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Declinou dos bons ofícios dos EE. Uullos
WASHINGTON, 26 (U. P.) ..• COMO FOI OPORTUNAMENTE ANUNCIADO, OS ESTADOS UNIDOS HAVIAM' Of$BECIDO
SUA MEDIAÇÃO À RúSSIA PARA RESOLVER A QUESTÃO RUSSO·POLONESA DAS FRONTEIRAS. HOJE, o SE<tit��ÁRIO .

1

CORDELL HULL FEZ, A RESPEITO, A SEQUINTE DECLARAÇÃO: b·A UNIÃO SOVIÉTICA DECLINOU DOS BON�F1CIÓS
DOS ESTADOS UNIDOS".

Reconquistaram
Wrl,oningrad
Londres, 2fi (U. P.) - Os patrio

tas [ugocslavos reconsquistaram
:Mrkoll1igrad limpando ao mesmo

tempo, toda a zona elêsse centro, de
tropu's alemãs e chetiniks. Esta, in
fOl'lnaç;lo foi dada pelo comunicado
do exél-cito de libertação. Segundo
êsse mesmo comunicado, os ale
mães foram obrigados a abandonar
Glanv;e, retirando-se para' Livno,
enquanto noutras operações os pa
triolns perderam Tuzla.

A Espanha adotará
severas medidas
Lon,clres, 26 (D. P.) - A embai

xada e�panhola i'nformoll que o

minils.tro das Helacões Exteriores
da Grã-Bn:"Lanha, .si-. A,ntony Eden,
te\'e cOl1lullkaeão do duque d'Alba,
Que, em consêcruê,l1lcia dia, recen'te
�ncidlen,le da calocacão d,e bom
bas nlUiIl1 ca'rregall1len�o de laranjas
destilll,alda á lnlglrail.lerra, o chail1ce
Ier espalnho,1 I'ecebeu inf'orunações
do �(m ,"'o,vêlI1J11o nlo sentido de as

s'egUl1"ar "'alo. rClp�eselüanltle bnirtâni
co que ais auto.rildadles com�,etenles
iCSlPanholas a,do,tall-am as mms seve

Iras medid,als afim d'e ,evitaJ' a re

petiçàJo de a<tos sim41lar.es.

A assistência
aos lázaros
Rio, 26 (A. N.) - R:eI3.Jizou-5C

a asscmbl éi a geral da Federação
das Assoei acões de assistôncia aJ()IS
lázar-os para a eleição ela nova di
netorta. A Sina. Eunuce Weawer,
pnes irlente fez a leitur-a do relato
rio do qual corista a existência de
2 m id filhos sadios de lázaros, in
ter-nados nos 27 preventór íos anti
leprosos do Brasíl, sendo que des
I os 22 foram corustrmidos por in i
ciiahivas da Federacão com o auxi
Iio do govêrn o. A ·dine10ria f.oi re
eleita.
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Apesar da resistência, os Aliados avançaml" Espelho da guerra na EurapaOcupada a cidade de velem, - A esquadra
em ação. - Pela posse de Cassino

Argel, 2G (D. P.) - Oficialmente
c dcstró iers aliados canhonearam fôrças clxistas aos soldados alia

se a,nuneia que ai aviação aliada aLa-, i rrtensaeruenl e a estrada Fnr-mi a- dos que deSlC'll1barclaral11 ao sud o

cou diversos objetivos ferroviários, Te'nracina durante a jornada pas- este de Hoaua. Informações autor i-

Itália Central destacando-se ;::5 sa�a. puranlle a noite fôrças, I?a- zac�as _ destacam qUle, apesar dessa
v.a '.. vais Iigeirus atacar-am com êxito I resistcn OI a crescerute, prossegue o
CIdades de Frascatli, RIe, Ceprano 111m comboio alemão ao norte da avamco dias tôrcas aliadas.
e Belmonte. cabeca d'e ponte estabelecida pe- Argel, 2fi (U: P.) - Tropas do

Loridees. 26 (U. P.) - As, fôrças los A11iados na zona elo porto de Quinto Exércili� estão combatendo
do 'Quinto Exército ocuparam a :"iertllulnlo. pela posse de

í

mp ornantes eleva

cid.ad'e de Velletr.i stiuada na Via Londr-es, 26 (e. P.) - Os ale- ço es sjtuadas ao nordeste de Cas�
Api a a 30 quilômetros ao sudeste mães destruicarn as comportas da sino. Essa Iruoprtantc .operaçao esta

de Honua. Segundo in,fCJlI"m,antes zona pantanosa de Pornti nas, S1't11a- sendo r�aiIzada principalmente p�
.autorizad,os Vell etri é uma locali- da ao nordeste de Porto Nettuno. los couti ngentes f'ranceses os quais
dade de O'r�J1Ide importância esbra- Essa informação foi divulgada pe- já conseguiram desalojar o inimigo
tégioa, p�is dela parte uma estra- la emissora do Cairo. Tra�a-s,e, ao ele di.yersas elevações. Tnforma_ntes
da transversal de 25 quüômetros, q�� parece, de uma tenhltI:va para a�Jtonz�,dos �estacam que a artIll;a
que une a Via Apia à estrada de dificultar ? avanç o d'Os, A,ltados. .

na n:azIsta', u�stal.a?a nas elevações
Cas,sÍllÍna, Argel, 2fi (U. P.) - Está aumcn- refendas, esta dificul tando a con-

Argel, 26 (U. P.) - Cruza.dores land o a pes'i,s�ê,nicia op'osta pelas lluista de Cassino pelos Aliados. 1

A Argentina rompe as relações com o eixo
Extraordinária repercussão do aconteci- Tl����ll;� ���lb�'�e�s�I:���!�i1'Oql�e�

meDio. - RenoziJ�o do povo estando suj,eitos à convocação, os
� cidadãos "áH,dos até a idade de 15

Buenos Aires, 26 (U. P.) - Referindo-se ao rOl11pinlClnto das rela-I permanência de represen,tantes rIa
anos, oS mesmos ficam assim sob

ções da Aro'entina com as nações do eixo, o minis,tro elas Relações Ex- Alemanha e do Japão.
t
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a pro eçao a, el es<pecla que es-
tel'iores decl:::,roll que fOl lnstalLlrado processo contra tod,os os elementos 'Vashlllglon, 26 (U. .) - O ;';1'.

t0b I.

C d II II ll'f
. <,I e ece que nenhum empr,egado

(Iue, n,rotegidos pela hospitaJi.elade argentina lrataram de agIr co'ntI'a a .01' e
- u mam estou_ a.os ,lorna·'

1'111 l'dadey
. militar pode ser clispen-

neutralida.de do país. Serão respons8hiliza,dos no processo os represen- listas que os Estados "Cmdos (' as'
dA campanha do

'tantes diplomáticos do eixo que encobriam, através de pri\'ilégios e con- outras repúblicas americanas, bcm
I sa o.

cigarro para o cessões especiais, a ação nefasta de elementos e organizações, entre as como os demais alia,dos, sentiam-se
---------------

4:ombatente ({ua,is a' espionagem a favor dos totalitários. O chanceler argentino, em satisfei.tos pela decisão da Argcnt;- I IBaía, 2fi (A. N.) - A União dos se"uida afirmou tratar-se não de uma ação espontânea de espiões, agin- na, porém declinou de dizer se fi

A ,."
Estudantes, em cola:boração com. do" iso,l�damente, e sim de uma ação planificadal dos governos do "eixo" atitude argelnltina tramai reconside- • rmaçao IL, B. A., comemora,ndo o segundo I

, f t't" d A t' f c le esp'ol1a�el11 ração por parte dos Estados Unidos
aniversário do romJ):limento das re- �'.fim (te tralns �Tmar.o ern on� a rg�n II�la em () o (

_'
1 ::>

}l"ções do Brasil com a,s nações do contra as Naçoes Umdals. Em VIsta da gravIdade dessas açoes encabe- qua,nto ao não reconhecimento do

"eixo", lançará, dia 28, no comér- cadas pelos próprios governos das potências do "eixo", o govêrno a,r- atual govêrno da Bolívia,
cio .e. n_?s fáhr�cas, a ca�panha r

de ;elJl<lino não podia mais conrtinuar mantendo relações com os mesmos. Buenos Aires, 26 - Urgente
aqlllsIçaO ele ltvros e CIgarros Ges- '"

(U. P.) _ O presidente da Repu-ünados 8,OS combatentes do Corpo
Ex,pedicionário. Londres, 26 (U. P.) - Nas esfe- amizade legítima, leal e absolutn, blica, general Ramirez, começou a

ras britânicals foi recebida, com para com todos povos livres. A fallar às 11 horao5 e trinta minutos,
grande satisfação a llolicia da rup- hospitalidade que o gO"l'rno e o expressando que o propósilo do go

I ura diplomática, da Argenrtina com povo ofereceu aos estrangeiros, el1- vêrno argenu,n,o, era manter "a, SLl-
I

as polências do eixo, fato que é tra naqu.eles pón\C.Ípios, O menos lidariedade total americana".

considera.do tallvez o maior aconte- que pode exigir a, Nação é umal leal Buenos Ai.l'es, 2G (U. P.) - A
,

t I A
,.

d S I 1 d corresponcle'llc·l·a de sentimentos. A .J1iortícia áo r,o.mplÍlne'n'lo d,e relacões
Clmen o (a menca o u (es e a

cio g,ovê,rno ar@cmtilno CI0111 o ""ei-
conferência do Rio de Janeiro e a seguir alfirt11ou: "Estamos na pl'e- x,o" ca,us'ou enorme sa1isfacão em

d 1 B '1 d f' t 1 dI' 1 A, t' PI· tRio, 26 (A. N.) - Liberdade La-declara,ção e guerra (O l'aSI. sença e a os co 11,prova Os pe a '1I0Cla a ""rge'll, ma. OPU! ares .1''0-
'I l' marqu:e está sendo esperada hojeBuenos Aires, 26 CC. P.) - O polícia federal, que caracterizam c.am el1llre SI ca ,or>osa's fe Icitacões .

peIa medilda que acaba dle s,er" t'o- aqui, VIa a,él1ea, afim de assis1il1' a
Presidente Hamirez ém sell discltr'" uma a,ção encoberta e organizada il1ada, co,J.ocalnidlo. o pais J1IllIl1lIa po-

estréia do seu filme "Amor e He-
so dirigido ao pais, expressou que de espionagem sôbre i,nlformações sicão frlalllcamerrte slimpática às roicidade",

"a históri?J e a tradição de nossa de guerra, imputável ao "eixo". Naçõ'es UnildalS, P-a-r-a--e-S-.-U-d-a-r-------
,n.ação tem demonstrado que a Ar- Isto menos cabe a soberania nacio- �.....- .......r.-.................�_�.........,..,.. .

gentina mantevle em todos os tem-,
nal. Diante <ia gravidade desses su- aspectos cIa.---HOssa

pos, uma politica, internacional de cessas, tOl'lla-s,c incompail:íveI d Os mosquitos mobUizacão
sobre a Alemanha Montevidéu, 26 (U. P,);-
Londres, :ln (D. P.) - Ofi�iyl- Partiu para o Rio de Janeiro amente se anunCIai que os aVlOrs

I
. - . . .

