
Retiraram o pedido de renún�ia� �
SANTIAGO DO 'CHILE, 15 (u. P.) --- OS MINISTROS LIBERAIS ARTURO MATTE E OSVALDO VIAL, RESt)�VERAM
RETIRAR O PEDIDO DE DEMISSÃO QUE ENVIARAM AO PRESIDENTE, RIOS. OS DOIS REFERIDOS MINISfBos-:-'TI�
NHAM APRESENTADO SUA RENúNCIA EM VIRTUDE DOS RESULTADOS DAS ELEIÇÕES PARA A PRESIDÊNCIA DO

SEU PARTIDO.

Derrubada a maior
árvore de S. Paulo

Um belo gesto
do prese Vargas o .São Paulo, 14 (A. N.) - Numa

fazenda do mumlcupio de Patuca,
n,es'Le Estado, foi derrubada a

rnaior árvore até hoje encontrada
naquela zona, a qual media 15 me

tros de altuca por 1,72 ele di ame
tro, caloutando-se em 25 metros
cúbicos a quaruti dade ele madeirn
da mesma. Essa árvore alcancou o

pr-eço die 2.500 cruzeiros.
"

São Paulo, 14 (A. N.) -- Reper
cuti II de m ame i ra simpáti ca no s,ei o
da pl}pluação de Cacboeira, a doa
r-ão f-eitta pelo presidente Vargas,
[(ia imlpOll'tâne-ia de 60 mil cruzei
a'os à Associação d.e Damas de Ca
[rielade. in sl.i.t oiçâo que há �'no;;
vem pr-esí an d o r-elevantes serviços
de a�siSllrncia aos pobres daquela
cidadle paulista.
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Mataram, estão morrendo!Na Frente Oriental
As .fôrças de Vatutin inicia

ram as operações para cercar

UIll poderoso conti ngen te nazis
ta, na r-egiâo de Viriitsa. Essa
operação, ao que parece, seria
o primeiro passo para uma ar

remetida fulminante na direção
sul, afim-de expulsar os uiaz is
tas .de Zhmcrinka, contando des
sa forma, totalmente as coruuni-

Acaçõcs rias tropas da iWehrma- S
cht semi-encurraladas ma curva

do Dnieper. Na opinião dos ob
servidores militares russos a

luta .no setor de Vinitsa está-se
aproximando [de seu ponto cul
mmante. Os próprios nazistas
admitem que os russos estão ata
cando as linhas alemãs nos ar

redores de Vinitsa ,e .na frente
do Bug cada vez com unais vio
lência. Na batalha de Vinitsa es

tão participando, de parte a

parte, centenas de tanques e

aviões e várias dezenas ,de divi
sões, Os alemães estão levando

qutlémetres de Cassine il halalha lodos os reforços dis-
poníveis pois sabem que o resul-

50 1 tado Ida ,lula pela posse Ide Vinit-
Argel, 14 (D. P.) - As força" franeo-a_l1lel'icanas, rio exerci o

sa decidirá a sorte [de 50 dívi-
vencendo violentíssima resistência dos alemães, nas VIaS ele acesso a

sões de von Mannestcin que se
Cassino, conseguiram penettar nas liuhas def'ensivas �lê.sse, �aluat:t�, cncontrum ao léste do Bug e na
havendo já atingido a parte seten1rwl_1a.l ele monte .Twech,IO,_ lIltlm� bar � zona ,de Odessa. .Embor a f'ald.cru
reira natural ao sul ela praça defendIda pelos muzlstas. Estao aSSim, os

I;oticias sôbre uma Inova ofen-
aliados, a 5 km. de Cassino, sôbre ambos os la�los da �straela que conduz

siva rUSS�1 ao ,sul de Cherkassi,
a Roma. NossDls operações tiveram que rc,pehr um 10rte ?o,ntra-alaque hcredita-se que, ligado ,ao ata-
Jlazistas, que visava a recuperulção de Cervaro. Na fr.el:t� .onental PI'05S('-

que geral russo em Nikorpol, ,os
"uiram as operações de patrulhas neozelandesas-brttanl.c�'s, que ll1e�11(l- soldados <Ie Konev estão tratan-;aram suas posições e penetra,ram profundamente nas 11l1has defcnsl \'<JS

do de i rromper através das posi - Argel, H (L P.) - As tropa.s do Quinto Exército aliado repeliramalemãs.

,
ções .nazislas em Kirovograd. com todo êxito, um violento contra-ataque Inazista destinaido a recon-

m Oito mil prisio- Essa ,dup.]a alcometida visa Icer- ,quistar Cervaro. Os nazis.tas bateram em retirada após violentos encan-

Em beneftr"1·0 da " ' -
cal' as fôrÇi,ls nazistas que ainda tros, durante os qua,is sofreram pesa,das perdals. Na frente de luta do

li � nearos alemaes se .encontram ao sl)doéstc de Oitavo Exército prosseguiram as operações ele patrulhas tendo os sol-

1Ft. d guerra A1r�el 14 (U P) J'l l'01"'11J1l Dl1lcpo-Pelrovsk daelos hritâ,nicos melhorado suas posições.

!J�'��;iJ!,;'k.-F�.:;;Ç�; ��,�t�����ii::l�:�:f:�::'�?�:E(�IJon�ada's de assalto Mozyr e Kall-nowl·c' hlBdas Ill1dús.tri as paulistas, reilo,rnan- ram o tenritórÍlo co[lllin ell1tal Ila-

(lo do Hio aonde fopa padicipa,r lia'no. Infoomna-soe a'inda que é 111111i

dos estudos sôbw o imp'o,sto reI a- .t.o mais eLeva,do o núme,no de na-

Jti\T1o a "[[ucros ext<ra()[fdiná�'ios", ústas modos e feridos durante Os Moscou, 15 (D. P.) Em sensa-' tos básicos para a 'invasão da Po- i pas de Rokossovsk, Iherói ,de Stalin-
dlecIal'ou q.ue "a indústria reconhe- váJrjos meses de luta em t.c,rras ita- donal ordem�do-dia, o marechal lônia ao ,norte dos pantanos do' grado, e êsse feito será comemora-

:ce a neoessidade d'e fazer pesados dia,nas. Stalin anunc�ou . a. ocupaç_ão de Pripet: Mozyr e Kalinovichi foram l.dO em ;Moscou com 20 .salvas .de 224
sacJ1iflC'Íoos em ben'efioio da políti- .., Mozyr e Kahnovlchl, que sao pon- conqUIstadas :de lassalto pelas tro- canhões. .

,

����,��Ei�:,;�7!':i����'���i Fn,,�!,aw (�a;)rra�u�t�o Para que _camisa, se perdem a pele '.IA resposta doha' muito abandonei p[rátiüanl!ente sobrinhos do general De Gaulle
Ias meus i,nterl'sses pail"ticular,es Es,tocolmo, 1::> (D. P.) - Os alemães estão pretendendo a,rran- A

i
A

eI chegaram à Africa Setentrional, governo po ODespalra l11e d,edicar desinteressa a- carr até a camisa do úl1imo judeu da Europa, lnformações proceden-
I .1 t' 'd d para incorporar7se ao exércitome'l1,tc aos (a COQe 1"1'1' a e. tes da Diil1amarca, revelam que foi criado, em Berlim, um novo Co- Londres, 14 (D. P.) - O govê,r-fralncês, depois de acidentada

mité Especia.l nazista, para ,tirar" tudo que possuem os judeus euro- tlllO p[oJonês redligiu um.a no,ta em
{'lIga elo territóri,o fra,ncês altra- e t a declla a a- Abc' peus. A medida causou grande surpresa, pois todos já acreditavam

�. SP<OSI a , ,r ,ç o rULSsa so re

vez da Espanha. os limitles enh1e a Rússia e a P[Oolô-
que Hitler já tivesse explorruclo totalmente os judeus c agora esti- nia. A nota po]Jon,esa ao que pa,re-
vesse apenas interessado no assa8sinio coletivo dos filhos de ee não será publiüada já, devendo
Israel. ser preeedida por entendimentos

mais séni os' entre 'oeS dkigieJ"ltes
russos e pot![oneses.

E O vento levou... as louras
Londres, 15 (U. \P.) - Estão morrendo os juizes fascistas que con-São Francisco, 15 (D. P.) - Desapareceram complct aancnte de cir

culação as louras que, aos milhares, enchiam as lojas, os resilaura,ntes,

os bares, cinemas e teatros e as ruas dai cidade. Não se tratou, porém,
.de uma, imigração ou coisa parecida, O fenômeno, embora estranho, é

de simples explicação. As lourinhas desapareceram porque as Iarmacias

não tem mais agua oxigenada para vender... sem receita médica.

denaram à .mo rts o conde Ciano e outros dirigentes fascistas acusados
de responsáveis pela queda de IMussolini. Trata-se agora 'do tenente ge
neral Domeníco Missica, que pereceu num desastre de {automóvel .ocor
rido na estrada de Milão. Foi o que .inforrnou 'a .em issora de Berlim.

fôrças russas irromperam
como um furacão

mobilizadosforamTodos carrosos

Londres, 14 (D. P.) - Aparelhos de caça das reservas estraltégicas
da, Alemanha particLparam na luta contra as f'ortal czas vr:adoras, que

wnlte-ontem atacaram a Alemanha em plena luz do cita. Segundo um

porta-voz da emissora de Berlim, os refendas caças gcrrnarucos fO�at�l
chamndos a tornar parte na luta, porque .e�taYam ameaçadas pelo Il1J

migo illllPOrtamtes instalações militares, decisiva para o esforço de guer-

ra do Reich.

MiOS'C'Oll, 14 (D. P.) - Irr-ompem- de Rokossosvski avançam na dire
do OOtl1l0 um furacão através das

I ção
da fmonbei ra antiga ela Polônia,

linhas alemãs, entre !,oI<üzyr e Ka- Lnfor-mou-se que os russos estão
Iinovich, as vamguard.as blindadas f'echando. rapidamente o cêrco em

tôrno ele Mozyr e Kalinovichi, es

peramrho-se a queda dessas Iocaâi
d ades par-a nuuto breve, Enquan
to os russos esrnagam as, defesas
nazistas ao norte do Pripet, ao sul
desse gigantesco péntano Vatutin
leva de nold'ão gramdes fôrças na

zistas, já muito ao oéste de Novo
grad-Volirisk. Outros despachos
acrescentam que foi tão consídecá
vletl o avamço de Bokossovsk, que
algumas unidades russas já se en

contram a 65 quilômetr-os de Pinsk
Impootante entrocamen.t'o, Ier roviá
rio e chav,e de Breslt-Litovsk.

Assim seja!
Londres, 15{�U. ,P.) -

capital búlgara. Revelou-se, entre

tanto, que a retirada da popnl�
cão civil está-se fazendo em condi
cões oxurernamentc d i

í

iceds, d'eviod[o
ii falta de meios de transpor-te.

E�bo,coltmo, 14 (D. P.) - Todos
os automóveis de aluguel existeu
tes em Sofia Ioracn mobilizados

para apressar a evacuaçâo total da
Os

embaixadores do Japão fi! da

Hungria �unto ao govêrno búl-

A
-

cinco garo, pereceram durante o últí
mo ataque aéreo aliado contra
Sofia. ,Foi o que informou, sem
confirmação, a emissora de An
gora.

