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Perdidos nas selvas boliv\�:has
LA PAZ, 18 (U. P.) ..• AS úLTIMAS INFORMAÇõES SôBRE o DESTINO DA MISSÃO NORTE.AMERICArÁ.; �,�RDII)Â'NAS
SELVAS BOLIVIANAS, INDICAM' QUE SEUS MEMBROS FORAM ATACADOS PELOS íNDIOS YANAIGU�i:�t�A.O:Hi NOj,
TleIA DE QUE ALGUM DOS MISSIONÁRIOS TENHA CONSEGUIDO SALVAR·SR. SABE·SE APENAS QUE iiSSA TRIBU É
UMA DAS MAIS FEROZES' DA BOLíVIA, EMBORA NÃO SEJAM OS YANAIGUAS ANTROPóFAGOS. ENTRETANTO, USAM
MATAR OS BRANCOS, QUEIMANDO DEPOIS SEUS CORPOS, DURANTE ANIMADOS E POMPOSOS' RITOS RELIGIOSOS.

Ganchos seguirão
para a frente
Podo Al.egre, 17 (E.) - Ao assu

mir o comando da 3a H. l\I. o ge
neral Salvad or Cesar Obino pro
TI'unCÍ'oU oloquen te discur-so em que
salientou, entre outras coisas, o se

O'llÍ'ntc:e

O Brasil já prestou às nações
uniclns com o permitir-lhes :1 utili
zacão das bases aéreas do nordés

te," uma c omí r i huiçâo cstralcgur-n,
cujo va,II()!, tem sido devidamente

Iex,a.Jcac!o. Ano XXIX
F:lz-se mister, porém, em que a

c-0mpll/etemos do ponto d e vista lÚ-/
----------------

tico, lutando ombro a ombro com

os nlOSWS aliad os oride e quando as Abandonou o ser·
nleCo(;ssid�des c.la guerra o exigirem. vico e f()i presoCom esse fH11, pcosseguern em

ritmo aceler-ado, os pr-epartuhivos Rio, 17 (A. N.) - Sebastião Bel

de l)!'g'rl'llizaçã,o da fôrça expedi- tisch, espanhól, que se 'acha mo

cionária, de que parf icipará um b i I izado corno operário na Cornp a
contingente ela tropa da 3a H. :VI. r.hi a Sid.erau-gica Naciónal de Volta

Tenho para mim que a gente do Hed onrla abandonou o sorvi c o sem

Rio Grande, tão rica de tradições motivo justo por mais de 8 dias,
o'uCl'rcira's c delas tão ciosa, cor- tendo sido preso em S. Paulo .. Se

�esponderú corn entus íasuno ao rá por isto prooessed o de acórrlo

apelo da Naçã,o no sentido de f'a- ('0'111 a lei que oonsidora crime

ci�itar-Ihe o ourrrpr-imento d os nhandonar qualquer estabclccimen-

compTomis,so()s assumidos cüJ11 os 'o com intuito de criar embara-

11l0SS0,� aliados". -os à defesa D'acional.·
.,..............-_-......,._
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I Transferida a séde
do govêrno nazi
Estiocolrno, 17 (D. P.) - A ernis

sara "Aitl.an tí c" informa que a

ad'ministracão civil de Brest-Lito
vsk, que e,i'a o centro ad.m inistra
liw de grande parle do terr itó r i o
polonês, foi transfer irl a para
Koensberg. Acrescenta a .imforrna
ção q.ue entre os que evacuaram a

cidade, s eencorutram o gau�lei,t-er
Er-ich Koch e seu pessoal. Koch é
lima das figuras mais sal iemtes na

orgJatnizaçãlCJ do pj/ano administr-a
I i vo-econômí co da Polônia.

alemães lançam

O PRESIDENTE RAMIREZ EI\'J.
SAN JUAN

B. Aires, 17 (U. P.) - PaTtilll às
11 horas para San Jualn, o presliden
te ela Hepública general Ha.mirez,
acompanhado dos minàstros da Fa
zenda e Agricultura.

(Conclue na última págua)
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o lUAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

H. 9012

o TERREMOTO QUE ARRASOU SAN JUAN

na

11 remoção dos cadáveres. - O esfôrço titânico dos médicos.
Fundos de socorro. - Salvou-se por não ter fugido.

Ordenada a cremação de corpos.

Os violentos

Buenos Aires, 17 CC. P.) - Toda a nação argentina acompanha eri

lutada a pavorosa tragédia que vitimou os habitantes de San Juan. O

próprio chefe da nação foi àquela cidade estudar e resolver pessoalmen
te os problemas mais urgentes, de assistência aos que conseguiram so

breviver ao cataclisma. Tanto as grandes organizações privadas, como

os, simples cidadãos .até as crianças, emocionadas, cooperam para o

fundo de socorros, em contribuições que vão de simpl� moedas de dez
centavos até a quota ele cinc.oenta mil pesos, como fIez o jornal "La
Prensa". Até o meio dia de hoje, as autoridades continuavam lutando
com enormes dificuldades pois não há mater-ial que chegue para socor

rer as vítimas, nem turmas ele salvamento bastantes para a penosa ta

refa, de procurar os milhares de mortos e feridos. Em recente despacho
ele Mendoza, o vice-presidente ela United Pross, sr. James Miller, infor
mau que só depois de transcorridas algumas semanas será possível ava
liar com aproximada exatidão o número de vitimas cio terremoto; O sr.

Miller teve ocasião de observar e111 San Juan que era: muito reduzido
o número de pessoas que encontrou nas ruas, depois do desastre; no

máximo, umas t.res mil, das cincoenta mil que formavam a populaç.ão
ele S3Jn Juan. Isito dá uma idéial de como é desoladora a, sMuação. O jor
nalista teve a in1j)}ressão de que talvez seja impossível determinar exa

tamente o número dos mortos em Saln Juan, por isso que a destruição
virtualmente foi c.ompleta" tal eomo aconteceu. no terremoto elal cidade
chHena de Chilla:n, no aoDO ele 39. V,e-ncendo toda a sorte de dificuldades,
as aut0ridaeles argentinas c.ontinuam envia:ndo par81 '0 cenário da cata,s

trofe soros, tendas de campanha, mate,Tial sani,tário e gralndes estoques
de medicamentos; médi,cos, sap:lidores, enfermeiras, todos se revezam

em febril atividade procurando atenuar, na medida, do possível o so

frimento das vítimas e prevenir surtos epidêmicos por meio da crema

ção dos cadaveres.. uma idéia da horrorosa: sitl:uação, pode'rá se,T for

maela pelos termoS! da reSiposta do interventor de Sanl Juan, quando lhe

perguntaram do que estava precisando, SUla informalÇão foi simplesmente
esta: "De tudo".

quando se verificou o terremoto,
foi o único sobrevivente de quan
tos alí se achavam presentes A
porta, da casa fechou-se o telhado
resistiu, graças ao que o referido
cidadão ponde mais tarde, ser re

t irarlo ileso.Nos suburbios de Cassino
Avanços em toda a frente italiana

brasileiras

NOVOS CONTINGENTES PARA
REMOVER OS ESCOMBROS
San Juan, 17 (U. P,) - Desde :1

noite passa,da c.omeCOll ai cair uma

chuva molha.ndo completamente a

população, que não dispõe de abri
gos e se encontra rpfugiadru nas pra
ças ou nos eampos próximos. In
formações. oficiais indicam que fo
raan enviados novos con,tingentes
de sa,padores -do exército para au

xiliar a ·remoção dos escombros,
Trata-se de uma medida necessária
para salvar a grave s,ituação,
Trulvez ainda se encontrem com vi
da algumas pessoas, impedindo-se a

putrefação elos caldúveres que teria
como resultado uma epidemia. For
ças do exército mantem a ordem na

cidade, onde não se registraram
nem saques nem ,�:ssaltos por parte
elos presos que fugira,m da peniten
ciária. Hevelou-se, além disso, que
dez pre.sos se apresentaram às au

toridades.

mação rIos cadáveres, vi,slto que no

depósito. existente não há lugar parra
todos os eorpos nem possibilid,ade
de se fazer a iclen.tificação da maio
ria elia.nte da, escassês ele tempo.

DOADORES DE SANGUE
Buenos Aires, 17 (U. P.) - Os

hospitais de Buenos Aíu-es não pu
deram atende!' a tordos os doadores
de sague que se apresentaram. Um
grande número deles foi regeitado
desde ontem de noite.

Argel, 17, (U. P.) - O 5° exér- norte e f'orçara.m a passagem do

'dlo abriu uma brecha no centro arreio e se internaram nos subúr
da linha f'orti.íicada "Gustav" elas bios ele Cassino, atacada também

fôrças alemãs, e uep oi s de atraves- ao norte pelos íirainc.eses. Estas úl
sal' o rio, avançam agora nos su- timas tropas sob o comando cio ge
húrbios da gramde fortaleza ini.mi- neral Juin estão a menos de mil

ga de Cassino. metros de Sarrtélia. estratégica 10-
A Linha "Gustav", com a qual os calídade ao norte da a.nterlor.Ten

germânicos confiavam poder con- do tomado uma série de elevações
ter a ofensiva aliada par-a Roma, e avancando quase 2 km. nas últi
tem como principal baluaite a ci- mas 48" hOl-as. Na ZOl1la do Adriáti
clade ele Cassino, pa&'I(1 pela aldeia co as bnopas c.anade'lls,es reinlicia
de Saln Ambroggro, seguindo o C'llr- 1'a{11 s'etI avanço plell() camilnho ele
&O d'o rio G:lIreUrail]() a,té o mm' Tir- Pescara, gJa,n.htrund'Ü algum terreno,
r.eno. Mied'e ao todo, 8C1 km. de COI11- e,nquanto mais par,a o interior a

!prime·nto. Alpós a cooqt.1is,ta do divisãlo iEIdú ;a�iq:uil'Üu uma pa.t�u-
monOO Trocchi, o ob�táculo ele

11l1a
a,lema proxllna d,e Sa,m:lal�uz�IO.

maior importância qu'e s,e opunha Na frente .d� oittav,o exerc!to
a,o s€<u avrunço, as tropas n-orte- pro'ss'egue a ahvlldalde �IOS peloto'es
almel'icanas av,alnçaram na direção britânicos de recünhteCll11tento.

400 MORTOS ,E 5 MIL FERIDOS
Buenos Aires, 17 (U. P.) - As

vias férreas de San Juan voltaram
a funcionar normalmente. O núme
ro de mortos c.alculados até agorm
é de 500, sendo 900 os feridos gra
ves e cerca de 4 mil os fe,ridos le
ves. Foi co,nfirmada, a notícia de te
rem sido c.ercados os c:lidaveres, em
vislÍa, da impos'sibilidade de lhes dar
imediata sepultura.

contra-ataques
Moscou, 18 (t.;. P.) - Os exér6tos ueranianos de Vatutin estão re

pelinDo os fUlriosos contra-ataques na�istas em um ponto do antigo ter

ritório polonês, distante 95 qnilômetL'os dai fronteira. Visam os alemãps

evitar' que Va,tlLti:n a,travesse o rio Bug com os seu:s poderosos con'tin

g'e.ntes, No norte, o general Ba,gramia,n já iniciou tremenda batalha de

exterm.i'l1io, no quar,to dia da ofensiva C(Lle, tudo indica, tomalrá a di-re

Il;ão dos, estaido's bálticos. Na Ucrânia Central, os rusSOS travam também

salngrentos comba;tes com os nazistas a leste de Vinit,sa, posição que o

mito-comando alemão procura defender tenazmente, afim-de neutralizar

'os l110vimenItos de Vatutin em direção ao rio Dniester. Há porém indícios

de que estas batalhas se aproximam elo desfec.ho.
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SALVOU-SE POR NÃO TER FU
GIDO

San Juan, 17 (U, P,) - Um ho
mem que se encontrava numa bar
bem'ia! e que permaneceu sentado

tl8 milhões de
�édulas cruzeiros
Hio, 18 (A. N.) - A,inda êstc

ano vilrãio dos Es!l:,aocJos Unielos l1g
miJhõ'es de cédlllJoas, rep,resn,tandü
vários valorpes ela nova moeda bl['a
sHei,m a saber: 5 crtlZ'ei'r'os, 10, 20,
100 e 500. Eslbas céeluttas en'trarão
imeeli,atamente em ciroulacã'o, Até
ago-ra, em cruzei,nos, só êilrculam
c.édulas de 200 e 1.000 cruz:cÍ.ros.

