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Foi assassinado a tiros de �IV81ver!
LONDRES, 28 (U. P.) .... FOI ASSASSINADO, ONTEM,' A TIROS DE REVOLVER, POR TRÊS J��ENS�,"O MINISTRO DO
TRABALHO DA GRÉCIA, NIKOLAS. SEGUNDO INFORMOU A EMISSORA DE BERLIM, BASEAdl�:iiiJlV[(- NOTíCIA PRO-

CEDENTE DE ATENAS, O MINISTRO GREGO FOI ATACADO E MORTO QUANDO SAíA DE SUA RESIDÊNCIA.

Espelho da guerra na Europa
ESIUI aumentando de intensidadr, a batalha na: cabeça de ponte

do sudoeste de Roma. Despachos do Cai.ro sadiontarn que os nazis
las, mediante violentos coutra-ataques, conseguiram reconquistar a

localidade de Borgo Pi ave, a 15 quilómetros ao leste de Nettuno. As
fôrças auglo-nortc-americanas, entretanto, voltaram ao ataque e

depois de emcarniçada batalha desalojaram novamente o inimigo
que se retirou para leste. Outras noticias, também de fontes aliadas,
adiantnm que as tropas do Quinlo Exército estão ampliando as suas

vantagens na. estrada Anzio-Homa, onde os britânicos ocupararn
unia Impor-tente fábrica que foi fortificaida p010s nazistas. Revelou
se também, nos círculos autorizados, que as fôrças aliadas repeli
ram violentos contra-ataques desfechados pelos nazistas nos arre

dores de Carocello, entre Anzio e Albano, Enquanto isso, a emisso
ra de Paris, transmitindo i n íormuçõcs de Berlim, revelou qu:e vú
rios contingentes das tropas de assaihto francesas estão lutando na

Itúdia ao lado dos nazistas. Segundo a mesma fonte de informações,
os jovens voluntários Fascistas franceses lutam contra os britânicos
c nor-te-arucrtcauos como rcprcsúl ia pelos ataques aéreos aliados
conl ra a França, Entrementes os alemães admitem que a Wehrmacht
abandonou a cidade de Chodovo. na Irente ao sudoeste de Lenin

grado. Foi o que informou o diário "Aíton Tidningcn ", baseado
num despacho precedente de Bcrlim.

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SAN'rA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Ano XXIX I H. 9022IFlorianópolis-Sábado, 29 de Janeiro de 1944

Os nazistas desordemfogem em
Combate�se nas mas de Lyublan. - A 60 kms. da Estônia.
- Intensificam-se 98 combates ao sul da Rússia -

Estocolmo, 28 (U. P.) - Informa- Iron te ira da Esronia, avancando 1 guimonto ela investida soviética
ÇÕl'S [orn.alisticas de Berlim anun- diretamente pela estrado crue vai sôbne a estr-ada de ferro que passa
ci a.n 1 que as rodovias na frente nor-: para Nerva. As ma,i·s rcceutes i-n- por Zruci-inka. Sudrenta-sc, entre
te da Hússia estão quase intransitá-I formações sahientam que os naz'is- tanto, que Iodos os contra-ataques

- ����""""'''''''''''''''''''�����'''''''''�'''''''''''''''''''''''''''��'''''''''������--��
veis, pOI' efeilo de nevascas e chu-1las dorn.imam quarenta quidômetr os nazdstas f'onam rccb açadios pelos Gt·gantescos incêndíos Berll-mvaso As tropas alemãs retiram-sei ela estrada d,e fenro !,e,J1Iil_lgtrado- r.usSIOs. En[1]'1e os observadores n�i- I. em
lCI1 lamente para oeste. Acresceu- Moscou. Essa revel.acâo deixa en- litares r-ussos cresce a couvaccao

tam que Berlim não oculta que all'reVlClr que .as fôrças" germân.icas de que está .. se apnox.i.m.amdo r àpi- LONDRE';S, 28 (U. P.) - Anunciou-se oficialmente que mais de

situação é grave e que as tropas na-I estão sendo ràpddamerue expulsas damerut., do fim a habalha da zen a 1.500 toneladas de bombas foram lançadas sôbre Berlim, no curso do

zlst as f'orum forçadas a ceder ter- dessa iruponta.n.íe vda Iem-ea da crua'! de Vin.itsa, a qual tcruuimaa-á comi ataque efetuaclo omrem à noite. A formação de aviões que atacou a ca-

rene. '(],omill1laVall1l, atté ante-omteru, um uma nova vi'túri,a elas fôrças sovié- pital alemã, ontem, foi a mais densa concentração de aparelhos, Lan-
Estocolmo, 28 (U. P.) O; trecho maior de 80 q'l1oillômekos. licas. Também na curva do Dnie- castcr enviados contra Berlim.

"Af'lon Tidningen" informou que' Ainda de acô rdo COIll ímformacôes per e ao sul ele Bel aya-T'serkov, a LONDHES, 28 (U. P.) - Berlim foi novamente bombardeada na

CI!I Berlim foi anunciada a, evacua- of'i oia.is ,
_

os russos já expuhserarn lt�lta .aumontou de i ntcnsi dad e, d,e-j noi.te passada pOI: es,qm,!drill.1as. muito numerosas de "Lancasters"
..

As

çao de Chodovo pelas tropas ale- os alemães palra uma d istância vido a novas of'ens.ivus lançadas mais recentes informações indicam que as bombas de grande calibre
mãs. maéor d.e 50 lcm. de Lcnungrado. pelas fôrças russas. lançadas sôbre a capital nazista. provocaram gigantescos incendios.

:\IOSCOD, 28 (D. P.) - Os na- Deve-se sa,J.i,Cll1Ibal- que a ofensiva
zistas leSllã,o fugindo em desordem russa está aumentando de im tensd
nu Irerste de Leniugrado, d e.ixan- dad e po is que os russos já COI1IS€

<lo em poder dos r'U5SOS, grandc gni:I1am desáruir as.ma,is imponta.n
qnalnl:,i,c]lacI,e de a.rmas e mu.ni('ões. les font.jJicacõ'es eni,g'idas pdos na-

Londres, 28 (U. P.) - A" BBC zistas na f,nên,te r1'(' I.Jen,illlgradü.
anunda que a.s fôrças r'llSSaS estão lVIIOoSCIO'll, 28 (U. P.) - Eolll [o.([r
C'omba,t'enelo del1tJ10 de LY'lliban,. a frent,e dle hatalha do s'ul ela Hús
].ocaJ:i,dade si,tuada sôbre a eSlbracla l s,ia V'ol,t,anHlUl a tOr1Jalr-se i II tensoc<
de I',crro ::\IIoscou-L'Cnin!:"Tado, ell1tre os combat,es entre alelllã,cs e rus·

Tosno e Chlldoovo. �os. E11Ilre '�ini1sa, l'mall e o 11oOr-

:\IOSCOlll, 28 (D. P.) - Os

eXér-j'
le de Crisltilnovka ,,3 naz·istas con

citos do 2)enerla:1 GOWlWOV já se en- linl1i3J111 Ila'l1çalntd,o "ioI0nlt,().s conlra·
COI]tram la un\> 60 quilômetros da allaques afim de impedir o prosoSle-

4 venda de especialidades farmacêuticas Justiva militar
Rio, 29 (E.) � Roberto Hen

rique Faler Sisson, fTx-oficial de
Marinha, condenado em 1937, no
gráu mínimo do artigo 20, da !.ei
da Segurança Nacinnal, como um

dos implicados na revolução co

munista de 1935, acaba de em

bargar o acordão do Supremo
rribunal Militar, que impôs aque·
la punição, juntando, para isso,
!lOVOS documentos e apresentan
do longas razões. lEsses embar
gos, foram com vista ao procu
rador geral da Justiça Militar, re
lator dêsse processo o ministro
Pacheco de Oliveira e revisor o

ministro Cardoso de Castro.
- Coagidos pelas autorida

des militares, segundo I alegam,
impetraram "habeas-corpus" ao

Supremo Tribunal Militar, Mário
Magalhães, João Aguero, Mário
Fonseca, Nelson Evangelista de
Oliveira, Ernesto Augusto Sera
fim Bamann, Julio Milanez e Er
nesto Bernarci, todos de São
Paulo.

ResoBucão da Comissão
(onvenio

Executiva do
Farmacêutico

lUo, 30 ("Es.ladn") - A Comis- atdici,onar ao ptl1eç,o pdo quall ad
sào EXec.Lllliv.,1 d" COl1Yi'nio F<I';'l1l<i- qui'l'iJl'em todas as eS'pecialidades
ceuéj,co, usando das aLnibuieôes do s,ell estoqu.e, afim de comporem
que llhe sã,o c,onfc'l'ida,s pelo ítem o respecltí\,ü prero fin,al de venda
luar,kl e respeotivo parágnafo úni- a'o púbJi.oo, fica 'cl!]teI1lClic!0: AI'Ínea
co, da POIrtal'Ía 11. 126, de 3 de s·e- A - que as dJ'oga,rias sem,plre se
.emuro ú1till1O, do CoonlCln,ador ela abaS/tecem dilreta'melllte nos labora
_vlobi,Joizaçã'O EcOlllOJIIli'c a, e clo,nsi- tÓl'ios ou impol'lacl,olres; aline,a b
Lerando II nccesidaoe de esc}ar,ece·r - quc as fwnmacia;s se abastecem
lU cOlllp1l'bl' vúrilH,S disipoOslicões nos labOll'atúri,os ou im.porta.dores
lo Convênio Fal'maceuti,co e" da '(lU Ia.mhém em dJ10'fllarias. 4°) Os
201'la,r,i,a n. 1;')1, de 8 d'e outllhro est,abe'!lcCÍlllle,l1'tos que s,e dediclal'elll
�!Hi'l11Io', (l,o C.oll'nd,enaclül' da Mobil'i- ú exp.lo,r,ação c[,o cOl]l1él'ci o fa'r'llla-

Estados
. "aç�'o EClmOll1ic.�,. de modo a, pe�'- eeu�ico sob a de,nonlionaeã,o ele
,nl,tll' a sua pClrf'el,ta ob'slelrvancJ.a "J)!1ogari.a e Falrmacia" O'll "Far
e assegurar ao púMi co co l1iSI1111lid OI' macÍo;I e J)rogari,a", serãlO sempre
od'os .os. he-'l1lel'iCÍlos ybjeüvacl'ols l?c- cl(}!1lsliclC<l'adlos mliÍcamente como

RIO, 28 (A. No) - Solicita.do peja ,'\gência ::-.1acional a falar sôbn o os rlCÍleT'lrlos a.tos, dIvulga a segLIlJ1- drogarias paim todos os nns do
rompimenlo das relações diplomáticas do Brasil com o

.. eixo", cllju e reso1uç'ã,o: "1°) Os fabricantes
I Con\'ênio Fal1maceutico e da Por-

segundo ani,;'e'rsá·rio hoj e t rallSCOrl'(,. assim se expressou o emDa,ixadol . i Lllport,acI'Oll'es d'e pl!'od ut.os far- taria 11. 151".
Jeff.erson Caffery, dos Estados Cnidos: "O que hoje se cOl1lemora - o l1Ia,c,ellticos relatiwlmen'Íe ás espe
rOll1lPilllento das relações do Brasil COIlI o eixo - efetil'ado precisall1len- 'ia,]icllarl,es d,(} grulpo se,)'eoi olnacl o,
te há dois anos, é ele fato lima datr-. continental, pelas profundas COI1- lesu!tall1 Le cIo Con \'e'l1lio Farmaceu
s,equcncias deste ato do govêrno e do povo br8sileiro. A lid0rança exer· ico, sómerLle poderão vendê-Ias
cida pelo Brasil na Conferê.ncia dos Chaneeleres, reunida. no Hio de Ja- \s fa'nrnacials e dlr,oglHll'i,as em qual
neiro, não se r'C'stringoill àquele cOl]]clave, nem. deixa ele ser uma reali- [um' quanlti,tllal(]e que seja peIto seu

dade pwlpáv,el ao terminarem as sessões do Pa.láeio Tiradentes. Aquela 1esple.oti,vo jJll'eçlo c.OI'r'CiI1te cm 10

liderança perma.neceu como elemento precioso no conju.nlto político ele dez'elJlDDo de HJ42, com a 1'e{]1I
ctn .América do Su�, e se ampliou sempre, até alingir o nível atua.l de ':1,0 dellel'l1lilnad.a pelo Oo,nvênio e

relevo e eficiência, que se expressa numa p:::'lrticipação direta, C0J10reta ( tind,a COI!l1 o d,cscol1lto máximo por
ampla. no esforço combinacIo das naç'ões unidas para subjugar e punir \'cnl[iura pOlI' eles con'cedido em vis
as vanlrldos que el1sangueniaral1l a lerra e tentaram poluir a dignidade .a do vulto dos fornecimentols fei
da C'ivilização que nos foi legada,". I tos dp uma só v,ez, nas suas tabe-

lHO, 28 (A. N.) - A PJ'opósi1o do 2° aniyersário do rompimento ,las ,,,i gentes naquella dlala. 2°) Se111-
da,s relaçü-('s diplomáticas do nosso país com o eixo, sir ::-.1oel Chalrles, I Jlre que qualquer das eS1JoCci'<lJJoida
em\baixadol' inglês, fez à. Agên.cia: .:"i!ac_ional a. seguÍnte decl�ração: H.á I d�s, dym g.n�po �eleci oll�(lo e ori

dois aoos na data de hOje, o Bars!l, llel aos seus COmprOJ1HSSOS cont1- gll1<l,no do COl1yenlO eshver pres
l1entai,s. e à sua própria tra,dução de liberdade, vem juntar-se ala bloco I t'es a se esgootar, Slel1l imediata pos
das Naçõe.s Unidas. Fe-lo sem hesitar e conseio �Ia ,su� C[uola de sacrifí- �ibill.i.cllad,e d,e co.nti'nr�Ta�·ãlo_ elo Se\l
cios futuros. Hoje, emlP,enhl1ldo na guerra, o Bra.sIl e digno da causa C[ue l'abl'l:coo. ou llllopnrtaça,o, nao sera

defende, como serú clig,no ela vitúria para a qual terá contribuido. ehnnnacla <laqLl.eI._c grupo, l1e],e peT
lllatJlleCel1ldlO conjunlam,en'te com a

que fôr escolhida para suhsüt.uí-Ia,
cm v i l'lu:dte do li i,s pIOS to nlO' Hem 10
elo pall'Úgl'afo 1°, cIla P,orlar'ia n ...