"mosquitos" alacaram esta noite, missao milItar uruguaia, que vai
objetivos a oeste da Alemanha, en- estudar vários aspectos da mobi-qu.anto outros aparelhos Opel'anllll I), - d I f b 'I'contra! �eterl1Jillad9s POlJ1ltOS. �,o 1l00'-llzaçao

as orças rasl eiras. A
te da F rança,. nao se V�t'lhCHndo missão é presidida pelo coronel"en�1Ul11a pel'da entre as forças <1t3,-

A '" Frantes. ntoDlo rancese.

o Mexico
-

nôo
México, 26 - Urgente (D. P.) - O ministro do Exterior ammciou

que o México não reconhecerá a junta governativa boliyianal.

i H. 9020

AS FRONTEIRAS POLONO-RUSSAS
A Inglaterra não reconbece as conquistas russas na Polônia.
- - Recusada a mediação dos Estados Unidos --

Lancines, 26 -- Urgente (U. P.) I conhece nenhuma alteracãJo· terri-
�- FaIando na Câmara dos Co- vocadas peLa gnenH, salvo aquelas Itodal qUle se tenha efeti_iado na

ll:uns, o miltüS!lt,O Antony Eden ln.1 que Clons,ta�'en1 com? bom con'sen- Bolôni,a. deslcle agosto .de 1�39. Es- foram os naz·lstas os assass·lnos<dt,eou que a Grã-Brle1!anha nã,o re- ti11le,nto das pn'rtcs llltel'l'S,sadas. sa c;OIntl:n,ua s,eIJll(I� a sltll'açao.
,

'conhece as co,ll'(fulilstas rlllssas em -- \\'as.hmgt.on, 26 - Urgent,e ("C.
derritól'io plolones.. Acres,centotl A 1}Iutn que eu redigi - acres- P.) - Os,!'. Cordelll HUlll informou Moscou 26 (U. P.) - O relatório dai comissão encarreaada de estu-
que o govêrno britânico aind,a s'e centou - a.o. premi'�r pol,o,n�l<; gc- (aOl� jloilmaJi.s;tas que li H'�ssi,a decli- dar os assa�sínio,� em massa" cometidos DO bosque de Kati�, afirmai queJ1ml1rcm fi,('.'l á rlccIar.açã,o fo.rmula- neral

Silw.r,slU,. deplo'ls, da,�lSSlllatu-1 il10U de ,a�en,taJr 'o ofer,eCInl:eJ1lto. dos

I
foram os nazistas os autores dessa inominável cau-nificina. DiversolS do

da IPÜo!' C,h,lll'ohiH a 3 d,e sle'Vembro ra do acônel,o rrus,so-poJ otlles, esLava bons Ofl'OlIOS do's Est'aJdo,;; Umelos cumellltos, encontrados em poder nos mortos, assinalam que os mesmos
,de 1940 sôhne

�

o nã,o r.ec0!l�ecimB'n- cr-edi.gilda da se@uilllt:e fÓ[,llUa:.- ':0 I p'ara so}.uc10nalr a ques,tao p.o10ne- foram aniqulil,ados muito depois de março _de 1940, data essa! em que se-
,to dlc alteraçoes terntOl'lçus p1',o- govc,rno id,e 8'11a MaJestade na'o I e· Sa, gUJ1Ino OS l1a7.tS,tll�, os poloneses em questao foram U1Qr�oS pelos .rus�os.

Moscou, 2fi CC. P.) - Como n, avalanche que tudo arrasa em
seu carninho, os solidados soviéticos esmagaram, hoje, outro im
portante baluarte alemão no setor de Leningrado: Krasnovardeisk
lú caiu em poder dos russos. Segundo ordem-da-dia expedida pelo
ma<reclhai Stalin, a cidade foi tomada de assalto ficando assim
defiruitivamcntc desbaratado todo o sistema de f�rtificações na
zistas na região de Leningrado. A campanha de extermínio do
invasor nazistai prossegue cada vez mais impiedosa. Segundo os
despachos da frente, os alemães estão sendo liquidados aos ma
gotes, impotentes que são para elnfrenlar o impulso dos soldados
de Govorov, cujo ardor combativo se vê fortalecido pelai sucessão
diária de retumbantes vitórias contra o odiado inimigo. Captura
da Krasnovardeisk, espera-se, agora, a qualquer momento, a que
da de Chudovo, outra, importante posição nazista que os canhões
russos estão demolindo. Na Itália, os Aliados contíouam abr-índo
caminho na direção de Roma, embora a resistência alemã comece
tI se firmar. Informa-se a propósito, que os naeistas converteram
em sólidos re,1utos de resistência todos os edifícios que se en
contram na Ruta do avanço aliado. Também verif'icaram os Alia»
dos que os nazistas estão reforçando suas linhas com tropas de
paraquedistas. E, na Jugoeslavia, continuam os alemães prcocu
pados com a costa dahnata, temerosos sem dúvida de que seja
a mesma invadida pelos anglo-americanos, Foram hoje ocupadas
pelas tropas alemãs várias ilhas do Adriático, diante da costa Ju
gocslava, como precaução contra uma possível invasão atravez
elas mesma.s.

Até 45 anos
de idade

Vende·se finíssima armação
para estabelecimento co·

mercial de luxo.
Informações na gerência do

ESTADO.

li BERrAD LAMARQUE
NO RIO DE JANEIRO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO::-.Quinta.telra, 27 de Janeiro de '944

o aliado da gripe
Corno n i uguem ign'Ür,a, o Baa

s i l eSluá :JJlrLeuç<tt!o dum surto

cpi dcmico (Le g!'i'lJ(', que pode
chcgur a qualquer nuo m cnt o.

Sendo assim, juxl ific.uu-sc to

das as precauções e nu-d i das

preventivas tomadas pelo gover
no c pela p op ul acúo, pana ate

nua!' o perigo da mo lésí.ia, caso

a mesma nos fll<:a li sua visita

imdescjúvel.

NOVA YORK - jal1,eko de HJ44
- (SEHVIÇO ESPW::i...L DA IN
TBR-AMBHlCANA) - Os br.asilei
ro� {'�tão começondo a sentir Ioda
a intensid ade da guerr-a e isto já
se torna bem elas-o C,()lU aserisivcl
diani nuiçâo notnda 1110 número de
automóveis e ô!liibus n/as ruas do
Hio d,e Ja,neiro. Além (ÜSltO, a ]lar
te nIO,['Ite do Brasil está chcia de
bas/es $,ubmapinas e (1.e aviões.
Es ta opinião foi 1'ecenrtemen te

cxpncss/a por Bidú Sa.ião cantora
iJras'ileil"a IlHlillldiaIQlJlen/te' clo,nheri ..

da, (j l]'c 5'e a-c 11'1 em Nova Yo'l'l,
j)T'Üp:1lrandü seus papeils nas úpe:rras
p�lJ',a futlllras exib.iç'õ�s 1110 Metropo
Jit/n,n Op.era HOUlse·.
Bi.dú Saião. declaro/u que g()sta'1'ia

de ver a sua Pá<ll>ia lI1alndailldo a1'
tisla,s aos Es'!acl'os l:n/idos num pro
g:rama de intel'camhio ar,lis,tico
que, sem dúv1Ída allgu<m.a, se,r,ja d/e,
grae(].es beneficios para os dois
países.

DecJla/rOll ainda q,ue era lIllla ad
lIliTa,([iora do Presicle'lrte Gdúlio
Valngas e d'e sua espos/a, cuia ilnife
ldgência, espíri,to filan<!r<\pico e

gnaniCIc bOlndaue são etlogiados por
l/n,do ü Bna's,il qu/e tem a "entltn>ia
de conhecê-la, ,Compra. venda e administração de imóveIS.
Bi/(lú Sarião conheceu o :\IIa,cstro

AI:tuw Toscanin/i I"dl d,ez anos R F 1 S h dql1�lI1ido e�tl!da\'a no. IScal,a de �ri- ua e ipe c mi t na 4 �
Jão c estivlel'am juntüs mais tardc

.

FLORIANO'POLIS I_em :\fava Y,ork, Toscanini pcdiu-
lhe qllle experimentasse ,o papel dc

/

'soprallNl /['111 [,(I De11loiselle de Dc- ::..---------- !DI__Eili_� .. I
1, B'l' S

�- iii

IIJussy e j{ u aião venceH Ulll I
O. K. 'TU.DtO

«'Olnlc'urr'SO conl "lodos os sopra-
I'V'__._ - ..........,." _ _ :=;;;:::;;;::;;;;;:;;;;:::;;;;;;;;;;;;;:;;;::;:;;;;;;;;;;;;:;;;;;;::::;;;;:;;;::;::;:;;:-;;;::-=:-;;:-;-----=-:-:::--:::-::--

\ 11I0b��d� então, a S,cll111ol"a Saião Instituido O {(Certificado de Equipamento» I

O I
I T�mi'Oém a Colômbia

\'I(�11I 1e.rl!<1,o a.lu:ação (lcslta,ca/(Hrsls/ima FUlO, 25 (A. N.) - �� a s�gllinte I Ant.;')o - I� aümissil',el a lltili-I rlfD he-se do seu I nao reconheceu
J!'()S te'alt,t'()IS !'t1rl'COS de N,ew Yo/rk e a l!1lt�gra ,d,o d'ecl'eü)"llel 1l1.stümndo Illa'Çã,O di(J,S "l),eposit()6 de Ganll1-

y BogO'lá, 25 (C. P.) - O govê,rno
PhilhHldphia, cOillqruistand,o os o "Clerlt�.fJcla{�? d�, E.q.LU!palllC'��t/o":llia.'" il1.d,rpcnd'e)1ll.emCl1I1,e do plaga- relo"gl·O t.

dia, Collombia lal1lunciou que não r.c

�1,pJ.311IS0S Utn'3n'ÍiI1IleS do<s 3mal1ltes da ,�nt. 1 - �lc,a Ill1siIJl'lIH,';O o .C.er- Jl11C'!]t,O do impüs!o, sell1prc quc a I C''(},]1>!Tecewá o 1110""0 glovêr'l1O() '(Ia .Bo

hoa musaca 1110S Es/ta,cIos Unidos. tJflCaJdlo de Eqrlllpamento , eml,tldo re,t'I!'Iada f,or destinadia a cobri/r
I liV1ia, a cXlemp'lo c!OL5 n'UnH�,f(JSI(}S

_ • ..:o••_ ........._._.... •••_._.--.,. peLo
. .Ball1co,do,Br!asill�S,A.comg:a-l,prejuizos nos lermos do alrlig10 301 A pais,e.s la'ii:no-ame.rieanos que já

A A
l'unha do Govel'n,() l<edC<r,al para I?u a r0aliz'ar inves/tlÍmentos que sc-I ,;e plronlunC,la,1"Rm no meS�110 senti

.

