
Não confiam DOS próprios esforvos!
ESTOCOLMO, 27 (U. P.) .... PARECE QiJE OS ALEMÃES NÃO CONFIAM MUiTO NOS CONTRA.ATAQUES -SUICIDAS
QUE ESTÃO DESENCADEANDO NA UCHÂNIA CENTRAL, PARA BARRAR O AVANÇO RUSSO EM DIREÇÃO {, RUMÂNIA.
OS JORNAIS HúNGAROS ESTÃO ANUNCIANDO A CHEGADA DE IMPORTANTES CONTINGENTES ALEMÃES 'l'" ZONA PE.
TROLíFERA DE PLOESTI. A MISSÃO DÊSTES HOMENS, É DESTRUIR TODAS AS INSTALAÇõES PETROLíFERAS DA

REGIÃO, ADMITINDO ASSiM, QUE NADA PODERÁ CONTER A INVASÃO DA RIJMÂNIA PELOS RUSSOS.

SANTA CATARI�AIHARIO DEo lUAIS ANTIGO

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO fLORES

II Florianópolis-Sexta-feira, 28 de Janeiro de 1944 H. 9021Ano XXIX

Prestes a - ferir-se a batalha de Roma
I�!���o(� p�re,!!,�!!.!O'�:l='c,�!D�!e��,��, !""O�,!D!�l��' ��,'�l������ I
das c naz istas estão se aprestando Iransportando forças, inclusive da. 111do, segunrlo revelou a rádio de

lJara travar violentos corubates na França, para reforçar os S�L1S a!a- Bcr n.a, os �1l'lJ1àcs encontram-se

zona ao sudoeste de Roma. Inf'or- ques contra as f'órças de invasao. em plena ret ír-ada, tendo evacuado

mações oficiais indicam que ambos Informações oficiais aliadas reve- untem a localidade de Apr ilio.
os lados estão enviando, continua- Iararn, ao mesmo tempo, que o $e- Argel, 27 (U. P): ;:::- Foi bomb.§l�
.mentc, reforços para' a nova zona neral Alexsmder, chefe geral alia- deada a CIdade de Cisterna de LI

'de batalhai onde, ao que parece, vão elo, na Itália, visitou ontem, as po- \ tória, a 43 quilômetros a sudéste ele

se travar os mais encarmiçados e sições anglo-nonte-amcrican.as nai Roma,

sangrentos combates da campanha cabeça de ponte estabelecida ao Argel, 27 (U. P.) - As tropas
'da Itália. Durante a jornada, passa- .udocste de Roma, O general Ale- francesas elo general JUll1 cruza

da as fôrças anglo-norte-ameríca- xandcr mostrou-se bem impressio- ram o rio Seccao e cortaram a es

na� rechaçaram vários contra-ata- .iado com o desenvolvimento das trada entre Cassino e Belmonte,
ques lançados pelos 'nazistas. Além iperações. por onde se abasteciam os alemães.

disso, os guerreiros do general Londres, 27 (L. P.) - A ernisso- Londres, 27 (U. P.) - A emis-

Clark melhoraram as suas posições, 1'[1' de Bari confirmou, hoje, que as sara de Roma controlada pelos ale

amplic.ndo mesmo, em alguns sen- fôrças norte-amqrícauas cnn-aram mães negou ter sido. dec!arado o

tidos a cabeça de ponte que ha- e completaram a ocupação de Cas- estado ele SItiO na capital Italiana.
Via111 estabelecido alo nordeste de D- ......................,... WW'wI'.....,._-��.-.............••__...........__....

Nettuno. Os nazistas e aliados estão

empenhados em violenta luta. Os
gerrnândcos lamçararn um contra

ataque, apoiados por vários tan

ques, As tropas aliadas, fortcmcu
-te entr-incheiradas, repeliram os

contra-ataques, destruindo 4 tan

ques e dando 11101\te a inúmeros sol
dados nazistas, Mediante enérgicos
contra-ataques, os aliados desalo

[arem o inimigo dos arredores da
referida localidade, aprisionando
maiis de 100 soldados nazistas, O�
alemães, por sua vez, admitem que
os Aliados mantem plena supcrio
i-idade nos ares, especialmente no

que se r-efere a aviões de caça, A
emissora de Argel, por outro lado,

Espelho da guerra na Europa
Os Aliados estão utilizando os portos de Anzio e Nettuno na

parte italiana recentemente invadida, para o desembarque d� re

f'orços. Nestas zonas ao s,uI ele Roma, o movimento de descargo
(l� tropas e matenal esta atingindo extraordinàrias propor
çoes. Da frente ele combate informam que os anglo-american03
reforçaram novamente suas posições em tôrno das cabeças de
ponte com ava-nços realizados nestas últimas horas. Também as

tropas francesas do general Juin assestaram um gólpe aos na

zIs.tas ao atravessarem o rio Seco. Êste movimento do general
Jum cortou a estrada de Cassino a Belmonte, que era uma rota
de importância vital para os alemães. Na jugoeslavia o marechal

Tit.o despejou de inimigos t�cl_§l a extensa zona entre Banjaluka e
Lvíno, Melhorando suas posiçoes, os guerrilheiros ameacam nova
mente o pôrto de Spalato, recentemente arrebatado aos- patriotas
num contra-ataque alemão. Enquanto isso, os búlgaros estão de
veras convencidos ele que a Trácia e a Macedônia é deles. Ref'e ..

rinelo-se a êsses territórios que Hitler roubou à Grécia para doá-los
à Bulgaria, o govêrno búlgaro fez a seguinte declaracão: "Os ter.
ritóríos da Bulgária devem ser defendidos a qualquer custo 80-'

bretud? � Trácia e a Macedônia. Pagamos um alto preço 'pela
Macedônia e por êste motivo a Macedônia continuará fiel a todo
para a dignidade de uma nação do que um pacto com Hitler' mas
o povo da Bulgária". De fato, não pode haver preco mai� alto

Ios gregos não têm nada com isso. . .

-

.���������������--

A total libertação de LeningradO
MOSCOl', 27 (D, P.) - A emissora local transmitiu uma ordem do

dia em que informal a total libertação de Leningrado do bloqueio e

bombardeios inimigos, A ordem do dia está assinada pelo general
vorov e pelos ll',Jmbros do Conselho de Guerra de Leningrado,

J
'

I t d R
Moscou,27 (U, P.) - Os russos

a se U a n�s ruas e oma
comemoram, hoje, a total liberta-

.

II fi�l�, d��r����Ól'�l�'l e�i�!��!ar��aro�
_. , ..

ordem-do-dia alusiva ao triunfo,
ZURICH, 27 (E.) - Informaçoes vindas da [ronteira Italiana que mais pertenceu à extraordiná-

:1izem que chegam alí notícias de que se estão verificando zrandes Iria resistência �a população blo-

d R
..

I' ld dO I queada, do que a açao elas armas.

cheques nas ruas e orna, entre patnotas ita ianos e so a os are- Leningrado está hoje completa-
.nâes. Segundo as mesmas informacões, os anti-fascistas levaram' a I ment_e fora elo alcance dos canhões

.

ldd'· '1
. 1 alemães, como acentuaram na 01'-

�feJto vanos ataques contra so a os nazistas nas u tunas horas oe dem-clo-c1ia o general Govorov e c;.;;

.ioje, fazendo explodir numerosas bombas. Os alemães aumenta- membr?s elo Conselho de Guerra
, I id d ibi

de Leningrado. Entretanto, conti-
.am o numero de patrulhas pe a CI a e, proi irarrf os agrupamentos nua a furiosa perseguição aos na-

populares e determinaram o fechamento de todas as lojas, oficinas zistas na �egião ao sul da cidade.
,

di
-

d
.'
d 15 h

Os generais Govorov e Maretskov
� casas de lversoes epOlS as oras. estão na iminência de fazer jun-

�puranld�d d
A d.errocada «nazista» na Rússia

trregu arl a es P t K
· �
-

l! 57 k d n t"· O' I
-

Be.]re�ll, 27 (A, N.) - O iruterven- ene raram em eten. 1l ms. e DS 0018.- S a emaes
perderam 45 mil bOluens.

Moscou, 27 (U_ P.) - Desde c se retiram continuamt:nte para o e pr,isi onei,ros. :-\esl,cs combates fo-
início ela ofensiva, ha 14 dias, os sul e sudeste, através ele bosques e nam clel'rrat,a(klS lO divisõ'cs ale-
russos fizeram o inimigo recuar 50 Dantanos. mãs,

quilômetros para sudoeste, 42 para lVr.OSC'Oll, 2fi (C. P.) - Despachos Londres, 27 (U. P.) - Poderosas
dade's, Ass,i111 é que, agora, d,eu des- o sul de Leningrado, terminando-se da Ílrenlte SlaJi.ernrlall1l qu.e os russos fôrças soviéticas irromperam atrci

pacbo ao re],altólri'Ü da Comis's,ãlO d'e assim o sitio dessa cidade, fechadn GãlQo sómerute oc,upa,ram Krasnova<I'- vés das linhas nazistas e penetra
Tomada (].e Qonrtals da Prefeirtura I pelos nazistas desde o começo ela deisk .n2'as tarmbéJ:1 avança,I'a'�11 do- i ram na parte norte c�a ci�acle ele

I ' , , I 'I," Id" re- guerra. Nessas refregas foram mor- ze ql!I,lometl.r.os. a.lle111 d,essa cIdade,: Kerch. Essa ll1formaçao fOI, traIB·de Breves, l,e5ponsabI Izarn o o P I tos 40 mil alemães e aprisionados, deprCYIS de mflIgll' gnwe derrota mitida pela emissora de Pans, que
fej.�o pe].o alc<1.J!1Jee apurado con�ra uais 0e 3 mil. I aos naZÍ\srtias. Fo.ram tão viol<entoos é controlada pelos nazistas_

.

os c.ofres llluniiCipais. O refc,rido Moscou, 27 (U. P.) - Uma po- os combates en I:l"e allemã,es e russos Moscou, 27 (D. P.) - Os s_olda-
prefeito é ex-deputado El'neslino 'erosa coluna do general Gbvoro' na fl:erul;e rcf,cr!da que em apenas elos ele Govorov continuam avan-

, <� Jersegue sem trégua os alemães 12, cl!<1.'S .os nazIstas perderam. 43 çando na direção ela Estônia. As
de Sousa, F'I'l<J:m,

que fogem pela histórica estrada HuI homens, entre mortos, fc.Nd.os mais recentes informações salien-
lue conduz a Kingsep, Narve c tam que as tropas russas ja chega-
\alin, ao mesmo tempo que outras ram a um ponto situado -a apenas
fôrças do mesmo exército atacam 67 quilômetros da fronteira est)-