151, de 28 de oulubro úllimo, do
Coorcl.enad'or. 3°) Para efeito elo
calcllllo da ma'r,gem e�e lucros, qu.e
as farmaCÍlas e drogarias poderão

o aniversário do "nosso
pimento com o

rom.,

eixo
Palavras dos embaixadores dos

Unidos e C2a Inglaterra

Ainda ha fran.
ceses traidores
Lonel'r.es, 28 (C. P.) - A emisso

J'a de Pari.s I'ebralns,mitiu uma noti
cia ej.c BlIr],UI1I, segundo a qual vú
rilOlS o()i1Itilngen tes, dlC tropas c�e as

sal11:o fll�al]o(�esals, es>tão em açã'O na

1'nen,1e ilalila,llia, ao lado (los ale
mã'e,s. O }oooutor clomel1'ta!1lcllo a i n
fOll1llliaçÜJo di'ss,e qoue "o fato de jo
v,en s f'Foa!1lc es e s vloJUll1'tálr.i os Iu.ta re ll1
contra os 11!Q.I't'e-amell\iean'Üs e bri
ti'tnlÍcos é conslieleraclo oomo uma

répli.ca ao bombatrl(].eamelJ1.[o de ci
<la,cles francesas.

Liublan foi
capturada

Moscou, 29. (U. P.) - o ma

"'echal Stalin, em uma ordem-do
·dia especial, anunciou a captura
de Liublan, situada na linha fér
rea Leningrado-Moscou.

Os franceses libertarão a França

Cortada a via·ferrea
Zagreb ..Belgrado
Lonores, 28 (U. P.) _ Os guer

rilheiros elo marecha.l Tito cO'l'ta
ralll1 a estrada de ferro Zagreb-Bel
grado em seis pontos. De acôrc!o
com o comunica,elo oficial dos pa
triotas, as forças jugoeslava.s do
minam oiretalllente a referida linha
férreal em difere<n,tes lugares.

Brilhantes vitórias na frente italiana.- Um exército pronto para
expulsar os alemães de solo francês.

APROXIMA-SE A BATALHA DE ROMA
Argel. 2� (U. P.) - As tropas' atuação 0111 olluras gu,elTlas da Fran

fratllc-C's,as co.nwntdalela6 pelo gene�'al ça. As ref'enidas fôrças ef,eluatrmn
.Jwiln ja obitiV'C'ram impo.r1.anles, l"�cenlj;e.menlte _ll1al!1lob.l·as.c exerci
tlr.iunf,os na Háli.a, jun.tlaJ1lleHlt-e clom ClüS eI e J.llvasa!o na c,os'la da Afri'ca
seus aliados biri,tâl1'icos e nrÜlrte- Siete.nbni'on,all por ci.nco d,i'as, de-
ameri,canos e lum exétrc-iil:lo JlIuito JlJol1'�tranclo es{m' cm excellenll<es L t I d /I •

"I· (I ld d
·

tmais PQdle'i�o&o daC)1l1tClta naciüna.li- cOl1ld'Íções paTa a llut,a. O n.iumer1o U a pe a posse e llsplrlla. - �o a os nazIs as apr.·sl·o-{Iad,e, com'Pl'e�a.menite equipa,do
.

e

1ll0dN'nizad,o' espelra na Afll',i'ca dü rl.e sleus cfetliVlos não pode sler di- nados. -- I1I°dades bombardeadas.NOJ1le o si,nlal el,a invasã'o cIo cOol1ti- vlllg3Jdo, porém �e recol'Cla que no U
11Iel1ltle, p':1:ra s,e la,nçar sôbr'e a fo1'- inverno 3IntClr.iOlr 10 general Gilrallod Argel, 28 (C. P.) - Inúmeros

l.ietiYOS
militares situados em Terni, nhados a,s tr,opas alil3Jclas que dc-

taleza ellil',rvné'a de Hitler, na úIti- di'sse que estiavam sendo pr'opor- soldados nazistas foram capturados Orti, Vellctri e Ca.cifeno. Inforllla- b"\P
••

t' A cion.adlo.s apetli1echos nec'essá'rios I I I 1 I Q' tE"t
_

I"··
' sem a'rearam ao sul de Roma. Diz

ma e[':;l'�;J<a ele regL'esso a pa 1',1:.1. pc. os so ( ae os (O
.

lIln o xercl.o çoes � leIaIS_ indicaul1 que dllr3lnte o ll'ef'ericl'Ü correspond,enlte que os

v::ll1g11ar.da ela fôrC'a franoesa de in- para a f01'l1laçã,0 de um exélrcilllo de aIJado, durante a .Jornada passada. I essas Lncursoe:s co.ntra o tenitório ali,a,dos, media11lk um 'a!taque de
vasã,o Sietra' composta ele uni,daeles 300 mil homens. Com exce�'ão cIos Prosse.gue o HVl1'nçO a.liado ao norte

1
itali[ll!1LJ foram derrllbados nla'lS de- surpres'a, conCJIuisrta,ram a prraça,

de liropas de ch'oqlll·e 'reC'e,nÍlllwma- 1IJ00ntíf.eros entelos "gJ'oup-groll�p" de Cassino e ao norte do rio Hápi- 50 caças nazistas. perdle:no'o'1a d,epoi,s em con's,eqllen-
dos. Toel'O's os s,eus in11egranles 1'0- que os "gotrLl1iers" manr'o,qui,nos do. Os l1orle-americalnos ocuparam cia td:e um COl1itTla-at'aque germâni-
iram esc?l.hi,001S. pell,? Set.l �xce].ente lIIs,am, bod,?s os arma�lli�nlbos f.e�-I outra .el�va�ão i!llP?r�ante, apesar Est,ocoJtmo, 28 UI- P.) - O cor- co. Fl'l1lalmente ,ajiÍlmna que em Bel'-
eSlllac!o flSIICO

..
Com elles '111'aO 'OIS pa- ram flo,pn�cl'd.os pellos Est,wc!'os

UI1l-!
ela

1'eS'lSlencla.
gcrlll[ll!lICa,.

)'I1C'sP'cmlllCl1It.e
:dia agenc,ila l,elegráfi- Jill11 não ha l1I0tíC'i.a·s a J'ieSplelÍllo de

;raq.lticc!,islta,s esp,edalmente �desllra- dos. A 'p:l'lme,lI'i3 nemess'a ele. ap.clr,e.
.

ca Sollleca em Benli,m i,nforma que lu'lia a sllclÜ'écs,t;e ode R.illhol"ia, zona

dos, o's vet'enrun.os l11'alr'roqmnlos e

I
chos be]i[cOls cheg,o!l 'em abl'llJ d,e 43, Argel, 28 (U. P.) - Bmbalrdelros ."le l]1aV011 uma "'l1anl(1oe batalha pe- em CjIue, slegul1ldo CoolJlulniClacões (!,os

bnopas da famosa llegiã,o eSltrangei- e dlepois da clolnferência de Cas�- pesados aliados atacaram intensa-lIa 1llQiSSle de ArpJ.niJ,a, wndo esse o aliados 10I1lÍ,e111 expe.cJic]las, estes tc
ra, os zuav,o.s spa.bis sl.c<n\ega.leles bla�ICla. se r.ecepe.ram outras C'ÜIlSl- j mel�te

.

os a.el'ódrOl11.os
.

de Monter-I pI'i'l11�litro ,CI()'l11lbate de .ma,iolr'es pll�O- riam repeJ.j,doü um vi,o.Jeoto contra.
que llHI'I"Call"am eploca com a Slla ç]1()l'av,eIS qllilll1tJ'r)adies, pelllel'l Istna, Lctubex e outros oh. I p(JIrçocs ;cm qUle s,e V'llJ:mn elllpe .. ataque a!loemão.

_,__
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o es forço bélico
do BI'asil
Londres, 27 (U. P.) - O em

baixador brasileiro, sr. Moniz
de Aragão, ao falar em Over
seas, por ocasião 'de um ban
quete em homenagem ao Bra
sil, fez uma exposição do es

fôrço bélico de sua pátria, di- III

D· d Q fi d 1 O"·
- zendo que as Fôrças Expedi-IeSigna OS para o '. u, a H. 1VI880 cionárias recebem no momen-

d I i t
" ti.1 d··

." to suas últimas instrucões mi-

e n -an afia Dxpe IClonaria litares, para marchar com des- aB1

A La Divisão de lnf'and aria Ex- bosa Brun dâo e Gi lbcntn Pessanh a ; tino a qualquer frente que lhes 15v-5

pcd icionári a, cuja scrlc eSltú s,itua-' pr ime irox tOIllcntlt's Pauh) de Oli- for designada pelo supremo CURSO PROVISóRIO DE

da, no Hio, no edifício da Rua S, [ve iru c Silva, Ho!Jcrto Sa.tam in l comando aliado. Acrescentou EDUCAÇÃO FíSICA

Francisco Xn vi e r, n. 4(J�), ncuba de Ferreira c AI11Ji.r; scgunrl os lenen- que lo Brasil não poupará es-
(Reconhecido pelo Govêrno

I Federal)
ver cnr+t ií ui d o em oficiais () seu tes da rCSC1",',a Tarqui n io José Hi- rôrços para contribuir para a ED I T AL

I Quar trl-Gcn crnl , segundo avisos; uci ro c Solon ,JOSl' (!l- Al huque r- vitória aliada, salientando a Declara aberta a inscrição aos

"núncios mediante contráto I x.ob J)';. 5.9:29, .).nao, .í.U31. e G.})S2,. que, O coronel Floriano f1e Lima importância geográfica dêsse exames vestibular�s
iii· assinados pelo mi n is l ru da Guerru, I Brayne;' C' o elide do Esta d o Xlaior país na estratégia aliada, pois

Comunico aos interessados que se

Os nr i gr n ai s. mesmo não pu.
I '

t
acha aberta a inscrição para os exa-

... _ H pe l os (ruais se verifica que cstão : da l.a D. l. E, J..,Taças a pa rulha de suas ex- tib 1
.

I
- rues ves 1 u ares, mediante o qual

I
bticad os. não serão devolvi, desi�nados pura scn:.lr�·ll.l naquele

.

EsSlt's of'ic iais scrvi rào com os tensas costas, os navios e será permitida ai matrícula no Cur-

dos, Q. (l. 06 s.eglllntes ofi c ia is : tel1len-lgencrals ::\I;\scarl'nllas de ::VIoraJs, aviões inimigos não podem t�d:' de Educação Fisica do Es-
í os-coroncis l lunibctru Castelo Zen

ó

b io da Costa c .i.l c io Couto, chegar a outros pontos da )s candidatos deverão satisfazer os

A direção não se responaa- Bl'allH'O, Amam-i Knue l, Thules ::\Iou-I comandnníos. r cspeotlvamente, da /\n1érica do Sul. Acrescentou .eguintes requisitos:
billza pelos conceitos emiti l in h o da Coslu, Luiz Braga 'tIIu.rí,ll.a Divisão da l n In n l n-r i n D'i vi s i o- 1ue a marmha e a aviaçãc a) - Ser normalista;

I
dos nos artigos assinados Armando de Morais Ancora c' Nes- nár.ia. Inf'andaria e Anli lhur ia dl'�- orasileíras haviam destruido b) - Ter 18 anos c menos de 30,

tor Penha Brasil; majores Antõndo sa Dl v isâo. Os Estados '::\faiores 14 submarinos inimigos, inter-
le idade;

I '- c) -- TeI' bons antecedentes;
��������.::=�=�.��_�. ele SOl15a Júnior, Antônio Henri- desses dois últimos oficiais-gene- ceptando recentemente urr d) -_ Ser vacinado;

T
; que de Almeida Mor-ais, Agnl.nald o rais deverão ser norueud os dentro corsárío de superfície, que to: e) -- Ter boa constituição Iísíca

erra mar e ar ..losé de Sena Campos, Osmau: Soa- ele poucos (lias. afundado. Disse mais o sr. IV1o- c mental.