Fôrca Expedicionária
RIO, 17 (A, N.) - O general Ivo Soares, presidente da Cruz Ver

mell1a Brasileira, concedE'u aos jornais longa e palpitante entrevista

sôbre a pa,r,ticipação c](;s e'l]fermeiras daquela orga'nização nas fut1ll';}�

Operações da fôrça expedicionária brasileira na Europa. Declarou o

. ilustre militar que teve, no sá'bado, longa e inlpol,tante co,nferêncÍa com

o lnlÍni,s-tro da Guerra, duran1te a Q'lu:.l o general Eurico GaSiPa'r Dutra

o autorizou a orga,nizar um Corpo Especial de enfermeiras que seguil'it
imediatame:l1Ite como Corpo de Resel'va do Exél',cLto. Aeliantou que já
amanhã iniciará a convocação individua.! elas enfermeiras da Cruz Ver·

l1lelha Bra�:�eira que são em númcro de sei,s mil De,stas, serão eseollLi·

das algumas centenas que l'a1'5,o e,nrtão novo c.lll'SO especial de emergên
cia inte,11Isivo, i-nclnsive a:prend0ndo bl'll1 'Ü inglês. O generail Ivo Soares

mostr::l.Va-S(c radia'Bte com a autorização do minis,tro da Guerra e asse,·

Rurou que as senhoras e senhoritas do Brasil, membl'os ela Cruz Verme

lha,. Brasilei,ra, brilha.rão nos campos de baltalha tal qu/al suas coJ.egas da

Cruz Vennelha Inglesa" Norte-Americana, Flran'ceSta, Polone'sa e das.

�e'Ulilis nações clll luta.

ESFORÇOS TITÂNICOS DOS
MÉDICOS

Buenos Aires, 17 (U. P.) - Os
médicos elliViados em sOCorro elos
feridos de San Juan es.tão vivendo
momentos, tcrl'iveis, tendo que o'))e
raí' e tratar uma quantÜdalde enor

me de feridos llluitas vezes sem ins
trumen.to c.irúrgicos adequa,dos, ou

mesmo sem eles. Pessoas que re

gressaram de San Jua,n dizem que
muitas ope.rações estão sendo refi.

lizadas ao ar livre, pois não existe
mais espaço displlnível no que res

tou dos hosp1tais da cidade.

.._._-_ _-""..-..--.---.-.- _.�-- ---.".,._ -----.._---.- -_._-_-.-_-_-_-_-.-_..-.-.-....
Os soldados do Brasil anciosos

por enfrentar o inimigo .

HIO, 17 (A. N.) - o general Maul'Ício C�Il'doso a,o cheg�r, hO.I,c,. de
São P,"ulo, entre oulras importantes c{eclaraçoes, fez .as segu�,?-tes a Im

prensa: Es,tã'o concluidos os prepa,rnti vos pata a partld� elal fo!,ç,a expe
dicionária brasileira. T'ndos os sold:1flos do Brasil estao anc.lOS?S por
enfrentar e vencer o inimigo que atentou con'l:ra a nOSSai soberal1Ja.

A luta no Extremo Oriente

Enfermeiras

Nova Guiné, 17 (U. P.) - As
fõrç-als aUtaeI'as que operam na No
va Guin'é prosSieglu.em C'Oll1 ex1>ti() as

Sl:as operações t'emelo da ocupação
de Sio e da conquista de uma i111-
poor,talnte 001ina. A conquista de
Sio, na região setent-rio,nal ela Nova
Guiné f'oi conseguida p,elas fôrças
aus-tralianas, as quai,s, em seguiela,
conltill1uaralll1 ava'ncando ple1a es

carpa da peninsulâ ele Huon. Atin
ge a 80 o nÚln1tero de km já venci
dos na referida pteníl1'�,ula desde o

des,emhta,rque a,liado. Na i\'ova Bre
qnha, c..ointÍong,e'l1;l-es d,e fuzileiros
navais J1to-rtle-a'l11,ericanos oc'upa
ra,m uma posÍtCã,o estratl:égica na

frente ele Be.q:('a,n-Bana, n'a regIalCJ
o cicleonla I da ilha. Essa oc.upac.ão
ve-ri,fi,cou-se igua,}.menie slexrta-fe"i'l'a
passada, vencidas que foram as

pocl!er.osals def'esas niipônÍoCas. Em
seguida as ref'eridas unid'aldes con

tinuaram sua marcha pela'5 bac<;es
merielionais das mon1anoha's que se
elevam naquela Z-Dlna pa'ra quebrar
o ponlto d,e a,poi,o da pri!l1cipaJ li
nha de d'efesa inimiga. Entre'l11en
toes, a aviacão al,iada, emptI'egandü
apaI1elhos ele bomba.rdeio atingiu
s.ele navi,os c alt"g1l1eiifOS, um cruza
d os, um cLestroier Ín.imiglo's, duran
te um fort,e ataque ]lelVadoo a efeilt-o
contra Hahaul, também na mesma
VIa. feira. Foram iguallmen-te atacal
d.os os aeróelromos el,e Vunakanan,
Lak.unai e Rap.opo, bem como vá
rios objetiv-os noutros ponlos. Nes
s,as operações oQS aliados derruba
ram 29 aparelhos i,nimigos, t,oel'Os
de caça. Perdleram 2 bombardeiros
e 8 caç'as.

ORDENADA A CREMAÇÃO DOS
CADAVERES

Sa,11 Juan, 17 (U. P.) - As autori
dades mUi,tares ordenaram, a cre-

anunciou o ataque russo
Lonol'cs, 17 (U. P.) - A emissora de Berlim anul1lciou oficialme'llíe,

qUle as fôrças russas atacam, com crescen.te violência, a parte norte dai
zona do lago lImem, a'Ü sul de Oranicmbaum e l).a região de Leningrado.
Aler'escenta a inlformação que os r1JISSOS lalnçal1am um int'enso ata,que ao

oéslÍe de Rechitts, e que ar:rojaram à lnta novas forma/Ções, ao nOQ'te e a
nor'Oéste.

Berlim

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A nussao míüter brasileira
na frente iJalianao ESTADO

Diário Vespertino
Nápoles, janeiro (lNTER- co sob o comando do general

AylBH ICANA) -- Os novos ofi- Montgomerv avancava a sudoeste
! dais brusiâe iros que compõem a de O�'t()n.a,·onde os nazlstas lança-
i Missão :\1ilitalr Brasileira [unto aos ram uma série de contra-ataques I

I cxércHos aliados na Africa do 1\01'- prontamel1te repelidos. !'te e na Itá l iu, visitarnm recente-I POli êsse, em si rutesc, o cenúrio
mente o devastado "f'roní " italia-; da visita dos rui lltares Jn-asil eirus.
'IW, observando o fogo mortal da No dia de sua chegada à frente de Iartilh.arí a n ortc-amcr icana assesta-. batalha, eles viram os grandes ho-

I' do conlra as posições alemãs a witzers f'az e n.d o devastações DO

curta distancia. inimigo, depois de quatro horas de
Quando ia no auge a batalha ele viagem em "jeeps" pela manhã,

San Vi.llor.io , a apenas seis milhas atruvés do setor guarnecido por
de Casslno, os veteranos do 5° tropns americanas,
Exerci.to do gl'ncr\',ll Mark Clark A missão visitan!e JJ,CreOIITeu
mar-tolavam .as posições aíemãs.] instalações (f,e tropa" umer-i cunas,
expulsundo gradalivamente os na-!francc.sas e italianas, trste.llll1'J1.lianz is í

as de seus refúgios. Essa úspc- do de oisu as d if i culdad cs de ler-

I ra frente é que foi visitada pelo 1'('110, e,\,t1relllamente montanhoso.
,

general ::\Iascarcnhas de Xlorais, I De vol l a. ola precisava atravessar
Anu nc i os mediante contráto 'I' ch ef'e dn ::\Ii�siio Mi l i í

ar Brns ile irn, lima ponte qUP estivc ra temporln-
.

r-m companhia dc seus colegas'jlllenlue fora de uso devido ao hOJ1l-

'I Eles chegaram alé as posições de bard ci o. :'vIas não se p od en d» Llt.ilivanguar d a, o n d o os grandes howi- zú-l.a. !.PYe que d esv i ar-so por uma

lz er s pulvcrizavam os próximos al- estrada lamacenta e uc id cn ladn
vos gerlllâ.nicos. nus encostas das mo ntn n h as. li qua l

O i mp udso ali ado em direcão a Inr a m c.a n h o r ra d a dUlrante meses

Romu en col hc-su nUIIl setor de pelo ;')" Ex érc i!o.
Ires ii qual ro m i lh as. :1 oóste da li- O general :\Ta,';caT'cnhas de Mo
n ha Alfardrena - Vcnafro e atrás ra is usxi m resumiu as suas imprr-s
da linha po rp cnd i culur de 30 mi- sões rle vdsita ao norte d a Af'r ica :

lhas que vai clt' Al íud cn u it estrada "Os centr-os aliados d e tre inamen-
ele Cusal i n a. lo que vimos na Africa trabalham
Ali também compurcccrnm os COIll mu ruúximo ele rcal ismo t'

brasileiros. Xl'SSl' s et or, imp ctuo- chegam a excelentes rcsultud os pa-

\sas e h,em equipadas tropas Irance- ra o c-imbate. Os nmerlcu n.», não
sas. sol> o comando do general são tolhidos pela l rad icâo. Eles

r Alpllonse Pierre .TUill, esta\'am lu- .usam do mesl!lo med,o nJ(�loclos dos
Bahia, -. (Agcncia Yitúria) - O Itanrlo n oésle Ckl linha Al.fadena-Ve- amigos (' cJ,os inimigos, escolhcl1dlo

general Henato Aleixo, interventor' narro, no Illassiço rochoso de :\1O'n- o melhor".
feder;.:,1 (' presi,dente ela, Comissão na Ca,slllo, onde a alrli'tude atinge Quanlo ao qUle viu na frente.
de Abastecimento, mo Estado ela a 1.2(iO melros. 11l0s.[rol1-se imp're,sionarlo ccm "()
Bahia" a seguilllte portulria: Tenrlo O 5° Extlrci'!o do genernl Mark consllanLe cllidado dispensados aos

cm visita que o processo atnal. Ide ta- Clark p.ouclc aí clollsegllir maio'res ('rombat,l']]!ies", Hcwes,cenül,lldo :

oelamento de preços das lllercado- vanla,_ge'Ils para as Slla� p�sições "Em ll1altória de saúde, liherclade
!'ias não corresponde à finalidade I

em torno do Jllonie Splnuccllo. eH- e inslll'[1('ão, os soldados aqui es�ão
a, quc sc propõe, por isso que lllui- quanto qUre o 8° Exúrcito, brirtâni- reeebendo t10 melhor".
tnl vez, ;determina o relrraimenlo de! "I'pt

"quisição por parte do comérci\.),
1 esol \'e: 1°) - Tornar sem efeito
o tabelamento fixo existente. 2°) -

AlI'tol'iwr o superintenrlente de
Abastecimentos a calcular o preço
j llsto da yenda para grossistas e

,'arejistas, à entrada dm mercadoria
na praça. - 3°) - Para isso, os

importadores apresentarão ao Sll 1

pel'intendente as faturas de aqulsi-!
ção e os comprovantes das de-llla,is;
despesas até a, e'n'tnHla da mercado
ria em Idepósito, pura que o sup!:-I
rintendente eslipule sôbre custo e I
despesas à razoável percentagem de Ilucros determinando, assim, o

pre-Iç<o jUSr!t1. 4°) - O preço estahele
cido pelo superintendente será sub ..

metido ao estudo dru Comissão d� 1

Abastecimentos que }lllgará, em de
finitivo, ela sua aplicação. Toda,via,
em caso de nccessidade, o referidl)
preço lentrarú, ele logo, em vigor,
por ordem do surperimtelldente, ad
refe,rellclum da comissão",

ASSINATURAS
Na Capital:

CrI
CrI
CrI
CrI
CrI

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

Ano

Semestre
Trimestre
Mês
Número avulso

No interior :

Cr$
Cr$
Cr'

80,00
45,00.
25,00

Ano

Semestre
Tr+mestre

Os originai." mesmo não pu-

I
hlicad os. não serão devolvi.

dos.

A direção não se responsa
biliza pelos concertos emiti

I
dos nos artiROS assfuad os

����������
Terminou o tabe
lamento na Baia

Fpolis" 10 de Janeiro de 1944
A DIRETORIA

8 v. 7

CreuitoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira\ & Cia.

O maior e mais acreditado Clube de Sorteio de MEl!'·
cadoria" do EstAdo.

Sor:' ;(,)S nos dias 4 e 18 de cadfi mê�
PRÊMIO M.A IOR CR.$ 6.250:00
Muitas bonificaçõf'FI e ioscriçõee de pagamentos.

Médico gratis

NOTl' BEM tOd/Hl estas vantagens por apenas
jj , Cr- $ 1,00. Tudo que promete cum

Dre incontinf'ute. Não existe igual. Não reflita e não
du.-j 1e um só instante. COllc')rra para o próximo
sorteio, tenha cofiança, que, qUlindo menos eSfi}erar, fi

sorte virá 80 S0U encontro
Conserve bem na memória os dias ft e 18

LIVROS
USADOS

Centro Social de ADosentados e
Reformados de Santa CatarIna I

1a. (onyo(scáo ISão convidados os srs. SOclOS, para a sessão de Assemb'éia
Geral, a realizar·se dia 19 do corrente, às 4 horas da tarde,
'la séde social provisória, à Rua Pedro Ivo, nO 9, com o fim
de ser eleita a nova diretoria.