9On I-a �.er. Ire. s,g�1a,d/o em. m()ed�.l d.e curso ,Iam ele li lili,(la,d e, a jllizo do GO\,l'r-1 JO "LHERIII I!RILLO
(!lo. rr;ambém se mani,fes10u pc](

mlC11'I1'aCl.Onal, na ct'Uila em que f()II' no. 11 11 U
nã-o recOInheclÍ'I1lleil1{o a Repú,bdica

p()�síYel ao p,o,n�adlor ad(llllirir I.I]Ú- PUirágl'afo único _ A eXÍlst<!ncia i
dOll1inicana. Os jo,rna.is de La Paz

qnJl1las e ute,l1'SlillOS, no esü'angelro, de prejllizos &erú dCII.lol1s'trada pc- 'I recebeu variado sortimento
dão gnlll'cle destaque ao noLiciúri(

Ida Jsma
para o rea.pareJhamcnlo de sua 'l'::mle a Junta dL' Ajll';'ies d'e Lucros

em lôrno d,o não reco/nlhecimenlo

empne,sa. Ex!'ra'orddnó/rjos de qlle lrab o '11'-
dos famosos relógius comen/landlO Ia siluacão de Vál>ios

"Paragn�:o únJi.co - A palavna ligo 90 do c!ccre!o-llci 11 .... de.... OMEGA e LONGINES, p011l1'oS .de vi,sla. "La" Razon" acre

emp'l'es.a, llis/ada neste artigo, de."", .. elc 1944. últimos modé1os, que está
di,la que os ae'Oillltecillllenl1O's não jm

Aliviada em POUC!OS Minut';:;3
oompreem,d,e I,odas as ,en,udtadcs Art. (iO - São !'cC'iprncalllcn1e vendendo a preços módicos,

pliq,uelll o bloqueio cOlmeroial, cn

Hbrangli(la� pela expr.css�o. "pes- DOillil'elr,"!ivle'is, a pedid,o (lo I>espe-c-
qUH,J1lto üurtr'Ü .i1o J'lna I es/eIJ'leVle: "Se

Em poucos minutos a nova rcceita - soas lur d "1 1 [ t·,
'1i'cr o blo'q/ulc.io, a Bolívia dleve es

M�nd.aco -- come�a a circular no sar�ur,
'

"
1 leaIS. (a /C,I (o. Impos 'o tlVO 11Il11all>, as somas eOlT,eSlpOIl- R A

>

t P
-

aliviando os acessos e os ataques du :,'Iia
de ]'e,IHI-a e aln�]>a. os agT1cLllt()il'e�, dentes 80S "Cel�lifiC'a'("los dc E�u:i- ,u a r Cf pres e a va tilULlila,r <desde já a in'llÚ'Sltl'ia agro

ou bronqUIte, Em pouco tempo é pOI'f'i'.'pI que por, lnterlll C'd I o .d� co/?p'e�alll- p,ailnell'l()" e "Depositos de Garan- pecl;{Jria, p,a/ra basta/r-s,e a si pró
dormn' bem" 1'espirando line e facilmclite, "as c}iese,Wil'elll ae!qm n.r maqmm1as tia". pwi ii, De Lonc1/l'es, i·nfo'J'il1laill1 qUe o

Me�daco aIIVia-? mesmo que ° muI seja � - .......... _ ............... - - _ .............. - _. ,.�, 1 B I'
,

G
antigo, porque dIssolve e remove o mucus C utE'<l1's,i/lios paira a agricu]!,l�ra, Ar!. ia __ Aos portac1,ores (le

ml'!1IIS'vro (a o lVll'a na rã-Breta

que obstrúe as vias respiratol'ias minando Al1t?O O "(' t'l"..J I "(' t'f' I l}" " (j E I A 'd' pos/to ,logo após o gol'pe revolucio
Il suu enel'gil:, tll'l'uinando sua �aúde, la-

" ,- - S .,c,n I llC::hl0S ( e .c,r 1 lCal ,os (e c.epuil:pamenlo se- rupo S(o ar rqul locesano
zendo-o senta-se prematuramente velho, Eqlll]J'amenlo" são nominativos e rá cJonceüidla prioridade ele impol'-

uha, Ant'C'l1or Pa.tino, reTIlwcliara aKl

MendacQ tem tido tanto êxito quI:. se ore> inlr,ams,feríveis e l'enlc!erão jnros fação.
«São José» n{Jrio. O' sr. PruHno achava-se nos

rece com a garllutJa de dar ao -paciente
.

d li' (3 C/) A t 00 S _I' MATRICULA Estadlos Unidos desde J'UUhiO ú,Jtlimo
respiração line e faeil rapidamente e com-

anl�alls e res por cen,to '10, pa- 1'." - C aS COn(l/lcõCS de
J.l'leto ,alivio do sofrimento da asma em pou- gos pel,o Bamoo do Brasil S. A. pOir �meJ'il'a o pepllliürem os ""D<eposi-
CDS dIaS. P�ça Mendaco, hOje mesmo em OOllira do Govê.nn,o FNlenal. tos d'c (;aI1a!]!ia" s,eni,o li/bera,oolS a

Previno os interessadcs de que

��:J��1�r �;��:g��'. A nossa garantia 'é a Ant. 30 _ Ficam tambóm Í'nsti- pal1tilr de 10 (],e ja,neiro dle 1946, a matrícula do Curso Preliminar

1U' d
tuhllos os Depú�iitos (l<c Gwrnnlia", Ar'!. DO - Os recolhimce,n'i'Üs l'C- dêste educandário estará aberta

.....en aeo A�a!:;:�n feH,os no Banco dü Brasi,l S. A. com latlivlOs aios "Ce'r.tif,ic'a/c],o<s de Equi- das 8,30 às 11,30 horas de 24 a

AGORA TAMBEM A CR $ 10,0 respoJ1,sabilidla/dle.s di() GIÜ'V0r'l10 Fe- pamen�lo" e "Depiosi,tos de Gnrran- 26 do corrente para os alunos do

'leral, os cru'ais terão c!enlire outros tia" serã,o newl1zadns, trime,si!ral- ano p, findo e de 27 a 29 para os

(j M d
�

I D' V Ih obj/eNIV'os O elc fazlel' face a prejlli- mente, dle 31 de maH',O em di aUlte novos candidatos. Todas as demais

rupo O e O I( Ias e O» zos dlos deposi lanLes, desfIe qnc de a.côrd o C'OIll tiS iillls,t.ruções que informações serão prestadas no

Matricula cO!llpronnetam profundameu'te a S'Í- f,nrem ha,ixlad'm� pelo mi'nistro de ato da matrícula.

Previno os interessados de que a tuação da cmpnesa. Es>iaclo cIos Negócilos da Frazend.a. Fplis., 21 - I - 944,

matrícula dêste educandário estará Parágrafo únko - É aplicável Art, 100 - J�ste d,ecr-eto-Id eniÍra- Américo Vespúcio Prates, Diretor
aberta das 8,30 às 11,30 horas de aos "De'pósiltos clle Ga'ra.ntia" o (lis- ,rá �1ll vigOll> l1,a data de sua p'llbl,i-
27 a 28 do corrente para os alu- pos,to !lia padgnaflo único do ar!. c.açao. EMPREI!O Rapaz de 17
nos do ano p, findo e de 29 a 31 1° e 110 al't. 2° dlêste decl'0l:o,leí. Apt. 110 - Rev/ngam-se as dis- U anos de idade,
para os novos candidatos. Ant. 40 - O Lev'antmTlcnto dos posiçõ/es em cOlnJl,r,áll'io.
Os que se matricularem no I' ('llerpó!s'htos, ante.s lLo plraz/o flixado ""••�w.-.·_-__.••-.-.·.·u-.w�._-.·_....-......... eservista, datilógrafo e com

ano deverão apresentar certidão de no []Irt. 80, só poderão r'ea,lizlar-s,e Ao tentar esquivar-se às determl- prática contábil, dando boas

idade e atestado de vacina. u1Jedil:J.llte O pagame,mt,o dlo implOsltü nacôes dos órJ[áos de Estatística Mi< referêr,cias, procura emprego,

Fpolis,. 25-1-1944, sôbne lucros eXltlnruoTdináI'<Í'os, caso ;ítar, uma pessoa revela o que é; d aptt>do-es
. 'd' ,nl'ml'go do Bras}'I, E para os l'nl'm',

on e quer que suas

It,JLIETA TORRES GONÇALVES em que o dJep<osl,talute nã/o tera 11- u. , O
Piretora Ire-i.to aos juros es/tab:elec.irdlos no roa do Brasil, a lei é infledvel seJam aproveitadas. fertas á

� v, 4 wr.t. 2° dCSlt,e deCl'elti()�]ei. lU. E. M,>, • Gerência do Estado para P. S.

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel, 1022-Cx, posta] 139

A.SSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr' 70.00
Semestre Cr. .0 •.00
Trimestre CrI 20.00
Mês CrI 7.00
Número avulso Cri 0.30

No lnterior :
Ano CrI 80.00
Semestre Cr' .5.00
Trimestre Cr$ 25.00

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não pu.

I
hlicados, não serão devolvi

dos,

A direção não se responsa
biliza pelos conceitos emi ti

I dos nos artigos assinados

------

Bidú Saião e o
esfôrco de guerra
do Brasil

A propós ato, o "Coi-rcio
Manh

á '

di.z que o Carnaval 6
da

_ I Ele lutou com o seu dinheiro para salvar
_

Salao o mundo da ganância
«Sao Jorne- II LUTOU para realizar a visão de seu pai e justificar a fé de

� sua mãe,

A proprietária do Salão "São LUTOU para que a filha pudesse encontrar a felicidade com o

Jorge". precisando viajar, pre- homem que amáva,

tende vender o referida salão, LUTOU para que a "Casa de RothschiJ'd" pudesse ser o baluarte
Trata-<:e de ótima oportu- contra a injustiça e a ganância,
nidade, pois a referida se- «A 20Th. Century Fox» apresenta a partir de hoje 50. feira. no

III nhora compromete-se a ensi- Cine Odeon, um Eí lrna que foi denominado a "produção inspirada"

I
nar os interessados, os quais de Darryl F, Zanuck,
devem dirigir-se à rua Cori- Trata,se de "A Casa de Rothschild" um filme esplêndido, que

se lherro Mafra n
' 160. imerece dos críticos, OS maiores elogios,

I
Corno principal interprete, aparece George Arliss no papel de

-*. IM.... H*N.""
Natan Rothschild, o homem que se conservou um baluarte de poder

15v-4 e, dignidade, num mundo desmoronado, Fiel à crença de seu pai, e à
�....-_�..................._....... fe de sua mãe, ele sozinho desafiou uma nação.

LIVROS
Sozinho contra_Milhões, .êle desafiou o mundo e era êle o único

"
homem entre a naçao e a ru irio. ... um pedestal poderoso.