, I'('S Dutra. Ermch Xlarques. ::\Inlnuel O m i ruisbro Emi co Dutra ainda niz de Aragão, que já se encon- .A inscrição serú processada me-
. -liantc requerimento dirigido ao

Campos de Assuncüo, A r isti d cs Es- passou à ti isposí çào do g('.nc,ra I Ze-] tram no norte da África e nos Inspetor de Educação Físíca, c de-
_ Os sargentos possuidores do pellct L'mpierrc e Perlro As ccn- nóbi o ela Costa os rap i í âcs Alvaa-o Estados Unidos, missões mili- vidamcntc institui do dos compro

Curso "e" do oGer.al'o de Instrução (,'5'0: capitães Allcldes Bo iteux Pia- Adves dos Samtos c ::\[alvino Reis tares brasileiras. que prepa- vantes das alíneas a, b e c.

de Dcír-sa Arrtí-Aérca, poderúo ] z.a, Celso de Azevedo Dnldro San- Neto, a'111bos do 1.0 Regimente de ram O destino das fôrças expe- Qualquer informação a respeito,
('1011('01"1'.("1' 3'0 preenchimonto das , ., , . 1"

, -ioder
á

s.er obtida, diáriamente, na

vug'as de 10 s::lrglen<to das Cornpa- ['QlS, l... d,so,n F'JgucJrcdo, Helto Bar- I,nfall]!aria. r._..Jc..l..o_n_a.r...ia.....s_. ...__.....__"" [n�.Peto:la de Educalçã-o Física (rua
nlüas de Engenhos Hegimenbais. Prlvtldo dos

J oao Pmto, 42), no horário do ex·

��:�.o êss�q�;��:�aJ�c�o �l.e I'C�����1� ·f
...... ··..

·-·-C""O·
..

··M·-·P--
..

A�··N-·-H
..

-I-·A·----:;A·
..

·L-·IA-A-N-�
..

Ç·
....

A-
.........

D-
....

Ad------B-nA--;A�"""""-"'1 prazeres da pe�i��I:;IÓPOlíS, 5 de jaJleiro de

dante de Pelc.tã'o. � � � bôa meza? 1944.
- As praÇlas que concluirem o

I Fundada em 1870 - Se'de·. B A t A I
P o r que?

Cap, Américo Silveira d'Avila

Curso d,e 'Gozim,ha de Campanha, Diretor

��d2el)J:t�ovc�'10h��\��l���/<_)s;1�ciali� Capital e reserv�qE���?S,,�,,�������,?J�.��� 71.656.189,20

I

PILULAS DE ---,.",,---- ...,,=-__c

Com.panhi.a de Intendência, até Cifras do balanço de 1942: REUTER Znral·de SI·lvel·raulterior ddiberacruo, U
_ SolL�oion'a,nld'o conls'llil�a da

Responsabilidades .. , ,. CrS 4.999.477.500,58

S'eer,eta'rÜl Ge'ra!l d'O l\Honis'téri.o ela
Receita... . , , Cr$ 70.68l.048.2-o

O tornarão
Guenra, sôhr'e se men'orpes tutelados

Ativo.... . , , Cr$ 105.961.917,70 Z,clat Da' rbosaI '1
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$ 64.986.957,20 a pto a co-

ou SO) p'atori,o podler do !S,erVlC (ar Responsabilidades. . . Cr$ 76.736.401.306,20 I mer de tudo.
conCOlTem Ú c()J1Icessão do sala-
ri'o-fall1ília, o Departamen.tlo Admi-

Bens de raiz (prédios e terrenos) Cr$ 23.74::J.657,44 I � CIRURGIÃS· DENTISTAS

ni�trwtivo do S,ervieo Público res-
DIRETORES: - Dr. Pamfilo d'Ultra Freire de Carvalho, Dr. Francisco

. � Executam quaisquer serviços
. de Sá e Anisio Massorra.

Ipündell .negativamenltlc, tendo o seu �'
concernentes à profissão.

It
.

'do '1' 1
Agências e sub-agências em todo o território nacional. - Sucursal no rOmO po"em as rlonas Otl'mo aparelhamento, Sl·ste·

{'.onsu I (ar jUI'l l'CO CDU !( o unl l)a-
" .. "

Uruguái. Regulador�3 de avarias nas principais cidades da América, Europa ma moderno,
rec,er com o qual concordou o res-

e Arrica. I, de casa aproveitar ao

'Ipecüyo pres.i(],el11ue. gssa consluilta. .. Atendem d:àriamente das 14

foi tomada públirca nlo diúri.o in. AGRNTE E:'\I FIJORIANóPOLiS .. máximo os alimentos I às 18 horas.

terno oe ontem .daquela Secretaria. C A]\f P O S IJ O B O & C I A, - Rua Felipe �chmint, n. :m �
_

U �cn.'i(:o Técnic,o de Alimenta-
I Rua João Pinto 11 (sobrado),

_ 'Jienld,o em viSota a ex1e.n.s.ão e
Caixa Po;r;tal 11. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegl'. "l\!,lANÇ}," �

"I 1·----.........--'-....---
� SUB-AGENCIAS EV LAGUNA, >'T'UB."RA-O. 11'.' .J.A.f, BLUJ'vr,E-

I \'U',o ."aCiona . t1ra.lnl.S'llll.·,tC, po-1' inler-
-

a nartll1re:w dos slelrvic'os 'a.flClos á _'l • l ';, ,-\ I I .'.

OOl1llis'são Olms;h-l1!�ora do Ciampo NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL � 111('.( JO da AgencJa Nacional, m:Jis

de J,nlslt,ruçã.o de Engen<h,o Aldeia, """'" _ ......._........,._.._,.._...���._......j os slegllj'l1lllcs COlllSll'lhos às clonas de

cl.er,]'aroll o' miIüstro da Guerra casa, \'isa'n1l[o eC-Ol1omiza'r, no má-

que Ia.OS of.ici'a·is que s.e�'v.em na Xl'1ll0, as vitamirml's na'tul'lais CDU-

mesma COllli'SLSão, tôm direHo á, lidas nos alime·ll'bos de LISO habi-'
segui.l1Itles diá'rias "prlo-l,abore" Is,el1l Jimi,te do nUll1cr:o, de dias e ii.

lna!:

parti,r d'a rpresente fbl.a: oficiai� 1) _ �ão inlrorluzir ar nos i1']i-

,mperi-orres ,crÍ' 40,00; capi,tàes ..

35,00 c subalte11nos 30,00. E�sa�
diárias S<l'rão pagas pela Cai:x;a dr
Diúl'ias da Diretoria de El1g1enh�
ri:a, com O'S recursos proveI; icn le,
da pa,rc.e},a Adminish'acào elos Or-
camenltos das 'obras.

"

"

- 'Por te,r regres,sado d'O sul (lo
país, Il'le,as,smniu >üll!tem seu cargo
de s,ecnetánio geral dia 'l\Ii:nis.tériü
da Guerra o genleT'al Cal1'l'Obel·t Pe
reh',a da Cos.ta.
- O c'o'l1O.11>el Paulo de Figueire"

do ,r·elassumiu o seu c-argo de chefr
do gabincbe do Es.tado �[ai'or do
Exél',ci,l.o.

- O miniS/h'o d,a Guenra, no rc

querimenlo em que Teo,cJosio .To
Ré Barbosla, 20 ten(C'n,le d,a reserva
de la cla,sse, coní\,rocacJ,o p'ec!inclo
l1all'U conltinllla<I' na l'es'erya a que
p,c'I'lllC'J1Ice, na sli.tuaçãlO d'e convoca"

c!1(), depois de ationg,i:r á j,d,ade limi,
be p'ull'a a permalnêlllciêl na lJ]enci�)
nad'l r.eserva. ex,arou o s,eguinlf
oesplucho: Pennmneca na resel'Vi'l
d (' 13 cl.Ms.e, de acôrd,o com o pa
l'agl'á.fo único do art. 7° do Regula,
Illenbo ,pana o Corpo de Oficiais d�
Rcservla ú v,ista das infoQ'lmacões
f,a,�o:rúV1eís ela ant01l'hlad,e militiir a

que esM subo'l'dinado,
- SeguÍ>l·.3Im para os E�I!ados

Unitl,os da América do Norte e1111
ClljO Exérei,j,o llo,cal vão esbagiar,
oficiais dle bod.a's as a,rm.aos e servi·
ços, l'eC€lntemCl1tle el,csig'naldos pCo}'o
müüs,[ro d,a Guerra. Doe regrcsso
ao nosso pais. ess'es 'ofidais irão
fa,z\,r pa,rt'('o das úrop'as expedicio-Inanas.

"rI

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto no') 13

T6?L 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr'
Semestre CrI
Trimestre Ctl
Mê� CrI
Número avulso CrI

No Interior:

CrI
CrI

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

80,00
45,00
25,00

Ano

Semestre
Tr-imestr-e

......:.ç:.

e s t e s 4 livros que .c...----'::>:::..:-'-!.---
dispensam p roie s sor. l"UU!1lI 11I111111l·1I( II c�
Sou p ro fe s so r ha 25 <1110=" mas nunca vi isto. Peça pro s po t o ao

prOf'1Brando, Caixa 1376 S. Paulo. Escola re g is t ra d a sob n.e 3·18 em 1U18.
Abilitou uma geração de alunos e todos trabalham. Junte envelope selado.

endereço claro. Preços tnQdicos. Se abilitará em ti mêses: terá direito �l um
ICerlificado e s pc cía ll s t a em contabilidade: fic a ra em ordem e s a t i s te i to

I tempo uma g,rarr1de eeollonuia dês

ltc imp(wlall1lte maltlerial d'e gl11er,ra]
- o [IJ�,me'nto. E econ'Oll1,iz-alr, llsan: II c],o l'acl,ol1al'lllel1lt1c, o.s allI'l11eontos, e

uma das ma,l1Ieiras efici.en�,es de I'l aj lidar a ganhar a guerra,
-----

.." .

me,nloLS (LUnllll'e a coc<:ão;
2) - X;]O jJeneirá-los

aindu ljlll'nt(l'S;
estando

w

ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS

FARI\1ACIA

:1) d.e I

aa

Salão I«São Jorge»
A proprietária do Salão "São
Jorge" , precisando viajar, pre
tende vender o referida salão,
'I'rc tu-se de ótima opor-tu
nidade, pois a referida se

nhora cornpr-ornete-se a ensi
nar os interessados, os quais
devem dirigir-se à rua Cori-

selheiro Mafra n
' 160.

Hoje e amanhã será II .ua preferida
Orol;t'&t!I nlsdonattol e estrangeiras - HOlneopatias - PerfunJtJ.rtaa

,

Ao rtlgo. <le borracha.

f'J<atll observânda no receituário mt.dloo.

'iodio na coeção;
4) - Na o()c(;ãro (i,e legumes c

y('n!l1lpaS, el<év'ar a tcmpoera.tura ala

pOJ1lLo de ebulição, o mais rá,pido
I possÍvell;

5) - l..'sa.r a 111en'or quantidade
dúgl1a pos,sÍ\'el nessa oocção;

(i) -- N:'io e�percl,iça,r a água dc

cocção dos vcgwnis. a qual, clada
a sua riqueza em vita,minas c sa'is
1:1 in;erai's, (leve ser aprovei tlada pa
ra "o'pas, nü<lhO\s, Pllrées, farofas,
elc.

I 7) - Preparar as' salariaiS fIe

I frntas, c d,e verei l1ra,s o mais pró-

I·
ximo pOS'sí \'('1 da ho'ra de slel'ví-Ias,

8) - Nào t!escas('la,r fnuotas c vc"

'getais, s,enão (],cpois ele cosidas,
Com es tas sugcs·tões técnicas

pos.tas el11 prática, l11ul<tiplica-se o

valor nntriltivo elas sllbs(tâncias ali-
IllCl1Iil11l'es lnti.Jizadas 11<a aliil11lentação
hab.ilnal, flaz,endlo�sle ao 1ll,eS11ll0

E

PR.EÇOS luóDICOS.

Quando alguém. tal 00_ Ô êâ'iil.
lhelro da ilustraçi!.o ",cima, oftlree9J'
lhe. em amável gesto. um caJiee do
excelente a.peritivo KNOT. lembre
oe V. Sia. de acrescentar, ao Bgrad& '

oe> 11 gentileza,E$íEETAI1.
8;;'1 () NElI APEí?ITIVO

PRED/LETlJ!

I
I
li!'! Pf101!UTO DA KI10TJ.A. //'10••(011. E SEqUROS
________ ITAdAI &

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Faça econo:mia 1 Compre na «A CAPITAL» 1
Ali, .V. s. e�co�trará o·.maior sort,imento de artigos para homens e crianças.

estr'lnge·lros e naCionaIS -- Cosemlras - Ponoma - Albene - Tussor - Brins - Camisas Cintos Su " .

