
o orçamento da União Soviética
MOSCOU, 30 ru P8) ma. O ORÇAMENTO RUSSO PARA DESPESAS DE GUERRA DE 44, É
DE 245 BILHõES DE'RUBLOS8

..
SEGUNDO INFORMOU A EMISSORA DE MOSeO·U, OS GAS

TOS DE GUERRA ERAM DE 108 BILHõES DE RUBLOS EM 1942. NO ORÇAMENTO DO
CORRENTE ANO, ESTÃO INCLUIDOS, ENTRE AS DESPESAS DE GUERRA, OS GASTOS

DE RECONSTRUCÃO DO PAíS .
.....

Washington, 30 CU. P.) - O tevereíro de 1942, fugiram de um

.

b
campo de concentração das Filipinas.

pOVO norte-americano rece eu in- Presos novamente, os três homens to-

dignado as notícias sôhre as atro- rarn primeiramente açoitados pelos

cidades e maus tratos cometidos
guardas e, depois, sentenciados à
morte... O pelotão de fuzilamento -

contra prisioneiros de guerra alia- acrescentou - empregou pistolas au

.] tomáticas, e os condenados morreram

oos, que se encontram nos cam- lenta e penosamente". Na Bir'mân ia,

pos de concentração japonesas, I vário� prisioneiros híndús tiveram

FI·
.

C
.

I d f
as maos atadas contra as espaldas e.

nas I ipmas. omo sma a er- ,colocados sentados em grupos à bei:
rea vontade de cooperar para o !'a. de uma estrada, foram mortos a

.

'.d .1 baIOneta, recebendo cada homem três
mais rapl o esmagamento 00 golpes.' Também um oficial britânico,
cruel inimigo eixista o povo nOf- capturado na Birmânia, depois de so

.'

'
, freI' diversos golpes de espada no 1'OS

te-amerICanO entregou-se a maiS to, foi amarrado a um tronco e de tal

uma grande campanha 'para com- forma que só a custo de grande es- (Conclue na última página)

pra de honus-de-guerra. Ao mes- i��:��n��d:x���������' ���S:����ldl�O���. "';:.;�
••

::::.;:;";:.�:::::-:.;':
mo tempo milhares de cartas fo- to, os aliados lançaram um ataque, e. 'atística Militar, trabalha em pról

h'·d I d d I havendo os japoneses fugido, o pri· ,ie país inimigo. E. nesse caso,
ram rece I as pe os eputa os e sioneiro pôde ser resgatado com vi- lerá Julgado, militarmente, como

senadores pedindo que sejam VQ- da. Creio que lhe esperavam novas inimi20 do Brasil (D. E. M.).

d d·d
torturas".

ta as me I as para cessar a 'har- Disse ainda o sr. Eden que a Grã- tlplauJos ao imo
barida.de em questão e chamar, Bretanha não esquecerá, no futuro. ,30510 sobre
d f

.

I t· , os malfeitos do Japão nesse particu-
e arma VIO en a, os Japoneses a lar. hu:ros de guerra

razão. A declaração de Eden como se sa-

be, seguiu à revelação, feita em Porto ALeg.re, 29 (A. N.) - A
Londres, 30 (U. P.) - Quando de Washington, de que os japoneses tor- clil'c1oria da Ass·ociacão Comel'cial

suas declarações sexta-feira última tm'aram, mataram a fome e Rssassi· Icsl[a Capirtlall c a F1ederacão das
• na Camara dos Comuns, o sr. Eelen naram muitos dos 36.000 soldados -\.ssociações ComelrciailS' °Rioglran_

M
·

b ta ·s ar'a OS aliados afirmou que seo'undo infor ções americanos e filipinos capturados em d,CllISleS, ellvia.,ram ao Mini,strr'ü SOll-

ais com US IVel P p�'ocedel1te? .�la ��na nor.te da ��'mâ- Bataan e Corregidor. ;a Cosita o telcgrama qu.c segue, em
ma, os pnslOnelros fugIdOS de Java O secretário do Exterior acusou ae que apl,audem a medi,da govern·a

I I •
e ali chegados apresentam Um aspec-

autoridades japonesas de ditar as caro men/tal insltitui'11do o ·imposto sô-

Nova Iorque, 29 (U. P.) da "Creole' e de 350 ml1

bar-/
to verdadeiramente deplorável. Uma tas e os cartões-postais recebidos do" bre lucros ex,1Ira·onI.in3J.'ios:

Será construido um novo oleo- ris diário.s, contra 260 mil no ú�1Íc.a exceção verifica-se com os. ci- prisioneiros. dando a impressão de - "Als diJ.'.eltorias da As,slociarão

d 1 t d B 11 k S boa saúde e bom tratamento. C�mel�n'l'a,l e a Fe,deraca-o cjn·s A's-
dut V la para Per- ano passa o. VIS 11 erua os em a g OI' e_ algon, v "'_, d •

. ? na enezue
.

.
, CUJOS campos de concentl'açao apre-

•.A informação que este govêrno soci acões OOll1ier.cÍaÍls rOell'n.jl(J,[ls an-

1mbr O desenvolvImento da WashIngton,. 30 (U, P.). sentam condições de existência pelo acaba de r�c�ber não deixa lugar. 2 le-emtem, ouvi,ram a ampJa cxp'Osi-

exploração de petroleo. Foi o Os Estados U�lld_os dever�o In- menos toleJ'aveis. O. sr. Eden citou. qualquer clLlVlc1a de que o verdadellT Ião feita pelo 11IO'S'SO d'el,cgado .sr.

que informou o senhor Tho- verter cem mIlhoes de dolares, entretanto o caso de um oficial da estado dos negócios é diferente, no Luiz Silegn1ian, a p,ropósito do tra-

no desenvolvimento da produ- Policia M�ll1icipal de Shangai que, . (j1l: .diz .respeito à
_

grande �11aioria�; balho e Clonc.1us-Ões dos c<Slbudos

m Pld' t da "Creo juntamente com outros 300 homens. pnslOnelros em maos dos Japoneses. que sle c-onsulbsta,nci'a,rlam no necen-
as a mer, Ire ar

. "

-

ção de petroleo no rrlédio foi internado num campo para "sus- I?epois, sole�len:ente, Eden fez a se· te decreto�1ei do §ovêrno, ins.ti.tuin-·
1e Petroleum CorporatlOn

..

e

I
Oriente. Segundo informante peitos políticos". Havendo incorrido gu.!nte advert;ll1Cla.: , .

.

do o impos,to sôhre lucros extr·aor-
membro do Co?selho Jundlco oficial, essa elevada cifra des- em maiores suspeitas por parte dos Que o govern_o Japones refhta qu:, dJÍnál'i,os.

da Standard 011. O novo oleo- tinar-se-á a ampliar a rede de japoneses, foi o referido pOlicial con- desta ve�,. os Cl'lmes das suas ll;_utOl'l' Reconheaen.d,o que os compro

dU,to terá. capa.�id.ade para 90 loleodutos existentes e cons-
duzido a uma casa em outro ponto da d�.des mlh�al'e� nesta guerra nao se- misso's aWl1midos €111 faeoe ela si-

. d cidade. "Quando saiu - diz o minis- rao esquec_rdos·'. tuação illite,nnacilOlnal, colocaram o
ml1 barns dranos, deven O truir novas refinarias de petro- tro das Relações Exteriores - o ho- Eden .aflrmou que todos os l'ecur- govônnlo nlo fliJema de pennliltir a

custar quatro mHhões de dó-
. . _ ,. mem havia perdido a razão. Os bra- sos haVIam falhado par� h:azer os J,enrta inPl,açã,o ou one'ra,r as fontcs

lares. O oleoduto existente na leo. Na 0pInlao dos tecnlcos, ços e as pemas do prisioneiro apre- japoneses ao senso d�. dlgllldade hu- de rec.ei,ta, é n,o,� glralto e 11Ol11lrOs.o

Ven8zuela, que corre de Cara- serão necessários d� 18 a 24 sentavam chagas produzidas pelas mana e da responsablb�a�le 110 trata· J11alnif,eSltar. a V. Excia. quc o co-

pito até rio San Juan tem meses para a realizaçao do pla- cordas .CO�ll �ue fôra �upliciado e se.u menta de soldados e CIVIS. J1;.érci,o g9llJloho, ?onlslclo d'O sacrifi-

'd dO '50 'lln
norte-americano para o de- peso d1l11l11111l'a 20 qUIlogramas. DOIS CI'O qUle a tod,os !lliCU1nbe nleslÍa ho-

capaCI a e apenas para mIo. _ dias depois de libertado, mOl'l'eu". ASSASSINADOS TORPEMEN'l'E r,.o
. SilllPl�cma, apT,ovla, p,l,enamenlle o

barris. O sr. Palmer revelou, senvolvlmento da produçao de Prosseguindo, o sr. Eden relatou o ca· Washington, 30 (U. P.) � Os De· vr:ihuuo a imcidi,r sôbl'e os lucros

também, que a atual produção combustíve1 AO Médio Oriente'.:lO ele três súditos prit�nicos QUIl, em pal'tarn€lutol) da Marinha El da Guena extraordJjIJ.1,�\,riOll".

o prOblema dos
combustíveis
Rio. 29 (A. �.) - o Presidente

Nacional do Pebrnleo, Coronel João
Carlos Bac'r.oto, em de clurnc õcs
feil'as a impr-ensa desta capital' sô
bre a «x ecuçâo das medidas adota
das para conjurar o aumento d·a
crise de combustíveís, esclareceu
a respeito doo abasteoisnento de
cambulslli vel palra O'S vei.culos das
emprcsas consideradas de inlerês
s€ público:
- "São ClWI'OS, corno os da Li

ghl, os dia Comissão de Compras
do GO"l'l1lJIO Norte-Amer-icano, ela
Companhia de Energia Elétr-ica de
NilterÓli e alguns outros mais que
pelos mesmos motivos são consid e
nados como tais, gozar-ão elo direi
to de Hoonça csp eoiad ".
Referindo-s,c aos carros elo govêr

no, declarou :

- "Qll'<II!1ItIO aos c,ar-I'os oficiais a

fli,scalização será feita rigarosamen
te afim de que, no bráfego não te
nham desti [1'0 diverso ao d itarlo
pelo serviço público. Em lal sen

tido, antes mesmo dias recomenda

ções especiais e da aprovação elas
respectivas instruções pelo Presi
dente da República, tive entendi
mentos com 'os mí.nistros de Esta
do C0111 o prefeito e outras autori
dades ela adménistracâo e todos fo
ram acordes na adocão dias me

didas impostas pela circunséân
cias. Denóro de breve tempo a obra
de revisão das Iícencas de carros

oficiais estará conolmida, e pela
1�JeSil1la poder-se-á verificar que
foram feirtas reduções drústicas.
obedecendo 900 imperativo da eco

nomia d'o combustível. En�'I'C ou

tras providências adotadas ficou
estabeleci ri o que tOQOS os carros

portadores dessas Iicenoas, sem

distinções de postos deverão exibi
las no ato da fiscalizacão. O Cori
selho Nacional do Petróleo, coope
rando com todos, em perf'e ita co

munhão d.e idéas, notarlamenee
com aqueles que têm par-cela de
mando. Convém frisar, entretanto.
que sempre tive em vista o i nmer ês
se público, como se poderá COl1lS

tatar das medidas adotadas".
Á pergunta da reportagem se as

medidas adotadas no Rio, terão
efeito em todo o país, o entrevista
do respondeu:
- "Sim. M,e.nos quanto a obri

ga!<olriefl'adle de trazer,em os �eícu
los as licencas eXJpedidas para o

ttrMego. Só fi,o Disrt:rito Federal es

sa recOimen.dacã,o é d,e aplicacãü
imediata, Nos' dlemais Estados

.

cI a

Federação iSSIO ,n.ão OCIOII'lrle, dlepen
dendo dle enil:,enlclime,nlbos que o

Presrid.eJ1lte do Conlslelho d'everá t,e'!'
Coam os Iniber�el1tores":
- Nã,o será pIO-Sls,ível reforçaQ' o�

estoques exjs�e:llit·es de gasolina
c'om uma m:lioor c1e akóo] pe,rgun
to u o n<.\p<or,1!er?
-"Não, - r,espond.eu. - No

momento nã'Ü podlemos traltar (]i(.,
aS'Slunlto pürqne a eSlcas-sez !ic alcóol
é quasi N�ta.l, com cxC'epção d,e aI

glllJl\<; Es,taiCl<os do NOl,te. S6 oportu
namelJlte cogàtaremos d;o p'l'.oble
ma".