;m direção ao sul, para juntar-se niana.
s tropas de Meretzhov e complo- ","_",__...,-_.r-_�-....J'..,_d__J"..._,..,._I"'o-.""-.""-,"""""""'_""""""",

tal' o cêrco de 250 mil alemães que Abrl·ndo' caml·nb·O;e encontram ao sul de Leningra-
elo, constantemente castigados pe- ., -

la artilharia e aviação russas. Por para a Invasao
llnhas de comunicacões sumamel1-

e precárias as tr01')aS teutônicas
Lonrclres, 27 (tJ. P.) - F,olrma-

cões aél'eas arlriada,s atacalram on-

tem, duranrbe a tall'de, InumIC,OS

obj,ctiVlos situados na costa euro

péia. (1s ataques fm'am especial
mentle contra o htonaI flrancês, sen
d,o visada pall1ticltlllarmente a re

gi.ão do Pa.s's,o d,e Calais.

tal' Magalhães Ba'l'ata, l'ogo depois
de haver assumido o go'V'ê'l'no, de

t,ermin,ou rigiOol1osa revisão em l/o

das as PrefeirtlUras dia inberior Pil

raenlsre, afilln de apurar i'r,regularri-

Os aliados emp.re�
gam armas secretas
MellJourne, 27 (U. P.) - Os alia

dos estão utilizando armas secre

tas na luta do Pacífico. Informa
cões autorizadas salientam que
úma dessas armas é um grupo de
tubos lança·foguetes. Êsses fogue
tes, lancados em série de 10 de u,

da vez í'eceberam o nome de "Cor

ta·Margaridas", porque quando ex

plodem lançam estilhaços para to

dos os lados. Essa arma está sendo
utilizada com êxito nos desembal'
ques. Outra arma secréta é um no

Vo tipo de lança de desembarque
anfíbia também utilizada preferen
tement� nas operações de desem
barque.

fiid·ií8filâlízà:------�
ção do cacão
São Luiz, 28 (E.) - A induslria

Irizacão do cacãlo, (j'Iule p,roduz inú
mel�ars matériâ,s de iI1llle,rÊ'ss'e para
a indúrstria, plr,inoip,almen1e o oJ,eo Terezina, com o
que se eXI[,r,ai dia, s,ell figaltl,o, riqllÍs- eclipse ficou
simo em yiltJamirnas, vai s,e t.o'rnar

realidade d'en'tne em breve. Chega- às es,curas
ram a esta c::lipi,lall 60 \nolul11es con- TEREZli\'A, 27 (A. N.) - O
!;(lndo o ma<j1ni11':'urio neccssá,rio à edipsle solar ::1pesar d/e oes(perrado,
monll1ag'em da fábl"i'ca, que s,erá impression/ou profunclamenlle a po
ins,tal'a,da, 51e111 demora,

. pulaçãó 'piauie.nse. Durante 411guns

I' mil1lu,bos, en�re ais 12,30 e ás 13 ho-

Destru·lda a "asa ras, es'ta cidade !'icou em tl'evas,
\J hrilhaI?d:? a. luz �]'é[lrioa. cl\1 todas

LQlnlclnes, 27 (D. P.l - No!,i,eias <1.JS Il'C!Sl,d·ol1lcJas. So d'e;pols das 13

aqui oheg;ada.s indkarm que a casa horas e que o sol co,meçrou a l"e�o
do célebr,e fí.sko irt,aliano Galileu ma'r aos IplQoUCÜ'S o s,eu ve'rdaJd'CIro

f'oi cles,�ru:i,da -p;e<llolS bomba/rdCÍ'os hrilho na:tJtllI'aJ, d'esapa,rec'erndo o fe-

aéreos a'nijlo-n'Ol't,e-!ll11edc;:Iuos. nÔll1lenlO árs 13,30 hO'l'as,

Os estenógrafOS
serão sargentos ·

Rio, 27 (A. N.) - Em aviso I'

Ministro da Guerra declarou que
os estenógrafos previstos nos qua
dros efetivos da fôrça expedicioná
ria brasileira e distribuidos pelas
terceira, quarta e quinta c1as�e�,
são terceiros sargentos; os dactIlo·
grafos das mesmas classes são ter

ceiros sargentos; dactilógrafos sem

Q.esiSnação ele çlqss� i;lão sol[lotclo�,

ção de seus poderosos exércitos.
encerrando assim. num bolsão, 0f3

grandes exércitos setentrionais d
Hitler. Enquanto essa manobra "e
vai processando, os russos passam
1 vassoura nos contingentes em

"etirada, expulsando-os para os

paises bálticos. Os soldados de Hi
tler que não tenham por onde es·

capar, só têm a perspectiva do in
falível aniquilamento. Para que ,,;{-�
forme uma idéia da campanha ele
extermínio do general Govorov,
basta lembrar que os russos fize
ram apenas três mil prisioneiros
nesta ofensiva, matando, porém,
quarenta mil nazistas. Quer isto
lizer que a proporcão é de 13 ale
romãss mortos para cada aprísío
nado, Na região de Vinitsa na
Ucrania, continuam os aleI�ães
empenhados em delirantes cont.ra
ataques a-fim-de reter em seu po,
der os acessos do rio Dniester. Di.
zem recentes despachos que Va·
tutin não se apercebe desse deses
per�do esforço do inimigo, que
"sta sofrendo pesadas baixas sem
abalar a segurança das posições,
�� ... ---- . ..,...-. . .......,.

I -

AI I
! Armaçao I

Vende·se finíssima armação
para estabelecimento co.

mercial de luxo.
Informações na gerência do

ESTADO.

,_J"'...._._OS.. _

Nada de
máscaras!
Rio, 27 (A, N.) - O chefe de Po

lícia baixou uma portaria proIbin
do o uso de máscaras durante ()

carnaval, bem como a participaçã,)
elos súditos do "eixo" aos festejos.

faleceu o homem que
provocou a formação
da RAF
Lo.ndlres, (VÍla Aél1ea) - Fale

ceu, no dira 20, O homem que me

dlia,nrle um "nllem,oll'a,ndum" (l<irigi
doO ao gabi'ne'te inigllês, em 1917, fez
e'om que o gtovêTno tomaslsle a de
C'isão d,e o/l'garnizar as R/eaisl FÔlrcas
Aé1'leas, -M,a�k EduaJrd F.r,ederfck
Klc'l"r f.oi o primCli,ro oficial supe
rio!' britàniclo gUie oh'tev.e o "bone
v,el", de pilloto em 1914, L/algo a

slegtll/ill' fundou a fôrca aél'ea müi
la�' da Grécia, Em ÜJ19, Klenl' ten
tou um vôo rbr,a/nlSla,tIânltioo, ma,s não
t,eve êxirto _e111 �ma empres,a,

CompraI na CP. SA MISCE
LÁNEA é saber economizar'

Em São Panlo
é assim!
Rio, 27 (A, N.) - F'oi denuncia

do ao Tribunal dI' Sl'glll'ança o co

merciante JOf;(� Ribeiro tle Melo,
estabelecido em São Paulo. O de·
nunciado, tt'allsgl'edindo o tabela
mento, vendeu aç'Úcat' 1)01' ])1'('<:0
excessivo a um dos membros da

própria comissão municipal de pre·
�'os, de ltallcva, naquele Esta{)o.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"Soirée Mignon" com início
às 19 horas.

DIA 30

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

T�l. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr, 70,00
Semestre Cr' 40.00
Trimestre Cr' 20,00
Mês Cr' 7,00
Número avulso Cr$ 0,30

No lnterior:
Ano Cr$ 80,00
Semestr-e CrI 45,00
Trimestr .. Cr' 25.00

�nlÍn('i()s mediante contráto

Os or izt naf s, mesmo não pu-

I.
hlj cad o s, não serão devolví

dos.

A direção não Me responsa
biliza pelos conceitos emítí

I
dos nos artigos assinado.

CURSO PROVISóRIO DE
EDUCAÇÃO FíSICA

(Reconhecido pelo Govêrno
Federal)

EDITAL
Declara aberta a inscrição aos

exames vestibulares
Comunico aos interessados que se

acha aberta a inscrição para os exa

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

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

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

e mentaã. I

A inscrição será processada me-
diante requerimento dirigido ao

Inspetor de Educação Física, e de- I
vidamenle instituido dos comprO-Ivantes das alíneas a, b e c.

Qualquer informação a respeito,
poderá ser obtida, diáriamente, na!
Inspeloria de Educrução Física (rua I
.J oão Pinto, 42), no horário do ex

pediente.
Florianópolis, 5 de ja.neiro de

1944.
Cap. Américo Silveira d'Avila

Diretor

I

I
I

JOALHERIA GRILLO I

Orgulhe-se do seu
relógio!

A

recebeu variado sortimento
dos famosos relógius

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

Rua Arcipreste Pa,va I
i���......---..-��_�_�_�_�__�_�_�_�__�_:'!:_�_�_�__�_�_�.'. I

Grupo Escolar Arquid iocesano
({São José»

MATRICULA
Prellino os interessados de que

a matrícula do Curso Preliminar
dêste educandário estará aberta
das 8,30 às 11.30 horas de 24 o.

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

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

com 2 ondas - em perfeito es·

tado de funcionamento.
Preço Cr$ 600,00

Tratar: R. Curitibanos com

Heitor Varela. 15 v. 9

PIANO Precisa-se alugJe
um. Ofertas ao

Cabo Submarino.sr Cabot, no

MACHADO & CIA.
AGitNCu..S E REPRESENTACOJilS

CaIxa postal - 37. Rua Jollo Pinto - I.

Florlanópoll.
,UI;I-�ellte8 uos prlnctpala �lIJÜclDI08 do

�'l'!DO

EM MARCHA PARA UM NOVO GOVERNO �1UNDIAL ?_
O PLANO COMEÇA A EMERGIR DO CONJUNTO DE ACORDOS INDIVIDUAIS.

Do "Prcss Intormution Servicc, por genlilezn do [orual "1'11l'
Financial Pust", Toronto, Canadá. ExclllSil'o para "O 'Estado" em

todo Estado de S"lnta Catarina.

_ TOl:O!l!O - () fato mais impo rt r.nl e c dcstacudo na or-ganizn
çao POhtIC,: que liga as Nações Un idns é a guerra COIlIIIIll 'coMr,1
(\ l'I�.O. O laço 111aIS forte existente entre eles é Lima dcclaruçân
({"" _flllalIdades dessa luta, a qual Iem feição dr uma constituicão
l' l1?o. de um docmncnío político. Essa declaração l' a Carta

-

do
AlhllÜ1CO de H de agósto de 1\),11.

_�,;o existe, por enquanto •. nc nhuma orgnnizuçâo para a (ii

r�ça� superror e gcrnl dos obj (' I i vos das ?\aç<ies I
'

n idas. Mas "

rupruo dcsenvotvimento das técnicas pelas quais são atacados os

pr()hl�'!1l:1s cm CUI1lUJll, se assemelha ú prcparuçúo de UlIl 0'0\ t�rn,)
mun dial, numa extensão ainda não rcgist. dn na história."'Tal"cz
Jl1,eSlllO perante os nossos olhos, se esteja construindo novo "0-
vcrno para o.s homens livres. tão almejados pelos povos pacífi�:,s.