M . CId . .

.

- - spenSOrlOS
elas - o �a os - Roup�s feItas paro homens e crIanças - Gro'll'otas - Jogos de gravatas e lenços,

Chapeus Ramenzom - Capacetes para homens e crianças. - Rua Conselheiro Mafra, 8,

Linhos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IVida Sociall
�'I••"••I •••....:

Desenhos
animados
Rio Branco, o barão, o diplo

malta de cepa escolh i da, deitou
se na hdstória C0111ü a mais lu
rmnosa fi.guna do s'eu e, talvez,
do nosso tempo.

O IlI�l11Je do eter-no enarnórado
da Iarní'l ia' americena pegou-se
ás tradições dia d'ipâornac ia do
oonti nente novo como um sim
bolo de sa/hed'olr,ia e f i nmr a. O
Brasi.l não sabe onde colocar a
sua memória, de tão grande e
tâo despropore ioruad a . O barã o,
eotretanao, de cento telmpo para
cá, ihern andado PiO!!' f6r,a do seu
ambienãe. .Por f'óra d'enraís, ate!
Enjoou a alm osf'érn d os sal ões
d'ipdomáf icos, deser-tou da 11101-
d'ura dias quadros de coratí vos c

desceu par-a as ruas, avenidas c
cafés. Veio aroe,Ían'-sle eom o povo
á luz d.os JOglnad'oLllros públicos.
Hi(J Branco só falta en,lrar no
[nevo do carruaval e subir o
bombo do mor-ro cantando os
sambas d� Ad Barroso. O ba
râo vnlgar.izou-se, ou melhor : o

povo vulgarizou o barâo. E vul
gaa-izon-o í

a.rnlo que lhe cravou o
nome - uma reliquia e urna
mí'Sltilca do passado - nas t,a
boletas ,d,os cafés! Em Fl onitanó
po.lis, no' Rio, em S. Parrho, como
em todas as cidades vert.igino
Soas do pais, sempr-e há um bar
Rio Bnanoo, tlim hotel Rio Bran
coo, um café Rin Branco. A in
tenção doa homenagem é boa,
1113'S não é boa a homenagem.
Aqui na cidade simbodi stn elo

poeta negro o caf'é Rio Branco
nad a hem e ruem poder i,a ter de
Rio Br-anco. Só o nome espicha
do na taboleí a. Não é um pon (lo
chique para o chá do g,ranfi
ndsmo, ás 1Ja'r.des'. É uma residên
oia modésta do povo. Todos mo
nU111l ahi. O aluguel é barato : vin
te cerutavos por um cafúz i.nho
com o dureito de f'icar lima ho
na ou 10 d'ia iinrteü'o s'en,Lal([o. As
bancas �el11ip,ne l,o'Íadas de ve

lhos e moc'Üs come'ntrund'o. cel1-

�u.rando, nronIendo, ',c)ijsc'lI'tindü,
cÜIlloparapdo, anlali,s,anrI,o e, ás
v.ezes, até, briganld,o. AIí nas
Coem o.s apehdo,s fulll11i,nantes,
al� pilhérias famos'as e os remo

q.ues orlueis. Pür ali pass'a, clara
e tra,n,sipaJl'elnlt'C, a vida iHllima, as

virtnLlles, o's vícilos e os 'eseanda
lo.s da cj,c],ad,e. A vi,n.g,anç'a do
POVIO i-ronizaln1d.o, abatendo, fe
rimldo a s/i mesmlo. O Nice do
Río em Flllorianópü)js. A m[l-

la'l1Idma,gel11 da llletrÓipOI].e na

ilIha. A elILf,el'e;nça, p,o'rém, é,
COmiO só piode ser, inClnivel. O
carioca tem 1IJIl1 materi'a,1 huma
no co,l11Ipl,ex,o, ricü e vadável.
Mar.oa Dom 10 ridkulo os ani
malis dia, eSlpéci.e qUle nã,o s'ão doO
H.iilo, ou gUJe s'e s,ãJo do Ri.() são
a,nlill11,ails a,cJlâm,atados. O barri
ga vlelrde, á min,g'lIa de ma.[eri'al
e:>tr,a,nho, lnarCJa,.;gle a si 11lleSmo.

E 1111anCa-se ,em üa['ine viva, san

grancl:o. A saofa,d'ez'a d,a l11ort1a
cidlade oa'ri'oca esbal'<!"a Illllilll li
mi,t'e. Não vai al'olll do homem.

O décimo aniversário da A chal,aca d,o ba,rriga vereie não

Imprensa Oficial do Estado tem baPI'eiras. Transhorda, ex-

p,,-aia-se. Tópa tudo: I1m1her,
Aeol1lbeai,melnto Cjlue s,e d.eve sa- cl'lilalnça, 'vlelIm, o c],iabo. Apar,e-lien,tar plolrque c'Ün-"ti,tui uma in50-

Cleu, serve. Nis,tlO não há i,n,telí-
fislIllJáViel mUlnH,esltadiIÜ elo nos,slÜ gêm.óa. Não há bom gôsL.o nos
proglresSlO e da cap·aoi,dade flealiza- cbilSlDes, nas piadas. Nã,o há agi-
u'Ü'ra d'a nos'Soa, gente, será o trans- 'lielrude f'e'liz n,a eSCo.mla da viti-
curso, a 5 ,de feverei.r.o p'róximlÜ, ma pUJr,a o rid�culo. Há faHa d,e
do 10° aniv'ersário ela cr.i'acão da r,eemrso:> l1Ia, eSlgrima elifjeil da
lmp'r8I]sa Ofi oi aI: do Estado. j,rlon,iia s'aellÍla e jocl[)",�. Desta Í;ro-
O,'ga,ll1izada co�m pa,bl1imônio re- nia popu1ar qUe é' nuna re'ser'Va

douzido, ma'} hahi:litada de l',ecurs.os, es,p:ill"ituosa e ines@otável de llil11a
nãlo s'e lhe poderia pl'eV'er o sur- cr'eracãlO flixad'a nlo t.emp'o p.ela
preenelenbe d'esen,volvin]lel1lto que �ubtül'a 'e dlefinidla n'§l puj,a,nça
hoje apres-eoIllta. doe uma époDa p'el.o tal,e'nto. A

É qLl!e s'e cl:ifiCoH e escahr,osa era i'ronli,a, qua,nod.o é o.port'lllna, es-
a estrada a v,enaer, se muitos e in- pün.tâne,a, impmvizada, impre-
genlhes os obsrtá,euJos a r'(jIlllo,ver e vi's.[a, 000rrentia, ér.1 a.fiÍQ'mação da
escU\ssos as meios à mão pa,ra tu- mel11taol,iiCIade d,e um l1lIomlento.
do r,ea,l.izrur, maiür e'na e foi a vo,n- Mas, qU!an:dlo é meditada, penl�a-
tad,e, a heonaddald:e e 00 espÍori.to de da, ap,reglo':l'd'a C'01110 ho,nra, ur-

organizaçã,o dle Soeu dir,elllo,r - o sr. dida palra fazer fama, perde o
J.oão BarHs,ta p.ere.ira. sabo:r do il11p,!10vilslo i,nle'1Iigente

�nlt:e�ligênlCÍa e compneensãO', es- e fica S1end,o sómenote o ridícul.o,
tt�dioS e es'fôTcos tudo lhe tem de-

a chicana af'oita e agressiva. O
dilcad'o. E a nl,olilesta oficina que o chálca,na a,floLta e agl'essiva. O
l11epec,eu o pompos.o, 11I0m,e de lm- ri,eliJc'U�o COOInO dlepr'ess,ão 1110,ral,
p'l'ens,a OfiClia] faz jús, hüje, ao ti- quisler,mos um l'ogar nosso no
tudo, por'(jIue em seu sue:es'sivo de's- espomle da ironia, se CjlllÍ'sermos
dohramen[·o a,Hngi,u tama,nha im- deixar uma pági'n'a do q'ne foi o

por,tânlCÍa (jIUe é hoj!e, o maiom' es- humor do noSlso eS'P,kit,o cheio
tahei11eüililllenlbo gráfiClOo d,o E\S,tado. de saúde, t,emos que süUalr a

M.oldoer,nals e CllliS[,OSas máquinas mania fI'e Coonqtüstar,mo'S 11'0['0-
lhe enehem a Sie,ccõeSo e um corpo rieda,de pe1a p,i,1héria neli1Hmda-
rl.e operários habilitados lhe ateln- da p.ela vle,rve d,e empréls,till1lo e
d.em o eXip'edi'ente que vai da hl1- da' implOI'tação. Nús S'O'111IO'5 mes-
p'r,essã,o dlo Diár-i'o Ofi cia,l d'o Esta- mlos. Conrti,nuem'Ü's OOll1lp,'and,o{]o á Clo.nf,ecçà!o d,e todo e qua'lqll'er ri hora e ,as hora.s p'or v,inte cen-
trabalho tip.ográfico, com bem aipa- ta.vos �1'0 calfé Rio Branco. COIn-
rel'ha,das oficina's de encardenação, t,imuemlOlS ri!n,do com malícia e

'gravacão e c1ich,e'l'ia. sem mUilída, mais ag,anraflüs á
GorrIC' . ca.sa edi,bora já filf111'oU 1110ssa pNSJonal,id,aoclle. E pa'!'a

cc,nc'eHo en�ne as con,gên,eres elo não perdê"la, basil-a 1,e1' o nome
paí,s p,el,o acabamento elos seus tra- dia t.abolteta. P'od'e servi,r d,e le-
h.alhos tla,noto em seu a.sp,ecto mate- gienda a qualquelr geração do
Nal Como estéLilco. Brasil.
JUlsti.fica-se, as,sim, o p,rog,rama Wanda BOl'blll'ema

d;e S'ül,enid,a'el,es oom qUle a eX;Plr,es- - _ - - - - - - - - - - - - - - - -�.,�

lnva e.feméri,de slerá clomemorada. ,...�;;�s-;n�g;rorill'f�;n'i;çõ;; à- És
A Im;p,rens·a Of,ilCÍal do Es:tado, tatística Militar, trabalha em pról

em ,a,p'ena's dois lustros de vida, de pais inimigo. E, nesse caso

honra o progrlesso da teTlI'.a e a in-. 8er' Julgado, militarmente. com"

�elis�n(!liil dQ �14�"t'!l.,,..imm&IQ, I """ilo do IIrllll (D, B. )I.),

Fazem anos boje:
o sr. Otávio Silveira Neto;
o sr, Euclides Mafra;
o sr. Eldemiro Bezerra;
(1 sra. d. Maria Luiza Osório 50-
ner;

a sra, d, Alayde Ramos;
o sr. Domingos Sales Ponto;
o sr , Gomercido Gonçalves;
o sr. dr. Carlos Gomes de Oliveira;
o sr. Atanalpa Andrade;
a srita. Maria-]osé Cunha.

Enfermos:
Acha-se recolhido ao Hospital de

CC\ridade o sr. Hermani Ferias,
funcionário da casa Hoepcke.

O Japão procede a evacuação
das grandes cidades
Estocolmo, 27 (E.) Quinze

di'Sltri,t,os de Tóquio e 8 da cidade
ÍI'lillll'Slld,aol de Nagoya, vão ser eva

cuados, segundo deter.miriacão do
govêrno, através ele um decreto of'i
cial - an.umcíia a D. N. B.

.

Diz mais a n011a ahemâ : que os

d istr.ítos ela capitaíl japonesa e de
Nagoya e conupr-eendidos I1'a medi
da são exolusivemtente r-esídenclais.
com bairros localiaados pleiI1bo das
ostacões fe,r,noV'iárias.

Bstlolcol.lI1IO, 26 (Reuters) - Além
dos 15 distritos de Tóquio e dos 8
da cidade de Nagoya, - adianta
a D. N. H., toda a ánea industrial
de Jokoama, Osaka € Kobe e o nor

te da idha de Kiushâu, a mais me

r Lei i on.ad do Japão, serão iurclud das
dentr-o em breve, na ordem de eva-

cuação.

Horário das Santas Missãs
para Domingo

Catedral: 6, 7. 8 e 10 horas.
Novena: às 19 horas.
Em dias da semana: Missa: às
7,30 horas.

Igreja de S. Francisco: 7 e 9 horas
Hospital de Caridade: 6 e 8 horas.
Puríssimo Coraçao de Maria (Par-
to): 8 horas.

Igreja de St. Antanio: 7 e 8 horas
Igreja de S. Sebastião: 6,30 horas.
Igreja de Sta. Terezinha: 8 horas.
Asilo Irmão Joaquim: 6 horas.
Ginásio: 5, 6. 7,30 e 8,30 horas.

Capela de S. Luiz: 7 e 8,30 horas.
Capela do Abrigo de Menores: 7
horas (todos os dias).

Trindade: Matriz: 8 horas.
Trindade: Chácara dos Padres: fi
horas.

João Pessoa (Estreito): 7,30 horas.
São José: 7,30 e 9,30 horas.