CompraI na Cf'. SA MISCE
lÂNE� é saber economi7ar'

Vitórias dos
guerrilheiros
Londres, 3D (U. P.) - Os pa

t�iotas jugoeslavos ocuparam,
sabado, as localidades de Borez
e Celic, na Bósnia Oriental. O
comunicado do marechal Tito
acrescenta que uma brigada
croata expulsou os nazistas
da margem direita do rio Kra
ka, depois de destruir total
mente uma poderosa coluna
motorizada inimiga.

() MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SAN'fA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

II florianópolis- Segunda·feira, 31 de Janeiro de 1944 H. 9023Ano XXIX

Os órgãos da Estatistica Militar
têm apôio legal, quando 'lltimam
o produtor e o vendedor a mostrai
o que possuem em seus estabelees
'ilentoR. (D. B. M.).

recebem
de
reforços
Roma

Os ulemâes
A lula nas proximidades Acão aérea

Argel, 3.0 (U. �.) .:: As f?r- d� artilharia �liada. Segundo vaI'aliada está sendo de gran-
,

"'as elo Qmnto Exército amplia- calculos autorizados, os s01-1 de valor para ampliar as van- Argel, 30 (U. P.) - Forma-

am, c(:m�ideralvelmente, as dados ang.lo-americano� A
já I tagens anglo-norte-americanas cões aéreas aliadas atacaram

ua� p�sIçoes na zona do porto ocupam mais de 100 qmlo�e- na zona costeira, especíalmen- :) aeródromo de Aviano e as es

.!e Anzio, ao norte de Nettuno. tros quadrados da zona de An- te ao norte do pôrto de Anzío. planadas ferroviárias de Vero

�s informações salientam que =i "._
na e Ferrara, sábado. Revelou

)S Aliados já consolidaram,' zio,
sem contar a re�Iao .de Mais ao sul, na frente de Cas- se também que outras esqua

.írmemente, as principais po-.Nett�no _e a pet;etraçao f�It� sino, as tropas do Quinto Exér- drilhas aliadas atacaram as

ições da cabeça-de-ponte ao ,na dI�eçao �o leste deste U��I- cito �fetu�r:;tm f_lais avanços, I pontes
ferroviárias em Orvieto,

udoéste de Roma, e se prepa- I m� porto. AInda de .Arge�, In- repelindo mumeros contra-ata- Temi e em outros pontos da

'am para rechaçar os contra_lformaram que a artIlhana na- ques lançados pelo inimigo. Itália,

��i�:saq��a�q���mi�o!��:o� As crueldades nipo"'"nícas.odas as informações referen-
.

es ao desenvolvimento da luta
10 sudoéste de Roma, indicam Como foi recoebida a notl·cl·a em Wasbl·ngtonjue os nazistas trouxeram
;randes refôrços para a zona

la Via Appía afim-de impedir
) avanço das fôrças aliadas
ôbre Roma. Contudo, as tro
ias aliadas prosseguem for

�ando os nazistas a ligeiros
ecuos, depois de combates ca

la vez mais encarniçados e

angrentos. Despachos oficiais
adiantam que as fôrças britâ
.iícas ocuparam uma impor
'ante ponte, situada a 18 qui
'ômetros ao léste de Anzío. Os
soldados britânicos tiveram de
rencer tenaz resistência e só
nente conseguiram conquis
ar a ponte ocupada pelo ini-

'nigo após violenta preparação

! Armação I

forneceram o seguinte comunicado
conjunto em que nanam

s , histórias
oficiais e fatos sôbre como os japone
ses teem torturado, matado à fome,
e por vezes assassinado torpemente
soldados norte-americanos e filipinos
aprisionados em Bataã e em Corregi
(101'''.
Os dois Departamentos oficiais reu

niram dados trazidos por um oficial
de Marinha e dois do exército que
conseguiram fugir das Filipinas de
pois de ali terem estado prisioneiros
durante quase um ano. Segundo o

memorial assim redig ído, numerosos

prisioneiros norte-americanos que se

_tehavam em poder dos japoneses
morreram de fome, ou sob o peso dos
trabalhos forçados ou por atos de bru
talidades em geral.
Diz em certa altura o relatól'io con

.iU1:tO:

--Revoltados, os norte-americanos pedem
para que Tóquio seja direta e ime

diatamente atacado

w

...!"*-_.-

Vende·se finíssima armação
para estabelecimento co·

mercial de luxo.

Informações na gerência do
ESTADO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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mediante contrato

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficina! à
rua João Pinto n.? 13

T@l. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano CrI 70,00
Semestre Cr' .o,no
Tr-imestre CrI 20,00
Mês CrI 7,00
Número avulso Cr' 0,30

No Interior:
Ano Cr, 80,00
Semestre CrI .5,00
Tr+mestr- .. Cr' 25:00

Os nri�inai!l. mesmo nilo pu-

I
bli cudns. uão serão devolvi.

dos.

A direçáo não se responsa
biliza pelos conceitos emítk

I dos nos artigos assinado.

Aumenta ii prefe
rência pelo trans
porte aéreo
DADOS ESTATíSTICOS SóBHE O
:VIOVIMENTO DA PANAlH. DO
BHASIL NOS éLTE\lOS CIN

CO ANOS

Comprar na CA SA MISCE
tÂNE L\. é saber economizar'

VOC1<: JÃ SABIA ...

Que um clube profissional de
nosso Estado, solicitou transícrên
cia para a liga de basquete?

- Que CoJlin o arqueiro do Amé
rica" de Joi nvile, foi convidado para
ser o arqueiro do Bomsucesso, do

l'{io .. :

lheiro da ilustraeão a-cima, ofàrecElJ'
lhe. em umável gesto, um cálice do
excelente aperitivo K NOT. lembr&
ee v. SiR: de acrescentar. ao agradf..
cer .. gentileza:E$TEE TAl1.
BEi'1 O I1EU APEI11TIVO

PRED/!.ET(J!

O LOPES VIEIRA F. C., EXCUR- campeão amadorista de Iutchól, 1 Assim logo de início recebemos
SIONARÁ A 'JOINVILE afim-de disputar uma partida aruis-: inúmeras provas de simpatia, quer

Excursionará nos primeiros dias tosa Ircnte. ao Paula Hamos, cuja mor-almente, quer financeiramente.
de Fevereiro a Jo invile, onde medi- metade da renda reverterá para a Essa, nossa primeira vitória,

tra-Irá fôrças com um clube da segunda futura associação dos cronistas es- duz o esfôrço de abocgados espor
divisão daquela cidade, o forte con- portivos de Santa Catarina. Gesto tistas, que muitas vezes, deixando
'junto do Lopes Vieira F. C. que no como esse são raros. de lado seus serviços particulares,
'(campeonato amadorista que se f'in- Ao sr. Antônio Salum que tem v.ío às suas redações escrever algu-
I dou, tão bOa! impressão deixou: demonstrado provas de seu incon- ma cousa, que seja! útil, e que i ns-
r
PREPARA-SE O CURITIBANOS futlivel valor, "O Estado", espor+i- t.rua com suas penas, isso é o que

• PARA A TEMPORADA DE H vo, sente-se sumamente saaisícito, se chama o esporte, esse esporte

I Ouetcudo dutnr um ótimo esqua- em poder registar mais essa valoro- que enobrece, que dignifica, que
drão na temporada de 44 a direto- sa contribuiçâo, para que assim os enaltece.
ria do C. A. Curitibanos, não tem cronistas esportivos possam Iam- O objetivo de nossa campanha [á
poupado esforços no preparo do hém ler a sua, organiZ&lção, idêntica estÍl, pois, vitoriosa:
seu onze: Novos elcmenfos estão a do Hio de Janeiro e São Paulo:
sendo experimentados e vários trei- Belíssimo gesto de compreensão FILMES DA SEMANA
�lOS tem sido efetuados, e seus d:- esportiva [oi êsse de Antônio Sa- Unidos venceremos - O quadro
rigent es esperam que seu clube Ia- lurn, e po.lo () rcf'crklo amigo estar' do América,
çarn ótima "performance", nesta certo, de que os cronistas esporti-I Garoto pr-odígio _ O arqueiro do
temporada. \'OS do Estado, saberão retribuir a América:

gentil eza sem par, desse incans;hc:l/ E o vento levou - O time do
O CASO DOS "YATCHMENS" batalhador do esporte de I1<)SS:·I, América.

CATARINENSES terra.