Pede·se insistentemente o compar('cirnento de todos os

Compra e Venda
Literatura. Pedagogia, Psico·

logia, Matemática, Direito, En
genharia, Medicina, Totografia,
Cinematografia, Eletricidade,
Rádio, Navegação Marítima e

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

O.L.ROSA

associados.

.........C••••••••••••••••�.......8C•••••••••••••••�
• •
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I DISC(OS ii9 e
e e

HecebelllOs do sr, J.oào Gonçalves, ... C·", (�\ LU [\/1 S l'A •
repre'Srntal1te da "Sociedade Vini- I: I' " 1 '\: 1= . 18

-

('ola fiio Gr3nrtensc Ltda,.", de
Porto Alegrc, fabricante das conhe- A fcidas marcas "Granja União" e: S mais amosas mU�llcas,' com os mais :
"Castelo", algul1lals al1losh'as dosi: f"mosos õrrl�tas. •

seus bons produtos.

r
g" :

Hecome1l11damos os vinhos destas • U/LTIMAS NOVIDADES e
mal'(':'8 por serem de Mimo paladar : :
pois são fabrica,dos com () máximo'.

N R D·.tOLAR,) •
eSl1lêro. O tipo Clnrete, por ser um: a ;8

ii

ótilJ10 produto para as melhorese" :
mesas. O tipo Reserva (tipo Porto), • T

ft

6
•

já IIllJÍrtO cCJI1ihecido, por suas qnali- : Rua raIano, :
<'laldes tônicas. Conta ainda esta 50- 3 •
ciedafle eOlll o afamado Grande Vi, :.....o•••••••••••eCJQJ•••••llle••••••••••••.,••e••••••••:
Ilho Castelo, (vinho Branco), [) me-
lhor dos vinhos de mesa, além de

Icu tros tipos e o vi 11ho :\1'Üscatel,
que não tem similar.
Todos os vinhos desta illlpol·tan

te Vinícola são preparados eOI)]
uvas cuifla,r]osa,mente selecionadas.
Possuc 5 gralndes ardégas e 70 can

tinas de vinHicaçã'Ü com a ca,paci,
dade de recelbimento ele 30 ll1ilhões
de quilos de uvas.
ü maior esíarbeleeimento Viníco

la do Brasil.
MATRIZ: - PORTO ALEGRE.
ESTADO DO RIO GRANDE DO

�TJL,

Rua Deodoro, 33.

SOCIEDADE VINICOLA RIO
GRANDENSE LTDA.

"Vi'l1hos Granja União"
<'Vinhos Castelo"

A Mobiliadora
R",frigeração em geral

Sorveteiros-Refrige:radores-Balcões-Frigorificos
(para pronta entrega) Máquinas de escrever-Rá

dios-Móveis finos-Tapeçaria
Z. S. BATrISTOTTI

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

EMPREOO �na:sa�e ��ad��
reservista, datilógrafo e com

prática contábil, dando boas
referêr. cias, procura emprego,
onde quer que suas aptidões
seiam aproveitadas. Ofertas á

____..... "".. ,...._....t_AU_._""'. ' ..... ... ii Gerência do Estado para P. S,
.

���---------

Hio, (A. N.) - Por ocasião da
sua visita às frentes de batalha, o

general .Ma.scarenhas de Morais, te
ve ensejo de admirar os trabalhos
desenvolvidos pelas enfermeiras da
Cruz VermeLha, trazendo do csfur
ço e da coragem dessas servidoras
,volunlúrias uma impressão in()lvi
I davcl.

Viu
ê

lc, como as enfermeiras se

distr-ibuem entre os hospitais de
sangue e serviço de socorros pro
priamente ditos, assim como em cu

tros misteres da retaguarda onde ii

sua atuação se tem revelado profi
cua e bonf'aseja, divertindo os com

batentes e assegurando-lhes a [,15si5-
il�ncia rnorul, que só a dcldcadeza
da alma f'cm inima pode r eal izu r.
Ontem, o presidente da Cruz Ver

molha Brasilei ru, general Ivo Soa
I es. esteve no Posto de Comando do
Gencra I Mascarenhas de Morais, que
será o Comanrlan te das forças da
1". Região :\Iilitar, que incegrarão o

Corpo Expedicionário, conf'eren.
ci ando longamcrue estudando DI

l'ossibilidade .da organização de
UIl1 Corpo Especial ele Enfermeiras
da Cruz Vermelha Brasileira para
Corpo Especial de Enfermeiras ria
Cruz Vermelha Brasileira para
ucornpanhar sa nossas tropas expc
dícionárias, independente da ida de
cnícrmelrus regulares da reserva

do Exército, Corpo esse que ter:'
missão idêntica aquela que o gene
ral :\Iascarenhas de Morais viu rea

lizada junto às tropas aliadas, na
Itália.
P::,rece fora de dúvida a organi-

zação e remessa dêsse Corpo de
Enfermeiras da Cruz Vermelha.
Rio, A. N.) - O Mi,nistl'o ela

(�uerrn: assinou um aviso de,teTll1i
nando que as praças que passarelll
lrês meses baixaldas aios hospitais

I
uu ,enfermarias para, tratamen�to d,_.
,<:aúde, deverão se imediatal e defini

I tivamente licenciadas do serviço
• :11iYo e entregues às respectivas fa
ni!ias ou responsúveis, e na, falta
[Iês.tr, encami,nhadas aos estabele
:imentos hospitalawes civís, de pre-
crcncia oficiais.

Excetuam-se as praças cujo
,110livo da baixa esteja enql1'a,rll'ado(
las alíneas b e c do art. 59, do CÓ
ligo de Vencimentos e Vant81gens
los Militares do Exército, ou ([ue jú
tcnham direito it reforma.
Hio, (A. N.) - Os alunos da

Escola cio Estado Maior do Exérci
! o estão rea,liza,ndo 110S arreuores
Je Campinas, no Esta,do de São
Paulo, importan tes manobr81s de
granrle realce entrando em ação
u1I1C[ues, aviões, artilharia anti-aé
rea. e todos os demais recursos da
guerra tOlta:1.
Hio, (A. N.) - O Presidente

la HepúblÍC'a a,ssi.nou um decl'eto
ta pasta da Guerra, comissionando
10 posto de CHJpitão 28 primeiros
eneales ela arllla ele infantaria e 19
órimeiros-tenentes ria, alJ'l1la de al'-'
ilharia.
Hio, (A. N.) - A diretora do

:\[useu ..\"acional, senhorita Heloita
t1berto Torres, em declaração :\
lll]JrCll1Sa, referiu que vai nomear
.:ma COJl1issãD para avalia:r os pre
iuizos decorn:mtes rio incêndio
,corrido na,que le Museu.
Scgunuo esclareeeu, foram dani

'iendas coleções de alto valor, sen

lo que a],gumas preciosas coleçõe�
te fama mundiall dificilmente serão
:econstruidas.
Rio, (A. N.) - Um vespertino

([es,ta capital informa que fvram
'ealizadas as primeiras iln,speções
médicas em jovens (fll'e se apresen
laram à Diretoria de Saúde do
Exército. Esses exames esdarecem
as a,utoridades militares das a,pU·
clões dos ca,ndidaltos para enferma
gem de guerra. Ao mesmo tempL�,
j':, está sendo estlldadaJ a que.srtão
dos uniformes que serão usados pe
las enfermeiras do Exército.
Ain,cla, �eglindo informações do

"O Globo", terão elas insigulÍaJs cor

respolIlenlte à categoria em que fo
I em cl2,ssificarlas, insignias que se
�ssel11elharão as divisas dos unifor
mes dos sargentos.

O Curso, pa/I'a o qua,l se aeham
abertas ,as inscrições na Dketorin
de Saúde, é exigida para toda, a en

fermeira diplomada ou em exercí
cio da .profissão que deseje perten
cer â reserva do Exércíto.
Baia, (Agência Vitóil'Ía:) - No-

vo benefício acaba a secção baian�
da Legião Brasileira de Assistência
ele conferir as famílias dos calm'o
('r,dos, linaugurando os melhorn-
1I1ento's cio pa'vilhão n. TV da Ma,
ternidade Climerio de Oliveira, que
doravante serão exclusivamente
destinado às esposas relos soldados
rio nosso Exército.
Hio, (A, N.) - Após seu des·

pacho de on,tem 110 Palécio do C8-
tete" o Milnistro ,ria Guerra levou :'t
presença do Chefe rio Govêrno, oS
generais Artur Cilo Portelal, que se
enoo,llitra nesita c:llP1tal, vÍlndo do
Nordeste, major .José Rodrigues, re
centemente nomeado lnspeJtoJ' Ge
ral do Ensimo Militar e Canroberto
Pereira da Costa, noo11eado Secre
tário Geral da Guerra.

Dê-lhos desde pe
quenos, para que
os seus dentes

cresçam lindos e

sãos, e cuando
grandes lho agra
decerão. Limpa,
refresca a dá es- If.,__....

plendor.

Orgulhe-se do seu

relógio!
I JOALIIER�A GRILLO

recebeu variado sortimento
dos famosos relógios

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

Rua Arcipreste Paiva

Quando a.lguém, tal Clomo Õ 6fiiI,.
Iheire da i1ustraç!tO ...cima, ofurecer.
lhe. em amável gesto, um câlice do
excelente aperitivo KNOT, Iem�
66 V. Sia. de acrescentar, ao agro.de
ce} a gentileza:E$íEE 1.41'1- '

Bt;'1 () l'fEII APEí?ITIV()
1'11EDltz:tJ!

fiIlI��('ll!'
I
(/1'1/)f)o/)vro lJA Kf10TSA./IfO••COI1. E SE6UROS

'

____ IT/••".I�II ...

Dr. ALEXANDRE OE
MATTOS

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

Consultas diariamente
das duas às 7 horas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIYERSÁRlOS

Dr. Paulo Fontes
Festeja seu aniversário, hoje, o

sr . dr. Paulo Fontes, ilustre e com

petente médico nesta capital, onde
desfruta de largo círculo de ami

zade nos nossos meios sociais e

intelectuais.

Dr. Aderbal Ramos d'a Silva
Comemora sua data natalícia

hoje, o dr. Aderbal Ramos da Sil

va, figura de relevo nos nossos

meios intelectuais e comerciais.

Gal. Joaquim (aval(anti de
Alb1lquerque Belo

A data de hoje assinala o ani
versário natalício do sr. gen;:,ral
reformado Joaquim Cavalcanti de

Albuquerque Belo, do nosso exér
cito.

Fazem anos hoje:
o sr . Artur Lemos;
a srita. Juraci de Souza;
a sra. d. Maria Gomes;
a sra. d, Nair Bazzadono Pena;
a srita. Vanda Goulart;
a sra. d. Alvina Silva;
a sra. d. Etelvina Peixoto de An
drade, espôsa do 2 ten. reforma
do Higino de Andrade;

Q srita. Maria Leite;
o menino Mouro Oliveira:
o SI'. Aldo Linhares Sobrinho.

Fizeram anos ontem:
o sr. Alfonso Silva Coelho;
a sra. d. Maria Silveira, espôsa do
sr , Alexandre Silveira.

Nascimentos.:
Veiu alegrar o casa! do sr. Al

varo Boaventura de Oliveira e ex

ma. sru : d. Altair Reis de Oliveira.
a menina Ada Maria, Jlaacida a

14 deste.

Habllltlt,ções:
Estão se habilitando para casar,

o jovem Sebastião de Matos Thur
ler e a srita. Zulmira Brito, resi
dentes nesta capital.

VfajftDtfl� :

Procedente do Rio Grande do
Sul, ante reside, encontra'se, aqui
o nosso distinto conterrâneo, sr.

Miguel Reinert, advogado de larga
clientela naquele Estado.
A sua estada em Florian6polis,

cidade que não visita ha mais de
20 anos, se prolongará por algum
tempo, pois vem êle em viagem de
recreio e l'epouso.

Apresentamos· lhe
vindas.

nossas boas

Chegou da Capital Federal o sr.

general Acastro de Campos, nosso

estimado conterrâneo.

Regressou de S. Paulo a srita'
Tabita Maria Campos Gonçalves.

ReqressClram a Joaçaba 05 srs.