,

Com sua pena, êle quebrou a espada de Napoleão, e com o seu

U�ADOS our? �le impediu a invasão da Inglaterra e matou as ambições írn-

.._, perio l is tcis :3.0 Corso'
Todos por um e um por todos: 5 irmãos unidos ete::,namen te

Compre e Venda I
pelo desejo de um. pai meri�undo. �on�;a. todos os seus inimigos, êles

. "

permaneceram urudos e gUIados pela r e iricbc lcvel de sua mãe es-

Literatura, Pedagogia, PSICO- I tremecida,

Iog ia , Matemática, DIreito, En.l. Um romance de amor e sacrifício; amavam-se mas não pode-

genharia Medicina Topografia I
r iorn casar-se: Ela era uma judia e Ele era um pagão.

C· 'f" 'E' I "d' "A Coso de Rothschild" apresenta ainda no seu elenco, além
mematogra la, etr ici ade., de George Arliss, LoreHa Ycung, Robert Boris, Karloff e C. Aubrey

I
Rádio, Navegação Marítima e Smith,

Aérea, Geodeséa Frs ica Qui "A Casa de Rothschild" o soberbo filme da "20 Th Century
• , Fo" t

r

t i d h' t'l d C' Od Ií d d
mica, Mecânica. Carpintaria,

x es ara a par lr e oJe.:r;Ia e a o rne eon, o I el' os

I'tc ,tco. L. ROSA
cinern os. G. s.

I Rua Deodoro, 33, Academia de Comércio de Ss Catarina
IIPIA�TO Precisa-se alugJ8

Ir� um, Ofertas ao

sr Cabot, no Cabo Submarino.

I

uni aliad o rnol
ó

ri o da gripe,
III es III () nos peri o d os sam i+át-ios

nornrais da vi«l a da cid'ade. Is
so acnntcce , porque. n o tr lduo
C,l:>l:a\"t!cs'cp, parte (hl popula
<:üo bebo mui s úlcool do que o

faz counnuc n
í

c, Iu biga-se com

os [,o]glled()s de rua e reune-se

em grurudcs aglollwl'a<;ües, pú
Lli cas ou privadas. Scgt.n d o os

,
hig,icu,is,las, a bebida, a Iadi ga
e as uglomeraçôes são f'auíor es
C SIS'Cncio Ime lüe Invorúveis às

epi dlé'lll ias, fautores que se con

jugam, C()lHO é notór-io, nas fes
tas cled icadas a :U,OlllO.
Sendo assim. será de todo

ac o n'scthável que,!liO próximo
mê« de Ir-vcreiro, o povo evite
os excessos. l� cei-ln que o Car
naval é a gil'<lnde Ies ta popular.
Contudo, ó melhor prevenia> do

que nemed ian-. E um Carnaval
raci o nad'o s erú sempre melhor
d o qllle lima ep i diemia ({ic gripe,
que p orücrá oausur mudes irr e

paráveis à colctividade.

Livros didáticos para todas as cadeiras do

CURSO COMERCIAL BÁSICO e CURSOS

COMERCIAIS TÉCNICOS;
MACHADO & CIA. Peça-os ao Representante,

II
PROF> BELARMINO CORREIA GOMES.

AG1i:NCI.&.S E R"!lJPRESENTAÇõIJS
Caixa postal _ 3., I�oa João Pinto _ II

Rua General Bitencourt, 183,

Florianópoi1. FLORIANÓPOLIS
Snb-lUl:entes DOS princlpals mu.Jclr.lo. do "" """ ....__.... _

ESTADO

�esojvido, enfim, seu problema financeiro!

Rua Felipe Schmidt, 34 - Sala 5 - Telefone 1634

Expediente, Das 8 II 12 e di, 14 i. 17 h•.

Consulte nossos orçamentos para pagamentos a

longo proso. prestações módicas. e vera como é
facil transfarmar seu prédio velho em uma cons

trução moderI)-a, mediante uma entrada pequena,

Reconstruções,

Adquira TUDO ele que necessitar,
de UMA SÓ VEZ,

pagando PARCELADAMEl\ITE,
com as VANTAGENS da compra. à, vista,

servindo-se do
,

CREDIARIO KNOTSISTEMA
Roupas
Calçados

Móveis
Rádios
Geladeiras
Bicicletas
Jóias

Livros
Chapéus
Instalações elétricas e sanltárl••

Artigos para ,resentes
Peles
Casacos
Quaisquer artigos

pinturas, reforluas

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SEGUROS KNOT S. A. •

CompraI na CA SA MISCE
LÂNEA é saber economizar'

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Ra'dl-O Vende>se um rádio'
marca "PILOTO"

co m 2 ondas - em perfeito es··

tado de funcionamento,
Preço Cr$ 600,00

Tratar: R. Curitibanos com'

Heitor Varela. 15 v 8,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o lI,aDe-Quinta.fei,a, 2' de laft.lro ele '944

Conselhos sôbre a gripe
Comunica a Secretaria de Saúde c eletro-quÍmica das diluições.

Assistência carioca através da Agên- 9). - Evite o abraço e o aperto ele
cia Nacional: mão - a aproximidade facilita o con-

"Um dos mais importantes recur- tágio.
sos naturais de q'ue dispomos para 10) - .Evite tossir ou. espirros: em
nos defender das infecções - entre frente às pessoas - é anti-higiênico
as quais a gripe - é ter o organis- - pernicioso à coletividade.
mo perfeitamente suprtdo de vítarní- B - O que se deve fazer:
na C. Isso se consegue, faci! e econo- 1) - RepOltSe - um pouco duran-
micamente, incluindo, em especial, te o dia; de meia a duas horas, em
na alimentação, laranja, limão, ou caso de epidemia, e de acôrdo com a

tomate, êste último de preferência natureza do trabalho.
crú. Uma boa sugestão: um" cock- 2) - Durma - no mínimo seis a
taí l

'

de sucos de laranja e de toma- oito horas por dia, em aposento are-
te com algumas gotas de limão". jado, conforme o esfôrço de suas ati-

O QUE SE DEVE EVITAR E O vidades.
QUE S:EJ DEVE FAZER 3) - Alimente-se ?'acionalmente _

Recomendações ttist ribu.uta» pela Se- variando a alimentação e incluindo,
ereto ria GeHl1 ele Sa útte e Aseistr-ncí a diariamente. alimentos frescos e pro
A - O que se eleve evitar: tetores do organismo, tais como: lei-
1) -- Brite (/ faeliga - diminue a te, manteiga, queijo, ovo, carne, pei-

resistência do organismo. xe, legumes e frutas, particularmente
2) - Iãrite noites em. claro - o os usados em natureza, crus (tomate,

sono é indispensável à recuperação alface, repolho, agrião, cenoura, la-
de euerg ías perdidas. ranja, banana. mamão, limão, etc).
3) - Erite alimentos impróprias 4) - Beba água - salvo contra in-

- os muito gordurosos, fortemente dicação médica, beba água mesmo

temperados ou em conserva ; eles são sem sede, de preferência fora das re

de digestão dificil, irritantes ·ou de feições, DO mínimo seis copos, dia
menor valor nutritivo. muito embora 1 iamente, pura, com sucos de frutas
satisfaçam aos caprichos do paladar. ou em infusões usuais (mate, chá,
4) - Erit« bebidu« alcocticas etc.) .

por sua ação depressiva ou narcótica 5) - Procure vive?' ao W' livre -

reduzem as defesas do organismo: al- onde não haja aglomerações e expon
coolizando imediatamente o sang-ue, elo-se moderadamente ao sol para o

I i.nterferem. na composição sanguínea suprímsnto ela vitamina D.
e na secreção glandular. O álcool eles- 6) - Obedeça aos conselhos sanitú
gasta a vitamina C, importante para rios - confie no Govêrrio e colabore

I
a defesa contra a gripe. com as autoridades san itár ías na pro-
5) - Bnite ((glome1'(lçõe� - certas teção da saúde do povo; restrinja.

. d:versões e reuniões, pel�s aglomera- ao mínimo possivel, o uso dos meios
...,..-_ _••- __ - --.. _

- -•••••- , -.-.-.._� ÇOBS que provocam, taci litam o con- de transporte coletivo e as ligações
;- � tág io, especialmente em recintos 1e- telefônicas.

� COMPANmA "AUANÇA DA BAlA" > chados com. atmosfera confinada. 7) - Chame o 11l('â-ico - se adoe- !
6) - Ente contacto C0111 çriptiâo« cer; não tenelo meios, recorra ao Cen-

Fundada em 1870 - Séde: B A I A -

P?r. serer:l jus.t�ll\ellte as f.ontes ele tro de Saúde mais próximo onde, em

� INCENDIOS E 'l'RANSPORTES contág io. Nao. VJSlLe hosp itais nem caso de epidemia, a Prefeitura man-
doentes de gnpe. terá, permanentemente, médicos com

capital e reserv·as . - -" .. - ' _ .. _ - .. -. Cr$ 71.656.189.20 7) - E'l'ite otniso ele medicamentos transporte e medicamentos para soo

� Cifras do balanço de 1942: - salvo indicação médica. o uso ele corro imediato.
Responsabilidades .. _. . - .. , - -' Cr$ 4.999.477.500,58 óleos e gargarejos antisséticos no na- 8) - Garçtireie com lígltCf, e sal _

Receita . .. . .. - - - .. -. - - - - .. " - er$ 70.681.048,2'0 riz e garganta é prejudicial às defe- para combater a irritação causada pe'
Ativo _ , _ _ - Cr$ 105.961.917,70 sas naturais do organismo. Os com- la poeira, fumo. etc.; .

uma colher das
SInistros pagos nos últimos 10 anos - _. Cr$ 64.986.957,20 primidos geralmente empregados na ele café, de sal de casinha, em meio
Responsabilidades . _. ' Cr$ 76.736.401.306,20 gripe não têm ação preventiva, só copo dágua morna. duas e três vezes
Bens de raíz (prédios e terrenos) - - Cr$ 23.742.657,44 valendo para o tratamento quando ,ao dia, restaqra o poder defensivo da

DIRETORES: - Dr. Pamiilo d'Ultra Freire de Carvalho, Dr. Francisco indicado: as sulfanilamidas não eví- garganta.
de Sã e Anísio Massorra. tam nem r-nram a gripe, só sendo 9) - Cumuntmente ir âistancut __

Agêncras e sub-agências em todo o território nacional. - Sucursal no uteis em caso de complicações. com um simples gesto de cmteaía às
Uruguáí. Reguiadort>s de avarias nas prmcípaís cidades da América, Europa n - Erite l)1p'(/aliros - salvo in- pessoas de suas relações; é bastante
e África. dicação médica. evite os laxativos e polido e higiênico.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS purgantes; provocam deshídratação, I 10) -- Use seninre o tenco - (1118.]1, r ão convidadas todas as Sama-� C AMP O S J" O B O & C I A - Rua Felipe Schmidt. n. 39 o que é nocivo à saúde, acarretando do tossir ou espirrar, desviando o ritc Ra; e Socorristas desta c p't I

�.����i�
#'_-•••••- ..-.-.....-.-...-----...-_-.-.-_-...�

DIA 30
"Soirée Mignon" com início

às 19 horas.