Segundo estamos informados, ca- Ao desportista Antônio Salum.
50 a representação de vela de San- mais unia vez os nossos sinceros
ta Catarina, tome paa'le nas compe- agradecimentos, pelo gesto digno de
tições de Santo Amaro, a, mesma se- ser irn itado, por todos aqueles que
Il'á punida, pois não tem a respecti- esperam ver o cngranrlcchncu lo do
va licença da Fr-dcração de Vela e esperto neste pedaço querido da

l\�'Ütor de Santa Calarina. terra brnsí lica.
Mas até agora nada sabemos se

o avião com.o meio de transpor
te moderno 'c eficiernte vem mere

cendo uma preferê nci a que au- o nossos representantes irão tomar
menta d.e ano Ipara ano. Esse in- parte nas regatas de São Paulo.tcrésse a cent.uado realca 'de uuod o
especial observando-se o tráfego Xo entanto, um telegrama do Rio,
da Panair elo Brasid, nos cinco úl- adianta que os concorrentes, já se

Limos exerci cios, à vista da

expreS-lgUiram
para a Idaulieéia.

siva ld nguagem dIa;'>. algarismos São Paulo, 28 (A: X) _ Baor íos,

eo.niS'la,nl.Les das cs>taIIs,t,JCla.s lr�va'll'ta- ponta
'

di,reLia uruguaio que o Sãodas pelos competentes orgaos de Paulo F. C CO,JlJtT3Itl()l[ 110 Hln:CJ. pascÜ'n�trC?I�. :. sado deverá esrÍll'eiHlr )110 próximo�lelr.JÚea-se, pois, ql��:a nossa dia 10 de fevereir-o, data em que
pr i nc ipal empresa acrovrarra t,ran�- o tricolor €<n.f!J1entará, 1110 Está di o
portou, em 1939, 1�J187 passagei- Paoaernbú, ° Fdunui nense F. C., do
nos; em 1940, 18.89�; �J1l 1941, :. Hi'Ü, disputa de que depende o re-26.712; em 1942, 47.;)16 e em 1943, sirltado defírriti vo da "Ol imp iada"5G.233, ruotando-se, o ano passado, tdoolor, nea1Í':z,ad1a em São Pau,lo
l1l1l amllento ele 18,3% 'em rel,açao entre os d'Ü'is clubes.
a 1942. O peso de bagagem tran,s-

pürt.arla em 1939 ,foi úe 211.379
ql1iIJo,s; 1940, 271.347; 1941, :

429.935; 1942, 844:406 e 1943, :

1 :032.220 quilos, com um aumen,t,o
de 222% Isôbl'e 1942: Qua'nl'o ao

tra,I1iSp,ort,e rd'e Inala,s pos,t,ai,s, foi
igua,]mc:11I[,e pnol1li!S\S'or o mOV�(ll16nto
ve'riúicad,o d nra,nrt'e ,o quinqüen,i'o,
pois em 1939 o peso do COll'\reio
Íll'3IJlJSport,ado elevou-Sle a 46:664
quillos; em 1940, 58:493; em 1941,
85:389; em 1942, 129:72(i e lelll 1943,
235.824, com um aument,o d,e 81,7%
sôbre o exercic�o de 1942. Na cOln

ducão de 'encomend'as, enlireta,nlÍ'o,
e (iue o aumento se f,az .sentir de
maneÍ'r,a expres>siva, COIInO se vê

l}el.o,s dad,os retiClI1C1llltes ao p'erríodo
qui'ThqlllelliaI exaillliinJa,d'o: 104.501
quiloS' de el1lC'Ülmend�s füram h"a,ns

}Jontad,os :pela IPanal'r 'em 1939, ..

134.470 em 1940, 199.057 em 1941,
483.511 em 1942 e 1.443:242 em ..

1943 com a ex'bnaordiln,á,rria dife
renc� Ide 198,4% paI'a mais em re-

11ac ã:o a'o movimen�o, já basta,ntle
prooUilmci.ado, de 1942.

A média d,e quUôme,tr,os-'j)<3ssa
�eiro ,devidamenrbe 'comput,acla r0-

veJa-s'e atravé,s' dos iseguinves nú-
111erIO,S: em 1939, 10.204.850; em

'1940, 13.291.236; lem 1941, ':"':
19.902,804; em 1942, 39.068.546 e

em 1943, 47.641.570, s,endo o :w

me'ulo sôbne 1942 de 21.9%.
O tempo vüad,o em 1942 foi de

2:�.428 ho<r,as e :U minlurvos, e em ,.

1943 de 27.919 1::OIras e 21 minll;o�,
n�)ita';lcl,o-s-e uma dif'erençla de 25%
:pal'a mais. o 30110 passadio. Dlllfante
() nlesmo bienio o perclll''S-O quilô
mel.rico apmaclo foi cl'e 5.468.303
parn 1942 e 6:877:717 paq'la 1943,
:;:rndo o aumel1ito do ÚlI,timo ,ano de
26'*. Convém a,een.tua,r que o p,el'
cnrs'o qnilométric,o clo,belrto pe10'5
aviõ,es ,da P,an'a,ir :dio Bl'as,i'l; C1I1

v'i'agen� de· ho:rá'rio. I1ep�es,eTht.a
ma,is de 50% d'o 1Q/trarr d:e r,ede ae

rea Inlaoioll!aL

TonNEIO RADIOFóNI,CO DE
XAlDREZ

Rea,j,izolbse hoje, ás 15 horas,
o i,nício d,e um torneio radiorôniclo
de x,a�lrrês, o prj,me,i,ro trava,cJo pOlI'
es,ta fornl1a no lllundo j'nteÍlro. Se
rão d' slputal1ltes a aql1ipe metropo-
litania de xladlrês elo Rilo e a Fedre- Com este dispositivo {conjugado com um dos aparelhos comuns P

-

dI'ae;;·o Gau' 011.a rI'e X�A·rt·s de P: Ale- b b ' 1'"
:

1 A reClsa-se e uma, moçO<> aU , para fazer a ar ar e uma u.mlna comum, quo quer pessoa@r'e: A l'll1tia smá em 10 t,abÜilei�,o. O pode cortar e aparar o próprio cabelo. ENORME ECONOMIA EM branca, para arrumar ,caso
aClo,nlt:'c.i,l11I€<lllto, como é natural, es- DINHEIRO E TEMPO - CONFORTO _: HIGIENE _: ELEGÂNCIA. de pequena família e cozi·
tá dE'sp,e<fI�aJlldo ext1l',aoTcli'náJrio in- Inventor e fabricante: EVALD LOUS. Rua do Catete 321. Sohr..

I
nhar. Ordenado 100 cru'te,rês�� p,eIo seu i;n,edMismo, pois

I Rio de Janeiro. Procuro distribuidor Estadual, em conta própria. zeiros. Rua Esteves Junior,os j.ogadOlres s,e "Clnlf,r,entarã,o" ele Ótimas condiçõesviva ,noz a 2 mil qui,lômetros de! 180,
dist.ância, através d,a t'eldonia
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�l�����;1iS��:���:i BAR E ftRMAZEM O. H I ( NT( portatil, usada, em bom estado.M Ofertas para Hotel Metropol.
GEStO ELEGANTE quarto 15. V. 6

O distinto espoI·tista sr. Antônio Rua V. Meireles, 11
MACHADO & CJA.Salum, em UI11 gesto qllt' bem rlefine

10 s.eu ,'alor de espol'tiSota eolocou à

disposição dos cwnistas espOl'tívos
dai cidade o seu esquadrão ou seja
lo quadro de amadores do Avaí, vice-

MAIS UMA VITóRIA Caso não aprove será contrátado
g pensamento dos cronistas es- pelo .1 abaquara, de Santos?

portivos da cidade, Iumdarem a as- - Que o arqueiro mais vasado
sociaçào dos cronistas esportivos de em nosso Estado em partidas of'i
Samta Catarina, nos moldes das ou- ciais roi o arqueiro do América.
iras co ngcncres, existentes no Bl'a-· Só em tuna partida enguliu 14 ten-
si], I

tos?

ACEITAMOS REPRESENTANTES

"

li/"! »oooaro DA KI10rSÁ.IHO:.COI7. E JE6UIlOS
�. ITLJAI �

CA:\fPEOXATO PACLTSTA DE
FUTEBOL

Sãio Paulo, 28 (A. N.) - A Fe
d,er,acão Paullj'slla de Futehol a,ca
'la die lllaf'Ca'r os dilas 12 e 19 de
ma'rç,o parra ,a disputa do t'o,rneio
'ilnli,tJ.um" e oOl1leçJo do Campeona-
''o Pauli.s'la de FllItebol.

A TRANSFERÊNCIA DE FLO
HINDü

São Paulo, 28 (A. N.) - Acba
'ie nles.ta capita,] um emissário ,do
:--Iube de Hegrutas Vasco da Gama,
lia Hâo, clom o ohjlCtivo de t'ratar
rl'a nnaillisf1eI'e.J1;c,ia ·de Florrirndo dlo
São Pa'u10 F: C. pnra aqllelia a,gre
mi'ação. S.a,he,sle, pO'rém, que di fi
(',iil,mente () val,olrosü zagueli['o obte
rú p,ernl.Í>ssã,o, pa,ra r,eto'I1naT ao r·u.o,
p.ois o tI1Í:Co'lür p.a'llJi,s,ta só o COI1-
sen,ti.rá me:d.ianltle trooa.

Em todas as cidades do interior e que trabalhem
por conta própria.

ARTIGOS: - 1) Sub-produtos de banana - (passas e

bananadas) e doces em geral (balas, etc.)
2) Sub-produtos de amoras silvestres (ge

léias e xaropes puros)_ Este produto é lar
gamente Elpreciado pelos hotéis, hospitais

.
e sanatórios de primeira ordem bem como

por elementos estrangeiros.
Pedimos referências e fontes de informações comercIaIs

bem como mencionar as funções atuais a

cDEBANA»
PRODUTOS ALIMEN'l'ÍCIOS LTDA.

Rua Bráulio Gomes, 25 - Conj. 203 - SÃO PAULO

w-..-.·.·.·.-.·.-.-....-.........-...........- ....r.wJ"r/

LIVROS
USADOS

MARITIMOSPREGOS CONSTRUÇÃOPARA NAVAL

Compra e Venda
Literatura, Pedagogia, Psico

logia, Matemática, Direito, En
genharia, Medicina, Topografia,
Cinematogr afia, Eletricidade,
Rádio. Navegação Marítima e

Aérea, Geodeséa, Fisica, Qui
mica, Mecânica, Carpir.tarie,
etc etc.

O. L. ROS1\
Rua Deodoro, 33

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

Sars. agricultores'
Para maior colheita com menos

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

FLORIANÓPOLIS

Firma paulista procura representantes ou compradores por con
ta própria, para a venda de pregos marítimos. tipo inglês, gal
vanizados, retangulares. de 2 até 8 polegadas. Indispensável ter
bôas relações com estaleiros locais: Negócio interessante e lucra
tivo. Respostas detalhadas, indicando médias das vendas prova-

veis, sob «Pregos» à. Caixa Postal, 4809 -- São Paulo»).

I Gã-sõ
..

gêiiloS:--�;��:�
móveis, auto- caminhões, cami
nhões. marca«PANGAZ-ASSO».
instalados, desde CR$ 7:000.00,
Rep: LYRA, BORGES & CIA",
Rua Felipe Schmidt. FI. 44

FLORIANÓPOLIS

BANHEIRO Co;;�r��:ed�m'
V. L. Alves - 'Rua Deodoro 35
"._-.......-_-.-.-_. .-.-...-_,._..-_-...-_-_._...... .",..,

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 12

«EVERCUT«
(Palenl pendo - Marca regisl.)

...-----..-.-_-------........_..._-...........- . .-�

EMPREGADA

PETISCOS - Rollomops - Herrings - Pickles - Cama
rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de
tainha fumadas - Pellnil - Pasteis - Empadas

Solome � Peixe frito. etc. etc.

AG1tNCU.S li] REPRESENTACOlil8
Caixa postal - 37. Rua JoAo Pinto - a.

Flortan6poll.
liIub-aJlentes 1108 prlnctpal!! mlUltctploa do

tSTADO
-

Faça econolJlia 1 COlllpre na «A CAPITAL»!
Ali V. S. encontrará o maior sortimento de artigos para homens e criancas.estr'l�ge.iros e nacionais _, Casemiras - Panamá: - Albene - Tussor - Brins - Camisas - Cintos - Suspens6rios

Meia. -- Calçados - Roupas feitas paro homens e crianças - Gravatas - Jogos de gravatas e lenços.
Chap&us Ramenzoni - Capacetes para homens e crianças. Rua Conselheiro Mafra, 8 .

