos a longo praso. Assim
falou à imprensa o presidente ve

nezuelano, Medina Angarita.

as instruções da sua bula. Parmint
alivia prontamente os aborrecidos
zumbidos dos ouvidos, As narinas
obstruidas desp§jam o catarro, a

respiração se torna mais facll e

cessa o desprendimento do muco

nasal na ga::-ganta. Parmint é agra
clavel ao paladar. As pessoas que
sofrem de aturdimento catarral,
farão bem, provando êste reméclio.

Cine Odeon
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