As autoridade8 re8ponsáveis peh
fiel execução das Estatísticas MilI
�res podem exigir, sempre que hol'
ver dúvida quanto à veracidade dI
qualquer informação, que cada I.
formante prove o que declaro•• ,
má-fé constitue crime contra a ..

�ranea naeJ<tnal. (D_ E. 11-).

Foi ruassumir
seu posto
Buenos Aires, 27 (U. P.) - O sr.

Adrian Escobar partiu para os Es
tados Unidos, esta manhã, por via
aérea, a-fim-de reassumir o seu

pôsto junto ao govêrno de 'lVas·
hington.

f EMULSÃO DE SCOTT
a maneira mais faeil e se

gura de tomar-se o legítimo
óleo de fígado de bacalhau

Penicilina do Brasil para
as vítimas do terremoto
Porto Alegre, 27 (E.) - O

govêrno do Rio Grande do Sul
enviou uma partida de penici
lina para a Argentina, afim de
socorrer as vitimas do forte
terremoto que atingiu aquela
Nação amiga. A remessa foi fei
ta atendendo os urgentes pe-

l dídos chegados daquele país.
Imediatamente as autoridades
gauchas tomaram as necessá- I

rias medidas, fazendo embar
car, por. via aérea, para Buenos
Aires, cinco ampolas contendo
3.000 unidades de penicilina.
Essa droga já está sendo tam
bém fabricada em Pôrto Ale
gre, nos laboratórios do Depar
tamento Estadual de Saúde,
que está elaborando no mo
mento apreciável quantidade

- dêsse medicamento maravilao
soo
......._._-----_._.......---...�-_.._.---- ..._._.,.-............

Dr. João de Araujo
A data de ontem assinalou o ani

versário natalício do dr. João de
Araujo. brilhante oficial da Força
Policial do Estado, abalisado di
nico e cidadão de belos predicados
de espiríto e coração_ A 's felicita
ções que lhe enviaram seus irrúrne
ros amigos, juntamos as nossas.
�-...---.....,._,._..._......_-.,._................-"-._.--.....

DIA 30
Animada petite-soirée com

início às 19,30 horas.
J�A>'.

ATENCÃO
Realizar-se-á no dia 5 de

Fevereiro grandiosa e

festiva "soirée".

x

CI�:I'·�·I·�11
I • I

,

lVenda folhinhas e guarde dinheiro
"Importante fábrica procura vendedores ativos no.s Capitais e

no Interior, dando adiantamento de comissão. Cartas direta
mente à fábrica. Caixa Postal, 2286. São Paulo".

G'ISrftItt.
Ih...,...... Academia de Comércio de S. Catarina

Livros didáticos para todas as cadeiras do
CURSO COMERCIAL BÁSICO e CURSOS

COMERCIAIS TÉCNICOS;

1 que, há já bastantes anos,

percorre as ruas de Calcutá,
na India, um faquir que car

rega dia e noite, sem nunca

tirar de sôbre si, nem mesmo

para dormir, 40 quilos de cor

rentes de ferro, pendentes de
uma espécie de coleira do mes

mo metal.

Peça-os ao Representante.

II
BELARMINO CORREIA GOMES.

Rua General Bitencourt, 183.
FLORIANÓPOLIS

--------

PROF.

2 que a energia potêncial pro-
duzida por 680 gramas de

rádio seria suficienbmente para
fazer um cruzador pesad o per
correr a distância de 10.000 qui
lômetros a grande velocidade. DO DIA

� w__.w•••- -.__-_ ·.·.-•••-._ _-.·.·.·.·.-J'•••- - __.._...

CARTAZES
3 que já se tem visto um alba-

troz acompanhar' e seguir
um navio à vela durante deis
meses consecutivos, sem descan
sar um só momento; e que,
par essa razão, acredita-se que
aquela ave dorme repousando
sobre as asas.

SABADO HOJEHOJE

(lHE
A's 5 1/2 e 71/2 horas

Um filme sensacional do ambiente 9viatória
com William Gargan, em:

Bandeirantes do ar

4 que o mamífero de maior
capacidade reprodutora que

existe é o rato; e que uma rata
procria quatro a cinco ninha
das por ano, com seis a dezes
seis ratinhos em cada uma. George Montgomery e Mary Beth Huhhes, em:

O j;

louravaqueiro e a
7· e 8' episódios de Jack Holt em:

Servico secreto
,

5 que a palavra universal
«Gazeta» é originária do

termo italiano «gazza», moeda
veneziana de pouco valor; e

que, no século XVII, cada exem

piaI' de jornal se vendia em

Veneza por uma «gazza». COMPLEMENTO NACIONAL (DFB Nat.)
Preços: 2,30, 1,50 e 1,00. Imp. até lO anos

6 que uma pessoa habituada
a manejar o, pena pode es

crever, em média, 30 palavras
por minuto, o que repre.enta.
com as curvas e espaços, a dis
tância de 5 metros, ou sejam,
300 metros por hora, 3.000 me

tros por dia de trabalho de dez
horas. e 1.095 quilametros por

�--------------

CIHE «IMPERIAL»
A's 7.30 horas:

Com um traço de sua pena êle quebrou a espacla
de Napoleão:

A casa de Rolhschildano.

._-.-••_-.-_-.....-.-.-.-...:--_... ...._...._-••_,.Ja

Instituto Brasil-Estados Unidos
Florianópolis

Acha-se à disposição dos sócios e

demais intere8sados, no Il'Lstituto
Brasil-Estados Unidos, uma edição
aérea do «The New York Times»,
de 9 do corrente mês.
Participamos que todas as quin

tas.feiras, teremos easaa edições
à disposição dos interessados; ou
trossim, temos também uma edi
ç�o do SCIENCE NEWS LETTER e

respectivo sumário, tratando sabre
todas a8 ciências realizadas em

diMrsos campos de atividades. E'
a mesma publicada pelo "Scienc.
S.X'v�ce! Inç. d. Wq"hington,

Com George Arliss, Robert YO'ung. Loretta- Young e

Boris Karleit
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB) Nat.
8SS0 PARA DOIS (Desenho Colorido)
A VOZ DO MUNDO � (Atualidades)

Preço: Cr$ 1,50 único. Livre de Censura

Amanhã no Odeon
Robert Stack, Jon Hall, John Lodder e Diana Barrymore em:

Esquadrão de águias
(a revelação de <,Fruta Cubiçada» o filme do momento)

Soberbo L.. Gigantesco!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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«FESTA DA SAUDADE» no próximo dia 5 de Fevereiro, no (LIRA 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 músieas 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 Relojoarie "Moritz",

EMPRESA

Planos Mundial "8"

CONSTRUTORA

_-

Departamento de Sorteios autorizado e fiscalizado pelo Govêrno Federal

Carta Patente, n. 92
Matriz S. Paulo Fone: 2-4550 Caixa Postal 2999-End. Teleg, Reg. «Construtora ..

Rua Líbero Badar ó 103-107 Filiais em todos os Estados e Agéncias no interior

Resultado do Sort€io realizado pm 26 de Janeiro de 1944
I' Número Sorteado 2147 2' Número Sorteado 9148

NUMEROS PARA O SORTEIO
"O" 82147 P�8no Universal "H"

!
82147 Valor c-s 25000,00 11' Premio 82147 Valor Cr$ 20.000,00
92147 Val�r Cr $ i4.000,UO 12' Premio 92147 Valor Cr$ 10.000,00
02147 Valor Cr$ 8.000,00 13' Premio 02147 Valor c-s 5.000,00
12147 Valor Cr$ 5,OOQ,OO i 4' Premio 12147 Valor Cr$ 3.000,00
22147 Valor crs 3.000,00 i 5' Premio 22147 Valor Cr$ 2.000,00
Os títulos com os I Os títulos com os

4 ílnaes 2147 Valor Cr$ 1.5CO,OO '4 Ilnaes 2147 Valor Cr$ 500,00
Os titules com o� I O títutos com 08

3 finaie 147 Val0r Cr$ !OO,OO ,3 ííuaes 147 Valor Cr$ 50,00
Os títulos com os i Os titulos com os

2 Ilnaes 47 Vator Cr$ 20,00 2 Iinaes 47' Valor Cr$ 10,(0
Os títulos com o final do Os títulos com o final do

t: Premio 7 Ficam isentos do pllga· I: Premio 7 Ficam isentos do pagamen-
mento da mvnse lldade seguinte to dit mensalidade seguinte.

Os título« com o Iinal du I Os títulos com o final do
2 Premio 7 Ficam ísentos do paga- 2' Premio 7 Ficam isentos do paga-
mento da mensalidade seguinte. mento du mensalidade seguinte.

ft,iundial

I' Premio
2' Premio
3. Premio
4' Premio
50 Premio

82147 Vator Cr$
92147 Valor Cr$
02147 Valor c-s
12147 Valor Cr$
22147 Valor crs

30000,00
30,000,00
30.000,00
30.000,00
3J,OOO,OC

UNIVERSAL

148147
Mundial

l: Pr emi«
2' Premir.
;!' Premio
4' Premio
5' Premio

Os títulos com os

4 ünues 2147 Valor Cr$ 9,000,00

Mundial

Plano UNIVERSAL "H"
r: Premio 148147 Valor o-s 100.000 (,0
2' « 248147 « Cr$ 25.000,00
3' « 348147 II Cr$ 20,000,00
4' « 44&l47 « Cr$ 15.000,00
5' • 548147 « Cr$ 10.000,00
08 títulos com os 4 tlnaes 8147« Cr$ 500,00
Os títulos cem os 3 fínaes 147« Cr$ ,10,00
Os títulos com 08 2 Ilnaes 47 I[ Cr$ 10,00

Os títulos com o final rio I' premio 7 ficam tsentos de pagamento da prtm-Irameisaltdad« seguinte.
Os títulos com o final do 2' premio 8 ílcam isentos de pagameuro da primeira mensalidade seguinte.
A Empresa está à disposição de todos os prestamistas quites, para lhes fazer ti entrega imediata dos pre

mios a que fizeram jús nsst- sorteio. Procurem o nosso Agente Local.
VISTO

Orlando Canton
(Fiscal d» Governo)

O PROXIMO SORTEIO REALIZA-SE NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 19Ialt, às 15 horas, na sé�e social

Di!tribuição dos prêmios da Empresa
;n�uperàvei! plano! de sorteios men,ai1

PLANO MUNDI AL «B. Mensatldade Cr$ 20,00 Distribue por mês 11.115 -- prêmios no total de Cr$ 500.0nO,OO com
u 10 00 -

.. " 21.115 --" .. 300,000 oe ..

.. 500·- 21 115 --

.. 160.00000
500 -

u �11.105 --

.. l.H50.000,O I

titulo garantido da Empresa Constructora Universal
dono de sua casa, despendendo apenas

Cr$ 5,00, 10,00 ou 20,00 por mês
Na Empresa Construtora Universal não há preFerência. Todos têm os mesmos direitos e para

com todos ela assume e cumpre fjelmente as mesmas obrigações.
garantia. Máxima pontualidade. Incontestável

Os títulos com os

3 tlnaes 147 Valor c. $ 200,00

•

I�.

30 de Janeiro
Sta. Martinha, Virgem

e Martir
Roma pode gloriar-se também

desta santa. Ela nascera de uma
das famílias mais nobres e ricas,
Mas, nem os henras nem os bens
perecíveis deste mundo consegui'
ram prender o coração desta vir
gem que ardia em amor a Deus e
ao próximo. Privada dos pais quan
do ainda muito jovem. desfez-se
de suas riquezas em favor dos po
bres, para viver unicamente para
Deus. Este amor deveria ser' pro
vado bem durante. O impio Ale
xandre exigiu que Mortinha sacri
ficasse aos deuses pagãos. Negou
se a isto' Esta recusa mereceu-lhe
um dos mais horríveis martírios:
a s,anta foi açoitada, rasgaram
lhe as carnes, maltrataram-lhe o

corpo com cacos de telhas, corta
ram-lhe vários membros, 'e, por
fim, foi lançado �ao anfiteatro pa
ra que as feras lhe acabassem
a vida. Mas, estas, esquecidas de
sua ferocidade natural, não lhe
fizeram mal nenhum. Uma tre
menda tempestade que desabou
sôbre a cidade, deveria servir de
aviso aos verdugos; pois, em con

sequência dela, desmoronaram se
08 templos, esmagando os idolo•.
Muitos pagãos. vendo isto e a co'

rogem indomeível da virgem-martir
converteram-se para logo serem

condenados à morte. Para pôr fim

I
(oncluiu brilhantemente o (urso (ursando com distinção a Escola Q tais efeitos imprevistos, o ini-

de especialização Técnica Nacional quo juiz mandou cortar a cabeçC1
de sto. Martinho .O sr. dr. Benoni Laurindo Ribas,

\médico sanitarista do Deporta- Na Escola Técnico Nacional da I f dmento de Saúde Pública do Esta- Capital da República onde,.� aOS so re ores
'I do, acaba de ser classificado no uma bolsa de estudos mnrrtído lprimeiro lugar. entre os seus cole- pelo Govêrno do nosso Estado, se Dra. L. GALHARDO-Ex
gas que ali se vêm especializando. acha estudando, o ncsao jovem co' médica· do Centro Espírita
O distinto coestadoano obteve a estadoano Pedro Simas aaaba de Luz Caridade e Amor co-

média final de 82,20, o que lhe distinguir-se nos exames do primei-
•

,

d d
'

assegurou a situc,ção de especial ro ano do Curso obtlllldG o se-
rrtu rrrca a mu onça ,

o seu

relevo em que conclue brilhante- gundo lugar entre' todos os esco- consultório para a Rua Bue
mente o Curso de Higiene e Saú- legas, tendo conquistado a média nos Aires, 220 - 10 andar,
d_e_p_u_b_li_c_a_. d_e_8_4_,3_.________ Rio de Janeiro, onde passa o

oferecer os seus préstimos,
Escreva' detalhadamente·_"
nome, idade, endereço e en�
velope se 1 ado para a res

posta.