ATENCÃO
Realizar-5e-á no dia S de

Fevereiro grandiosa e

festiva "soirée".

Nio tenh:a8 dúvida em de
nuneíar um. "quInta-coluna",
por maIs que pareça teu ami

go; nio merece tua estJma um

tn.ldol' da P'tflL (L. D. N.). �t�:f��;;f.�ª;:·Ba�uaEv. ����!��. o H I [NT( !.�f��l!.�l��,o��·�L�
rea, o general Canrobert Pereira
da Costa, secretário geral do mi
nistério da Guerra, que veiu acom
panhado do seu ojudante de or'-
deria,

.

- Na Diretoria de Saúde de Exér
cito continuam abertas as inscri
ções para médicos da reserva do
Exércjto que desejem servir como

D IA
profissionais junto aos corpos.
unidades das forças expedicionárias

, brasileiras.
- () presidente da República

assinou decreto promovendo. por
antiguidade. no quadro de o.ficiais
aviadores: a coronel aviador. o

tenente-coronel aviador francisco
d'Assis Corea dEi Melo; a tenente
coronel, os majores a.viadores Ma.

A's 5 e 7,30 horas: nuel Pinto da Silva Vale', João d.
Natan Rothschild com um simples traço de sua pena

que-I
Almeida, Benjamim Manuel do

N 1
-

.

-

di
: - Amaran te e João Adildo Oliveira'brou a espada de apo eao ; e o seu ouro irnpe lU a mvasao a major, os' êâpitães aviadore�

da Inglaterra:
.

Roberto Carlos d'Asais. Jatai João

A d R Ih h-Id da Cruz, Seco Junior. Itamar Ro-I

casa e o SC I cha, Le�i de Castro Abreu e Ri.
cardo NIcoU.

x

Ultimos estilos de finos
MOBILIARIOS

ACABA DE RECEBER o

(antiga
«l.ar dos Móveis)
seceio de móveis d' A Modelar)

Ruo Trojano, IS

Pt * fi .,a .. wa t044CZC

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

salas de visita, de fino acabamento

Vendas à vista e 'a· prazo
dJ.At.L

•

paraize
Wayne Morris e Virginia Dale em:

Por partidas dobradas
COMPLEMENTO l'TACIONAL (DFB Nat.)

QUANDO o TRIANGULO TINHA 3 PONTAS (Desenho)
Preço: Cr$ 1.50 único_ Imp. até 14 anos

PETISCOS - Roll-mops - Herrings - Pickles - Como
rões recheados - Sondwichs - Cebolinhas - Ovos dE'

I
tainha fumadas - Pernil - Pasteis - Empadp.s

Salame - Peixe frito, etc. etc.

CARTAZES DO
HOJE 5a.feira HOJE

CIHE

Com George Arliss, Robert Young, Loretta Young e
.

Boris Karlet t
cOMPLEMENTO NACIONAL (DFB) Nat.

OSSO PARA DOIS (Desenho)
A VOZ DO MUNDO � (Jornal)

Preços: 3,00, 2,00 e 1,00. Livre de Censura
----------------

CIHE ((IMPERI'AL»
A's 7.30 horas:

Fredríc March e Betty Field

Terror do
em:

Domingo no Odeon
Robert Stack, Jon Hall, JQhn Lodder e Diana Barrymore em:

Esquadrão de aguias
(a revelação do �Fruta Cubiçadall o filme do momento)

$Qberpo I ... Oi�ante$CQ I

Quando alguém. tal 00_0_
lherr-o da ilustraeão a.-cima. oft!recar
lhe, em amável gesto, um aê&e do
excelente aperitivo K NOT. Imnbl'&
se V. Sis.. de a.crescentar, ao ascrad.e
oe, .. gentileza.:EfTEE TÃ11-
BEi'1 O I1EU APEIUT/VO

PI1ED/J.ET(J!

IlIl'f /)QODUrO DA KnOTíA../1I0••COI1. E SE6U/J(J$
---_ITJ..'AI 04.

I
•

Dr. ALEXANDRE DE
MATTOS

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

Consultas diariamente
das duas às 7 horas.

BANHEIRO Com'-;;:�:C��
esmaltado

V. L. Alves - Rua Deodoro 35

Cruz Vermelha
Brasileira
CONVITE

Vhacara ���dae,-s;itu��:
na Praia do Meio, (Coqueiros),
com água. esgoto, luz, boa ga
rage, e trinta e tantos mil mets2
de terreno. Informações na Or
ganização Comercial, rua João
Pinto. 18. 10 v alt. 5
h·...-.·.·.......•...-.·....,.·.....-•••-..,._......,

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

FLORIANÓPOLIS

lnrs�-"á·õ-rrêuIfóres'"
Para maior colheita com menol

dispendio de mão de obra empre
gai em vossà.s lavouras a afama.
da SEMEADEIRA - - ADUBADEIRA
«TAC·TAC». Preço 800,00 CR$.
Rep: LIRA, BORGES & CIA.
Rua Felip& Schmidt, n. 44

n�ORI�NÓrO�IS
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Fazem anos boje:
a Ira. d. Joana Vieira;
a Irita. NoAmia Guedes :

a arita. Imleide Soares;
a menina Norma Ribas Camargo;
o jovem Rui Marques;
(, Ir. dr. Ariosti Peixoto;
a Irita. Ada Coelho, filha do sr.

Dultávis Coelho;
o ar. dto. Telmo Vieira Ribeiro;
'o sr. Jóão Crisôstomo Paiva, fun·
cionário aposentado da Bíblíotê
co Pública;

a Ira. d , Zulma Lemos Sousa, es

pôso do sr. Osnildo SOUBO;
a sra. Delza Livramento Decker,
espôsa do sr. Teodoro Decker,
reprelentante comercial.

MISSAS
Dia 3 de fevereiro próximo, às 8
horas, lerá rezada, na Capela do
Senhor Bom Jesus dos Passos, rrris
sa de 30' dia por alma de d. Ma·
ria de Anurciaçõo da Costa Perei
ra Lentz, espôEa do sr. Ari Lántz-,
"-oI _..... _�..............._-..-..-..:-...........,..,..... .,.._

Zoraide Silveira
E

Zilâ Barbosa
CIRURGIÃS. DENTISTAS ,

Executam qU(1i�quer serviços
concernentes à. profislão.

Ótimo aparelhamento, siste
ma moderno.

Atendem dià.riamente das 14
as 18 horas.

Rua João Pinto 11 (sobrado),
..----..----------------...�

S. João Crisóstomo, Bispo e

Doutor da Igreja
Nasceu João em Antioquia, em

344, no seio de uma família dil'
tintíslil:na. Cedo dedicou· se aos e.

tudos tob a dheção dOI mail com·

petent"l mestrea. Movido pelo
exemplo de um amigo e colega de
eltudo' renunciou as glórial mun
danas, para caidar unicamente da

lalvaçQo de lua alma. Retirou'se

para um lugar deserto, onde pOli'
10U unI anca em exercícios de pie
dade e no estudo da Sagrada Es
critura' A fraca laude forçou-o a

mudar de vida, Voltou para Antio

quia ohde foi ordenado sacerdote.
Já aqui tornou-se célebre por seus'

lermões. Ap6s a morte de Néctá
rio, Patriarca de ConstanUnopla,
pediu ó imperodor Arcádio como

luce.sdr na lê de aua capital a

João Criaó.tomo. Este que já uma

vell reCU,Bara a dignidade episccpal,
teve que ceder. Lego começou a

pregar contra os múltiplos abusos
reinantes em Constatinopla. A vai,
dosa imperatriz Eudóxia sentiu se

atingida na própria pessoa pelas
'censura. do .anto antístite. Intri'

gas alcançaram seu destirro, Mas,
o povo ameaça com uma revolu"

ção. Crilóstomo foi reconduzido à.
lua 'sé., A paz nã.o durou muito

tempo. O paltor da almol cuidava
mais' dOI intereá.e. de sua grei
do que do. deles. Em consequên
cio dino, foi de.terrado uma se'

gunda vez. Doença. e sofrimentos
caulQIrCim a aua morte no dia 14
de setembro de 407.

,.. ..,.
- -..•._ -.-_ .

Absolvido o diretor res·

pons6vel da Casa
Mayrlnk Veiga S. A.
Rio (via! aérea) - Pelo juiz co

l'onel Teodoro Pacheco foi julgado,
110 T. S. N., o processo em que fi

gurava como réu o sr. Válter Geor�
Morrissy, diretor responsável du,
Casa .\Iayrink Veiga S, A.; acusado
de haver prÜiposto ao Departannento
Federal de Compras, o fornecimen
to de um gerador elétrico por preço
excessivo.

,

Após os debates, que estiveram a

cargo do procurador Gilberto de
Andrade e do advogado Álvatro BI'(l
gando, b juiz lavrou a sentença,
que termina a.bsolvendo o réu,

o ESTADO-Quinta·felra, 27 de Janeiro d. 1944', 3

* AXILOSE é I) cheiro desagradável que provém
principalmente das axilas, provocado pela

fermentação do suor

,

-e

. (\\.
.

\: .

preciso evitá-Ia com SALUS!

TENTAR encobrir a AXILOSE
com perfumes é um recurso que

IIÓ ilude a pr6pria vítima .. , Existe
um meio fácil e seguro de evitá-la:
'IUIl delicioso banho com SALUS
- o Sabonete Protetor da Saúde.

Desodorante e

Protetor da Pele
Sem interferir com o processo na

tural da transpiração - ao con

trário, auxiliando-o - SALUS age
de três modos:
, - DESODORANTE ENIRGICO - Com
bate o cheiro da transpiração. Seu

.os.
iiil'FI

1 que, até o dia 3 de maio de
183Z, era expressamente proi

bido por lei fumar cachimbo em

qualquer lugar público de Ber
lim; e gue os infratores eram

punido. com multai e com pri.
.ão em caso de reincidência.

2 que as evalenches são rnuí-
tas vezea de enormísaimo

tamanho; e que duas delas que
recentemente foram medidas
nos Alpes continham 50.000 e

130.000 toneladas de gêlo, res

pectivamente.

3 que o «euricerio», um inseto
minúsculo pertencente ao

gênero dos hemípteros hate
rópteros tem tamanha fôrça que

pode arrastar duzentas vezes o

seu próprio pêso e êortar com

um só golpe de Buas mandí
bulas �m fio de algodão cru.

4 que o salmão po.sue tama
nho vigor e agilidade que,

nadando contra a correnteza,
salta e passa atravil de cacho
eiras com dois Q trêl metros de
altura.

efeito permanece mesmo depois
de desaparecer seu odor saudável.

2 • HIGi,NIZANTE - Evita a fer

mentação dos resíduos da suor,

porque seus ingredientes antissép
ticos permanecem na pele durante ./

mais tempo.