Fracassou a contra-ofensiva

Ainda o imposto sôbre
cc!ucros extraord inários»
São Pau1[0, 14 (A. N.) Será

realizada, hojte, na F,ed cração das

Indústl'ias de São Palllllo, importan
[te sesã,o extraorcHtnúria, na qual o

8enh{)1' Roberto Simons'en, que ho
,i.c chegou prüoel(]'ente da ca;pi..!al d�

TltClpúbl,ica, fa,rá uma exposlçao ele
dalhada da marcha dos traba[lhos
l(]esleln101vidos na capital do paÍc<;,
'cm tô,rno do momen.Í'oso e "impor
tant.c assunto do imposrto sôbre lu
('Iras exra,ol'dinários.

I

Homenagem à malograda
estrela Carole Lombard
Hollyw,Otod, 14 (D. P.) - Irene

Dunnle c!iev,erá baüsa,r, brevemenle,
lI'm naV'i,o mercante nm'te-am€rica
mo que te,r,á o nome tl.e "Carole
LOl1lbard" em homenagem à famo
sa aldz que pel'ecell num desastre
de a\�iacã,o, quando estava entr,e

gue à v,êl1tda de bonus de guell'ra.

Apar�lhos helicesde caca
,

sem Inaugurados 2
importantes
hospitais
Rio, 14 (A. N.) - PelQ plresJdoo ..

:te da Rerpúblioa foram inaugoura
do.s, eSlta. m,a,ILhã, dois ho'SpHalis, dtO
Centro d,e Plsiqui-atria Nacilo,nal, no
Engenho, de o,en1'r,o - o primeiro
d!esil:ilnado a "'àoencas agludlas" e o

s,egundo àls "s,ub-a@Uldas", l'esp,ecti
va.mente com capatCid,alde para 500
c 300 enfôrmo,s.

Bs.ses ll'Osrp,Ltais são prura homens
e lTIlurJllJeres e constituem m'ais uma

daiS grandes e beneméritas realiza
ções do govêrntO f,eelleral.

Londres, 15 (U. P.) -- Um I bém estão aperfeiçoando um

comunicado conjunto das Reais
I modelo ide avião do mesmo ti

Fôrças Aéreas e das Fôrça8. po, porém não deixam trans
Aéreas Norte-americanas

reve-I pirar nenhuma informação a

lou que estão sendo produzi. !·espeito.
a produção de dos em massa aparelhos de ca- -.- -.- .-.------•••--.- - '"

Sa-O Paulo
ça sem �lélice, In_ovo ape,rfe.iço�- A eterna explora"a-oem mento mtrodUZIdo 'na aVIaçao V

. . dos dois países e ,que em bre- Recife, 15 (E.) - Esta capi-
São Paulo 15 (A. N.) - Noticia um vespertll10 local que Vai come- ,: - t 1 t' . t" d 0-ra

çal' a pro�lLlÇr:O ele alumínio metálico em São Paul.o. �is,toriando a s!- ve essas maqumas serao pos-, a es a-se 1 essen lnGO e b .I�-
1ua�ão dessa inlipontante indústria, informa 'Ü refendo .l�rnal que a fa-I tas em uso. O novo aparelho é. de, falta de car�e: Os atacadIs
brka, que se ad1a situada em Hodovalho, perto de Matrynk, po:tat�to denominado de ,propulsão por

I
tas alegam dIfIculdades de

entre Santos e São Paulo, os dois má?,imos escoadouros da nossa li1'�1l�- expulsão isto é o ar é introdu- transporte e esgotamento dos
tria, há. UI11 ano l(f,ue \:e��1 trabalhaillf!o ln\) iPr�paro, de .pro�utos q,l1l!ll� zido pela' l)arte 'dianteira da fu- estoques. Nota-se, entretanto,cos c1el'lva,dos de alUlTIll1lO. Agora, conc1mdas dS eXJpenenclas, sera1.m. -' J dy to

..

ciadn, a produção de alumínio metálico ('111 graln?e es�al�. A. bauxIta selagem e expelldo pela cauda, que o p.roduto nao esta faltan- D �DCIOna
matéria 1-'rima para a ohten,ção dêsse produto de uuportancta VItal para a grande velocidade e tempera- do no mterior, onde pode ser

a, guerra, será enviada de Poços de Caldas. tura, originando-se daí o Imo- adquirido }por preços extra-ta"· divorciar-se
N d

· - A

b E vimento. Não há outros porme· bela. Trata-se, porta:nto, de Hollywo,od, 15 (D. P.) - Ajo-

uvens e aVloes so re a Uropa nores a ,respeito, a não ser que Llma manobra dos atacadistas vem cantora Judy Gar�alnd parece
O primeiro modelo foi construi.- que não podendo lesai!." a fisca- 1er a i,l1ttençã'0 de divorciar-se de

Folkes,tone, 14 (D. P.) - Mais um poderoso ataque aéreo es,tá se,ndo I do nos Estados Unidos pehl, lização da capital, enviam o SIr;:U marid,o, o cOllllP,ositor de caln

desfechado pela RAF em plena luz do. dia. contra � costa f.ranc�sa na{ "Aircraft Company" e era um xarque e outros produtos pa"a I çOles Dave
A
Ros,e, �l1ie atualmente

zOlna do Passo de Calais. Informações fldedlg,nas .sahentam que gol andes .

'
.,

d b r � I serv,e l�as fOlrças all11aclas. O ca

esquadrilhas de aviões aliados atra.vessaram es,ta manhã o canal da bI-motor. Soube-se, e:ll fontefl o ll;.terlOr, �n e so ram preçO"'j' sa,l, esta separado d,esde ha aIguQU
j.\1anrhm, rumo ao continente eurupeu. neutras, que os alemaes 't�m· maIS vantaJosos. tempo.

Vai começar
alumínio

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Brasil já constrói suas próprias máquinas

iA
Orgulhe-se do seu

relógio!
A

JOALHERIA GRILLO

Atenção,
A Associação Comercial de Florian6polis chama a atenção dos

seus associados e dos srs. comerciantes em geral para o. obrigação em

que se acham de respeitar rigorosamente as determinações emanada.
da Prefeitura Municipal, com relação às tabelas de preços e à. venda
dos artigos por ela distribuidos.

Assim procedendo, o comércio agirá de lT'.odo louvável e patr6ti
co, contribuindo para o desafogo público, na hora difícil que atra
vessamos e correspondendo' fi consideroçõo que dispensam os Poderes
Públicos à sua associação de classe .

Florianópolis, 13 de Janeiro de 1944.

Faça econo:miaJ COlDpre na «A CAPITAL» J
Ali, V. S. encontrará o maior sortimento de artigos para homens e CriaReaS.

Faça o seu presente de NATAL e ANO NOVO, comprando os artigos da Casa c( 1\ CAPITAL".
Linhos estr'l.nge.iros e nacionais - Casemiras - Panamá - Albene - Tussor - Brins - Camisas - Cintos - Suspensórios

Meias - Calçados - Roupas feitas paro homens e crianças - Gra"'otas - Jogos de gravatas e lenços.
Chapéus Ramenzoni - Capacetes para homens e crianças. - Rua Conselheiro Mafra, 8.

-

construidos

fôrça aérea
frentes

brasileira nas

da Europa

Rua Arcipreste Pa va

Respondendo a uma consulta, as-

i�!lllillllllll!lililiiltllllillllllllllililli,!sim deci diu o mi ndsdr o do Traba- "J'"
lho: "Oonstüta a Associacâo Co- ':':::lIilF:::::::::::::::/:::::::.:..::;m;r·mercial do Caçador, Santa Catar-i-

.�.. ,.:.,.:'.::"�"'.::.:..�.:�.\�.:;'.:.:':: ....

::::;:,j;:::,:::':':::::':::::':::::'::::O:
. H.L.; \�•••••••••••\. :�;,'••••••••••

'

'...........
.

na, i>e os empregados norrnalnion- .. ' . , :\
te sorteados êste ano gozam das Demonstração inequívoca de n o ss o capacidade industrial: - Lr comotivas elétricos
mesmas vantagens dos reservistas inteiramente em nossoíJpaís estão nos trilhos da Central do Brasil.
convocadoe, Sem dúvida alguma.' -::- ------------------------------------------------ --,_

O decreto-lei n. 4.902, de 31 de ou-! CURSO PROVISóRJO DE
tubro de· 1942, dispondo sôbee a EDUCACÁO FíSICA
gararutia de liu@ar e sôbre a rernu- (Reconhecido pelo Govêrno
nes-ação dos brasileiros convocados Federal)
para qualquer encargo de nature- E D

-

T A L
za mi I i tar. abrange todos os tr\llba- Declara aberta' a inscricáo aos
lharíores que se encontram

.

pr'es- exames vestibular�s ,'Washin'gton - janeiro - (CO- do ooru :.15 �acõ<cs Unidas desde o

bnd:o servlços,_ embora em vietude i Comunico aos interessados que se MENTAHlO DA I:\'TEH-A:.vIEH.!CA- seu rompimenfo C0111 os paises do
de mcorporeçao l�,oll:ma! de SU(l acha aberta a inscrição para os exa- NA) - Teve na Impr ensa dos Esta- I Eixo.
classe. Nendurrna distinção se en-t mes vestibulares, mediante o qual dos Undrlos a maior repercussão a

c�JllIt'na, no texto legal, entr�e o ser-I será permitida ai matrícula no Cur- noticia da p art.ida do prinneh-o H,ee0[1(ll�111 os jo.rll:lis am('ri�ano.s
�rlço ptr,e�t:ad'O pelos que atingem a 50 P. de Educação Física do Es-' cond.ingent c de aviador-es bras ilr-i- �,o'r ooaSI3.O da part i da do prumei
ídude mi li.tar e os que

_

8'e:l'a'111 co�- taclo. Iras para as frentes de ba tulha. Par- r o grupo da FAB palna. as frentes
vocad os pera a prestação de servi- Os candidatos deverão satisfazer os launerrter cs norte-ameoicerros, tais ri;" Europa corno o Brusil tceru rea-

ços excep,ClOIlJalS em tempo de: seguintes requisitos: I como os Presidentes da Comissão firmar! o em plena guerr-a a sua tru-

guenra, ASlSll11, tlOrI.OS .e,les, quer de I a) _ Ser normalista; •
de N.('góoi\os Estrrmgeir os na Câma- d.ici ona l rlip lomac ia de amizade

un.la ou outoa oategorra, desde que I b) - Ter' 18 anos e menos de 30,' ra dos Hepresoní aní es c do Senado, pae:a COIll os Estados T'ni d os e eo-

sejam enl[l�rega,u.o� JIllc.otr.l?m·,a,d'Os a de idade; ',Sl'S. Blnom e Tom Connaly rexpc- 1110 os se'l1't,jilue.ntos de seu que é

quadquer titulo, Iêru cJ.u'el'bo, � per- c) -_ Ter bons antecedentes; ct lvanucrã;e, dcdi car arn ao Bras il sem dúvida alguma, um d,05 mais

���ç_aJ9_<!e_�Qto_��_s:'�,s_�,�1!l,Tl!9's':.. d)--Ser vacinado; l0S maiores elogios, que os jur n a is cI,ellloClr�lIljc()s da Amcr.i.ca , estão

.(aE·Nal-R·O· .r·E-Sp·I·R·ITaA�·�R·E·D·E�·r-O-R- e) -- Ter boa constituição física reproduzíram com grande .üesta- sendo fi rrnement e inde np re tndos I'n e mentaí. que. Por seu turno, o Vice-Presi- pelo seu Govêrno e pejas fôrças
Filial A inscrição será processada me- dente \V'311Ja,ce, cujas simpati as pe- arruadas. I

diante requerimento dirigido ao lo grande Pais do SlIIl são conheci-] �.����:::��������'���������----------••

1. a e 2. a CONVOCAÇAo Inspetor de Educação Física, e de- das, apr ove i tou a ocasião para P,OO'
Devendo ser realizada, no dia vidamente instituido dos compro- em realce as magnífícas tradições