Dr, Alfredo Alce - Diretor-Gerente

Construtora Universol n05 seus

2
Os titulos com os

tlnaes 47 Valor Cr$ 4(),00

ReCoDstru�ões, pinturas, reformas

o prêmto maior de Cr$ 30.000,00
.... " 25.000,00

H 20.000,00
H

100.000,00
e seja o

Ihura

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

facil transformar seu prédio velho em uma cona

trução modernd, mediante uma entrada pequena,

Compra. venda e administração de imóvers,

Rua Felipe Schmidt n° 44

FLORIANÓPOLIS

BAR E ARMftZEM OH IfNT[
....� � _-- �

�.,. -,._ ,

Os títulos com o final d»
t' premio 7 ücam Isentos de pagamento
da primeira mensalidade seguinte.

«

"C"
"D'J

Rua V. Meireles, 11

Universal "H"

Subscreva um

Absoluta

PETISCOS - Roll-mops"",,:, Herrings - Pick1es - Cama·
rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de
tainha fumadas - Pernil - Pasteis - Empadas -

�alam. - 1?ei�. frito, etQ.• te,

o santo do dia
S. Francisco de Sales,
Bispo e Doutor da

Igreja
Filho primogênito do conde Fran

cisco de Sales; nasceu o n08SO
santo no Castelo de Sales aos 21
de agosto de 1567. Fez seus estu
dos em Paris e depois na univer
sidade de Pádua onde foi distin
guido com o título de doutor em

teologia e direito. O pai teria gos
tado que Francisco se dedicasse à
carreira político-diplomática. Fran
cisco, porém. sentia que era cha
mado para o sacerdócio. Depois
de sua ordenação foi o san to e

douto ministro encarregado da
tnitlsão dii,icílima de reconduzir os
nabitantes da província de Cha'
blais ao seio da Igreja. Sua bon
dade e paciência e, principalmen
te, sua caridade heróica consegui
ram o que parecia impossivel. O
seu bispo pediu ao Papa lhe des·
se a Francisco como coadjutor na

administração do bispado de Ge
nebra, O novo bispo'coadjutor foi
enviado em missão muito delicada
para Paris. Voltando de lá, encon
trou a sé vacante por morte do
bispo ou, melhor, viu se na obri
gação, em consequência das bulas
papais, de assunir a direção da
diocese corno bispo, Como tal con
tinuou a pregar e instruir, guar
dando sempre uma extrema sim
plicidade no seu modo de viver.
Honras e distinções que lhe me'

recjam tanto sua santidade quan-
c'

to sua fama de pregador e escr i
tor, deíxcvcm- no indiferente. Já
alquebrado pelos muitos trabalhos
foi a Avinhão e Lyão, obedecendo
a uma ordem dos seus superiores.
Nesta última cidade veiu a falecer
aos 28 de dezembro de 1622.

"A Bandeira Nacional quando em prés
posição horizontal, e irá ao centro da
testa da coluna, se Isolada; à direita da
testa da coluna, se houver ontra bandeí
ra; ii frente e ao centro da testa da co

luna, dois metros adiante da Unha pela§
,Iemals formadas, se concorrerem trêl
ou mal" bandeira", (D_tOoI.". II. 4.154'.
!lt JII4»; - 411. 11, �, I}. '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CLUB DOZE Hoje-Grandiosa «soírée»
Início às 22 horas

padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores
fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Casa SA.NI A
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

Grupo Escolar Arquidiocesano
«(São José»

MATRICULA
Previno os interessados de que

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

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

novos candidatos. Todas as demais
informações serão prestadas no

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

Américo Vespúcio Prates, Diretor

XAVIER EM PLENA FORMA
Por notícias vindas de Joi nvi le

SALES NO BOTAFOGO campeão da cidade. Falta apcn.is
Zizinho renovar o seu, esperando
os dirigentes do Flamengo resol
ver todos os casos ainda esta ",c-

ta, exímio chutador, o amdigo "ora

ck" do Vasco da Gamai, do Rio, é

sem Favor um dos melhores elemen

tos que já pisou em gramados

Compra e Venda

Hio - o Botaíogo entrou em ne

gociações com o ponteiro-direito
Sales, que atúa no Atlético, de Ala-

tivémos ciência da ótima atuação
de Xaviet, meia-esquerda do Figuei
rens'e, quando seu cLube enf'rentou

o Caxias, daquela cidade.

Sôbre o referido jogador, o nosso

confrade "Jor-nal ele Joinvilc", as-

mana.

gO�s'r' "
. .

,

Tempo recorde de natação na'dl-O Vende-se um rádio
Segundo C1ItJca, da impr-ensa es- Rio, 27 (A. N.) _ Paulo Fons(� K U marca" PILOTO"

port iva alagoana trata-se do maiS, ca e Silva conseguiu ontem novo

completo ponteiro, dali. tempo recorde nas provas ele na

tação. O consagrado nadador flu
minense melhorou a sua marca na
distância de 200 metros, em nado

n ia _. O Automóvel Clube do ele costa. O feito do nadador tríco-

iJ,�asil, fará realizar
no, PI,'óxinJ:) 110�' repercutiu na assi�tên�,ia que

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

mcs a corr-ida dai montanha. Esta presenciava a competição oficial. O LIVROSlerá início no quilômetro 14 e 57[/
tempo marcado foi: 2 minutos, três

.' ,.

' segundos e oito,
na, estrada Hio-Petrópolis. --- USADOS.fá se acham inscri�os os

seguin-, Gigantesca praça de esportes
les volantes: Catarmo Andreatta, Hio, 27 (E,) - O América con

Henrique Casini e Oldcmar Ramos.] seguirá um crnpréstiruo junto á

l Caixa
Econômica para construir Literatura, Pedagogia, Psico·

CA;\IPEONATO BRASILEIRO DE gígarrtesca praça d,e esportes. logia, Matemática, Direito, En.
VELA , Várias genharia, Medicina, Topografia,

O campeonato brasileiro de bar-l Cinematografia, Eletricidade,
CAFELÂNDIA NO PORTUGUESA co a vela, realizado no Rio de Ja- O Amé,l"Íca pagou _ O América Rádio, Navegação Marítima e

DE ESPORTES? neíro, foi dia 24 encerrado com a F. C. depositou na tarde de ontem, Aérea, Geodeséa, Fisica, Qui
Cafelâlndia, que aqui esteve com disputa elas três séries finais. O na C ..B. D. a importànoia de 20.000 mica, Mecânica, Carpintaria,

a seleção goiana, logo após sua ex i- desfecho dessa prova foi o mais CrUZel1'>OS, corr�sponden{le ao pre-! etc etc,
. . <;0 do passe do jogador Amaro, cio

Obíção foi contratado para reforçar empolgante, ver ificando-se

senoSa-j Santa Cruz, de Pernambuco. O. L. R S1\
o esquadrão do Figueirense, estarva cional virada dos ganchos, que pOI" O cOl1tr�to de lsinario Cru.: -j Rua Deodoro, 33.
sendo cobiçado pelo Fôrça .e Luz e intermédio de Hugo Baurnann, ca111- A Federação .MetropolItana de Atle- .....- .......------.-.......--..-.�-.-.........,

Cruzeiro, ambos de Pôrto-Alegre, peão do Rio Grande, do Sul, arre-I �sIUn:�01·ncOnJl1unFICOCu a Ct· Bt' D. qt�le .0 Chacara �ende-se um
. • •. .1'" " T "I' I I le ISle '. . con ra ou o ecnl- ,J. . •

Agora noticiam os jorrrars pa,tuls-I Datou do excelente "Y atchmen 'co Ismar-io Cnuz, a quem ser-á en- ótima, S1 tuada

tas, que Cafelâmrlia, está h'einando, bandeirante Francisco Isoldi, a Vi_I tregtue o prepar-o dos atletas tr ico- na Praia do Meio, (Coqueiros),
no Portuguesa de Espostes, tendo Iória. I

lares.
. , .

com água, esgoto, luz, boa ga·
também recebido tentadora propos-I O representante paulistano, elas- I'A IFl1SdCI"lta _a ;�lt�d(ldel·;anocda ,;- rage, e trinta e tantos mil mets2

I "C-c eracao lV�eUrop>ü rran.a e .va-
ta para ingressar em um clube de sif'icaca-se em primeiro lugar nas i tação, sohicitou a C. B. D., ínscrl- de terreno. Informações na Or-

Ca,ta�dlllva, no, �nterior paulista. i dU,as primedras pro_vas, e, assi�l� cor- rI ção p:a,r� ?': PTó:::i mos Camp:eona- g�nização Comercial, ru a João i
FOl Ul,11a n�hcla que a todo� s�r- ,reu dia 2� com J1l�lOr probabilidade �J, BH1St!�I,J os, Ihfan,t-o-Juv,�n.ll, de �:n};>;, _l_B,;. �� r. alt 61preendeu pOIS o "crack" mmeiro de conquistar o título, I uLto;" Saltos � Palo Aq�Ja,{Jco. r_ •••• - - D _ •• - --.� ••�_J"JV

'. • . I • _
Donilo pode ioçar - 1C1J11do o 8

·

Ittem contralto firmado com o FlgUel-1 O resultado po:em, nao cones- l,ic:ga,door profissional Dani!<o, so li- urso agricu ores
sense. pondeu a expectativa de seus adep-I cidade na data ele ontem, a sua

P .

h
.

Em conversa sôbre o caso com o' los e Hugo Baumann, Ioga-ou a me- I
trausferênc.i a para o América, o d?ra ;Ql�r cc:,l e�ta �om menos

, •

• • A' "
, presJ.dentle Varflas l\'eUo, lavro'll no l�pen 10 e mao e o ra empre-

SI. Ollando Scarpelh, dmamlco Pire-, lho! con.tagiem com uma vantagem f·ti l'd
.

t I gal em vossas lavouras a a, fama-. _ ..,. ,ne en 'o pe( 1, 10, O s'egulll e t espa-, d SEMEsldente do esqmdarao de aço, s. s. de quasl dOLs pontos sobre Isold!. ch<o: "Conoedo a tra,nsferencia I
a ADEIRA -- ADUBADEIRA

nos disse ter recebido um teleg:ra-:Hugo Baumann, conseguiu nas cin- porque o l'ecu�so para a Oonflede-! «TAC·TAC». Preço 800,00 CR$.

ma do ref,erido jogador, ped�ndo a,
I
co provas a segutrute eolocação: ração Brwsil,eha d,e Despür1cs, não R�: �IRl'A, BSOhRG.EdS & C4I4A..

I'
. . l/elm efelillo sFlsplensivo" (a'rltiQ1o 78 ua e lpe c rol t, n.

remessa da passagem, parai seu re- TerceIro lug,a.r na prunell'a, segun- do ,eSita tu cIo )."
, o FLORIANÓPOLIS

torno a esta capital. do luga,r na segunda, segundo lugar Sanlamaria interessa _ O Bota-
.......................J'......-_-_••- .......-..-..-_-.-....__

Isto há duas sema.nas passadas, e na leu'Ct'ira, primeiro lugar ;1a flolglo F. R. oficiou a F. Y!: F. C-Ol11U- Ilasogeu.·o"·. pGaarSaOgaeunotos�o "eralck" ainda não deu as caras. I quarta e terceiro lugar na quinta nlicalnq,o que eSlLá i,nteressado 11Ia ;-e- U "

Será que pretende ludibriar o du-I série, eom a contagem de 19,25, sa- novaçaoo. �odeonltra'bo, t<J:u'e lllCalntelm móveis, auto- caminhões, comi-I
b d I' C0111 o lObal 0'1' argen Ino ar os nho-es marca "PANGAZ ASSO'�e? Aguaa'demos, pois, o fin,al os grando-se assim ca,I1JJpeão brasileiro Sa<ntama,rLa. '

" '''.

acontecimentos. de barco a vela de 1943. Classifi· Quer jogar em Niterói - O Ruy instalados, desde CR$ 7.000.00,
cou-se em seguJIlldo lugar o veleja- BaJrbosa F. C. pedi,u lieenç-a a F.;\I. Rep: LYRA, BORGES & CIA.

CAMPEC)NATO UNIVE�RSITA'I:>IO! I' F
.

I II' F. para disputar na tante de do- Rua Felipe Schmidt. !'l. 44
• _ Cl (OI' pau lsta ; raonclsco so r 1 com . , . .

111<1/ngo, em Niterol, dois Jogos umis- FLORIANO'POLISBRASILEIRO 17,50, em terceiros IUflares catari- tos'Üs, all1ladanes e juvenis, contra o

Esta marc�.do palra majo os séti- l1C!1se Adema,r Pire,s e o caiJ'Íocu learahy, numa feslkl em hendirio
mos jogos universLtáriÜ!s brasilei-/ CairIas Senft com 16,25 e em úlümo d'a Legião Bralsilei.na de Assis�ên'

ro, a se realizar em Belo-Horizonte. lugar o repres8<l1Ita,nte bahiano oom ci�izal'ro Filho em atividade _ O
Em furo sensacional de reportal- sete pootos. Améri<ca CÍlentif,iclou a F. M. F. que

gem, podemos adiantar que a valo- - o s'eu repres'entaln,Íle junto a

entida-Irosa, representação catarinense, êste O IPIRANGA F. C. DE CURITIBA
I'
de c.arioca,. 1110 �arrentle. ano. slerá

ano ká toma,r parte. Nesse s'emltido EM PôRTO-UNIÃO ? s,r. Joaqm111 PHllm'? F!.Jho, que
. , '. I e abualme.n1le o presHienlte do De-

os dlrelores do Ce,ntro Acadenuco O Iplranga F. C. valoroso esquu- pantwmento de Futebol do gremio
"Onze de Fevereiro", já estão se drão, filiado à 2u• divisão da

I
rubI'lo. JO IiLHVRlll flRILLOmovimentalJ1do. I F. P. F., en,frentará domingo 0', Venceu ArmsirI'Jll.q - Kansas Ci- 11 IJ U

F d· t
.

I
.

t
. I ty 97 - H(mrv AI'msl,ro,nrt o fa-

azemos votos e que a Juven ll- aguerrIC o conjun o cuta.nnensc, ., -

'1" rt
.

� tO)' Uf '

I' , I
� ',.� lll<O'S'O pUgl 'lS a n,e�ro que, 10 ,ros

r.e. estudlOsa de nossa terra va pa�'- Flamengo F. C., de Porto-Umao, 'bempos, fiai 's,il11tJ111!:Iuneamelllt'e cam-

tIcIpar dos jog'os universitário.5, naquela cidade. perua l1l11lllid<ial de três cabego'rias,
j)u'ra mostra/r lá fora o sleu anrojo I deI1roltou, ontem, á noit'e, p'Ü,r "K,
e a sua fiblra I LA.JEANO E. CLUBE X COMBINA. O." nlo sétimo ",rmmd" S,a,vle,rio Tu-

E '

.

. . DO GAUCHO ri,e,lllo, depois de havê-lo Iancadü
.

stnr sera portalllto, a pl'llllell'a á 10,n a p'or três \Oez,es n es,sle mé'sm o

,vez que os uniViersitários catarilnlen- Healizar-sc-á domingo na praçal assalto. Armsrtll'ong, que plres'ente-
ses participarão das olímpiada,s uni- de espot'tes do Lajes E. C., o sen- mente,. pelsa . 65:?OO _

kg., mudou o

versilárias, rtraças a eficiente dire- saejonal embate pebolislico entre s,eu eS1üo, P'OIlS Ja 'I1ao p'l'eflcr'e, c'o-

Ça-o d ,"', . 1
_

I I 'd d .J mo aJntes, o corpo-a-corpo, maiS
os dN'etores do supraCitado uma se eçao ganc 1a, (a CI a e .Ie

SlÍil11 os golpes á dis,tâncila.
centro acadêmico, de nossa Facul- Caxias com o I'",nomado "eleven"

�

_

dude. Laj,cs E. C., o "Leã,o da Serra,".

com 2 ondas - em perfeito es

tado de funcionamento.
Preço Cr$ 600,00

Tratar: R. Curitibanos com

Heitor Varela. 15 v 10

sim se expressou:

"Xavier, elemento do Figucia-en
se, que nos visitou recentemente, é

um veruadeiro malabarista, da pelo-

TR8S I�SCH[TOS

b�,rriga-verdes" .

Paruhens, pois aos mentores do

"esquadrão d'e aço", pelas ótimas

referências, feitas a seu futuroso

"crack" .

Orgulhe-se do seu
relógio!

A

recebeu variado sortimento
dos famosos relógios

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

Rua Arcipreste Pa va

B liNHEIRO Compra· se um'
11 esmaltado

\;f. L. Alves - Rua Deodoro 35

Procura-se ud�a :!��;ra
portatil, usada, em bom estado.
Ofertas para Hotel Metropol,
quarto 15. V. 5SOMAS FABULOSAS MAIS AQUISIÇõES PARA O

A "Folha, da Tarde", que se edi- :FIGUEIRENSE
ta em Pô,rto-Allegre, publicou: ill11a Seguiu há c1ias para Curitiba, o

hota eom ref,erência as somas fabn- sr. Américo, ce,nter-forward do Fi
}osas, gastais eom contratos de jo- gueirense, que foi áquela capital
gadores profissionais. af,im-c1e entrar em negociações com

,Em São Paulo, o São Paulo F. C., os "cracks" para,nàenses: Jair, Ce
dlspendeu a, r"lal1ltia de meio milhão I cílio e San], que preten/del11 ingrt)s

, de cruzeiros 'para renovar o cem- sal' 110 Figueirense.
tt'a�o de Leónielas, Remo, Noronh:1, I Desejamos a Américo, bOI11 êxit'J

tlllzinho, King, Piolim e Vergílio. I
em sna árdua missão.

A ln aliOt' cif,1'ia gasta foi com No

: �O�ha, que receheu nada menos de
r$ 142.000,00; ° maior ordenado

ltiQ entalnto e de Leônida;<;.
Como se vê, mais diil1heko do que
so, só com o Prêmio Nobel.

Perácio continua no Flamengo
Rio, 27 (A. N.) -' Perácio reno

vou seu contráto com o Flameng')
por mais dois anos, recebendo a

importância de 20 mil cruzeiros
l?or um ano de serviço aO c1uhe

Como' Giraud
Fugiu da
Alemanha

Um presunto cúmplice... Sema
nas de perseguição _ .. E, final
mente, o comando supremo dos
Combatentes Franceses! Leia em

SELEÇÕES, de Dezembro. E, mais:

Sôbre os 5e�redos da ma

ternidade. -Será previsível o

sexo dos bebês?.. Pág. 57.

Vida e ernores dos irmãos
5il':!lmeses. Os irmãos Siameses
sentem e pensam em comum?
Rivais ou parceiros no amor?
Leia esta história verídica e emo

cionante... Pág. 51.

Qual é, 00 certo, a sua vo

cação? Nêste artigo V. verá
como se averigúam as aptidões
de cada um... Pág. 12.

A vida aciclentáda e he
roica de Lafaye1'te. General
aos 20 anos fez-se Herói de Dois
Mundos antes de atingir à maio
ridade. . . Pág. 95.

Não deixe de ler estes e outros

notáveis artigos no número de

SELEÇÕES para DEZEMBRO

Acaba de sair

Apenas c-, $ 2.00

Representante Geral no Brueil:

FF.RNA:'<IDO CHINAGLr\
Tira do Rosário, !i5-A - :1.0 andar - n;

�-----'----P.:

S a nu oenol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSFORaS,CALCIO

ETC!
TONICO DO CEREBRO
'fONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. DIPluper.do"
E.got.dos, Anêmico" Mãe.
qUI cri.m Mlgrol, Criança.
uquític•• , receberão • toni-
ficação g,,.1 do organi.mo

Sa ng·õi n 01
Llc. D.N.S.P. n' 199, da 1921

Dr. ALEXANDRE DE
MATTOS

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

Consultas diariamente
das duas às 7 horas.

MACHADO & CIA.
AGfilNC� E REPRESENTAÇOES

Caixa postal - 37. Rua Jolio Pinto - II.

FlorfanÓpoU.
%ub·ngentes nos principllÚ! mmúcfplo. 40

�STADO

s

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 � ESTADO-- Sábado, 29 ele Janeiro de 1944

o presidente Ramirez, parece, não CORSUItOU seus auxiliares, quando do rompimento com o
«eixo».-Várias renuncias-Elenlentos civis serão convidados a fazer parte do novo govêrno.

ESPETACULAR CHOQUE «operado))!
DOll1 ingo no estádio ela F, C. D., ° _

TeATRO Figueirense recebel'ú a visita do I Madrí, 29 -U.P.- Mussolini está
Conforllle inJ'ornwmos, ontem, o qualiru do Caxias. de Joinvile. X.) novamente enfermo, sendo consi-

Antt'-Clube yai rcalizar hoje, no último encontro, o elllbe tecnica- dera�o grave o seu estado. Foi o

A Comissão de Abasteeimentó de Santa Catarina. cOl1luniCOU-IIWS ter 'S' 1'- }) J
"

I' , , . ,. , que Informou o correspondente do
d ,10 .• O:.MJUllll, mais. um t'SllC,,\- ll1enle dirigido pOl' LeJeco fOI dcr-' I "L S' " .

o SI'. Interventor Federal e jJresidcntt' da mcsma, recebido os seguÍ1lles _

I
- ']orna a Ulsse, em Ch,aso.

cnlo ao preço popular de ;:>0 cenla- rotado !lO último minuto fia pugna, Segundo o mesmo informante, o
tel-egramas em relação ao "Sal Argentino", transmitidos pelo Lnstitu!:1 vos. c]rpois de ter aluado com sllperio- «duce» foi transportado para uma
NaiCÍonal do Sa,l: Serão cl1'cenadas IrC's comédias e ridade frente a.o conjunto dc Nha- 'localidade nas margen do lago Gar-

"l1enfio recehido uma consulta da Associação Comercial dess,c Es- o sr. Múrio Gromiehé .apres,ental'ú nhô.
'

I da" nos arredc:'res de Co�_o, onde
ta,do sôbrc os preços do "sal argentino" importado por firmas também r • ,. ••

esta sob o cUldado de vanos espe-números com st'us bonecos Zeqlll- Agora, porc111, eIs quc o FlgueI- cialistas. Acredita-se que devido a
dêsse Estado, esclareee>\JlOs a, v, excia. que o artigo estrangciro não ,;;,e J J 'I 'd d d d'n la e eCaJ. rensc, e.

sta .clisposto a uma comrplc- g�aVl a e ,a oença, Mussoli�i s�.acha incluído nas tabelas dêste Instituto. O preço do 1I1esmo, todavia, ta rehabililação, para mostrar aos rc; s�bmehdo a uma operaçao el'

deyerá ser fixado em importância igual a.o eusto do produto posto no Dr. Joa-o de Arau]·o esportistas da capita.l, quanto é que! r_u_r_g_'_C_Q_. _

estahelecimento do importador, acrescido de 10%, cumprindo, ademais, "ale o seu poderio. I
os interessados, fazer a comprovação da.quele custo. AlCll1ciosas saueb,- Discretamente, modestamente, Espcra O Figueirensc le"ar de

I Farmácia de plantão
ções. (a) Fernando Falcão, presidente do Institu!to Nacional do Sal. ,�em �uido, o sr. dr. João de Arau-

.

I ]0 delxou ontem passar o seu dia \'cncirla O seu adversário, e porisso I E'
--

PosterIormente, o 51'. ntervenor recehe,LI um telegrama urgente LIa. natall'cl'O, ap"_nas festeJ'ado no r�- ,. S tI' I d d
stara amanhã de plantão a

� u,o, e em ( esem( a o e seu pre- Farmácia Santo Antélnio, na ruamesma autoridade, declarando que, consoante o critério adotado pelo cesso do lar e por amigos mais ín- paro. Ainda, quinta-feira, úl1ima, I) João Pinto.
11I1'stítuto Nacional do Sa.l, no caso de que o p�'eço, fixado de acôrdo timos, que, certamente, em nome Figueirensc fez proveitoso cnsa,io Il"_......-_•.-_._._-......__• •.-.- .... ...........
e0111 a segunda parte do telegrama ::teima transerito, ultrapasse os esta- do� demais admiradores de s.s., o

I '

helecidos pelo Ins>litllt-o (Comunicado 44/95) o sal estron"eil'o sómen'e
tenam cercado de altas e expres·

sob a dircção do treinador Leléco,

N1TS ..

