
Sofia foi abandonada, anunciou a r .)jJ.
LONDRES1 12 (U. P.) --- A B. B. C. ANUNCIOU QUE FOI ORDENADA A EVAtUACÃO DE \ SOFIA PEr ;�PÕflJiACÃO

REQUISITARAM TODOS OS VEíCULOS E MEIOS DE TRANSPORTE PARA �jvrIRAR A po-
PULAÇÃO CIVIL DA CAPITAL BúLGARA.
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Proezas de um

lalso padre

oRio (Pelo correio) - Armando'
VaJe Belo, de 22 anos, solteiro e re-I
sidente à rua Baía 484, em Belo Ho

rizonte, esteve durante cinco a110S

no convento dos frades f'rancisca

nos, em Petrópolis, depois de CUl'

sal' o glnúsio municipal da Vaigi
nha, no sul de Minas, e a Faculdade

de :\Iedicina da capital mineira, até Ano XXIX Io 2° ano, não tomando, porém, as

ordens eclesiásticas. ----------------------------------------------------------

Em dias do Inês passado, Arman- Soaram as sirenes O Brasl-1 lu-Iara" em qualquer frenledo foi p.ra Niterói e daí, vestido de I
frade, para o Espírito Santo, onde Londres, 12 (D. P.) - Hoje, ÚS

f
A

d t dcelebrou cinco casamentos e fez :W horas, foram ouvidas ais sn-ones e· com orças e o as. . anti-aéreas da zona molt-opo lbta.nn.dois batiza<[üs. Em seguida, visitou Meia hora depois, era dado () sinal
as ci<lades fluminenses de Bom .Te- dê que o perigo passára. As bate- Rio, 13 (A. B.) - O general Iniciado sua palestra, o general dias com 77 horas de vôo.
sús de Itabapoarna e Itaboraí, paru rias anti-aeree.s trabalharam inten- Mascarenhas de Morais, chefe da Mascarenhas descreveu a viagem I Quatro oficiais que integraramonde levou dois meninos, morado- sarnentc; procurando afa�t�r os �U-

localidade do interior de I cantes, em torno d� estuar io do Ta- Comissão Militar brasileira que à Africa e daí à Itália, aonde a I a comissão ficaram adidos ao 5°res numa ,
nusa e da costa oriental. .
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.
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f I d d d
-

cujos pais conseguiu captar a con- esteve em VIsta ao teatro a guer- comissão 01 com a ina i a e e exército americano para funções
fiança; e ele Itaboraí rumou para Oficiais britânicos ra na Itália, recebeu, hoje, os jor- visitar o teatro de operações do técnicas e proveito da FAB.
São Gonçalo, ficando hospedado na em Bucareste nalistas, afim de lhes falar não só Mediterrâneo e estudar as condi- Referindq-se à participação do
residência do vigário local, padre Estocolmo, 12 (D. P.) - I,n,fo['- sôbre a viagem que realizou co- ções locais para o futuro embar- Brasil na guerra, declarou que" oGodofre.do l3azenco. mações não confinmadas indicam b b d b IArmando celebrou missa no Abri- que três o,�i<Ci.ais br.i túnicos l.criau;l mo tam ém sô re a organização que e tropas rasi eiras. Brasil lutará em .qualquer frente
o' C -ist Redentor naquele muni- chegad? a Búcenestc, pior via ae- da fôrça expedicionária brasilei- A viagem teve inÍc�o no dia 6 e que forças de todas as armas"o. II. o : . I rea afiim-de confcrenci ar com o .. -

I d d b f' dópio e de volta fOI preso pelo pa- gcrneral Amtonescu, chef'e d.o !SI0- ra e sua participaçao nos aconte- e ezem ro In o e em seu per- integrarão o Exército Expecioná-
dre Godofredo, que havia sido Íln-I võrno runueno. Ao qllle parece, os cimentos bélicos.

-

curso de ida e volta durou 25 no.
fnrmarlo não Ler o padre as ordens nefl€lr.id·os mídírares tle�'i,al]11 si cI'Ü

I .: Li a e estar a polícia no convidados pelas au,l,ortdad�s ru- I nBurlOU as fÔrcsscc estas cS. a I menas e con Iercnci ar-am nao só- li

seu encalço. Removido para a 1 .' mente com Antonescu mas tam- armadas
delegacia auxiliar, foi o Ialso reli-; hém com os seus a<llxiiia,res. Coris- RIO, 13 (A. �.) - Acaba de ser

gioso el;caminhado à D. G. L, que I ta que os oficiais britânicos t�- enví ado ao Tribunal de Segurança ,

, 'ava como autor de várias ri am exibido a Antoncscu uma co-

J
o pr-ocesso i<l1lsklllll'ado corur-a o cs-

o procur
,.' "1 pia. f'otos tàtica de 'Uma suposta panhol Romeu Esteves Cid, por

."chalntages.' , inclusive no C_onv�il1to proposta de paz ClI;] separado fei- ofensas às fôrças armadas ln-asilei-
dos Fraill,clscanos, em Petropohs. I'a piel'a Allema:nha a HUSSHl. ra.s.

o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SAN'I'A CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
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A questão do combustível
H.TO, 13 ( A"�.) - O presidente do C. N. P. anunciou que ainda! não

concluiu, apezar elo intenso trabalho desenvolvido, a revisão das Iicen
ças expedidas para o t'rMego, esperando terminar êsse serviço ainda
hôje, quando Iornecer-á uma nota :l imprensai.

- "Não abr-ir-ei exceção alguma, uma vez que se trata do ínterêsse

vitortnsamente
geral" - disse depois de acentuar que sôbre o assmnto já conferenciara
com o chefe de polícia e com o ministro da aeronáutica, O coronel
Carlos Barreto frizou, ainda, que as medidas tornadas visam evitar a

Durnbrov itsa, situada a 27 quilô- ;\'LOSC'Oll, 12 (C. P.) - Destaca- paralização L01al, ao mesmo tempo que ampara o tráfego coletivo e de
metros ao norte de San-ny e a mais, mcrutos de guerúbheir os russos da veículos de carga para garantir o abastecimento à população. Acrescen
de 50 qu.ilômetr-os aro oéste ela am- zona de Lelliilll<gipa,dro, dispersaram tou. que _,no 1ll�ll1ento não haverá Inova redução no fonnecimento de ga
í.i.ga fu-ontelra polonesa, f'ôrças alernâs que procuruvam 1('- zoli.na. E preC1SO que o povo compreenda que as medida!s tem a fina

Vralr ao Reich habitantcs de 100 lidade .illlstamcnte de evitar que o govêeno seja forçado a toma.r uma
localidades sovh�ticars. Foram ani-I· resolução extrema, pois a falta cIe navios petroleiros agravada! 110S úl-
qlJliJardos 800 so1.dra(],os naziS<tas. timos dias, torna precária quu,llIuer remessa de combustível.

Os continuam investindorussos
I.Joll'lIIl·CS, 12 (D. P.) - Podere

sas Iôroas russas estão avançando
,raprirdallillente aio oéste de Sarny e

d-e _1I;,()vo@nad, VoHnsk. FoOi o que
acIn1Ji,t i li hoje o Allto-Cormrarl1d'O al'e
mão lua se J'lefe.riT 310 deeSlenvolvi
mento da Iluta n.a l'egrã-o da fron
teira pololl1lo-rus,sla.

Londres, 12 (D. P.) - Impoa'Í.an
les fôrcas süviét,ica.s el1'coertram-se
�m plen,a ofensÍ\na·, v,isal1rclo wni

�[llÍ'la.r a oabeça-de-po,n,te na_zis:ta
lle Nikiop,ol, nra pa'l1te meri.-IloOnrul
rl'a ou.rva do Dn.ilep,elr. Üs russlOs

inicdrarl'alm o atraque dc.püis de uma

vioLenta p<l'Ieparraçã,o r!.c U!l·rtilhari,a .

Foi o que infrOlrmou hO,Í<e o A�lo
Go-mralil'dü na.zis,ta. Ainda s,egul1'do
1 mesma fonte, l'USSOS aJemã\es es-
1:10 €Imple lliba,clo s e 111 slaiug,r 0nrt a b a
lalha.

Mosoou, 12 (D. P.) - As van

guu,rd'a,s das fôrç'als de Vatntin j.fl
se en,c.onrtnam a mlenlo.s de 65 qm-

. lôll1Ielt.rüs aü s,udéste de P>irusk, im
portalllte dcliade ferl'lrov.i,á'fia do an

tigo tenritórri'o da Po!l&l1iia. Infoif
macões arnl.orizacIa.s, salielnltam que
,as fôrçlli.� dro genretDal Va>l:urtin ooupa
ram e' u],t,rrapra:>slaram a estação dE

Roma novamente atacada
r Loodres, 12 (D. P.) - Ao meio dia ele hoje, a cida�e d� �oma foi

bombardeada pelos alviões anglo-amerioa!i1'os. O ataque fOI noticwdo pela
emi.s,sora de H())11a, que acresceil1tou: "Os aviõe,s atacan.tes também so

brevoaram a eidade do Vaticano". Segundo a mesma; difl1Lsora, tres bom

bardeiros haviam si,do a,batidos pelos caças nazistas até o momento d:)

s('!' prropalruda a informação.

Uma conferência para resolver
caso bolivianoo

Wa,<;hi,ngl.o,n, 12 (U. P.) - O Departal11emto de Estado l1ã9 tem co

Illtmb'lrio algum 11 fazer e111 torno ela pro:posta par.a, a convocaçao, de uma

confe]'êncira, na qual se,riar resolvido � !,cconl;eCll11ento, cio go�erl�'o }o
liviaolO. Ofidalmetnte, por.tanto, nada f()(] posslve� obteJ em W c�Sh111t:>tOll I
sôbre a prOJ)osta de autoria do charn'celer mexICal!0' sr..Padllha. El?]
MOll<levirdéu, porém, a imprensai co,l1lenta � sllgestao mexJc;ana, CO�lS1-

derando-a vantajosa por isso que, rel11ovel'la �Ualqlle!' obstaclllo a um

cll<tendimento coletivo. O jornal "La Mmlal1a" dl� tambem CIye o processo
indicado pelo México econ�mizado t.em:po e dana oportu<lll?aele a? pr�- I
l1ul1eiame1nto das chal1celanas amenCa,n·aS, tornando-o, a,ssnl1, maIS CfI-jcaz.

Uma cifra astronômica e a

oplDlao do sr�, �timson,
Washingtolll', 12 (U. P.) - O pJ'e- aos .JolnalIstas, que aS pe,rdas aré

s:·..1ente Roosevelt submeteu ao
I
reas norte-americanas durante o

Cl;ngreSso norte-americano, o novo: ataque de terça-feira contra fi. �lé!
orçamento de guerra. 11111)orta _ fI, manha foram eleva,das, porem,

"erba 1'1'" arstronômica cifra de 100 compcrn'sadas pelos elevados dan.,15

biliões de dólares sendo êste ,o te"-I causados ao inimigo. Referindo-se

ceiI'o ol'çamento 'elaborado para à guerra n: R{:ssia, St.iI11S011 afi;',

tempo de guerra. O chefe da naçã\l I mou' qlle nao ha pJ'opr�an�enl�e um

também apresentou suas rccomel\" desmoronamento da reslstencla na,

dações sôbre a receita fiscail, tema, zista: naquela frelI1'1:e. Isto porque os

que vem sendo deba,tirdo no. Parla- alemães, ao que pare.ce, estão re

compensarclas pel.os elevados danos cnancIo em ordem e procura.ndo
vérsias. Enqnalnto isso, o secretário manter mais ou menos intados seus

da Guerra, sr. Stimson, confirmou, efetivos.
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Teatro da
borracha
Fortaleza, (via aérea) - Por ini

ciativa de jovens atores cearenses,
será instaludo, brevemente, nesta

capital, o Teatro da Borracha, que
excursionará pelos Estados do Nor
te e do Nordeste, realizando espe
tácuãos de propaganda e diversão
para os trabwlhadores que se des
tinam à Amazônia.

as armas

IConferência dos
Vhanceleres
A efeméride de hoje assinala o

segundo aniversário da histórica
Conferência dos Chanceleres, rea.
lizada no Rio de Janeiro, sob a

presidência do ministro Osvaldo
Aranha, à qual estiveram presen
tes os minishos de Exterior de 21
Repúblicas Americanas.
Data de então. o compromisso

continental de unidade americana
em torno dos ideais dilmocráticos
a, ainda, a atitude definida da�
Américas. diante da nova guerra
mundial.
Foi em consequência do acordo

havido nessa magna e imponente
assernbléa, que o Brasil e outras
nações do Novo Mundo romperClm
relações com os poises do «eixo» e

• deliberaram hipotecar solidariedade
militar coletiva em caso de agres
são.
Para o Brasil. que honrou seus

compromissos de maneira formal 8
integral, a data de hoje significa
a consagração de sua política in
ternacional e de sua fidelidade aos
ideais de liberdade e de Justiça.
que nos haverão de orientar atra
vez dos séculos, porque assim iii

exigem as tradições nacionais.

Portugal coeso ao
lado dos Aliados
mo, 13 (A. N.) - O Cionsll'l do

Erra:>i,l na cidade d,e Pôrto, que ae'a
ba d,e CibegaT a esta capilta.l, erm de
claraçõ'e's aos ,iül'nalrisltas arfinl1'o,u
C)iL�e POI'tugal é um Oa'sÍs na E'l1'r,o
pa apleZa!r da inf.1uê:nda da il1.fHltra
çãü a!lemã,' O provo plOiJ'ltuguês di:s
se-elsta coesro aJO .llado dos aliad<os
oon.firanrte rua ação dle Sallazl3,r. Jjnter�
l'og,arclo sôbr,e a fa:sle final da gu.er
ra, resrpo.nd,eu que tod,a a gente es
pelra a paz em 1944.

Formidável batalha aérea
'sôbre a Alemanha

::.Y1ais lima vez a.s az,as nopte-americanas oobriram-s'e de gló
rias nos cé'lus dia Allema.nh!a l1iaz.i.slta" eom () gigarnltesClO raid con

tra ah"Js constituidos J.)or fábricas d'e aviões inrilmigos. A ulz do
dia, m.ais de 700 ForrtaJ,eZlaiS Voadonas e Liberartors, es'coMados
PO[' wv,iõles ThunldcrbOIUs, LightllÍlngs e caças de longo rái o· de
açã-o, ergllie�"nlll vôo da>lgul1l lngalr da IngLa,terra e atacaram im
pl{llcáv'elmell1<te s·cus obj<etiV'os., necluzi,nrc!Jo.os a montões de cle�
troços, a'p,esnr d,a intensa resistên,cia do.s nazistas. Esse artaque
deu mo,ti,vo pa.ra a nuai,s f'ormi,dúvrt'l batalha aé,rea desta guerra.
As pcrd<as sofni,das pelos nIQlr,te·amerricanos elevam-se a 59 bom
hardreirros, slegllll1rdo o c,ol1luniüad.o of,ioi.al, c s,ão as mali,o'r)Cs des
dle o art,a.q.ue r,ea,IJÍZladro, há Í['es me'Sles, oOI1t.ra Swei,n<ÍlTll't, quan,do
f,O'ram abatid,os 60 aviõers. Ma.s em co<mpenlsração os a:lemãe,s per
deram S'eguI'arnc.l1ite mais cIre 100 a,p.a'!',elhos e oalcll'lra-s,e, 111reS111IO

!,xta.a.olÍriciaJ'mel1ite, que ars p,eT{las da Lu�Lwaff,e foi de 4 para
c.a.cl.a nI0T'te4amerr,icarll'0. Os nazirSltas mobi'Uzarnam, nté o I,imite
máxiil11ro, todos o.S aviões cIre caç.a cJ:i,sponíV'eis p'a'ra sua defesa,
mas nã,o cOl1s'eguiralll1 f,rns.trarr o ataque nÜirte-amerrÍ<Cano o qual,
segunidlo declanoll o ge'i1rera,l Hanmold, chefe d,as fôrç,as aéreas
do exército, infligoitl "um cios mais sÉll'iloS prejuizos já impostos
à a,�iacão al,el11ã".

Os rre'l,artos dos pilroto,s são un.âruimes em test.emli'llIDoaa:, a vio
lênda da baia,lha aél'c.a. Os alemãe,s fizeram funciona'!' c:ontra
os .a,taclallites s,ellS n,OVIOIS canhõ,e,s fogllletes, Srelll eonsegui'!', en

tr.Cltalnlo, resrLvllta<d'os esrpreoi.ais.' SÓ<me.J1rte uma formação d'e Fo,rt.a
lezras VroarclOlfas s'ofreu 15 a 20 at,aques drürs caç,a's in.imigols e os
bombandlerinos 1l'0ntc-a'l11lCiric,an,os foram prer.sleguildos elur,a!ll'te tres
horas, p'Ü'r enx,arm'es de c·a'c'as na21istas. Um raicl como êss.e das
FO['ltaJez,as V,oa,cLora,s e elos "Libell'laiIJorrs tem o v,a'].o,r duma verd,a
deim batalha, pois lliã,o sómen'te cOlncorl1e p,a,r.a destrocar as fôr
ç.as aiÍurarn,tes do inimigo, como a,ind.a aféota cons·idle,r;àVlelmente
seu proten.cia1 fi,e prod.ução. A'ssim, o resultado oo.mperns,a Pllrena
mel1lte a pc'rd,a de 60 ou mesmo ma1s lJombaQ'dlCÍros com SIlJaS he
róicas triplüaçôe.s.

- ---------------�

Navios da Vitória
Novra I'Ü.rque, 13 (D. P.) - AC'[l-

. ba de Sler lançado ao mar o pri
l11·eiro Vlapo·r d'a sélr.ie denominada
"Nav,io<s ()oa Vitóil,1a". S.eu co{).n,sr1rll
tor, .sr. I(,ai!sle.r, dredalrou qUle as em

barl'cações d'es's,e tipo p.odie,rão fazer
a v,ia,gem de ida e vol,ta á Ingla�
l.(}�,ra, em 20 di.\\Is., __ . :__.j

Esperam apenas a ordem do
alto-comando aliado

Londres, 12 (D. P.) � "O Brasil possue uma f.o·rça, expedido
nária cbl11pletamehte eqUipada, instruida e mecalnizada, disposl[a a

unir-sE! aos exerci tos aliados". Foi o que afirmou o senhor Moniz

de Arargão, embaixador br:}õileiro, num discurso que pronunciou
no Hotary Clube da capital britâ,nica. Afirmou ainda o diplomata
hrasilei'j'o que as forças armadas do Brasil apenas esperam ai ordem
do Alto-Comando aliado para segulÍr rt1rl11o a frente de batalha. O
senhor MO'Iliz ele Aralgão referiu-se também ao palPeI desempenhado
pela força aérea e pela ma1'inha do B.rasil na batalha do Atlântico,
destacando que os brasileiros destruiram 14 snbmaa.'1no.s �nllmgos,
ou &eja 7% dos co<rsrurios nazistalS afunda,dos no ano passado, em

af'�las dQ AtlântÍ{;o.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o AVAí EXCURSIOKARÁ ,A BLUMENAU
Em virtude de cornbinaçào havir!n com o presidente do Blumcnau,

li () Avuí excursionarú a Blumcunu afim de disputar a taça "Nerõu Ra-
mos ", numa série de "a melhor das três",

!
() encontro dos dois esqundrões se efetuará em principios ele Ievc-

L __' X
rei ro próximo.

_ I Como é de \'01', essas compeí içôcs serão acompan harlas com grande
entusiasmo pelos "f'ans" de ambas as entidades,

At��nc�F���!�1 VIR."- O G���WS�ORTOALE- t��úc��:ftig��ls lG c 18 (lo corrente,

Zcliudro H,cis, (1'0 cargo de escri- FOl11os informados de que .o Grõ- - O Operúr io, de Ponta Grossa,
vao. mio Purtoalegrense aceitou o con- acaba elc sagrar-se, pela 13u. vez,
- FIOIi promovlda, 1.)Ol" antii!ui-'BIR E AR'Mfl1JEf,@ U....·1·,'.... J.'�..·.,,�.·I'·',: 1'3'" (' T' [/

vite do Figueirense pa.ru aqui dis-I campeão pondagrossensc de Iul e-
I { f "�r

,

(J c l'�'
'

I " l ·�w,
II \ pular uma série de jogos arnisto- bó].

l,a>f 'c,. a pno . "v ar ta � 'al'a .orc cno

II' '11lTl'j na.
I

-sos. - Jogarão arn istosamente, do-
_ Foi promovido, cx-of'Ii cio, dia A visita elo afamado esquadrão mingo próximo, os conjuntos do

DÜ'eltol'ia das Obras Púbhic as para serú pelos Iins do mês cm curso. I Cor int ian s e elo Santos.
o Departamento das Mun ic.ipa lirla- Rua V. Meireles, 11 Foi, também, estudada ai possibl- � O lho Branco conquistou pela
des, o oficial adrnin istrat i \'0 :\lan- lirlade de o Figueirense retribuir a

11Ii.a.
vez, o titulo de campeão de

S ETI P kl C visita dos ganchos, indo em pr i nci- Iutchól de Parauaguá.frerl o . i lvcira Leite. p SCOS - Roll-mops - Herrings - ic es - ama- -

_ 'Rara a oarr-ciru de dcscnh.ista, I � C d
pios de f'cvcrc iro a P. Alegre. - A Federação Hiograndensc de

foi nomeado i n te r i n am en te. () sr,' roe s recheados - Sondwichs - ebolinhas - Ovos e -- I Futebol oferecerá hoje, à noite, um

Moacir Dutra Br-mven ut li. tainha fumadas - Pernil _ Pasteis - Empadas EXCURSÃO DO FIGUEIRENSE I grande banquete aos cronistas es-

I' � Em seu plano de atividades, o port ivos de Porto Alegre.
r ina }f�;�l1�o��������.r a 11(·el1(.'<1 a . c- ;�Ia[ame - Peixe frito, etc. etc. !Figueirense pretende ex cnrsionar a I - Arquimedes, centre-avante da
_ O sr, Evaldo Schacf'Icr foi de-

-------'------------------------.- Blurucnau, onde cnf'renl.a rá o Blu- seleção baiana, está sendo cobiça-
menauense. do pelo Fluminense. do Rio.sign.ado para responder pelo exp e- C t Soel·al de ADosentados - Brandão renovou seu contratod iente dia Departa nuerulo dias ;vr'll- eu ro, e CAn'JI'E01\JATO ESTADUAL DE' com o Corint ians.ni c ipal idades durante as ferias do I. I 1

a'espe�tl���a t��;��· Souza foi adrni- Reformados de Santa Catarina Em contin����B�IL disputa <lo
tkla como d actilógnafu ela Cernis- 1a. (onvcca"'ã O Call1peonato Estadual de Futeból, Isão dc Estud'os (los Serviço's Esta-I _

,. enfrl"ntar-se-ào domingo, em Join-
.duais. Sao convidédos os srs. SOClOS, para a sessão de Assembléia vile, as 2,guerridns equipes do Avaí
- BeJ,isl3lria F.arias foi nomeada 1 Geral, a realizar· se dia 19 do corrente, às 4 horas da tarde. c rio América, este daquela cidade.

1 f·
, Os azurras esperalll confirmarp�l"a o cargo (e eJ1l'erlllelra lnUl1l-

na séde social provisória, à Rua Pedro Ivo, n° 9, com o fim
clpnl: dI' d'.

. seus anteriores triunfos, lllas os

_ Bama o CH'l'go de fi.�caJ al1xi- e ser e elta a nova Irttorta. valorosos defensores do América
lhu' dia Pnefei<tnra de Florkllnúp01:is Pede·se insistentemente o comparec:merito de todos os Indo farão para le�ar a. mclhor.
foram adnütic],os os srs. Roberto associados.
«��l J... llZ Costa e .T oã,o Samp1alio

�tlllSillva. Fpolis" 10 de Janeiro de 1944
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o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

T€1. .1022-Cx. postal 1:19

ASSiNATURAS
Na Capital:

A,n'o Cr' 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr' 20,00
Mês Cr' 7,00
Número avulso c-s 0,30

No Interior:
Ano Cr' BO.OO
Semestre Cr� 45.00
Tr-imestre Cr' 25.00

Anúnci oa mediante contráto

C!

(I

Os originais, mesmo não pu

I
blícados, não serão devolvi.

dos,

A direção não se responsa
biliza pelos conceitos emítj

I
dos nos artigos assinados I

����!!!!!!l'!!=,::::�=_��'"

o ESTADO Esportivot-'í�'9b===;:==C=""I."""'=tI==J)=f===b�� Ao 1"<10 do ;'�G�e3RES/t!;t f.) �I���!l;��,�El,m sido um do,
mais decisivos propugn adoi-cs do esporte bretão em Florianópolis.

Sua atuação tem sido das mais destacadas c não poucas vitórias lhe
enriquecem os anais sociais

Supci-ior a todos os obstáculos como o nosso, surgem diante das

I belas iniciativas, tem conseguido impor-se pelo zelo e entusiásmo com

I que colabora no progresso cspoi I ivo local. E para, durante o ano em

I curso, apresentar um quadro de primeira, capaz de lhe assegurar uma

lJ()si�:iio de destaque lJO pchol ismo i lhéo, está envidando 'Iouva,veis '2S

forços na aquisição rlc bons elementos.
Além de outros vai ::'gora experimentar Xaxá do Santos F. C. da �:i-

-_:TE-=: rla«!c de Santos, e conforme o padrão elc jogo que apresentar em nossos

gramados, será nssinario o conlralo.
Desta Forma, o "alvi-negro" proporcionará um jogo sempre mais

lladl'onizndo e se tornarú tcrui vcl adversário em qualquer competição.
Podemos, também, adin'l.tul', que () Pigunircnse, pretende contratar

o ponteiro esquerdo Saul, do Curiti ha F, C., da capital paranàensc.

=:'l====::o

_---l�O�fómô,.]I----1
!

DIA 16

. Quando alguém, tnl cotM ti�
Ih.iro da iluetraQl!.o ...cima, ofureceJ"
lhe, em runll.."al gesto, um cll.1ice do
excelente !\peritlvo K NOT, !emllnl
se V. Sin. de acrescentar, ao o.gradJ>.
081 B gentilezo,:E1.1EE T.411d
(!,EN O NEli APEí?ITIVO

I'R.Ej)/!.ETtJI

"So i rêe Mignon" com

às 19 horas.
inicio

na��t�1
{/I'f rooovro DA KI10TfA.//tO. CO/'!. e SEfiVROS

'-- IT/••'Aí -l

Fundação do Brasil Central
Rio, 12 (A. N.) o l11inistl'o

João Albertu designou () dI'. Paulo
dc Assis Hibeiro para chefiar o se-

1
tOl' norte da Fundação d.o Brasil JCentral.

DIA 22
Sensacional
temporada

abertura da
carnavalesca.

QUE:'II SERÁ O CAMPEÃO?
Xo estúdio da rua Bocaiu va medirão forças, domingo, os conjuntos

do Paula Ramos e do Avui (amadores) cm disputa do Cunrpcunato de
Amador-es.

A li tuaçào do Paula Ramos tem despertado muito in t erêsse, pelo
que é de se prever que gramdc assis tõncia irá ao campo para assistir li
pugna que prorne l e se]' scnsuciorial.

DIVERSAS
- O Indepeneliente, de Buenos

Aires, cxige 200 mil cruzeiros pelo
litesUHfo lilwratório cle Sastre. . I

- .Jurandir firmou novo compro·
IIlisso COIl1 o Flallle.ngo, recebendo
100 lllil cruzeiros dc "luvas". I

- A segunda partida cntrc as se

leções argclnti'l1a c urllgu,a,ia, rea!i
zadn domingo último, em Montevj-!
rléu, aCIlSOll honroso empate pela r---------------_
contagem de 3 a 3. Renda: 300 mil
cruzeiros. Salstre atuou na extrema
direita do "onze" nrgentino.
- Todos os titulares do Juventus,

de São Paulo, renOVa1'3Jll seus con
tratos.

- O Corintians concedeu 60 dins
rIe férias ao grande centro-médio
'Brandão.
- O Jabaquara, ele Santos, jo· � ,__. _!

CamISas Gravatas Pijames Quem sonegar informações à E8-
Mias d;s mehores, 'pelos me

I
tatísti�a .M�lit.ar. trabalha em pról

, de pais InImIgo. E, nesse caso.
nores preços so na CASA MIS será julgado, militarmente, como
CILAN EA - Rua Trajano. l::! inimilll'o do Rrasil (D_ E. M.>.

BARROSO X VANGUARDA
Numa partida revanche, (l Van

guarda enfrentará, domingo, os

'rapazes cio Barroso, esperando re

hnbililatr-se da derrota que lhe l'oi
imposta em jogo anterior,

A DIRETORIA
8 v. 4

D
tia.feira HOJE

E
A's 7,30 horas:

Um filme documentário de raro esplendor

O VaUcano de Pio XII
Joan Bermett e Don Ameche em:

Confirlne ou desminta
Dr. ALEXANDRE DE

MATTOS
CIRURGIÃO DENTISTA

Cons. Rua Nunes l'\/[achado
n. 7 -- (EdificiQ S. Francisco).

Consultas diariamente
das duas às 7 horas,

COMPLEMENTO NACIONAL (DFB) Nat.
PORTEIRO DONALD (Desenho Colorido)

A VOZ DO MUNDO -- Jornal.
Preçus 3,00 2,00. e 1.00 Imp. até 14 anos

A's 7,30 horas!
Um sucesso positivo de

Liam] Atwiil no filme Horripilante, Mababro e Sinistro:

O médico louco
COMPLEMENTO l'TAClONAL (DFB Nat.)
CIGANO POR AMOR (Short Colorido)

Preço: Cr$ 1,50 único, Impr. até 10 anos

Domingo-Odeon, Marlene Dietrich, Randolph Sbott e

John Wdyne em:

Indomável
Mais uma produção de Frank Lloyd

AOS SRS. INDUSrrRIAIS
IMPOSTO SINDICAL

A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FLORIANOPOLIS,
na sua qualidade d� representante da Contederação Nacional
da Indústria, convida os srs, empregadores industriais a reco
lherem ao BtiDCO do Brasil, no decorrer do mês de janeiro, o

imposto sindical relaLivo ao exercício de 1944 e que é devido
àquela Confederação, desde Glue não exista Sindicato da cate
goria econÔmica respectiva.

As guias de recolhimento poderão ser obtidas na séde da
Associação, à rua Trajano, 13 - sobrado,

Faça economia1 Compre na «A CAPITAL»!
Ali, V. S. encontrará o maior sortimento de artigos para homens e crianças.

Faça o seu p!'esente de NATAL e ANO NOVO, comprando os artigos da Casa (cA CAPITAL».
Linhos estr':lnge·iros e nacionais - Casemiras - Panamá: - Albene - Tussor - Brins - Camisas - Cintos - Suspensórios

Meios - Calçados - Roupas feitos paro homens e crianças - Gl'altatas - Jogos de gravatas e lenços. ,

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

.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Gl'ito do faruaval 110 (1ube Doze de Agosto
Quinze de Janeiro :-Sensacional
poderão ser reservadas na secretaria do Clube,

/

As- mesas

fVid;-Socl�il mWeliI'k1
: 1 ••••••••

1
1

•
ANIVERSARIOS

Transcorre, hoje, a data nata

licio do dr. Mário Wendhausem,
médico aqui residente.

Fazem anos hoje:
a src. d. Amélia Richard da Ro

cha, espôsa do sr. Mário Rocha.

a sro , d. Alexandrina Grizard

-Pereira.
a srita. Vera, filha do saudoso

dr. Adernar Gdio.
a sra. d. Salita Souza Vieira, es

pôsa do sr , Odilon Vieira.

Tlajantfl81
Seguiu para Itajaí, o desembar

gador Henrique Fontes, diretor da
Faculdade de Direito

Regressou do Rio, o ... Jaime
Linhares, chefe de secção de des

pachos da Empresa de Navegação
Hoepcke.

Em gozo de férias, seguiram pa
ra o norte do Estado, as sritas.

Glória e Odália de Oliveira.

Enfermos:
Encontra-se enferma a sra. d.

Elita Campos, espôsa do sr , Alava
Campos, do comercio local.

.-

Clubes.
O Gremio Juventude, Anexo ao

Clube R. Limoense comunicou-nos

que em sessão de Assembléia Ge
ral, realizada no dia 9 do corren-

'':e, às 10 horas, na séde do Clube
Recreativo Limoense. ficou assim
constituid'a sua novaDiretoria Presi
dente -- Nilza Maciel; Vice Presi
dente.· Carmen Digiacomo; la.
secretária -- Maria Santina Vieira;
20. secretária -- Maria Conceição
Lissa; la. tesoureira -- Zulma Me
lo; 20. tesoureira -. Eloazia Maria
Vieira; Oradora -- Nilce Calvet.
Comissão Fiscal: Nadir Garcia.

Lilia Santos e Clotildes Silva.
Comissão Sindicancia: Virginia

Cunha, Enedina Freitas e Erotil
des Silva.
Zeladoras: Realci Silva e Alice

Ramos da Silva.

o santo do dia
St· Hilário, Bispo e

Doutor da Igreja
Foi pelo ano de 320 que, em

Poitiers. nasceu um dos maiores
herois da fé. A circunstância de
os pais pertencerem à fidalguia e

possuirem grandes riquezas permi
tia ao jovem Hilário estudos só
lidos em Poitiers e Bordéos. Pagtio
ainda, sentia'se Hilário pouco sa

tisfeito num ambiente onde com

peavam a luxúria e a incredulida
de. Procurava a verdade, e seu es

pírito, formado pelo estudo da fi

losofia, reconhe(;eu a existência de
um só Deus. Quando, corno por

acaso, lhe caíu nas mõos um e

xemplar da Sagrada Escritura. fez
dela seu estudo predileto e rece

beu o batismo, esforçando se de
viver a sua fé. Estava já casado,
quando foi eleito bispo de sua

cidade natal. Mas, desde o mo

mento de sua sagração observou
continência absoluta, tendo a ale

gria de conseguir a conversão de
sua mulher e da filha que, ainda,
eram pagãs. Corno bispo, Hilário
tornou-se uma coluna da Igreja
nas tremendas lutas contra a he
resia. Sua profunda inteligência,
aguçada por um estudo constante
fez dele um lutador invencfvel.
Por isto, os advers&rios o calunia
vam perante o imperador Constân
cio, que o desterrou para a Frígia,
onde êle continuou a defender
e f i c a' z m e n t e a Igreja,
preJando e escrevendo livros de

imperecível valor. Temendo esta

atividade. os próprios adversários
sugeriram ao imperador que per'
mitisse a Hilário a volta para. a

pátria. Os últimos anos da vida
empregou-os o grande bispo para
restituir a unidade da fé à Galia.
Quando, em 366, mOr-reu, deixou
'II.J. po.(1 pQ.cificado,

1 que o amor-perfeito ainda
existe em estado selvagem

nos campos da Europa; e que
foi uma botânica inglesa. Lady
Mary Tennet, guem, comondo
sob sua proteção aquela flor,
em 1810, tornou-a daí em di
ante conhecida e cultivada em

todos os jardins do mundo.

2 que, anualmente, empregam-
se os fígados de noventa a

cem milhões de bacalhaus para
a extração do conhecido óleo
usado na medicina.

3 que, em muitos hoteis de
Londres, serve-se a comida

em protos aquecidos eletrica
mente; e que, dêsse modo, os

clientes podem comer devagar e

os alimentos conservam-se quen
tes até o fim da refeição.

4 que os iranianos costumam
muitas vezes rogar esta pra

ga: «Faça-te Deus como o cha
péu de um cristão»; e Clue isso
S8 refere ao movimento contí
nuo em que os ocidentais sem

pre trazem os chapéus para
cumprim..ntar as pessoas que
encontram, coisa que os muçul
manos nunca fazem com seus

turbantes.

A língua brasileira
A língua brasileira é muito he

Ja. Mas é um bocado díf'ícil.
Em quase todos os idiomas

existem três gêneros: - mas

culino, feminino e neutro. Na

língua brasileira há também três
gêneros: - o gênero masculino,
o gênero f'ernim imo c o gênero li
vre. O gênero neutro não se com

preende nesta terra. A Naç-lo
está em guerra e não há lugar
para nenbrali dades.
País vastíssimo, mo Brasil lu

do é gigantesco. É fácil de per
ceber-se, assim que a construção
dos aumentativos e dos superla
tivos adquira enorme importm
cia.. As mulheres que se chamam
Vera em qualquer parte do mun

do, são batizadas como Veríssi
mas no Brasil.

«Soírée»
preço de Cr$

5 que, no Japão, a produção
de «salte». ou cerveja de

arroz, alcança a enorme quan
tidade de 1 bilião e 200 milhões
de litros anualmente.

6 que, na Rumânia ocidental,
está ainda hoje em vigor um

costume singular: todos os anos,
no dia de São Pedro e São Peru
lo, faz-se no cimo do Monte
Gaina, a uma altitude de 1500
metros, a feira das jovens que
procuram maridos e para alí
acodem de todas as aldeias cir
cunvizinhas.

o preceito do dia
Conforme os sintomas que pre

dominam e o órgão ou o sistema

comprometido, a gripe é chamada
naso-faringeana, gastro-intestinal
ou abdominal, respiratória ou torá
cica, e nervosa. SNES.

contingentes de
médicos especia
lizados par a o Corpo
Exp�dícionáríó

Há nomes que mudam de gê
nero e de número quando pas
sam para o 'aumentativo. Por

exemplo: - umru trilha grande
em brasileiro é trilhão.
Em geral todos os nomes ter

minados em consoante formam
o aumentativo acrescentando o

sufixo "ão". Por exemplo:
'o1_lI"B'J - {UO � o1_lI<lUf - {<lUI

Mas há também muitos no-

mes termi.nados em vogais que
seguem a mesma regra, deven
do-se notar, entretanto, que os

femininos se transformam em

masculinos e os masculinos em

femininos. Exemplos: Mama
mamão; galo - galã.
Na Iíngua hrasilei ra tudo é

tão notávelmcnte grande,
atl:é os diminutivos acabam

ao 10,00

ruo, 12 (E.) - No decorrer do
mês pr-óximo findo foram conclui
dos os Cursos de Medicina Especia
lizada, promovidos pela Liga da De
fesa Nacional sob o patrocínio da
Dir-ctor ie de Saúde do Exército. Das
três centenas de médicos matr icula

dos, mais de duzentos fizer-am [ús
aos diplomas o que vem mostrar o

i ntcrêsse que despertou na classe
médica a realização desses cursos

c a perfeita união entre a medicina.
civil e os meios militares brasilei
ros na relaltizaçruo da suprema tare

fa, o e.smagamento do inimigo n. 1
do Brasil e da Humanidade, o nazi

nipü-fa.scisl11o.
Foram os segnrindes os prof'esso

rcs que, com grande profíciêcia mi
nistrarum os cursos : V'ellitoo da Silva
_ Doenças Infecciosas ; Hugo Pi
nheiro Gu'imarães - Cirurgia; Deo
lindo Couto - Neurologia; Heitor
Carr-ilho - Psiquiatria ; Joaquârn
MOita _ Derl11ato-sifilografia.; Al
berto Renzo - Tisiologia; David
Sanson Oto-�'ino-Iaringologia;
Svlvio Abreu Fialho - Oftahno,]o
gia; Manoel <ie Abreu - Raddülo
gi-a; Decio Parreiras - Medicina
<io Trabalho nas In<iústrias de
Guerra.
O prof. .roaquit1l Mota, como pre

sidente da Comissão Médica <Ia Liga
da, Defesa Nacional, coordenou os

trabalhos dos Cursos.
Os diplomas serão conferidos em

ses'são solene, com a presença de al
ta,s autoridades, hoje, às 21 ho,ras,
nn Academia Nacional de Medicina.

que
em

"ão", COlll0 se fossem aumentati
vos. Por exemplo: Gigante
anão.
Mas não é só. As mulheres de

pequena estatura, por compen
sação da natureza, têm a língua
também descomunalmente com

prida.
É essa ciccunstânci a, aliás,

que engrandece, de modo geral,
a língua brasileira.

Barão de Itararé

..
' .....-_..._-_-_-_....- ...._-----........_-...._._-_._--.......

Ultimos estilos de finos
MOBILIARIOS

ACABA DE RECEBER o

Agencia: Rua Pedro Soares, 9
......-.._"--_._-.-.-_---.-_-.-..-.-. .-...p. - .",..,..",

As anedotas e pIadas aparen
temente Ingênuas são grande f
armas de desagregação mane

Jadas pela "quinta-coluna"
(L. D. N.).

CENTRO ESPIRITA REDENTOR
Filial

1." e 2. a CONVOCAÇÃO
Devendo ser realizada. no dia

16 do corrente, Domingo, às 15
horas. a eleição da Diretoria dessa
instituição. para o período 1944/45,
convido -os Snrs_ Sacias a com

parecerem, para esse fim, à sua

séde social. à Avenida Mauro Ra
mos, 242.
Florianópolis, 10 de Janeiro de

1944.
OLGA CARDOSO La SecretcíriCl,

(antiga

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

salas de visita, de fino acabamento

Vendas à vista e a prazo

,-,J�........w.-_-..._-_-........_-_-_-_-_- ....._.._..__..-_......- __._.-__._.-_·......__.·....--..- ....-.-.......

Um caso (brabo» ...
TUo, 12 (E.) - Mo> processo

de d'eSlaij)a',op'rti,açã'O dia Cornp a
rrhia Fenro-Canr il de VHIa Isa
bel, .Q juiz Ribas Carmeiro, da
1.a V13Q1a da Eaz.enda Púbâica
eXJalnOIU o seguinte despacho :

"Não. se zamgue o nohre Sir. 1.0

procurador da Prefeitura enn

não poder eu; ainda urna vez,
atendê-in, porquanto a Recebe
donia do Disteico Federal já in
formou o que ponde infou-mac,
mostrando que o saldo lá exis
terute não chega pana atender ao

que pretende a Prefeitura. Sei
que o caso é dos que os cabo
chos chamam de- "bnabo e isto
assinalei e 111 longo despa cho an

ter-íor. Voltem, assim, os autos
ao cltr. 10 ,PIl'Iooul!1a,<ior da Pref'ei
tura, prura que S5. assunmndo
requehra meduda exequivel ".

MACHADO & CIA.
A.G1l:NC� E REPRESENTAÇOES

Caixa postal - 37. Rua João Pinto - 6.

Florlan6poU.
Sub-lUtentes B08 principais mUll.lcfplOll do

ESTADO

I A L E X A N O R E: IPapai faleceu. E' neces-
sária sua presença por

II
causa do inventário.

TUTTI
-_o�"':r

3 v. - 3

Não tenhas dúvIda em de
nunciar um "quinta-coluna",
por mais que pareça teu ami
go; não merece tua estima um
traidor da Pátria. (L. D. N.). ,

w........._....-...-.-_..........·.-_·.__-.-_·_·.....-.·.-.-.-.·.-_·_·.·.-..-_-.-_......_-,_._••-_-_...�

Resolvido, enfim, seu problema financeiro!
A.dquira. TUDO de que necessitar,

de UMA SÓ VEZ,
paga.ndo PAltCELADA.lVIElVITE,

com as VANTAGENS da compra. à, vista,
servindo-se do

,

SISTEMA CREDIARIO KNOT
Roupas
CIIlçados

M6vels
Rádios
Geladeiras
Bicicletas
Jóias

Livros
Chapéus
Instalações elétricas e sanitárias
Artllos para presentes

Peles
Casacos
Quaisquer artll05

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SEGUROS KNOT S, A,
RUI Felipe Schmldt. 34 - Sal, 5 - Telefon. 1634
Expediente: DI, 8 1, 1! • de. 14 I. 17 h.,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CreditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

Sort-tes nos dias 4 e 18 de cada mês,
PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00
Muitas bonütcacões e Inscrlções de pagamentos.

Médico gratís

NOTE BEM todas estas vantagens por apenas
, Cr $ 1,OC. Tudo que promete cu�

pre tncontínente. Não existe igual. Não reflita � !lao
duvíue um só instante. Concorra rara o proximo

sorteio. tenha cotíança, que, quando menos e sjsera r. a

sorte virá ao seu encontru

Conserve bem na memória os dias Lt e 18

----_ ' e __....._. ..- !
"'QfHMI ec�lMIImeooe�eoa>e�8ee&e··'WOeGW71O •

I· 0····'·
.

I': I :n ..

•e "\
••
•

i CC)LUM BIA !'
� .
t) f •
ti As mais amosas musIcas, com os mais •
• •

: famo sos arthtas. :
• o

I ÚLTIMAS NOVIDADES I
i Na «RADIOLAR» i
e o

: Rua Trajano, .6 :
e o
ft •
�..ooooo � .

Academia de Comércio de 8. Catarina
Livros didáticos para todas as cadeiras do

CURSO COMERCIAL BÁSICO e c-'"URSOS
COMERCIAIS TÉCNICOS.

Peça-os ao Representante.

IPROF. BELARMINO CORREIA GOMES.

I Rua General Bitencourt, 183.
FLORIANÓPOLIS

�---_,._;

Ormar Regueira e a Srita.
Vanda Bousfie!d Cláudio
participam seu noivado.

Fpolis., 7-1-44.

rc�Wl

l
� AGENTE EM FLORIANóPOLIS

�C AMP O S L O B O & C I A. - Rua Felive Schmidt, n. :J9
Caixa }'ostal D. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"

� SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAí, BLUME- �
� NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL �
_....,_,._,....................-."................- ...�--......----...........,..."..,,�.....,......

Capital e reservas Cr$ 71.1,56.189,20
Cifras do balanço de 1942:

Responsabilidades . . .. . Cr$ 4.999.477.500,58
Heceita . . " Or$ 70.681.048,2'0

AtJivo . Cr$ 105.961.917,70

Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$ 64.986.957,2()

Responsabilidades . " Cr$ 76.736.401,306,20

Bens de raiz (prédios e terrenos) Cr$ 23.742.65:,44
DIRETORES: - Dr. Pamfilo d'Ultra Freire de Carvalho, Dr. Francisco

de Sã e An[sio Massorra.

Agências e sub-agências em todo o território nacional. -.
Sucursal no

Uruguãi. Reguladores de avarias nas principais cidades da Amenca, Europa
e África.

I A Mobiliadora

o Sê bãc)

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
Ci . .\. WETZ.EI.J INDUSTRIAL-JOTNVILLE (Marca regisr.)

aão ..... 'altar •••••• alS".- t

Rumo aconselhável
Feilo o confronto na arreca

dacão do imposüo de rendia nos

úlÜm,ols virnle anos ver if'ica-sc
uma d,jf,C'J'iElnça ospantosa entre
os ex tnemos dessas duas d éoa
das, O ucréscimo, .alérn de obe
deccr ,a con.tlmna progr-ossâo, é
r-ealmenue colo s's'al.

Amuendudo o vol um e dos ne

gó ci.os quc (Yl'igilml'l1am essas Ia
bulosas c ilfnls, veri [,i oaunos, po.r
outro ·l,ado, que muitos melho
rarncmtos sr i nft rod uz i na'l1l em

d iver.sos namos de aí ivi d ad e.
Eneraram na vi du nacional ele
mentes novos de riqueza e de
producâo. :-IILullIieros·Hls Iúbr icas
S'C coristr-uir.am, PiPilIndcs ernp rc
en.d im.onao s .SIC executaram, e o

aspecto do piais 'se tnausf'orm ou

em sentido a'C"l'l1luadal1Jiente
pl'ogne�" i:, ta.

}J.as a nal ixomos as bases rio
prugr csso, c vejamux até que
p o.nto fomos levados pe lo surto
dos I'astos IllelhoraJnentos. Em
1922, l'0I111 pouco menos de 10
llril réis. C(lml)nn'l'a-se UIlJ mun

do dl' cois,as de lllili(kHle illl{,·
dinlta e til' qlwlild'ndc sLLp,erior.
() \'inlclll l\i'l'CllIIIHl'a COlIJO '1I1>Oe

da ·de \':1,11011". Foi aqllllck tempo,
diziacsll' a·I(� quc "ler villltens .iii
cm pos·sllli,r alg1ull1la riqlllezla".
Hoje, ·nu,o bú mais villtens. O

cl'llzei]'o aholiu da circulação a

J1IosSla :ln·tigIH 11l0pda fnaJfi:·i·(mit
ri,a. A I'Cmpa, qlue 'antes se ühti
Illha por algullIlas dezElnas c!'l'
C"T117e.ill'os, hoje nu,o s'e cO!lllpna
por sei.sce,l1Itos nel11 scteeentos.

Se os r:egr'lciOls a:l1lllentara�n,

as r-iquezas cresceraan, 'os .ren

d i.morntos fionarn arnphiados, oh
tendo o Estado 510ma fantàsí ioa
ma a'rl!'icoaldacãlo de i·Ill!pIOS.tOS, a

vd.da, por outro Iado, Idificl!,]tou
se eXltlrICllllla.mel1lte, de meuierra a

rcolanuar med i das presc r viado
ras do advento de uma crise.

E5ISiHIS medidas, se sâo ele iru

po rtància vítal pana a econo

mkl poprrlar , .ai.nrha não ooa-rcs

po.nlClcrnam,. to ela vli'a , à plenitude
dias ne�s'SlI'cl'aldcs do pais.
Diz 1UIIl Iécnico a lral i z<a d o,

CHIll a scguramça e .a expcr.iôn
cil<! d'e quem é versado na OOISla

públ icu, que a arnnecadaçã,o do

i'lIlp'o's.11() de nenrba puru o, a'I1,O
(,ol11re.nllc (' ost.imada '1110 d ôb ro
dia dr) amo .p assado. Gna, nâl() de
vc hu \',e r e'llllp,eln:b'l e 111 aurn ('11 -

tn>r os impostos. P'('llo con
í rário,

o cuirludo deve diTigil'-�,(' subrc
tudo cm nni.morar os ônus que
nesam xóbrc as cla sses protbuto
i·a.s e tr'alJalhislas. C0111 poucos
impost.os, lepcIll'os v<llloll'izarlos
os IlIOSSOS pmod'u.tos c, COlnSIC

ql1'ellltelllcnlr, o Il"aha,lho COHIS

lruti\"o d·os operálrios nacj.oln�us.
nc Sltl g'1',a Via dlal�, a'5S i III , �,s Illlelrüa

(lo'l,i,as f'H.cil,jltada:s ais VI'aIS de 00-

lllltlin,j.c.;cóes, tel'«'11110.5, selll .dúvi
rI'a, padll'ãlo <I,p vi'd.a ma,i's �.].ev!a
filO, com.pla�Í\'cl COllll a realt<!ladc
br'llsli ,I e i·ra..

;\lc.nlos i.mposf,os é o que os

hrasilei'l'os p('{lem. E não s·e,ria
êssc '0 runn() se.ns'Hlto?

Edilal para os cursos de trabolha

dores .menores e 'de formação ele

aprendizes de ofício

("COIl1re io da :\'k"nhã". ri o lN o

de Janeillo).

Aviso aos senhores índusu-iaís
de Florianópolis e São José que
até o dia 31 de janeiro próximo es
tá aberta inscrtcão aos exames de
seleção pmfilSsi.Qnal (pesquisas de
aptidão f'isíca e mental) para a ma
trtouia obrigatória de trabalhado
res menores aprendizes de ofício
nos cursos mantido pelo Servico
Nacional de Aprend izagem Indús
trial.

Os interessados deverão se diri
gir-se a esta Secção (SENAI
Praça 15 de Novembr-o, 9. - Edi
íic io INCa, 2° amdar - Florianó
polis) , a-fim-de obterem maioH�'s
esclar-ecimentos a respeito da abri
garLorid·ed·ade da , matricula, hem
C orno, para adquir-ir morlêlos de
pedidos de inscr içâo.
Todos os estabelecimentos imdus,

tr iais, de transporte, coruun i caçâo
c pesca, hem C'ÜlIllO os filiados à
Caixa de Aposentad or-in e Pensões
doos Servicos Públioo!S, são obriga·
dos a empre@a,r c m:atni'cUlla,r nos
cnrsüs IllIallitidos pe]lo SENAI:
a) "C1ll l1úm'ero cl,e traballbadores

menolr,es equival'el1te a 3% sôbre o

número total de empr,ega,clos;
b) Um núme'fiQ. de aprelndizes de

oficio equivalente a 5'70 sôbre o nú
Il)eno to,tal d,e operários ele ofício
que demandem .formaçã.o profis
si oll1a1.

O númel'O de aprendizes, para os
cfei,tos d,o p.resente edirtal, d€ve ser
inclui.ci'o no número total de operá
rios de ofícios que de-mandem for
lllaçáo p,rofils.sional.

gS"ta Seccãü eSltá oonsielerando
aLua.Jtnenle c:0ill10 ofíci,os que de
lIlandem formação pJ'lofissi onal, só
Illen,te os se@lünltes:
Ajustael,o'r, caldeÍlreiro, f.erreiro,

serra>ll1!l1ro, fundidor, latoeiro, gal-

I vanüp,lasta, 1l10deladm', torneir.o,
mecânic.o de a ll'tolllóv,eis, mecâni
co de refrigeração, mecânico-ar-
111eilr·o-e]:etriciSlta, eletridsta-m on t a
do,r, enr·olador e rá.dio-ele.tricista.
Enlalhad'or, estofiador, lIIa.rccnei

'O, segeiro, tano'eilro, to,rneiru ele
,nadúra e I'imeko.
Encanador, carpi,nteir,o-civil,can

.

eilr.o, ele.tricis.ta-imsta,lador, esluca
dor, ma.rm.orisla, peeJ.reil'o, pintor e
;'enreiro-arm adoro
Carpi,ntei'ro Naval.
Cilnz'elador, joal,l:wiro, Ja.pidúril'l;

relojoeLno e mccânioo-ótico.
Compositor, encadernador, fol·o

�ravaclOlr e implnessor.
Lapidáll'io d,e vidros e cristais,

molda.d,or-oeramis,ta e pinloT-vi-
cl rei.I1o.
Co,rreeiro, manroquineiro, cur-

li,elor, liLlV'eiro, pel,etei.ro e sapalleko.
Alf>aiate, bürdadeira, chapdeira,

co.stLl'reira, Hunista e üntllreiro.
Gravador (tec,idos),
Confeiteiro, padeiro e s,alsichei-

1'0.

Chamo a at.encão dlOls s,enhores
i ndulsltrLais pa.ra· o elisiP,oslt.o no ar
I ign 100, elo decreto-l<ei n. 4.481, de
16 d'(; julho de 1943, o·nele s·e lê.:
empregador da indústria que dei
xa'r ele cumprir as obrigações eslti
puladas no a·rti·g.o 10 elêste elecreto
lei, ficará slujeito à multa ele cinco
cruz·ei,ros por dia e pür aprenel iz
ou trabalhadolr menor nã,o admiti
do ou ma·tri.cuJado.
Florianóp.olis, 3 de jane.i,ro d'e

1944.
Belisário flamos

Auxi,li,ar Técni.co Zona d.e Floria
nópolils.

LIVROS
USADOS

Compra e Venda
Literatura, Pedagogia, Psico

l�gia. Matemática, DIreito, En·
genharia, Medicina Totografia,
Cinematogr afia, Eletricidade,
Rádio, Navegação Marítima e

Aérea, Geodeséa, Física, Qui
mica, Mecânica, Carpintaria,
etc etc.

O. L. ROS.l\
Rua Deodoro, 33.

Ailida à espera
Embora decorrido mais de um

mês, ainda ,não foi revelado pe
lo DASP o resultado dos estudos
que prometeu realizar para u

concessão de um aumento de
aposentadorias e reformas.
Não é ino[)ortuno que se re

[)roduzam as paluyras daquele
órgão, ,a respeito do assunto:
Foi em virtude da complexidade
da questão, e não por [>reconcei
to contra os inativos, que êste
Departamento dividiu o proble
ma e propôs o :aumento geral
dos 'servidores em atividade, fi
cando .j.lara estudo [>osterior a

situacão daqueles :outros".
É úma declaração insuscepti

vel de interpretações. Não temos

dúvida, por isso. quanto à aten

ção que o DASP, desde aquele
momento, esteja dedicando ao

caso.

Entretanto, é bem compreen
sivel a ansiedade dos inativos -

traduzida na correspondência
que continua a ser-nos dirigida
e na qual .se indag'a (io anda
mento dos estudos prometidos.
Conforme se noti.ciou, os ins

titutos (' caixas .de aposentado
rias deliberaram pagar em do
bro os benefícios ,do corrente
mês, à vista da impossibilidade
de ultimarem o exame da maté
ria. Depreende-se que, provavel
mente no mês [Hóximo, .os seus

aposentados e pensionistas já
estarão no .gozo .das tabelas ma

joradas. E cabe perguntar se,

porventura, os cálculos que para
isso terão ,de Ifazer tais �nstitlli
cões serão mais simples do que
iqueles que o .DASP deverá efe
tuar para atender là situação dGS
inativos do IEstado. Parece '.)ue
não.

Os dias passam. A carestia da
vida, "fenômeno de ordem ge
ral" na frase do ,presidente da
República, continua a ag'ravar
se. Ser.ia de louvar, assim qUe o
DASP .se desincumbisse, o mais
cedo possível, do compromisso
assumido com os inativos, de
modo que êles começassem a

ser beneficiados pela solução
prometida, desde Janeiro pró:�n
mo, princípio .do exercício.
("Diário de Notícias", do �io

de Janeiro).

Orgulhe-se do seu
relógio!

A

JOALHERIA GRILLO

S1\ NGTJ}1JN()I�
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseníato de
Sódio. etc.

Os Pálidos, Dep�uperfidos,
Esgotados. Anêmicos,

Magrus, Mães Que Criam.
Crltlnças Rdquítieas rece
berão a tonificação geral

do organismo com o

,:>��Ã���RCf""
ESPECIALIDADE

Refrigeração em geral .

Sorveteiros-Refrigeradores-Balcões-Frigorificos

F O L E I(para pronta entrega) Máquinas de e.screver-Rá-
dios-M6ve;s finos-Tapeçarlo

Z. S. BATTISTOTTI I E d D bRua Felipe Schmidt, 34 .. � C. Postal, 173 m_ Fone, 1549
.

score e ezem ro
FLORIANOPOLIS - SANTA CATAR_.��.........�.........u.......

t 4 lO!

recebeu variado sortimento
dClS famosos relógios

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

Rua Arcipreste Pa,va

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MÉDICO
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Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Anerfeieoamen.to e Longa Prática no Rio de Janeu-o

CONSIJLT,lS - Pela manhã: diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aOS

sábados, das 16,30 à" 18 horas - CONSULTóRIO: Rua João Pinto )l. 7, sobrado -

Fone: 1.461 -- Re&ldência: Rua Presidente Coutinho, �3.

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

Ex-Intel'no do Serviço de Clíruca Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do

Departamento de Saúde

CUNICA i\lÉDICA - ,Moléstias Inter-nas de adultos e crianças. CONSUL'róRI0

e B}:SII)ÉNCIA: Rua Felipe Schmidt ·n. 38 - 'I.'el. 812, CONSUL'l'AS - Das 16 às IH.

DR. ARAúJO
OLHOS, OUVIDOS, NARiZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

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

Rua Vitor Meireles,124. Fone 1447
-----------------------------

DR. SAVAS LACERDA
Ex.Interno de SeI-viço do Professor Leônidas Ferreira e ex-es tag iá r ío dos Serviço,

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

(Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia)
CheIa do Serviço de Oftalmologia do Deparramento de Satide e Hospital de Oartdade

Clinlca médtco-círúr-glca especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CONsur�TóRIO: Rua FeUpe Schmldt, 8, Fone 1259 - CONSULTAS: Das 15,31'

li! 18 hora. - UESID1l:NCIA: Conselheh-o MafJ:a, 77 - FLORIANóPOLIS.

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

de Caridade
CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 26 - Fone 1.405
Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 horas

HESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

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

Tratamento especializado das afecções dó Aparelho Genital Feminino.

TI'atamento moderno da Bl€rwrragla Aguda e Oroníca, sob controle en

noscopico (URETROSCOPIA) e de laboratório. Aparelhagem elétrica para os trato

�,entoS especializad.os. DIATERMIA - I0IFRA-VERMELHO.
CONSULTAS: Dieriamente das 14 às 18 11cras.l�BSlDÉNCl.h' Tiradelhes, 1\Sobrado

CONSULTORlO: Tiradentes, 14. FO.t\E: Uib::S. AUSENTE

DR.'BIASE FARACO
MÉDICO - chefe do Serviço de Sífilis do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS -- HAlOS INFH.A-VEHMELHOS E ULTHA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 2 às 5 h. R. Felipe Schmidt, 46
HES.: R. Marechal Guilherme, 33 -- FONE 1648

Cirurgia e Ortopeclla. Clinlca e Cirurgia
do torax. Partos e doençQ8 de senhoras. DR AURbLIO R'OTOLOCONSULTÓRIO: R. João Pinto 1 Diá. • EI '

riamente das 15 às 17 horas. RESID1tN· 'Médico _ Cirurgião _ Parteiro
elA: Almlr�te AlVim: 36� ��n.:�_._ R A lOS X
DR. ROLDÃO CONSONI Moderna �leP��oaU1. instalação

Diagnóstico precoce da. tuberculost
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômagô, afe
ções das vias biliares, rins, etc.

Aplica o Pneumo-torax artificiaJ
pára o tratamento da 'fuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

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

esquina Felipe Sohmidt
Das g às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs

Telefone 1.475

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
CUNICO

DR. DJAlMA
MOELLMANN

Formado pela Universidade de Gilnebra

Com prática nos hospLtais europeus

Cllnica médica em geral, pediatria, doen·

ças do sistema nervoso, aparelho genito
urtnário do homem e da mulher

Assiste. Técnico: DU. PAULO TAYARES
Ourso de Radiologia Clínica 'com o dr.

Manoel de Abreu Campanario (81l0 Pau·

lo�. Especializado em Higiene e Saúde

Pública, pela Universidade do Rio de Ja·

neIro. - Gabinete de Raio X - Electro·

!:artlilografia cllnica - Metabolismo ba·

sal - Sondagem Duodenal - Gabinete

de fisioterapia - Laboratório de m1.cros·

copia e análise clinica. - Rua Fernando

Machado, 8. Fone 1.195. - FlorianópollB

DR� REMIGIO
'CLíNICA MÉDICA

Moléstias internas, de Senhoras e Cri·

anças em Gilral. CONSULTóRIO: Rua

Felipe 8chmldt - Edifício Amélia Neto

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

SID:ENCIA: J Largo Benjamin
Constante, 3

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Médico - Cirurgião - Parteiro
Formado pela Faculdade de Medicina

da Un iversidade de São Paulo, onde foi
Assistente por vários anos do SerV'iço
Cirúrgico do Prof. Alípio Correia Neto
(Primeira Cadeira de Clínica Cirúrgica).
Com prática na clínica ginecológica do
Prof. Sila O. M�. Assistente do serviç_o
de partos do Prof. Domingos Delascio no

"Hospital Leão XIII".
Cirurgillo do estômago e vias b!l!are9,

Intestinos delgado e grosso, tiro ide, rins,
próstata e bexiga. Varicocele, hidrocele,
\Tarizes e hérnia. Doenças de Senhoras E!
partos.

ConsultaI, Das 9 às 12 horas nu
Casa de Saúde São Sebastião.

Opera na Casa de Saúde
São Sebastião

DR. SAULO RAMOS
�;speciallsta em moléstias de senhoraa -

Partos.
lLTA CIRURGIA ABDOMINAL:

_

estõ

nago, vesícula, útero, ovários, apêndlcé
tumores. etc. - CIRURGIA PLÁSTICA
[}O PERtNEO - Hérnias, Wdrocele, ve

dc<x:ele. Tratamento sem dor e operação
le llemorroldes e varizes - FracturaB.

Ipau'elhos de ltêsso. Opéra nOl! H08pltai.
de Florianópolis.

I'raça Pereira e OUvel..a, lO, Fone, 1.009.

ff(!lrárlo: Das 14 às 16 horas, dJarlameutp

HELENA CHAVES SOUSA
ENFERMJilIRA OnST1I:TRICA

<Parteira)

DIplomada pela Maternidade
de Florianópolis

Ateude chamados a qualqueo-
hora

Praça da Bandeira, 53 - 8ob.

(Antigo Larloto 13 de Maio.

Dr. Newton L. d'Avila
-- Médico -

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

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

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

Resid: Vidal Ramos, 66.
Fone 1061.

-

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642

Entrer. 21 domicílio
.

CASA M1SCELANEA, distri·
buidora dos Rádios R. C. A
Victor, Vávulas e Osicos,
RIolIi1 Trajano I 12.

Prestigia o Govêrno e .�

classes armadas, - ou ser'"
11m "quJnt•• colunbta". (Lo
D. N�),

r F

Continua fulminante o avanço russo-
Moscou, 12 (U. P.) - Continua Londres, 11 (e. P.) - Os exér- sistema ferroviário da Ucrânia.

com pleno êxito, o fuLminante avan- cites elo general Bagramian abri- UMA úNICA ROTA PARA :FUGIR
ço de Vatutin sôbre Zhmcrmka, ob- rUJlI consideráveis brechas nas P0- Moscou, 12 (U. P.) - Os últimos
jetivo rnaxirno cios russos na Ucrâ- siçõcs alemãs na zona de Vitebsk. avanços das tropas de Vatutín que
nia. Os ruais recentes despachos da Segundo informou. a emissora de operam no flanco sul da primeira
frente ele batalha indicam que as Viohí, apoiada em noticias prece- frente ucraniana, colocaraQ11-Ulas
fôrças soviéticas já ultrapassaram dentes de Berlim, os russos estão consielerávelmente mais perto do
Vimitsa pelo leste e já se encontram tentando cercar ai guarnição nazis- grande centro ferroviário de Vinit
a menos ele 25 quilômetros ele Zh- tH de Vitehsk. sa, a apenas 8 km. de o rio Bug, o

merinka. Com a ocupação de 2h111('- :;\10SCOll, 12 (U. P.) - Um grupo qual se enco.ntra a 87 km. de Bes
rinka, os russos cortaram a única elo exérci to sob o comando do ge- sábia e a 22 da estrada de ferro
comunicação ferroviária dos ale- neral Vatutin, depois de forç.ar a Odessa-Lemberg-Val<sóvia, única 1'0-

mães no sul ela Hússia, cercando passagem do rio Sluoh, avança rá- ta pela, qual poderão escapar os

virtualmente todas as fôrças ger- pidarucn te sôhrc o importante cen- exérci los alemães da chuva do
mân icas da curva do Dnieper, da tI'O polonês de Rovno, onde está Dnieper. Nesse setor as forças rus

zona de Kherson. Resta, agora, aos instalada a ndmínistrução alemã da sas apoderaram-se de Memirov, a

nazistas urna viagem através do Ucrâu ia. c já divldiram virtual- 40 km. a sudoeste de Vini��a, cor

mar Negro, completamente domina- mente cm <lulas partes as fôrças iní- tando assim a linha ferrOVIária que
do pela esquadra 'e aviação soviéti- migas nu: Polônia, as quais presen- vai desta, cidade para o sul, até
cas. Ao mesmo tempo que avan- temente. só se podem comunicar Odessa e paralela à rodovia do

çam os russos na direção da fron- pc];:, "ia Férrea Brest-Litor esk-Ko- mesmo rumo. Em consequência da
l cira antiga da Humânia, outras "WC]. As tropas de Vatutin tem por queda ele Vinitsa é iminente o iso

"órças soviéticas extendem-se ràpi- objetivo completar a destruição do lamento dais tropas nazistas.
iurnente pelo território da Ucrânia, WJ"w _ ._ _ _••_.. __,.____._._- _ _._-.. - ...,..,..,.

'!ue até Hl39 esteve em poder dos
voloneses. As mais recentes infor
-nações indicam que tanto Sarny
"01110 HO"\\'l1o já foram ul.lrupassa
Ias pelas ráj'>idas e poderosas Iô r
ças de Vatutin. Revelou-se, tam
')ém, que uma coluna ele tanques
"nssa já chegou a 14 quilômetros da
estrada Sarnv Rowno, de grande
importância para o abastecimento
los exércitos nazistas naquela rc

-;ião. O avanço russo no velho ter-
-itório ucraniano é tão profundo
[ue as fôrças de Vatutin já chega
'am a Liudvipol, situada a 45 qui
'órnetros ao n oroéste de Rowrio,
rue por sua vez encontra-se a cer

"a de 50 quilômetros da antiga
'ron í eirm russo-polonesa.
Estocolmo, 11 (U. P.) - As van

guar-das blindadas e motorizadas do
.eneral Vr..tulin já se encontram .1

r.ais de cem quilômetros ao céste
ia antiga Irontei ra russo-polonesa.
Londres, 11 (U P.) - Os nazistas

-stão aumentando o terror em lo
la a Polônia: numa tentativa deses
ierada para impedir a união dos
oatr iótas poloneses às tropas liher
tadoras soviéticas. Um informante
-olonês revelou que somente no
riês de dezembro foram executa
dos 647 pessoas em Varsóvia, 59ij
"111 Cacrov e 400 em Torun, No prin
-ipio do corrente mês, com a apro
vimação constante das fôrças de
Vatut in da antiga fronteira POl0112-
:2,1, os nazistas aumentaram as me

lidas de coação, prendendo grande
úmer o de poloneses, ou envia:ndo-I·JS. à fôrça, tua.is para o interior do

nais. Revelou ainda o mesmo infur-]
nante Que os alemães amordaçam
)�. patriótas antes dai execução,
lfim-ctc-que os mesmos não mor
'am dando vivas à Polônia.
Londres, 11 (U. P.) - A emisso

'a de Vichí a,caba ele alnunciar, CO!l-

"irmando uma informação de Esto PIANO'olmo, que os russos entraram em

')a'rny.

4,0 taZQY' cue
rltgtd dQ com-
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CURSO PROVISóRIO DE
EDUCAÇÁO FíSICA

(Reconhecido pelo ,Govêrno
Federal)

EDITAL
ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18
Declara aberta a inscrição aos

exames vestibulares
Comunico aos interessados que se

acha aberta a inscrição para os exa

mes vesUbulares, media:nte o qual
'ierá permitida ai matrkula no Cm'-
50 P. de Educa,ção Fí.sica do Es
lado.
Os canctidMos deverão satisfazer os

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

de idade;
c) -- Ter bons antecedentes;
.d) -- Ser vacinadD;
e) -- Ter boa constituição física

e lllcntall.
A inscrição será processada me

di::llllte requerimento dirigido ao

Inspetor de Educação Física, e de
vidamente in�tituido dos compro
vantes das alíneas a, b e c.

Q ualcruer informação a respeitlo,
poderá ser oMida, diáriame.nte, na

Inspetoria de Educaiçã,o Fisica (rua
João Pinto, 42), no horário do ex

pediente,
Florianópolis, 5 ele ja,neiro de

1944.
Cal), Américo Silveira d'Av i.la

Diretor

"""'__..........'.�IU..' .. t.....�••_t:li.��

sr. Cabot, no

Precisa-se alugar
um. Ofertas ao

Cabo Submarino.

MUDANÇA DE ESCR,íTÓRIO
-- Os Drs. Aldo Avila da

Luz e Leobérfo Leal comu
nicam aos se us clien tes e

amigos que mudaram seu

Escritório pa.ra a Rua Felipe
Schmidt, 25. sobrado. -

10 v. ·10

"S,ee

I "

Ia.r�, Irl��
Reconstruções, pinturas, reformas

Consulte nossos orçamentos poro pagamentos a

longo proso, prestações. m6dieos. e vera como é
faeil transformar seu prédio velho em uma cons·

trução moderno, mediante uma entrado pequeno.

Compra. venda e administração de imóveis.
Rua Felipe Schmidt n° 44

FLORIANÓPOLIS

SALAS asA��?�Z:;B:ata�:
para médi'Jos, es·

critórios ou representações n«l rua
Vítor Meireles, 18, sobradrl: Tratar

I
com João Matias, no mer,mo local.
das 9 às 11.30 e das 1", às 11.30

___________IlIIII IiWI I .I horas. 15v.10

FARMACIA ESPERANÇA
,

do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhá será a sua preferida

Oro&,". oaclonal.8 e estrangeiras - Homeopatias - PerfumarflUl

Artlgoll de borracha.

Garant&8e III f>xata observância no receltuArlo médico.

PREÇOS MÓDICOS.

.S
padrões maravilhosos. finíssimo acaboment'J das melhores

fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Casa IA T '80SA
Diariamente recebemos nov idades

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 -, FONE 1514

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AUXILIE Â 0011-
EXPERllllENTE ESTE REMÉDIO BATEL-A ooM o

��:�!e:���,��f�: i�:t::�:r���::i�r ����l��� f�garganta, certamente se alegrará ao sa R
.

t d E dbel' que essa tão aborrecida afecção de I .

agis f? e n ereços
saparece prontamen�e com o simples tra, I elegraflcosProfessora Francisca Alves Lamento, durante alguns dias, de PAR· Comunicou·nos o sr. Pacheco

<ievaerd MINT, o qual poderá adqulrir em qual, D'Avilo, Chefe do Tráfico Telegrá-
Alta noite, faleceu, na l'esidên· quer farmácia ou drogaria. fico, que o proso de validade de

cio da exma. viuva. Cantídio· AI· Nota-se uma grande melhora logo no andereços telegráficos, seja qual
ves de Sousa, na rua Bocaiuva, 2, pri:neiro dia. A respiração se torna maif 10r o dia em que se tenha rea

a veneranda educadora catarinen- I
facII e desaparecem, gradualmente, o; lizadc, terminará a 15 de janeiro

se sra. professora (aposentada) zumbidos dos ouvidos, a dor de cabeça do ano subsequente.
Francisca Alves Gevaerd, cujo se'

'1 sonolência e a obstrução nasal.

pultamento se realizará hoje às A perda do olfato e do paladar, a difi-

17 horas, no cemitério de !taco- culdade de ouvir e o desprendimento do

rubí. muco nasal na garganta são outros sinto·

A professora Dona Chiquinha, mas que indicam a presença de catarro,

como era conhecida dos alunos e o qual deve-se combater com o tratamen·

respectivas famílias, foi uma gren - to de Parmint.

de trabalhadora do magistério pri- I '--------------
mário, �endo que muitos oidadãos, Rela�o"es russo-que hOJe ocupam lugares de des- , \I
taque na vida pública local, pas-I polonesassaram pelos bancos de sua mo·

desta escola isolada. I J I 13 (P P) O' b'�oTIl(,I'els, L.. - ga l-

I nete p,ololl1i&S anun,c.ioll que vai rea-
, ta,r m� relacões rli\p'lIOil11:'!,ticas- com

'Quem vael ao ar a Hús,si,a ,o" que constitui o passo
I' I preliolni,nall' pa.r'a a s'o�,lJIçã'o ela ques-

I Estocolmo, 12 (C. P.) - O ma-, tã� d'as fll'o'n;tei'ras elllh'e ambos os

reclud Antonescu., chefe (lo go- i pa�ses .. Os CIrDul,oS polo,nes'es da
yernO nuneno, acha-se graIVel11enle, q,1Il aldllallllÍo3m que o reatam,ento das
doente. A noticia foi darla pela illl-' J'cla,çó,es si,g]]i,fi'ca hnpiJicitamenle,
prensa sueca e não tem co,nfirl11a-

I
o r,eoo,nhecimenlo, em princípio,

ção oficial. Não obstante, segundo' da j)lliOip'osta, s'oviétic,a a resp,ei,bo.
as vitaminas concentradas serãoa mesma notícia, o marechal está

•

tão 111al que já se cog�ta, dai escolha EclIpse do sol expostas à venda a 20 centavos a

rle seu sucessor, pOSSivelmente, na unida,de. São de grande poder nu-
pessoa, de> seu irI1lão l\Iiahi. Tam- -A_ tritivo e cOlnls.tituirão importantebém inforllUUll os jornais SUecos I Ri,o, 13 (A. �.) - No próximo complemento às refeições. Esses
que os alemães já notificaram o go- dia 25, a pnpulnçãlo cmrioca terá
ycnno da Humânia de sua decisão opOil'tunid,ade de assistir a nHl,is comprimidos já estão sendo usados
de exercer o controle de todas :JS Ulll eclipsle do sol. Na capital da em larga escal31 nas forças armada�,
ferrovias rUlllcnas. Com (>sse ob,je- l{'epÚbliea, o fenôll1'en,o terá início Il" -•••••-.-..••••- •••- - __.....

tivo chegou a' Buca,reste o ministro ]101' volt,a das 11 11ora,s e um qu�r
dos tra,nsportcs do Rei.ch, que proi- ,lo e s.e lJl'ol'on,ga,rú a,tê 2 horas. A
biu, C01110 primeira medida, o tral1S- JlHlgnlitll'de doo eclip"'e pa'ra os ca

porte de civis nas referidas ferro- Ivi'Ocas será mal[s ria metade. Ape-

l
v,ias, que ficarão à inteira disposi- s,ar (J,c o edi,plsle total s'e \�e,rifica,r
ção do exército alel11ão. Tal COlUa ,em z,ona ha.s.talnlte aüess,ível, as co,n

:lcon-1eceU qualndo os naZÍsltas illva-j 'diçiíes il11J!)108lbas plel\a gneilTa não
diram li. Russim; com uma difereiJ1- pe,l'mi [)irão o envio de expedições
ça apenas: é qUe a viagem agora é ci'entíficas, pUlra obse,nna,rem o fe-

• ..._'....--...I..--.�------., >
de voltkl. I • "nôm�,tlJº, 1

, ,ti

Terra, Mar e Ar
Hio, 13 (A. N.) - Assumirá ho

je, o caogo de diretor gCJral do en

sJn(� do cxé rciüo, o g,el1l('1]'1al Mário
Jose Pirrto Guedes, que vem d.e
cxcrcer a seonetan-i a g'e'ru 1 de gllle,r
DU.

Nova Iorque, 13 (A. N.) - O
"Heradd Tribmnc " voltou hoje a

tratar da remessa de Iôroas expe
dlicionár,ias brnsídeíras p;1'ra o tea
tro da guer-na, informando que a
3a Divisão dêsse Conpo Expedí ci o-
11Iwni,o está prestes a terrníauar seu

pet-íorlo final d,e treinamento.
Rio, 13 (A. X.) - Perarste o

gcnor»l ;,Vf.a'uriôo CanLo.5'O, chefe
do Estudo Maior do Exéa-ci ío, foi
empossado no cargo d e chefe d (I

gabinete dêsse ór-gão técnico e co
romcl Pado de Fig,u.eiredo, que
acaba de cluef'i a r o Estado Mair»:
du ta Região :.\ifrili/talJ',
Rio, 13 (A. Xl - () m in istro da

GlIer:ru pur aviso de ornem, dr c!.r
rou Que o Centru de Prep,lnH,':1l)
dle Of'icsais da Reserva de S_ Paulo
passa a ser do tipo 1. Essa eleva
ção não il1liplicawcí para o CI)l']'('IÜC
uno letivo, cm aumento cio detive
de alunos.
Rio, 13 (A. X.) - Tcn d o sido

observado que, com certa Frcqué n
ci.a, aparecem praças da Mar-inha
UI<':11T]I(1.0 ulti,f'D'r�l1ies 0111 desacordo
com o respectivo plano de unif'or
me, corutcavençâo essa prevista no

rcgulamen'to disciplinar par-a a Ar
mad,a o chefe (10 Estado Maior, em

ci'rc,ullar tf\a.nsmiti,da {IS alltOlridades
nu>V'a,is a qu,em ess,a� praças est:i.u
subordinaclas, recomeHdou severas

PI-oviÍrlelncias nlo seJlItido de ser evi
t,ada es'sa irfleglJllarilrlarJ.e.
Rio, 13 (A. �.) - Na f01]')11a· (lo

R.egu],alll'ento de COl1itinênclÍ,a c Si
nais fI,e RtespeiLo, o cO�'[)I]lel Mário
T'rawlsSlOs" comamlImle da Escol,a
Mili,tar, aplneslen1a,rú ::lO llli ni,soiro (La
Guenra e demais a],t,as- �'L�to'ridaJd'es
m:iJiitarr,!:'s, aTllia,nhã, á,,' 15 hOi]'as, os

novos aSlp,inail1ltes a oficial das ar

maIS cl/e IIl1'ralnrlatrda, A,r.tilha,ria, Cava
],aria c E:n.glenho3lrin, Que foram de
clar,arlns sa,bado úl,timo, por terem
c,o'l1clu,ido os diiVielfsos CUII'SOS d:::.
Eseola :.\Iilita,r do Re alIelligo.
Rio, 13 (A. N.) - Vindo de Belo

I-Iorizolnte, onde eomanrla a Infa.n
taria Divisionária da 4a Região Mi
litar chegou a, esta capital o ge,ne
ral Olimplo Falconiere da CunlM,
que foi designaria para estagiar no

Estaria Maior do Exército amcri
cano.

Com a poliCia
de costumes
Por dli,Viersas vezes fOlllos solici

t.ados a peola,mar co.n,t,ra um g.rupo
de 1I1IeIÜJlIOI5, ra,paz'es e m:oços que
esc'olhenal]u o Bar Mina-mar pa.a
"p I-aia ct,e bamboas" .

J<Jm traj,es Qtllas,i Slem,p['e inde-
oeil1tes, ate.n.tand,o; Uisslm con,ira o

neslpleito devildlo, Ú8 f,allllillias que aí
est,acVÜlI1iUlm á esp'era de ônihus, essa
nor da vagabulId'a,gem pro.move
iUllg;uzalrras inslupo.l'táveis e iil1co,n
V'enientes.

RalatncLo a'o p,rotplriet:kio do :.\li

naa.11Uir, cOlnrriJ'illlO>lkn os êle o falo,'
'ael'es,c!e,ntanrlo que já pediu pro
vidôl1icia, püoil5 os abusos já ultra�

paSSHlnam t,od'os os HI11 iltcs.
Convém acentuar que o ],ocal,

além do mai,s·, é impróprio, of,ere
oentd,o aJté pleri,gio aios a,tr'evlÍdos ba
nhiSlta,s piela quantidm]'e de ,obje
io's de 'f'erro, ca,oos d,e vidlro e ou-

1,ros clesm'oços que andam no fun
do.

Com tal1Jtas pr'aias bo,as que te

mos, não, s,e exv1ioca rewlmen,te es-

lS'C espetáculo menos l1ecollle,ndá-

/1vel, sendo imperioso da-r aos "ha
i.)i.tués" do Miiamalr, UIJ1l destino
111uis em acêY11do e com a mar,al com
a I'ralnqui,meuad.e pública.

\

I

Novos avanços na frente itálica.--Servaro foi ocupada o ESTADO_Esportivo
AI'@el, 12 (U. P.l - Os afiados em toda a fr.end.c de batalha da CAMPEONATO DE AMADORES

pcn.cbr au-am as linhas defensivas pas norl.e-amcr icamas, depois de Llád ia cstiver-aan em g:nalJllde at iv i-
naz isías ma zona (te Cassi no. In- allglulllS (Il'as de intensa l nlu. As dadc as palnrU!lhals aliadas.
formacõ es alll'tm'i zadus saíl ienta in fôrc.>l'S fll',albC,esalS ([.0 Qu i 111110 Exér
que os a,li ad os Ilamqueu.ram im- ci,t(), por s,lJIa vez, efetuaram nOVOS

pontahles posições inimigas. avanços, apesar de enérgica r es is-
H"I1IC1i,a oposta pelo inimigo, Ou-

An-gol, 12 CL'. P.) - Se.r var o foi 11'<1,S inf'(),['lllIHçõles aorcscentam que
ocupada on.tr-m , à

í

andc, pelas 11'0-

Argel, 1'2 (U. P.) - Bombaa-dci
ros médios aliados atacaram on

tem as ínustalacões Icr.r.ov i ár i as de
Aro!' e a cidade de Or-sogn a, na

I í ál'i a,

PIIlllll.
1�IRI[aIR

CONTRA CaSPA,
QUEDA DOS CA

BHOS f DEMAIS

nFECCÕES DO

COURO C�EElUDO.

Mais um ano de Ianques
Papel só para publicações. «amistosas» .! .

. , .

Xonl Ior-que, 12 (l:. P.) - A

I
i Ilorll.l'SI ri-H, ('(]l. ,;v,aS�.i,n,gto(Jn, 0Cl1 !

vi ló ri a, � ()onISleJbo. da i rudústrin
S'�aIHLa,rd Oil Companv, de Xo- hoje a sef.(ulllte Jl1J-or'IlHH:ao: do petróleo recordou rjue em

va Je rxcv (' a Crcolc Pctr ól cun, "Haverá ainda oulr o ano dr

I
pr-nne i rn 1l1galr es la.ni-am as ne-

vão hum on.aqen r o prcsi dcnte tu nqucs vaai os nus Estados L'n.í- ccssi du dcs rios paiscs Iíbor tados.
Med in», da Yenezué,I,a, c sua co- dos, mesmo na hipólese de que A seL: ttm'lW, o Departamenlo de

mitiva, com uma festa que te!rá a glJlt't'1'::l na Europa esteja ga.nha I Estado anunc.io,u que s'e c,o�ita
h:g,ar no próximo dia 2S. Parti- [lDtes (io rill1 des1e al1lo. Apesar cl-ear rrs,ervas dc papel de 1111-

ciparü'o da homenagem os altos 'lo aumento da pnülluçiio ass'i- prensa para o consumo ,de no-

funcionários doas companhias de nalado para es'le semés,tl"c c da ,"eI1Jta dias. Estes cs,lóqucs bene-
Petrólleo com intplressc na Yene- I evcnltlHl,l dinünuicão no 00nsu- ficiariam apenas as puhl'icaç'õiCs
zuéla. E pUlr faIar em petróleo, I

mo mnitur cm co"nsequêneia da "amoÍS,tosas" das Hcpúbl,icas
o Qonsclho d l's'sa i I1lIPortante A11lel':UCI:l!l1'as.

-,--,�. , ,---------

:��::�ão mal 10 bandoleiro ��:'����!UIO
po�o����s���g�'t�;s (:::lt�j�:r�:iO;assa_1 L��z. Pi�u�. .

, , C'!:�t�3 ((����)no As tropa�
gem de ano. na, localidade de Si-

_ (.()Jalll�, (VIa, aC1(;a,)_ - lnfol m,:.- f,ranclesas c l1Iorte-::lmeric�liJ:a,s sol
.

l'
. ,.

j S t f' '
coes aqlll recebIdas rllzem quc Lwz o cOlll'a'ndo do o'C1n'rral .TL'I'n fkm

nlll1 lU, no lllUl1lCI'plO ( c . an a \�ruz"
"

..
.

.

'" ,.'
.

.

_ I Piauí, celebrr bandoleIro, a frente quea,ralll1 a Cidade de CaSSino, quI<:'
Lima me·nlnal so],tou um foguetao,

I
I 101

.

'. II)l'ara"ll a linh'l inimin"l e in,trodu
, rie UllJ grupo r e 10mcns, apos sa- .

"

,., ,. <:>'

que fOI parar dentro da casa do 1'0- '

·1 I
.

d "B '1' ,ZII'llol11 uma cunha de 1 km. na,
. . queD], o ugar l cnOl1llna o un )- . - A ,

, '1'guetelro local, é .. �ndo sobre uma
L

• ,_ POS,IÇ"l'('S �01'lllanJCdS a'o n(ll e e <

I t 1 'l 'T 'f' t- Bra\'o" atacou a 10callLia,de de Sao JJordéos,te daq,nel,a prac<! qlhe o:
a a (C po vora. en Jean-se en ao ,..

1
• • ,",

.

- . Oomingos. Foi porem, repeilciu,' D].Jado�, d.epols de tomapcnl Cetr\'a
tremenda explosao, falecendo, flOr-

perdendo 'na luta um cu:nhado. {) ro. es,tão apel'lta,J}ldo nUIll s,el1li-cÍl'
rivelmente lTlutila,das, as senhoritas

.

J d'd f' I
. .

t cUllo of,cnsivo.
Ernal e Nair Bublitz. pel'lg.o�o )an 1 ,o _

01 (e�OJs YIS ')
I Enqu:]IÜO iS/io, OlJllra's fôrça'

.......__- •••••-.- -
_ -.-...J arlquI,r1lHl0 ll1ul1lçoes Clll Santo An-

I :1\':1I]]10a111 na (li,J'ecão (le Oass,j'n,o pc
tônio das Balsas, tendo dcclara(i'J '];a es{mul·a dc Roi'nH. haveu,do-s,e si

que o seu objctivo era \'ingm' a, ,lll'ad,() já a uns sci.s km. ria ref,crid,:
[ontaILez,a. o.s homens (!oe .hlli n, C]'

morte rir seu pai, assassinaelo Inum
\'Iiole,nltas :,urremetidas, cOllscguiraill

dos garimpos de crislal da regiã0. pr,cgredir e reCllperaram YÚil"i:IS po
A polícia goi::Jma. sabedora desse siç(�es ele grande i'll1portâncla es

,fato tomoll vúrias j)['()Yidências pa,- tmteglÍ'Ca.
Ira: 'impedir que o bando chefia(lo IN-------------bé--'-m-por Luiz Piaui venha a atacar (J ao ouve
norte do Eslaclo.

por causa de
catarro?

vazios!

o açúcar
A .,ganância dc certos comer

ciantes \'a,i além de qualquer es

crúpulo. C0l110 se acentuasse a

falta do açúcar bra.nco. o preço
do de terceira alingiu "cotações"
cxorbitantes. Assim e que esse
artigo foi comprado a CrB 3,00
o Kg - conforlllallHlo-se o fre
guês com a extorsão porque ti
nha urgente l1ecessida,rle do ar

tio'o
1�' \'erda'r1c que esI:'! a'sseguraclo

ao consllmidor o direito de apre
sentar queixa. llJas e tão compli
cado êsse assunto, qu!" us auto ..

ridarles municipais prestariam
mais eficiente serviço à P9pula
ção se os próprius riscais cl:]
Prefeitura, a exelllplo ele SeC1'2-

taiS, percorresscm o comérci.)
para se infonnar0111 rios preços
cios artigos de primeira neces
sidade.
Um pequena experiência com

pessoal idôneo, cujas fl1.nçõ�s
públicas fosselll ignoradas, nos
diria logo ria va,ntagel11 da nos

sa sugestão.
O que .não pode con linuarr' é

êsse saque contra a economia
pa rticular.
É admissi ve1 ([ue soframos as

cOil1�ingências do momento. j,Ias
não e jlll,tO que sejamos explo
rados de maneíra tào a,bnsiva.

(ompareça ao Juizo de
Menores

Afim de tratar de assunto de
seu interesse, déve comparecer no

Juizo de Menores. à rua Barbosa,
sIn, prédio do Abrigo de Menores,
d. Laudelina Teixeira.

- ;�

,

filHA I MAE I AVO I
'T\Qdas devem usar a

��·J!jil:m
(O li
MULHER

REGULADOR VIEIRA;
EVITARA DORES
Cólicas UterinasAlivia as

Emprega-se com vantagempa
ra combtiter as irregularidades
uas funçges periódicas das se

L'hGfas. E calmante e regulador
dt.)s8aR funções.
17LUXO-SEDATINA, pela sua

cOD-,provada eficácia, é muito re

ceitb.\da. Deve ser usada com
�. confit,nça.
-?� FLUXO-SEDATINA encontra-se
,)MAE em tod,'i parte.

O público esportivo ilhéu aguar
da ancioso o momento do espetacu
lar e corucntado encontro do Avai

com o Paula Ramos, em disputa do

titu!o de campeão da divisão de

amadores, a realizar-se domingo
(final) .

Ambos os esquadrões acham-se

ótimamente concentrados e, tudo fa

rão para não sentirem o amargor

de uma rlerrota.
Os treinos realizados pelos dois

poderosos conjuntos, durante a se

mana, foram elos mais proveitosos.
O "Ieam " amador do Avai, treinan
do conlra o esquadrão profissional
do clube rio mesmo nome, foi ven

'ciclo somente pela insignificante
contagem de 6 x 3, o que bem de
monstra. a eficiência com que o sr.

Salum prepara os seus pupilos.
A resistência física e o padrão de

jôgo apresentado pelo Paulu Ra

mos, nos dois últimos trcinos, fo

ram dignos da atenção geral de

quantos o assistiram.
Provàvelmentc os dois aguerr-idos

osquadrões pisarão ao gramado da
"ua BocaiulVa:, assim constituidos:

Paula Ramos: Boas, Luiz e Bruno;
Verzola, :.\Iineli e .Jair; Lacrt, Ca

rioni, Dutra, Lebeta. c Nerí. Avaí:

Currú, BotelJho e Naldir; .Jacinto,
Galego e Acimar; Lebetinha, Ico,
Born, Fornerolli e kbelardo.

Falzemos votos para que ambos
os "elevens", brindem o nosso- pú
blico pebolista em uma padida bo
nita e que reill1'e a disciplina, fa.tol'

principal nos esportes.

UNIVERSITÁRIO .E. C.

Prepara-se a guapa rapaziada rio
Universitário E. C., destai capital,
para enfren ta,r em 111altch amistoso
o União F. C., de Biguassú, no pró- �

'ximo dia 23 do mês cm curso.

Para isso não le]1] pouparlo es

forços os jove:ns Aldo de Freitas
'Noronha e Otávio Monte<n'egro ;le

Dli\'eira, respectivame.nte, presiden
.te e seoretário da novel associação
peboli8tical.

É UlU. OOENÇA
xurro .PERIGOSA
P.A.B.A Â FJ.MÍLlA
li: PAlLA À. lU.ÇA
-

Teatro
O corpo cênico da União Operá.

ria realizará hoje mais um espe
táculo, com o drama «O Filho
Pródigo».

Guarda-Chuva
Pede-se à pessoa que retirou, pó!'

engano. da "Casa Mendes", um

guarda-chuva novo, o especial ob
séquio de devolvê-lo ao seu dono,
nesta redação.

As vitaminas
concentradas
Rio, 13 (A. N.) - NoHcia-se que

Renunciaram o cargo 2
ministros chilenos

Sta,l1itingo do Ohil,e, 13 (U. P.) -
Ontem, à,s 19,3 O hOlnas, ap:r'esenta
ram sua l1enúncia os miln-iskos li
be�ai\S eLo gabilnleltecc-hineno, SII''8. A,I'
furo Matt.e e Os,vaMo Vi'al, �e�p'Cc"
tivall11le'l1ibe titul'alfe.s da Fazenda c·

de T�rr�s e Coloni.as.
..�--.,..-
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