A o rgnnizuçâo de após-gurorra será pro vuvclmcnte o rcsul
lado, não ,de .um só _C<_Jm'ênio ou' de ll111O, constituiçào única, mas
ela e.xpenellcJa adCJ.UlrJela en: tempo .fle guerra, quando uma grun
de vari edade de atividades internacionais vciu u. exislir. Dirígcn
j es _e fUlleion{Jri.os de todas as nações que formam o bloe(; de
uruao contra o eixo se mantem em contacto constante aprendendo
a. cooperar em problemas o� mais variados e complexos. Por r-ri

quanto existe pouca ccntralizeção em todas essas atividades. Não
ha, uma direção suprema. A máquina surgiu. peça por peça, de
acordo com as necessidades mais prementes.

. .

, � linha divisória entre atividades doruésticus e interuaciouais
e l11111lo apagada. Alguns centros administrativos tratam somente
de assuui_os domésticos que interessam as potêncí JS em jo"'o ou

tro?, porem, estendem suas atividades às esferas interilac�o�D.i,:.
1J�1 r�suJta um conglomerado de comissões internacionais e lo
cais, ae interesses comuns.

, Cn; d�)s exemplos da _colaboração inter-al iada, temo-lo na

�onf'i.r,c;;�e�� de aliruentaçâo, que se .t.:eal�zou em junho dc' 19,1:2,
e�11 '\ IJ girua, a) prrncipio nessa reuniao e o ele que (l pah ruais
vltalm�]1�e ligado a certo de deter-mina-lo assunto tem prmridadc
de posiçao �()l�re os demais. Tradando-se de Irigo, o Canada �r.'rw
a naçao rr;,ms Importante enquanto que, no caso do caf'é, .) Brasil
ocuparra esse lugar, como a Noruega' ficaria 11n linha de í'reute
em assuntos de .navegação mercantil. Nessa conterência fé)[ cria
d� .a organização de viveres daiS Nações Unidas, para levar a
eleito () estabel('cIllle,nto de uma ordem mundial .le J)'" "t1"'I'e's d"
ablUl1dâllcia.

. U G"', ,,, U • "

.

L'm !:lran.de problel�la que se nos aprcsenta é o da, vias aéreas
mtel'I?aclOns,:s, q.ur esta sendo atinnnenle estu.dado por parte "dns
<unencanos. lngleses e ranadenses.

..

Em seis de fl'\'rreiro (le 1942, () esforço bó]iro rias �açõcs
Ll1ldns recebeL1 gran1e1e � anima.dor impulso pela criação de ll'll
comando sllp'remo combll1ado. Nesse c011]1),ndo lJue tem Sl1a séde
em Washington, cada país nomeia seus plellipoteneiúrios e de
legados para traiar dos alSslllltos naciona.is. Comissões combina,
das ol:lcntam o surpl:lllento de matérias primas, munição e COOl'

c1enaçao da �a.ve_gaçao, Outras tmitam da lJrodução e supnimento.
Essas.orgamzaçoes e!lCarregam-se também da coordenação (le
pesqlllzas e exploraçao de novais fontes de suprimento no nuw

d� todo. l1:antendo-se em contacto íntimo com todas as CDl'pora
ço�s que hd�ll1 C:0lll assuntos at1nentes às mai;\rias primas. Pa l'a
l'VJt�IT as (�scllaçoes de preços destas matérias. criou-se o serviço
de centralização. Hoje, por exemplo, todas as COllluras de latc'x
proveniente da Alllérica Latina e da. Libéria. sâo efetuadas atra,�
vés de. l_:!11l3. [lgênc�a. [ll1lel:icana, e'nqlmnto a borracha da Africa. c
do CCllao e arlqull'lda chrelamente pelo :\Iinisti:rjo britanico dL:
a.basteci 11l cntos.

O problc'llla da ll1uniçüo bélica foi resolvido fa'zcndo-se C():l
I e'l'ger toda �, produçüo a.liada para lllÚ llnico ponto. Comissões
em �Vashington e Londres, fazem a distribuiç<io cOinforme as n('

cessll!�',dcs de cUirla se,lor, não havendo tlistinção enlre a proee
dcncia do ai'li�o fabricat!0. Também recursos c possibilidades no

que concerne a cons,truçao, emprego e disposição de navios mer

call�es,_ se fundem nUlll só grande poço de reservas. sob o controle
de orgaos adequados na Inglaterra" e na América. Navios de todas
as bandeiras sCr\'ell1 uma só causa em qualquer dos 7 ma,res

trmnspol'tando i !'Op3.S, munições, armal1len tos e homens para l)�
diversos teatros ele guerra.

A comissão de produção e suprimento trata fintes de tudo
da ctistrib�]içào equitath'a dos recursos disp(lnÍY�is, cOlllbinand�
os respectlYOS programas, fornecencl() onde há falta (' armwzena-
111ento onde há abundârncia.

.Ao lado clêste aparelho gigantesco, temos a comissão inter
aliada. palra as exigC'J1cins de após-guerra, conhecida também sob
(; n01ll(' ele "Comité Leith-Hoss", (JLie se consliluill em Londres em
setembro de H).jJ, no i,ntuito de elaborar planos para garantir
"'alime;üo, matérias primas e grJlet'os de prillleil'a J1eces'.sidalde"
kl.O:S P�lS(,S qlle se .!'o.rall1 tornando livres do jugo eixista, O que
fOI felto em !JeneÍlclO das populações libertadas da Africal rio
Xorte, pela América e [nglaterra, nos permite fúer .idéia de qne
poderá significar esse auxílio às populaçôes fr.lllintas e em es!a
do de profunda penúria. numa Europa onde não mais pesa a

opressão tota.1 i lá ri a. Xessa mesma orien t �;:ção surgiu a. idéia ele
�rl11azenar tl'lgo, segundo um acôrdo firlllad<;l elU '\Vashington em

.I�]n:o de 1942, entl'e a Argentina, Australl..ª" Cªo!J.adá, os Estados
(JUdos e o Heino Cn ido.

A colaboração entre os governos e eOll1isisões de tantos países
Ja se tornou t<io íntima - embora não exisrta ]Jude!' central ,,_

(' en\,'o!ve hll�los assunlos comrplexos dai vida naeional e política
que e IIll]Jossl\'el que se restabel,eçam as condições de a.ntes da
guerra na inter-relação entre os povos, o que será de grande be-
nefício para todos êles.

L

Os lllodos de vida, as condições que enfrentam são hoje em dia
t:1o diversas do passado, que a laços que prendem os povos duran
te a gt:.erra, nào podem ser retos, uma ver. terminada a luta sem

que isto venha. criar verdadeiro catacHsl1lo.
'

(iOVC]'110S !nlerna�ionais que assim surgem, naturalmente,
re111 al?rde, na? �reCISal1l ele magnas cartas (> protocolos, 1l11S

pl'Ql'arao rCslstll' as tempestades que ainda possam vir 110 futu
ro, por serelll estabelecidos em bases mais sãs, mais fontes e bem
lançadas do qne tantas ontras instituições criadas com um sim
ples traço.

______;____,I X

Realizar-se-á
Fevereiro

festiva

ATENCio

Os órgãos da Estatística Milita.
têm apôio legal, quando ·Jl.timam
() produtor e o vendedor a mostrar
I) que possuem em seul estabeleclo'
JI�D'O'" (D, Jil. II.).

no dia 5 de
grandiosa e
II .""

SOlree .

LIVROS
USADOS

Compra e Venda

Gral. Raimundo
Sampaio

Camlsas, Gravatas, Piiames
Mias das mehores. pelos me

nores preços só na CASA MlS
ClLANEA .� R\lQ Tr�japo, 12

Literatura, Pedagogia, Psico
! Iogia, Matemática. Direito, En·

i genharia,. Medicina, Topografia,
Cinematogr afia, Eletricidade.
Rádio. Navegação Marítima e

Aérea, Geo d es éa, Frsica, Qui
mica, Mecânica, Carpintaria,
etc etc.

O. L. ROSi\
Rua Deodoro. 33

.....
-

__..�..,.,.._,_..._"'........-'-'_-'-'_.'U...".._...�..................

Esteve nesta Capital, o sr. gene
ral Raimundo Sampaio, Coman
(!anle da 4a He.gião .\Iirlitar (Xl inas
(;erms) e Presidente da Comissão
Central das Oomemoracões do Cêr
C,[) da Lapa, que se re;llizarão na

h!stórica cidade par-anaense nos
d i as 7 a 11 de fevereiro próximo
sob o patrocin.íu oficia! do .\Iionis�
lério. da Guerra. Em nome do ilus
l�'e t i l ulu.r dessa pasta, s.r. general
Elll�"lCO Gaspar Dutra, o sr. general
Hairn undo Sampaio conferencion
com o sr. Interventor Nerêu Ha
,n�()s, que, oomo membro da Con1<Ís
sao Central das CO'memoracões do
Cin�üentenári() do C6rco da Lapa,

i (!.eslgnae�O ,pelo sr. MiJüslro ela
(Tuerra, ra1l'a o discurso cI,e e,n'(:'erra
mento das COllJre,J1lo'racões em nü

m� d.o Es,tadt�) d'e Sailta 'Cat2rina,
cUJa lllÍ1egraça,o no J1liol'ivo dessas
ceJ'ebraçô,es cívicas remon�a à
�1 tu ação de Jll'u'Ít,o,s catarÍJmns,es
!lu.stres no aconte.cimento que se
vai recordar assiilll f'estivament'e.
A oração de abel'[:u'ra das comemo

rações &erá f.eita pelo Inlervenltot'
;>',Ialll�el_Hibas, também membro da
C0I11lSS.aJO: Central orgall1Jizada pelo
sr. .\11rnlstro Gaspar Du,tr,a e da
qual, além dos Interventore� d,e
Sant� Cartarina e Parana, que siio
Presl clrelllte de Ho'n ra da QOl11iirSSãO
faz p:l'l.'rte ain'da, na me'sma quali�
'lade, o sr. Gen'("ra,! Heitor Augusto
Borgles, Oomanclante da SIl. llerrião
:.\'Lilita;r, sediada em Ouri;tiba.

'"

Do. programa as,s,ent'ado 1)wra os

r,eslte.l.os que se reallizarão na Lapa
do dila 7 a 11 dio 1TLês vi,nrdlouro,
COllllsrt:all11 lima mi,ssa em sufragio
das ailmas dos 111lortos na Rev01,u
ção d'e 1894, celebrada pel'o sr. Ar
üebispü MetropolíitalIlJo do P·a,raná
na Matriz local, recel11�r.es,taurac1�
pelo ServiÇ<o Naciona'l do Patri
mônio ArtistiCio e Hirs,tó<rirco e a

.Ll'as'J:adaçã,o da urna oonltelllldo o�
restos montai's dio glener:lll Gomes
C�rl1'eiro para o P:l'!Jlteon da Re'Pl']
bhca, que eSltá SIClIbdo erigido alí
pa.ra reunir todos ,os mortos de
1894. Além di,ss'o, hav:errá várias
celehr,açãe:s cívicas, telndo lugar
um c,c.ngrresso de Hi,sltóri.a ela Re
vl)Il>ução d'e 1894. sob os auspícios
,lo Govêlnno dlo Paraná. Seccão d'B
História do Mus,eu ParanaJense,
TnSlti.tll�'Ü His,tórioo e Geográfi'co
rl,o Para'ná e Círcullo de Estudos
Balnld'eira'llItes.
A Casa da Moeda já concluiu [I

impressão de sdos comlelU'ora·tivos
d,o Cêrc,o da Lapa os quais serão
]amçard1os p.c1a Diretoria Geral d,as
ComeiocS e 'Dellégrafos, sollenemre]]
,te, em t.o:d'O o p,aÍ>s no dia 9 eloe fe
vrreiro, da1a do falecimenltio. do
"Genleral da l'terpúblirca".

Dr. ALEXANDRE DE
MATTOS

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

Consultas diariamente
das duas às 7 horas.

A8

PILULAS DE BRISTOL
actuam de accôr-
do com as leis na-

turaes, limpando
estomago sem o

violentar.

---------- .. ,,'.]., .... - ....... -

BANHEIRO Compra-se um'
esmaltado

'ri. L. Alves - Rua Deodo(o 35

....-.:,w.-_-.-_...........- __.-......-_._.....-.-_....._-."...

Grupo Modêlo <cDias Velho»
Matricula

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'

ano deverão apresentar certidiío de
idade e atestado de vacina.
Fpolis., 25-1·1944.
JULIETA TORRES GONÇALVES

Diretora

Chacara �t��dae:s:ituUa�:
na Praia do Meio, (Coqueiros).
com água, esgoto, luz, boa ga
rage. e trinta e tantos mil mets2
de terreno. Informações na pr
ganização Comercial, rua João
Pinto. 18. 10 v alt.5
,-.-,_._...-_....._-_-_._-_._..- .......-.-_---_.--_....-.,

SU1'So agricultores
Para maior colheita com menos

dispendio de mão de obra empre
gai em lIossas lavouras a afama·
da SEMEADEIRA -' ADUBADEIRJ\
«TAC·TAC». Preço 800.00 CR$.
Rep: LIRA, BORGES & CIA.
Rua Felipe Schmidt. n. 44

FLORIANÓPOLIS
...............- ..-..-.._-- -- ."..,..._.

6asogenios: �r:Og�����
móveis, auto· caminhões, cami·
nhões, marca«PANGAZ-ASSO».
instalados, desde CR$ 7.000.00,
Rep: LYRA, BORGES & ClA.
Rua Felipe Schmidt. a. 44

FLORlANÓPOLlS
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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«FESTA DA SaUDADE» no próximo dia ·5 de fevereiro, no (LIRI TENIS ClUDE»
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 "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 partir do dia 31 adquiram suas mezas na Relojoaria "Moritz".

Fazem anos hoJe:
o sr. Herminino Jacques;
o sr. Roberto Lapagésse;
a sra. d. Juvenil Fioravante dei

Santos;
a sra. d. Ida Pereira;
a srita. Maria Coutinho;
a sra. d , Carolina Costa;
a sri ta' Ecleia, filha do sr , Mário
Bott. diretor da Academia do

Comercio de Sta. Catarina;
a sra. d. D1amantina Coelho de

Souza, espôsa do sr. Manoel Fer

reira de Sousa, comerciante;
o jovám Ari Machado;
a sra. d. Debola Soncini, espôsa

elo sr. Liborio Sonbini.

Os geógrafos
visUam
Santa Catarina
o Embaixador José Carãos (h

Macedo Soares acaba de cornun i
car aIO Dr. Nerêu Ramos, Interven
tor Federul nêste Estado, que de
verão chegar no dia 3 OIU 4 de fe

vereiro pr-óx iano a esta cidade, 2(

geógrarf'ols em viagem de estudo

cuja excursâo cientifica ora se ar

gani'za sob o patrocínio do Conse
lho Nacional de Gecgraf i a. Chef'i:
a caravana o Professor Francir

Bnellan, Orientador Cientifico dr

Cnr510 de Geogr-afia dia Conselhc
Nacional de Geogt-afda e Professo:
Caredrático da Facuddade Naciona
de Fíil o sofda.
Em companhia do Prof'essoi

Bueblan virão dois técnicos do C
N. G., Professores Vir-issimo dr
Costa Pereira e Onlando Valverde
A caravana, que está visi tand«

diversas cidades do Estado de Sãc
Paulo e dia Paraná, tem sido alvr

de toda a atencâo e carinho nâr

só do Govêrmo ··Pau.lisíta e Par-ana

enrse como dos estudiosos da geo

grafia daqueles es,Vados.
Nêste Estado a car-avana visita

r'á Joinviíe, São Francisco do Sul
Blannenau e Ftor-ianópohis e outro:

pontos gle:o!g1ráficos dignos de estu

dos.
Aos geógrafos do Consdho �a

danai de Geografia o Govêrno Ca
ilarim,ense irá d,íspensar tod'as a,

alt,ençõe.s- l1'eaes.sária.s afim de sêr

corôada d'e êxilto a missão trazida

lJ elos citad o.s cLenti,!>tas.

QUAL O PREÇO DE UM ATAQUE
AÉREO?

INDúSTRIAS VITAIS AO ESFôR

ÇO DE ,GUERRA

NOVA YORK - N. T. - Sãc
"erdiU/deinaill1enrte surp,peeJIld'entes a �

clesplesas q,ue cada p,ai,S"' 2:11 guern.
tem q,ue enf;:;e:nltar n,o seu es'f5rçe
béHcü. Bast,a diz,er que mill aviÕ'e;,
de bombardeio gaiStam, no rarid (k
:uma n'oit,e sôtbre a A.llemauh.a, nada
mai,s nada men.os que sleis mi�hõe!
de 1i�,r;os de gas'o.}iona. E tüdos nó�
sabemos que foram vários os raid�'
d.eslta escala fieali.zados até a,gOl'[l

'p'eJlas Nações Unidas. Mas is:1o nã,(
,e tudo se cOlnls'ider-a,rrnos, plÜl' exem·
'pio, que cada co,rvleba .lalnça_'ll1Ijna�
<oonsome, em 10 dias, 200 a 250
mil �i,tros dle cOlll\bus.tíve.l. Consirle
rando-se o fla;úo d'e que os EE. 'Iru.
e Inglarter:r.a jnl1itos possuem vária�
centenas dresslCs barc,os, fadl será

imagirnar que a gUle'rr,a atual tem

j'nlcomp,a,ràvlelmen.te mais necl's'si
dade de c'O.mbl�stívd que de ho
mens.

Arplesalr diaS dados que a,cabamo,
dle ciltar l'elartivo.s ii gasoHna, é SH

hi,do qtue nã'Ü só de,ssle pnod uto vi
v,e a gilberr:a. A coLaborac,ão ria in
,d.{llslt.ria a,utomlohiUsti.ca, pIOr exem·

pIo, e tambem tâJo importante ('0-

Jllú a ClÜll,ahoracão da i,ndú'S�ria pe·
tl·,o.li.fera, p'oi,s â aapacidade prodú·
titva drus fábricas de automóveis,
es1:: . absorvida pelo material Oe··

Uco, p'orC11uan'Ílo, como já s·e disse
varias VéZoes, os aviões, tanqucs.
jee.ps, carros hlilfl'dados, etc., consti
tuem o eJ'emenlt,o diec,isivo da guer-
1'�1 de tl1ovi,mll�nrbos.

T'O-I'lla-,s.e por êSltle 111Ioti'vo inlci
l'a'ln.ente ilmpos,sh"eJ p,rever quantd.l
S'e poo,er.a fabricar automóveis ('

can1i'nlhões para us.o civil. Logo,
quem nã,o dles,ejlalr perder o seu

oarro, CODlserVle-,o da 111elho:r 111,11-
J)iqilra \)oss'ivelo

1 que a República do Salvador
é a única nação independen

te da América Central que não

é banhada tanto pelo Oceano
Atlântico como pelo Pacífico,
sendo, o apenas pelo segundo.

2 que os terrenos semeados de

trigo, nos Estados Unidos.
excedem em área às Ilhas Br i

tânicas. à Holanda e à Bélgica
reunidas.

3 que se calculou, nos Esta
dos Unidos, que uma rnoedo

de 5 centavos muda de mão
em mão cêrca de dez milhões
de vezes até se desgastar e ser

refundida.

4 que o celibato dos sacerd�tes
católicos foi institui do pelo

Papa Benedito VIII. em 1015.

5 que qualquer mercadoria,
em 1814. para ser exportada

de Hamburgo para Viena. tinha
que atravessar onze fronteiras
e sujeitar·se a onze impostos e

leis diferentes.

6 que as lágrimas são produ
zidas pelos olhos apenas na

quantidade necessária para man
tê-los limpos; que sómen te em

caso de emoção forte é que elas
se tornam bastante abundantes

para escorrer pelas faces; e que
as lágrimas ccmpõern-se de

água, sal e soda.