16 do corrente, Domingo, às 15 vantes das alíneas a, 'b c c, d-o Brasil na história da aeronáu
horas. a eleição da Diretoria dessa Qualquer informação a respeito, t ica, esperando que os 1l10ç'OS da

instituição. para o periodo 1944/45, poderá ser obtida, diáriamente, na' FAB, nUI1l momendo ele de cis i va
convido os Snrs. Socias a com- fnspetoria de Educação Física (rua significação históu-ica para toda a

parecerem, para esse fim, à. sua João Pinto, 42), no horário do ex- humani dad e, consoli.decn aintl a
séde social, à Avenida Mauro Ra- pediente. mais aquelas trad ições no lealro

mos, 242. Florianópolis, 5 de janeiro de europeu ela guerra, para onde ago-

Florianópolis, 10 de Janeiro de 1944. ra pa,l't0m.
1944. ' Cap. Américo Silveira d'Avila "Ao Bras.il e a todos os paisrs
OLGA CARDOSO 1." Secretária, Diretor alia,dos - dis,se o s-r. Co.rd,el Hull

......- -•••••-,_ _,..",._._••- ..-••..-J - serã,o dadas amplas o,porlumida-
des LLe pall1ti<cipação nas di'scUissões
da Co,nf,ell'l)n c ia. d'a Paz", E ref,eirÍn-
d,o-s'e a sleguir à prurNcipação cada
dia mais rutiv,a do Bl'asil na glve,rra,
o Slecretá.rio dle Estado do Govêrl1o
de W'a<shil1lgton a,Clr,escenrt:ou que

Compra e Venda "e'Sltava s,atisfei,!ÍssiI1111O pOli' vê,l' os

mi,JMall'es brasileiros nos ESltados
Rio (P.ell() correio) -_ (',lll c·aso Literatura, Pedagogia, Psico· Unidos c que a s.Ula p1',esenca esta-

típico de eX!Í1na'v'asauncl1lo de a�e- logia, Matemática, Direito, En- va de acôrd,o com o belo espírito
gria. c.ara.ot;er1sMco da Clonjunltur3 genharia, Medicina Totografia, d,e cloop'eraçã,o ela gll'alnde al-iada

Ique C,I'uzamos, c,omo é moderlllo di- SU1-aiTI1'erica,l1,a".

Iz,etl', verifkou-se IlJes,ta ca\)Jital, e Cinematografia, Eletricidade, No s'eu lrei,nal]l1ento l1'OS oa111pos
tr,ollxe UI1l ),)'OUC.o d,e c<o]i()i]'ltlo dif-e- Rádio, Navegação Marítima e de aviação da América do No,rle,
,1"(:'1I1Ite a,o nloticiaritO policial: uma Aérea, Geodeséa, Fisica, Qui- avi�dI?res bra,si�eill'os, pela,s s,uals es-

Slenhor,a, a,o reoebe'J' um abrlUç'o de mica, Mecânica, Carpintaria, I peClUilS 0011dlço'es, s,ellllpne. s,c des- --------------------....--.....- _

ce'rt,a amiga, que há nmito não 1"1'- ta-oam ao l,a,do dos S'NIS c:o,lega's das

C Ivia, t,eve quatro costelas fratura- etc etc. outras Américas. Al<guns desses rta- entro 80"1·� de aposentados ed3JS. o L RoS.i\ ]),azes llla,rcham agora pa')',3 o \J II 11
O [,ato é que Custódia Ro'sa da

I
.. "front" iDI1IÍ'11lad,os d,e UIll entlls.ias- R f d d S t "t

·

�.�Il���;�e ��,c'��!ra':�I::��r�J�'� n.r'e8'�� ������_�:� - __ ���I,g, (��'n��'�� e\��;�!tore(��I���lha�i�l� e orma os e aD a ua arlDa
qU3Inldo ati apareceu sua amiga tal- FAB 11'0 ataque aos CO'l'sários sub- 1a. ConvOC8cão'
v,ez paim 1evar-Ilhe, com algum atra- Dr, ALEXANDRE DE m3lnilll'os do Eixo n,as costas do São convidados os srs. sócios, para a sessão de Assembléia
5'0 os votos ele f,elicldad.e no co·1'- Atlântico S'ul, cm i'ntíma call1ara- Geral, a realizar· se dia 19 do corrente, às 4 horas da tard"re�' do 3JTI>0. Abr,aç'a'l'3m-s,e efulSiva- MATTOS clagem com as fôrças nortc�aiJl1eri- "',

mente, mas C'Ü>1Il tal ví,olênlCã'a o fez CIRURGIA-O DElJrlSTA canas. Por iss,o, nos Es,tados Uni- na séde soctal provis6ria, à Rua Pedro Ivo, n° 9, com o fim
a visítamle, que a don� da casa n

1 dos s,empre se ppod,uzem a'mbi-ente de ser eleita a nova diretoria.

sentiu, logo de.p'ois, fl()'rtes

dôres',
Cons. Rua Nunes Machado de f,mnca cordi,all,i,dad'e em t(JIrn,o do Pede· se insistentemente o compancimento de todos 09

<I'l�e a liev.arrom a pro:curar o posto n, 7 -- (Edificio S. Francisco). es,fôrclQ do Bra.sil na guer,r,a. s'enrlo associados.
dre A.c<;.,.is,tê'lllc.i'a dlo Mey,e�', OIllt1,e os Consultas diariamente unâiI1['ll1Ies ,o,s alplla,USIÜ'S dir'ig,idos ao

médk.os v'e,rificalr'all11 a fr-ahlf\a de das duas às 7 horas. s.eu Govênno piela Jilnha de cüoerêll- A DIRETORIA
qllaltro coslte}las... ci,a e l'C<a'ldalc],e ati Via' que tem manrt:i- Fpolis, IOde Janeiro de 1944 8 v. 5

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinta n.? 13

TQl. 1022-Cx. postal 139

&SSINATURAS
Na Capital:

Ano Crf 70,00
Semestre erf 40,{}{}
Trimestre Crf 20,00
Mês CFf 7,00
Número avulso Crf 0,30

No Interior:
Ano Crf 80,00
Semestre Crf 45,00
Trimestre Cr' 25.60

Anúncios mediante contráto

recebeu variado sortimer.to
dos famosos relógios

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

Academia de Comércio de Se Catarina
Livros didáticos para todas as cadeiras do

CURSO COMERCIAL BÁSICO e CURSOS
COMERCIAIS TÉCNICOS;

Peça-os ao Representante,
PROF. BELARMINO CORREIA GOMES.

Rua General Bttencourt, 183.
FLORIANOPOLIS

10 v, 1

LIVROS
USADOS

Os originais, mesmo não pu,

I
blicados, nio serão devolvj.

dos.

A dir-eção não se responsa
biliza pelos conceitos emiti

I
dos nos artigos assinado.

____ '!!!l!'!!!!IES!!I!!!!"!!!!'!"'__

srs. comerciantes

Os sorteados gozam das
mesmas vantagens dos
reservistas convocados

PIANO Precisa-se alugar
um. Ofertas ao

sr. Cabot. no Cabo Submarino.
.. - -, _ -...,,_ _'.-.-.-.

No abraco, que
bro� 4 costeies

,.
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Grito do Carnaval no I.lube Doze de Agosto I
Quinze de Janeiro :-Sensacional «Soirée»

As mesas poderão ser reservadas oa secretaria do Clube, ao preço de Cr$ 10,00

Florianópolis terá uma «Vila Vicentina»
Belo gesto da Legião Brasileira de �ssistência

Jú tivemos ensejo de nos
_

referir Só serão a�mLtidas famíl.ias real- lriz Pederneir-as Rumos, presidente
à resolução da Sociedade Sao V,- mente necessitadas. Par-a ISSO, co- da Legião Brasileira de Assistência
cente de Pal�lo" qn�lnto à cOI!lS,�r�-IIl\o � de praxe 'll'a� congregações :,i- i deliberou conceder ao Consêlhr;
ção, em Florianópolls, de uma VI'"I c�ntm�s, serao feitas rigorosas sin- Centr-al Metropolitano da Soe.íedadela Vicentina " .

dicâncias a respeito dos possíveis 'I S. Vicente de Paulo o auxílio de
Podemos, hoje, adiantar que a

I
candidatos a, um lugar na Vila, e só Cr$ 10.000,00 para n{ais rápido an-

maglll�íica lnicíativa 'lai transfor- serão aceitas famil ias cuja misera- damento das obras dai Vila, Vicen-
mar-se em real idade, dentro em hí lidade não sofra contestacão e I tina.
breve, pois. os tr,abaJ1ho� vão ser cO-1llem apresente prohahilidades dei' _

Desta f'órrna, a. o lado das realiza
meçados ainda es;te mes. melh,ora por '?l1<!ro� meIOS.. çoes governamentais em prol do
Conforme clichê que estamlPamos,' -4\lem dru residência gratuita, essas hem estar dos desherdados da sar

a Vila Vicentina, localizada na Pe- f'arnilias receberão assistência ali- te, a nossa, "urbs" apresentará mais
dra Gr:_ande,. em área de. ,terras. d.a. 1 mentao:. e rou,!?as. ,. i êsse importante melhoramento de
Servidao Luiz Carvalho, ja adquiri- Intel� ada desse esplêndido em- "iniciaciva particular', a traduzir a

da pela pi� inst�tt�ição, terá �como-: preel!-(hn�ento e de suas altruÍsti-: al�la boa e a generosidade sempre
dações reslidenclals para mais de

,
cas finalidades, a exma. sra. d. Bea- ativa da; nossa, gente.

!in fami lias, quando todos os pavr-] . • ...._............................................._�__..-........... ......

Ihões es1iverem edificados.
�....,._..-...._-_.....-_-------_-..._----- ........

fVklaS;t;ii
!......er •••••••:

Fazem anos boje:
A srd. d. Clotide Silveira Souza,

esp6sa do sr. Vítor 'Silveira de

Sousa;
a srá. d, Eugênia Martins Alves.

espôsa do sr. general Valgas Neves;
a srd. d. Leopoldina A'vila;
o sr. Benito Araujo;
o sr. Osvaldo Ramos;
o sr. Josino A. Romão;
a sro- d. Loli Colaço Barbosa,

espôsa do sr. dr. Renato Barbosa;
a sra. d. Estelita da Silva O.

Campos;
o sr. Antonio Alves dos Santos.

a men:n:l Gelm.. filha do sr.

Ari Pereira;
o p. Luiz Gonzaga Steiner.

Fazem anos amanhã:
O sr. Emanuel Fontes. funcio'

nário do Banco do Brasil.
o menino Ney de Souza Gonçal-

ves.

RESTABELECIl\IENTOS
Encontra-se restabelecido e já

reanumiu as suas funções. o sr'

Oscar Pereira, comissário de polí
cia nesta capital'

Noivados:
Contratou casamento com a

gentil senhorita Ruth Costa. filha
do sr. Florêncio �sta. o nosso

prezado conterrâ.neo sr. Saul Oli

veira, funcion<Írio do Tesouro do

Estado.
Ao jovem par as nossas felicita-

ções.

Habllltações:
EstQ..o se habilitando para casar,

O sr. Pedro Antônio da Silveira e

a erita. Maria Argentina Nunes; o

sr. Amaral Fernandes Coutinho e

o. erita. Júlia Maria Gaia.

Clubes:
Está marcada para amanhã, no

Clube Desterro, uma animada do
mingueira. que terá início às 7
horo.., e à qual comparecerão nu

merosae famílias de associados.