;;
J)

3 • ASSEIO MAIS COM-
-

,,; '\'- ./':
PlETO - Sua espuma pe- _�_\ \ /"
netra melhor nos poros, , ..�

_/ �
removend,o completa- :. \ ;--;:..., / / 'Í'/mente as Impurezas. -_�\ \
U.e SALUS e sentir-se-â •

AXILOSE
... • d ,livre de preocupações. EVite a "

- para nao ser eVita· o

NOVO PRODUTO q.ssr
14.103'

5 que em qUQse todos OI teQ
tros da Hungria há galerias

especiais nas quais se admitem
elCclulivamente mulheres.

6 que junto Q ilha de Corfú,
no Mar Janio, há um ro

chedo q'ue de longe tem a opa"
rência de um navio Q vila; e

que os antigos dtEiam que êSlJe
rochedo era o navio que con

duzia Ulisses de volta à pátria
e que Netuno havia transfor·
modo em pedra, para vingar
seu filho Polifemo,

lAtos oficiais O ESTADO· Esportivo
- \r,j,to,r Costa foi nomeado pa-

ra� Dl���a'�;o aâ,:Ô��:l�{l;lre Paz de Coxías x FI-guel·renseOacador foi exonerado Basi lio

Lad,isIJau, Cifro. . _ Retrtbuindo a visita do Figueir-ense a Joi nvi le, o Ca.x:ia-� devera ,rea-
-. FOl concedída p�':o>l'Q'o,gaçao lizar, no próximo domingo, nesta capital, um encontro amistoso com o

doe licença a Ivo de Freitas NOrO-) campeão catarimense de 1941.
nha.

J,'- 'I"
.

I R f' 1 _ Ma,i.s uma ve� Plcrianópolis terá o�alsião de receber a, visita de um

,- oao cixe.rra c a osa OI (e

I dos mais categor-izados conjuntos catartrienses. ,

sIgm.ado para 'T'eISlj)'onder. pel,o ex- A peleja entre os dois renomados esquadrões alvís-negros está des
p ed ien te. d,� Pl'IOc'uradiÜl:w Frscal. pertarndo desusado entustasmo entre o público esportivo ilhéu, que

- ,F?I dispensodo de delegado esperam por uma rehahi litaçâo do Figueir-ense, visto ter êsse clube sido
da Higiene em BO,!ll Retiro, Eduar- derrotado pelos bravos rapazes [oinvilenses, pelo "score" de 5 x 4.
do clIe L.C'lTIIos Ma!\lInih,�. I Aguardemos, pois, o sensacional embate de domingo, no estádio da

- For conoednd'a licença a Cel- FCD'
'

" ,

500 de Almeida Coelho.
. . .

RelatóriO do D.4.S.P.:Notíci�c�s2�R�R�J'l�L�rismoEm substancioso volume de quasi Segundo nos adiantou ° sr. Francisco" Prazeres, Presidente do sim-.
700 páginas, o Departamento Admi· pático gremlo amador Crispim M'ira F. C., clube que, tão explêndida.nistrativo do Serviço Público (D. atuação teve no certame amadorista de 1943, essa novel agremiação em ..

A.S.P.) vem de publicar o relató- trou em negociações com um clube [oinvilense, de igual categoria, parario de suas atividades durante o
a realização de uma partida amistosa, em Joinvile, possivelmente, no

ano de 1942. próximo mês de fevereiro.
Nã.o se trata de me:a relação de Nesse sentido os seus dirtgentcs estão ativando os preparativos

fat�s, mas de verdndetro documen- af'irn-de levar a Joinvi.le um esquadrão completarnente remodelado com
tárlo ond� se

A

encontram dados em mais algumas aquisições de valor.
�bundancla sobre os trabalh�s rea- Felioitarnos ° sr. Francisco Prazeres e os rapazes que compõem a
líaudos e os resultados colhidos. Diretoria por essa feliz imiciaãiva.
Gratos pela oferta de um

exem.j __ __ __ __ ___

pIar.
_

-

_J

Remet�d�ds 2 dmilh�es �e ,I A. Moblliadora
comprimi os e vitaminas

Refrigeração em geral '

Ri'o, 25 (E.) - Gonünua em

I
Sorveteiros-Refrigeradores-Bolcões-Frigorificos

exeouçãiQ li Oa'llIrp'anha Nacionnl (para pronta entrega) Máquinas de escrever-Rá-
ebs Vitaminais, o'llga,niz,3Jd'a pel'll. dio8-M6veis finos-Tapeçaria
Goond.enação da MohâlIização Eco-I Z. S. BATTISTOTTI

InÔl11IÍlCa, a�ravé<s do :wu Serviçü Rua Felipe Schmldt, 34 •• C. Postal, 173 -- Fone, 1549Técnico de Alimclnltração Naci.ol1'al.
Ailnrda, agora, ês's'e seniço recebeu FLOAIANOPOLIS - SANTA CATARINA
tle],egralma d,o d'l'. Ge'ls'Ü Lima Ver- • .... _

d,e, cldret:QIl' ele Saúde do Esrtado 0'0
Amazonas, reslSa,)ltalnào o imte,rês'se

dâ'srp'Emsad,o p,eJ.o i,ntel've'nbor fed'e'
raI naquele Bstado a es,sa inkia,ti

va, tend'o já aurt,orizadro a aquis'i
ção 1mrediaIta dle doils milthõ'es de

ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS

FARMACIA
HoJe e amanhã será a sua preferida

Oro.... llaclonBÚI e estrllll.lre1ras ....:.. Homeopatias - Perf1I.martu

Artigo. de borracha.
Garante-fle a "xala observância no rece1tuArto m64100.

cO:Il1p,I�ilJnd,c];os, qUe s'c-rão dlisliribui-
,_ _ "_ --., _.....

dos el1itr,c a pio');lluJaçã'o, O Serviço
Os órgiol!l da Estatistica MilitaI Técnico d'e Allil11lenltaçào Nacional

têm apôio legal, quando 'ntlmam p�'ovi,dênC'Íl()u imedlia,tam,en,te a r'e"
o produtor e o vendedor a mostra!

mes,sa, por 'via aenea, dia q<t�ota so-
o que possuem em s.us ..tabelee"

'I' .'t d
'

..entoL (D_ B. II.). ' I leII a a.

PREÇOS MÓDICOS.

Quem sonegar informações à

E8./
Camisas, Gravatas, Piiames

tatística M!litar, trabalha em pról Mias das mehores pelos me-de país immigo. E, n!lsse caso, '

8erá julgado, militarmente, como nores preços s6 na CASA MIS'
Iniini20 do Brasil (D. E. M.). CILANEA - Rua Traiano, 12

«FESTA DA SAUOADE» no próximo dia 5 de Fevereiro, no «LIRA TENIS CLUBE»
A "Festa da Saudade", é uma fésta genuinamente brasileira, onde se fará recordar 08 nossos melhores Sambas, Marchas, Frêvo; Maxixe,

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

Predominarão as músicas carnavalescas inclusive as do corrente ario.

Como grande novidade para a nossa sociedade haverá, como número especial"Dansa do Pãu de Fitas" - e a "Dansa 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 ps.ttü do dia 31 adquiram suas rnezas na RelOJoaria (IMotitz'''.

I: •
r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CASO BOLIVIANOo • I.

Foram as divergências e as hostilidades das nações euro

peas que possibilitaram a Hitler o desenvolvimento de seus

planos de guerra.
Vizinhos que se não souberam estimar o suficiente para

sopitar pruridos nacionalistas nem sempre fundamentados na

história, ou ressentimentos talvez justos mas possíveis de con

temporização, deram ao ambicioso de Berlim o ensejo que êle

procurava para su�n�e�er o Velho Mundo ao jogo alemão.
,

Quando suas divisões de aço transpuseram a fronteira, so

encontraram povos fracos e desunidos. Foi-lhe fácil a vitória

e a conquista.
Estarrecido o mundo acompanhou a queda fragorosa da

polônia, da Dinamarca e da Noruega; da Bélgica, Luxemburgo,
HolaJl1da e França; da Jugoeslavia e da Grécia.
,

Baqueasse a Inglaterra e _; C,:!io,õ,llC ';0."�ã, imiJ"téflte para
conter o avanço imperialista do nazismo.

Rim emergência tão grave e em momento tão decisivo,
compreenderam as Américas o perigo que as ameaçava.

Uniram-se. Não com aquela unanimidade que seria de es··

perar, mas com tamanha expressão de sinceridade que, quan

do o insulto teutônico afrontou a honra nacional dos Estados

Unidos, os países da América responderam a insolência do

gesto com o mais edificante exemplo de solidariedade conti

nental.
Encravada como se encontrava, entretanto, a vibrara na

zista em terras colombianas, poude resistir à campanha de ex

termínio que se lhe moveu e auxiliada por fócos diplomáticos
infelizmente admitidos no continente, paude agir nefasta

mente contra a tranquilidade do Novo Mundo, causando a di

versos países, os mais. sérios prejuízos,
Foi ainda em virtude dessa permanência do espírito tota

litário hàbilmente orientado pelos fócos de espionagem e ação
nazistas, que o govêrno constitucional da Bolívia foi surpreen
dido por um golpe audacioso dos mancomunados de Berlim, e

afastado do poder.
O caso, aparentemente de caráter individual, impediria,

em outras circunstâncias, a intromissão da política continen

tal, porque é apanágio de nossas tradições democráticas, o res

peito à vida interna de cada nação.
O momento, entretanto, não permite que a vida de cada

povo se mantenha divorciada elos acontecimentos internacio

nais.
Enquanto durasse a guerra, haviamos todos - exceção

da Argentina � haviamos - todos assumido o compromisso
de combater o totalitarismo em todas as suas formas e mani

festações, onde quer que êle tentasse perturbar a unidade ame

ricana.
O novo govêrno boliviano desmereceu, desde o início, da

confiança das demais nações do continente, porque se não pe

jou de surgir trazido pela mão dos agentes diretos e indiretos

da política eixista. E é por isto que os povos americanos, sem

que isto signifique hostilidade ou prevenção contra o povo bo

liviano, e muito menos tentativas de imiscuir-se em sua polí
tica interna, é por isto que os povos americanos, confirmando
e enobrecendo o princípio do pan-americanismo, lhe negam
reconhecimento.

Estamos às vésperas, é verdade, da grande e gloriosa vi

tória das Nações U'n idas. Mas não padece dúvida que essa vitó
ria se assenta no esfôrço e na cooperação de todos, na unidade

de vistas e na solidariedade e atitudes de todos.