•••••.".••.". .r...........-.t'

EMPREGADA
Precisa·se de uma, moço

rr oncc , para arrumar cosa

le pequena iam·ília e coai
,har. Ordenado 100 cru

�eiros. Rua Esteves Junior,
180,

• Q 8•••••••••••�
• •
O •

i DI$,� OS i
• •
• •

I CC)T_,UMBlA I
• •

: As mais famosas musrcss, 8.
:

com 05 mais
e

I famosos artistas. :

: ÚLTIMAS NOVIDADES i
i Na (cRADIOLAR» i
• •

: Rua Trajano, 6 :
I •

... :

CARTAZES
HOJE

Tempos difíceis revelam o herois·
mo dos verdadeiros cristãos. Assim
foi. quando os muçulmanos, ocu·

pondo a melhor parte da Espanha,
ameaçavam a cultura cristã e es

cravizaram os católicos. -. Nasceu
em Le Mas Sc in.tes-Puelles -França
Meridional- , pelo ano de 1180. um
menino que recebeu o nome de
Pedro. Desde os mais tenros anos

mostrou extrema caridade para
com os pobres, Como grassasse na

l!!ua pátria a heresia dos albigen
ses. emigrou para a Espanha, on

de entrou em contato com Jaime
I'. rei de Aragão. Lá teve ocasião,
também. de ver os sofrimentos dos
cristãos presos pelos muçulmanos.
Resolveu dedicar todas as suas for'
ças a estes miseráveis. Foi confir
mado neste propôaí to por uma vi
são na qual Nossa Senhora lhe

apareceu encarregando'o com a

fundação de uma ordem religiosa
com o fim de remir os cativos dos Comunicado da Secretaria de insistcncia, fiquem em repouso na

mouros. D. Jaime e S. Raimundo Saúde e Assistência, através (ia sua cama, na própria residência,
de Penafort tiveram. por suas ve-. Agência Nacional: em quarto bem ar-ejado, alimentan-
zes. a mesma visão, e assim fun

I A gripe, que está grassando na do-se de carne, leite, legumes e Iru
dou-se a Ordem de N. Sra. das Europa e nos Estados Unidos, com tas e bebendo bastante água. Isso
Mercês, Os seus membros creres- caráter felizmente benigno, poderá tem dois fins: impedir que sua

centaram aos três votos comuns em breve espalhar-se no Distrito
I doença se torne grave e evitar a

um quarto: o de ficarem presos !':ecleral. �s autoridades sallit.á:2as I,contaminação de outras pessoas.
como reténs quando lhes faltas' ja conclui ram algumas pr'ovmen- Se a febre não ceder ao fim de
sem os rne ios para resgatar os cias e estão ,)amando ,outras, no' uns 3 ou 4 dias ou se os outros sin
cristãos em poder dos muçulma senti do. de completar um plano que' tomas se agravar-em, é indispemsá
nos. Faleceu S. Pedro aos 24 de aproveite os melhores recursos

I

vel chamar médico. As pessoas sem

dezembro de 1256. -- c:i clntiricos �e def�sa, da população I recursos podem chamar o médico
• ."._ ....J'.�.......... ......_.�._.......__••J'V'o Indispensável e, porem, contar

I
do Cetriro de Saúde mais próximo.

com o apoio e cooperação de .to.dos, Não �1á remédio algum que possa
a começar pelos proprros medlcos'l pr'everur contra a gripe. Tono e

A estes se pede notifiquem aos Cel�- �lua_lC[uer medic�ll11.ento só. deve ser

tros de Sande qualquer caso de grt- indicado por médico, Esta provado
pe, ele pneumonia e bronco-pneu- que mesmo as salfamilamidas não
mania, ou os simples resêriados têm ação preventiva ou curativa
acompanhados de febre. contra a. gripe, sendo úteis somente
Ao público lembra-se que a gripe nas complicações, e, ainda assim,

começa" em geral, com febre, dor por indicação de médico.
de cabeça. dores pelo corpo, presta- Os simples purgativos são de re-

I
çâo, catarro nasal r tosse: Apanha- gra, contre-indicados, porqt;e po
se o mal pelo contacto direto com riem nrciudicar as condições natu
os doentes, mesmo os que apreseu- rais de defesa.
tOIl\1 formas benignas. Assim, con- As autoridades sanitártas terão
vem evitar as agl?'Il1erações pr inci- em breve, vacinas especiais, en�
paln�'el1te em JOCalS fechados e

m�ll ab�Jl1_dall1cia!, que certamente contri
ventilados, e, sobretudo, a aproxi- buir âo para reduzir o número de

__________ . _

'l1Iação de doen.tes que espirrem ou casos.
.

CompraI na Cf' SA MISCE 't.ussam. I Todos devem se"uir e prDpagal'

LÁNEA é saber economizar'
Aos que arpresentem ligeiros sin-; es�es conselhos, en� benefício pró-

tomas d� grIpe recomenda-se, com pTIO e da população da cida,de".

Conselhos sôbre a gripe

Zoraide Silveira
E

Zihi Barbosa

Pro"ura se
uma máquina

\J
-

de escrever

porta til, usada, em bom estado'.
Ofertas para Hotel Metropol,
quarto 15.. V. �

CIRURGIÃS. DENTISTAS
Execu tom quo isque r serviços
concernentes à profissão.

Ótimo aparelhamento, siste
ma moderno.

Atendem diàriarnente das 14
às 18 horas.

Rua João Pinto 11 (sobrado).

_a'Pa'p a'p _,._.._._..."._•.". ·_·_••••••• _· _•__._ 'J'V'o

DO DIA CrediloMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

O maior e mais acreditado Clube de Sorteio de Mer
cadorias do Estado.

Sortp1.(:}s nos dias 4 e 18 de cada mês
PRÊ:MIO MAIOR CR $ 6.250:00
Muitas bonificaçõeR e inscrições d·e pagamentos

Médico graUs
.

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

pre incontinAnte. Não exiRte igual. Não reflita e não
du�ide um só instante. Concl)rra para o próximo
sorteio, tenba coriança, que, quando menos esperar a

sorte virá ao seu encontro
'

Conserve bem na memória os dias ft e 18

6a.teira HOJE

(INE

I

_____ .m -:

Foi promOVido o tenente Hilnor !I'----------

Taulois de Mesquita Salão IFoi promovido Q oapitao o l'
tenente Hilnor Taulois dê Mes· «Sa-O Jorge»quita, filho do ceI. Antenor Tau-
lois de Mesquita, ê qUê se encon- A proprietária do Salão "São
tra no Rio, no. Escola Militar. Jorge", precisando viajar, pre-
Ao distinto conterraneo foram tende vender o referida salão.

enviadas daqui muitas felicitações Trata-ee de ótima oportu-
às quais juntamos às do «O nidade. pois a referida se-

ESTADO»! nhora compromete-se a ensi,
O capitão Hilnor é neto do sr.

I
nar os interessados, os quais

Antônio Lopes de Mesquita, enge· devem dirigir-se à rua Con-
nheiro aqui residente. selheiro Mafra n' 160.

._------------�
15v-S

A's 5 e 7,30 horas:

l':-�t�m Rotbschild com sua pena quebrou a espada de Napo
\:ão; e o seu ouro impediu a invasão da Inglaterra:

.A casa de Rothschild

A's 7,30 ho'i"�s:
Fredric March e Betty' Field em:

Terror do pal�aizo
Wayne Morris e Virgínia D�.le em:

Por partidas dobradas
COMPLEMENTO l'TACIONAL (D�\B Nat.)

QUANDO O TRIANGULO TINHA 3 PON�AS (Desenho)
Preço: Cr$ 1.50 único. Imp. até l� anos

Domingo no Odeon \
Robert Stack, Jon Hall, John Lodder e Diana aarrymore em.:

Esquadrão de aguia's
(a revelação do «Fruta Cubiçada» o filme do rJXlomento)

Soberbo ! ... Gigantesco! r

Com George., Arliss, Robert Young, Loretta Young e

Boris Karlelt
COMPLE)l\tIENTO NACIONAL (DFB) Nat.

.SSO .:?ARA DOIS (D�senho)
A VOZ DO MUNDO -- (Jornal)

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

(lHE «IMPERIAL))

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



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

Linhos estr'.lnge-iros e nacionais -- Casem iras - Panamá - Albene - Tussor - Brins - Camisas - Cintos - Suspensórios
Meias - Calçados - Roupas feitas paro homens e crianças - Grovc tcs - Jogos de gravatas e lenços.

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

4 e ESTADO Sexta.feira, 28 de Janeiro de, '944

�......------------------------------------------------------------------------------------------�

-

Ultimos estilos de finos
MOBILIARIOS

ACABA DE RECEBER o

--==----
---=-

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

Ruo Trajano. 15

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

solas de visita, de fino acabamento

Vendas à vista e a prazo

I A, Mobiliadora
REfrigeração em geral

Sorveteiras-Refrigeradores-Balcões-Frigorificos
(poro pronta entrega) Máquinas de escrever-Ró

dios-Móveis finos-Tapeçaria
Z. S. BATTISTOTTI

IRua Felipe Schmidt, 34 ,,_ (. Postal, 173 _- fone, 1549
FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAtA"
Fundada em 1870 - Séde: B A f A
INCENDIOS E TRANSPORTES

Capítal e reservas ............•.............•...... Cr$ 71.656.189,20
Cifras do balanço de 1942:

Responsaníltdades '.,. .."' Cr$ 4.999.477.500,58
Receita .... .... . ....•... , •...•........... ,. O!'$ 70.681.048,20
Ativo . .. , ".. . ........• , .....•............. Cr$ 105.961.917,70
Sinistros pagos nos uítrmos 10 unos ,' Cr$ 64.986.957,20
Responsabilidades .... .... ..'. . ..........•..•... Cr$ 76.736.401.30i,20
Bens de raiz (prédios e terrenos) '... Cr$ 23.742.657,44

DIRETORES: - Dr. Parnfllo d'Ultra Freire de Carvalho, Dr. F'rancísco

de Sá e Anísio Massorra.

Agências e sub-agências em todo o territól'!o nacional. - SUCUI'.sa} no

Uruguái. Reguladores de avarias nas prindpais cidades da América, Ew-opa
e Afrlca.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C AMP O S L O B O & C IA. - Rua Felipe Schmidt, n. 39
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "A.LIANÇA"
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAí, BLUME·

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

Os russos continuam maote
lando Iorte e rijo as legiões na
zis[.as do setor de Lenírign-ado .

Em Iulmirianjcs assaltos, roram
capt'urad as <IS importantes loca
lidades de Push.ik in e Pavlovsk,
esta últi m.a situada sobre o rio
Neva. Apuvorad os com a Jl13i'
cha da ote n s ivu soviól ica na

região d'e Leni'ng,rad-o, os ale
mâcs jú in iciau-am sua campa
nha de preparuçâo psi cológíca
dto povo, a tra vés da ernissora
de Berlim. Pvevcniudo o espi
r'Ho da nação a'lmnã paca este
novo desastre, disse o locutor
naz ista que os russos dispõem
somente no setor setcntr-ion al ,
de mais d'e (iOO mil homens, cio
fra mui.to maior que a dos cori

'(ingentes alemães. Pouco mais
ao sul, o generad Iuokiossoysk
avança pelos pantanos do Pri
pet, afim üe at.i'Jlgi,[' as excelen
tes esta-adas que se estendem
além dia velha froruteíoa polone
sa. A i,mport>fmci'a deste movi
mento, reside em que o sistema
de cs.tradus que p a.rto da anti
ga ko.rlltci.ra ['aei-!i,larú imensa
mente a marcha d'as d ivísões
mccânizadas russas, em direcão
do ocidente da Europa. Ên
qmli!1lto isso, há indioios de que
na Ucr-âmia Central as coisas
vão Iicar mais pretas para os

alemães. De Iato, o comentar-is
ta nazista von Hannrier infor
mou tarde que também na re

gião de Kirovograd os soviéí i
cos rei.n i c iurarn seus ataques
em maSS'H. Segundo o mesmo co

mentar ísta, os soví éhicos estão
enrpreganrio, nesse setor, um

colossal número de divisões
Ílonl.elllente apoiadas pelas uni
dadcs d'e Ianques. Na Jugo eslá
via, parece que o marechal Tito
conseguiu neutralizar o impeto
dos conbra-ataques alemães.
Conquistaa-am os gL1lCril'i,lb�iTos a

cidade d'e Gracân ica, na Bos
n ia Or iendal, refo rçand o por ou

tra parte, o s ifi o da guarnicão
nazista de Tuzla. De acôrrlo
00m o coiuun ícado do Q. G. dos
patriotas, O'S soldados ele Tido
recuperar-am novamente a i.ni
ciativa, Em quase todos os seto
res da Jugoeslávia, os guerrí
Ihei.ros estão no ataque, e daí a

dedução de que foi detida a

ofensi va recentemente dese n
cadead a pelos alemães. �a Itá
lia procedem os aliados a re

messa d.e tropas e abasteci
meníos, através do corr-edor
que abrir-am ii retaguarda da li
nha de combate. Informa-se of'i
c ialmentc que no dua ele ontem
os alemães não consegtrirarn
oferecer séria reslstêccia às
fôrças de desembarque al

í

adas.
Não obstante, houve violentos
conéra-adaques alemães na fren
te do Quinto Exércifo, isto é,
mais ao sul da Ii.nha onde os

Aliados i ntrortnz iram sua

cunha. A maioria cios contra
ataqnes alemães foram repeli
dos, Dom grandes perdas para o

lnimlgo.