VlaJantell
Proàedente de Porto Alegre en

contra-se nesta cidade, tendo-nos
dado, ontem, o prazer de sua visi
ta, o sr. Mário Quevedo, represen
to.nto da "Revisto. Policial" editada
naquela capital.
Ao coleera apresentamo. o.s nos.

•g.J bOClI vinda.,

Ao lado de um aVIa0 «Grumman Widgeons», da Pan Ame
rican Airways, a aviadora brasileira Ané,ia Pinheiro Machado

troca impressões sôbre o vôo por �ostrumentos com
o comandante D,Jnald J. Dionne.

...._-.-_-.-_-.._-_..-_..- ....._-_-.-..•-_..-.-...._-_-.-_-_-_-_-.-_.•...•-..-.-_..._.•.•-_-_-_....._-.._...

Aios oficiais
Foi oonceelid,a exonenacão ao

d�'. Afonso Habe, do cargo' de Pre
f'eito de Bllumenlau.

-----.-
I O mesmo foi nümea.dlo par'a c

OUli"g,o d,e méodko d,o Depa,rta.mcn·
A inscrição para exames de ad- t,o d'e Slaúd'e ,Púbil,ica.

missão, no Ginásio Catarinense. - Foi promovido p,or me'reci
estará aberta do dia 16 a 30 des mento, na D. E. E., o s,r. Ubaldi()
te, e os exames se realizarão nos Abraham.
dias l' e 2' de fevereiro próximo. - Foi reaonhecido· O s'r. R,odoI-

--

!
fo J. Mones Oazón, cOl1lsul ela Repú-

O Conselho Administrativo do bJ,ica d'a A.r'g.en,ti'na., em S. Francis
Estado aprovou o projeto de decre- Coa, ClOI11 jllrílsidoi<:5.o em todo o Es,'t,a
to-lei que dipenso. o pagamento de do.
juros adicionais, a todos os res

ponsáveis por dividas coloniais, u
ma, vez que liquidem seus débitos
dentro de 90 dias.

Ecos e Notícias

A NOSSA NOTA o do dia
A mensagem do presidente

Roosevelrt ao Congresso norte
arncricano, apontando os espe
culadorcs e os comodistas como

inimigos do povo e da mação,
definiu nitidamente os sagrados
deveres da Dcruocracia quanto
ao controle que Hie cabe exer-cer

sôbre as altivid8:1es de cada ci
dadão.
Não basta, com efeito, cultuar

a I lbcrrlndc e combate-r por ela.
Misf cr que aos esforços e sacri
fícios desenvolvidos pela sua

prcsor vnçáo, se lhe suceda uma

hurmoniosa convergência, de boa
vont arle coletiva, para que dc
Iin i ti vamcnfe in ão prevaleçam os

i ntcrcsses de alguns, sôbre os

di rei tos de todos,
Deixar que o povo seja crimi

nosamente explorado, no preciso
momento em que as forças ar

madas se dcgladiam num duelo
de vida e morte conrtra as hor
das vandálicas de tirania, é des
meuutbr a sinceridade de propó
si tos na prática ela Democra.cia.
Esta se há de exercer em casa.,

por uma justiça serena mas in
f'Iexivel, por um trabalho contí
nuado e honesto, por uma vigí
lia perseverante, afim de que o

povo tenha fé e confiança no re

gime, fé e confiança nos homens
públicos, fé e confiança no seu

patriotismo sempre que o bem
público o reclamar ..

O fim da guerra não é apenas
vencer o inimigo. Com a derrota
deste há de se esperar UIl11 pe
ríodo de paztJ de bem esrtar que
atenue os efeitos do conflito e

onde todos encontrem lugar no

trabalho e conforto, sob o am

paro das leis.
Ccmo, entretanto, acreditar

que depois da guerra teremos
compensados os sacrifícios e as

fadigas, se ai.nda em plena luta
suportam os pobres e os humil
des, além dos pesados encargos
da. lnta, a espoliação dos seus di
reitos e dos seus parcos recursos

por aqueles que colocam a ga-
nâriciai acima de tudo?

.

Impe rioso, portanto, um com
bate enérgico, decisivo aos apro
veitadores, aos que se querem lo
cupletar a custa das circunstân
das, em detr-imento da, coletivi
dade.
Enf'ren ternos o inimigo no

campo da luta, exponhamos a

nossa vida, pelo tr-iunfo da li
berdade, ruas honremos essa
Illesma liberdade, pela p'rMica
da jnsltiça, pelo respeito a.os di
reitos do povo, tripudiados pela
febre de riqueza e pelas mano
bras i'nescrupulosas dos especu
la,dores.
Deu o presi,dente Roosevelt um

gr::mde exem:r.lo de seu amor aos

impolutos prinoCÍtPios da Demo
cralCÍa, denunciando com o pres
tigio de sua autorLda,de, aqueles
qUle. dClnrtro elo pais, procuram
anular o heroismo dos soldados
nos campos de batalha em pról
da vitória dai civilização oristã,
toda ela de fra,tennida.de e de so

lida,riedade humana.
É assim que a Democracia se

poderá rehabilitar pera.nte o

Universo.

santo
s. Paulo, o Primeiro

Eremita
Nasceu em Tebas, Egito, e foi

educado na religião cristã por
seus pais. Contando apenas 15 a

nos de idade, perdeu pela morte
seus progenitores, herdando-lhes o.

grande fortuna. Por causa da par
seguição do imperador Décio, re

fugiou,se na residência de uma ir·
m.ã casada. Mas, o cunhado, que
cubiçava as riquezas do jovem.
traiu-o. Paulo distribuiu toda a

sua fortuna entre os pobres e fu
giu para o deserto, onde descobriu
uma gruta ao pé da qual se o.cha
vam uma fonte de água límpida
e urna palmeira que com suas ta
moras lhe fornecia o estritamente
necessarlO para seu sustento. Na
quela solidão entregou se Po.ulo à
oração e contemplação das verda
des eternas, achando nisto tama
nha consolação que resolveu nun

ca mais sair de lá. Quando, ap6s
uns quarenta anos, a palmeira
negava-lhe as frutas, Deus mandou
lhe, por intermédio de um corvo,
cada dia, a metade de um pão,
alimentando-o desto maneira du
rante 60 anos. Paulo recolheu as

experiências que se tornaram o

I' fundamento da vida monástica.
Mas, ninguem jarncú.s teria tido
conhecimento disto sem qua o célebre
Antão fosse levo.do à gruta em

I que Paulo, com mais de 110 anos

I de vida, se preparava para rece

ber o. glória eterna. Paulo corrru :

nicou a Antão, que era superior
de um grupo de monges, os te-
souros de sua exper lencias. Quun :

do Antão, que, a pedido de
Paulo fora buscar o mo.nto que
aquele recebera de st. Atanásio,
voltou, Paulo já tinha falecido;
mas, os tesouros da vida espiri·
tual estavam deposito.dos no cora

ção de Antão que os distribuiu
entre seus discípulos em benefício
das gerações vindouras.

16 de Janeiro
S. Marcelo I., papa e

Mártir
Este romano foi elevado à Cáte'

dra de s. Pedro sendo apenas sa

cerdote. Ele achou a Igrejo. em

Roma em estado lastimável. Pois.
a perseguição de Diocleciano con

seguira a destruição de toda orga
nização eclesiástica. Um dos pri
meiros cuidados do novo Papa foi
a criação ie 2'5 igrejas �paroq:uiais
na cidade pontifícia. Isto era pas
siveI. porque o imperador Maxên
cio mostrou-se, no princípio de
seu govêrno, pouco inclinado a

continuar a persegulçao. Mas, a

paz não durou muito. Em parte
foi a culpa dos mesmos cristãos.
Nas perseguições antecedentes um

certo número de cristãos tinham
renegado a sua fé. Agora querio.m
ser readmitidos na Igreja. O Papa
consentiu. exigindo, porém, que êles
fizessem a devida penitência. For
mou se um partido contra esta
determinação que provocou tumul
tos sangrentos. O imperador apro
veitou esta soituaçã e exilou a

Marcelo. Este morreu em 309, ten
tio dirigido a Igreja apenas por
dois anos.

.

• •

-

Zoraide Silveira
E

zua Barbosa
CIRURGIÃS - DENTISTAS

Executam quaisquer serviços
. concernentes à profissão.

Ótimo aparelhamento, siste
ma moderno.

Atendem diàriamente das 14
às 18 horas.

Rua João Pinto II (sobrado).

Teatro
Prosseguem ativos os ensáios do

drama "ROSA DESFOLHADA", com
que o Arte-Clube realizará no dia
22, sábado., no Salão D. Joaquim,
a sua ISa. récita.

Não tenÍlas dúvida em de·
nnnclar nm "qulnta·coluna",
por mais que pareça teu aml·
go; não merece tua estima um
traldot' da PÁtria. (1.. D� N.).

Horário das santas Missas
para Domingo

Catedral: 6, 7, 86 10 horas.
Novena: às 19 horas.
Em dias da semana: Missa: às
7,30 horas.

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

Igreja de St. Antônio: 7 e 8 horas.
Igreja de S. Sebo.stião: 6,30 horas.
Igreja de Sta. Terelllinha' 8 horas.
Asilo Irmão Joaquim: 6 horas.
Saco dos Limões: 8 horas.
Ginásio: 5,6,7,30 e 8,30 horas,
Capela do Abrigo de M€no.res: 7
horas (todos os dias l.

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

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

�éi.o JOlé: 7,3Q Il 9,30 hora.ll.

Foi apoos,entado o sr. Ple<C!ro
Evari,slto Di,as.

- F<Ü'ram oÜ'n1cedoida,s férÍoas ao

el'r. He.itor Bl.l1l111, dil'eltolr nlO nepalJ'
t,a.m,c,nlto das MUln.idlpal,id'ades.

- Foi aonc'edi'da ,ex,o,ne\l'lacão ao

serv,e'lllt.e de GrollpiO Esc'o,l<ar Frank
lin Augus,t,o S<O<llr1es.

A Estatistlca Mimar, destinada I
facilitar a preparação rápida, e tão
das da Nação, exige que todos os

perfeita qua,nto possivel, do apare
lhamento material das fôrças arma·

brasileiros lhe prestem cooperação.
Suhtrair-Ihe apôio é trabalhar con

tr_. O BrNU •• ptrr" {DI • IIJI

A Fôrça Policial do Estado abriu
concorrencia para,. fornecimentos
de artigos neces sarlOS à mesma

durante 1944. __.._.•_•.__..-.__-.·..-.·_.__·._·.-.-�OJ

recadação, e a Cr$ 266.743,90 a des-
- Rodeio encerrou o exercício pesa do 111U1niCÍlpio de Orleães.

de 1943 com uma recei,ta arrecada- Imarui a,rrecadon Cr$ 78.490,20 e

lIa de Cr$ 236.564,90 e lima despesa dispe.ndeu Cr$ 71.316,40 em 1943.
de Cr$ 235.439,90. Saldo, inclusive - Em Jaguaruna houve uma ar-

o wnterior Cr$ 25.012,00. recadação de Cr$ 105.191,40 e uma
- Serra Alta arrecadou Cr$ .... despesa de Cr$ 98.565,60.