....�� ..

Linhos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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«FESTA DA SAUDADE» no próximo dia 5 de Fevereiro, no �(lIRA TENIS CLUBE»
A "Festa da Saudade", é uma fésta genuinamente brasileira, onde se fará recordar os nossos melhores Sambas, Marchas, Frêvo, Maxixe,

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

Predominarão as músicas carnavalescas inclusive as do corrente ano.

Como grande novidade para a nossa sociedade haverá, como númez'o 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 adquíram suas mezas na Relojoaria "Moritz".

fvki;-s;dail'
•••••••e! ......0.

Fizeram anos ontem:
a srita. Maria de Luràes Rosa;
o menor Fernandino, filho do sr.

Florisbelo Sil"a, prop, da altaiata·

ria "0 U'nicolJ;
o sr . M:>O.cir Solon Silveira.

Fazem anos boje:
o menino Amaurí. filho do sr

Manoel Ferreira;
as sras. Conceição Bruggmann Bar
bosa, filha do falecido João Barba
so ;
Noemia Goulart, esposa do sr.

Pedro Goulart, da firma Eduardo
Horn;
Clotilde Prates Faraco, esposa do

sr. 108.0 R. Faraco;
,

o sr . Percival Calado Flores. Euri
cionário do Dep. de Educação e

filho do nosso Diretor;
o cap. Hon6rio de Castro;
o sr. Ernoni Tolentido de Sousa,

funcionário da casa Moellmonn.

Miguel Inácio Faroco, funcionà I

rio, aposentado. dos Correios e

Telegrafas, atualmente residindo
no Tubarão, completa hoje seu 81
aniversário.

MISSAS
A famma José Roberto B. Gui

lhon, fará rezar amanhã, às 7
horas, na Igreja da Ordem Tercei
ra de São Francisco, missa por

intençao da alma de d. Nina Cas
tilho Guilhon.

Falecimentos:
No Rio Negro, Paraná. faleceu a

sra. Nina Castilho Guilhon, espôsa
do sr. Alvaro Melo Guilhon.

Sexta-feira última. às 15,1S
horas, na rua C U r i t i banas
64, faleceu a sra. d. Ilda Cor
reia, esposa do u. Raul Correia.
Seu enterramento efetuou-se sdbc
do, às 13 horas, no Cemitério PÚ
blíco.

Bonito.sim
_mas até quando?

elo orgulhoW
N- se deixe ceg�r p bele-� aO .

ira a sua

natural que lhe lDSPno futuro. Para
pense no

1a presente\:". da beleza, use

o cuidado d�;i�o o Sabonete Gebssy.b ho lario d fi a ra-
seu an . 'leos a or

�

Feito de preClOSOs� com finas essen-

aileira e p:r�um��SSY desobstrue os

eias naturaiS,.
f' a pele, sem

ViVi ica .' E
poros e

funções VitaiS.
afetar as sua; .

co porque pr?
é mais econom1 ,

r-nde maiS.

doz mais espuma e "

Zoraide Silveira
E

Zilâ Barbosa
CIRURGIÃS - DENTISTAS

Executam quaisquer serviços
concernentes à profissão.

Ótimo aparelhamento, siste
ma moderno.

Atendem diàriamente 'das 14
às 18 horas.

Rua João Pinto II (sobrado).

;f"��l2"-
ti! Pll'O

1 'U.,�PERFEITOI

�; ��V�
Produto científico paro embelezar os seios

;:==========���-----------��------------------��--�-

!Os americanos na Baía
BY DR. �URIO GAMA, DIRETOR aviadores trabalham sem cessar ao político: todos encaram essa possi
,DA CO:\lIPANHIA ENERGIA ELr.:- lado deles e, por isto, não devemos biJidade de voltar, como um em-

I THICA DA BAHIA I estranhar' as constantes exaltações preendimento comercial, de caráter
I

.. I dêsse oní cndimento, por parte dr individual. Serão, assim, benvindos.
, Fui, desta ve.z. encontar

.

111111I1a. autor-Idades americanas. Ele existe, I Sei de muita gente que lendo .)

terra - a Bahia -:- bem dlferel�te. felizmente, para a obtenção de uma. que escrevi, dirú, sorrateirurncnf c,

i de C0l110 �sl1:av.a há l�l�l ano ..HavIa,' vitória. integral. Podem os brasUei-' às camadas onde procuram se infil·
I agora, mais VIda, maus movimento ros estar certos de que na Bahia trar - e se infiltram de fato
.

e, quiçá, mais alegria nas. ruas mo-!._ e dela falo porque ali estive re� que, o que se passa é jlll'stamente I)

dernisadas e na parte antiga d,al CI-' ccnternente, - as autoridades civis oposto, Os americanos cstâo aqtu

dad�, onde, a cada passo, se. ve UIll, e militares prestam, com desvêlo e para. dominar e essas tropas são
portico, uma,. can lar-ia esculpida quc

'

acêrto, integral cooperação nesta I tropas de ocupação ... Claro que
lembram a epoca da colcndsação terr-ível Iuta em que estamos to-I essa gente - e é obvio que me rc

portuguesrs e o fausto dos dias
I

mando parte. As obras de caráter firo aos "quinta-colunistas" - vê
da escravidão. Encontrei-a rnudada.l militar construídas pelos america-I as coisas de modo diversos daqueles
Ao primeiro contacto com a minha I

mos dd acôrdo com o nosso govêr-
I

que realmente amam o Brasil. Sua
cidade notei caras desconhecidas, i no, 'são grandiosas. I propaganda é nefasta, mas os fatos
que revelavam sua orrgem estran- Os americanos têm encontrado de todos os dias a destróem.
geirar: eram, porém, de es,trangei-I em nossas riquezas .natnrais muito

I No registo de tais fatos e no au
ros amigos, eram.

de norte america-j-CJue necessitam. As fôrças econôlln-' xi lio às autoridades, têm tido a z:nos. cas do Estado se movimentam mais. prensa da Bahia, notável e eficiente
Os uniformes brancos ou' "kaki ' Em recantos longínquos do sertão papel. Os jornalistas da. minha ter

de marinheiros, aviadores amer-ica- há equipamentos amer-icanos qur
'

ra não dão tréguas a ess.a raça da
nos, se oorríundiarn com os das nos- cxtr áern minérios. Compram-nos

I ninha que, sob o manto de um na

sas fôrças armadas. Nos "hars", nas tudo quanto obtem, a bom preço e
I cionalismo falso e nefasto, esconde

sorveterias, '110S hotéis êles ali esta- em tudo, em todas essa operações;' c entusiasmo pela cruz gamaJcla.
---------------------------_------ varn, aos punhados, despreocupa- há lisura. perfeita; nada pretendem I �;,;;;;;;;;;;;;;;,;;;,;;;;;;;,;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;::�
O t d d- A reconstrucao dos, 'por vezes ou, então, com uma senão obter os artigos necessáeios l

san O O 18 de San Igan pontinha de nostalgia que o olhar ao esfôrço de guerra, sem .ganâncIa·1
I

.
acusalVa.

.

) ConverseI com mUItos amIgos a eS-1
.

Saln .ruam, 28 (U. P.) - As .atI- Lnteressel-me, sobremodo, por I te respeito c de todos - inter·essa-
S. João Bosco, Confessor vliCIaiCl,eg �egl1:a �Idade el'estl'ilHela,

. aquela novidade que tanto tr�ns- 'dos em tais negócios - O'llví afir-I
João Bosco. ou .- para usar seu cneSClem dIla a ellla, b'aba!lha.n.cJ.o pe-j formára o aspe.cto. da ve1:usta clda,- Imrutivas em ta.l sentido. Além disto, I

apelido mais conhecido .- Dom Bos- Inos.a'menl·e papa .r.epall'açao d�os d�- de e Ilhe emprestara um ar mais 1 lucra o comércio varejisrta, C01110

co nasceu a 16 de agosto de 1815,1 Il?S e nesltabeJ,eCII1?e.l1ito el,a vld� Cl- 8'legre, mais movimentado. Aos pou- lucram os restaurantes, os hotéis e
I

num lugarzinho chamado dos Bec.,
VJ,] 1110rl11lall. Rapld�iI1�ente eglt·a SIC

I C?S me fui inteiranl,do de como vi- !Js "bars". I
chi. a umas 5 léguas de Turim. P'I"oc'ed.endo a demolrçao d,a,s t'o·rlres Viam esses hO.I1?ens,. em plaga� c�- Chefia a qomissão ele Compras ---------------
Sua mocidade é caracterizada pela (Ia catedral. ta'l'Iefa essla em que tralnhas e, verrfIquei que a pnmel- ameJ'liCa�l,a dl]c.to amigo meu, que

�pobreza e pela inocência ilibada. I s�o . CInpregal(['Ol!)C. o'P'er�ri(:s eSipe- ira .preocupação �essa gente, que reví após 33 .anos! f:. um ame�,

..
icallo

"

.

FA(A UUAnÚNCIO PELO
A-pezar-da primeira e por causa da i cJa�i1Zados e que �lle. vle.r� flca·r con- vem de outra latItude, era a de se que, na 11l0cldalde, :VIveu na BaQlia.

C
�

segunda consegue eiltudarem Chie-/ ellNdla em dOIS dl'aoS. DlyelrsaoS teU- a.cJ3iptar aos usos da terra em que Voltou, agora, na ia.lange da reta- �.,..__ _ ....,:::�
ri e fazer-se sacerdote. Indo a Tu- t dIas de negóci'o começam a funcio- esla.vam, respeitando-lhes os hábi- gua'l'da. Está em casa: todos o esli-

I' �JJ�-rim, não conhecia limites seu fer-ll1ar jlupto a'os acml1lpamenil,ols de tos, os costume e a maQleira ele ser, 11131111, C01110 êle estima a n'Üssa gen- .... !lI!J'. 0"tl
, .

G t
..'

d Cl'
'

d t t
. '" FonE 122 "I '

Vor e zelo pelas almas. Os seus emergenma. 0'111 eSI e r·eII1lCIO as aro e que em melO e aln os ra- te, em cUJo selO Viveu dIas a.legres
prediletofi foram os meninos pobres a.t,1vidad.e,s come,rcia,is hem como pazes que esrtão n.a contingência ele da juventude. �

TRAJANO 14 11ANIlMl
e abandonados. os moleques. Pro- d-:J<s s.erv1ç.os púbLioos, a popull3ção, morrer - quem sabe? - 011,0 dia N'ossos" clubs" abriram suas de-

�TOf DA COl1l'élTAl/lA CIIIÇ!//fIYIIO

porcionou-lhes instrução' ginasial vali entrando nIOVl�,l11Ie;J1lte n'Ü seu seguinte, alguns ha�ia. que recalci- pendências aos nossos hóspedes e

ou diversos oficios e organizou alllNgo ri,umo d,e \'lIda. i travam um pouco: tao raros, foram, irmãos de a�111as. Nossa sociedade
para eles seus orat6rios festivos. E ,entreta�n.to, os exceslso� 'por mil1� conviv.e. com a oficia.lidade, que fre-
quantos arrancou do lodaçal dos ,percebIdos que, com .JustIça, tereI 'quenta festas e r·c,cepções elos !1'ÜSS()$

vícios. A quantos consolidou, para Orgulhe-se do seu I de dizer que. )?odeFiam Slel' consi- grêmios. l� 11111a bela l'apaziada,
sempre, no caminho da virtude! I dera.c]os quasl 11l1IeXl'stentes. guapa e sa,dia., (lUIC saiu das escolas
Fundou duas congregràções religio- relógt·o !