Qualquer desvio de energias, qualquer �10vimento em opo- Un:a, limosine Chevrolet 1940

sição ao grande ideal que a todos nos anima de restabelecer especreu de .luxo. com 4 peneus no-

. . .
.,.

d D
. I vos; uma hmosme Chevrolet 1938;

mos no mundo e deünttívamente, o nriperro a emocracia

I
uma limosine Chevrolet 1936· um

seria um obstáculo à vitória. auto Ford aberto 1935 com �otor
É por isto que as Américas, embora com constrangimento,

I

1937, proprio pa:a vingem.

repudiam a junta governativa boliviana. Porque acima dos I Tudo em.yerfeIto estado, por pre-
I

, ,. lí
.

ti tI' I
ço de ocnsrco. Ver e tratar no Es-

próprios interesses e da proprla po ítíca con meu a , paIram, treito, Rua Secundino Peixoto 50
nesta hora solene, os sagrados e invioláveis interesses da 6- com Lalau. 5 �. 5

vilização cristã. João F rainer

,

nOS

• Será possível prever o sexo dos bebês?
As mãis idosas conceberão gêmeos mais
fàcilmente que as jovens? - Resposta

científica e precisa a essas e ou

tras 25 perguntas, no número de

SELEÇÕES para Deee rrtbro,

Vida e Amores
dos Irmãos Siameses

Como Giraud Fugiu
da Alemanha?

Um presunto cúmplice... Depois, se

manas de feroz perseguição ... Mas,
finalmente, o comando supremo dos
Franceses Combatentes!... Pág. 8.

Os irmãos Siameses pensam e sentem em

comum? Serão rivais ou parceiros no

amor? Leia a história emocionante e

verídica de Chang e Eng... Pág. 51.

Qual é, ao certo,
a Sua Vocação?

A Vida Acidentada e

Heróica de Lafayette
General aos 20 anos, empunhou a espa
da pela liberdade americana e sagrou-se
Herói de Dois Mundos, antes de atingir
à maioridade... Pág. 95.

Êste artigo revela um novo processo,
verdadeira «engenharia psicológica», para
averiguar aptidões e descobrir o trabalho
que melhor convém a cada um ... Pág.I2.

Terá Você Poderes
Psíquicos?

Você acredita numa quarta dimensão -

a «espiritual» - ou ... que interpretação
daria aos acontecimentos narrados neste

artigo?... Pág. 30.

-

D'ENCIO! Qualquer assinatura deve ser subscrita exclusivamente por intermédio dos
nossos agentes abaixo indicados. Cautela com os solicitante5; não autorizados I

Agentes em Florianópolis: PEDRO XAVIER & elA. - Rua Felipe Schmidt, 8

Representante Geral no Brasil r FER"IAI\iOO CHI�AGLIA - Rua do Rosário, ,1i5-A - 2.0 andar .. Rio

f !!fMI.H S @f; :::a::u

VENDEM:J.SE
Credito Mútuo Predial

Proprietários -- J. Moreira & Cia.
O maior e mais acreditado Clube de Sorteio de Mer
cadorias do Estado.

Sort-tos nos dias 4 e 18 de cada mês
PRÊMIO MA laR CR s 6.250:00
Muitas boníücaeõ=s e inscrições de pagamentos.

Médico gratís

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

pre incontinente. Não existe igual. Não reflita e não
duvide um só instante. Concorra para o próximo
sorteio, tenha coüança, Que, quando menos esperar, 8
sorte virá ao seu encontru

Conserve bem na memória os dias lt e 18

CURSO PROVISóRIO DE
EDUCAÇÃO FíSICA

(Reconhecido pelo Govêrn(>
Federal)

EDITAL

-

Faça economío 1 Compre na «A CAPITAL»!
Ali, V. S. encontrará o maior sortimento de artigos para homens e crianças.

Linhos estr'J.nge·iros e nacionais _. Casemiras - Panamá - Albene - Tussor - Brins - Camisas -- Cintos - Suspensórios
Meias - Calçados - Roupas feito.s paro homens e crianças - Gravatas - Jogos de gravatas e lenços.

Chapéus Ramenzoni - Capacetes para homens e crianças. - Rua Conselheiro Mafra, 8.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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cerco
Iminente o desmoronamento das defesas alemãs

Os exércitos russos aniquilam a resistência nazista.
Conquistada a cidade de 6atchina. --

:.vIOSCOll, 26 (U. P.) - Os exér- pondes, Icva.n.tanrl o barr-icadas nos

citos d.o general Mereízko v força- a d,eSlkuicão ele cerlos elementos f bosques, ú rur-di da que se r e t irum.
'mm a passagem do rio Vo.lkov, a que podcri am Iav.o.r ec cr () avanço I Na L'crân iu, as [popas do Rcich
oóste de Gruzino e estão combateu- rLK�SO. Assi.m, as tropas em ques- continuam conta-a-atacando inces
do nas cercanias de Chudovo - tão pudcrom tomar i ntacta a pon-j santc e dcscspcrud amente, a leste
chave da linha defernsiva alemã te sôbrc Vo lkhov, pela qual r-àp ida- de Veni tzu. e ao norte de Kr isl.i
'em Leningrado - Novogorod. No mente passaram paca se siíuai-ern novk a, na cvi d cn l c lc n.tat.ivu de
centro dessa linha, as fôrças rus- nas prnx ienidud cs de Chudovo. A diminuir a presâo russa na frente
sas irr-omper-am de fôrma decisiva, linha que os r.ussos agor-a rompe- uorocstc. Todos esses esf.ô'rços,
'e ubrir-am uma brecha de 40 km., rum, era alt' bem pouco tempo, porém, !'csnt,ln,m in írulifcr-os , pois
corn o que, .talvez , hajam consuma- oonxi drrad a i ncxp ugn ávcl. os russos contam com fôrças has-
do a scpu raçâo duma fôrça i n imi- MO'SCÜ'll, 26 (U. P.) - Segundo taDlle sllfiClilentll�S para OPOQ' ÚS "1'

ga de uns 250 mil homens. A v io- i nf'ormucõcs ofi.ciais russas, os ale- renuc li das ger.m ân i c as sendo prova
Iência com que as tropas de ::\Ie- mães esião em plena retirada da d i sto o fatZJ cl'e que sómcnte no sc

retzkov atacar-am em direcão a Ir enne russa central. Assim tem 101' de Ven i lza, lerem dado morte,
oés,te, foi tamanha, que os ;l]cllliies eles d ed icaçâo a i nl cn su tarefa de nas úbtinuas opcruçôcs, a mais de
nem lempo ti"eram para terminar' minar as estr-adas e fazer voar as l.:íOO alunães.

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

--_

o Uruguai e o
caso boliviano
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250 mil soldados smeacados
,

de
Moscou, 27 - U ·P. - 250 mil soldados nazistas estão ameaçados

de cerco na frente de Leningrado, pelas forças dos generais Govorov e

Meretzkov. As mais recentes informações salIentam que os russos já
se encontram a menos 5 quilometrcs da via ferrea que a.inda se en
contra em poder do inimigo, para empreender a fuga ou receber re

forços. Nos círculos autorizados russos salienta se ser questão de um
ou mais dois dias a decisão da batalha ao sudeste de Leningrado, na

[arte da v.o ferrea de Moscou que ainda se encontra em poder dos
nazistas.

Queriam o reconhecimento da Bolivia e

provocaram o nlovimento revolucionário!
lfollteyidéu, 26 (U. P.) - O diá- Assunção, 27 (U. P.) -- Os círculcs paraguaios declararam ser de

rio "El Dia" apresenta' um artigo
í

rnpor+ô ncic secundária o movimento revolucionário ontem esmagado
no qual e comentado o não reco- pelas forças leais ao governo. Segundo despachos oficiais, o golpe foi
nhccimcnto da jUlil/tru governativa dado por elementos favoráveis ao reconhecimento da Bolívia pelo
boliviana por diversos países a111('-1 Paraguai. Os revoltosos qU9 fracassaram no ataque ao quartel da
ricanos, Heterindo-so à acusação do policia, conseguiram dominar durante alguns momentos o edificio da
govêrrio de La Paz ao de Montevi- central telefôrucc , de onde foram desalojados pelas forças do govêrno.
déu por haver partido deste a, re

comendação U'O "Comité Consultí-
1'0", o diário em questão diz o se

guinte: O L'rugllai negou-se a re

co,n,hecer a autoridade dos revolu
cionarios bolivianos depois de pro
longaclr.s consultas a todos os go
vernos Dmericanos, consultas ess[!,s
durante as quais parece junta gc
durante as quais parece haver fica,
do provado que a junta gover
nativa, de La Paz foi criada sob
o impulso dos inimigos da calusa

eomulll cio continente. Se os demo
erat;,),s bolivianos pudessem se co

municar .conosco, com a mesma lI
berdade com que o faz o govêrno
do seu país, o nosso ministro do
Ex.terior em vez da acusação que
comentamos, estaria' recehendo mi
lhares de felicitações.
() <rue nós todos devemos fa,zer

e esforçarmo-nos para que a Amé
rica nUl1Ica mais se afaste do ca·

minha cujal trilha já vem seguin
do". -- "EI Paiz", por sua vez, co
menta o mesmo a,ssunto da seguinte
forma: "Os acontecimentos enca

l1linham-se para o não reconhect
mellto do nosso govêrno da Bolí
via. Entretanto, ante ai demora da
apresenta.ção de pro"a concluden
tes de que esse govêr'!10 era f�'uto
de uma trama nazisla, começamos
a dll'viduT, até que o no n/osso nú
mero de ante-ontem poudel1los in-

Par:1 esse preparo físico, ai Dire-

fOrll1iH' que as referidas provas 118- !oria do querido gremio solicita o

Vi,ll1l sido apresentarias. Quais se·· comparecimento de lodos os seus

jr:m, não sabemos. Mas se o nosso "pla,yers".
pais e outros, inclusive a grande
l�ação norte-americaal,a, declararam
.oficialmente o não recanhecil1len to
da junta goyernatiya holivia,na, as
nvzões para tal devem ser boa,s.
Confiamos que os goyernos que

s(' <leda.raralll contrários ao novo

governo de La Paz, possam 1)' qual
quer I110mento tornar públicas as

provas em (1ue fUllrlanwntaram a

sua politica.

CompraI na CP. SA MISCE
LÃNEA & saber eCOnOmi2;!"
A.I"��_""�,.,._""""""""",_"""",,,.

No norte
da Franca

Londl'es, 2G (c:'P.) - J)esr{(' /)
:JIlHll1heC'el' (f'Ié' prossegucm iõil<'u
HJ> (JS at::tql1c'� :J�r('()s conlra obje
t/IOS inimi';o,> ao norte da Frilllça,
oÍ1ser\'andO-St' uma carl'ente clln�
tante em ambfls as direções, alra
vez da costru sudoesle, de bOlllbar
dei!'os médios eseoHwdos por ca.-

çr..s".