' �"1 A' , '-"." '" ., ,- sioas provas de estima. estando j(:dos os scus sedores lllui-,dcverú ser v,endido diretamente au pró.prio consumidor, (['ando-se prc- E bem as merece êle. pois S.s. to bem ajustados para a pugna de
ferl'ncia, na sua colocação, entre os induslriais, e condicionando-se cadn, além de perfeito cavalheiro, é um domingo. José Roberto B.

venda à autorização expressa pelo ór"ão eOIllpetente que é, no caso, a,
médico especialista de grande e

A ' j com ansied�'rle ,n es..
Guilhon, senho'

I ... ". " , incontestável mérito, inúmeras ve-I guare a-se '"
ra e filhos, sob

COIll",,�ao de AbasteCImento. zes comprovado. : trén. do "esquadrã\l de aço", C111 o pes.ar que lhes
Tardia, mas sinceramente, «O nossos gramados, poi's essa- serú a causou o fale'

Estado» lhe apresenta cordiais pa- 'primeira \'ez CILle sc exibe <.le])ois
cimento de sua estimada nora e

!'abens, ' cunhada, NINA CASTILHO GUI,
de passar por radicais reformas. 'LHON, convidam os parentes e

ZEFEHINO .10Sf� DE ABHEU Fala-se que duas grandcs estréa.s, amigos para a missa de 7' dia,
A daLa de ,on,tem assina.lou o serão feitas domingo no esquadrão que mandam rezar terça-feira, dia

anivCl'sÚil'io na,talíci'O do 110SISO pre- do sr. Orlando Scarpelli, aguarde-
l' às 7 horas, na Igreja da Ordem

I
' Terceira de São Francisco.zai II conlt'eu'lranco sr. Zcf,eri,nlÜ ,]. de' mô-la. ..._. .-;.__._....._. ....__..-.......-__._.-_.........�

A'])'l'ell, d�ilig'eln�be j'un:cjoln�rri(l do I. Figul'irense e Caxlçls, o ca,riaz de ULTIUA HORAI. A. P. I:.. T. c., nesita caplüll. domingo no cstárlio da F. C. D. r'''..

Reunião de chefes militares, L -

I
-

para exposição de razões egls eçao
trabalhista

Montevidéu, 29 (U. P.) - Informações não confirmadas in-
- Os juizes municipriis poderão

dicam que o gabinete argentino renunciou coletivamente, para dar jlllr;rGr - EIIl despacho reconte-

ao general Ramirez oportunidade de reorganizar o govêrno. Reve- mente exarado pelo titular da pas
ta, a pr-opósito (J,c uma can-ta quc

lou-se também, em círculos bem infomados, que alguns ministros, Ec] nmndo Ber-nardes. resi dente em

principalmente os nacionalistas, deverão renunciar em caráter irre- Ubcr-lândía, dirigira ao ministro
([>e Estado, Iorrnu.lmud o considera-

vogável. Soube-se, ao mesmo temno, que alguns interventores apre- çõcs sóbic a competôncia dos Jui-

sentaram suas renúncias, não sendo divulgado o motivo das mes- zcs murui ci p.ai s para decidir :IIIL'S-
- tõcs trubaltislus. o sr. :\Iat'Coll(les

mas. Consta, ademais, que o presidente Ramirez visa consultar os Filho apoi ou a i.nform.açâo do

altos chefes militares sôhre o rompimento das relacões com o ��nsclh()_ Hcgi onal do Trabalho da

".". ,. � •

•

A • ,', Heglao, que declarara c orn pe-
eixo , pOIS que o exercito nao fOI consultado antes a esse

respe!-, ter- te o .i uiz llIUI1 i ci.pa.l da refr-r: ti,]
to ' c idad'c pana apreciar e julgar {)IS

,

• , ••
f'e ilns trabalhistas, uma VC'Z que

MonteVideu, 29 (U. P.) - O prefeito de Buenos Aires, se- f'osscm l'l,('s <ll' valor nmicu uc imn

nhor Pertine considerado elemento ultra-nacionalista pediu demis- de Cr!-i ,!').OOO,OO. , .

� A' .,:. Proibindo o aumento do horário
sao ao governo do general Ramirez, Outras informaçêes dignas de de i raballui Em rr-sp osl n a lima

crédito adiantam ser iminente uma crise ministerial na Argentina, ('()ns�illa da Companhia . Ant(,rtic.a
A d

,�

d I
� ". "f'

Paulis!a. na q ija r. ad erua is de soli
O que parece a ecisao e romper re açoes com o eixo OI to- citar licl'llça para tr-ab a lh a r an,<

mada pelo zeneral Ramirez que não reuniu o gabinente nem con- <l_?mingos e fl'riados, p�(J;c pe r m is-

I d"'· d·' 'I' ivia do naí A 'do l
suo para. trubnbhar mmor nmuoro

su tou os emars ingentes mi itares e CIVIS 1) pais. cre da-se ser rle horas" o ministro Mar-condes

insustentável a permanência no govêrno do ministro do interior ge- Filho a,pOIUI1 I) parecer do Dopar-
, . , -, , .,' t am en l o Xaci()lJl�lI do Trabalho, que

'Ineral Perlinger, do ministro da Instrução Pública, sr. Zaribia, e do d ef'er iru o pedirlo (.la emp rêxa rc-

ministro das obras públicas sr. Pistarini, quer-cn lo no que �llz respeito ao

M 'd' 2 (U P) V"
., � id d ,traba]i]lo nos domingos e f'er i ados,

ontevi eu, 9 ,.
- anos CIVIS serao convr a os parai n�lS secções Iabr icacão, d isí.r ibu i-

.Iazer parte no novo govêrno a ser organizado na Argentina. Acre- çao de gelo ressalvado o d,ese�n's�
..l' bê d d I

-

f id I R I semanal nws d colarara competir a

dita-se tam em que antes a remo e açao re err a, o genera a- elll]Jlrêsa usar da facllil,dade p rcvjs-

mirez reunirá os chefes militares afim de expor as razões do rom- ta .no ar!. ;')9 da Consol-idação d.a.s
LeiS d'o Tnab:llho, a1.en(11do fiO (]hs-

pimento com o "eixo". Dosto no ar!. (j0 (la mesma Conso-

Montevidéu, 29 (U, P.) - Estão circulando insistentes rumo-I_i_d_ac_,ã_o_. _

res de que o interventor de Cordoba, Almirante Ecasso, apresentou Comprai na CI' SA MISCE
a sua renúncia. Consta ademais que ouiros altos�dirigentes a'rgenti- LÂNEA é saber economizar'

nos já renunciaram ou tomarão tal medida a qualquer momento. Os mUitares e os
Buenos Aires, 29 (U. P,) - O govêrno argentino decidiu que

I bonus de guerra
todos os Bancos e- grandes firmas eixistas que funcionam no país, Hi,o, 28 (A. X.) _ O ministro do

ficarão a partir de agora sob o contrôle direto e estrito do Banco I tr�l,J�alhl() es(,I!I,re�ell que tod os os

C l'c! A
.

'

i mllJübl'es eslt\o Is,enltos dia descon-
entra a rgentma. to ele 3rj,- p,ara b0l111S (]!e gu'erra.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇÕES,
C O C E I R A 5,
FRIEIRAS,

ESPINH�S, ETC,]

SAL DA A[:tGENTI

Verdadeiras feras ilumanas
"\\'ASHli\TGTON, 28 (lI. P.) - Mais clt' 5.200 norte-alllericanos e um

númcro ainda. mais elcv:lclo de filipi'j1oS pereceram de fome ou em CO]1-

sequênci:::1 de atrozes tortllras nos campos de concentração japolI1,eses
das Filipinas. Uma j,nformação oficial do comal1da,nte -:\rac !\.oy, do te

ncnte coronel Melit e do avindo!' Dyess, l'ec("l1-tementc l'alecido, dú e011t:1

dc uma série inominável de ba'rbaridnldes cOllletidas pt'los ja,poncses nos

eampos rle concentração das i Ilhas Pilipinas. Soldados n orte-all1cricawjs

de mais de 100 quilos de pcso ficar::>.m convertidos etll esqueletos am

bulalntes ou pereceram de inanição devido à falia de alimentos. Outros
foram fuzilados por reclamar ÚgllH ou comida. Lili !1orte-amcrica.no, de

pois de ficar dois dias l'Xposto ao sol, foi decapitado por 1Illl soldado

Japoln,ês. Vários prisioneiros for3�m mortos 8. golpe de baioneta. Os fe
ridos e os enfermos, por sua vez, são obrigados a fazer serviços pesa
dos -ou a marehar até caírem Ilior.tos.

Londres, 28 (C. P.) - Falando. ção cont!'aI a lllalú"ia e ontras eu

na Cftlll:Jil'a dos COllluns, o sr. Anto- fermidades, ha\'t'IHlo, por isto, UIJl

ny Edel])" ministro d-o Exterior, de- grande indice de !IJorfa,ndade. Re
nunciou as inominúveis barbal'i(]3- feriu-se também a outras s,elvage
des c atrocidades praticadals pelos rias eontra os prisioneiros, os

amarelos contra prisioneiros de quais, depois <1e barbaramente tor
guerra britânieo. Em Java. os mes- jl1r�lrlos, foram assassina,dos a tiros
mos eneontram-se em aeampamen- de' revól V'�I· ou a golpes de baio
to� imUl}<dos, �em nenlmmA pl'Qte- n,etn.

UNIDADE AMERICANA
JOÁO FRAINER

Por motivos que nào é licito cxamjnar, a Argentina isolá
ra-se ,n�l América por lima poli.tica internacional francamente con

lr árin aos esforços da unidade continental.

Enquanto os demais países tomavam atitude clara em face do
conflito europeu e das nefastas manobras do eixo para amort,i

] har a Dcmocrucia, rompendo as relações diplomáticas com (JS

totalitúrios, cujas representações se haviam rebaixado ao papel
mcsquim.ho de focos de espionagem, o govêrno dc Buenos Airrs

aferrava-se a um princípio ele neutralidade que não consultava

os interôsses colot i vos, embora pudesse satisfazer os interêsses

da Argentina.
Afastava-se, assim, o país vizinho, de um sentimento dc soli

dariedaclc que todos cspcruvamos. Mas, conquanto não pudésse
mos deixar de estranhai' scmcjhante atitude, respeitamo-la por

(JUC lhe dcviamos forçosamente arlmi.tir raeões justas e sinceras.

Milagre seria, entretanto, se a política curvilí.nea do eixo não

agisse na Argentina como agira IWS demais nações do mundo. Se
não tripudiasse sôbre :01. intangibi lidade das embaixadas para PO
lui-las com atividades solertes e infames.

Ampar-ados pelas imunidades do cargo, 0S representantes
nazi-fascistas enxovalharam a própria missão com as maior-es
imoralidades políticas nUI11<:,1 afronta inqualificável à sobcranin
dos povos livres. E quando, r-epudiados por todos, só encon1 ra

r am tolerância na Hcpública Argentina, sua desfaça Lês não teve

mãos ai medir.

Sobrevem, porém, o incvi tt1ve!.
Fatos gravissimos, em quc se via envolvidn, a própria honra

nacional do país amigo, vieram desmascarall' os incorrigíveis e

abomináyeis inimigos ria hUlllamidade.
Xão era mais possível cnn,[cmporizall-.
A Argem,[i.na não trairia suas tradições gloriosas. Não sacl'ifi

carir., Ulll passado que é todo êle UIll ::lltestado eloquenlte de sua

identificação com os anceios pa,n-amerieanistas do Novo Mund·.),
c de "cneração às conquistas da civilizalção cristã.

As iI1solências do eixo respondeu, assim, C0111 a. sobranceria
de sna dignklac1e. E rompeu as relações díiplomátieas que ai ês�:c
c(JI1illlio internacional da fÔ'l'ça ainda. a prendiam.

Estil, pois, a-ssegurada, a unidade das Américas.
Arrasado o último recinto nipo-nazista do continente, pod:'

mos, por primei 1'05, entoar o canto da vitória contra as potên
cias do mal.

Explllsalllo-bs do ('onUn,cnte. Breye as enxo,tul'emos da. face
do mundo.

o ESTADO Esportivo Mussolini será
(

__...._._w_..._,.·........,._.�.-.·.........._.........._,._.._.._..._..._w.".._._--.-..........,._��

Caolpione libertou-se
BERNA, 28 (U. P.) - A comuna de Campione libertou

se esta manhã do regime Republicano Fascista, mediante uma

"revolução em miniatura". Um grupo de partidários do mare

chal Ba�ógJio tomou de asalto o quartel de cm-abineiros e apri
sionou 21 republicanos fascistas. Em seguida, revoltosos infor
maram ã legação italiana, em Berna, que Itinham aderido ao
govêrno de Badóglio. A comuna de Campioné está localizada
em território suiço, mas pertence .à Itália, desde há muito tem

po, por ser de propriedade do antigo convento italiano de São
AmbrósiQ.

Moscou, 29 U. P.� Iniciaram ,se

ontem às 19 horas no Kramlirn,
as sessões do Supremo Conselho da
Rússia,

Argel, 29 U.P. - Anunciou-se ofi
cialmente que as forças aliad�s
que operam na zona de Anzlo
aprofundaram sua penetração e

consolidaram suas posições. Ess�5
forças são poderosamente proteg:'
das e apoiadas por unidades navaIS
britânicas.

Moscou, 29 U.P. --- Os russOS, n��
frente noroeste, chegaram já a ��,
quilômetros da fronteira da :Ellt�.
nia, •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