O serviço de policiamento da ko- e universiddcs e interrompeu a.s

aos: os Padres Salesianos e as Ir- pa. americana - graças a um feliz ocupações para lutar. Senltem-se
mãs de N. Sra. Auxiliadora. Es entendil11e<n,to C0111 as nossa,s a.uto- bem entre nós, êsses rapazes. Cum
creveu muitos livros para fomentar A ridades - é f.eito pela sua própria Illuitos deles COHv,ersei. Obse'rval'am
o espírito cristão. O seu olhar di gente. Ésse policiamen.to é perfieito que a,s nossas riquezas precisam de
rigiu-se para as terras longinquas

JOALHERIA 6RILLO
e se E'xecuta com um vigor e uma grande desenvolvimento ainda e

onde hc:'.:o ainda tantos homens cons,tância qUle não encorajam nin- quantos - em seus sonhos de mo- •
que nao conheciam a Cristo; man guém a. se afastar do bom cami- ços - me l'ev<Claram o propósito de
dou para lá os seus missionários. Ilho .. '. . .

yollar e inverter capi.tais na Bahin.
Era temido pelos ministros como recebeu variado sortimento As autondades brasIleIras iee111 Que Deus os traga de novo.

Cavour e estimado e aproveitado dos famosos relógios sido modelares ctn velar no senti- E que os traga de novo, pois nos

para missões diplomáticas pelos I OMEGA e LONGINES, elo �le <]lle a 110SSil coop�l'a9ão com ajudarão a c'l'es,?er ainda mais. Con-
Papa Pio IX e Leão XIII. E no os 1i'lllaOS de al'mas seja llltegraJ; Sidero-os bell11vl!ndos porque outra
meio de tantas ocupações estava últimos modélos, que está pode�s'e vêr, a. lo'do instante, o i'n- preocupação não têm s,elnão a de
sempre unido com Deus por quem vendendo a preços módicoS. !enso gráu dêss,e_ propósi,to e,. por ganhalr a v1da eJlltre nós, olude pCI1-
trabalhava e sofria unicamente. lIsto, a coordenaçao entre as forças sam encontrar ",asto campo. Ne-
Recebeu a recompensa eterna aoS Rua Arcipreste. Pa,va al'ma�a,s bra.si1ei'l'as e americanas é nhu111 deles me falou de mo.c]o a que
31 de janeiro de 1888, sendo ca" perfeIta,!: lhe passe pela nwnte qualquer elese-
�QnilQlio por Pio XI. _ Nossos soldados, mf\l'inheiros e .io de domÍIÜO 011 de expa!niSi91ÚS�nO

Hormo Vivos n.s I para 08 lMios pequenoe ou f1acidos
Hormc Vivos n.· 2 para os seios grandes. volumosos.
Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta confiança.
A reflda em Florianopolis na. Farmacias Moderna.
Reutiveir« e da Fé - Em Blumenau: Farmacias

Sanitas e Odin - Em Itcioí: Farmacia Santa

rer."inha.

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

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

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

selheiro Mafra n' 160.

15v-S

Camisas, Gravatas, Pijames
Mias das mehores, pelos me·

nores preços só na CASA MIS'
CIl�A NEA - Rua Tr�i�llQ, 1.2

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Penicilina do
Brasil para o

estrangeiro
Rio, 27 (E.) - Tem estado em

grande evidência ultimamente a I
milagrosa Penicilina que possibili
tou a cura de tantas infecções gra
ves nos hospitais de sangue e sal
vou, para o bem do mundo, até o

,

grande Churchill. IComo é sabido, o baixo rendi- '-__
menta industrial clêsse produto fez
com que na Inglaterra e nos Esta-
elos Unidos se restringisse o seu

emprêgo aos hospitais das fôrças
armadas, faltando quase absoluta-
mente para os civis, No Brasil, tem
sido o mesmo preparado pelos La
boratórios Raul Leite. O professor
Clementina Fraga, consultor cien
tífico clêstes últimos, acaba de re

ceber do embaixador Batista LJ.
zardo o seguinte telegrama:
"Apresso-me agradecer gentileza

eminente amigo enviando doses
Penicilina com que pudemos aten-
der e salvar filha senhor Leon Pey-
rou, diretor grande jornal monte-
videano "La Mafiana". Estimaria,
em última instância, enviasse mais
duas doses para atender insistente
pedido professor Herrera Ramos,
médico desta Embaixada. Por tudo
muito e muito obrigado. Atenciosa
mente. Embaixador Batista Luzar-
do".
Trata-se, sem dúvida, de um bri

lhante atestado da capacidade téc
nico-científica dos laboratórios bra

sileiros, de molde a encher de jú-
bilo os nossos patrícios.
:- -.-_-_-

- -.-_....,..- ...

�IISSf\
José Roberto B.
Guilhon, senho
ra e filhos, sob
o pesar que lhes
co.uaou o fale

cimento de suo estimada nora e

cunhada, NINA CASTILHO GUI
LHON, convidam os parentes e

amigos para a missa de T dia,
que mandam rezar terça-feira, dia

l ' às 7 horas, na Igreja da Ordem
Terceira de São Francisco.

Ecos do rompimento da
Argentina com o eixo

Buenos Aires, 28 (U. P.) - Infor
ma-se que a Suécia reprcseutará os

interesses arge\l1ltinos na Alemanha
e Japão, enquanto que a Espanha
represen tará os i nteresses alemães
e jalpones'es na Argentina.
Buenos Aires, 28 (U. P.) - Mo

mentes depois da 13,30 horas, o

sub-secretár-io do Exterior, Oscar
Ibturra Garcia, confirmou a notícia
de que a, Suécia atcnrlerú os inte
resses argentinos na Alemanha e

Japão. Assinalou o sr. Iharra que o

rc,pres,entante da Suécia, sr. Oito
Wilhclm, fez uma visitai ao minis
tro do Exterí or-, general GilberL.
Nessa, oportunidade, o diplomata
escandi,nm'o expressou que a Sué
cia a teria, honra em assumir a re

presentação dai República Argen-
1ina,. . -� _'-

::;::::::::;::::::;:::::::�::::::}: '/;:;:;:;:;:;:;:::::::::::;{:::::;:;:;:::::: ;.::;:;:;:::::::;:;:;:;:;>

iii MAS OUTRO fERA' SElJ FADO,

Uma bcrba pc� fazer" desagrada!
Não há exagêro em afirmar que só o insucesso espera
aqueles que não adotam o hábito do barbear diário.
Uma barba por fazer dá impressão de desleixo, e o

desleixo a ninguem recomenda, O homem que Sé apre
senta sempre bem barbeado desperta simpatia e con

segue êxitos. Cem um aparelho Gillette e as lâmi
nas Gillette Azul Jegiti-
mas, poderá barbear-se
diariamente com rapi
dez. economia e higiene.

Giliette
C. Postal 1797 - Rio de Janeiro

(urs.o· de música por correspondência
,

1.' Parte
GRAMATICA MUSICAL ou PRIMEIROS ELEMENTOS [21 Iíçêes ],

2.· Parte
CURSO DE APERFEIÇOAMENTO [43 lições],

� 3," Porte
CURSO DE HARMONIA [20 lições].

As matrículas já se acham abertas. Para pedido de informações
e prospéctos, escrevam à ORGANIZAÇÃO BRASILEIRA DE

DIFUSÃO CULTURAL - (O.B.D.C.)
Rua D. José de Barros, 337 -- 6' ando -- S. PAULO.

ç'ss ,"'.
.,11''' 111

1 que só nos fins do século
XIX é que os po ises, em sua

maioria. passaram a adotar o

padrão- ouro.

2 que o Chile foi o primeiro
país da América Espanhola

que construiu urna estrada-de
ferro.

3 que, na Boêmia, na manhã
da Páscoa, o rapaz que cor

teja uma rapariga costuma ba
ter bem cedo à porta da casa

de sua amada; e que, se ela'
abre a porta e finge surrar-lhe
com urna varinha, isso indica
que o aceita corno noivo.

CURSO PROVISóRIO DE
EDUCAÇAO FíSICA

(Reconhecido pelo Govêrno
Federal)

EDITAL
Declara aberta a inscrição aos

exames vestibulares
Comunico aos interessados que se

.cha aberta a inscrição para os exa
ues vestibulares, mediante o qual
será permitida :li matrícula no Cur
so P. de Educação Fisica 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 fisica

c mentad.
A inscrição será processada me

diante requerimento dirigido ao

Inspetor de Educação Física, e de
vidamente institui do dos compro
vantes das alíneas a, b e C.

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

fnspetoria de Educação Física (rua
João Pinto, 42), no horário do ex-

pediente. f
Florianópolis, 5 de [aneiro de

1944.
Cap. Américo Silveira d'Avila

Diretor

4 que os pdsso r çs , galinhas,
cães e cavalos costumam ro

lar pelo pó não para diverti
mento ou exibicão, rnus sim à
quiza de banho-ou para se livra
rem de parasitas,

RECUAM OS JAPONESES
NA CHINA

Nova Délhi, 28 (U. P.) - ou-
cialrnente se anuncia qlle os chi-

I neses Iimparam a zona norte ele

Hawkaha, causando gramdes bai
xas aos japoneses e se apoderaram
(te, cons i derúve l qua1nrtid,ade de ma-

[,Ctl'ia,l bélico. No vale el,e Kukwans
Ioram dtest])alra,['adlOs dois ataques
inimegos contra as posições' chine
sas, na zorra de Taihpa. Na zona

de Ticlim, as f'ôrcas alladas efetua- I

,1',a111 ef,i cazes ataques contra as po
sições in.ímigas.

,._.----_.._._,.�--�.................-,.-...._..._---_._---.-.-.._-...._....-_....-"",--..•.•.•.•-_._.....,..

........................a&..EM....�.......

I

Reconstruções, pinturas, reformas
Consulte nossos orçamentos para pagamentos o

lOé.\go proso, prestações módicas, e vera como é
facil transformar seu prédio velho em uma cons

trução moderna, mediante uma entrada pequena.

Compra. ven-ta e administração de imóveis.

Rua Felipe Schmidt n° 44
FLORIANÓPOLIS

___________IIiia!l -..-! .

em

•

Ia.

l
I

I
----------------------------------------------------------

R E P R E S E N T A N T E S No Interior
e Capitais

VIAJANTESUrna das melhores
FABRICAS DE FOLHINHAS,
ótimo mostruário e comissões, está nomeando Agentes em diver
sas zonas vagas. Ofertas urgentes diretamente ao escritório cen-

traI: GRAFIC-ARTE5 -- Cx Postal, 4646 -- SÃO PAULO.