Para que o povo
não seja explorado

Nov·enas de N. 8.
dos Navegantes
Na Igreja de São Sebastião, na

Praia de Fóra, no próximo 'dia 28,
iniciar se ão às 19,30 horas, as fes
tivas novenas em honra de Nossa
Serrho ro. dos Navegantes, cuja fes
tividade promete singular brilhan
tismo em 1944.
No dia 5 de fevereiro, após a

novena, rea!izar-se-á a trasladação
da Imagem da Padroeira dos Ma-

Paraquedistas rujas, para a Igreja de São Luiz,

Jigor� na"'o �a" dlí�,�.J idam f1�H'Sill0 fJHI"U' na Pedra Grande, de onde r eton-

a li, AI íl.&u. 'iJ tl
1

Ullla"1 t I \J • nanques na nará à sua Igreja, em solene :oro-

Argel, 27 (U. P.l -- Os soldados aliados continuam avancando 0.0 Inglaterra cissão marítima até a Ponte Mu-
norte de Cassino, ontem ocupada pelas forças do Quinto -Exército. Lontrlll'es, 26 CC. P.) - En1re as nicipal da Praia de Fóra, na ma-

Salienta-se que em alguns pJntos os a.liados encontraram vio- fôr('as nonte-americanas (lule s'c en- nhã do dia 6, domingo.
lenta resistêncicA Outras forças aliadas estão operando ao norte de

I co]Úrall1
na lnglruuerra figuram I

A' entrada da procissão, no lar·

CeracaU, mas ainda não existe nenhuma informação oficial de que inúmeros cont.i.u@e]lIh�s de ])''11'a- go São Sebastião, será celebra:Ia
essa praça tenha caido em poder dos combatentes do Quinto Exél'cito. ([ulecliista:, e da iafanltaria aél'ea. ...'.s.;o.l.e_n..e_m_is_"_a_. _

Em toda a zona de batalha de Cassino, está-se travando violento
duelo de Q1tilharia. Revelou-se também que os alemães, mediante um

cantra-ataque, desalojaram os franceses do monte Croce.

o ESTADO Esportiv�,�Procura-se ud�a :!��vi�ra
- IportatiJ, usada, t'm bom estado.

CHl'RRASCADA DO AVAl Ofertas para Hotel Metropol,
A Diretoria do A\'aí, l[Uerei1.�o quarto 15. V. 1

premiar os dinfllllicos rapazes que

lntcgrulll o seu eSljuadrão, pela "i·

,úria. que a.lcançaram domingo últi

IllO, sagrando-se campeão estadual
de futeból de 1943, oferecerá lima

suculenta chlluascada. Pelo 28.0 Yn: es:ta publi-
cação é apresentado 00 Jvl: I

públieo. Seguindo o mesmo -y-"" \orie"�Qçõo dos anos

antcrio.�,'
/

res, o anuário poro 1944, pro-- '" '"'

Cura ser útil.. interessante e -"li"'

SJ
cepaz de entreter o leitor. No ""'C�.
desejo da mefhora.r sempre, �
apresento-se mo;s bem cuido- _,'
do, publitondo maté,.. mais \
rico, Mais ..ariado. mois $C!e�
cionoda. Eis alguns dos as-

,__ �_ _�_".. __ ,suntos: 6'�/? �- '---
.

ef./llJ1tllIlS Efémerides nocionois. Efemé
rides centenário� Festas fi.

sôbre Literatura, MOiem6tlca. xos e móveis. Fases da lua.
Ciênrio, Técnica, Guerra, Po- Previsóo do tempo. Horo d.
lítico. Músico, Poesia, Teatro. vil e legal no país e no es.
etc, trongeiro. Concordância dos

O�fO�)j rbtids
��

o aniversário do rompi
mento das relações do
Brasll com o "eixo»

Si gn if'ioamlo a nossa solida
riedade com os imberêssos vitais
de todas as nacões da Amér.ica
l' traduzindo o·' nosso cul to às
conquistas d·a civilização cris
lã, a efeméride de hoje, que
assinala o nomp imcn to das re

lações d iplomáticas elo Brasil
com a Alemanha, Itália e Japão,
«leve mcr eccr no calendário
nacional, um realce todo espc
c i a l.
Pontlo-nos decisivaunentc con

tra .os t'o l'a]'i'hí rios, ret lrando
I hcs o nosso rcsp ei to e a nossa

:\Illlliz,arJ,c, assinamos 5,o]'el11'e re
púrhio ,HJS seus atos e it sua 1)0-
lítica e repelimos as suas i ns i
nuacõcs d,e domínio universal.

Os Ia l.os logo se e nc a r rcgu
ram de [ustif icar a nossa ali lu
de, porque a mossa soberania
1150 foi mespcitada.

O nosso passado impumha-nos
o dever de zelarmos não só pe
la nossas glóri,as mas ainda pc
los «lnreitos dos homens e do's

])OV05, ameacados pelo va nd a
l'ismo dos rlitaeJolrl"S e ixi stas,
E nós curuprimos esse dever.

o «Mars» completou
sua viagem
São Francisco, 27 cu. P.) -- O

"Mars" , o maior hidroplano do
mundo, construido pelo engenhei
ro Kaiser, completou a sua pri
meira viagem de ida e volta a

Hawai, assinalando um novo «re.

cord», nõo só em volocidctde como

quantidade de carga transportada.
O aviõo percorreu 20.250 quilome
tros em 27 horas e 26 minutos de
vôo, tendo superado em ve loc

í

dn ,

de, embora ligeiram,nte, os mais
rápidos "Clippers" norte-america_
nos. O gigante dos ares, que cus

tou 7 milhões e 500 mil dolares.
transportou 11 toneladas de carga,

Florianópolis mguarda com ancie
da,rle O sensaeional embate de do
mingo próximo, ('li! que llIediriío

fi\rç-as 1]]0 gramado cia F. C. Do- os

TIio, 27 (A. N.) -- O intCI'venlor "e]eve]]s" rCj)resentaliniS <lo Fi-
Amaral Peixoto, chefe> do SeJ'viço. gucirense e Caxias, respectivamente
de Abastecimento em declarações à desta cidade e de Joinyile.
imprensa, revelou que em breve se- O "esqualdrão-dc-aço", prclende
rão instalados 45 arma,zens em to- reh::ubilitar-se da derrota. sofrida do
dos os bairros, onde serão contro- (mingo ú].timo, na "Princesa .lo
lados os preç�os dos arrligos de pri- Norte", [.rcnte no Caxias.
mciI"a l1eces�Ldade..1 á estão.

funcio-

f'
Comtudo, o. esquadrão joinvileu

nando 14 desses arll1azen's no Rio, ,se, vem disposto a lutar com deno-
5 no Espírito Santo, 1 em P('tropo- do e fibra, parru repetir aquí o feito
.Us C 04tro 1:111 Niterój, I de domingo pa,ss:1do.

THEI�A O TA;\rA�DARf:
O Talllan'daré F. C., levarú a, efei

lo amanhã, um rigoroso ensaio de

conjunto, no campo da F. C. D. às
lG horas.

Fez 64 anos o gral.
Mac Arthur
Washingtcn. 26 U. P. - O secre

tário da Guerra, sr. Henry Stim
son, informou que o general Mac
Arthur continuará exercendo o

comando que lhe foi confiado,
apesar de completar hoje 64 anos

de idade. Essa é a idade que, se·

gundo os regulamentos militares,
implica na reforma. Ao contrário
disso, o gral. íVIac Arthur foi con·
decorado pelo preso Roosevelt.

TA}I:ANDAHÉ x BRrSQUENSE
A Diretoria do Tamanclaré F. C.,

entrou em negociaçôes com o Brns-lC)llense. da cidade de Brusqlle, para.,
a realização nesta capital no mês:
próxill10 futuro, ele UllJa, partida'
amistosa entre os dois aguerridos
çsqnaldrões.
Porém, até a hora que redigíamos

esta nota ne]] hUllla rpsp051a havia
;'eeebido o clube <lirir-;ido pejo sr.

dr. José Fontl's.

PALLA RA�IOS x C. ATLtTICO
O Paula, Hal1los, caJ11j)eiio catruri

JlPnse de amadores de 19-13, preten
de excursionar à Illlbi luba, a()lldc
'enfrpntar:'t n() lll('S prc'Jxil1lO o pos
sante esquadrão do Clube Atlético,
dali.

CAXIAS x FfGUElHENSE

Em S. Paulo o aimirante
logram
Sa!1tos, 26 (A.N.) - Chegou a esta

cidade o almirante Ingram, co

mandante-chefe das forças navais
norte- americanas em operações no

Atlântico Sul. Logo ap6s o seu

desembarque, o almirante Ingram
seguiu para S. Paulo.

Pró·vitimas do
terremoto de
San Juan
Rio, 2Ci (A. N.) - nealiza,ram-se

hoje, na Igreja da Candelári.w, com
a presença do JIllllHlo oficial, as

exequias mandadas celebrar pela
emhaixada Argentina, pró-"ítimas
da catastrofe de San Jlla,n.

A Apcs!<l. de Tchek"". A Do
mo de Preto, de A. de Lorde.
A Lição de Música, de K.
Monsfield. Derrotado, de Ars.

Desintegração Atômico, de A.
Praho. Grafologia, de Z. Hor.
zonyi. O Ro 10 de Sol, de

Pearl Buck. Os Passos Miste·

riosos, de G. K. Chestertan
Recordação de NotaI, de Sei.
mo Lagerl�. Doença em Fa
mília, de G. StiJler

Artigos sóbre avicultura, agri
cultura e assuntos rurais. �po-.
co de semeadura dos hortalI

ças. Unidades legais de me

didos. Medidos inglesas e e5-

tadunidenses e respe�tjvos con·

versões em unidades métricas.

Imposto do Sé!o Federal. Ta·
belo PricQ.

eras.

Maravilhos do mundo ontlgo.
As mais rópidos voltas 00

mundo. Os grandes inventas
modernos. O menor soneto do
mundo. Regro para viver em

poz. Provérbtos. Horóscopos.

Cuidados de' saúde e beleza.
O 'que se deve e o que nõo
se deve fazer poro emagrecer.
Farmácia caseiro. Receltuórlo
prático. Tabelo prático poro
tirar manchas. Decorações de
interiores. Móveis de estilo.

Prablemo!!, . choradas, adivi.

nhações.. Como judiar com

05 amigos. Torneio de Que�

bfa-cabeços. Secção tnfantil.
Anedotas.Um volume, com 260 páginas

o numerosas ilustrações
Cr$

lfh
EDI(ÃO DA LIVRARIA DO GLOBO· P. ALEGRE

Pedidos às livrarias ou pelo
Reembolso PNtal

Onde quer que efetiue a invasão, ai estarão nossas tropas!
Por.to Alegre, 27 -A.N.- F�lando à imprensa, antes de re{fresso.r à capital federal, o genertll

Canrober,t PereIra da Cos�o, secretano geral do Ministério da Guerra, declarou que permaneceria. nesse

posto. ate a data da partida do Corpo Expedicionário. Sendo-lhe perguntado que p'osto ocuparia no Cor.
po, dlsse que em qualquer posto que lhe fosse designado sentir se ia honrado. Scbre a frente de batalha
em que atuará a tropa brasileira, declarou que essa escolha depende do local por onde se verifique a ir,'
vasão europeia e acrescentou: "Essa é uma grande incognita.

Uma coisa porém é cê'rta. Onde quer que seja iniciada a invasão da fortaleza europeia, cd
estaJ'á o Corpo Expedici'?_nçírio BI'CI$ileifo".
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