313.751,90 e dispendeu Cr$' - Foi com uma arrecadação ele
395.657,00. Cr$ 1.015.772,20 que Ha,iai el1'cerrOl)
- Foi de Cr$ 381.158,20 a arreca- o ano fina,nceiro de 1943.

dação, e de Cr$ 390.667,80 despesUiI
- A ai"recardação de Concúrdia

do município de Ibirama. subiu a, Cr$ 475.830,80, e despesa a
- At�ngju a Cr$ 260,851,50 a ar· Cr$ 84,143,50 •
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CAMPEONATO ESTADUAL DE FUTEBOL
Defronfar-se-ão, amanhã, em Joinvile, os valorosos esquadrões do Avaí

e do América, em disputa do Campeonato Estadual de futeból.

o preceito do dia
A gripe apresenta manifestações

as mais variadas: comumente, iní·
cio súbito, quebrantamento geràl
do corpo, depress:;::o física e men

tal, sonolência, dor de cabeça, fe
bre elevada, ardor nos olhos. corri

.Fol'taJJez,a, 13 (B.) - P.r,ocedent.e mento nasal, espirros, sensação de
de Sã,o Luiz, cheg,ou Ul11ia cia,r<avail1a secura e coceira na garganta, com
d,e f.utebol, formada po,r juve.nis tosse sêca e quintosa, dores nas

m'ar:3!Illhe.nISics, eSitudantes, que ne,a- cadeiras e nas barrigas das pernas.
i.izarão uma tempü.natda nestla capi- Em alquns ca90S, aparece uma

tal. «erupção» ou exantema que lem-
DEMISSõES NO JUVENTUS - bra o sarampo ou a escarlatina.

São Paul,o, 13 (E.) - Afil1ma-s,e _ SNES.

o ESTADO
450 mil cruzeiros pelo passe

de Strembel
BUENOS AIRES, 13 eG. P.} -

A negati va dia "Lanús" em conce
der a tlDaJnsfewêil1,cia do centro-mé
dio Strembcl, fez com que as of'er
tas por esse elemento tenham su

hido de tal forma (�ue se conver
ttm 11'0 mais aMo valor do mercado
futcbolist ico.

O "Baoí ng" havia solici tadn o

passe de Strermbol oferecendo Ulll a

sorna em dinheiro e alguns jog,a
dor-es de seus quudr-os p.rof'iss io
mais, porém os diretor-es do "La
nús " responderem qUle não cede
'r·ãIO Strembel por quantia alguma,

Os dir igerrtes do "Rac ing" vol
tanam à carga e sua oferta já a,l
c,Hluça a casa das 70 mi] pesos, mas
j)lair·eoe que o "Lanús" não quer
perder a figura mais impr.essio
nanbe do encontro entre argenti
mos e uruguaios em Momtevidéo.

ACil'edH:a·sle que o "Racing" f'a
Irá urna ú1ti nUII oferta, isto é, 70 I
mM pesos e do is elemenilos (cota
dos a 20 mi.l pesos, ooniuntaauen
te). Essa oferta mancar-ia um "re
cord" de cotação, pois a lransfe
rência de Streenbeâ ficar-Ia em 90
mil pesos, seja, uns 450 mil cru
zeíros.

DOMINGOS X.\O IRÁ AO �ORTE
Bi'O, 13 (A. N.) - Está defi n ibi

vamrente resolvido (j'ule o jogador
Domingos não acompanhas-á o Fla
n]it�ngo, em sua excu.rsào a.o norle
dto p'ais.

CAMPEONATO DE VOLEIBOL
lHo., 13 (A. N.) - O camp-eo.na

to dle volei.bol t.eu,{t in i,ci o n'a se

gunda Q1Ji,J1Iz<c.na d'e maio, C0111 a

pntl,�ioipação de equipes mas,cuH
nas e fem1nioos.

WALDEi\1AH DE BIUTO
AGRADOU

Ri.o, 13 (A. N.) - Waldemar dle
Bri,t'Ü COlHaJM'Ülll ()Ilftem o ataque
do BlumineIlls'e no tr€IÍno realizado
à tarde. A a,tua�ão dD fa'l1l'()so
plaYcCIr agradlOu âü técnic.o e atO�

demais dillletor,es do club-e trico- �

1101'.
Várias

PIO VAI MUDAH DE CLUBE
São Pa.uLo, 12 (E.) .:__ Pio fez de
cl'llinaçÔ'es a um v,espertiIllo desta
ca,pita.l adia,n,ta;ndto qu,e d'ecid ira
deixar o GOJTIleirci'a,l, em vilr'tude
dê:Slte nã,o quere,r pagmr ais luvas
que flOlram por de eXiigiclas pa'ra
um UIOVIO eOllltl'arl,o. Segundo ele
a,m,an�a, o Gomel'eia,l queria a re

f'O]ln1:3 de se·u contraio parDa a nov,a

teuli!J'o.l'a.da s,em dis]Jieu,der, l1'0 en

tanto, de um só niqueI CIQlmo luva.
De�ta f'orma r<e,SioJrvIeU Pila aceii!Jar a

propüsta qUle lhe foi feita p/ela PO<r
tU�lneS'a SaJI1tiSit'a, l"ecebend,o "pas
Sle" livre d.o Oomercital.

SERÃO DESLIGAnOS VÁRIOS
GREMIOS GOIANOS - Goiania,
13 (E.) - Afti,m de combiinalr di
V'e.I'SaJS medi,da,s relacionadias com

as a�ivjd.ades eSipoo,t1vrus d'a caplÍ.
ta'l, este\'1e ,r,euuid'a, ontem, a Fede
I'Itlcãlo GoÍoam.a de Futebol. GO'llSta
(fue a enrtitdade reso 1veu i,n:i ciaa' ,
tã,o Jlogo seja p,oslsÍ ve,l, .Q campeona
to, ,(I,a cidiade, do qtl1'all nã,o par'tici
parão OIS clubeis fiI�iald'os que pro
teSitaJI'al111 aOll1Jtll'a 'as recentes ellei,
ções prura a di.retc}ria da meu,torra
1,0ca.J.

Esportivo IA. cooperação dos guerrilheiros !!'!i!�Gtriifr:e !��:�
Moscou, 12 (D. P.) - A imprensa prática contábil, dando boas

moscovita destaca hoje a extraov- veriarn reforçar aquela praça. A referências, procura emprego,
din�llria cooperaçào, qll; os guerri- emboscada teve o mais C"ompleto: onde quer que sues aptidõeslheí ro s prestaa-am as forças russas, êxito pois permitiu que os russos I

• _.

d Of t
'

. _
.

' selam apr oveit a as er �� a
na captura de Sarny. Os patríótus, attnzisscm a importante cidade pu-' A.

d P S'"
. _ Ge! encia do Esta o pua . •

dias antes da chegada de Vatutin, I' loncsa,
dominando SlWI guarmçao, -

conseguiram interceptar duas colu- antes ela chegada dnque les refor-I Comprai na CP SA Ml::,CI!
nas nazistas de iul'rsntar!a, que de-I ços. LÂNEA é saher econom17�r'

O café moído

que o sr. Elias Vi.ta abandonas-á a

Fede ra cão Piauli st a de Fll1\teb>(J'1. O
represenícmtc elo Juventus se elS

quivou de Iazer (Joll'alq'Lller declara
câo Cl0l11 rcíerencia à al.it utl e que
,ô levará a tomaT esta r esulucáo.
Caso isto se ver i liquc. a entidade
doa Avenida Lp i ranga, ficará com

dois oargos vagos, pois que o sr.

Olavo 'I'abaiara, deixou S'CtU cargo
de tes-oureiro em caráter irrevogá
vel.

o maior coura ..

cado do mundo
Filadelfia - dezembro - (Inter

Americana) - O novo couraçado
nortc-nmertcuno "Wiscon si.n ", (l

maior e mais poderoso do mundo,
Iamçado ao 1I1ar neste porto, terá
um tremendo poder de fogo, con

centrado numa áree menor do que'
um décimo de lllll quanteirão lJlf�
dia dê cidade. O navio terá tantos
canhões anti-aéreos quanto todo
JiIl1 regimento all],li-aéreo.
O "\\Tisconsi'n" é o terceiro rle r -"

d- S �.
sua classe lançado desde o imicio LDormes IDcen ·IOS em OaJa
da guerra. Seus irmãos, o "New Estocolmo, 13 (C. P.) _ O correspondente do diário "Svcnsk a Da-
.rersev" e o "Iowa," são I igeira- . . . _ .

mente menores. glebat, em Budapeste, inf'orma que uviaçao aliada, em sell ataque contra

Embora as cifras oficiais ria ::\IIa- Sofi�" segunda-feira última, causou gravissimos danos à cidade, onde
l'inha sobre vclocidade, to.nclagem, I enormes üleêndios deixaram visíveis as suas chamas a ma,is de 100 km.
àe·senlbo e armamcnto sejam

segr�'1 ae distância.
dos ele guerra, dechl,l'a-se extra-oh-
c i a Im ell1lle que o "Wi scon s in" j e 111 ,=======;;;;==;;:;;;;=;;;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;====;;;;;====;;;;;;;;;;;;========_==�
258 melros de comprimento, com

/1 V d h-um deslocamento de 52.000 tonela-II
en a foi Inhas la guarde dinheiro

das, LIma veloei,dade de 33 nós e "Importante fábrica procura vendedores ativos na. Capitais e

uma bateria principal de 9 ca,nhões I no Interior, dando adiantamento de comissão. Cartas direta- -

de . (j polega,das. O seu custo é av;]- II mente à fábrica. Cl1ixa Postal, 2286. São Paulo".
lia,rlo em 90 milhões de dólares.

f EMUlSÃO DE SCOTT
a maneira mais faeil e se

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

Os órgãos da Estatística Militai
têm apôto legal, quando "ntrmar»
o produtor e o vendedor a mostrar
o que possuem em seus estabelecf.
-.rentoa. (D. B. M_).

c."IftM.
....._.......

1 que Voltaire costumava di-
zer que entre duas mulheres

não póde existir verdadeira o rn i
zade senão quando uma delas
é feia ou velha.

2 que os chines ; das classes
elevadas costumam enviClr

um casal de gansos à mulher
que escolhem para espôsa; e

que, na China, os gansos são
considerados como emblema da
fidelidade conjugal.

3 que, segundo uma estimativa
recentemente publicada pela

Sociedade de Zoologia de Lon
dres, antes de findar o século
atual não haverá mais nenhum
hipopótamo no mundo.

4 que em Lalibela, na Etiópia,
existe u,m templo recortado

e escavado em um só bloco de
granito; e que êsse templo mo

nolítico, o únic", do mundo, foi
construido no século XV pelo
ras Isaac e constitue uma das
mais extraordinárias obras da
paciência humana.

5 que os sacerdotes católicos
não podem ser médic<>s; que

numerosos concílios, em par·
ticulár os de 1131, 1133, 1162,
1213 e 1215, proíbem o estudo e

o exercício da medicina aos clé
rigos, tanto seculares como re

guiares; e que o que é mais
extraordinario é que essa proi.
bição não atinge as freiras.

6 que o mapa mais antigo da
América foi desenhado pelo

espanhól Juan de la Cosa, em

1500; e que em tal mapa, que se

encontra atualmente no Museu
Naval de Madri, a parte melhor
desenhada e raaia detalhada é
a que representa as Antilhas.

Agencia: Rua Pedro Soares, a
...._..-....--...-...- ......_-.....

-

.....
- .................

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTrSTA

Rua Vitor Meireles, 18

As anedotas e plada8 aparen
temente ingênuas são grande�
armas de desagregação mane·

jadas pela "quinta-coluna".
(I,. D. N.).

padrõea maravilhosos. finissimo acabam.ento das melhores
fábricas do pais, são encontradas nos balcões da

Oasa SANT.Il ROSA
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

sumiu •••

RIO, 13 (A. N.) - Está merccen

i do registros especiais de todos os

! jonn.a is, o substo d.esaparecime ndo
: d,o café moido, .do comércio de to

I <10 os bainros, em consequência da

I pno ibição d:o 'aUI1IClrloto de preços
I imposta aos torretadores pela Coor-
denação Econômica.