Vitória$ e
mais vitórias

•

I�.r� �rn'·,���
,

,
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Reconstruções, pinturas, reformas
Consulte nossos orçamentos poro pagamentos a

longo proso, prestações módicas. e vera como é
fccil 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 I-
Academia de Comércio de S. Catarina
Livros didáticos para todas as cadeiras do

CURSO COMERCIAL BÁSICO e CURSOS
COMERCIAIS TÉCNICOS.

Peça-os ao Representante.

II
PROF. BELARMINO CORREIA GOMES.

Rua General Bi,tencourt, 183.
FLORIANOPOLIS

::--------

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUB
Hoje e amanbã será a sua preferida

01"01[118 naclouais e estr"'llgelras - Homeopat1u - PerfumU1U _

Artilro. de borracha.
Garan_ • exata observância DO i-eceitu6.r1o m64100.

PREÇOS MÓDICOS.

SE��AS
padrôes maravílhcsos. finíssimo acabamento das melhor••

fábricas do país, são encontradas DOS .balcões da

Oasa SANTA BOSA
f

! Diariamente recebemos novldaaes
aUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

o sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
CI A. WETZ,EL INDUSTIRIAL-JOINVILLE (MMca re15i51.J

CONSERVA o TECIDO DA R(}UPA PORQUE LA.vA FACILMENTE
E COM RAPIDEZ

s��Ã� yIRCfA..

.... '7

EspE'fALI DADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDlCADOR MÉDICO
-

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Aoertersoarnento e Longa Prática no RlO de JaneIro

CON8UL1'A::i - Pela mauhã: dIariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos

tãbados, das 16,30 às 18 horas - CONSULTóRIO: !tna João Pinto a. 7, sobrado -

.Fone: 1.461 - n.e9ldéncla: Rna Presidente Continha, �3.

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

f,x.1l1terno do Serviço de Clím.íca Médica do Professor Osvaldo Oliveir-a, médico do

Departamento de Saúde

CLíNICA MÉDICA -"Moléstias internas de adultos e crianças. CONSULTóRIO

e RESllYIí:!iCIA: Rua Feltpe Scbmidt n. 38 - Tel. 812. CONSULTAS - Das 16 às IH.

DR. ARAúJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

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

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1441

DR. SAVAS LACERDA
Ex.interno da Serv'ço do Professor Leônidas F'erreu'a e ex-estagiário lias Serviços

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

(Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia)

Cbefe do Serviço de Oftalmologia do Depar-tamento de Saúde e Hospítal de Car-ídade

ClInlca médlco·clrúrgica especializada de 'Olhos, Onvídos, Nartz e Garganta
CONSULTóRIO: Rua }'elipe Scbmldt, 8, Fone 1259 - CONSULTAS: Das 15,:'/('

as 18 baras - RESIDll:NClA: Couselhetro Mma, 77 - FLORIANóPOLIS.

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Dos Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospita

de Caridade

CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 26 - Fone 1.40,5

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

DR. LAURO DAURA
DOENÇAS DE SENHORAS - VIAS URINARIAS - CIRURGIA

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

doscoptco (URETROSCOPIA) e de laboratório. Aparelhagem elétrica para os trata-
�,entos especíaljzados, DIATERMIA - INFRA-VERMELHO.
CONSULTAS: Dilll'liililem<te das 14 às 18 I1craS,I:tJ,;SJDENCI.h: Tiraden ...eS.7\SobradoJ

"':üNSULTolUU: 'l'llradentes, 14. }'O.t-.lê: l.titi;J. AUSENTE

INSTITUTO 'DE DIAGNÓSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela Universidade de Genebra

Com prática nos hospitais europeus
Clínica médica em geral, pediatria, doen

ças do sistema nervoso, aparelho geníto
url!nário do homem e da mulher

Assiste. Técnico: DR. PAULO TA'YARES
Ourso de Rad!ologia Clínica com o dr.

Manoel de Abreu Campanario (São Pau

Io), Especializado em Higiene e Saúde

Públlca, pela Universidade do Rio de Ja·

neíro. - Gabinete de Raio X - Electra

cardiografia clínica - Metabohrrno ba

sal - Sondagem Duodenal - GablneH
de fisioterapia - Laboratório de mtcros

copia e análíse clínica. - Rua Fernandc

Machado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis

DR� REMIGIO
CLíNICA MÉDICA

Moléstias internas, de Senhoras e CrI

&J>ÇIls em Geral. CONSULTóRIO: Rua

Fel1pe Schmldt - Edif!clo Amélia Neto

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

SIDli:NCIA: J Largo Benjamin
Constante, 3

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia. CUnlca e CIr;u'g1a
do torax, Partos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá'
rlameme das 15 às 17 horas. RESIDli:N·
CIA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

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

da Un íversidade de São Paulo, onde foI
Asslsten te por vários anos do Serviço
C�rgico do Prof. Alípio Correia Neto
(Prllneira Cadeira de Clinica Cir(lrgica).
Com prática na cllnica ginecológica do
Prof. Sila O. Matos. Assistente do servíço
!le partos do Prof. Dorníngos Delasclo no
"Hospital Leão XIII".
Cirurgião do estômago e vias bíltares,

Intestinos delgado e grosso, tiro ide, rins,
pró�tata e bexiga. Varicocele, hidrocele,
varizes e hérnia. Doenças de Senhoras e
partos.

.

Consultas, Das 9 às 12 horas n u

Casa de Saúde São Sebastião.
Opera na Casa de Saúde

. São Sebastião

DR. SAULO RAMOS
;;8pecla1lsta em molésttas de senhor.... -I

Partos.

\LTA CIRURGIA ABDOMINAL: estô

uago, vesícula, útero, ovários, apêndice,
omores, etc. - CIRURGIA PLASTICA

lO PERtNEO - Hérnias, hldrocele, ve

·Icocele. Tratamento sem dor. e operação
te lIemorroldes e varizes - Fracturas:

.paeelhos ãe )1;êsso. Opéra nos Hospttaí«
de Flo,r!anópolls,

I

t'raça Peretra e Oliveira, 10. Fone, 1.009.
,{erário: Das 14 às 16 horas, dIariamente.

m
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• 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 Dezembro.

Vida e Amores
dos Irmãos Sialneses

Como Gãraud fü9��
da Alemanha?

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.

Um presunto cúmplice... Depois, se

manas de feroz perseguição... Mas,
finalmente, o comando supremo dos

Franceses Combatentes!... Pág. 8.

" " s

A Vida Addentad� 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.

Qual é, ao certo,
a Sua Vocação?

Êste artigo revela um novo processo,
verdadeira «engenharia psicológica», para
averiguar aptidões e descobrir o trabalho

que melhor convém a cada um .. ' Pág. 12.

npldemíe
de loucura

Terá Você Poderes
Psíquicos?

Você acredita numa quarta dimensão -

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

artigo? . " Pág. 30.

, -

D 'E II C n tA I Qualquer assinatura deve ser subscrita exclusivamente por intermédio dOI

R � DIU. nossos agentes abaixo indicados. Cautela cem' os solicitantes não autori:r:adosl

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

Reprps(.!nlnnle Cerllino nr·(J�i': F.-:'R"�'iUO CT-H'I'A(;LIA - Rua do Rosli,.io, 55-A - 2.0 andar • .Rí�

HELENA CHAVES SOUSA
IilNFERMEffiA OBSTlllTRICA

(Parteira)

Diplomada pela Maternidade

de Florianópolis
Atende chamados a qualqueo

hora

Praça da Bandeíra., 1i3 - .ub.

(Antlll"o Larlro 13 de Mai.o'

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico -

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

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

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

Resid: Vidal Ramos, 66.
Fone 1067.

DR. AURÉLIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RA 10 S X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculost
pulmonar, úlceras gástricas e duo
lenais, câncer do estômago, afe
ções das vias biliares, rins, etc
Aplica o Pneumo-torax artificia+
para o tratamento da Tuberculosr
Pulmonar - Tratamentos modero

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

esquina Felipe Schmidt
Das 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs

Telefone 1.475

DR. BIASE FARACO
Mf:DICO - chefe do Serviço de Sífilis do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECçõES UHO-GENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS - HAlOS INFRA-VEHMELHOS E ULTHA-VlOLETAS

CONSULTAS: das 2 às 5 h. H.. Felipe Schmidt, 46
HES.: H. Ma,rechal Guilherme, 33 - FONE 1648

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
Entrega a domicílio

CASA MISCELANEA, distri� PrestIgia o Govêrno e a"

buidora dos Rádios R. C. A classes armadas, ou ser'.
Victor, Vávulas e Dsicos. om "quinta - eo)unbta". (L
Ru� Trajano, 1�. D.1f.)..

Os comerciantes enlouquece
ram definitivamente.
Os casos de loucura, entre ho

mens de megúcios, aliás, sempre
existiram. São popularmente co

nhecidos os exemplos de loucura
intermitente de certos mercado
res, que passam o ano inteiro co

mo indivíduos perfeitamente
normais, exceto mum determina
do mês, em que apresentam os

sintomas mais alarmantes de
alienação mental. Esse gênero de
desequilíbrio é estudado em psi
qu itr ia, sob a denominação de
«Loucuras de j\lIaio", embora se

possa manifestar em qualquer
época.
A loucura, porém, que se 'apo

derou dos megociantes, agora, já
não é do tipo periódico, mas per
manente. Trata-se, na verdade.
da mais curiosa epidemia de que
há memória, pois os comercian
tes não manifestam nenhum in
dício de perturbação psíquica
em todos os seus atos, revelando
ao contrário, em tudo, um alt�
espírito de ordem. e disciplina;
e seriam, de fato, as criaturas
mais normais do mundo, se não
denunciassem o seu péssimo es

tado de sanidade mental, na

marcação dos preços.
Realmente, diante do custo

dos gêneros de primeira .necessi
dade, a gente se perturba tanto,
que, afinal, já não Se sabe o que
vem a ,ser .artigo de luxo.
Felizmente, nós todos anda

mos, também, graças a Deus,
com as nossas faculdades imte
lectivas um tanto abaladas. As
sim, (;I comerciante que enlou
queceu e nos oferece 'uma mer

cadoria por um preço louco,
passa ,muito bem de saúde, por
que nos cometemos a loucura de
pagar o que nos pedem.
É o que nos vale, porque, se

nós estivessem os no mosso juizo
normal, ou deixaríamos de com

p rar o: indispensável à nossa

manutenção e morreríamos de
inanição, ou, então, ficaríamos
doidos varridos, mas, agora, com
camisa-de-fôrça ,e ,tudo.