Lindolfo Assmann e Ervino Kirch
ner, representantes comerciais da

co!,,:! _�c:ep��e_. _

tI'"w.t .�__� .� ••• _.r_ �.��� .....4ia__4u'

PIANO Precisa-se alugar
um. Ofertas ao

Cabo Submarino.sr. Cabot, no

Perca-ra Gordura
Um método novo, usado
pelas Estrêlas de Cinema
de Hollywood. Póde·se
obtê-lo agora nas far·

mácias.
Um médico da California que atende

[JS Eslrl'las de Cinema de Hollywood
desco�,rill um método seguro e novo

para reduzir o excesso de gordura
antiestétlca. Esta descoberta chamada
•�or:node dissolve a' gordura de um

modo seguro e rapido. Comece a per
der peso na primeira semana e multas
quilos ao mês. Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes por dia. Formode estimula
a saúde, a energia e proporciona uma

figura atraente, de modo que possa pa
tecer e sentir-se 10 anoS mais jovem.
Formode é um preparado garanti
do para remover o excesso de gordu
ra. l"eça FOl'mode. hoje mesmo, em
qualquer farmácia. A nossa garantia é
a sua maior proteção.
llistr. S. I. P. Caixa Postal 3786 - Rio
Vendá sob prescrição médica

Linhos

'Washington, janeiro de 1944 de na Espanha.
(Serviço Espccíal da Inter-Amer i- Morreu em 1917 e sua perda foi
cana) ___: O anuncio formulado pela sentida por milhares Ide americanos
Cidade do Vaticano Ide xme a Ma- de todas 805 crenças. Ruas e praças
rire Frances Xavier Cabrini será "a receberam () seu nome. Provas de
primeira aruer ioana canonizada ICO- influência dai sua santidade come
:no santa !pela .igrcja católica" ser- çararn 'a ser reunidas desde então.
viu para focalizar a aaençâo geral Foi beatificada em 1938.
numa figura de muldrer cuja vida A imprensa ele Washington Irizu
foi all ruist icamcnte dedicada ao que a história de :\Iadre Cabrini é
ser viço nos pobres e Idos humildes. de par-ticular interesse em .Wash ing-
O grande trabalho de Madre Ca- ton e no Estado vizinho de Man'v

'rr iu l foi realizado entre urna elas- land porque sugere a possibilidade
re de Igente que ela conhecia mui l o duma segunda santa americana ser

.em - imigr.antcs ltalianns n as Madre Ann Bavlev Scton, Ia querida,
rre.ndcs cidades n-os Estudos Uni- fundadora elas Irmãs Ide Caridadc
dos. de São José.
Nascida em Lorl i, Itàlia, 'em 1850, Nascida em Nova York em 1774,

.i ln a «la terra, Madre Cabrini veia a Yf'adrc Scton era filha de um pro
rara .Nova York , meca de milhares, fessor de anatomia do King's Col!e
Ic imigrnntes em busca de l ihcr-da- ge e foi educada, pelo pai. Casou-se
.e, procedentes ele toda a Europa, com Ulll jovem comer.ci:}ll1te, muito I.ur.nrio linha 39 anos de idade. Mis- I'ICO, teve f i lhos, enviuvando em

i.rou-se com os pobres nos corti- Pisa em 1803. Sua conversão se-

·os e levou-lhes a caridar!e, o CO])- síu-se logo. Seu mais destacado fru
orto. e a orientaç�o Ião mccessàriu. lo fo} a sociedade filantropica que
:\f,als tarde continuou seus picdo- fundou cm 1809.

os trabalhos iem Chicago e New :\Iadre Seton morreu em 1821.
lrleans. Famosa corno fUlldU'doral Sua causa foi apresenta.da pelo
lo Instituto das Irmãs Missionárias

I
Carrlial tJlbbons cm 1907. Quanto à:

io Sagrado Coração de Jesus, y,iveul Instituição das Irmãs de Caridade
) suf'ic ientc para ver :1 sua obra I de São José, o Dicionár-io Bicará
spalhando-se por vários conti ncn- fico Americano diz o seguinte:

'"

cs,
.. . I .

"Sua ,con1l1�idil.de pode ser apon-
HOspItaIS, escolas, orfanatos e ou- [ada como o indic« de seu caráter.

�'as instituições ele. car-idade por � Ministra praticarjjente todo tipo de
'Ia organizados perfazem o total de cursos educativos c necessidades
i7. Santa Tereza construiu muitos sociais do povo americano. [la.ra a
('onventos e instituições de eanda- glória! de Deus e bem da Pátria".
........,.......,....�---......-..--..........._.......� ...-_-•._,._-_._-...._-...-....-_-...,.J".........._-_-_-._.

festa de S. Sebastião
Prosseguem as novenas e demais

preparativos para a festa de S.
Sebastião, que, neste ano, se re

vistirá de excepcional solenidade.
Todas ds noites, ap6s as nove

nas, há movimentada festa popu
lar nas barraquinhas, rivalizando-]
3e ricos e pobres para prestar sua

colaboração à grandiosa festividade
do dia 20.
Dia 19, á noite, haverá a tras

ladação da imagem de S. Sebas
tião para, a Catedral.
Será reconduzida à capela em

solene procissão, dia 20 às 16 ho
ras.

DESPERTE II BILIS
DO SEU flGaoo

GRA{l'IS!
Quer receber ótima surpres-a

que o fará feliz! e lhe será de

valiúsa utilidade? Escreva a

Soares, Caixa Post�l, 516.
Rio de Janeiro

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

Teatro
União B. R. Operátia - São real

lllente digna.s de nota as ativirlaldes

da União B. R. Operária, composta
de sócios de ambos os sexos. Além

de possuir séd-e própria, rstá ('l11iPP-

nhada, agora, em concluir ais obras

cio novo palco. Pa,ra, islo a parte
recreativa tem I'ralizado eonlinuos

espeiáeulús, animados ))rl0 presi
dente Deodosio Ortigas.
Entre os últimos prognlJllaS (les

lareani.-se as peças "O louco da Al

deia" e "O Filho Pródigo" esta en-

cenpl'la sexta-f.eira úlüma tendo

agradado a todos.
.

I
Arte-Clube - Cresce dia a dia :1 \

especta,tiva em torno do novo espe- /
tóculo do Arte-Clube, cm que, pela

E Sallará da Cama Disposto para Tud.

Seu figado deve produzir diariamente
um litro de bilis. Se a bilis não corre li

vremente, os alimentos não são digeridos
e apodrecem. Os gases incham o estôma

go. Sobrevém a prisão de ventre. Você
sente-se abatido e como que envenenado.
Tudo é amargo e a vida é um martú·io.
Uma simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, as Pilu\as Carter são
extraordinariamente eficazes. Fazem cor

rer esse litro de bilis e você sente-se dis

posto para tudo. São suaves e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bilis
correr livremente. Peça as Pílulas Carter.
Não aceite outro produto. Preço: Cr. $ 3,00.

Ao tentar esquivar-se às determl·
nacóes dos órll.'ãos de Estatística l'l-H
,Itar, uma pessoa revela o que é;
,nimigo do Brasil. E para os tlnimi·
lOS do Brasil. a lei é llllflexivel
{.D. E. M.).

HOJE 3a.teira

4>",.,..
.·-__.7_

(lHE

1 que as moedas das nações
da América Central chamam

se, respectivamente. «Colori»,
da Costa Rica; «Quetzal», da
Guatemala; «Lempira», de Hon
duras; «C6rdoba,» da Nicará
gua; e «Bc lboo», do Panamá.

2 que há, em Paris. 4.508 ruas,
praças. boulevards, avenidas,

travessus, etc., duma extensão
de 1.100 quilômetros.

3 q ue os muçulmanos dizem
que a rosa nasceu na noite

em que Mahomet subiu ao céu.

4 que não há flores pretas;
que existem algumas cuja

côr é tão escura que à curta
distância parecem negras, mas

não são; que, nos Estados Uni
dos, fizeram-se muitos tentati
vas com o fim de ruudoe-ae as

côres Idas flores por meio de
substâncias químicas; mas que,
até hoje, nunca se conseguiu
obter uma única flor de côr
negra pura.

5 que foi o sábio inglês Ri-
chard Lover o primeiro mé

dico que, operando em animais,
praticou a transfusão de san

gue.

6 que é um pouco difícil de-
terminar com seguranca qual

dos instrumentos que compõem
urna orquestra requer maior
esfôrço físico; mas que, no en

tanto, a maioria dos entendi
dos afirma que o instrumento
mais fatigante é o oboé porque
exige do músi�: que o está to
cando o conswerável esfôrço de
reter sempre uma grande quan
tidade de ar.

................ , _;.•••••_ w!' _ .....

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

nores preços só na CASA MIS
CILANEA - Rua Traiano. 12

O preceito do dia
A epidemia de gripe tem dura

ção de seis a oito semanas. Den
tro d�sse período, a gripe com ca

rater pandêmico ataca cêrca de
duas quintas partes da população.

SNES.

IA
HOJE

primeira vez se.rá

Floriulnópolis, o

DESFOLHADA" .

Os pr,incípais pflJpeis estão a cm'·

go daiS amwdoras Célia Coutinho d�

Azev,edo, Norma Gerber, Nilze C.

do Azevedo e dos am,aô;Jres Ca<rlos

Bicocchi, J�ni Castro, AHI[t.l1io J. 'Ia

Silva, Aldemirü H.eis, V:ólldcmil'o
;vronguilhott, Osclil G()\l1IçalYes e VaI

mor Rehelo .

O festival será no Salão D. Joa

quim, no próximo sábado, dia. 22,
a preços popula,res. ,

Durante os ilntervalos 0.8 menÍ'i10S
Estefano Savas ao violino, c GÜ:r
Brasil ao piano execularào intcreg
santes números do seu repertório.

IO programa finalizará com um ato

varia,do.

e.neeln,auo em

rll'anHl "ROS \.

«ODE
Um filme

A's 7.30 horas:
eletrizante, cheio de emoções:

Indomável
Marlene. Dietrich, Randolph Sbott e John Wayne
COMPLEMENTO I"--:ACIONAL (DFB Nat.)

Amor t " Romance!. .. Ação t., •

Preços: 3,00, 2,00 e 1,00. Imp. até 14 anos

Com

CINE '«IMPERIAL»
A's 7,30 horas;
Lionel A twill em:

O médico louco
Richard Arlen e Jean Arthur em:

Pilo'io de arrojo
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB) Nat.
Preço: Cr$ 1,50 único. Impr. até 10 anos

A partir de 5a, feira dia 20 só no "Odeon"
Clark Gable, Vivien Leigh, Leslie Howard e Olivia

de Havilland em:

O vento levou}}
(Gone With the Wind)

técnicolor

\

Faça econoInia 1 C"qmpre
Ali, V. S. encontrará o maior sorth�ento de

o santo do dia
stD Antão, Abade

Aquelas regiões do Oriente que,
hoje, em grande parle carecem da
luz do Evangelho, eram outrora o

berço de cristãos modelares. Já -

há dois dias -- chegamos a conhe-
cer o primeiro eremita, s. Paulo
de Tebas. O santo de hoje nasceu

na cidade egipcíaca de Como. Es
te, educado desde os primeiros a

nos no temor santo de Deus, re

cebeu o rumo definitivo pelas pa
lavras de Cristo que ouviu assis
tindo á s. Misso.: "Se queres ser

perfeito, vai, vende tudo quanto
tens e dá-o aos pobres; depois vem

e segue-me". Antão executou o

conselho do Redentor ao pé da
letra. Encaminhou-se para o de
sertou a-fim-de entregar-se a uma

vida de oração e de asperezas. E'
um erro muito comum julgar que
as almas que se dedicam exc luaí -

vamente ao serviço de Deus, sejam
livres de quaisquer incômodos. Não
s6men te a pobreza e as fraquezas
físicas provam a paciência do re

ligioso; to.rnbern as tentações do
demônio o assaltam. Antão teve

que conhecer estas dificuldades nu

ma medida extraordinária. Mas,
. a tentação por si s6 não é pecado.
Assim guardou o santo limpa a

sua alma; e até saiu fortalecido
das tremendas lutas, tornando-se
capaz de ser guia espiritual para
muitas almas generosas. Enrique·

I
cdo pelos conhecimentos transmi
tidos por s. Paulo, o Eremita, sa

bia �le não s6mente dirigir as al
mas de seus irmãos de hábito;
mas, tornou-se exímio defensor das
verdades da religião contra a per
fídia dos herejes. Rico em méritos
adormeceu em o Senhor aos 17
de janeiro de 355.
........_._-_·_-.·e- -.ft_••_._ a....

Zoraide Silveira
E

ZUâ Barbosa
CIRURGIÃS - DENTISTAS

Executam quaisquer serviços
,
concernentes à profissão.

Otimo aparelhamento, siste
ma moderno.

Atendem diàriamente das 14
às 18 horas.

Rua João Pinto 11 (sobrado).

Festa de N. Sra. dos Navegantes
A 2 de fevereiro realizar-se-á,

nesta capital, com todo o solene
ritual de costume. a popular fes
ta de N. Sra. dos Navegantes.
A imagem da Protetora dos mQ

rinheiros será conduzida em pro
cissão malítima, para o que já
se es:ão aprestando numerosas em

barcações.