CARTAZES DO DIA
SABADOHOJE HOJE

(lHE
A's 41/2 e 7 1/2 horas

Richard Arlon e Jean Arthur em:

Piloto de arroj o
William Gargam em:

Avião do Oriente
3 e 4 episódios com Jack Holt

Serviço secreto
COMPLEMENTO :r-�ACIONAL (DFB Nat.)
Preços 2,20 1,50. e 1 00 Imp. até 10 anos

em:

CIHE «IMPERIAL')
A's 7,30 horas:

Joan Belmett e Don Ameche em:

Confirme ou desminta
Um filme documentário de raro esplendor

O Vaticano de Pio XII
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB) Nat.
PORTEIRO DONALD (Desenho Colorido)

A VOZ DO MUNDO _o. Jornal.
Preço: Cr$ 1,50 único. Impr. até 10 anos

Amanhã-Odeon, Marlene Dietrich, Randolph
John Wayne em:

Indomável
Sbott e

Mais uma produção de Frank Lloyd

BAR E ARMftZEM ORIENTERua V. Meireles, 11

PETISCOS - RoU·mops - Herrings - Pickles - Cama
r5es recheados - Sandwichs - Cebolinhas - OV.os de
tainha fumadas - Pernil - Pasteis - Empadas

Salame - Peixe frito, etc. etc.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Sibado. '5 de Janeiro de '944 s

INDICADOR MÉJ)ICO
DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Auerreíeoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

CONSULTAS - Pela mannãi diariamente das 10 às 12 ha., à tarde, excepto aos

IlábadOll, das 16,30 às 18 horas - CONSULTóRIO: Rua Jollo Pinto a. 7, sobrado -

t'one: 1.461 - ltesldêncla: Rua Presidente Coutinho, �3.

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

Ex.interno do Serviço de Cl1nica Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do

Departamento de Saúde

CLtNlt;A lUfJ:[)ICA - ,lUoléstias internas de adultos e crianças. CONSUL'I'óRIO

e KI!JSIV1i:l'iCIA: Itua 'Pcllpe Schmidt n. 3S - Tel. 812. CONSUL'I'AS - Das '16 as IH.

.. DR. ARAúJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

CONSliLTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - A tarde. lias 3 às 6.

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

DR. SAVAS LACERDA
J&x�tnt.erno do servico do Professor Leôrndas Ferreira e ex-estagiário do s Serv tços

do dr. Gabriel de Andrade (ltiu) e dr. Pereira Gomes (S. Pa u lo )

(Diploma de habilitação do Conxel ho Nacf orra l de Oftalmologia)
Cbere do SeI'\'I�o de Oftalmologia do Dep.urarnento de Sande e Hosplt'll de Cartdade

t'UnJca médlco-ch'úl'glca espectallzada de Olhos, OuvIdos, Nariz e GarganlJl
CO,s'SUlifúRIO: Uua Felipe Schmilll, li, Fone 12;;9 - CONSULTAS: Das 15.3"

•• III hO""" - KESID.Il:NCIA: Conselhetr» Maf�a, 77 - PLORIANóPOLIS.

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

de Caridade

CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTORIO: Rua Vito!' Meireles. 2ô - Fone 1.4()[)

Consultas das 10 às 1:1 e das 14 às 15 horas
HESIDE:NCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

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

Tratamento especi"lizado das arecções elo Aparelho Genital Feminino.
Tratamento moderno da Blenorragia Aguda e Oronica, sob controle en

eosoopico (URETROSCOPIA) e ele taboratórto. Aparelhagem elétrica para os trato
�.entoB especializadas. DIATERMIA - l"FRA-VERMELHO.
CONSULTAS: Díar-íamerrte das l4 às 18 hc,·as.I:{ESIDÉNCI.k.: Tjraden�es, 7\Sobrado

CONSULTóRIO: TiJI'adentes. li, FO]',l!:: 1.titi:.J. AUSENTE

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

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
AMBOS QS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTHA-VIOLETAS

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

DR. SAULO RAMOSINSTITUTO DE DIAGNOSTICO I

CUNICO
DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela Universidade de Genebra
Com prática nos hospitais europeus

Clíníca médica em geral, pediatria, doen
ças do sistema nervoso, aparelho genito

url!nArlo do homem e da mulher
A8IIlate. Técnico: DR. PAULO TAYARES
CUrso de Radíologta Cl!nica com o dr.

Manoel de Abreu Campanario (Silo Pau

lo�. Especializado em Higiene e Saúde

Pública, pela Universidade do Rio de Ja

neiro. - Gabinete de Ralo X - Electro

llllnIlogràfia clínica - Metabolismo ba

ilai - Sondagem Duodenal - Gabinete
eie fisioterapia - Laboratório de mtcros

copia e anélJ.se elíníca, - Rua Fernando

Machado, 8. Fone 1,195. - Florianópolis.

DRs REMIGIO
CLíNICA MÉDICA.

Moléstlas Internes, de Senhoras e Cri

Anças 11m Geral. CONSULTORIO: Rua

Felipe Schmldt - Ed1flcl0 Amélia Neto.
Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE·

SID1tNCIA: J Largo Benjamin
Con8tante, 3

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Cirurgia e OrtopedJa, CUnlca e Cirurgia
do toras. Partos e doenÇ&ll de senhoras.

CONSULTÓRIO: R, João Pinto 7 Diá
rlamente das 15 às 17 horas. RESID:1IlN
CIA: A1Iiür&nte Alvim, 36. Fone 751.

-.----

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

da Universidade de São Paulo, onde foi
Assistente por vários anos do SerVliço
Clrt1rgico do Prof. Alipio Correia Neto
(Primeira Cadeira de ClínIca Cirúrgica).

. Com prática na clínica ginecológica do
Prof. Síla O. Matos. Assistente do serviço
de partos do Prof. Domingos Delascío no
"Hospital Leáo XIII".
Cirurgillo do estômago e vias blllares,

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

Consultas, Das 9 às 12 horas nu
Ca8a de Saúde São Sebastião.

Opera na Casa de Saúde
São Sebastião

I!]speclallsta em moléstias de sen40ras -

Partos.
ILTA CIRURGIA ABDOMINAL: estô

'"UgO, vestcuía, útero, ovários, apêndice.
tumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA
00 PERtNEO - Hérnias, hldrocele, ve

I'lcocele. Tratamento sem dor e operação
le Hemorroides e varizes - Fracturas:
<plU'elhos de Irêsso. Opéra nos lIospltalto

de Florianópolis.
Praça Pereira e Oliveira, 10. Fone, 1.009.
flerárlo: Das 14 às 16 horas, diariamente

HELENA CHAVES SOUSA
ENFERMEmA OBSTlbTRICA

(Parteira)
DIplomada pela Maternidade

de FlorfanópolliJ
Atende chamados a Qualque

hora

Praça da Bandeira, 53 - .ob.
I AntilrO Larlro 13 de Malol

Dr. Newlon L. d'Avila
- Médico -

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

do Rio de Janeiro,
.

V i as urinArias - Operações
Consult: Vitor Meireles, 28.

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

Resid: Vidal Rermos, 66.
Fone 1067.

DR. AUMLIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RAIOS X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômago, af'e
ções das vias biliares, rins, etc.
Aplica o Pneumo-torax artificiaJ
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-cur
las, Raios Infra-Ve-rmelhos e Raios
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

esquina Felipe Sehmidt
Das II às 12 hrs, e das 14 às 17 hrs

Telefone 1.475

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

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

CASA MISCELANEA, distri- PrestigIa o GOTêrno fi aI

buidora dos Rádios R. C. A classes armadas, - 011 seri.
Victor, Vávulas e Dsiccs. um "quinta· eolunllta". (Lo
RUIiI Tr.j.no, 12, D. �.l.

Quadro da vida
moderna

1

o velho, que permanecera ca

lado, durante o jantar, com os

óculos na ponta do naziz, levan
tou-se e disse com severidade a

seus netos:
- A mocidade de hoje é in

sensata e exagerada. Todas as

suas preocupações ,giram em tô r
no do futebóL O melhor das suas

energias � dos seus entusiasmos
são para a pelota. Os seus heróis
são os campeões da bola.

Os rapazes, como que .enver

gonhados, concordando com a

justeza das palavras daquela fi
gura veneranda, entreolharam
se, confundidos, e baixaram a

cabeça.
O velhinho, trêmulo e emocio

nado, tomou fôlego e, impri
mindo mais vigor aos seus co

mentários, prosseguiu:
- Entretanto, além do fute

ból, há outras coisas mais no

bres e mais espirituais, que de
veriam merecer também as aten
ções da juventude.

Os moços entreolharam-se,
outra vez, com o rabo dos olhos,
desapontados, e curvaram ainda
mais a cabeça sôbre o peito .

Não resta dúvida de que aque
le ancião, naquele instante, pa
recia a própria estátua do Bom
Senso, empunhando o chicote da
Verdade e castigando merecida
mente '.! insensatez daqueles [o
vens. Fez uma pausa, sorriu com

amargura, para amenizar o efei
to doloroso daquelas palavras
cáusticas, e continuou:
-- Já sei que são exageros na

turais da idade, porque eu tam
bém fui moço. Mas isso :não im
pede que as pessoas mais idosas
e experientes chamem à razão
os transviados, mostrando-lhes
que a vida, afinal, não é só f'ute
bóL
Os rapazes estavam prostrados

e cabisbaixos, incapazes de en

saiar uma reação. O velhinho.
então, sentindo-se vitorioso em

toda �linha, alteou a voz .e arre

'matou:
- Pobre e triste mocidade, en

torpecida pela pelota, que desco
nhece os cassinos ,e não frequenta
os "dancing" ! Vós, meus netos,
com essa mentalidade futeboles
ca, não mereceis que .eu vos con
vide para irmos juntos a uma
Escola de Samba! Por isso irei
"3ózinho!

E foi.

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

Coluna Feminina
o AMOR DE COLOMBlNA
(Num canto de um "hall ",

Colombina fala, com a voz har
moniosa" umas palavras indis
Untas, vagas. Arlequim escuta-a
abstrato, insensivel, sem com
preender ... )
- Amo cm Pierrot a belesa

de um amor sobrenatur-al, de
um amor impossível. Porque é
feito de ideal. Amo em Arle
quim a realidade embrãagadora
torturante, irresistível de uma

paixão violenta, infinita. Entre
êsses dois fogos, o meu sêr de
bate-se em ânsias de espasmos
voluptuosos, E eu, insatisfeita,
obcedada, incontentada, espero
misticamente, encontrar em

ambos, a. perfeição do meu so
nho, de loucura e felicidade. En
quanto chamo ardentemente pOJ
Arlequim, em minha alma de
apaixo.nada se esconda o desejo
irrefreável de ter a meus pés,
submisso, o gênio ínconfundlvel
de Pierrot, o meu amor impossí
vel. E depois, ainda dizem que
Colombina e insaciável e pérfida
amante dos bacanais carnavales
cos! Err-ám, Iamentavelmente,
os que assim me [ulgarn. Sou co
mo todas as mulheres belas, uma
natureza sequiosa de (!moçôes
sempre renovadas. Em mim, vi
ve, palpita, a vontade maior do
que todas as vontades, a vontade
que não conhece limites, nem
barreiras intranponíveis, nem
fironteirns invioláveis - a von
tade delirante de gozar todos os

prazeres, todas as aJoegrias, to
dos os caprichos, todos os amo
res de que a vida ainda não nos
quíz privar. Eis porque me en
trego a Arlequim, e anseio por
Píerrot,

DIA 16
"Soirée IVlignon" com início

às 19 horas.

