
Foi afundado um porta-aviões
LONDRES,3 (U. P.) ... UM SUBMARINO BRITÂNICO, EM OPERAÇõES N
ORIENTE, TORPEDEOU E PR,OV'AVELMENTE AFUNDO.U UM PORTA-A

DE SETE MIL TONELADAS DE DESLOCAMENTO.

o
,

Nenhum aVia0

sobrevôou
russo jamais
Suécia

I
Estocolmo, 3 (United) - Informou-se oficialmente, que o

govêrno russo I:�.ieitou, ontem, � protesto su�c?,. express.ando

I
que nenhU.m aVIa0 russo voou sobre este terr.ltono., no dia 22
de fevereiro findo. A nota de resposta termma dizendo que,
provavelmente, as bombas foram arrojadas por algum apare
Ilho alemão, com fins de provocação.
I
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teríal de guerra e de petróleo britânico à Turquia em vista da

suspensão dos entendimentos militares entre os govêrnos de
I Londres e Angora. O correspondente do "Dai1y Mail" em Is

tambul, informou que a missão aeronáutica britânica. deixou
o território turco há cerca de duas semanas. Os toruecímentos
foram suspensos, pois não existe certeza sôbre o uso que dos
mesmos faz o govêrno turco, sendo mesmo possível que parte
deles tenha sido enviado para a Alemanha.

«I MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Hio, 3 (A, N.) - O Presidente da
Rcpúbl ica assinou o seguinte decrc- Estocolmo, 3 (U. P.) - Os
to-lei: alemães não acreditam em queArL 1° - São concedidas aos

a Finlândia venha a firmarcoletor-es e es·crivães de coletorias
federais. a titulo de auxílio para um armistício com a Rússia.
pagamento do aluguel do imóvel Segundo informantes de Ber
onde se acha instalada a repartição, lim isso seria uma traícão
,IS seguintes importâncias: Coleto- maior do que a da Itália, erias de 1" e 2" classes: Cr$ tarí t f a-o3.üUO,00; coletorias de 3a classe: acar�e �na. a rans ormaç
Cr$ 2.-100,00; coletorias ele 4H clas-Ida Finlândia em zona de com
sc : Cr$ 1.8(}(),00; coletorias de 5" e bate. De Helsinki, por outra
(i" classes: Cr8 1 200,00. parte informam que a Dieta
Parágraín único: Não cab�rá a autorizou o governo de Linko-concessao quando ai coletoria se

., '. .

achar instalada gratuitamente em mie a aceitar tres das condi-
imóvel federal, estadual ou mun ici- ções de paz apresentadas pelo.s
pai, cumprindo aos Inspetores Fis- russos. Acredita-se entretan
cais_ apurar aI veraeida(�e das �ecla- to que vários assu�tos ficarão
raçoes d-os exatores, af'im de lllfor-' _

.. "

mar as respectivas repartições fis- sem solução, o que retardara
cais. Art. 2° - Mediante autoriza- O desfecho da guerra russo Iin
ção da Delegacia: Fiscal respectiva, landêsa.
o coletor retirará mensalmente da
renda arrecadada a importância re
lativa à concessão instituída pelo
art. 1°, ,,, qual dividirá entre si e o
escrivão da coletoria, na mesma

proporção em que satisfazem os en

cargos da repartiçâo ". Para atender
ao cumpr imento deste decreto foi
aberto o créeli to especial ele Cr8 ..

1.981.471,00, cabendo a Santa Cata
rina Cr$ 73.319,00, cuja distr-ibuição
será feita à Delegacia Fiscal do Te
souro Nacional.

Estocolmo, 3 (U. P.) - O Novamente sobre
g�vêrno rumeno c?amou às fi- Stultgartlelras todos os JoveJ.?-s de 18

Londres, 3 (U. P.) _ Um
a�os. Destacam as mfo::ma- milhão e 700 mil quilos de
�oes de Buda.pes�e que esses bombas explosivas e incendiá
J<:lVens,. por leI, .s?mente pode- rias foram lançadas sôbrenam ser mobIlIzados em 46, Stuttgart durante a noite pas-quando

n completa�sem pelo sada. Informações de Londresmenos �O anos de Idade. indicam que o bombardeio da
RAF foi um dos mais intensos
desfechados .até agora contra
aquele importante centro in
dustrial alemão. Inúmeros in
cêndios irromperam em todos
os bairros da cidade, que ficou
convertida numa gigantesca
fogueira.

.4 esquadra italiana
Washington, 3 (U. P.)

Uma terça parte dos navios de

guerra e mercantes italianos
rícaram sob o controle dos rus

sos durante a luta. Foi o que
revelou o presidente Roosevelt
em sua entrevista à impresa
de hoje. O chefe do govêrno
norte-americano explicou que
as duas terças partes da es

quadra italiana estavam sendo
utilizadas sob o controle dos
11.1iados, e que a terça parte
restante ficaria sob o controle
russo, uma vez que a Itália
não sómente se rendeu a Grã
Bretanha e Estados Unidos,
mas também à Rússia. Desta
cou, porém, o presidente, que
ainda não tinham terminado
as negociações para a entrega

, dos referidos navios às autori
dades soviéticas.

Para pagamento
do aluguel

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

Fizeram fusiio
Cairo, 3 (U. P.) - Com a

unificação dos grupos de guer
rilheiros gregos ·'_c.aas" e "Eles"
aumentará de forma decisiva,
a resistência ao inímigo co
mum nazista. Informacões au

torizadas, salientam' que o

acôrdo prevê a suspensão das
. hostilidades entre os dois gru
pos e a união de todas as for
ças contra os nazistas. Além
disso, serão libertados, dentro
de quinze dias, após a assina
tura do acôrdo, todos os parti
dários da "Elas" ou das "Eles"
que se encontram em poder de
uma ou de outra das duas or

ganizações referidas.

Jordana, o provável
sucessor de franco

Londres, 3 (U. P.) - O gene
ral Franco tem sido aconselha
do, desde há algum tempo, a re

nunciar ou a enfrentar a possi
bilidade de eliminação do go
vêrno, quando começar a inva
são do oeste europeu pelas fôr
ças aliadas. Segundo fontes in
formadas, muitos altos chefes
militares espanhois já fizeram
sentir ao general Franco o seu

pensamento nêsse sentido pois
ninguem, nem mesmo na Espa
nha, desconhece que a sorte de
Franco está ligada ao êxito ou

fracasso dos nazistas. Segundo
consta, o mais provável suces
sor de Franco seria o general
conde Jordana, que abriga sen
timentos aliadofilos.

Ultimatum soviético
Estocolmo, 3 (U. P.) - Ex

pira no próximo domingo,
quando serão consideradas
.sem valor, as condições para Ique o govêrno de Helsinki dê
uma resposta satisfatória ao

govêrno soviético.

Chamados às fileirasA Turquia I serà
prejudicada
Washington, 3 (U. P.) - A

Turquia poderá perder os be
nefícios da lei de emprestimo
€ arrendamento norte-america
na, se fôr confirmada oficial
mente a suspensão de forneci
mentos de guerra e de petró
leo britânicos ao govêrno tur
co. Essa informarão foi feita
por pessôa bem ir1formada, li
gada ao Departamento de Es-

. tado norte-americano.

Submetidas à
operacão
Hollywood, 3 (U. P.) - Bet

ty Grable, a famosa artista ci
nematográfica das pernas fe
nomenais" foi submetida a
uma operação cesariana. Os
médicos conseguiram realizar
a operação com êxito, vindo à
luz uma menina cujo nasci
mento era esperado para prin
cípios de abril. A recem nasci
da receberá o nome de Vitória
Izabel. O estado de saúde de
Betty Grable é satisfatório.

Continua a mesma
Washington, 3 (U. P.) - A

situação da Argentina, em fa
ce dos Estados Unidos, conti-
,nua c;. mesma, sem que tenha
?corrido qualquer mõdificação
l�portante. Êssa declaraçãofOI formulada pelo 'secretário
,Stettnius, durante uma entre
vista concedida à imprensa.

Os alemães não
acreditam

A POSSE DO NOVO MINISTRO DA
MARINHA

A morte de um

almirante nazista

Estocolmo, 3 (U. P.) - A
emissora de Berlim informou
que o contra-almirante Erich
Beuve, comandante de uma

flotilha de "destroyers" pere
ceu em ação no dia 26 de de
zembro de 1943.

_4_" _

1\ situa�ão na

4rgentina

Ampliando o domínio
de Pskov

Buenos Aires, 3 (L. P.) - Rca
lizou-se no salão hra.nco da Casa do
(Iovcrn o a cer-imónia do juramento
do novo ministr-o da Xla rinha COI1-

trrs-ulmlruntc Alberto Tesairc. En

contra\'am-se�) presentes numerosas

autoridades 11aV[US e militares en

tre [�i quais o vice-almirante Ver
nengo Lima os almirantes Eleazar
c Fl icss, o contra-almirante Zoluaga
e outros. Esteve também presemte

A campanha contra

10
cardi al primaz de Santiago Luiz

O Ca"Cer Copello. ii. hora fix"da para o alo
• ",

T chegou o presidente da naçao ge-RlO, 3 (A. �.) - I-Iav�J}do o �o- neral Furrell. acompanhado de seusmeridador Jo�e �al'tJn�lh resolvido 11l1inistros. '

oferecer ::0 �overn? F ederal a sua

I J á em seu despacho cio }1inisté
colaboração fll1anCelr�1 para C? C0111-

rio da Xlari nhu, o novo ministro re

j�ate ao cancer no paIS,' .0 11llI1lS,tr? I cebeu os jornalistas.Gustavo Capa.nema SO�IC,I��,u. o se� I'
.

Compenetrado da importante fun-
compar�CIl11e� t� ao :'I�lms,eno. da

ção que exerce a imprensa o con

���lcaç::o e Saúde, aflni de trocar
tra-alm írun tc Tesaire sempre tem

I�eIas sobre o. assunto. Nesse enten-I concedido aos jornalistas a sua,
(hmen�o, realizado 11;a tarde de on-Imais ampla colaboração. Tal atitu
tem,

. flco,u . est�b�le,cIdo que o �r., de mais uma' vez foi confirmada
M�rtJ��lh. ll1:�I,tlura uma, fun�aç.ao,· hoje quando recebeu os reprcseuele �aJ atei. PI n a�o, c.oI1l o .ob!�hvo tuntes da, imprensa.

I
de instalai e m"1I1te1. hospitais e

O titular da Marinha declarou
ceJ}!ros de cancerologia, para inter-

aos [orrmalistas presentes ao seu EMPREGO DE CAPITAL
naçao � tratamento d� doentes cal:- salão de despacho que "aceitou a 1 Dispondo de v in te mil cru-cerosos, em cooperaçao com o Se! -

. função (IUe inicia hOI'e" com o pe'l-I' 't
.

d d
.

N' 1 d C ( -es

I
c

" eetros, ecet o SOCIe li e emVIÇ? : ac!Opa, e ancer,. tue pi ,-

samento colocado nos altos interes- ,. . ,. .

tar� a �1ltl.da.c]e a necessarrm one�- ses cio país e com o afã de levar n;g.oClo, Ir:dustna ou escr1:
�a.çao �ecl1lc�: Os es��tu,tos des.sa a Armada nacional para seus graln-j tono. O Interessado devera
f�ll1da.ç�o serao e?a�olad�s em hle-Icles destinos". escrever carta para J. A.,\,�.ptazo, p,:ra "p.Jovaça? dO,Go- Ma is adianto indicou o seguinte: nesta redação. 5 v.-4\ �I no Fedei ",I. