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I LONDRES; 23 (U. P.) � .. TROPAS BÚLGARAS, SOB A DIREÇÃO DO COMANDO NAZISTA DA BULGÁRIA, DETivERAM:

OS DIPI.OMATAS SOVIÉTICOS ACREDITADOS JUNTO AO GOVÊRNO BULGARO. SEGUNDO INFORMAÇõES TRANSMITI.
DAS PEtO CORRESPONDENTE DO "DAILY MAIL" EM MADRI, FOI OCUPADO MILITARMENTE o EDIFíCIO DA EMRAI·

XADA DA UNIÃO SOVIÉTICA EM SOFIA.
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Conferenciaram Grandes combates
Londres, 23 (U. P.) A Nova Delhi, 23 (U. P.)

emissora de Vichí anunciou

éil O'
Num comunicado de hoje emí-

que o general Antonescu, tido pelo comando aliado in-

acompanhado pelo seu irmão formou-se que a 22a Divisão
Micaile Antonescu, esteve em Chinesa que se vinha deslo-
conferência com o fuehrer, no cando para o sul pelo vale de

Q. G. de Hitler. Não foram re- Mogaung, na direção de Huka-
velados detalhes sôbre os a�;,- I) 'uAIS A.L\'l'H,lO IJlAIUO DE SANTA CATARINA wang, encontrou forte resis-
suntos tratados nâ conterên- Proprietário e Diretor-gerente _ ALTlNO FLORES têncía japonesa a sudéste do
cia, acreditando-se que a mes- passo da montanha de Jambu-
ma versou sónre a Invasão da ---------- -- -- -- Bum. Grandes combates estão
Bessarábia, pelas fôrça;" sovíé- Ano XXIX I Florianópolis-Sexta-feira, 24 de Março de 1944 I H -9067 sendo travados na parte supe-

:!c�. _,..,..._�,..,___,.-..",=.",-"....._-._...,,-_��-=-'_'.,.-_""".. "".. ""'_.�__�"='__�,...,..,�-=___,..""..-.,.",-..__,.--".",....__.,...--__.,.,..,..--=----�--'-._'__-:1 rio!" do vale de Moagaung.

Atravessaram metade da Bessarabia Invasão «Canção do Trabalhador Brasileiro»
Londres, 23 (U, P.)

Vários pontos da Alema
nha estão hoje converti
dos em gigantescas foguei
ras, depois dos novos bom
bardeios desencadeados
pelos americanos. Enquan
to crepí tavam os incen
dias ateados em Frank
furt por mais de 1.500
aviões americanos, as pos
santes "Fortalezas Voado
ras" bombardearam esta
tarde as cidades de Hanun
e Muester, onde descarre

garam milhares ele tonela
das de explosivos. Não obs
tante o elevado número de

máquinas que participa
ram no ataque, sómente
perderam os aliados 27
bombardeiros e 6 aviões
de caça, depois do derru
bar 20 aviões ele combate
inimigos. Continuando es ..

ta série de bombardeios
em massa, outros bornbar
deiros anglo-americanos
atacaram, ao meio dia, a

região ele Paris, segundo
informou a emissora de
Vichí. Mais tarde, anuncia
va-se em Londres que tam
bém o centro ferroviário
de Haine e Saint Pierre,
na Bélgica, foram pesada
mente bombardeados l)1>10s
aliados. Esta sucessão de
ataques tem todos os ca
racterísticos de uma pre
invasão aérea. Daí a afir
mativa hoje feita pelo jor
nal londrino "Evening
News", no sentido de que
o discurso que Churctrill
pronunciará no próximo
domingo será o último
apêlo à nação britânica,
às vésperas da abertura da

segunda frente. Diz o jor
nal britânico que Chur
chill recordará ao povo os

objetivos desta guerra,
para que não falte com o

seu esforço na etapa deci
siva que se aproxima,

Moscou, 24 (U. P.) � Osrussos em sua fulminante investida

pelo Dniester, já atravessaram metade da Bessarábia. Na tarde

de hoje, as vanguards russas se chavam a menos de 25 quilô
metros do rio Prut, onde se pressume rumenos e alemães ten

tarão levantar uma barreira às legiões soviéticas. Mas a carga
russa é tão avassaladora em vários pontos do setor do Prut,
que os nazistas lutam com enormes dificuldades para reorga
nizar suas linhas ao longo do referido rio. A cidade 1'U111ena de

Jussy, onde até bem pouco von Manestein tinha instalado o

seu Q. G., já está ameaçada pelos canhões russos que não tarda

rão a martelar suas defesas. Mais para o leste, na Ucrâ-nia Me

ridional, as tropas de assalto russas estão desalojando os ale

mães de suas posições em Nikolaiev. Mais de trezentos quilô
metros separam as forças que lutam em Nikolaiev das que <�G

encontram nos pontos mais avançados da Bessarábia, perto do

rio Prut.
.

o «metro» e o problema do transporte
;J

Rio, 2R (A. N.) - As autoridades cariocas estão intensifi
eando os estudos para a instalação do serviço do "Met.ro" nes

ta capital. Engenheiros da Central <10 Brasil e Ministério c1:�

Víacão." têm-se reunido várias vezes, para traçar o plano ne

cess>ál'i� à introdução daquele grande melhoramento na nossa

capital. O público carioca acompanha com. grande interêsse

essas dernarch.es pois o ".:\/fetro" virá resolver o problema do

transporte. Sua construção ficará a cargo duma sociedade de

economia mista. As galerias terão 6,40 metros de altura por

8 65 metros de largura. Cada composição subterrânea será for ..

mada de 9 carros'e cada carro terá 20 metros de comprimento.
Cada composição poderá transportar 1.920 passageiros.

Em perigo 86 �r�':.�"ers�Constituinte
mil almas Argel, 23 (U. P.) - A As-

Nápoles, 23 (U, P.) - A erup- sernbléia Consultiva, �or 60 VQ

ção do Vesuvio ameaça t.am-I t�s contra 23 abstenço.es coml�
Mm Torre Anunzziata. As t.or- l1:stas, resolveu re�l.lza)' ele�
rentes de lava já alcançam 30· çoes para a Assembléia Consti

pés de espessura, colocando em tuinte, encarreg�d� �e elabo

perigo 86 mil habitantes das 1'a1' a nova.ConstItmçao fran

redondezas, Os peritos opinam cesa, o mais tardar dentro de

que, a qualquer momento, o co- um .a:l� depois de libert�lo o

ne vulcanico poderá desmoro- terntono nacional. Por 6.:> vo

nar. 1SS.0 agravará considera- tos contra ? .� Asse�ll�léia acei",velrnente a situação de t.oda a
I tou o sufrágio fem1llll10, mas

região circundante. \ regeitou a emenda comunista
ele reduzir a idade do eleitor a

Mal·s de tOO espiões 17 anos
..
A Assembl�ia aprov.ouo 10 artigo do projeto do go-

Santiágo do Chile, 23 (U. P.) ,vêrno provisóri� f:'ancês" ;1a
_ A polícia chilena prossegue I

horado pela com:ssao cle 1 �lor�
nas suas investigações em tor- l111as adm�l1lstr�t�vas, depois do

no da rêde de comunicacões r sr. André Phil íp comuiucar

utilizada pelos espiões germã-11 ql!e .

o
. �o:l1ité de L!berL(iç�O

nicos. Até agora o total dos de- nao Inaistira n.a a�oçao ele s�u
tidos ascende a 27, dos quais, projeto. Na pr.llll;l�'a votação
oito estão incomunicaveis.. O' secreta da hístór íca Assem

diário "Ultimas Notícias" afir-I bléia, esta rechaçou por 57 vo

mau que mais de 100 pessoas � tos contra 8 o projeto ultra

estão implicadas na rede de' conservado�' do ex-senador

espionagem, I Marcel Astíer.
------------------------

.

Con�equências das vitórias russas

Arthur Pereira e
Oliveira e família

Despedem se dos seus pa
rentes e amigos, e partici'
pam que fixarão residência
em PORTO ALEGRE.

Em visita ao diretor
do D •• IP.

Londres, 24 (U, P.) - No meio da grande confusão balcâ- Rio, 23 (A. N.) - O sr. Em-

nica informa-se que além de Antoriescu, da Rumânía, Hitler guin, membro do Parlamento

chamou a sou covil o primeiro ministro e o prinoipe Cirilo ela britânico e ex-ministro do

Bulo·ária. Dos fatos depreende-t;e que o fnehrer tenta por todos Transporte e Abastecimento da

os �1eios obter a �desãú irrestrita dos vaíses balcânicos, 110 Inglaterra, esteve ontem no

dnro transe qne confronta a Wehrmacht, colocada P(�rigosa- Palácio Tiradentes, acompa
mente em cheque pejo fulminante avanço das forças soviéti- nhado do sr. R. G. Stone, 10

caso CompreendendO a situação, a B. B. C. C�la1l10U hoje a aten- secEetário da Emb�i�ada d�
ção do povo l'umeno, lembrando que ainda e tempo de escolher Gra-Bretanha, em vlslta ao dI

dos dois males o menor, isto é, depor as arlllas e abandonar a I retor-geral da DIP. O sr. Les

nau desmantelada do Reích. "Rumenos � disse a B. B. C. - lie Burguin manteve, nessa

chegastes ao final da luta. Os destinos do vosso país estão em ocasião, viva palestra com o

yO�f>aS próprias mãos". cap. Dutra de Mel'lez�s,

Rio, 24 (A. N.) - Instituindo interessante e oportuno con

curso para a escolha da letra I') música da "Canção do Traba
lhador Brasileiro", o ministro do Trabalho assinou portaria
determinando que ficará aberto por prazo de 30 dias, a partir
da publicação da portaria no Diário Oficial, o concurso para a

escolha ela letra e música da "Canção do Trabalhador Brasi
leiro". Será concedido o prêmio ele 4 mil cruzeiros ao autor da
letra e música classificadas em primeiro lugar e o segundo
classificado terá o prêmio de mil cruzeiros.

Para esclarecer a «Carta do Atlântico»
Londres, 23 (U. P,) - O sr. Stettinius, que deverá confe

renciar com as autoridades britânicas, durant.e a sua visita i
Inglaterra, está preparando o terreno para uma nova reunião
entre Roosevelt, )Churchill e Stalin, Segundo informações co

lhidas nos círculos diplomáticos de Londres, essa conferência
teria como objetivo esclarecer a Carta do Atlântico, afim-de
garantir a sua plena execução depois da guerra.

Mil bombardeiros sobre Frankfurt
Londres, �:5 (c. P.) - Cel'rH de dual'< mil toneladas de bom-

,
has explosívns e Incendíárín« í

oram Innçadns sobre Frankíurt,
pelos 1.OHO homhnrdeíros aliados I[U(\ atacaram ontem o Reich.
Iníormneôes autortzndns, salleutnm flue o ataque foi muito

conceutrndo, tendo ocasíouadn onnrmes danos na regíão de
Frankfurt (' cm outro!'; pontos da Alemanha, Bombardeíros
"mosquitos" por sun Tez, atucarnm Berlim durante fi noite
passada.

Ao embaixador

I il·CeDe·lamento(aflery e'Senhora JJJ

RIO, 23 (A. N.) - o general de praças .

Eurico Dutra e exma. espôsa Rio, 23 (E.) - O ministro
ofereceram ontem ao embaí- da Guerra baixou, o seguinte
xador e a embaixatriz Jef'Ier- aviso:
son Caffery na Fortaleza Santa Fica dilatado para 31 de de
Cruz uma almoço, que se real i- zembro do corrente ano o pra
zou na dependência do Forte zo para o llcencíamento das
Velho. Especialmente convida- praças do Exército que, pelo
dos, estiveram presentes o mi- aviso n. 1.115, de 6 de março de
nístro Osvaldo Aranha, inter- 1943, está adiado até 30 de [u
ventar Amaral Peixoto, gene- nho próximo vindouro".
rais Mauricio Cardoso, Canro-]
bert Pereira da Costa, Gustavo' �nltrada II·vreCordeiro de Farias Arí Pires e

Ij
r

:

,

RIO, 23 (A. N.) - O Diário
Mascarenhas de Morais, além Oficial divulga na integra o
do cap. de Mar-e-Guerra Ma- convênio de turismo assinado
clanln, coronel Etchgoyen e entre o Paraguai e o Brasil do
numerosas personalidades cí- qual a parte mais interess�nte
vis da Capital. Ao final do ága- é a que se refere à isenção de
pe, o general Maurício Cardo- quaisquer taxas e emolumen
so, por delegação do general tos, estabelecendo, assim, a

Gaspar Dutra e senhora, sau- entrada livre de paraguaios no
dou os homenageados, tendo o Brasil e de brasileiros no Para
embaixador Caffery pronun- guai, seja em viagem de turís
ciado algumas palavras de mo, de ciência de arte ou mes-

agradecimento, mo de negóci�s.

Combalem nos subúrbios de Nikolaiev
Moscou, 23 (U. P.) � Os russos já estão combatend'ü nos

subúrbios de Níkolaiev. Informações de Moscou, salientam. que
o avanço soviétko sobre Nikolaiev está-se processando tb 'vá
rias dÍl'eções. AC1'edita-se que dentro de pouco tempo os solda
dos russos entrarão no porto de Nikolaiev, onde já se obser
vam alguns indícios de que os alemães estão se preparando
para evacuá-lo, antes que os russos cortem as suas comunica
ções com a retaguarda. A emissora de Berlim, por outra, parte,
admite ser grave a situação entre a região de Proskurov, na

Ucrânia, e Brody, ao nordeste de Lembe1'g, onde os russos es

tão atacando intensamente as linhas nazistas. Também na zo

na do Duiester é difícil a. situação da Wehrmacht, segundo ad
mitiram o� alemães,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I o já conhecido SABÃO PRIMEIRA está

o ESTADo-Sexta.feira,24 de Marco de 1944
U! ete -.,,@jr.:'fllif.ilI!!jl1§�"'l!9Iii

para casa, o seu sabão PRIMEIRA.

pado, a TINTURARIA GUARANY lava e passa pelo novo processo

"Stimol", uma grande novidade. Não se preo cup e com as rn cnchrrs
"

e por atacado, no posto de venda instalado na rua

João Pinto 17. - Fone 1428.

Leve. hoje mesmo,

sendo vendido, a varejo Resolvendo o difícil problema da lavação de seu vestido estam-

de seu vestido, leve-o à 'l'inturaria Guarany. - Rua João Pinto

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e orícínas à
rua João Pinto n.? 13

Tf<!l. l022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
v» Capital'

-\1J0 CrI
Semestr-e Cri
Tr-imestr-e CrI
\fês CrI
Númer-o avulso CrI

I

No Interior :
Ano CrI
Semsstr-e CrI
Trimestr- CrI

70.00
"0 . .00
20.00
7.00
0.30

80,00
"5.00
25.00

TERRENOS
Vendem-se um n�Avenida Trom

powski, terreno plano, medindo
12x37 por Cr$ 15.000.00;
Um na Avenida Mauro Ramos,

idem idem, IS,5x4S por Cr$ 12.000,00;
Um na Rua Jaguaruna. idem

idem, IOx32 por' Cr$ 7.S00,OO. 1Um na rua Camboriú, terreno

plano medindo 30x50 por 24.000,00
cruzeiros.
úm na ruo. Deodoro um terreno

de 10,25 metros de frente por 56 de
fundos por SO.OOO,OO cruzeiros.
Um na rua Almirante Alvim,

com 9x45 metros por 11.000,00.
Um na rua Camboriu com 25x45

metros, vende-se também a me

tade por 20.000,00 cruzeiros.

CHACARA
Vende-se, na Trindade, a melhor

chocara dnH, com onibus à porta,
cireo de 71.000 m2, com uma bôa
casa de moradia, muitas árvores
frutiferal etc. etc. por Cr$ 50.000,00.

COMPRADORES
Tenho diversoll. para casaa não

muito retiradas do centtO,
A. L. ALVES. Rua Deodoro 36.

Ao tentar esquivar-se àll detendo
"aeões dos óre:ãos de Estatistiea Mi>
lUar uma pessoa revela o que é:

inim'igo do Brasil. E para 011 inlml·
108 do Bralil,. J4tl 6 tllfleuftl
ID. Bt M.)" J '

-

-

automóvel'Um que poderá Dr. ALEXANDRE DE
MATTOS

CIRURGIÃO DENTISTA

em

vear
Cons. Rua Nunes Machado
n , 7 -- (Edificio S. Francisco).

Consultas dicr-ic rnente
das duas às 7 horas.

LIVROS
USADOS

Compra e Venda
Literatura, Pedagogia, Ps ico

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

Aérea, Geod és ia, Física, Quí
nica, Mecânica, Carpintaria,
.t c. etc.

O.L.ROSA
Rua Deodoro, 33

As autoridades responsáveis pel.
fiel execução das Estatísticas :.tili.
\ares podem exigir, sempre que boto
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informação, que cada ln
lormante prove o que dectar ou, A
"a-fé constrtus crime contra • _

'uranc. nacional. (D, E. M.),

A revolução automobilistica do após�guerra
Nova Iorque - N. T. - Dean-

1
anos antes, e que, entretanto, talado nos tanques de guerra. A I

te das maravilhas realizadas ul- cada uma das inovações dêste adaptação ao automóvel dos I

timamente pela indústria auto- período foi realizada por etapas aprefeiçoamentos dos motores ����������::::,,:::-:::..:-:,,:,,-:��....�...�-�.....!.
mobilistica, elevando considerá- sucessivas. Portanto, quando se aviões, significaria alguma coisa
vel e repentinamente a produ- estabelecer a fabricação de au- mais que a transformação da
ção de material de guerra a um tomóveís, provavelmente, serão fôrça motriz, pois o custo dêsses

I altíssimo nível, tem-se feito reproduzidos os modêlos de 42 motores seria entre seis e dez

I descricões fantasticas e mira- I com pequenas modificações. Es- vezes maior que o custo do atual
boiantes dos automóveis de sas modificações, a princípio, motor de automóvel.
após guerra, Os tipos mais orí- serão apenas no paralarnas, ra-

"'_W...�"'-""W'-""""""""'__AJ"'_"_'.."' ......-�"J"'w""."
gínaís, onde a economia, a leve- diador, capota, etc., ficando
sa e a estética se conjugam para para mais tarde, a transforma
o conforto do "Mundo Melhor de ção do motor sugerida pelas ino-

I
Amanhã ", têm absorvido e vações técnicas do motor de
exaltado a imaginação de repor- avião e o mecanismo de trans-

"n(Jneios mediante eontrãto teres e técnicos diversos, Entre- missão interna inteiramente
tanto, como todos sabem, os au- automático, Finalmente, tere-

Os ori"nnah. mesmo nllo nn- tomóveis são feitos para serem mos uma mas ampla aplicação

I
blí cados. nlo serão devolvi- vendidos e os grandes diretores de materias plásticas e metais

dos. de fábricas de automóveis arír- leves, com a finalidade de re-

I

mam que, a julgar pela experí- duzir o peso do carro, assim co-

A direção não "se responsa- êncía, em se tratando do lança- mo, teremos novos tipos de
bilh:a pelos concettos emiti' menta de novos tipos radical- freios e molas. Essas e outras
dos nos artigos auinadOl mente diferentes, o público es- reformas, como por exemplo, a

pera sempre poder constatar os carroceria mais larga 'e mais
___.._IIIIÍI_ resultados práticos destas ino- baixa, ou o parachoque conter-

f1OMPRA'-S'--E VE-N--O iS vações antes de adquiri-los, É nando todo o veículo, ou as ca-I
' .

U ,J .fi por, êste r:not�vo ,que, desde, �1á patas �ransparentes, ou ainda o ------------------------------

muito, a índústría autornobílís- automovel voador, provavelmen-! IrreguSares na frente �� BI"rmaA t"i�CASAS
.

tica resolveu sÓ realizar refor- te se tornarão realidade no fu- «I I)} OU' �h tiVendem-se. uma na Rua Ferncm-
mas progressivamente e não de turo. No entanto não deVemOS)do Machado, com 4 quartos, 2 sa-

.

'
_ _

las, cópa cozinha, terreno Plano,'
uma so vez. Outro aspecto da esperar essas transformaçoes 10- Nao há muito, dois "írregu- de encorajar esses homens a

medindo 6,40x50 preço Cr$ 25.000,O?; questão é o fato das empresas go nos primeiros meses de após- lares" chineses caminhavam voltar à caca de cabeças, umaTres na Rua Uruguay, de rncideí- produtoras de automóveis exí- I guerra. ao longo de um caminho na
I
atividade que foi abolida hára todas alugadas. terreno plano .

d d d E'
,

t � t t . , .'d' d 10 58 C $ 20,00000'
'

girem a prova e ca a uma as 111 eressante cons a ar que selva, entre os turbulentos cerca de cmquenta anos. Estesrne ln o x por r " . -

t de Iancé tõd f d"
,.

Uma na Rua Rui Barbosa, com suas movaçoes an es e ança- o, as essas re armas ra reais j a montes da Birmânia, Um de- nativos, que são diferentes dos
4 quartos. banheiro imbutido,2 las no mercado, sendo que estas rorarn postas à prova, até mes- les carregava uma metralhado-

I
conscritos de linhas sernilitasalas. garagem, porão habit<;1l1el. provas são relativas não só ao mo a Invenção de William B. ra "tommy" e o outro em ex- res têm combatido com peque-6tmfim comI todo co;.fodrto'6ex6isgido. processo fabril como também stout que é uma sintese do auto- tranho cont{aste esta�a arma- 'no 'éabedal militar de qualquererreno p ano me ln o 1 x por lt d

'

tí d 1 d
' -

H' de cí
'

ICr$ 50.000,00: aos resu a os pra ICOS os car- ve e o aviao. a cerca e cm- do com uma velha espingarda i espécie. Seu número eleva-se
Urna na Rua Quintino Boccduvo ros. Nenhuma das empresas ací- co ou seis anos, Waldo E. Wa- de pederneira chinesa. Em I

agora a milhares. Lutam por(João Pes$ôo) com a quartos, cozi- ma citadas põe em elúvida a terman, atualmente associado uma curva do sinuoso cami- II que detestam os japoneses,nd�a, sala, dIspensaS' 30vo5rO,·mda. me- afirmação, hOje. tão comum, de com stout, construiu um veí- nho, os dois homens defronta- cujos métodos de viver à custaIndo o terreno x, por... ,

t duzí torne I d t ibí d Ic-s 7.500,00; qU,e a� se 111 1'0. uzir I�OS au orno- cu o ressa na ureza eXI 111 o-o ram-se com um grupo de solda-
I
do povo criaram para a popu-

Uma em Coqueiros. com 3 quar· veis todas as inovacoes que se 2m um concurso de aviação em dos japoneses e, imedíatamen- lacão nativa o dilema de lutar
t,os, cozin�a, sala, dispensa. hôa tem em vista, êstes transror- Cleveland. Já se realizou tam- te, teve início uma pequena e lou morrer de fome. Os aliados
agua, medmdo o terreno 30xl2xl,5 mar-se-ão por completo, ficando bém a experiência elo motor na furiosa batalha, O "irregular" I não teriam pódido manter apor Cr$ 12,000,00, - di 1 t dírer t d + t

.

d to o' 1 I -

Uma na rua Almirante Alvim, l� ica men e 1 �Ien es o mo- parte razeira o al;, m ve. q�e .levava a _met.ralha�ora I o��paçao ele uma .ext�n�a re-
com 2 quartos, sala, dispensa, vn- I

dela 1942. Mas trísam o fato de O mecanismo automático de atingiu com a primeira rajada.' giao no norte da Bírmãnía sem (ronda etc .. terreno com 22x50 por que os mo�elos �e �942 repre- i transmissão não .sÓ, é. bem co- 10 oficial comandante do grupo o auxílio desses homens, e osCr$ 25.000,00,
,

sentavam Já autêntica

revolU-1
nhecido dos propnetanos de al- e três outros soldados e quando loficiais que se encontram emUma na Praça da Bandeua, com - ,. ,.

d'l dê
'"

Id . .

t 3 t b h' cao automobIllstica auando guns mo e os estes dOls ultl- os J'aponeses tentaram lancar- contacto com eles dizem que osOIS paVlmen os, quar os, an el- .

,

.

. , , � I _

ro, cozinha. Preço de venda Cr$ comparados com o tIpO de dez mos anos como tambem fOI 111S- se sôbre ele, continuou atiran- aliados, quando regressarem à
60.000,00.

. . .

.��••- ..-..-..-.........- ....--- ......_-.... __w-.·.......-.-.-................r.................",.._�"" do até se desmantelar a metra- Birmânia, poderão contar com
Uma na. rua QUlntlno Bocaluva

CARTAZE'5 DO DIA''. lhadora, Sua única granada forte apoio da populacão em609/(Estrelto) com 110.10, 3 quartos
"

' - .,

t
.

. .
.

�

.

etc. e terreno com 11 16xS2,5 por J 01 entao suÍlclen e para fazer gel aI. Pode-se sallental que
lS.000,OO cruzeiros.

' •

com que o inimigo sumisse
I

entre esses patriotas, existem
HOJE tia.feira HOJE apressadamente na selva. En- indivíduos graduados por uni-

quanto isso, o homem que le-
I

versidades; uma tribu, num

vava a velha espingarda con-
I
remoto vale, está combatendo

seguira fazer três trabalhosos os japoneses com a esperança
disparos contra Os nipônicos. de que o govêrno, com recam
Em seguida tudo ficou nova- pensa, lhe dê uma escola de
mente silencioso. Esta ação é gráu médio. Além desses guer
típica das atividades patrióti- reiros tribais existem conscri
cas que, desde que se deu a re- tos Kachin, dirigidos por ofi
tirada aliada, têm sido manti-

I
ciais britânicos e equipados

das pelas popula�ões em gran- com metralhadoras leves e gra
des áreas do norte da Birmâ- I nadas de mão. Há muito tempo
nia. Inadequadamente arma- : se desfez a idéia de que todos
dos, os nativos usam os tradi-I os birmanenses se voltariam
cionais métodos de caça de ca-I contra o exército aliado, quan
,beças e conseguem fazer com i do este regressasse à Birmâ
I

que os japoneses pareçam I nia. Evidentemente, é muito
criancas nas selvas. Acredita-I grande a contribuição que êsse
se mesmo que a presença de I povo poderá prestar à uma fu

jq_poneses em seu território po- I tura campanha da Birmânia.

a missa' de
adaptar às 7 boras

Agradecime'nto e Missa
Os filhos, genros, noras, netos, bisnetos e cunhados
de JOSE' MARIA DA LUZ, agradecem a todos os

ce..16-1êJ que enviaram manifestações de pesar, corôas, flôres,
telegramas, cartas e cartões, pelo passamento de
seu inesquecível pai. sogro, avô, bisavô' e cunhado.
Tornam este extensivo às representações, bem como,

aos que acompanharam à última morada e apro
veitam a oportunidade para convidar a todos para
7.° dia que mandam rezar na Igreja S. Francisco,
de sábado, 25 do corrente.

• Não tenhas dúvida em df!·
fluneiar um "quInta-coluna",
por mais que pareça teu amt·
irO; não merece tua estima um

tralllor dR P.'trla,. (:Lo D. 1:.).

Às anedotas e pIadas aparen
temente Ingênuas são graudel:1
afInaS de desagregação lllane·

fadas, pela "qulnta-cohula"a
(JÁ' D. N�)_.

CINE
A's 7,30 horas:

A melhor «bola» da dupla nO 1 do cinemal

Ladrão que rouba ladrão
90 minutos de gostosas gargalhadas.

O GORDO e O MAGRO.
Musicas!... Comédias!... Canções!.. Bailados! ...

No Programa:
1) -- COMPLEMENTO NACIONAL (DFB) Nat.
2) A CIENCIA POPULAR N. 3 (Short Colorido)
3) - A VOZ DO MUNDO (Atualidades).

Preços: 3,00, 2,00 e 1.00. Livre de Cenmra

CINE «(IMPERIAL»)
I-Em meio

A's 7.30 horas
de um drama de impenetrável misterio,
uma deJ1ciosa história de amor:

Professor
surge

Segredo do
com Nancy Kelly e Richard Carlson.

No Programa:
COMPLEMENTO _tI.TACIONAL (DFB Nat.)
Preços: 2,00 (Único) Itnp, até 10 anos

DOMINGO - SIMULTANEAMENTE
ODEON e IMPERIAL

Para suavizar a viagem no deserto, eles resolveram

gazogehio nos camelos!
Dorothy Lamour, Bob Kope, Bing Crosby e Dona Drake

A sedução de Marrocos

o

ÇomMi,� J
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3o ESTADO Sexlanfelra. �4 de Marco de 1944

Aguavdem as "Doiãeiras" de l\bvil
das

Oasas .Per-nambucanas
----- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�------------

Faz anos hoje a sr-o Almira
Goeldner, esposa. do sr, Orlando
de Oliveira Goeldner, engenheiro

I
da Fiscalização d_.os Portos,

O Biumenauense e o S. C- Concórdia serão 08 adversgrl'os! s���r�� s� ����rdec���s�o�n�:e�:II croricn-ro pubhco federal.
_- do bi-campeão catarinense --

Amanhã, à tarde, o esquadrão azurra deverá seguir para o município de Blumenau onde,
no dia seguinte, jogará com o S. D. Blumenauense, em disputa da 2a partida da série "me
lhor ele três" , que terá por local a Alameda Rio Branco.

A espectativa reinante em Blumenau é enorme pela realização do segundo compromis
so entre os dois mais categorizados conjuntos catartnenses.

O Blumenauense vem realizando proveitosos "trainings" a-fim-de vingar-se do revés
sofrido no primeiro compromisso.

Após esse encontro o Avaí rumará para Rio do Sul onde, terça-feira, à tarde, preliará
com o Concórdia.

.

Esperança F. C.
Conforme já foi noticiado,

realizou-se domingo último, no
Saco dos Limões, o encontro en
tre O IPIRANGA, daquele bair-

. ,1'0 e o "Esperança F. C .. ", com-

Campeão do início Botafogo empata por interrné- posto de detentos da Penitencí- Transladação e proclssêo do
F A D

dia de René; faltando apenas 8 : ria do Estado. A presidência Sd(!M�cei6, 2'3 _ O Clube rle Re- minutos para terminar o 1° dêste grêmio, devidamente au- enhor Jesus dos Passos
gatas Brasil sagrou-se cam- "ha1f-�ime" Oesa.r d;�empata Itorizada,

esclarece que o "Ipi- De ordem da Mesa Administrativa desta Irmandade e
_

d T '

. Início de Fu- a par-tida para o América: aos ranga", venceu nesse encontro Hospital, faço público que, sábado, 25 do corrente mês, ao
}lea? o 01 nero

_

I 1

Al '

a " 11 minutos do 2° "Iialf-tíme "

pela contagem de 3 x 2, não
tebol da Federaçao ago n ••

J
.

1 'Íl: 3" ", 1" bt
...,

anoitecer, descerá da sua Capela, na Igreja do Menino Deus,
1 D portos realizado domin�· orgmrio rareá o goa; o eve a prrmeira vitoria con- para a Catedral Metropolitana, a Veneranda Imagem do Se-c e es, Heleno, aos 37 minutos marca tra O "Esperança" cabendo

�

o I I' nhor Jesús dos Passos, que regressará no dia seguinte, dornín-g . 10 2° tento do Botafogo; taltan- essa primazia ao valoroso con- go, às 16,30 horas, em procissão solene.
do apenas 2 minutos para te-c-! junto do "Corintians F. C." do

Para, es�)udos A t U íon minar o jogo Heleno empata a Pantanal. A escalação do IPI-
Convido, por isso, os Irmãos e Irmãs a comparecerem a

RIO, 2 ... - A n:� eur nNI .,

partida. 'RANGA tal como foi publicada �sstesd �\os, �.eveld1do apre�entarell1-se lIa Sacristia d� mesma

com sede na América do or-
. .

0- di f ' "

' a � I a a im e, revestidos, os Irmãos de balaudráus e as

te pediu à C. B. D., para en- Os d,OIS quadros _Jo",arau; ?om IS. �l çou nUI?- an�grama in-
i Irmas com as respectivas fitas, acompanharem a referida pro-

" d 6 d s me1110- a ssguinte formaçao: Amerwa: telígente, a inclusão, no seu cissão
.

viar os nomes e os
O' D

,.

Itim; O I' quadro de valoroso e conheci I
.

res atletas de capa equipe e os sm, orrucio e nx:-, �ca , "'.,, " ."

-

A Administração pede aos fiéis, que tenham de pagar

respectivos tempos e marcas Danilo e AI?aro; Chma, LI�a, f� ?laye�. dOr .tVaIb' o d:�e I suas promessas que o façam com cera pura porquanto de pa-
afim de ser estudada a possibi- Cesar, Jorgmho e Maneco. o· e gara� l,u.a ICI a e �m IS- rafina não se fará uso nos altares.

' ,

lidade de virem ser convidados tafo.go: �svald�, �eI'lla:I�ez e put8:d� vI.tona de "dommgo. � Outrossim, faço público que, às 8 horas de domingo, será
para uma temporada ínterna-] LUSItano, N�egrl�hao,. HellO l-e Pfe,StIde�cIa d1. �spedranç� rezada Missa em altar fronteiro à. Veneranda Imagem, na os-
.' Zarcy ; Rene, Límoeíro, He e- p ei eara a re�a Izaçao .e u a tedral.clOnaI.

no Franquito e Reginaldo. med110r das tres, com a dIsputa
, ,Previno aos Irmãos que, domingo, das 9 às 11 1/2 horas

En(e�;'ou.se O «Torneio Foi a seguinte a classifica- de valioso trofeu,
t Visto que no achar-me-ei com o Irmão Tesoureiro na Sacristia da CatedraÍ

(
. ção dos quadros cariocas no peDluJ.1timo encon: rO,i aqueara para o recebimento de anuidades.Relâmpago)) arioca "Torneio Relâmpae:o": 10 lu - o "Ipiranga" pelo escore de 7 a'

. 1 d R 'bl'ca foi � Informo, ainda, que, na trasladação da Imae:em do SeI11101'Na CapIta a epu 1
o'ar _ Vasco (campeão invic.- 2. Finalmente o "Esperança" �

t
' oU:l '" Jesús dos Passos para a Catedral, as Irmãs receberão laIlter-

re�li�ado,. ante-Dl:, ern. a.11 I�� to); 20 lugar _ Botafogo, 3 p'lfa� h0J?r�s �o fidalgo �gazalho
o ultllno Jogo do TOlneIO R_

p.' 30 lugar _ América, 4 p. e a dlsclplma esportIva dos

lâmpago". O Botaf�g?, empa- P.; 40 lugar _ Flamengo, 5 p. "sportI?en" do Ipiranga.
tando com o Amenca Ilel.o I p' 50 lugar _ Fluminense 7 Fpolls., 22 de março de 1944.
"scOl'e" de 3x3, sagrou-se Vl- .,

P
,

Rodolfo Roesler - Presidente.
ce-campeão. A partida trans- p. .

COI'l'eu bastante equilibl'ada. ( .

t Helio Milton
Aos 16 minutos o Améric� abre rOnls a

a contagem por intermédio de Pereira
�Iol'gin hO; aoS 27 minutos o Tranl:'eorreu! ontellJ1 o a)li�

Avoi
lO ,I"

excursionorcr a

e Rio do Sul
Blumennuo

do versárío natalício do nosso

i prezado colega de imprensa, sr.
Hélio Milton Pereira, estudan
te do Curso Técnico de Conta
bilidade da Academia de Co ..

mércio e um dos mais brílhan
t.es cronistas esportivos da
nossa capital.
Pessôa muito estimada nos

nossos meios esportivos, o jo
vem aniverariante exerce os

cargos de redator esportivo da
"A Gazeta" e do'"Diário da
Tarde", sendo, também secre
tário do Tiro de Guerra 40.
Coração boníssimo, educa

ção esmerada, o aníversariants
foi, por tão grata efeméride,
muito felicitado.
Embora tardiamente, o "Es

t.ado esportivo" cumprimenta-o
afetuosamente, almejando-lhe
muitas felicidades.

primeira rodada
paulista

Ainda a

campeonato
I' Facil vitória do Coríntians

S. Paulo, 23 - Iniciando do- No segundo tempo da luta, 10-

mingo o campeonato local ele go no seu início, isto é, a um

futeból, não foi difícil ao Co- I minuto de jogo, Rodrigues
rintians passar pelo Comercial,: marcou o sexto tento, cabendo

sobrepujando-o pela expressi-' a Walter, aos 24 minutos, fe

va contagem de 7x3. I char a contagem. 7x3 foi ° es-

O marcador foi movimenta-, core final. Os quadros atuaram

do aos 8 minutos por Milani.] com a seguinte constituição:
Aos 12 minutos Gaeta empatou. I

Cortntinus r - Bino; Domin

Milani desempatou aos 15, para gos e_ Begli�mini; Ger:eral,
aos 19 ser novamente empata- Brandao e Dino : Agostmho,
da a peleja, ainda por intermé-I Servilio, Milani, Nandinho e

dio de Gaeta, seguido de

Man-I
Walter.

tovani aos 27 minutos. A esta

altura'vencia o Comercial .pela ('o.merciaJ: Rodl'igue.s;
contagem de 3x2. A seguir, o

I·
Paulmo e Machado; Correm,

Corintians marcou mais três Munt e _Aleixo; Mendes, Fartd,
tentos, por intermédio de Wal- Romeuzmho, Gaeta e Manto

ter aos 37 minutos, Milani, aos

I'
vaní.

43 � Milani aos 44 minutos, ter- O árbitro foÍ\. o sr. Artur Ja

minando a primeira fase com neiro e a renda atingiu a Cr$
a vitória coríntiana por 5x:3.1 20.978,00.

Os órgios da Estatística MilitaI
têm apôio legal, quando 'ntimam
o produtor e o vendedor a mostraI
I) que possuem em 81118 es&a,belecJ.
"en&o.. (D. I. M�),

:"•••••••••Gl.O�•••••••••: O santo do dia
IVida Sociali S. Gabriel, Arcanjo
.. • A palavra «anjo» significa ({en-
1)•••••••, viado, mensageiro)). Nunca teve

mensageiro algum tarefas mais
sublimes e mais importantes do
que o Arcanjo S. Gabriel. Foi en
carregado de levar ao sacerdote
Zacarias a promessa consoladora
de, a-pesar-de sua idade avançada
e da esterilidade de sua esposa,

Decorre hoj e o aniversário do sr, ser o futuro pai do precursor do
Alberto Moritz. Messias. Mas, incomparavelmente

J;I mais importante foi sua seguinte
missão. Foi enviado a uma mo

desta virgem, moradora de uma

pequena casa da insignificante ci
dade de Nazaré. Encontrou.-a abis
mada na oração. Dirige a sauda
ção angélica a Maria -pois, «Ma
ria era o nome da Virgem». De
pois comunica-lhe a mensagem
divina: a Virgem devia conceber e

dar à luz um filho, e este filho
será o Filho do Altíssimo. o Mes
sias prometido e, desde muitos sé

e Jcm- cul.os, esperado. A importância da
mensagem permite-nos conclusões
a respeito do embaixador. Ora,
nunca houve mensagem mais im
portante, no céu ou na terra, Quan
to será, portanto, a dignidade e a

filho do santidade do Arcanjo Gabriel!
... -- � ------

Al'\IVEW;;ARIOR
Vê passar na data de hoje o seu

aniversário natalício o ar. Nilo
Laus, proprietário da Fc rrncicic
Esperança.

FIl1.flID IUlOS llflj(l:
A sr-o . Blandina Pires;
as sritas. Luzia Medeiros

dira Sousa;
o sr. João Si!veira, funcionário

dos Correios e Telégrafos;
o jovem Erico Vieira, filho do sr.

tte. Julio Vieira;
o menino Sergio-Macio,

sr, Demerval Rosa.
"A Bandeira Nacional qnando em prés

posição horizontal, e irá ao centro da
resta da coluna, se isolada; à direita da
resta da coluna, se houver outra bandeí-
1'8; à frente e ao centro da testa da co

luna, dois metros adiante da linha pelas
demais formadas, se concorrerem três
ou mais bandeiras". (Decreto-Ieí n. 4.545.

MISSAS
A familia Luz manda rezar ama

nhã, na Igreja de São Francisco,
às 7 horas, missa em intenção de
José Maria da Luz.

Se B. Caixa) dos Empregados no Comércio
Fundada em 25 de março de 1886
Assembléia Geral Ordinária

, De ordem do sr. Presidente, convido os srs. associados desta
Caixa, para Assembléia Geral Ordinária que se realizará, sábado, 25
do corrente. às 15 horas, em nossa séde social, a-fim-de ser dada Q

posse da Diretoria e Comissão de Sindicância, que dirigirão os des
tinos desta sociedade no periodo de 25-3-44 a 25-3-45,

Florianópolis, 22 de março de 1944.
ANTENOR BORGES, i- Secretário.

..........��......_-_..._- ......._.._.._..._...........w..t'a-."._-�w_-..__....- ........- ••w_..__....-.__- ......._.-.__-�..:.:.,.2

INSTITUTO BRASIL-ESTADOS UNIDOS
Curso de Lingua Inglesa

De ordem do senhor presidente, faço público que
estará aberta, no período de 23 a 30 do corrente, na
sede social dêste Instituto. na rua Artista Bittencourt
n .> 2, a matrícula no CUrEO de Língua Inglesa. cujas
aulas terão início a 3 do mês de abril próximo.

ALTINO FLORES, Secretário.
• e•••�••••••••••••••••••••••••

Irmandade do Senhor Jesus dos
Passos e Hospital de Caridade

nas.

. _Finalmente fa�o públi�o que, no dia imediato ao da pro
Clssao (segunda felra), sera celebrada às 8 horas, no altar de
Nossa Senhora das Dores, na Igreja do Menino Deus, Missa em

ação de graças por todos os fiéis que compareceram às festi
vidades.

Consistório, 22 de março de 1944.
.JÚlio Pereh'fl, Vieira
--. Secl'etário ..

_,...,
, .- ..,./
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A brasileira

o ESTADO- Sexta.feira, 24 de Marco de '944

A norte, leste e sul os
alemães, a oeste o mar

Por John Larduer to, tendo o inimigo sofrido san-

(Copyright da Inter-Ameri-
i

grentas baixas. Ainda recente-
cana). I mente, assisti uma nova tenta-
Na Cabeça de Ponte do V tíva de ampliação de nossa ca

Exército ao Sul de Roma, mar- beça de ponte. Após uma série
ço - (Inter-Americana) de violentas investidas aliadas,
Aqui estamos limitados ao nor- os germânicos se viram obri
te, a leste e ao sul pelos ale- gados a batel' em retirada, dei
mães, e a oeste pelo mar. A xando em nossas mãos mais ele
região está cheia de enseadas 100 prisioneiros.
e canais, pantanos, pomares Duas vezes laçaram os nazis
abandonados e bosques de pi- tas violentas oreusívas na ca

uheiros, pontilhada de peque- beça de ponte de Anzío, na i11-
·11:1S vilas de verão e estradas. tenção de expulsarem os alia
Toda a zona foi abandonada dos definitivamente de suas

pela sua população, com excep- posições avançadas ao sul de
ção apenas de alguns elernen- i Roma. A vigorosa defesa do ge-
tos. Sentimo-mos .esp'etacular-! neral Mark Clark, no entanto, Declara aberta a inscrição aos

mente, isolados e autonomos,l frustou todas as investidas ini- exames vestibulares

Os alemães frequentemente' migas e o marechal Kesserlin O' Comunico 3?S in�eI�essados que se

I.

. f. isit
'

, EI ., "h d b I '._ f ' �
I
acha aberta a mscricao para os exa

n�s azem VlSl as aer eas .. � es ac ou e om a VIl! e azer uma. mes vestihulu res mediante o qual
nao contam com muitos aviões, i pausa, afim de dar descanço às i será permitida a.'matr-icula no Cur
mas numa frente tão estreita suas forças. Agora, acredita-se

J so P. de Educação Física do Es-

como a nossa não são necessá- .. que o comando alemão esteja otado. did t d
-

ti f.

.

s can 1 a os everao sa IS azer os
nos numerosos aparelhos para novamente concentrando seus seguintes requisitos:
sentirmos a impressão de um exércitos para uma nova tenta-. a) - Ser normalista;
grande ataque. As explosões I Uva para reduzir a cabeça de

I

b) - 'r.er 18 anos e menos de 30,
das bombas e o rugido dos ca-j' ponte aliada. Na noite ante.rior I

de )lliadTe, b d II
h-

.. . ,

'1'
,c ._ er -ons antece entes;

n oes ja se tornaram aqui a u tirna de nossas orensívas, - d) __ Ser vacinado'
um hábito tão grande, que, Ul:l con'landan�e de batalhão I e) -- Ter boa con'stituíção Iisica

quand� recentemente rebentou al:_ado ?escobrm q ue os ale-I e ment�l..: � .

uma violenta tempestade com maes tinham um posto de ob- .

A mscrrçao .sera proc�s�a?a me-

..
. 'd· d T: ,- . i diante requerimento dir-igido ao

1 aios e tIO:oa as e '\ erdade, ser:raçao numa casa distante,

I
Inspetor de Educação Física, e ele-

levamos 111aIS de uma hora pa- mais ou menos a 2.200 metros vidamente instituído dos compro
ra compreender que aquilo era para o norte. Chamou seu ob- vantes das alíneas a, b e c.

realmente uma tempestade, e servador, capitão Peter, e deu Qua,lquer ín�orma��o. a respeito,
- ,.

d'
r

I -d " dl "
. podera �er obtida, diáriamente, na

nao uma serre e ataques ae- 01 ens para que nrrgisse o to- !n�peto�'la de Educação .F�sica (rua
reos, De quando em quando go de uma das baterias contra Joan Pinto, 42), no horário do ex·

um obús de 170 mílímetros l o local que indicou. O primeiro pectjen�e.. .

abr� um.a cratera de 10 pés de tiro quasi atíngdu o objetivo Vi-'19fl.orIanopolls, 5 de [aneiro di

profundidade em nossa "l1ha sado, levantando uma grande Cap. Américo Silveira d'Avila
de combate". Uma voz distan - cortina de fumaça. Diretor
t.e e real nos diz pelo rádio, da Aposto uma garrafa de cerve

maneira mais placida possível,
J

ja como você não conseguirá
o que está acontecendo entre atíugír a casa onde os "jerrte '

nós, ou o que alguem pensa estão almoçando" - disse o

que está acontecendo. I coronel ao capitão. O capitão
Com o objetivo de ampliar reter agitou o cachimbo entre

'nosso domínio, avançamos con- o adentes e repetiu a sua ordem
tinuamente suas fronteiras pa- para o comandante da bateria,
ra o norte, leste e sul. Os pro- O canhão falou novamente. A

gressos realizados são tenaz-; distancia, vimos uma granada
mente contestados pelo ínuní-] alcançar a parede direita da ca

go, e muitas vezes somos obri- sa e outra no lado esquerdo. O

gados a recuar diante da vio-
I
edifício oscilou e desarmou-se

Iência dos contra-ataques na- todo. Mais tarde, o comandante
zistas. As contra-ofensivas até da companhia informou ao co

agora lançadas pelo marechal ronel que não havia mais ale
Kosserlíng, não obstante as po- mães na casa visada, e que po
derosas forças empregadas, to- (líamos iniciar o nosso avanço
ram sempre repelidas com êxi- naquela direção.

Limites da cabeça de 'ponte
I

-
A pessõa enve

lhecida e aba
tida pela prisão
de ventre, reju
venesce, toman
do com regula-

ridade a8

PILULAS
DE

BRISTOL

CURSO PROVISóRIO DE
EDUCAÇÃO FíSICA

(Reconhecido pelo Govêrno
Federal)

EDITAL

Quando alguém. ta.l OODIII I)�
lheiro da itustraçao ...cima, oftIrecar
lhe. em o.mável gesto, um cá.licle do
excelente ""':tlvo KNOT. lembra0
oe V. Si&. � ncrescentar, ao a�
cer • gentilez.. : E$TEE TAI..,,-
BEN O I1EU APEi?ITIVO

PREDILETO!

fPtUI��C�1
I [/11 pI/DOUrO DA KnOrSA./IfOIOI'f. f Sf6QROS
_______ IT4d�I �

Zoraide Silveira
E

Zilá Ba-rbosa
CIRURGIÃS - DENTISTAS

Executam quaisquer serviços
,
concernentes à profissão.

Otimo aparelhamento, siste
ma moderno.

Atendem diàriamente das 14
às 18 horas.

Rua João Pinto 11 (sobrado).
-

II

aviacae
,

-

guerrana

O regresso da missão aeronáutica que durante cinco
meses esteve na Inglaterra, adida à gloriosa R. A. F.,
cujos estupendos progressos e admirável rea.lizaçôes de
grande alcance em todos os seus detalhes, colhendo va

liosos elementos para o aperfeiçoamento da aviação bra
sileira, coincidiu com a partida, para o teatro da guerra
na Europa, após um estágio de algumas semanas nos Es
tados Unidos, do Primeiro Corpo de Aviação de Caça.
O povo brasileiro acompanha, com palpitante interêsse,
tudo quanto diz respeito às atividades da nossa aviação
e, notadamente, o que se relaciona com a atuação que :l

F. A. B. vem desenvolvendo, cada vez mais eficiente na

defesa dos nossos céus e dos nossos mares e que agora
está em vésperas de extender-se a operações nos gran
des campos de batalha em que as forças armadas dos
nossos aliados desferem golpes irresistiveis contra o ini

migo, apressando o dia da vitória. É assim que vem as

sistindo às sucessivas partidas dos contingentes daquela
unidade da F. A. B. Ainda ontem, entre vibrante mani
festações ele entusiasmo, deixava o Rio um dêsses con

tingentes, o mais numeroso que até agora partiu, e que
seguiu diretamente do Brasil para o Iront. Dentro em

breve, como já foi noticiado, novos corpos de aviação
de caça serão formados, o que significa que o poder
agressivo da F. A. B., se amplie e as fortalece rápida
mente, a par de outras realizações que aceleram o pro
gresso da aeronáutica brasileira, permitindo desernpe-
11har eficazmente o papel que lhe cabe na defesa nacio
nal e na satisfação dos compromissos que assumimos com

os nossos aliados. O ideal dos pioneiros da aviação mili
tar brasileira é a promissora realidade de hoje, graças fi,
ação patriótica do Estado Nacional e do govêrno elo pre
sidente Getúlio Vargas, que em poucos anos permít iu
fosse recuperado o tempo perdido. (A, N.).

I
I

BAR E ftRMIZEr� ORI[NT[Ru'a V. Me reles, 11

PETISCOS - Rollomops - He rr in qs - Pickles - Cama
rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de
tainha fumadas - Pernil - Pasteis - Empadas

Salame Peixe frito, etc etc.

ft abertura da {{ü Crediária
PARA-TODOS»

que ofuecetá ao distinto

Florianópolis um va:iedo
de novids des em:

pú61JCO
estoque

de

I

Tecidos, Tapetes e Roupas Feitas
(Confecções de luxo) para senhoras,

cavalheirc 5 e crianças,

TOMEM NOTA: Hav�rá uma secção
especial para «Roupas sob nledida».

Rua Felipe Schmidt, 38
Esq. Geronimo Coelho

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmaeêntíeo NILO LA US
Hoje e amanhã será a sua preferIda

Oro.... naesonats ., e8tranlCelra. - Homenpattas - Portam,,"'...

ArtIgo. de bor-racha,
('ar"nl_ a ..xara observlmda no receituário mtl<!lcu.

PREÇOS MÓDICOS,

a Preços excepcionais!

do prédio,
tradicional «CasaMi. ceI3nea»Para entrega

Inici(_)u
a

«vel�dadeir'a
Todo

1 iq Ll idEl'çàC))
grande as toque será vendidoseu

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o eSTADO
•
Sexta,,'eira. 24 de Marco de 1944

.. 'WtVET

I O almirante Doenilz
o-U'e·r.ra aer'lea comemora um

aniversário
o almtrante Doenítz acaba

..........................
de comemorar um aniversário:

Os bonílbardel·os de Londres e os de Berlim ��:�����ir��d�n�o!� jc�����II
dante-chefe da marinha ale-

O alemão vem a grande altura, mão Uma vez que êle era o ho
to escaldado", com uns quantos a toda velocidade através da mem número um da Alema
bombardeios que voam sobre cortina de fogo que lançam as nha, no que se refere a subma
;) estuario do Tamisa e, quando baterias colocadas em todos os rinos, sua nomeação foi recebi
não se retiram assustados com pontos concebiveis. Permanece da como a abertura de uma no
o ter�ivel fo€?o �e barragem das a grande altura, p,orque nã? se va e grande éra para os "U-boa
oaterías anti-aéreas de L?ndres atreve a d_escer através da lede ts". Sucedeu, porém, que êsse
lançam uma bomba aqu� e 01:l- d_e proteção formada pelos ba- ano foi de desastres para os
era mais :::diante. �s J.ornaIs loes cativos. E foge como um submarinos germânicos, os
mgleses nao lhes dao

I!llpor-1'g.ato ass.us�ado quando. as bate- quais não apenas falharam
. .ancía, mas os comu,mcados nas 3:ntI-aer�as. o localizam. �s I completamente, como também

�ermâ�icos" falam, de. "tremen-, bat�nas anti-aéreas em açao tiveram um �ramáti�o declínio
JOS danos. Na realidade, os joferecem um

_ espetaculo como- de seu poderio. O numero' de
)re.iuizos são p�quenos.

,
! vente. Elas sa� �a�eJadas por navios aliados afundados pelosMas os alemaes devem estar I veteranos da blitz de 1940, submarinos foi cada vez me

uriosos com as avarias causa-' com um� pI�ecisão realmente
nor, ao passo que cada vez

. 'as ao Reichstag, que foram [extraordínaría. Com essa defe- mais aumentou a quantidade
nor.mes, .

a julgar pelas foto- i sa c0!ll o fracasso dos ataques de submarinos afundados.
�Taflas aerea.s. Tudo o que con- I �le:naes - m�smo nas suas Também, na superfície dos

,eguiram ate agora fOI fazer

I �ltImas tentativas, �m que.de- mare? o regime d� �lmirantecom que a RAF se lance a r am tudo o que podiam dar -

Doemtz teve uma sene de de
naiores e mais i?-tensos ata-I e com os d�vastado:'es ataq�es sastres, que culminaram com a
[ues contra Berlim, _com to�a anglo-americanos sobrt;: Berll� i "batalha do Scharnhorst" e a

_1 metódica preparaçao e funa e outras cidades alemas, nao I

"batalha de Biscáia". Tão con
que teem os ingleses quando há dúvida que mudou decisiva- i tínuo tem sido o declínio dos
se veem acossados. Eu assisti mente o :quilíbrio de P?�er na submarinos alemães que há
a alguns desses ataques de g�erra aerea, em benefícío dos certo perigo do público chegar"gato escaldado" em Londres. I allados. à conclusão de que pouca aten-

ção deve ser agora prestada aos

mesmos. Mas isso está longe de
ser verdadeiro. Ainda existe
uma ameaca e o menor rela
xamento em nossos esforços
centra eles resultará em sérios

._••- - -.-••..- -- -.....,

desastres. Por este motivo, os EDITAL
caça-submarinos, por mais ex- O Chefe do S. M. E., convi-
perimentados e bem sucedidos da os senhores. industriais esta
que sejam, nunca deixam de belecidos nos sub distritos de
trein�r. Fr�quentam cursos de Florianópolis, Saco dos Limões
rec�pIt':llaçao, b�).eados nas ex- e Trindade, que ainda não fi
pertencias adquiridas no mar·l zeram o registro industrial, a

TravaI? nova,�1ente s�a? b�ta-, comparecerem com urgência,lhas sopre a rr�esa ta!lCa e ao Serviço Municipal de Esta
efetuam pesquizas sobre a tística no edifício da Prefeitu
ação. Dessa maneira, analisaI? ra Municipal.
e�Tos, dese�volve:1q.o E-0vas. ta- Avisa, outrossim, que a falta
tícas. As tnpulaçoes sao trema- de registro implicará em mul
d2:s,. �a m:sma forma que os tas de crs 200,00 (duzentos
OflCI�IS. Ha u� modelo de s�b- cruzeiros) a o-s 20.000,00
marino al�mao _

em mad�lIa, (vinte mil cruzeiros), prevís
para as tripulações em t�e.m�- tas no art. 70 do Decreto-Lei
mento. Os homens familíari- nO 4.081, de 3 de fevereiro de
zam-se com todos os detal1?-es 1942, que instituiu o registointernos do barco, de maneira industrial.
a chegar a conhecê-lo perf�ita- No presente edital não estão
mente, mesmo no escuro. Ess.e compreendidas as índustrías
rnodelo é utilizado para o treí- moageira ou de produção Agrí-
namento tanto de tripulações cola.

.

americanas como das britâni-
I Florianópolis 20 de março

I caso Os destróiers britânicos de 1944.
'

treinam caçando submarinos

I Ivo Côrte
bl'itâr:icos e lançam granadas Chefe do S. M. E., em exer-
de mao ao mar para represen- cício.
tal' cargas de profundidade. O

'I ,..,. - -""_..- __- __

.

submarino "inimigo" indica os

impactos, enviando à superfí-] -

cie bolhas de fumaca. A caça

S Iaos submarinos na superfície é a n O u e n o
.:

praticada com uma platafor-
ma flutuante, equipada com •

um poste como periscópio, que C O N TEM
age como parte de um subma- OITO ELEMENTOS TONICOS:
rino. Quando o mesmo é desco-

berto, os destróiers lançam ARSENIATO. VANADA.
obuses lumifiosos para iliminá- TO, FOSFOROS, CALCJO

id d ETC.'1.lo e, em segui a, re uzem-no a
_

pedaços com seus canhões.. A
zuerra contra os submarmos
""'

,

alemães pode ser ganha, mas

nunca terminará enquanto
não terminar a própria guerra.

r ",e

Duas fases da

EM ALGUM LUGAR DA IN
GLATERRA, março - (Por
Via Aérea) - Um dos muitos
milhares de edifícios acinzenta
dos de Londres é a séde da Re

al Força Aérea e de uma orga
nização combinada de opera
cões inclusive o quartel-general
da aviação norte-americana,
onde se mantém uma anotação
diária do trabalho que os ame

ricanos e britânicos estão rea

lizando com seus ataques aére
jízando com seus ataques aé
reos contra a Fortaleza Euro

péia de Hitler e particularmen
te contra a Alemanha propria
mente dita. Se o bombardeio aé
reo pode terminar a guerra, a

notação até agora é impressio
nante; mas o bombardeio aéreo
não terminou ainda nem a fa
se européia do conflito, e gran
de numero de pessoas autori
zadas duvida que, apesar das
táticas de saturacão de am

bas as forças
�

aéreas, êle

possa derrotar completamen
te a Alemanha naz.ísta, tão

grande é o domínio que o

grupo de Hitler e Himmler
conserva sobre o atônito povo
do F�2ich. Assim é que prosse
guem os preparativos para a a

bertura da segunda frente ter
restre. Tem-se como certo, aqui
e alhures, que essa segunda
frente será aberta, mas o lugar
ou lugares são enigmas no mo

mento. Será uma surpresa
quando isso se verificar, tanto
para Hitler quanto para o res

to do mundo. As estatísticas Isernpres são aborrecidas, mas

teem um significado quando
se caminha pelas ruas de Lon
dres e se vê o resultado de umas
quantas centenas de toneladas
de bombas lançadas a interva
los sobre a vasta metropole do
estuario do Tamisa, e se imagi
na qual deve ser o resultado
obtido em Berlim com os mui
tos milhares de toneladas de
bombas lançadas na séde do
hitlerismo pelos aviões da 8a It"orça Aérea Americana e do
Comando de Bombardeio da
RAF. A anotação a respeito de
Berlim já se aproxima de 25
mil toneladas. A anotacão refe
rente a Londres, desde agosto
de 1940, é de umas 2.500 tonela

das, ou seja, a décima parte a

penas do que se lançou sobre
a capital de Hitler. O Livro

Azul, que alguns corresponden
tes tiveram ocasião de ver, diz
que, quase metade da parte cen

tral de Berlim foi destruida, e

que os bombardeiros agora es-
� "e•••tNI$ Ii :tão operando sobre os suburbios : (Ida cidade, onde ficam situados i)

O" I..

r

$.... .

O

muitas industrias de guerra. : :
Por isso, quando se caminha : :
através de Londres, e se con- : :
templa o efeito de algumas , I

centenas de toneladas de bom- : :
bas, pode-se imaginar o que te- : CONTINENTAL :
rá acontecido a Berlim. assegu- • !ra-se que 18 mil pessoas morre-.I As mais famosas' os mais o
ram asfixiadas em Hamburgo, _ musicas} com

:
por terem ficado presas no tu- : famosos artistas. :nel sob o rio Elba, há cerca de - /'

•• ULTIMAS NOVIDADES Agências e Representações em Geral80 mil mortos em Berlim. São •
'

: Matriz: Florianópolis
sem dúvida resultados que mos- : N (DRADI LAR»: Rua João Pinto, n. 5
tram a eficiencia do bombar- : a v.

• Caixa Postal, 37
deio aéreo. Em represália os ti : Filial: C�esciúma .

- •
- : -t •

II T
�

e: O Rua Flonano Pe ixo to , s/n [Edíf

1alemães satIsfaze� sua vaica- : ua raiano. u

_, Próprio). Telegramas: "PRIMUS"
de com O que os Ingleses cha- : : Agentes nos principais municipios

Iruam l:t;ora de ataques de "ga- 1 Q @O.O••••@.®0••• !IIIcafil ��__!__........ do Estado --�����������IIIIIII�'!!!!!!Ã

ap

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

MACHADO & CIA.

5
a (§tZi

Herdeiro
Presuntivo
de Churchill

I'VIR(jE ESPECIALIDADE"

Mussolini chamou-lhe «o bôbo mais
bem vestido da Europa»; mas não
será êle o próximo PrimeiroMinis
tro da Inglaterra? Leia amovimen
tada biografia de Anthony Eden,
no número de SELECÕES para fe
vereiro. E, mais:
Sob as trevas de Paris. Duas
mulheres em luta com a Gestapo .

Comovente heroísmo de milhões
de pessoas das classes populares
francesas... Pág. 93.

A maior falcatrua da His
tória. Lições da outra guerra
são advertências, hoje ... Pág.72.
Cinqüenta anos sem greve •

O que uma grande companhia
americana conseguiu «por se pre
ocupar com os homens elas suas

oficinas» . .. Pág. 76.

Quem foi afinal que sal
vou? Uma mulher e um menino
abandonados num bote ao sabor

das onelas... Pág. 79.

Não deixe de ler êstes e outros
23 notáveis artigos no número de

Representante Gerai no Brasll:
FERNANDO CHII'IIAGLTA

Rua do Rosário. 55-A - 2,0 andar - Rio

Ci A. WEr-rZgL INDUS1"'RIAl...-JOINVII�LE (Marca regisl.)

CONSEUVA E lJESIN.F.EUTA A SUA UOUPA

PrestigIa o Govêrno e aI!

-Iasses armadas, - 00 seré�
um "quinta. eolunísta". (L
D. l'.).

Camrsas, Gravatas, Pijames
Meias das melhores, pelos me

nores preços só na CASA MlS·
CILANEA - Rua Trajano. 12

TONICO lio CEREBRO
'fONICO DOS MUSCULOS
O. Pálidos. DePluperldo.,
Esgotldos, Anêmico., Mãe.
que crilm Mlgrol, Crilnçl'
r.quíticII. receberão I lonl·
ficlção gerll do orSlniamo

COI'P O

Sa ogue n 01
Llc. D.N.S.P. n· 199, da 1921

o sabão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�!O����������lde "li;'I�ml!'1111 ::L�::D:::�� , �:;������m Nos
Tuberculosos recebeu dados es- meios bem informados, reina

(.��i\�[?���f�{�r�:����: :,IIIRIrfr�i:�ln,llI' �:::OCC�::LU::' r���;}���ií�iJjilf
nas, Pará, Maranhão, Piauí, na zona da cabeça-de-ponte
Ceará, Rio Grande do Norte,

LI·vro para o soldado V�iamos os R g
de Anzío-Nettuno, foram mais

Paraíba, Pernambuco, Alagoas, resultados e ressou aos intensas as atividades entre
Sergipe, Bahia, Espírito Santo, Rio, 23 (A. N.) .- Teve lugar U

Aliados e nazistas. Os aliados
Rio de Janeiro, Minas Gerais, ontem a tarde, na Bibliotéca Londres, 23 (U. P.) - Pode- Estados nidos repeliram vigorosos ataques
São Paulo, Paraná, Santa Ca- da A. B. I., imponente cerimõ- rosas íormacões de "Forta- . . , inimigos e lançaram contra-

tarina, Rio Grande do Sul e nia cívica, com a entrega de 12 lezas Voadoras" e "Liberators" RIO, 23 (A. N.) - VIa ae.rea, ataques, conseguindo rnelho-
lVlato Grosso. Pela ánalise des- caixas estantes para os cpmba- escoltados por máquinas de [regressou a�? Estados Umd,os rar a sua situacão. As fôrcas
ses dados verifica-se que a tu- tentes brasileiros, produto da caça aliadas voltaram a inter-lo. senhor Eunco P�nteado, pI�- aéreas das Nacões Unidas de-

. berculino-reação em escolares Campanha do Livro para o nar-se, na �anhã de hoje em I
SIdente da �.unta mter-�:nen- senvolveram grande acãc du

deu 45 (� de positívídade e o Soldado, iniciativa da Legião território do b.'2ich. E a emisso- can,a. de Cate e c?nselheno �o- rante a jornada passada, ata
exame clínico de 3.017 pessoas Brasileira de Assistência, que ra de Berlim salientou que é r�elcIaI da en�baIxada do Bra- cando instalações ferroviárias
permitiu a confirmação de 553. para isso contou com o concur- "sumamente poderosa forma- s11 naquele paIs. nazistas em Papua, Verona,
casos novos; o pneumotórac8j!so de diversas associações des- ção a inimiga que segue apa- Foram Bologna, Rimini e outros pon-
foi aplicado em 1.114 pacien- ta capital. Cêrca de 50 mil vo- rentemente na direção da capi- ltos

da Itália. Também foram
tes: procedeu-se ainha a 1.06G \ lumes foram doados pelo povo tal nazista". Os aparelhos que recompensados atacada� as �ontes ferroviária.s
radiografias e 6.464 radíosco-Í do Distrito Federal. Após o ser- se internaram hoje sôbre ter- Rio, 23 (A. N.) _ O Presí- de Poggíbonsí, Arezzo e Popoli.
pias. Submeteram-se a exame! vico de seleção, executado pe- ritório alemão, levaram ·1:5 mi- dente da República assinou de-
fluroscópico para cadastro to-l las bibliotecárias �écnicas, to- nutos atravessando a costa ereto concedendo aos aspíran- Vem ao Paranárácico UL070 pessoas, das quais ram organizadas as referidas britânica, rumo a costa euro- tes Arí Soares, Carlos Simões

. ,.

175 foram reconhecidas tubel'-, caixas estantes. Estiveram pre- péia. Pacheco, Edgard Pereira de RlO.'_23 (E.) - Dev�ra segu�r
culosas. A reunião desses da- sentes à solenidade o coronel _ -

------ _--

Beauclair Eduardo Pereira de aVIa0 para o Parana, na pro-
dos aos anteriores nos intor- Mário Gomes, representante O dr. Aur.élio Roto10 _de volta Studardt 'e Raul Lopes Cardoso

I xi.ma_ semana,. o ministl:o d�
ma que, no ano passado foram' do Ministro da Guerra; coman- de �ua vla�em a s�o. PaulO I a medalha de distinção, de prt-] VIa�ao, que inaugurara an,
submetidas a rosentgenfotogra-: dante Fontes, representante do e Rl!_reabrlU sua cllmca. meira classe, como recompe�-I va:'�os me.lhoramentos. � visi-

fia naqueles Estados 155.206 i Ministro da Marinha; coronel
A Alemanha I sa ao serviço prestado no dia taI� �s mmas de carvao de

pessoas, com o reconheciment.o Godofredo, do Ministério da
_

: 27 de agôsto de 1943, quando Curitiba.
de 6.190 tuberculosos, ou se- Aeronáutica; dr. Fernando es�a derrotada \ num zesto de coragem e abne-

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

jam 4, �c do total examinado. Brandão, ?a Viaçã.o,. e G:.�t��s RIO, 2,3 (A. N.) ,-pDe�passa:. i gação� se atiraram ao mar, na DEl�Orad05
.' 'e, "

....... u -- ........_�"L--u .. Me -- .. _. altas autoridades CIVIS e mlh-I gem pOI N�tal, pIOc_d�llt,e•. �o'" Escola Naval, por ocasião do
"

RlO, .�3 (A. N,) ---:- ...� �1� cto-CO��prar -�;
-

CÃSÃ·MisêÊ tares. Falou, no ato, pela sra. I Estados Umd�s, rumo a Alll�a desastre ocorrido com o avião' na Regional dos çOl.., eios t. Te
LÂNEA é saber economizar. Rosinha Mendonça Lima, 01 do Norte, ? dIpl�mata polonês "Cidade de São Paulo" da legrafos tor?�u pubhc� que .e11-
ilftiiô·;·ifte-s·d'â

....