Crônica de SARITA

DIA 22
Sensacional abertura da

temporada carnavalesca.

x

CapItal e reservas _ Cr$
Cifras do balanço de 1942:

7UI56.189,20

Responsabilidades .... . .. _ , '" __ , _ . ,_ . ,_ Cr$ 4.999.477.500,58
Receita ., , .. , , , .. _ Cr$ 70.681.048,20
Ativo . "" .. " .. ' __ _ .. _ Cr$ 105.961.917,70
Sinistros pagos nos últimos 10 anos _ .. , , Cr$ 64.986.957,20

Responsabilida�s . ,. _ , Cr$ 76.736.401.306,20
Bens de raiz 6Jrédios e terrenos) ., _, ." _, Cr$ 23,742.657,44

DIRETORES: - Dr. Pamfilo d'Ultra FreiJl'e de Carvalho, Dr, Francisco
de Sá e Anisio Massorra.

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

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

AGENTE EM FLORIANõPOLIS
C AMP O S L O B O & C IA. - Rua Felipe Schmidt, n, 39
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL
..,.- -_ -

.._._ -.-.._._-_.__'.'.-...-...-.._."".(-_._-.._ _._-_-..-..._-_.•..- -.-__ ..._.,._

•

1ft.
Reconstruções, pinturas, reformas

Consulte nossos orçamentos para pagamentos a

longo proso, prestações módicas, e vera como é
facil transformar seu prédio velho em uma cons
trução moderna, mediante uma entrada pequena.

Compra. venda e administração de imóveis.

Rua Felipe Schmidt n° 44
FLORIANÓPOLIS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Terra, lar e Ar
Rio, 13 (A. �.) - o Tribunal Ma

rítimo Administrativo em sessão
presidida pelo almirante Mário de
UI iveira Swrnpaio, julgou o proces
so referente ao Incêndio havido à

bordo do vapor Ihrvial "Almeirim",
quando esse navio realizava uma

viagem en tre Manáus e Belém do
Pará. O "Almeirim" sofreu grau
des danos e toda gaa cas-ga, inclu
sive as bagagens dos passageiros e

malas postais, foi perdida. Quanto
à causa do incêndio, ficou apurado
ler sido a mesma um curto circuito
na! instalaçâo elétrica de bordo.

O Tt-ihmral Marítimo julgando o

feito, resolveu arquivar o processo,
por se tratar de um caso fortuito.
[{io, 13 (A. �.) - O Supremo Tri

bunal :\1ili[,ar, julgou o recurso rle
habeas-corpus interposto em favor
de Agildo Barata e outros, resolveu
do, por unanimidade de votos, não
tornar conhecimento do mesmo.
Esse pedido, foi relatado pelo mi
nistro Pacheco de Oliveira que,
embora fazendo largas considera
ções sobre a suspeição arguida con

tra os ruinistros Silva Junior, Amil
csr Pederneiras e Azevedo Milancz
cuja improcedência evidenciou, sa

lientou ;;; impropriedade do recurso.
Em seguida, diz ainda o relator q'H�
considerando os argumentos do pe
dido em Iace do Código de J ustiça,
nã-o ponde, na espécie dos autos,
ser cumpr-ida a dctermimação do
parágn-af'o 2° do art. 272 e que se

fosse possivel a desejada concessão,
seria' () caso de um habeas-corpus,
não contra uma ameaça ou uma

prisão ilegal, mas para reduzir o

prazo de prisão imposta por auto
ridade competente.
Fbnulrnente, o relator Pacheco de

Oliveira, declara "não só pode ha
ver revisão de processo findo con
tra () texto expresso 110 artigo 330
do citado Código não sendo passi
vei, pois, na espécie, o recurso de
habeas-corpus contra condenação
em processo findo". Após falar o

defensor Lauro Fontoura, o pro
curador geral, dr. Valdomiro Go
I1les Ferreira, em longas conside
rmções, opinou po,r que o Tribunal
tomasse cotllhecimento do fcito.

RJio, 14 (A. N.) - Tralando da
policia milita;r da Primeira Divi
são Expe,di-c.ionária, s'oh o C 0>l11an
do do geine,ra,l Joã·o Baltis·ta Masea
re,nhas de Mo.rais, o I11dlllis�ro da
gUCI)ra dirigiu a,o coma'nda.nte da
la. H. M. a s'eguill1t.e no.ta: 10
Providências no senti cio de s,er
;reorganizado o pe].o.tã,o da p,olíclia
miltitar da primeira divisão de in
fantari a ex'ped1aionária quan to
ás suas praças; 2° - es�as praçasdeViam ler aLtlllra mÍmima - 1 m e

70; C>()'mpleixão rnbusta, hoa apa
rl'neia; bav,ar re,nelado inteMgên
ela, altividad,e e disorição; ler 1ns
tl'llção s'eoll'l1dária e de prefle'rên
eLa cOln.heoi'llllfmtos dle línguas es
tra.l1IpjeÍlras, de<stacancl>o"s,e a ingle
sa; bom eOIl1[}Jortam,ento e lha!neza
ruo trato; 3° a sdeção eleve ter em
vis,ta obter-s,e eleni,en!l:os ea!]Jazes
Ide l'ellifC>S,elntar o presHgio cla U'll
toridacl,e e da led. A poHcia mUitar
d,eve ser o ex·e.mplo "ivo da disci
pJlina, da cOl'reção, da cortezia.reVie.Jar bom slens'o e auto-controle.
O abu�o da autoridade é considera
do fjrave crime militar.
Hio, 14 (A. N.) - O gen1cral Fiu

za de Castro diTe,tor do Mat,erial
bélü,ao, l'IealizoiU hoje uma visita às
li'nstaI acões fahr·is ela Saci eclacl,e
Al1'onitiia Marviln, in au,gura,nd'O· ali
mais dois pavilhões dlestinac10s Ú
fabdcaeão de prod'utos bélicos. Es
sa é a"providência final paTa o

cumprimento do co,ntrato q'ue a

Malrvin assi'nou C"Otn o g1ovêI'no pa
ra forneci.menTo d'e materi.al de
gUirrra ao exército nacional.
Rio, 14, (A. N.) - Por aviso do

m�,nís,j.ro da guerra, o Regimento
de cavala.ria rle traln,s.pürte passa a
rlIeIllÜllllinar-s,e Hegimelüo de Cava-
�alT'ia Mntol'izada.

.

Bio, 14 (A. N.) - Em avi'so- o

1ll1linistro ·da gUler>ra d,etermiuo'll que
sriam lic'011cialdos os cabos e resler
v'isltas conscritos, e ta·mbem os so�
dados qu'e, embolra nã'Ü sejam casa
dos. Sllls>tent:em filho, uma vez que
-a.pres1ell'tem certidão de regist,ro ci
viL re,lativio à nasoimento anterior
ii ronvocacã"Ü.
Hio. 14 ·(A. N,) - O ministro

Sa,l.gado Bilha desig,nou para exer

Of'ir as fun.çõ,es dle seu a.i,udante de
ordt'l1s, o primeiro tal1lente avia
dür Clovis Maia d.e Mlenellonça, que
slervia C'CYl1lO in,s,tnlllül' d.a Es,coIa
da Aleronáltlllj,ca.
mo. 14 (A. N.) - O major Ho

[l1Iero Slmllto de Oliw'ira as'sumiu o

c'omandQ da hase aérea de .PÔl:'to
�lIar�!

ii

Outro devastador ataque
contra a Alemanha
Londres, 16 (U. P) - Poderosas

formações aéreas aliadas efetua
ram, na noite passada, outro de
vastador ataque contra a Alema
nha. Segundo informações insis
t':.ntes de Estocolmo. formações
�erec;1s chegaram a sobrevoar Ber
hm, onde teriam sido lançadasinúmeras bombas.

Jerônimo CoelhoPAR A

E C Z

FERIDAS,
E MAS,

I �.J F L A M A ç C) E 5,
A 16 dg Janeiro de 1860 falecia,

em Friburgo, provincia do Rio de Ja
neiro, o ilustre catarinense Conse
lheiro Jerônimo Coelho, pioneiro
da imprensa em nosso Estado,
Era ele natural da Laguna, onde

publicou o primeiro jor·nal cata
rinense.

COCEIRAS,
FR ERAS,
ESPINHAS, ETC.NUNOJ=l EXISTIU IGUI=IL

C Ih
A

b
· O ESCRITOR ROY NASHonse OS so re a grIpe Em visita ao Instituto Brasil-

Comunica a Secretaria Geral u prctesínas são os alimentos de prof
Estados Unidos. desta capital,

Saúde c Assistência elo Distrito Fe- cedência animal: leite, ovo e carne. esteve ontem à noite na séde da-
deral, por Intermédio da Agência Na- No caso de falta ou dif ículdade quela instituição cultural o Ies-
cional: dêsses alimentos, pode-se recorrer, em tejudo escritor no""te-amel'icano sr.

"O organismo normal necessita pa- ordem de importância, a: peixe, aves, Roy Nash,
ra conservação da saúde e defesa con- queijo, feijão, ervilhas, amendoim, os- Proporcionaram-lhe carinhosa
tra as infecções, de substâncias ali- tras, aveia. macarrão, trigo e gelatina. acolhida. ali, o sr. Erasto Macedo,
ruentares de quatro grupos princ i- Sais Jlineruis - Os minerais mais presidente do «Instituto», e mais
pais, vítàmtnas. prvtcínas, sais mine- necessários no caso, são o cálcio e o

os seguintes membros da Diretoria F
.

rais e água.

I
sódio. e do Conselho: dr. Osvaldo Cabral armada de plantão

As vítarn ínas mais indicadas, no Cálcio - O leite é a principal fonte prof. Altino Flores, dr. Guilherm� E"tará amanhã de plantão a
momento, são: vitaminas A e C. Vi- de cálcio: outros alimentos contêm Xavier de Mirondo Júnior, dr. João Farmúcia Nelson.
lamina .1 - Alguns alimentos P08- também quantidades apreciáveis de José Cabral e dr. Madeira Neves.
suem substâncias coradas (carote- cálcio, tais como: queijos, brócolos. O sr. Roy Nash, que chegara em Tambem Marta
!lOS), que o organismo transforma repolho nabo, cenoura, couve-flor. fi- companhia do sr . cônsul W. Ram-I Ravs requerem vitamina, A. Certos alimentos aní- go séco, feijão. aipo, etc. bo, foi cordialmente cumprimen- I _ I. _

eu
mais como o leite. creme, manteiga, todo, estabelecendo-se logo anima- diVOrCIO
ostras e fígado, contêem vitamina A, Sódio -- Um dos sais minerais in- da pale�tra, ao longo. da qual EI Paso, Texas 15 (U P)em natureza e em grandes quanttrla- dispensáveis ao oraamsmo é o cloreto aquele intelectual manifestou seu Marth R .',

.

des. de sódio (sal de c�zinha). Salvo con- interêsse pelas atividades do «Lria- ,?- aye, artista cinema-
A vitamina A resiste bem ao cozi- tru-in d lcacão médica, convém o seu' tituto», revelando, ao mesmo tem- t�g:afIca, ,apresentou pedido de

mentor uso adicional para manter os líquidos po, �s sentimentos de amizade ao dívórcío contra o capitão Neal
As fontes vegetais (de carotcnos) do organismo em condições favoráveis �r�sil. por onde tem longamente

mais comuns são: cenoura, betena-I á sua defesa. Viajado.
bar brócolos, espinafre, alface verde, Agua - A água é mais necessária Ho.ie, às 19. ,horas. o «Instituto
nabo, pimentão doce, tomate, banana, 1 à vida do que os alimentos. Cêrca de Brasll-EE. 1!maos» oferece um jan
mamão, manga, pêssego, abacaxi, aba- dois terços do pêso total do corpo são tar ao escritor. Roy ,N�6h, no salG:o
cate, azeitonas. batata doce, vagens, representados pela água. de festas do Lira 'I'êrus Clube.
ervilhas frescas, ameixas, etc. Muitos alimentos em natureza pos- --------------------------------__
Vitamina C - As frutas cítricas e suem elevada quantidade de água O ESTADOoutras, assim como alguns vegetais- (pepino - 96%; tomate - 94%; lei

frescos são ricos em vitamina C. Es- te - 88%; carne - 33%, etc).
ta vitamina é destruída pelo calor e Além dessa água ingerida nos ali-
dissolvida pela água. mentos, devem ser tomados 6 a 8 co-

As fontes alimentares mais comuns> pos por dia. pura, com sucos de fruo
são: limão, laranja, "grape-trnit ", to- tas ou em influsões usuais (mate,
mate, cajú, morango, abacate. abaca- chá, etc).
x í, pêssego, maçã. melancia, banana, Nota -- Procure transmitir estas
-opoulho crú, batata doce, batata ín- sugestões aos parentes, amigos e prín
�lesa, alface verde, etc. cipalmente aos seus empregados _.

Proteinas - Ae melhores fontes de Obrigado pela cooperação.
;

��������-��������.���

Lang, perante a Côrte civÚ de
Juárez, no 'México, acusando-o
de incompatibilidade. Os dois
se casaram em 1941.

Esportivo
o AVAí EM JOINVILE

Hcina cada. di� maior interêsse em torno da pugna que se realiza ,i

,�'�llllI1gu cm Jo1!1VIle, oncle o, Avaí enfrenta.rá o Amé�'ica daquela Cid:J�d�[,,<I disputa do Campeonato Estudua l de Futeból. '

_ Os. rapazes azurras. contam com mais uma brilhanle vitóriar poisestão firmemente decirlidos a se sagrarem campeões.
'

Besta saber se os valorosos deí enso res do América se conf'or .-
com a justa aspiraçào dos seus adversários.

. orrnnruo

Dai a espectativa reinante em torno elo sensaciona! cncorrtrn (,lromcte, alem do mars, UIlI jogo técnico e ,equilibr&i(lo dentr-o [' lU:
.tisciul i na absoluta. ' .c e 1I111,)

1':.: isto será a maior recompens I o t I d b• ê a s orccr ores e am os os csqua-drõcs.
WALTER LANGE NA VICE-PRESID.t::NCIA DA /F. C. D.Pelo seu passado ue espor-tista e.ntusiasta, esforça/cio e sincero .

escolha do sr. Walter La.nge para vicc-prcsidento da F C D for ,,-
a

:lida com aplausos nos nossos meios esportivos.
'" 1 I ece-

Ao abraço de tod�s quantos se interessam pelo pl"oo'!'esso d· eP?rle e_lll nossa terra, juntamos o nosso, com votos de p�óspera ,(�t �_
lllstraçao. . ,.,( 1111

BÔAS NOTiCIAS!
Acaba de chegar e [á se' encontra, ii vcnrin cm lodo o Braail o le
gitimo e patenteado

P O L I D O R "E S C A M A"
Vida e belesa para as umhas - Dispensa o uso prejudicial de ace
tonas e objetos cortantes � Valle por um estojo - Preço para
lodo Brasil: - Cr� 2,00
S; o seu fornecedor ·não 1ivcr, remeta-r.os o couj)on abaixo:
Ilmos. Srs. C. L. COCHA & ClA. LTDA.
Alm. Barão de Piracicaba, 877 - Caixa, 5.202 - S_;\.O PAliLO
Queiram remeler-me por Heembolso Poslal, dois envelopes do

Polidor "ESCA�iA", acompanll'tl,do (le ilustrações
Nome End. _ .

Cidade Estado . .

PACLA RA:\IOS X AVAi ·corren te ano nealizar-s,e-ú no ll1t\s
Prepara-s.e a turma representa- {l,e s'etell1Dro, afim-de que os jogaiva dos dois !)'Üderosos conjuntos �I.().re.s não teruham que jogar de-

dlwd'oristas, para a sensacional pois d·o Natal.
)lIigllla peboU,sti ca 0ntre os s'eus

es-/
AVAí X AMÉBICA

I;ll.ldrões, a ferir-s'� .

amanhã ús Em pro,sseguül11ento a'Ü. campeo-

Rxclul·do do ]ComUnicado do ;),30 horas, no esta.eho da rLl.aB�-lnato cl� futeMI de 1943, encon-
"" Institutc. Butantan 'uiuva, em d,i.spulla do título

l11a-j'lrar-se-a,o alllanhã às 1530 na e.n-·

� ml-ll'tar SÔbre a penicilina .'.:imo (1'0 amad'orismo ilhéu. ca,nladora cidadle dle .r'o'inv-ille OsservlVo .I?�. pr�paro físico ele �cus esq.ua- i "!el,e"ens". profiiSlsionais clü Avaí,Amarillo, Texas, EE. UU., 15 São Paulo, 15 (A. �.) _ O 1115t i-
ii ocs'. nao, se tem descL�1 aelo os srs.

I
desta capItal e o Améri'ca, dali, res-A. P.) - Os graves ferimen -

tuto Bulanlan distribuiu á impren- {anulfo Sousa e AntonlO Salmm, Ipectr,'amen,te campeões da zo·os que sofreu na espinha, há sa o seguinte comunicado: "Tende espec!ivamfl1te técnicos do Paulla. sul e nO'rte.
na

, .

por ocasl'a-o de l'l-n aparecido na illlpr·ensa diária vá- 'a l( A' I A b..'anos /anos, ' .. ., III)S e vaI. l1l as as equipes s,e e'l1Ieon.tralTI1 ld d F
' rias no.líci.as referenles a p,ro,rlução I

.

d1cidente, o atua so a o re([-. de penicilina pelo Instituto BL1tan-
-'m' tr;(lo isso, e e sle esperar

I'
8111 boa f.orma,. e apta a apres.entar

:1ie Bartholomew, acabara!il' ·ha.n, cUllUpre torna.r c.lapo trata'l'-se c:m jôgo bonito, e que po,r certo le- um jôgo cheio ele lanoes marris-'
.)or determinar a sua excluc:;ao; de uma conlflLllsão COI1l p,esC!'uisas j,arú ao campo de esportes ela F. C. 13Jl'ais, que por ce,rlo eletrizarú'" os
lo serviço militar, por ordem; ain_�l,a não �aidas d·o C�Il1;P� da e;- )., I1ll11a 11l1111.enosa a's�istê'l1>cia que I'de�p'ortistals da,q.tU€lla cid'ade.
,'d' F' dd' B rtllolomew' pea.Jl11Jentaçaü em labol·atonos, uao -,'lI) t 1 A b',ne Ica.. 1e I� a. , "tendo sido pos's,ivel até agüra obter - rega ea'ra ap ausos aos rarpa- em a.ixa.da "azuna", deve.rú
::; O fctll1.tlgo ator Juvenll de HOt-! quantidad.e suficienle cl-êsse produ- '-es pre,lianLes. sair ho_jle à's 14 horas com destino
lywood, que servia como estu- i to p3lra experi,l1le�tação em cas_?s Quem serú o ca.mpcà>o? Eis aqui í�� JO.i'nvile. AC�lllipanha os noss.os
Jante de meca.nica no campo I hUl11anc:,s .. !" C[lucslao da prod'uçao [ incógnita. J' otos de b.oa VIagem c feliüidades.
1 '.- Tt > d sta cida-I da pel"LIClhna eIH'o}."e problemas

T.A" A
- e aVlaçao mI 1 aI e .' ele ordell1 técnica industrial e ad- . -,l.'1.NDAlRÉ X CLCBE
de, onde alcançara grandes dIS-lministrativa que sóment,e em dala '.:A:\IPEOXATO BHASILEIHO DE ATLJ.�TICO
Unções nos estudos, não con-I n�o pre�isível. poderão ser resol- FUTEBóL O 11óhlico eSIj)'orti.v>ü da cidaclle,
seO'uindo porénl, concluir o vlclo� .. I:ao eXlstmdo no momento

I
IUo, 15 - A. C, B. D., acaba de aguarda com ancied ,},

.

,to ,
., • _

,. posslblllJflacle ele fornece,r qnalqu'cr ,
. , ,. .. I.

,

ae e a nesposta
curso deVido as suas C?ndlçOe", quantidade desse med.ica,mento pa-

c(,lllu'nlcar as en'll(J.aclles de futeboll.clo Glluhe Atle-tiüo de Imbit.uba ao
!,ísicas mn consequêncIas dos Ira llS,O h[[II11aI10". psla,d'u<lls {JIllle o camp,eonalo 110 convite cio Taman.cla'ré F. C. (k�'slla
1'eferidos ferilnen tos, ,..,... - -.-.-••_-.-.-.-.- _••••- ---.. _.0.- - _

cap i t alI.
.

'

� __..J_=,- Resolvido, enfim, seu problema financeiro!
FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

Vinho Crcosota�o
"SILVEIRA"

Po,rém, até a hora que redigía
mos esta nota, o sr. dTo Fontes, na
{la havia recebido claqlJil)],e cJ.ube
sôbl'e a exmwsão a P],o.rianÓPüJis:
CAMPEONATO BHAS}LmRO DE

VELA

Adquira. TUDO de que necessitar,
de UMA SÓ VEZ,

pagando PARCELADAMEMTE,
com a.s VANTAGENS da compra. à vista,

servindo-se do

R€a,j,iza.r-sle-á no ,próximo dia 2:")
na C:lpital da Repúbl,ica, a gran
'cHosa c.oll1ipl�tiçãlo acrulÚ'�ica eil1:trC'
os ialtes oluhes do Ri·o dI(' .ranlei 1'0.
Sa,nta Catarr.ilna, Rio Gl'a.nde dü Sul
c Baía, em disputa do campeonato
br<alsillek.o de vela.
A representaçã'o catarilllense se

gllil['á com a Sleg.uil1ít:e consltituirão:
Márrio Noce.tti, Mlemaw Pir€s :Tosé
Martins, J/Oiel Lang e Jal,es Tinoco.

Faz,em·os votos de que os hravos
1'€iPr<esenta,n t,es ela terra e glen�e car

ta,rj]]JeI1lses, s,aib3J111 honrar s'ua le,1'
ra natal, el,eval1lelo-a hem alto no

co.n,ceilto es·po·rth�o do paÍls.
:Bo·a viaglem e f,elicidaeles na sua

in'elua miss'ão Sião 05 Vütos que de.
sejq o "Es.t;:ldo" esporUv,o,

Grand. Tónico

Destruidos 4
aeródromos
Argel, 14 (U. P.) - Quatro

aeródromos importantes dt,

Roma foram reduzidos a e�;-

combros, pelas fôrças aéreas
que atacaram ontem, ao meio

dia, a capital italiana. Quaren
ta cacas lalemãs tentaram in�

terceptar os latacantes, mas fo
ram dispersados pelo certeiro

fogo dos artilheiros aliados.
Três aviões de caça alemães
fo,ram derrubados e outros cin
GQ avariaçlos,

,

CREDI A RIOSISTEMA
Roupas
Calçados

Móveis
Rádios

Geladeiras
Bicicletas
Jóias

KNOT
Livros
Chapéus
Instalações elétricas e sanitirlas

Artigos para presentes
Peles
Casacos
Quaisquer artigos

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SEGUROS KNOT S. A.
Rua Felipe Schmldt, 34 � Sala 5 - Telefon. 1634

ExpedIente: Ou 8 it 1
..
2 • d.. 14 a. 17 ht.
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