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

FQLli:
Escore de Dezembro

4 I O
MACHADO & CIA.

AG:lilNCu..s E REPRESENTACOES
Caixa postal - 37. Rua Jollo Pinto - 6.

FlorianõpoU.
Sub-altentes nos principais m1lll.lclpl0ll do

ESTADO
�-��

Quem sonegar informações à Es
tatística Militar, trabalha em pról
de país inimigo. E, nesse caso.
será julgado, militarmente, coma

Inimisro do Brasil (D. K M_).

na «A CAPITAL»!
artigos para homens e criancas.

estr'lngeoÍros e nacionais - Casemiras - Pànamá - \ Albena - Tussor - Brins -- Camisas - Cintos - Suspens6rios
Meias - Calçados - Roupas feitas paro' homenfá e crianças - Gra\'otas - Jogos de gravatas e lenços.

Chapéus Ramenzoni - Capacetes paro !f'lomens e crianças. - Rua Conselheiro Mafra, 8.

� I ..
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INDICADOR MÉ.DICO
-==�ÕR. MADEIRA NEVES

Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aoerreteoamento e Longa Prática no Rio de Janeiro

('o:\'SULTAS - Pela manbã: dlariamej)w das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos

oM."dos, das 16,30 às 18 horas - CONSUl,TóRIO: Rua João Pinto B. 7. sobrado -

I"oue: 1.461 - Resldêncía: Rua Presidente Cantinho, �3.

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

�;x-lnterno do Serviço de Cl\41ica Médica do Professor Osvaldo Oliveira. médico do

Departamento de Saúde

I,;JA�lüA MÉDICA - ,Moléstias tnternas de adultos e crianças. COXSULTóRIO

e RI<JSIDE1\CIA: Rua .Felrpe Schmidt 11. a8 - Tel. 812. CONSUJ/L\S - nas 16 às 1S.

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. 24. Fone 1447
------__.-------------------

DR. SAVAS LACERDA
�;x·lnLerno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dos ServIços

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gome, (S. Paulo)

(Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia)
Cbefe do Serviço de Oftalmologia do Departamento de Saii<le e Rospltr_tl de Caridade

Clínica médico·clrúrgica especializada de Olhos. Ouvidos, Nariz e Garganta

CONSUI,TóRJO: Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 1:!59 -- CO!llSULTAS: Das 15,30

.... 18 horas - RESIDJllNCIA: Conselheiro MaJ�a, 77 -- FI,ORlANóPOLIS.

Dos

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

de Caridade

CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTóRIO: Hua Vitor Meireles, 2(j - Fone 1.40;'i

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 horas
RESIDENCIA: Rua Ma-rechal ·Guilherme, f). Fone 783

DR. LAU RO DAURA
DOENÇAS DE SENHORAS - VIAS URINARIAS - CIRURGIA

Tratamento especializado das afecções do Aparelho Genital Feminino.
Tratamento moderno da Blenorragia Aguda e Cronica, sob controle en·

doscoptco (URETROSCOPTA) e de Iabora tór-io. Aparelhagem elétrica para os trato-

_,entos especializados. DIATERMIA -- lNFRA-VERivlELHO"
CON!:lULTAS: l)lUJ'lametll,te das 14 às 18 heras, [U:;SIDÉNCLn.: 'I'Iraderices, 7,Sobrado)

CON!:lULTORlO: Tiradentes. 14. FOl\K l.titi:�, AUSENTE

DR. BIASE FARAC;O
MÉDICO - chefe do Serviço de Sífilis cio Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES UliQ-GENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS -- HAlOS INFHA-VElUIELHOS E ULTHA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 2 às 5 11, R. Felipe Schmidt, 46
RES.: H. Marechal Guilherme, 33 - FONE 1648

DR. SAULO RAMOS

Oro Newton L•.... 'Av.·sa
E:\I PHOCl'HA DOS :\HSSIO�.\

... D RIOS DESAPARECIDOS HÁ CIN-
-- Médico - COENTA DIAS

Ex-interno da Assistência Municipal La Paz, - Os aviões ct,a Panagra
e do Serviço de Clínica Cirúrgica da linha Corumbá-Santa Cruz se

C1 cargo do Prof. Castro Araujo, estão d·es"iando de sua rota no1'-

do Rio de Janeiro, J)JaII para sohrevoar Santo C01:azon, Não tenhas dúvida em d�.
V i as urinárias - Operações na z(mu rIas fl.orcst.as, onde se pre. !luncfar um "quinta-coluna �

Consult: Vitor Meireles, 28. slIme que (lesapareceram os CinCO
'

t\tende diariamente às 11.30 hs. e, lllissiol1líl'ios l10r le-ull1'er,ic anos da por mais que pareça teu amf·

à tarde, das 16 hs. em diante "Xew Tribes }Iission", de C'hica-' go; não merece tua estlms um

Resid: Vidal Ramos, 66. go, h<Í mais ole óncoenta dias. traidor da PstrlL (L. D. N.).
Fone 1067. Hoje seguido duas patrulhas

CIrnrgla e OrtopedJa. Clinica e Cirurgia
_ I t,errestTes para �qnele !ocal. •

do torax. P�rtos e doençlil8 de senhoras'l DR AURÉLIO ROTULO! �gllnrdlalll-se, Jllslruc�e� da

em-ICONSULTORIO:R.JoãoPinto7Diá.j
•

íbaJxada.dlo� Estados Uludos para
rlamente das 15 às 17 horas. RESID1iJN· Médico _ Cirurgiã Parteiro a org�nJ.zaçao de 1l00;US. turmas de
elA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.·

R A lOS
O

X pesq�llsás, emboTa dUTIll1l1a,J11 de
, _

de dj,a pa,l'U a (ha a esperança de
Moderna e possante lllstalaçao encontrar com victa os l11issioná-

de 200 MA. ríos
Diagnóstico precoce da tuberculose

,.

(Julm.onar1 úlceras gástr�cas e duo- I�FHT:\'(aC A LEI SOBRE CO-
el�nals, canc.er d? estom�g('), afe-I :ymnCIO CO:\! O INnliGO
çoes das vias blllares, nns!. e!c, I :\'o\'a York, _ O SUlPT€lllO Tri.
Aphca o Pneurno-torax artlflclaJ l 1 F Ioc, 1 determinou UIll jul-
pára o tratamento da �uberculose ��\��nIOe�,(l�l�ra D "Chase Natio'nal
Pulmonar -:- TratamentOS !ll�der- Ba,ok" _ fi lnàior in,stituicão b',ln-

nos e eficazes desta molesha .. _', f : "

C I t g b' t d El t
.

'd d ('una elo JI1IllillluO - SO) a acusaeao

�md.P e 00 ad me e

t
e e IrtlcJ a e de h:)\1,c1' infai,n,g,jdo a lei sôbre co·

me lca: 11 as cur as e li ra,-cur-
·1 �. " ',11 :-n'l11<jd{j

tas, Raios Infra.Vermelhos e Raios
\

1 lei CIO COI 1 o 1 I ",'

Ultra Vio! eta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deoõoro, 3

esquina Felipe Schmidt
Das 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs

Telefone 1.475 DTO. L. GALHARDO-Ex
médica do Centro Espírita

FARMACIA ESPERANÇA Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

A SUA FARMACIA consult6rio para a Rua Bue

J{ua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642 nos Aires, 220 - 10 andar,

Entrega a domicílio Rio de Janeiro, onde pa.ssa a

�
�\ oferecer os seus préstlrnos.

'CASA MISCELANEA, distei., Prestigia o G�vêrno e

ali
Escreva detall\adamente.

buidora dos Rádios R. C. A'i
classes armadas, - ou ,será.8 nome, idade, er�dereço e en·

Victor Vávulase D,icQ" - um "quluta .. eoliul.ta", {Lo "elope IlfilladQ l..para ares·

Rua Trpjano, 12. � 1.. 1.10
.

PQlltQ.

• INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela Universidade de G€nebra

Com prática nos hospitais europeus

Clinica médica em geral. pediatria, doeu·

lias do sistema nervoso, aparelho genita
urimário do homem e da mulher

Assiste. 'l'écnico: DR. PAUJ.O TAYARJilS

Curso de Rad:ologia Cl1nica com o dr.

Manoel de Abreu Campanario (Slio Pau·

10'). Especializado em Higiene e Saúde

Pública, pela Universidade do Rio de Ja·

neiro. - Gabinete de Raio X - Electra

tarollografla clínica - Metabolismo ba·

Iólll - Sondagem Duodenal - Gabinete

de fisioterapia - Laboratório de micros·

copia e análise clinica. -- Rua Fernando

Machado, 8. Fone 1.195. - FlorJanópolls.

DRL REMIGIO
CLíNICA MÉDICA

Moléstias internas, de Senhoras e Cri,

e.nças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

11'ellpe Schmidt - Edüício Amélia Neto,

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

SID1i:NCIA: J Largo Benjamin
Constante, 3

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGAO

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

da Universidade de São Paulo, onde foi
Assistente por vários anos do Senlço
Cirúrgico do Prof. Al!pio. Corr:ei!l �eto
(Primeira Cadeira de Cllnica Cll'UrglCa).
Com prática na clínica ginecológica do
Prof, Sila O. Matos. Assistente do servlç_o
de partos do Prof. Domingos Delascio no

"Hospital Leão XIII".
Cirurgi!l.o do estômago e vias biliares,

Intestinos delgado e grosso. tiroide, rins,
prosLa ta e bexiga. Varicocele, hidrocele,
v'trlzes e hérnia. Doenças de Senhoras �
partos.
Consultas, Das 9 às 12 horas na

Casa de Saúde São Sebastião.
Opera na Casa de Saúde

São Sebastião

li:speclallsta em moléstias de senhores -

Partos.
\LTA CIRURGIA ABDO�1JNAL: €etó

mago, ves:cula, útero, ovários, apêndice,
{lunares, etc. - CIRURG14 PJ,ASTICA
1)0 PERtNEO - Hérnias, hidrocele, VI'>

I'Ícocele. TI'atameuto sem dor e operação
le Hemorroldes e vl!ril'Als - Fracturas:

,pru-elhos de lI:êsso. Opéra DOR Hospltato
de Florianópolis.

('raça Per"ll'a e Oliveira, 10. Fone, 1.009,

!1arário: Das 14 às 16 horas. dJarlamente.

UELENA COAVES SOUSA
ENFERMEIRA OBS'l'IllTRICA

(Partell'a)
Diplomada peja Maternidade

de Florianópolis
Atende chamados a qnalQu",

hora

Praça da Bandeira, �3 - "ob.

(antigo Largo 18 de Maio)

(E X E C í C I O DEI 9 4 4)
O SIKDlCATO NACIONAL DOS [�STABELECTNIENTOS DE ENSI

�() SECl'NDÁRIO E PHI.M:AHlO com séde à Praça Mauá, 7 -- 14.0 an

dar - sa.la 1..J.1S, (EMPHESA "A ?\'OlTE") VC1l11. pelo presente, cornuni
car a Iodos os Estabcleclmcntos de Ensino que, nos, termos da Conso
lidação das Leis do Trabalho, HECEBElU NO DECOHREH DO MES
DI� .JANEIHO, " contríbuícüo do l'MPOSTO SINDICAL que é devida por
lor!'os os Estabelecimentos de Ensino Secundário e Primário inclusrve
Comercial, sediados ne!'lte ;':slado. As guias de rêcolhimento estão sendo
rr-metidas pelo cOITeio e podem ser solicitadas na, séde do Sindica.lo ou

OPEHAHIOS CECrOS NA I�rPH�;\;- nas Delegacias Hegionais do Mi nist ór io do Trabalho. Preenchidas as

Si\. :\'ACIO�AL guios os senhores contr ibuin tes elevem apresentá-las ii Agência do Banco

Hi o, ._. Hcvcla-sc C[Lt' ingrc'S- do Brnsil. Nâo havendo sucursais, do lega.cias, agendes do Banco do Bra-

xn ruru na Im p rcn sa �aci,)l1,tI 1)';
s i l , dev�lão as gl�ias ,sei: apreSSI?ladas ]]10 Ba;lco. que �sti�l'r UJuto!'izado

prirne i ros '(�i)erúJ'ios cegos, 1'(""['- :l !'pcebc-las pelo .\III11stel'lo do. ll'abalh? Indúsd ria c .ComerclO. r!a rrnri

bonrlo !(i cruzci ros tliúr;os. (:s ,�('-l ta. p�lI'a o C(�:l',tl'libLlmte que deixr.r de Jazer o rcco lh imcn to do imposto

gos estíio trubalh aud o na 011c1na' dcn l: () do pj azo.

d e brochura.
brochura.

De tudo ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SECUNDÁRIO, PRIMÁRIO E

COMERCIALum pouco
SINDICAL , .»IGHEJA ASSALTAnA PE.LOS

LAHÁPfOS
Bol o Horizonte, A policia

prendeu Mi.lton Beata Neves e

Alo is i.o J,OSl' Cnuz, quando Sé' en

contravam na Igreju rI'e São Fran
cisco, Lentando praticar Iiu-Ios. Há
le nrp o s, o mesmo. templo Io i assal
tu d o por outros laráp ios, os quais,
não cucontrundn rl in he iro, quebra
ram im agc n s e tentaram i nc eu d iar
os ahtut-cs.

HlGOHOSO l'OLICfA:YrEi\i'[i) DAS
PHAIAS DE BANH(j

Hi.o, O del('galllo aux ilinr
baixou p or-Inria sóbre o rigor.),>:)
po li ci amc.nto d::1s praias de banho.
.\ rcf'cridu p o r l a ri a encara a situa
(:à,() em condunto ohjct ivn nrlu o sal
vamcnto d os hunhlstus, a moralida
de dos trajes usados nos IJa
n h os de mar, até a proibição da
na vcgução ern quaisquvr burcus
nas zorias bajnearias. As ;mi:lr;da
d es policiais chamarâo a at"lv'ã,)
rlos banb istus, cujos trajes !'Ot:Clll
Irarucame.nte aü'ntatóri o ú moral
c senão í'orcm alenrlid os, s erâo
conduzidos á preslcn�'a do delega
do distrital.

CO:\'DE;')ADO CM DELEGADO DE
POLíCIA

Hio, - "O pior Juiz não é o

Juiz venal e sim o juiz covarde"
- declarou ii imprensa Horúcio ]
Gomes de Cm-valho, juiz orim.inal '

em Niterói, que condenou o segun
do ddegad'o auxiliar ela polícia do
Estado dio Rio. Francisco CoeIs
Mont.cs, no processo movido COn'

lr a essa autoridade pelo solici la
dor Semeão Pacheco, á pena de
dois meses de detencão e á perda
da fUlnç'ãlo pública.

.

O delegado f'ôr.a acusado de ter

prendido. iniustamenãe, () sediei
tador.

O ESCHlTOH FHISCHAlEH XA- ,

Tl"HALlZADO BRASILETl'tO
lHo, - ES'tevl', no Oatete, () ('s

crijo]' Paul Frischau.er que foi i
agradecer ao presidente Vargas u �
a�sil1atura cio decret,o d,e sua nalu

ral�aç'ão.

Y!AIS �ASCTME�TOS NA Gl'EHHA I

DO QCE NA PAZ
Washj'l1'�t()n, - Nos primcl'os

dois an,os doesta guerra. o número de
crianca� nascidas se e],e\'ou de UIll

milhã() a mais do que H'OS últilllos
dois :lnos de paz.

O Servi co de Hecensealll'é'nto,
acrescenta" que o "clímax" de nas

cil1lenlos se verificou mais ou Ille

nos UIll ano depois de Pearl Har
bnr, hav,ent!,o um gradual declí
nio desd,e f('l'('reiro passado.

Hio de Janeiro, 3 de jn nc iro de 104"L

(a.) - LAFAYETTE CôRTES - Presidente

A;,)SELMO PASCHOA - 1.0 secretár-io

Ultimos estilos de finos

A. os sofredores

MOBILIARIOS
DE RECEBER oACABA

(antiga

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

salas de visita, de fino acabamento

Vendas à vista e a prazo

As anedotas e piadas aparen.
temente Ingênuas são grande8
armas de desagregação mane

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

FILHA I M "E I AVÓ I
:�

Todas devem usar a

(OU REGULADOR
MULHER
Alivia as

VIEIRA'
;

EVITARA DORES
Cólicas Uterinas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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paçâo .de um Campeonato Sul-Ame- (I técnico Joréca declarou à impren
ricano de Futeból. Trata-se de urna sa gancha que o São Paulo preteri
competição extra a rcallzar-so este de o concurso de Tesourinha, masEis os jogadores paulistas. que
ano, cm comemoração do ci nqucnte- não por 200 mil cruzeiros, confor-.

a c ram no selecionado '

mais vezes JO"a'
.'

' núrio da introdução nesse esporte me vem sendo propalado.bandeirante �o clUSSICO cotejo com
naquele pais.

'

_ O atacante uruguaio Franqui-
.j seleção carIoca:.. -- to que aluava no Brasil de Pelo-

--

� ,

L ." 'o ?6 vezes' ,
.

'

Jllnql1'elru;2/ FI�lT' -:
I �')n � Campeonato Brasileiro do Remo tas, e que deveria firmar comproBrandao, �, rrcr enre�� 1,

e 'D- i' I'Je) ro (C�') Na rimcira reu
misso com o Botaf'ogo, acaba de iu-

Amilcar e Neco, 19; F.o:nll"�,, -

._0 , (j, 0. ,-" p. c

..

' -

gressar nas fileiras do Gremio Por-1°, Lima 17' Servi lio, 16; I'un- nrao da diretoria da C. B. O., deve- t Ino, o, "F' .

13' J'
.

f' ., , -onost: i C oa egrcnse.
ga, 15; Romeu �4; ,eJtlço, '-,"- rn l§tl!1 tu. uma propos a (O 011se-

I _ O zagueiro baiano Lusitano,.reca .Biunco Seraf'irn e Jurandir. 1110 ! ecruco de Hemo para que ,1'1 > d .� -o crr- ",' B I'g,) ObcrdaQ 'c Heitor 11; Bartó, «ní ida dc máxima nacional faça d is- q.luC clvel la I e,,1 eS1SGlbl a _a n a,
f

a

��:n"I(I()' Séro'io Atié, 'Jaú e Jango, pul n.r, na segunda quinzena dei cl Ja'lj11'UoC o do1sell' CtUa'te, nao o Bez,I). I u , ",
,,"

'(' I
enuo assinar o COI1 r, O com o 0-

10' Tcléco Lara Casorni ro, Grané, maio, nesta cupi lul. o .ampcona to t f ' I '. u . O "'I 'o "

p 'tronilho' Del ':\'ero e Agostinho,

I
:�l'::,<;il('iJ'[) de Hemo, cuia I'ealiza-I

a ego pOG \�)IS ,n�s, " g ?,fl SO

9
e "

ç.io aucsar das dificuIdar!es atuais pag�.u a.,o t 1�IÓ'l pelO passe a iru-
,

',,( {lia 2� de julho de 1913, os (]c tr.rnsportcs "em sendo aglla!J"(la-l por anOClaS_( e

p-, ,1l1l I C�'�l�.eII'Os: it"' .

, " '

t
.

t' I"
- ao ali () (C\CLI VISl ar

Ol·tll"'lleses iogaram pela pr nncu». .ni CGilI ln ercsse petas cn J( aoes T 'I 1" "d" 6 dp '., ',-' . "
',,' 'I· "" ,,'," -'f' , ,ILlJZ (e �or,; no proxrmo la e

vez cm Sào Paulo, A, disputa 101 r i liadas. Caso ISSO, se ve r i iquc, e
fevereiro, quando cn tão apresenta-contr�:. () ant igo Palmeiras, reforça- possivel que a disputa da, Regata rú naquela cidade mírieira o seu es-

I CO!ll Huhcns Sales do qual re- de Pampulha, marcada pau-a 1° de 'I -

c

r" I
'

I t(O ' .

'B I H' t f 'I quar rao pro 15SJOna, C01l1]] e o,
sultou empate de 2 pontos. ,lllalO em,' e o orrzon e so ra a -

_ O ;Vbdureira deverá se exibirO "onzc" paulista atnül� . aSS,l!ll gUlll dcsf'alqur .�Ios _
concorrentes,

em São'Paulo muito em breve,or"'\I'izado: Agostinho, José Hubwo que nessa ocasiao nao devem que- 'O',·, le Po 'to Alezr-e::o' •

I' 1'> h rer I bri "I t ."
- S 10ll1[11S ( I e-

C Otávio, Barbos-a, ,MoOrel � c <LI ens ( esco Jru' suas ra erras , anunciam' que o técnico Joréca, de
Sales, giza, Loureiro, Fritz Deodo-

passagem por aquela capital, de-
ra e Gllbenlo. , Várias clarou ainda que Vaz, Alf'eu e. Avi-
A maior contagcm alcançada por la são elementos de primeira ora11-'

qua,cIro !l)au lis la, em .l,ogo a11l1sloso Destacado dirigente do fute- d�za, e que qualquer um dele;, in-contra estrangeIros, fOI de 19 � 1. ])ól carioca falando à imprensa do teressa sobremaneira a qualquerVerificou-se e,sta cQ!1Jragem, no .en- ,I{i{), oeclal'Ou que a iJ11'istl'ncia do lllU rios pri.ncipais cltl'bes paulistals.cuntro Pallhs�ano x �,arJnhelro,s Corintians em contratai!' () zagueiro - Os "ases" nlioneiros, Kafnnga A-Ieoli"'.:ioFrancezes do cruzador, ,lVIa,rsel!eI- j)Qll1ingos não passa de capricho, e Nicola, rC110Yt1or8oJl1 contráto COlil .I \,U,se", em 1917, E,ste ,preh�, ,�?rem, Aniantou, ainda, que ,não aCl'cdila I) Atlético, de Bcl·o Horizonte. A Associação Comercial de Florianópolis chama a atenção dosnão pas'sou dc _sI111ples eXlblçao de
nessa história de 200 mi I crt1'Zeiros", - O Fluminense pretende o coo11-: seus associados e dos srs, comerciantes em geral para o. obrigação emcordi�ulidad,e, nao fIgurando, ,CO��IO

I
Não?! Pois, então, COlUO é que os curso do atacante pernambucano I que se acham de respeitar rigorosamente as determinações emanadasjogo p!'opn.amcnte dito da senc In-
Leónidas, Viladoniga, Gonzalez, Orlando, CJI"C a,tua nas duaiS "meias", da Prefeitura Municipal, com relação às tabelas de preços e à vendaternacJOnal:_ ,A ' , '. Caieira, Florin.do, Osvaldo, Noro- - Os CÍrculos oficiais do Sanrtos dos artigos por ela distribuidos.

,Por ocaSIaO do ll1Cendlt;> de San. nha:, Zarzur, Dacunto, Zezé Procó-' desmentem categoricamente o in- Assim procedendo, o comércio agirá de modo louvável e patróh.Lorenzo ele �1ll1agro, 110 Ca!11p�(Xn,,!- pio e outros "azes" que esta,vam gresso <lo zagueiro Jaú nas fileiras co, contribuindo para o desafogo público, na hora dificil que atra.to Sul-AmerI_cano de Fllteb?l, le�h- ,110 Hio "batera.m azas" em direç::i;) do al\'i-ncgro praiano. vessamos e correspondendo à consideroçõo que dispensam os Podereszado en� 1916, em �uenos ÁJl:,es, SIl-1 it ·capital paulista'! _ O IntcroJ1lacional, de Porto Ale- Públicos à sua associação de classe.vio Lagreca, com rISCO �e _VIda s�l-I - eJ1las das co,ndições impostas gre, que já possue em suais fileiras Florianópolis, 13 de Janeiro de 1944.
VOlV das chamas o p@vlJhao 1oraSl-1 pelo Sào Paulo ao Flumincn-se, para dois estrangeiros, pretende COJ1se- "leiro, que se sustentava no topo, de! li cessào ne Vdelem'ar de Brito, se- guir um outro, Trata-se de V'aga .......,.__-_-_-J'.._-.i('IfI...:.""'_....._-�_........ft_-_...- ...._...._-_...._......._._....._._-_._._-_._.�_._.�_....of'_-.....
um do? mastros do lance esquel d,)

I'
ria. a deste jogador nãO, t�tuar em BizabéJ. ex-atacante do Estudia,nte

��... COMPANHIA "ALIANÇA DA BA� .l " �da$ ll'lbllnaS res,ervada,s.,
. campos paulistas, de La Plata. , Ui. �A bola que fOI adql1l:1d,a paI a o

_ O Botafogo pretende apresen- _ O avantc Pedro Nunes, queprimeiro Itreino do Gonnha.n�, ,de tal', em 44, o seguinte trio-fina'l: 05- vem sendo cobiçado por um clube Fundada em 1870 - Séde: B A'Í ASão P�tl'O, em 1910, custou 6 CIU-
yalldo, Laranjeira e LllSita.n.o. pallEstal, interessa ao Fluminense, � INCENDIOS E 'l'RANSPORTESzelros,

- De :passalgem por Porto Alegre, c:1ube a que pertence atua 1111el1tc.
.. Capital e reservas """"",'.'""""."."., .. ' Cr$

�

Lembrando

Estádio Municipãl para 100
mil pessoas

mo 16 (E.) - Revela-se que ()

futuro' estádio municipal terá capa
cidade para cem mil ,pess?as,. gas
tando-se ,na sua construçao ferro
nacional. O estádio terá uma pis
cina com ��gua aquccida.

Consulte nossos orçamentos para pagamentos a

longo pr aso, prestações mó d .ca s, e vera com o é
faeil transformar seu prédio velho em uma cons,

trução moderna, mediante uma entrada pequena.

Realizar-se-á no dia 5 de
Fevereiro grandiosa e

_________fe_s_t_i_v_a
"

__s_o_i_r_é_e_"_· �1 :>=<:

DIA 22
Sensacional abertura da
temporada carnavalesca.

DIA 30
"Soirée Mignon" com início

às 19 horas.

srs_ comerciantes

de Sá e Anísio Massorra,

ATENCÃO

5F A w-ee=g
Cifras do balanço de 1942:

10 v. 3

71.1156,189,20

Responsabilidades ,," "" , .. , '.'""",."",.,. Cr$ 4,999.477.500,58
Receita ,," '.', .',. """""""""""".,.' Or$ 70,681.048,2,()
Ativo ".' ,.', '." """""."""'.',,,,' .. ,'. Cr$ 105,961.917,70
Sinistros pagos nos últimos 10 anos .""".,.,."., Cr$ 64.986,957,20
Responsabilidades .'" ,," ",' "."", , , , , ... , " Cr$ 76,736.401.306,20
Bens de raiz (prédios e terrenos) """""",.'", Cr$ 23,742.657,44

DIRETORES: - Dr, Parnfilo d'Ultra Freu'e de Carvalho, Dr, Francisco

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

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

A.GENTE EM FLORIANóPOLIS
C A ]\f P O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Schmidt, n. 39
Caixa Post.c'11 n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJA1, BLUME-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

Lusitano formará na zaga
do Botafogo

RIO, 1(j (A, N.) - O LlLsitalno,
zagueiro da Baía, que o Botafogo
conseguiu para seu quadro de iPro-
fission,ais, treinou ontem, ao l�do
de Laranjcira,s, formando POSSlVr:!
za.ga paI'a o cam1tpeonato vi,�tdOll�'(),
O trei,n,o despertou grande mteres
se entre os torcedores alvi-negros.

Reconstruções, pintuI1i1S, reformas

Compra. venda e administração de imóveIS.
Declarações de Waldemar

de Brito Rua Felipe Schmidt n° 44
RIO 16 (A, N.) - Valdemar de

R I NO'PO IBrito,' filIando hoje aos jornais, ,d�- F LO A LIS

Icla<rou-se irritado com a nOIÍ!'cJa,
procedente de S, Paulo, ,c]an�o-o!a.----------------=--------_.. 1Bi
como impossibilitado de praltlcar
futeból. Disse o conhecido atacan-

BAR E ARMIZEM O R I [ N T
te ser "manobra de interessados

[em me afastar do() ,futeból carioca".
,

.

.

Provável ida do América a

Porto Alegre Rua V. Meireles, 11

IUO, 16 (A, N.) - Gesa,r, eentl'o·
1'I\'3011te do América, parilirá sexta·
feira llH,ra Por.to Alegre, a.fim ,de ul
timar negocia,ções [lara lima tem·

porada do América, nos gramados
ga,ue!1os, O centro-avante leva cre

denciais para decidir sôbrc a l1�a·
llcira: do clube rcaliza,r a anunCIa·

da vis i ta ao su�.
_._

Campeonato sul·americano
de futebol

RIO, 16 (A. N,) - A Cpnfedera
ção BI'asileira de Desportos aca�<I
de receber convite dai FedeTaçao
de Futeból do Chile, para partici-

pETISCOS - RolI-mopa - Herrings - Pickles - Cama
rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de
tainha fumadas - Pernil - Pasteis ,.- Empadas

Salame - Peixe frito, etc. etc.

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sna preferida

IJrolta. nactonaJs e estrangeiras - Homeopatias - Perfumarta.
Artigo. de borracha.

Gllr:mf.e."" a exata QJJservâncla no receituário médico.

PREÇOS MÓDICOS.

S E .�i1 A S
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento d�s melhores

fábricas do país, são encontradas DOS .talcoes da·

Casa SANTA. BOSA
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMIDT, S4 - FONE 1514

CURSO PROVISóRIO DE c) -� Ter bons antecedentes;
EDUCAÇÃO FíSICA c1) -� Ser vacinado;

(Reconhecido pelo Govêrno e) -- Ter boa constituição física
Federal) e menla[.

E D I T A L A inscrição será processada me-

Declara aberta a inscrição aos dia,nte requerimento dirigido ao

exames vestibulares Inspetor de Educação Física, e de-
Comunico aos interessados que se vidamellte instittuido dos compro

acha aberta a inscrição para os exa- vantes das alíneas a, b e c.

l1!es vestibulares, mediante o qual Qualquer informação a respeilto,
sení permitida ai matricula no Cu.r- poderá ser obtida, diáriame.nte, na

so P. de Bdl1'ca,ção Fí.sica do Es- Inspetoria de Educarçã,o Física (rua
tado. .João Pinto, 42), 110 hüorário do ex

Os candidatos deverão satisfazer os pediente.
seguintes requisitos: 'Florianópolis, 5 de ja,l1eiro de

a)' - Ser norma. lista; 11944.b) - Ter 18 anos e menos de 30, Cal" .Américo Silveira >(]'.Avila
,1. idade; , D.iretof

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 o ESTADO...:....Terca.feira, 18 de Janeiro de 1944

o terremoto que arrasou San Juan

Sanli,ago do Chik, 17 (U. P.) -

O presícl e.nte Bios rem[less'ou, na

Im:l,nhii d e hoje, da estação ba,] neú
riu de Vina del �Ilar, afim-dte-dar
imedilata arlencão à caHlslbr,ofc dc
San Juwn. O chefe do governo chi
leno reuniu os nünistros do Ex1e
ri'o,r, Saúc],e e J,ntC:lrior, traç,a,ndo
e'lMl1 os mesrnos o plano de a'llxili,o
às vi,timas d,o terremoto ele San
,lnam. O presidente HooseveH tam
hem recomendou à Cruz Vermelha
Norte-Americana, que perguut,asse
à sua con,genere da A,rgentina, qual
a espécie de auxiU,o de que mais
catrece.

Hin, 17 (A. N.) - A Cruz Verme
lha Brasi,l,eira ac.aba de teleglrafal'
ao pres,idtent,e da AJr@entina pondo
t,orl O!S os seus serviç.os à dii>pos'i
ção do povo e do govê,rn.o argenti
no tal como fiz'erá em reJacão ao
ClJi,le. O milli'stro Maced'o Soares,
em nOHle do Itamarartí vis,iton o

embaixador arge:nti'l1o, expre.ssan
do·lhe o pesar do govêl'no brasi
leiro.

Ri,o, (A. N.) - O general presi
dellJle da Cnuz Vermelha Brasi'leira
if,ecla:rou n UIll ves,pertin'O local q,ue
está estudando a forma c1'e envia,r
'O mais rapi,dallleil'te possível so

c'Orr,os, por vi.a aérea, para a Ar
genlina, Acrescentou que, natural
U1},ente, t,al como o{)o,rren há an.O,s
e,m rellaçã'o do Chile, o g,ovêrno
ilbri,r,á médi;to no se,nüdo de auxi
har os s,ocorros da Cruz Verm€lha
Brasi],eka, que eS�)el'.a, iguahnenil,e,
dilS empl'esa's de avi,açã'Ü e da's de
navegarão, ofe,recimentos de espa
ço nos" aviões paa'a o enviü de au
xili'o. ConclllindlÜ disse: "Faremos
o máximo, porque i'sto é nossa n1Í's
são e po,rque es�amos sinoeramente
pesal'{)s:os com a cata.strÜlfe que en
luta a Arge,lltt.in'3.
,._.._.....• .."_-.-.-.·.......·_-.-.·.-_·.-.........-.w

Tito em situa
Cão perigosa

:Vlo�('(Jl1, JS (D, P,) - Despachos
fl,(> Londres deSCreVf\lll as ações tl'(}S

�u'e'l'l'i I hei I'OS jLLgocslavos, afi'J'nlan
do que o J11�[.]',echal Tito so,{'re, pre
senLel11ente, �rande escassez d'e ví
veres e d'e mallerial beli'co. Os bra�
vos p:üriotas jugoes,Javos a p�s,nl'
disls,() estão [I'alran([o dese'sp,ernda
luta eo:ntrra os naúsüls afim-de
manlber aberto o chamadlo, c(ml'edor
da inwlsão no lado do A,driát.ico,
onde os allemães 1ê<m reforçado 110-

tav,e],me.nte suais posições.
As i,nformacões d'a frente jugoes

J,ava deixam p,e,rceber que é medi
da illldilspen"ávei-s a remessa (Ie so

corr,os nos jugares],avos; d'e modo
conrt,J'lário, êstes sle verão !l,a con'tin
glê'llCia rl,e entregar aos nazjsln's
}yan't,e do fleI'dtório que em san

grentos choques cO'Meg\uirmll re

c,on.(['uil�tar e qnc tudo fazelll parn
4,çf��J dGf,

NUNOR EXISTIU IGU�L

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,

Buenos Aires. 18 (U,P,) - Cínco mil mortos parecem constituír
a cifra das vitimas fatais do terremoto que abalou a província de San
Juan. O número de feridos é quase tres vezes mais elevado, ao passo
que o número de desaparecidos vai diminuindo a medida que a

situação se vai restabelecendo. Segundo informantes de San Juan,
ainda é sumamente contristado!' o espe:áculo que oferece a cidade
destruido, na qual pereceram milhares de pessoas. Dela saem, inde
finidamente, caravanas e mais caravanas de retirantes esfarrapados
e esfomeados, a fisionomia cansada, os olhos marejados de lágrimas,
chorando os parentes e os amigos que pereceram na cntdstrofe. Com
essas caravanas, cruzam-se pelas estradas de rodagem e de ferro as

turmas de socorro e de remoção de escombros que, em número cada
vez maior, chegam a San Juan. Acredita-se, entretanto, que senão
necessários várias dezenas de milhares de trabalhadores para remover

os escombr·os de San Juan, onde apenas ficaram ern pé algumas casas

de um só andar, Todas as outras, inclusive um edifício de sete an

dares, ruiram, ou estão tão inclinados que poderão desobo r a qualquer
momento. Em vista da falta de recursos próprios em San Juan, pere
ceram muitos feridos durante a viagem para Mendoza ou devido a

perda de sangue ou escassez de medicamento. Esse fato está, porém,
diminuindo, pois, especialmente, por via aérea chegaram grandes
quantidades de médicos e de medicamentos, o que garante um melhor
tratamento e um mais eficiente socorro aos feridos.

"o

COCEIRAS,
R A 5,F R I E I

ESPINHAS, ETC,

Excursão aérea
sem perdas

L'O'nd-rcs,j l'7 (I ", Po') -- o ri cia IlIn en
Le S(' HIIlI(rnlC'ia que cacas e bom har
d oiros "Tyqihoon " bombardearam Encerrou-se domingo último �,

:mt01.1I, sem perdas, os d e pó s i los campeonato catur-inen so de amudo-
1l11Jl1lglJS 1l,!IS pr o x i m i dad ex de :\101'-'

r
' Ic 19 i3 b ·11 I 't"lu ix. Os cac-as br itàu'icos abateram I

es ( ,", com a 1'1 1;1In. e \'1 or ia

um u vifio i'llillligo sôbre a cusl a n o r- do "Paula Hanios " frentc ao COIl"

clésí e (la Escóslsia. I junlo tio Avai, da mesma categoria.
Apesar das ameaças do tempo a

pa rt itl a teve um desenrolar bonito,
e onde predominou « discip l in a c

l ecn ica.
Os pupilos de Antônio SalUI1I,

ludo fizeram para l e vur de venci-

iEm beneficio
das vitimas
dos ciclones

Resolvido, enfim, seu problema financeiro!
Adquira TUDO de que necessitar,

de UMA SÓ VEZ,
pagando PAltCELADAlVIEMTE,

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

GEl\EROSO GESTO DO RIYER, Buenos Aires, 18 !U.P.) Noti-
PLATE I cias oficiais revelam que as loca

Buenos Aires, 17 LP.} - O "Hi- dades de Pozitc , Ankago e San
ver Piai e" doou cinco mil pesos Martin, na província de San Juan,
paru os fundos que se estão Ior- sofreram danos tão considel'áveis Hiio, 18 (A. �,) - A Soc ictlud c

mando ('IIJ auxílio às vil imas do quanto os observados em San de 1lolliL\ns de Lcl ras do Br axl l vai
terremoto de Sal] Juan, Afim de Juan. Foi também sumamente p rumo.ver-, no Teatro ;\i[lJll1icipal,
aumentar tais fundos o clube CCll1- elevado o número de mortos nes- um gnl'l1,dioso l'pstival cm Ia vnr das
vidou o Boca Juniors para disputar so s localidades. \'íti,mas dlim c irlou c que dcsa st ruu
lima par lidu: amistosa, quando 1'e-/

-- rr-cc n lcmcnte dois Estados m cx i cu-
gressur de Sl!:J, excl�1'sã() pelo Paci; Merced, ,Uruguai, 18 -U.P.- O nos. l�s,se Iest i val, patrocinado pelo
f iro - .logo esse cuja renda poderá doutor Jose da Costa, do Obser lnsliluto Brusi l-Méx i co, promete
ser upruximadamento de (iO mil: vat6rio Flamarion, revelou existir ôx ito excepcional. Há uma origina
pesos. perigo de novos terremotos na zo- l id arlc : os ingressos n ào tê m pr e-

na sul dos Andes e em outros pori- ços. Paga-se por lIlll bilhete quanto
PREJUIZOS SUPERIORES A 400 tos rochosos. Segundo o mesmo se quizcr ou puder. Os p erl-i dos de

MILHõES DE PESOS informante. o abalo sísmico de ingresso telll sido numcrosus. ln-
B. Aires, 17 (C. P.) _ O sub-se-IS?,:," J�an está relacionado às mo- dystriai,s, banCJu�iros e d i.plomatas

cretário do Departaanento de Esta-' dlflcaçoes observadas nas manchas lcm comprado b ilhetes que vurrant

C!O em informações ú imprensa de-I do soL en[l'e' 300 e J .O()O cruze'l ros.
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milhões os prejuízos c�1LJ,sados ao tieomercio e indústrias.
O clamor da, imprensa carioca em côro com H dc oUitros Esta

dos, conlra a \"l'rtiginosa r,lla dos pr('�'()s, CS[<'1 1e\'<1ntlo o governo a

mediel'as enérgi('as c tlecisiyas pilra conlrolar a situação c impedir
que atinjalllos os limites de UI11r1, ycrdadeira e::liamidnK1e pública.