A, Mobiliadora
Rdrigeração em geral

Sorveteiro s-Refrigeradores-Ba lcões-Frigorificos
(para pronta entrega) Máquinas de escrever-Rá

dias-Móveis finos- Tapeçaria
Z. S. BATTISTOTT!

Rua Felipe Schmidt, 34 -_ (, Postal, 173 -- Fone, 1549
FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA

CARTAZES DO DIA
2s.feira HOJEHOJE

E «((I
A's 7 30 horas

o assombro de lS43
Robert Stack, Jon HElU, John Lodder e Diana BdrrymOre

Esquadrão de águias
(Eagle Evqu adro n)

COMPLEMENTO ]\TACIONAL (DFB Nat.)
FOX AIRPLAN NEWS (Atualidades)

Preços: 3,00, 2,00 e 1,('0. Imp. até 10 anos

(INE (I PERIAL»
A's 7,30 horas:

Um filme do ambiente avia tório
Wrll iarn Gargan, em:

Bandeirantes do ar
George Arl iss, Robert Young, Loretta Young e

Boris Karlei! em:

A casa de Rothschild
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB) Nat.
Preço: Cr$ 1,50 único. Livre de Censura

5 que Hammerfest, na Norue-
ga, é a cidade mais septen

trional do mundo, e Punta Are
nas, no Chile, a mais meridio
nal.

6 que os japoneses, em regra
geral, são de pequena esta

tura porque, desde tempos ime
moriais, na intimidade de seu

lar, costumc.m sentar-se sôbre
os calcanhares, ou com as per
nas cruzadas, em esteiras e co

xins, em lugar de se s-antarem
em cadeiras, como os ocidentais.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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VINTE E NOVE ANOS
lO SERViÇO DO BRASIL

FORNECENDO óleo, gasolina, lubrificantes para toda

� so�te de máquinas de guerra e solveno para a

fabricação de altos explosivos, Texaco está presente
em muitas zonas de combate, propulsionando os tanks
navios e aviões que estão esmagando o inimigo. Nã�
obstante, porem, todo êsse atarefamento, não esqueceu
seus amigos do Brasil: desafiando a ameaça submarina
seus navios-tanques sulcam os mares, em busca d�
portos brasileiros. Muitos navios e muitas vidas se

perderam assim, mas seus produtos continuam chegando
com o essencial para alimentar o nosso parque industrial
e os nossos sistemas de comunicação e transporte.

TEXACO
Dez trilhões de litros d'águalNovos e
Em detalhada nepontagem, a im-I F'inaliz.an.do, disse o Sir. Francis- ma-Is baratosprensa car-ioca noticiou as conse- 00 Sousa que está providenciando

QIH�I1Ic,ias do violento temporal que I junto aos Estados Maiores das f'ôr- Rio, 28 (A. N.) - A Central do
durante vánias horas caiu na 2.a_ cas armadas a permissão para di- Brasil acaba de iniciar a constru

flCÍlra, 'dia 17, 1110 Rio e Niterói, ínun-
'

.
I ção de 200 vagões ele 30 toneladas,

vulgar, a bem do público, as pre- em suas próprias oficinas para re
dando completamente trechos in-

vrsoes do terrrpo quando Iooern mediar a crise de transporte, O
teíros das duas capitads e parali- esperadas inundações bruscas qllle primeiro :vagã.o já �stá pl'ontü.
sa,I1Jdo tüdlo o trMego, além de calll- ,

.

I Saem todos mUlto mms baratos do
s.atr vádos nc,i,deIlltes.

lwodJuz,e!11 fenome,nlOS como, os cloc
í que se fossem importados. Até :JS

Sôbl'e a iI1lÚenlsiidade da chuv,a e
anlbe,onltem. rodas são feitas aqui.

o vültu11Je total da á,gua que i,nvaldiu
ruas e hahitações, os srs. Francis
co SlOlliSla, dinetOfl' do Serviç,o de

l\feteorouogia, e ArÍ's,ló.gilton de Car

valho, cher'e da PJ1evi.9ão elo Tem

P'o, f'allaram à impne,nsa, plreSltando
illJteneSlSall1Jtes esdarlecLmenltos e'Jll

tôrn,o dI{) f.em,ômel1lo, que, na re,ali

dade, Cloll'f,orme dec1a1raçõ'es dt

amhos, 1lIlrtrap,ass10oU o normal, cons
t<itu'ill1ldo um ca-so mr'o, Nos pluviô
metros i,IliSIt,aladüs no Senico de

Meteol1Oo1ogia foram reco�hidlos ..

178,mm8 dle água ellltr,e 18 e 21 ho

ras', SIClndo l'Ieg'ÍISlÍTad'o das 20 às 21
bOll'as a queda de 52,mm6, iSlto é,
quase 1mm p,o,r minut'O, o que leva
U cOIll.sid,erar clo�no· torrencial a

churva e de rano regi,stno neslJa c'a

putal, o que pirovooon uma- que'da
eLe cêinca d,e CillllCO gráus na tempe
rUlburu.

O sr. Airis:tógi,toll d,eolar'O.l1 qUle
dtDrrunlte o temporall caÍ<rmn s6hre
o Rio cêroa de d'ez trilhõ'es de lli
tros dá,gua Qlue dadam palra atin
gir a a.1ltura de 1,20 11113., p.or metro

qtladrod,o de á'l'IC,a, se não fôs'se o

eSCiorumentlo e o P'I'OC€ss<o d,e evapo-
11ação nartlllraJ.

:40 taZQV' .;;ua
r'li�ád dQ cam:.

"'V

PVdg, YlãO eq-

�UQÇd dQ 111-
clulr d ltlaYd

v,lhdga 9dbd'o

S E �fJ·�A S
maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

país, são encontradas noS balcões da

SANT ROSA
padrões

fábricas do

Oasa
Diariamente recebemos novida<les

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

São Paulo - Foi mandado ficai!'
sem efetivo, até uJllterioÜ'r delnbera
ção, o III - 40 Hegirnenüo de In
f-alnrtaria, pil"les,erutel11ienlte aquar tela
do nesta capital.
:VIANDf\DO INSTALAR O 380 B. C.
Hio - Pelo mí.n.isdr-o da Guerra,

foi mandado ínstaãar, na Cap ital
de São Paulo o 380 Batalhão de Ca
çadores, aproveltando-se pessoal e

material do III-4° H.. 1., que acaba
de SI0I' mandado ficar seun efielivo
pelo mesmo uitular. Esse Batadbão,
será i nsaalud o no mesmo quartel
daquele UI batalhâo.
�OVO CO;VIANDANTE DO ".MINAS

GEHAIS"
Iüio - O capídão de mar e guer

ra Braz Paul ino Ft'anca Veloso foi,
há dias, designado peho chefe elo
Govérno para comandar o encou

raçado "Mi n as Gerais", que se err

con.bra em operações de guerra., O
comandante- Braz Veloso, que é
uma d as figuras mais hridhantes
da nossa Arruada, vinha servindo
1I1i�ima.l1lcI1lLe 110 Estad-o, Maior, on

de chcf iava a Divisão dc PkUWLS,
um dos m.ais importantes setores
daquela dependênci a ela Marinha.

PASSAGE-M DE COMANDO
Sa.n tos - O tenenee-coronel avia

dor Antônio Azevedo de Castro
Lima passou o Oornando da Base
Aérea de Santos ao cap i.tâo-av iad or
Atos Fubio Homaruo Botelho.
:vroVLVIE.:-l"TAÇÃO DE CAiPITÃES
Rio - Com o fim de completar

os efetivos dias Unidades de Tro
pas, cr.iadas para fazerem parte

I
das Fôr ç as Expcdioionári as Bra
sileiras, o m ini stro da Guerra pros
segue fazendo a movimen'tação de

pessoal, isto é, admitindo, transf'e-

1
r indo, d.es ignaundo e classificando
oficiais e praças. O general Eurrico
Dutra tramsf'eriu para o novo 38.0
Batalhâo de Caçadores, os seguin
tes elerncrstos d:o III - 4.° R. I.:
capbtães Când ido Haris Cruz, Sil-
vio Pinto da Luz, Eduardo Augus
to Bastos, Paulq Amancio. Caval
cante e, da res.:"\-va, Aleehiades de
Lacerda Gomes Car.d'i.ui e Joaquim
Bueno Brandão.

- Pelo mesmo titular , foram
ckussif'icadios os cap.itâes : corn is-
siouuado Moacir Mar-ia de Monteiro
e Arid'rade, Deodato. Hart Madurei
ra e Osvaldo José Leal, todos no

18.0 H. 1.; nomeado o capitão da
reserva Domingos Roberto, para o

cargo (ue adjumto da 8.a C, R.; e,

por último, Lransferiu os capitães
do Q. T. A. J'oão Ubill'atã Eerreir a
Mund in, d.a Fábrica Presidente
Vairgas ; e Leo.naedo Hazan, ela mes

ma Fábrica para a de Bonsucesso.
Todos esses atos foram feitos por
absoluta n,eclessidade do serviço.

-

INSTALAÇ.�O DE UNIDADE
Sã,o Pa,ll'l,o' - Acaba ele s·e'l' ins't,a

f.ada em Duqllle de Caxi:as, neste

B!>taiCl'o, o 1.0 Grupo do 2.0 Hegi
men;to d,e Obuzes Auto-Heboea,d.o.
EM OPERAÇõES DE GUEHRA
Hio - O al'n1Ílrante He,nlrique

Api!>tides Guilhem, minis;trlO da O M dl\fa'rimha, COll1unicou ao chefe elo UCUS aESlbad,o 1\Iai'or da Armada, almi,ralll-
te Amér,ico Vii,ei!ra d'e MellO, que l'e-

s,olvell manda']' incorpo,rar o CS-6 Asma DI·ssolvl·do"Goiania" à Fôorca Nav'al do Nor-
désllle.

.,

ESlsa llIn<Ída'fl'e da n'ols,s'a esqUladra

R d
r

tiá s·e enOolDltra em Ülperações de

Op I· a'men egUClnra., em serviços de patr'l111!l1a e

d.e comboi,oLS.
DO E. M, L DO RECIFE PARA O Os ataques desesperadores e violentos da

DO RIO as.ma e bronqui�e enveI_lenam o organismo,
R

.

f O" t d G mlllam a energIa, arrumam a saúde e de-
eCl e - l11111l1SI '1'0 a ,Ulerra bilitam o coração._ Em 3 minutos, Mendaco,

transfe-rill, p<O'l' nec.essidade do seT- nova formula medIca, começ-a a circular

Vi.ÇIO, O major All'dül1laro Cabrall no sangue, dominando rapidamente os at,;·
�

E b I' d ques. Desde o primeiro dia começa a deMo
da

.