,

aA�.ÃO OE ITARAR�

.Nâo tennas uuvtda em de
nunciar um "qninta·coluna�,
por mais que pareça teu aml
go; não merece tua estima um

tralilor da P"trla. (L. D. N.).

As anedotas e plada8 aparen
temente ingênuas são grande8
armas de desagregação mane.

jadas peja "quinta-coluna".
(L. D. N.).

BAR E ftRMftlEM ORI[NT(Rua V. Merelen, 11

PETISCOS - Ro l l-rnops - He r rânqs - Pickles - Cama
rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de
tainha fumadas - Pernil - Pasteis - Empadas

Salame - Peixe frito. etc. etc.

I

DE PESSOAS TÊM

USADO COM BOM RE.

SULTADO O POPU.

LAR DEPURAnvo

DO SANGUE

� l!J
A SIFILlS ATACA TODO O ORGANISMO

O Fígado. o, Baço, o coração o Estômago, os
PUlmões a Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
DOS OSSOS, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-

belo, Anemia, e Abortos
Inofensivo ao organismo, Agradável como Iícôr.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N, S. P,
como auxiliar no tratamento da Sífilis e Reu
matismo da mesma origem.

VALIOSAS OPINiÕES
O ELJ�I� «91lt», .d,ada a sua Atesto que apliquei muitas

base, é otlmo auxílíar do tra- vezes o ELlXKR «91lJ» obtendo
tamentn da Sífilis principalmen- sempre os melhores resultados
te IDOS ca�o� em que a via he- DO trrtamlOnto da Sífilis.
ca é a umce possivel.

(a) Dr, Benedito Talosa. Ca) �r, Rafael Bartoletii

-

I
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Rapidez incrível e... suspeita!
. Onte�, às 16,30, quando já não mais existia açúcar na praca

pOIS o referldo.produ:,o .já não fora encontrado às 14,30 horas, é q��recebemos porfmte.rm�dl� �o DEIP, a lista dos 113 estabelecimentos con.

te�plados na dlstrlbulçao feita pelo sr. Prefeito, devidamente ou.

to�,zado pela Comissão, de Abastecimento da Mobilização Econô'
rruco , de 500 sacas de açucar branco, refinado de primeira qualidade
1\ re�erida lista não discri.minava a quantidad� que tocou a cada urr:
�?� Interessados; mas, a Julgar pelo número deles, deveriam ter rece.

1 ? 2 sacas �ad� u�, .ou. seja o total de 120 quilos, que cada rre

g�clante deveria �hstrlbUlr Imediatamente ao público, segundo instruo
goes do. sr . Prefeito aos varejistas locais. Duvidamos que isso tenha
aco�tecldo com um estabelecimento da Avenida Hercílio Luz paiabrmdo suas portas às 14,05 e iniciando a distribuição às 14 15 f'

s,

mova não te
. ,

, I a lr ..

.

r rric is açucar para vender, quando não havia sequeratendido a 30 pessoas, a 1 quilo cada uma.

d � � �istória que se repete! A história, levcdu ao conhecimento
o srb· 1

r� eí to , de outro negociante, que negava ter açúcar em seu
es to e ecrrne t .

dt', d nbo pa,ra, mais tal' e, quando comprovada a existência
aras

,

e seu ale.ã?, daquele gênero de primeira necessidade. jura;
ser açucar «requIsitado», enquanto que um seu e d d

d mprega o, e cara
amarra a, resmungava que eru sómente para "f ..

C b d
regueses ...

_

amo se sa. e, to ,a .e qualquer requisição deverá po.ascr pelas
moas do sr. Prefeito, o u ru co autorizado a distribuir o t- d .

dcausador de «bichas»!
ao esejc °

Não padece dúvida de que o cc so de distribuiça-o d r

n it I '
e açucar em

osso cnp i a esta a merecer reparos mesmo porque ha' .

tes me 1 "
os negcclan·

t
.

nos escrupu �sos que, a falta de fiscalização, burlam constan-
,. ement� as lI�struçoes expedidas pelas autoridades encarregadas de
razer c egar as mãos da população o precioso alim�nto, não compreendendo o momento de esforço supremo da nação e deixando as
sar ez:t �ranco o veemente apêlo da própria entidade de classe �
AssoclOçao. Comercial de Florianópolis.

. a

DeseJopsos �e cooperar na solução desse problema, aconselharia'
mos ao sr. refeito que quando da díat íb

. -

d '

I - f
' ri urçcro o açucar a popu-

açao _asse previa;mente av�sada e se exigisse dos srs : varejistas a com.

pr�vaçao, por_ rnero de _aSSinaturas, do açúcar vendido, único meio d
e�,t�r o� cartoes de raClOnamento que se fazem necessários e indispen�
:avS!s, 8

em

.�omo o fato gritante de que, enquanto uns têm em casa
, e qUI os, outros tomem café amargo I

Os rno'tejudores que se pasmam ante urno "bicha" tde encontrare ' .
,na ceI' eza

m em sua propr-ic, casa o acúcar tombem d
riam pois

..

b d
-, esaparece·

, VIriam a so. er quan o � duro ficar em pé d h
ra voltar pa,ra casa sem açú�ar...

uas oras pu-

6 C ESTADO - Sexta.feira, 28 de Janeiro de 1944

A carêllcia de comb stiveis líquidos
I .-.r..-_-... - .....-..-_-_._n.........._._....._.-_�_._._-.._......- ..._",.,.-_-.-.- -_...,.__

Considerando a grande deficiêntia dos estoques de combustiveis llquldos existentes no país, jo presidente do (.; N. P. apresentou ao Chefe do (iovêrno uma exposição de motivos visando
a maior poupança desses carburantes, - •. Licença especial/para o trafego de carros particulares. I

o rompimel1to da Argentina com o «eixo»
Novas medidas do govêrno de Buenos Aires.

-Repercussão do acontecimento
Buenos Aires, 27 CC. P.) -

In-I
no japonês achou muito "lamentá- tí, para comunicar oficialmente "

formações fidedignas deixam en- vel" o rompimento de relações da ato elo rompimento do seu pai"
trever que o governo argentino to-

, Argentina com as potências totari- com o eixo, ao sr. Osvaldo Aranha.

mará novas medidas relacionadas' tarias. Foi o que informou a ernis- Entre os dois estadistas foram tro

ao rompimento de relações com as sora de Berlim, a qual acrescentou cadas palavras de cordialidade e re

potências do "eixo". Revelou-se, que seis mil sú- "itos japoneses re gosijo.
oficialmente, que foram suspensas sídern em terras argentmas. - Rio, 27 (A. N.) - O ministro

as partidas dos navios argentinos Londres, 27 (U. P.) - Falanr;o Osvaldo Aranha fez as seguintes
que se encontravam em Buenos na Câmara dos Comuns, o ministro Jeclarações a um vespertino; L0;tdres. 28 ·U.P .• Os governos aliados advertiram Q Bul "

AirE18. Ao mesmo tempo, as unida- do Exterior, sr. Eden, declarou que "Creio que todos os brasil �iro<-; de que sera tratada como cumplice voluntário da AI h ga�:a
dades mercantes de ultramar rece- o govêrno britânico recebeu com sem exceção, sentem-se mais ii. vcn do ajuste de contas, a menos que cesse de auxiliar oesman .

a no Ia

beram O aviso para aguardar novas grande satisfação a notícia do r0111· tacle e mais felizes pela posição el' r�nda incondicionalmente às Nações Unidos A BBC
nazistas e s.e

ordens antes de zarpar. Ainda de pimento ele relações elo govêrno de Brasil na luta dos povos, ao sabe i1U essa nota
f' a�rescentou que as Nações Aliad�s 'esta�:e p:��:sn;r

parte oficial comunicou-se que a Buenos Aires com a Alemanha e o rem que os argentinos estão 8.0 an1çar sua o enS1V?, sem precedentes, e que a Bulgária será i t.i de
meia noite de ontem foram suspen- Japão. nosso laelo como bons vizinhos. pe a mesma ofenslVa que esmagará a Alemanha.

VI Imo a

sas as comunicacões rádio-telefô- lUo,27 (A. N.) - O embaixador bons irmãos e bons soldados 'dJ --

-�::----- _

nicas com Berlim e Tóquio. la Argentina, general Arturo Raw- boa causa" Il DIQVI·�a-o "I t-Londres, 27 (U. P.) - O govêr- son, compareceu, hoje, ao Itamara Bahia, czi (A. N.) - O cônsul ar 11-1« II lIZU» COD InDa apanbando'gentmo neste Estado. sr. Lorenzo . •

(nvad·lndo O templo repleto de II·el"s o Ravazzano, falando ;) imprensa sô Moscou, 28 (U.P.) '. Em um se tor- -,
-

, bre a atitude elo seu país rompeu- ger�ano soviética, os russos infligirem f�a���o:edclonado da .frente
·

t t d· d t
elo com a Alemanha e o Japão, de contmgentes da "Divisão Azul" espanhola Se d �r7ta a_diversos

manl8"O eu ou anre Ir o sacer o e clarou: "Foi um ato espontâneo e torizadas, foram aprisionados inúmeros s'cldagdun o

';' �rz:taçoes ou·

\I H eligno. A Argentina rompeu livr2
os e o lClalS espanhois.

Rio, 27 (E.) _:. Quando se Copacabana, mesmo contra- mente e não coagida por outras na·

achava repleta de fiéis, pela 'riando os pedidos do sacerdote cões".

manhã, a -igreja de São Paulo, ique quis evitar a prisão do de-
"

Salvador, 27 (A. N.) - Tôda ,

na rua Barão de Ipanema n. I'mente, êste declarou, quando imprensa elesta capital realça a sig
nific;ação para a unidade do conti

85, um homem penetrou, alu- linterrogado, q�e o sacerdote nente, o ato elo govêrno argentin:)
cinado, no templo e, com as estava com o "dIabo no corpo" rompendo suns relacões com 'i

fei"ões congestionadas, inves-' e êle apenas pretendera tIrá- "eixo".
"

tiu'" contra o frade Expedito lo, com o arame que levava. Waslünglon, 27 (C. P.l ,1

I O t I d ruptu.ra de rela(:iles ria Argenli'1�
Macllado, que ministrava ares ouca �, que ,se negou COIll () pixo CflUSOl[ gr<1nde salisl'a

comunhão, invetivando-o, em
\
a dar o nome, e de cor b�danca ção em �od() (). pais. Salienla-sc (jur

altas vozes. O desconhecido, ,€ aparenta �O a�os de 1 ade. com .ey.;sa r!L'C'Í'süo _ficará refllrçad,'
com atitudes de verdadeiro I Suas expressoes sao de um de- a Ulll(ladL' amenc_ana ao lll�SIll(
1 t·

A

O co.rpo da igre- fsequilibrado mental tendo as �en�lp() em que o CJXO p,,�T(kra (

.ouco, ranspo,s . o
;.