F6rcâ
....· ..·

dr. Vieira de Melo, que enalte-: �-'ranz. Arcinzenkí d,ecl.arou a�s VASP, salvando, assim, a'vida c0n;tendas, Impressos, jornais .e
ceu a obra da L. B. A. e fez vo- Jorn�ll.stas que a R:ls?la e aml-I de tres passageiros. revistas, 'postados nesta capi-

Expedicionária tos para que os soldados bras i- ga vizinha da Polônia desde
__�_ tal nos dias 15 e 16 do correu-

O Presidente da República leiros encontrassem naquelaSj1920. Afirmou que a Alemanha r- g f" B °1 te, destinados a São Paulo e

aprovou, por decreto assinado bibliotécas metívo para mo- ?stá derrotad� mas resistirá IpO ra Ia rasl outros Estados do sul do país,
na pasta da Guerra, o plano mentos agradáveis e úteis. ainda por muito tempo. P' -d �f'-·'· 1 fora�, em grande parte, con-
dos uniformes que serãousados' reCl�a-se e um o leia sumidos no íncendío do carro

pela Força Expedicionária Bra- comp.os�t�r para tra.balhos número 260, que fazia parte da
sileira, OmerClalS, !�g���fetlvo�_ composição do trem Hp· 3, no

tiv����: aU�!;�:tl���da��nd�r��: A V T S O Tojo falou sério �����t�e Q������v��l�t�n��n��
blicar em nossa edição do dia

M DE R d Nova Yorque, 23 (U. P.) _ Melo, no ramal paulista.A firma proprietário da tA O' LA • em virtu e
21, foram ditados pelas condi-

S
.

d d Vários altos dirigentes milita-da sua projetada transformação em ocre o e
ções de clima e terreno e111'O-

1 d res do Japão, falando pelaAnonima, reforma e amp ioçéio os atuaes ramos
peus.

comerciais. bem como do seu sistema crediário, emissora de Tóquio, destaca-
Os oficiais terão seis tipos f 1 d ram ser grave a situação mili-

isto no sentido de oferecer ainda maiores aei i cr-
di versos de uniformes, todos d.f tal' do país. Alguns dos orado-des aos seus fregueses, eeidiu r o ze r
porém de côr verde oliva, va- res salientaram ser necessária
dando unicamente o tecido. DE 10 DE ABRIL ATt 30 DE JUHHO uma maior mobilização dos ja-
Será de gabardine o 5° tipo C, poneses para o esforço de guer-
e de brim o demais. UMA COMPLETA E TOTAL LIQUIDAÇÃO DO STOK ATUAL. ra da nação. Um porta-voz do
As praças terão, também, exército destacou que a atual

seis uniformes da mesma côr I TUDO SERÁ VENDIDO PELO CUSTO, situação é a mais grave duran-
e em acôrdo com os usados pe- te toda a existência do Im-
1 ticiai inclusive o sortimento de novidades J'á encomen-
os o iciars.

I
pério Nipônico- P E t INo decreto referido o presí- dado para o próximo invérno. ara s oco mo

dente da República autorizou Durante o periodo dessa liquidação, as vendas f' I E tPre Ira lima parte {e seu s acalmo, 23 (U. P.) _. O
o ministro da Guerra a aprovar 1 serãe feitas sómente dinheiro à vista. tA".., 1 I.' ')' t

"

t f' I dAI rnco ('lU ...,e os 1'0 ,oe1l e ,mlnIs 1'0 In an es Altones em-
as uniformes das enfermeiras »nbr(' do �ospita� d� Cadda·lbarc?u �oje para Estocolmo. É
e demais elementos que acom-! V It

� .Ie", e estara contrJlJllIlHLo ]}ura'o prImeIrO membro do gabine-
p.anham a Força Expedicioná- Agora é tea1ro o aram a carga {lHe êle tome mais um pouco te finlandês que viaja para es-
l'Ia.

RI'o 23 (A N) A cl'dade Nova Iorque, 23 (U. P.) � de leite, tenha .mellloreAs medi- ta cap.ital, desde as frustradas
As insígnias dos postos obe� ,. !

.. _- .

'

-

d
.

t d R U P E aSSIstIU, na manha de hOJe, a O comunicado do Alto Coman-I (,H.mentos, �als 'conforto no negoclaço�s ..de paz russo-fin-
eeem ao �lS �111a o. .

'.' ., metamorfose do primeiro cine- do alemão informa qW? as fôr-! leIto de sofrImento, etc. �tc..• landesas, ImcIadas em EsLocol-
hordadas a lmha. cll1za.:. claro, ma que por determinação da ças soviéticas que irromperam «'a�panha de Humamdadc mo.
com as mes:na� dlmensoes, em Prefeitura se transformou em em Kowel foram repelidas pe- do Hospital de Caridade). ----.--___;;---

tOdAos OIS un:_fOldmes: .. teatro, para atender ao desen- los alemães inicialmente, vol-l AO encontro
co ocaçao as Illslgl1laS se- .

t d
...

t· d t d .' t' ,------------ Nova Delhi, 24 (U. P.)
,

f'
..

d volvImen o as mICla lvas aSj an o, pOlem, a a acaI nova- A sau'de ..ce Roosevelt P I fra: - para os o lCIaIS, e C011 -

.

t t
' .

. t l' h '
A. U oe erosas

_ orça s bl'ii ânicas es-

f 'd d l' t
artIs as pa nclOS. ' men e as ln as germamcas. \H h' t 23 (U P)

-

1 I
.

01'1111 a e com o c ISpOS o no .

'v as mg on, ..

- Lao mal'C lanc o velas estrada::,
R. U. P. E.: S

·

d d II ". "O
·

I Mo 11m Os médicos do presidente Roo- do leste da Jndia, em direcão à
-para as praças, no braço oele a e anonima u mercla e. ano sevelt declararam que o esta- fonteira da Birmânia. Aé'recli-

esquerdo, logo abaixo do dis- Acham-se à disposição dos srs. acionistas, os do- do geral de saude do primeiro l.a�se que estes contingents vão
tlntivo da F. E. B., e, a mesma cumentos de que trata o art. 99 do deerito-le-í na 2627. magistrado tende a melhorar ao encontro elas forças nilJôni-
altura, no braço direito. de 26 de setembro de 1940. defi�itiva�ente, com a termi-I (.as de invasão, uas fronteira"
- Nos gorros sem pala dos HUGO MOELLMANN, Diretor gerente. naçao do mverno. {li) Estado de Manipul'.

oficiais, são bordados na face

eS6�le����intivos de armas e ser Jornalista argentina :°r..�c,:::�Yya
viços são os mesmos adotados Rio,23 (A. N.) _ Está sendo Moscou, 24 (0'. P) --- As

;pelo R. U. P. E., porém borda- esperada esta tarde, de Buenos tropas do Primeiro Exército ("la.
dos com linha cinza, claro: Aires, via aérea, a senhora Lu- "Uel'ânia reü1"cLtram a of2nsi-

Os oficiais com () curso de cy MacCrudden Walker Leigh, va, avançando d'� 40 a 60 (jui
estado-maior usarão o diRtinti� Qonhecida jorna�ista a.rgenti- lômetros. Param capturadas as

vo do R. U. P. E. . na, que viaja acompanhada de cidades de Kopychint';y e

É facultado aos sub�tenentes sua filhinha Vanya. Depois de Trembovlya, além de outrilS
e sargentos conduzirem o 50 breve permanência no Rio, a 200 localidades.
uu iforll1e tipo C do mesmo mo- senhora MacCrudden prosse�
delo dos oficiais. guirá viagem para Londres,
As peça.s dos 6° e 7° unifor- pois foi nomeada correspon

mes, eonfeccionados em brim dente especial do jornal pIa
mescla azulou zuarte, serão tino "La Nacion" na Grã-Bre
dist.ribuído à F. E. B. até esgo- tanha. Naquele país, a mesma
tar-se o estoque existente. jornalista pronunciará confe-

O mesmo critério se obser- rências sôbre a cultura e a eco

vará para os artigos dos mode- nômia a11gentina, tendo sido
los anteriores já confeeciona- para tanto comissionada pelo
PQS p�ra a F. E. :a. govêmo d,� :auep,qs Aires,

(

..

, O ESTADO-Sexta.'eirs, 24 de Marco de '944
......................� � ���--.�

SANGT JI�N(.�)]� __

Contém oito elementos tônicos
Fósforo, Cálc:o, Vanadato e

Arsenjato de
Sódio, etc.

Porto da Laguna
Rio, 23 (A. N.) - o Presi

dente da República aSêinou de- Icreta-lei, abrindo pelo Minis
tério da Viação, o crédito espe'
cial de dois milhões 829.612
cruzeiros e 80 centavos, para
as obras e o aparelhamento do
porto de Laguna.

Os Pálidos, Dt'p�uperado§,
Esgotados. Aoemicos,

Mag{"<I�, Mães Que Criam.
CrltiUçaS Rl:lquilkas rece·
berão ti tunHlcação gemi

do o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