Gosta, dlo s,ta 'e eCll11<entlo e parecer a dificuldade em respirar e vofta
Malt,e-rial de Imitf(melenCJia dlo Recife, o sono reparador. Tudo o que se faz ne-

papa o da 1.a Hicgiã'Ü MililÍalr. cessaria é tomar 2 pastilhas de Mendaco

NOVO OFICIAL DE GABJNJETE
ás refeições e ficará completamente livre

- da
.

asma ou bronquite. A ação é muito
Ri,o - As'sumi 11 as fllll1cões ele rapIda mesmo que se trate de casos rebel-

o ÍÍ1cila,l d,e gabin.ete do min.ÍLSko da des e antigos. Mendoco tem tido tanto
êxito que se oferece com a garantia de

M,arÍ<nha O ca'piJtão de oorvletta Fer- d!lr ao paciente respiração livre e faci! ra

n'ando Muniz F.l'ei'ne JÚDli<OJr, que é pldamente e completo alivio do sofrimento

f· d 1 d f
A da. asma em poucos dias. Peça Mendaco,19l1'ra e ne 'evo as n,ossoUlS m'cas hOJe lI_lesmo, em qualquer farmácia. A nossa

de ma'r. Ooma'l1IdOll, recentemi:)n1e, garantIa é a sua maior proteção.
O conlka-hor'p'ed,eiro "Marlanhão" e, Menda'"o Aocoob.omcoo.md,ep'Ois, foi designaldo para servi'r ..
no Estado Ma�or da Arnlada. AGORA TAMBEM A CR $ 10,00
"�"""_'fIIIt.J'It.-."-_',,"_"_. '.-_-_-_-_-•._-_-_-_ .-_-__ ..-..-_._. .-_-.-_-_-_-_-_. .-_-_-_-.�

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAtA" 'r

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

Terra, mar e ar
SEM EFET.IVO O III - 4.0 H. I.

Vida' e Amores
dos Irmãos
Siameses

Os irmãos siameses terão afetos
e idéias semelhantes? Rivais ou

parceiros no amor? Leia a histó
ria verídica de Chang e Eng, que
a morte não quiz levar ao mesmo

tempo." No número de SELEÇÕES
para Dezembro, E, mais:

Sôbre os segredos da ma

ternidade. Será previsível o

sexo dos bebês? ., Pág. 57,

Qual é, ao certo, a sua vo

cação? Êste processo, verda
deira «engenharia psicológica», re
vela como averiguar aptidões e

qual o trabalho que convém a

cada um... Pág. �2.

Como Giraud fugiu da Ale
manha. Um presunto cúmpli
ce". Semanas de perseguição". E,
afinal, o comande supremo dos
Combatentes Franceses!. .. Pág.8.
A vida acidentada e he
roica de Lafayette. General
aes 20 anos fez-se Heroi de Doir:
Mundos antes de atingir à maio
d.::lade... Pá:;. 95.

Não deixe de ler estes e outros

notáveis artigos no número de

Acaba de sair

Ap�nas Cr s. 2,00

Representante Gerai no Brasil:
FERNANDO CHINAGLU

Rua do Hosario, 55-A - 2.° andar - ruo

Aos sofredores
Ora. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consultório para a Rua Bue
nos Aires, 220 - 10 andar,
Rio de Janeiro, onde passa a

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamen te .

nome, idade, endereço e en

velope selado. para a res

posta.

Dr. ALEXANDRE DE
MATTOS

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

Consultas diariamente
das duas às 7 horas.

CapItal e reservas ,
, . Cr$ 71.656.189,20

Cifras do balanço de 1942:
Responsabllldad€s . .. ' . Cr$ 4.999.477.500,58
ReceLta . " _. Or$ 70.681.048,2,0
Ativo . ...................•............. Cr$ 105.961.917,70
SinIstros pagos nos 111t1mos 10 anos , Cr$ 64.986.957,20
Responsabilidades ,... '... .�.. . ....•............ C1'$ 76.736.401.306,20
Bens de raiz (prédios e terrenos) Cr$ 23.742.657,44

DIRETORES: - Dr. Pamfllo d'U1tra Fre1re de carvalho, Dr. Francisco
de Sã e AnIsio Mas80rra.

Agêncll9.s e sub-agências em todo o território nacional. - Sucurml no

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

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

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL
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8anvôes econômicas sobre a Espanha
Londres 30 (á. P.) - O asueral de Londres indicam que embora a espanhóis deviam transportar cons-1"'··"·

••• ••• ·_·� _·.·.·.·.·.·.· • M·.· · · ·.__

Franco Pl:Oibiu, terminantemel�te, a Grã-Bretan�a não tenha aplicado titue praticamente toda a_ importaç.ão
publicação. 110S jornais espanhois, ainda sançoes semelhantes, sua atitu- espanhola de gasohna e oleo. Muito
das notícias relacionadas a suspen-I ele para com a Espanha está em tudo I emb�ra seja relativamente reduz.ida
silo elos fornecimentos ele petróleo de acôrelo com a dos Estados Unidos. ela e considerada de enorme Impor
norte-americano durante o mês de fe-I Funcionários bem informados disse- tância pâra a econômia da Espanha.
vereiro próximo. iarn que o Denartameuto de Estado Nunca se enviou a Espanha uma

ordenou que, em fevereiro, se suspen- quantidade suficiente de combustível
Washington, 30 (De Carrol Ken- dam os envios de petróleo ela zona liquido para 'que ela pudesse formar I

woithy, correspondente de guerra da das Antilhas para a Espanha, quando uma I:eserva. Numa yala:'l:a,. a Espa-IUniteel Press) - Informa-se que os voltará a examinar a posicao do go- nha vive uma situação dtfícil no que
Estados Unidos aplicaram urna espé- vêrno de Franco com respeito ao diz respeito ao petróleo. Muito emho
cie de sanção econômica á Espanha, ra a suspensão deve ter inicio em te
pelo auxilio que continua prestando esfôrço bélico total das nações uni- veren:o, não há nenhum md ício de

p.or diversas formas á Alemanha,

san-,
das. p. rotcsta-sc p�las atividades anti- que _sejam reiniciados os, el]vio� de

Icão que consiste em suspender os en- aliadas e g0rll'�, not ilas que o regune petroleo quando term íuo esse mes. Os
víos de petróleo durante o próximo fie Franco aparentemente tolerou. I círculos bem informados dizem que Imês de fevereiro. Notícias que chegam I Sabe-se flue o petróleo que os navios tudo dellenderú da atitude de Franco.

--- ._-_. "--_.- ------ -------

I As �r�e!dade§
mpomces

"Na prisão de Campo O'Donn.. ll,
cêrca de 2.200 prisioneiros, de nacto

! nalidade americana, morreram em
I abril de 1942. No Campo de Cabana-
tuan, já haviam morrido outros 3.000.

I mais ou menos, até o fim de outubro

I de 1942. A mortandade entre os fili

I pinos, ..

no Campo O'Donnell. foi a indu

111lalOr .

Essa campanha calculada de bru
talidade e de atrocidade - diz, em

resumo, o relatório - teve início
contra os soldados filipinos e norte
americanos, esfalfados da luta e fa-
mintos, logo depois da queda de Ba-

- ..----� taã, quando os sobreviventes inicia-

J:'m foco a polírtce externa da Iram o que um dos atuais in tormantes
L Ji .. '" .. I .II. ali U (denomina '·a marcha para a morte , ..

I DECLARAÇõES DE CORDELL

Argentina Washington, 3��tL P.) _ O secre

R nD -8 do emb!Jl·x ....dor oral Rawson tárío de Estado, sr. Cordel! Hull, ao. eu CI u it1 • • mencionar. perante jornalistas, a,

V Ad d·
atrocidades Cometidas pelos japoneses

- a8ta re e e eSi110nagem - declarou que s.er.ia necessário reunir
P .

. . "todos os demónios de todas as parHio, ao (A. N.) Conforme Foi honroso �cargo de embaixador JU�- tes e combinar sua brutalidade, para
noticiado, o gral. Rawson, crnbai- lo .';DS Estados UrIHc!O.S .do _

Brusil, descrever a conduta dos que íntlíng
í

xador da Argentina em nosso país, H1l11to agradeço a distinção com
ram essas incríveis torturas".

renunciou o seu honroso cargo, que me dispensou (a.) Arturo

I Acrescenotu que os Estados Uni.
em tclcgruma dirigido ao ministro H2:\\:son. dos já haviam formulado protestosdo Exterior fio seu país. Confir-

r-r- Por�o Alegre, 30 (A.. N.)
.

--

i ao Japão, porém reconheceram fr811
mando aquelal atitude, vem ele de I ranslÍou, por esla capltarl.. vmdo. camente que estes haviam obtido pauendereçar a seguinte carta :w pre- rie Buenos AIres, com destmo ao I CO" resultados.
sielente Hamlrez: Exmo. sr. Presi- lUa, o �ip:lolllata argent.ino Podes- Ao ser illQlliddo COlll respeito a �f
dente da Nação, g·eneral de Divisão 1;1, eX-lllllllstro do IIl1Jtenor: a qual está preparando uma lista oficial di"
Pedro P. Hamirez - Palácio do (;cc!arou: "Clll� .imen�a rede de japQpeses a serem julgados depOis dv
Govêl1no - B, Aires - Senhor Pre- e�"plOnagell_l eIXIs,!t1' 101 . cle�c�)berta guerra, Cordel! Ilull respondeu quside'n,te: Inteirado, pelos

jor>Il<�i:';1
na ArgentJl1�. As, suas aLIvIeI.aeles I se estão investigando todas as faser

bru:sill'iros, da resposta de v. eXCln" se dese,nvolvlmn. a sOlllbra das

1I11U-, da situar,iio das Filillinas, com vis
de confirmação ao tlelegrama cio se- lw!acles tl!]JIDlllatlcas clo,� rCl?r�s.en- tas a considerar o problema dos cu I·
crctál'io da Presidência, lamento' tantes d.os gO\,(':'IW& lot�ültanos. páveis pela guerra.
que o meu, inspirado lHIIl11 patriúti- Quando ft�OLl poslllv"alo l'sl�, o Entrementes. o presidente da Co.
co e aeneroso sentimento, não haja nosso govclmo tomou a delIbera- missão de Assuntos Militares da Câ'"

. ,.

d
.

,

I el ço-es d· lo SEGUE AMANHA BrasiJ,ein de Remo, ve'�e,ralna en-coilllcidido com o cnteno c v. ça? (e romper as r. a. _li[) -

mara de Representantes. sr. May.excia. ']H:'1l1 com o espirita que de- mubcas com as aJudldas naçoes. aconselhou a mobilização de todas a� Com dlestino a capitall paulista; tidad,e carioca, oculPando tambe.m,terminou a, decisão do govêrno. -

unidades da frota norte-americana ,egue amalllbã 'o nosso distin,to i a 1�r,esidôl1Jcia da C, B. D. O extin-A revo,lução de 4 de junho, exmo. "para um movimento imediato contra ·onlerrâneo sr. A:l1itôl1Iio Sal,u'l11, do Lo, era nartnra� de Salu'tana do Li-sr., assinala' uma etapa na vida Píl- Tóquio, que deve ser arrasada ...
lítica e ins!titucional da República, �.T .:::!!Irv� e' r O citado também manifestou o se.