O g'ra"e prl. !lema que, por 111llilo lemiJo, foi descurado - a

chocante disparidflde e,nlre o poder aquisitivo do ])0\'0 e o custo da
vida - assume, no nlDmenlo, proporçiies li!laJ'llJantes. E is1to porque
a(fUele eslacionou e éste se l11ultiplic;!, ele maneira incríyel.

A jUlstificativa da gumTa como caus'u única de tamanho desiqui-
líbrio jú lIUO satisfaz ai ninguem.

.

Sérios, na yerdade, os embaraços ([uC elil, nos Irouxe, lHas não
tão impressionantes COlJ)O os das manobras alUslas.

Bastaria um olha'r sôbre os bwlanços publicados no "Diúrio Ofi
cial" do a,no pas,sado, relativos ao mo\'illle'nto das nossas indús
trias, para termos UlIJ::l idéia cios lacros fantús1ieos qne esião sendo
aJuferidos à elJsta do consumidor. •

Emprcsas houve que, feitos tndos os des('on[os legais e soei ais,
para flllndos rle l'esel'l'a, depreciação, gal'an,tül, e rellO"aç:10 de capi
tal. elc .. ainda puderam distribuir um di\'id0ndn dI' 20,30 e ilté 4-!��!

Tomando-se em consideução que eô;le lllcro das fáhricas tem
que ser acreseido do lucro dos intermediarias, dos atac3,distas e,
por fiJll, dos varejistas, chegamos à conclusão de que o artigo é
pago pelo PO\·,o, 4 Olll 5 vezes mais do que 'Ü scu \'aJor real,

Não se eom,bal e o direito a: um lucro compensador por parle
do industri::;ai's:ta e do comércio. Clamn,-se. sim, conlra o aproveita
mento da situaçã,o pa,ra encarecer o produto, exigindo-se-lhc 1111l

preço exorbitalnle,
�essa esüala. o dinheiro já não Íelll valor. lIma verdHdeim

ameaça, de inflação, como muito bem o aC011tm:m nossos ('olegas
do Rio.

:.\Iister, portmlto, que as proyidl'ncias do governo s,ejam pron
tas, preeísas e eCClHllJimes. Impõe-se quc nenhulll res[Jonsável pejo
hem eslaI' público se des,interesse do assunto, afim de que todos os

esforços conVil'jnlll pfl,ra o mesmo objetivo: ill1pedir a fome.
ConlÍc1ll1}Jaçõcs ali favores n'nll1H hora ('omo l!sta, lfuando o

p'Ovo tão abnegadament.e contribuie para a defesl1l da honra, digni
dade e i1ntegridadc nacio.nais, significam er1me de lesa-pátria,.

O povo trabal,hal, o povo não reetlsa sac,rifícios. -:VIas o povo
quer pão para l1l:lJnter f> renovar suas energia's físicas, Iodas elas de
dicadas à grall1ldeza do Brasil.

,
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O. K. STUDIO

Agradecimento e missa
I�r.:\c., Cunhada e Sobrinhos da falecida Fran

c;sca Aives Gevaerd - Chiquinha. agradecem as

manifestações de pesar demonstrado no lutuoso
transe que acabam de passar, mui especialmen'
te ao dedicado médico Dr, Paulo Fontes, ao mes

mo tempo que convidam os demais parentes e pessoas amigas da ex

tinta para assistirem a missa que em intenção do descanço eterno da
falecida, mandam celebrar amanhã., dia 19, às 6,30 horas, na capela
�.o G�násio Ca.tarinePlle,

ATLÉTICO PARANÀENSE X FI
GUEIRENSE

Quando ela estada em nossa capi
tal do sr. Mamoel Aranha, presidcn
le da F. P, F., foi entaboladm IH'

gociações para Hill jogo amistoso
cm nossa cidade entre o At lét ico
Paranàc'l1se e o Fígueíecnsc, nego='\ilo errávamos quando em erli- ciaçôes essas que foram encenadas�'i)('s and criorcs deste jornal, dizia- com completo êxito,

mos que o "Paula Hamos" era, um Fel ic itarnns, I' 1COJ'( Ia rnen te a dis-dos melhores conjuntos amador-is- tinta diretoria (I Fi
.

.,' I'
.

,
."

.

c ,o < Igllell'C.J1Se, porI,,,s na cap�1dl_ e qurça do Estado, e

It:1'O grato evento.
a nossa opm rao se tornou em rcali-
dur!c no embale de domingo Últillh).1 O BOCAIUVA EM BLUMEN 'lUO "Paula Harnos ", o grêmio ([llel Deverá sezuir sábado " ti} ,..1

...

I
. -

c b . , ' a aluecru tO( a SUill. carren-a dcspurt iva, )ara Blumcnuu aonde ontfrent::urá ovem se cobrindo de glórias, hon- quadro de Juvenis d C I" S '

1
. ' o o eglO ,a,lhOranr () assun o nome de um grande Antônio dáquela id d .

.,
, , ,CI a e, a, e{fmpl'.C:U'lllttsta ))a,tl'1C'lO, como foi (l Dr. representarl' ,: d "B

.

E
-

])� • .

.

, .

1\ a o ocalUva' spor-",lI"l Hamos, de saudosa memor,a le CIl,he" 1 t 't 1'UJ ,( eg, a capl a. .

no coração da gente c lenra ealari- Cl f,1e ianelo >li embaixada visitalllenenses l' no meio medico do Estad') irá o nosso colega Waldir de Oli
e do ])alis. veira, San,tos, pri'llleiro secretúrio do.Justa sob todos os aspectos, foi referido grêmio.
a I'ilúria do glorios'Ü clube do april-
sÍ\'cl arrabalde de Pra,ia de Fol'H, ENTROU EM EXERCíCIOfrenle ao nào menos glorioso Avai, P� OI' ter entrado em gôzo de li-s('u aeerrimo rival alba,tic!o.

cel1lÇa o SI'. Armando Cúneo, ]JresiCampeões de amadores do Es[a· I(ente do Bocaiu\'a, assumiu a predo dc Sa,nta Calarina do ano de . A

sldcncia do mesmo o sr. Otávio19·13. aquela pleiade de jovens e Pmnplona, viC'e-presidete do Cluhe.esforçados rapazes, ludo fizeram
aÜ:' que a vitória lhe chegasse às

.- --.,._-..� - ---- _.""

JIIãos.
O "Paula Halllc�" no campeonato

de allHl<lores do ano findo, tem a

seu favor 31 goals pl'Ó, eontri), 3.
A brillwnle eqnipe do Palllla Ib-

1I10S qlle tem a dirl<gi-Ia o distinto
desportista Dr, cHlpiião Hosário
Araújo coadjuvado pelos scus dig
nos ('olpgas de Diretoria () "Esladu",
esporti\"o saúda-os com efusão pela
gnl,nde vitória de domiillgo últil11'),
sagrando-se campões da categorin
(]e i'iJlladores do Estado de Santa
Catarina de 1943.

Sexta-feira passada publicámos
urna nota em que pediamos à pes

Salve call1Q}eÔes! soa que retirára, por engano, da
Terlllil1lando esta ll1ill1ha sa,udação,

Casa Mendes, um guarda-chuva, o

obséquio de devolvê-lo ao seu dono,faço vo,tos para que o glO'rioso grê- Cumpre-nos, agora, noticiar. quemio, continue C0l110 a,té então a 9Sse objeto, na mesma data nos
honrar () cspot'te 'amadorista em foi devolvido e logo entregue ao

Flori.all1ópoJis ad multus annos, respectivo dono, pelo j6vem Daniel

l' l' d
Mafra, empregado do escritórioalll Jem sall' {) daqui a ra,pazia- comercial da firma «G, da Costada cto Avai, pela conquista dc yice- Pereira & Cio»,

campeão do ano fi'ndo. Louvamos o gesto dêsse jóvem.
Salve! Paula Ramos e A"aí dois

o ESTADO
SALVE CAMPEõES

da o conjunto técnlcamenle dirigi
do pelo espor-tista cont crr-ânon sr.

Hanulf'o Sousa.

gl'anc1es "itewl11s" amadorislta.s que
eTn bl'eve tonna·se-ão os "c1'aks"
da pelota de minha t'idH>fle natal.
Sa.lve !

(Por Waldir de Oliveira' Santos),

MANOEL ARANHA
Esle"e há dias em nossa capita,j

o sr. �'lal1oel A,mI1hul, dig'll10 c esfor
çado presidente da Ferleraçflo p�
J'anáense de Fllteból.
Durante sna rápi,dn visita a llossn

('apite,l, roi S. S. alvo de inúl11ern
j)I'O\�S de apreço e admiração ria
parle elos despol'tistus cata,l'inenses.

CAMPEONATO NACIONAL DE
VELA

Segu iram ontem pa1'a a i:ajJi [::lI
(:J Hepública os distintos "iatc11·
ll1ensH con lelTâncos: Hafael Linha-
SeguirilJll ontelll para a Ca,pital da,

H.epública (JS distintos "iatch111cl1s"
conlerrâneos: Bafael Linhares, .J o"
só Mrurtilns, Aedemul' Pires, .ToeI Lan
ge e Á'rnohlo Cuneo, que na capi
tal bl'as,ileíra, conconetrão a/() ca<l11-

peonll,lo naciol1al de vela, ao lado

40S, bahia1los, cariocf1!i e gauc�lOs,

Esportivo
para conqnista (lo ambicionado cc-

11'0 de campeões.
Aos distintos esportistas catari

ncnses o "Estado" esportivo almeja
'muitas Ielicidndes no gramde cer

tame brasileiro para glória e honra
dc Santa Cal arina e do Brasil.

FRACOS e

ANtMICOS
TOMEM

Vinhft Creosotado
"SILVEIRA"

Grande Tónico

Guarda-chuva

o major Welington
visitou o campo do
Engenho Aldeia
Recife, 17 (A, N,) - O major

Wehlington visitou boj,e, aoompa
nhacllo do aspil'a,]1Itc Arman(1,o Mak-
1,er, oficial poSit,? it sua di'SIp'osição,
o campo de tl'el,lliamento d'Ü Enge
nho JUdeia, onde foi recebido pe
lo g1eneral N.ewton Cavai)ca,ntle. O
maj'o,1' W'e],Ungton, herói da RAF,
demorou-se na vi,s,i,ta àquele cam

po, o.n'Clle se enconlÍra elm trein'a
mento a Tereeira Divisã,o do Cor
po Exp.edieio'nário, nos seus últi
mos pr,eplU'l'atlivns para partitr eOJ11
destin,o à Europa.

Comprai na Cf!. SA MISCE
LÁNE A � saber economilar'
---��--------

Ações da Panoir
Vendo um lote de 44. Ofer

tas por carta para H. Moura
- Banco do Brasil. V,· 1

Já correram os
trens elétricos
RIO, 17 (A, N.) - COtllsbituLudo

motivo de júbilo, já começ'al'am a

correr os pri,nH:h'Qs t,reln's �létdco!i,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