I
Ultll110 ponho que llblhzava IHI

Ja e chegou a nave, levando
I a�ton�ades do 2. dlstn�o pro- América pa'ra fazer es·piol1iagem (

na mão um grosso arame do-
I
vIdencIado a sua remoça0 pa- propaganda contlra as Naçõ'e,

brado, com ° qual ameaçou o ra o Hospital Psiquátrico. lJnidas.

sacerdote. I
,. •• ---------_-.-.-. __ "" Buenos Aires, 28 (U.P.J-Falcm-

A surpresa foi ge:ra�,. Todos I�-
- - - - - - ��- �-� _.� �- �-. - �

la à imprensa. o general Ramirez

ficaram como petnflcados; deClarou que serão suspensas to-

mas, passados os nrimeiros das as relações comerciais da Ar-
I:' gentina com o «eixo» e referiu·se

instantes, algumas pessoas a outras medidas que serão toma-

tentaram segurar o homem, das pelo govêrno, para garantÍl' a

que, resistindo, provocou li- ordem. Entre essas medidas, des·
.

t lt
tacam·se: 1', defesa do país e do

gelro umu O. continente; 2', medidas contra na-

Enquanto isso, er� solicitada
., cionais do «eixo» que demonstrem

a presença da Policia do 2.0 1 não ter compreendido os propoSI'

distrito, que conseguiu efetuar' " tos generosos do govêrno; 3', me-

a prisão do louco.
'"' didas para restringir a propaganda,

de pois o país está vivendo um mo-

Levado para a delegacia menta excepcional; 4', medidas
restringindo a atividade dos que
não entenderam a atitude do go
vêrno e, por interesse, os mesmos

prefiram tolerar em silêncio qual'
quer afronta; 5', censura postal e

telegráfica, e 6' suspensão de qual
quer relação econômica com o

Rio. 27 (A. N.) -- Entraram em

vigor as novas medidas tomo

das pelo Conselho Nacional do
Petroleo com respeito ao trcr

fego de carros oficiais e parti
culares, em face 'da carência de
gasolina.
Segundo essas medidas, nenhum

carro particular poderá circular
sem exibir a nova licença verde
concedida em casos especialissi
mos. Tanto que, com respeito aos

particulares propriamente, s6mente
terá licença o carro do industrial
Charles Murray, por ser paralitico
de ambas as pernas e braços.

utilizar o carro, para evitar burla
e uso do veiculo com fim que não
seja a serviço. Sómente os taxis
são desobrigados da licença. verde
especial.

Algumas medidas do C.N.? o tiri- O coronel João Carlos Barreto,
gem "tombem os próprios carros de presidente do C.N.P., faz um apelo
ministros de Lstado, que terão de ao povo para que auxilie a fisca
usar o l ícenc-a verde especial. As lização das novas medidas, denun
licenças que se concederem aos, ciando a transgressão das mesmas,
demais carros oficiais contêm o

I

ainda gue se trate de carros ofi
nome do funcionário que poderá ciais.

Pll.llIII
1�III[aIR

COHTRA caspa,

QUEDA DOS Cll·

BELOS E DEM�IS

nFECcOES DO

COURO CaBELUDO.

cauda do jacaré I
'

-

Hrio, 27 (E.) - Hegisltrando a 10 torpedeamento de
11101t.kia da desclobcrlJa IlliOS Est�do� I navios brasileiros�nJ(!os.'ql1iea('.�llda.deJac�lre e

'?� T J,'
l'oJ(IUlSSlma cm VI tamll1as, alem de

,

RI,O: _I (A. N.! - � o Tllbunnl

,�lla saho['.os� c-ann,e, e as provi-, M�ntlmO .��r1mlll1stl'atlvo . .o sr. al

dênci.as de p'l'OIveção a êsscs ;�au- nu.ram.: -,-:�al'�o de, ?h\'�lr�l_Sam�
liiOS

...
(�'ele.rmi�lla>d;as pelo governo

I
palO dl�tlll::11ll ,ao ]UlZ capItao cl,l:

do ;\IexlCo, pnnclp.a,l fornecedor mar e cuelI n SI. Raul Romeu A,,

dc couros d·e croco-rl,ilo aos élllleri- tunes Bragn, pnra relatar. o pro

call[J!S. Ul11 vesperUn'o diz que o fa-,
cesso referente n �odos os torpe

to é de gl'a.nlde il1terêssle. Ac-ent1l3 clean:el?tos clbs navlOS mercantes

qlll' nas selvas, [) Jacall'é do Brasil, brasIlel�·os. l�\:arl.os a efeno por

poderú futurall1entle, r.endel· muito I submannos ll1Il111go8. O comandan

muis do

que,'
1'el1(lle

a'tua1111le,n,
rle,

I
te �Ometl Rr31gn apresentou seu re·

des'lk que as i,niflúsbrias drispo, latono, que e um .trahalho lOl}-g;o ('

nhalll d,c ma,teriall para ex{pJorar, completo. ao Tnbunal Mal'ltnno

lambém, ,a sua c!lllmie e LSeu ?'.l.�o,

I
Administr�tivo. O relatório. a�en

lubri.fican1le ic],ea,l para maqulllls- tua, pnnClpalmente, os pre]UlZOS
1110S c precioso p'ail'l;I os aviões, sofridos pela Marinha Mercante

t�nqucs � Jl;R\'!O!1. j nf\ciom\�,

(eixo».

Descoberta uma
iazida de zinco
Cuiahá, 27 (A. N.) - .:--Ta loca

lidade de Ranchão foi éncontrad<1
uma abunrlanté jazida ele minél'ilJ
ele zinco. Remetidas amostras para
o Laboratório da proc1ucào minern 1
do Ministério da Agl'icultura,,,
analise constatou que as referidas
amostras contém 87% de blenda
"ZillCO", •

atingida
,

sera

(�:��.r�gUni"'" pu,"
I

1ll1[ll1ha l1Ié�IS UIll programa popu-I
ar CJl;C sora cxcculadlO ao preco de
,O ,cenli[l\'os 11'0 Salão D. JoaÚllill1.
(.ony.;l·a ele rI'e 3 cOlllédilas Hum

:llo: "D uae'; :\olor as Vai ent.cs"
';\.liuJllIer de Ge'],o" e "Halos em

Fesll.a".
Nos in'IC'J·va.]>os esco.H1Lr!lo,s numc- SANTOros do aplaudlidlo \"enLrÍ'i>oco Múri,o' _

S FESTEIA
,['o'II11chê e .s!eus b'ÜlIéco,s ,Ju.qni-I Sao Paulo, 27 (A. N.) - CO"l
lha e :Tcou. E d'e s'e prevêr uI:,'a ca- expres�lV�s solenidades, Santos (;':�_
�l chel'a, Slend,o eue llo,uvalr a Inicia- l1�eJ?Olara amnnhã, o 1050 a.nive,'.
l\'a, cio Ant�-Çluhe em ofer'ecell' e5-! snn� de sua elevação à categorl.!l
petaculos .vunad,os a preços popu-

de CIdade.
.

J�r�s, pOJS, todos 'poderão as-. 4��-:;:;--:-�---------Sl s.tl"l os. I a. Feira. NacionalI - I de Industrias
ti R A F em avao 1 SIão Paulo, 27 (A. N.) - Com'i-

( ac o pelo sr. Roberto S·Londres,28 ·U.P,· A RAF voltou para inauaurar " Ql t �1�onsCLl
a atacar, durante a noite de on- cional ele

'" Inclú�tria�ar a e�a N::J

tem, inúmeros objetivos situados gar na próxima se�n' devera ch�
na parte ocidental da Europa. For· xaclor Mnrtinho NOb�na, O embm-

mações de bombardeiros pesados
e de Melo.

e médios, atravezsaram o canal:la Espertezas doMancha rumando para diversos
pontos do oesta europeu' Acredita'
�e que os ataques da RAF foram «flhl·CO Macacodirigidos especialmente contra o U. »

norte da França. HlO, 27 (E.) - O j'ndividuo

Ifôs
..

d-e-----sabÔla--Óem ���a�l�i�icCoo ���1:�� ,:: C s�l�:v;��oiiS:�J;
Estocolmo, 28 .U.P .. Os patrio 111:111 l'e�idênó3, foi no Hospital d'e

tas poloneses invadiram a Checo- S.ao JoalO Baltisla, em Nil,Clrói e, i,n
eslovnquia, realizando atos de sa· 1,lltulalndo-sle filho d,e um enfermo
botagem nas linhas férreas e nas (111 I' I

.

e RI laVIl1 �alleüido, con'S'e!!lll'llcomunicações telefráficas e telef&. �

nicas. Foi o que informou o jornal uu: aJtes�lado d,e óbi,to d,o 111esmo,
"Svenska Dagbladet". Segundo a salllHj,o, d'e po'nua em po'rt[a a ano'a-'
mesmo fonte de informação, o

gO-I,rialr, .

cloua,tiv,o's pa'I'a
'

t'
'"

d B t· I f' b' d
. O en e,rro,

verno a ra IS avo 01 o l'lga o a "Chico M . " ..

enviar tropas contra os guerrilhei- I
.

1 acaDo
,

fOI pneso e na De-
ras. l'e�acJa

da capi,tal confessou ter
------- aglc!'O daqll!el,a fÓ'l'Illa
Expulsos de quase 'jar di'llIheiro.

' paTa an'an'

toda a Bôsnia

FRACOS e

ANÊMICOS
TOMEM

Vinho Creosotado
"SILVEIRA"

Grande Tónico

Por «Knout"OUb
BlIiCl�o's Ail'es, 27 (U. P,) - o

ca'lllpeao angentillliO d·e peso-pesla"
dlo Alb-entlo Low,e,u v,enlclCll nO
nono nOllintd, p'OIl' "knüut ,o,ud" o

pugilisrl:a Angel Sotillo também ar..-
gélltd no,

I

Londres, 27 (U. P.) - Os guer
l'illleiro,; elo general Tito já liber
taram setenta pai' cento elo territó
rio ela Bosnia Central, estanclo li
vre de inimigos tôda zonn entre
Bejalukn e Lvnino. Os patriótas
penetrélral11 :_\lém.
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