'110 cOlmércio desta praça e pres�' �rall11enlto (Rio Gra'ndle do Sul).
e êsse é o motivo porque cumpro () I�", "-iI. U gUinte: "Devemos deixar de pl'eocu- :ente do quadro de amad·ores do
�nc].eclicável dever de rei1erm', ante Dar-nos com os postos avançados naF \\"aí F. C. PARA Ú CRUZEI[{Oo p:ús e o mundo, que o postulaclo O oh,·etivo ilhas e dirigir-nos diretamente pare O "Esül!do" esportivo envia aofUlndamental que animou desde w; Tóquio, que deve ser convertida num

I
'

I
.

lesltacad,o desportista o seu fi H'aço�1�il�lf�Í�nf�rd�odeat:ei�t:�lI�a/ca 0�1�(� Moscou, 30 (U. P.) - Ape- ���:".""'.""'''-•••••''''.''''''''''. '. _...,.._. le feliz vi a g'0l11.
Cão na comunidade de mais il'l11ãs nas 45 quilômetros separam
<1:1 All1érica" media'ate o fiel ClI111- as fôl'ças· russas da fronteira FRACOS e O FLA:.vr.ESGO INTEH,ESSADO
!H'íIlM:'nlo dos pactos e comprol11[s- estoniana. Despachos proce- AN�MICOS NU:\f ZAGUElnO ARGBNTINOsns illlternacÍol1aÍs. Não o procln- dentes da frente de batalha de TOMEM Hio _ T'enlclo pell'dido del'initi.mal' agora, sr. pnesidenote, seria l'a1-. ..

tal' à ·sua transcendel1cia histórÍca,. Lemngrado, IndlCam que as Vin�o Creosotado amante o g,randc méSl�re Donl'in.
]lellul1eiei ao cargo que Y. exci:J. tropas de Govorov estão se

"SILVEIRA" ;OS da Guia, o Flamengo eSltá i"nte-
oeu·pa,. eritando "í�Iêl1cias que de-I reorganizando para lançar no-l ·essado e111 contraLar um zagueiroCOl'rCl'lflIm I�O espetaculo duma luta

I va ofensiva ao que parece vi- Grand. Tónico lOl'!'C'l1iho. _Naticia-se que o "pla-pela conqll'lsta, do pod-e1" C0111 o "

' .'

Ifim de llIaluter e aUlll1ell1<lar o re8- sando dlletamente a Impor- -------_______ ·er" é o back Sadoll10n. REF10RMOUpeHo do pa�5 às SLH1IS forças. arma.- tante cidade de Narva. Ao oés� ,Arte Clube Rio _ o mécui,o, Sanltama,ria re-das, l_11as nao posso renunClal' a te de Novogorod, por outra

II
-

HOMEU DESP:EDE-SE íon',mou conll'a,to com o Robfogo.Illt,lIa�ao que me coube e. ([ue o sr. parte, continua impetuosamen. ,Homenagem
_

a uma am�dora Süo PaulI() _ Romeu o antigo eJllesldent� conlIe�e. Ho}e! ([na,ndo te a ofensiva de Meretzkov na· Segue amanha, p�nl IndaJaI, par" mpet'l1os'o Maca,nle Cjlue por muito NÃO VAI MAISme aer�d},lava mmAs esplnlualme.n- .,
_

.'
'

[lISSUlll ir as funçõcs de pl'ofessor<l
.

.te próxImo d? governo de. v. �xcJa. dneça?, �e Lu.ga, aflm de cor- do (;rupo Escolar daquela ciú,ade. ('ll�j)O pC<l'·bClnloeu ao FI'UIl1lJllleIlSIC, Rio _ O Bangú cOl11illlnilco'll àpercebo que e �llUJndo !1lalIS cI.ls�a,:l- tar a UltIma VIa ferrea de esca� a sl"ta. Dilmu Sil\'eira,que faz part� d,o lho, a111allmeJIlotJe 1110 Cümerciad dí'l'eímia do Altlético Mineiro, dete· l�e aCh_O. EIS o q�lC ljl1C lll��poe pC que os alemães possuem pa- do elenco .art.istico do Art<:._-Clubc'da capital puulis.ta, pret·rnde dar IJ1Iã,o poder 1110 111Ü1111eult,o' eXNl1':s,io-declNlar da alta h0111 a, r e co abo-
f a- n d'.

-

de onde teve sel1lpre uma atuaçao bri-I •
. ,. ". A, ., • •r.al: com o g�vêrn<? de v. exei�. So- ra u�a u",a a lleçao IllhaJnle. iPor t?lm.ln�.-,a a sua eXIstcllcla no l1a'!' a Ml'IlalS Gelrals.hrItando acerte mlIlha renUIl{)la 'l.ü Psko,. .

Por este motivo o Arte-Clube vai futebOl}. .

'lhe prestar, hoje a noite, no Salão
D. Joa<Juim, uma singela homena
gem de despedict<.!s, a ela devendo
cOl1lpa,reecr todos os componen.tes
da vitoriosa entidade.

Cartões de racionamento
Repercutiu favorávelmente a nota que inserimos em uma de

nossas últimas edições, espalhando a falta de equidade na venda

de açúcar. Todos aplaudem a Idéia dos cartões de racionamento,
único meio, atualmente capaz de assegurar ao pobre a aquisição
do precioso produto.

Podemos hoje informar que o sr. Prefeito Municipal vai pôr
em vigor a medida, já se estando processando os trabalhos preli
minares do 'necessário Icadastro.

Desta forma, futuramente, também as classes flenos f'av o re-
.

di 'I I' t'·cidas poderão ter em casa 'Ú m ispensave a rm en ", ao menos o·

suficiente para atender casos de doença.

Novo Berlim

PERDEU SE uma cadela
-

policial, ama
relo-claro. Gratifica-se a quem
informar seu paradeiro à ge
rência do -Estado),

ataque contra
Londl'.es, 30 (O. P.) - Ma/is d,e 800 bombardeiros C(uadrimotores

lo! 1 i adas, do tipo mais. pcs'aclo, a,tacaralll1 ante-üntclll, à noite, novamente,
a, capital naúslta. InformalÇõeS autorizadas, deixam e11lt·l"eVer que foram
]ançad:ls 1.500 tOI1CiladtlS de bOlltlbas· cxplo'sivas e incendiárias sobre
Berlim. Os atacmntes elli'0n.tl'arà111 grande oposição de parte dos ca,ças e

das baterias a.nti-aéreas nazistas, Deixlu'am de regressar às suas bases
4.7 bombuwdeiros brHâ,niCQs.

Uma personalidade excepcional
No meio dessa confusão catastróficai em que se debate o

mundo, subita e bruta lrncntc agl'edido pelas potências do mal, a

figura elo presidemí e Roosevelt se nos apresenta como o enviado
providcnciul a (jL1Cll1 fora confiada 'a missão de conduzir as hos
tes nã; liberdade na luta li lânica contra os apetites imperialistas
cios totalitúrios.

J;; certo que os planos expansionistas de Hillen vinham sendo
controlados pela diplomacia das grandes potênpias e que todus
os povos se acreditavam suficientemente prepar-ados para impe
dir uma nova conf lagrnção, ou menos, capazes de suiucá-Io em

seus primeiros a.rrancos. Mas não é l11el10S-certo que pecaram to
cios por excesso de otimismo, subestimando imperdoávelmente, a,

capacidade ele agressão c de ambição do solerto inimigo.
Urna única: pessoa não manteve ilusões. Uma única pessoa

leve a visão precisa do caos Clll que se veria mergulhada a hu-
uuumidade.

Foi Hoosevclt.
Ele teve a supervisão dos acontecimentos. E se não deixou

surpreender.
Mal compreendido, a começo, pelos próprios patrícios, 11�1O

cedeu às ·imposiçÔcs que se lhe tentaram fazer.
Arrastou a opinião púhlica elo seu país com a serenidade dos

grandes espíritos e com a confiança absoluta na eficácia de SUilS

providências. E quando fi real idarle, dolorosa e esmagadora dos
fatos, vciu sacudir o mundo com o fragor das batalhas e do des
mornnamonto de tronos c nações, foi palra a figura, inobscurável
do pr-esidente norte-arncricemo que se voltaram os OmlOS e as es

peranças da human idade.
Lá cncoutrou w Grã-Br-etanha, a rocha Inabaiávcl em que lhe

foi possível firmar a sue heróica resistência. Lá encontraram as

demais nações da, Europa, espez inhada pelo infame invasor teu
í

onico, além do conforto de lima solidariedade sincera c leal, a

gar-antiu de um amparo militar eficiente e intransigente. E lá
encontrou a Civilização Cris.tã, o juramento solene de que os

búrharos do século 20 seriam esmagados,
Roosevelt, com sua personalidade excepcional, siertctizou a

dignidade humana. A êle por is,lo, no dia de ontem, em que
transcorreu a data de seu aniversário natalicio, as homenagens
de admiração e de veneração do mundo. As homenagens de todos
aqueles que são dignos de viver porque amam a liberdade,

o ESTADO Esportivo
a figueirense abateu o Vaxias de Joiuvile

Realizou-se, ontem, conforme Jôra anunci ad0, o encontro pebolis
;tico entre o Figuairense desta capital e o Caxais F. C. de Joinvile.

Deanle da especta,tiva que reinava, em torno do embate, grande foi
1 assistl-llOiw que aCOIlTeu ao caJ1lpo da Liga.

O jogo, l,nfelizmente, não corres[Jondeu ao que se esperava da atna
'7ão esportiva dos nossos rapazes, a,lguns dos quais des.camban'am para
') jogo pçsado, sem que islo trouxesse a enérgica repr,ess.ão elo árbitro,
dam,do a enTender que o mesmo pouco ou nada entende do esporte bre
.tão.

A pwrtida termInou com a

Amanhã daremos maiores
vilória, dos locais pclo score de 5 a 'I.
detalhes dessle encontro.

rPôl1to-AWegl'e - O médio di'l'eito
Brito, será C0111 traJlado pello E. C.
CrrLlzlei1ro, de&ta capihl,l,

ZABOTTI NO CANTO DO RIO
Rio - O rutacante calarinrens'c

Zabotti, assinou contra.to com ()

Canto do Rio. Cal'éca, ex.dlefens�)Q'
do BOl11s-uocsso, tal1llbém firmou
contrat·o com o clube d,e Niterói,

Pearl Harbour, 31 CU. P.' -, Estd
eminente n invasão das ilhas Mars
hall pelas forças aliadas. Nos
meios bem informados, salienta-se
que os constantes ataques aéreos
destes últimos dias demonstram
que uma grande trota norte-ame,
ricana enconha-se em águall <la"
Hhas MCJlIl1all.

FALECEU t.::\I GRA�DE DES
PORTISTA

'4- _ _ _ _•••_. "J

As marshall serão
invadidas

Bio - Faleceu hú dias na capi
tal bra,siJ.eil'a o major A,ri[)vis�o de
Almei,cla He.go, urJ11 dos ba.hla,rLe,s do
espo-rbe do Demo. Pende :J'SISÜ11 o es

pom,e nálliti eo um die seus gíl'a,nret€$
h'a,taJluudor,es. Por mui,tos anos foi
o e"fi.nto, prcsiçltmtc na, Fcdrração
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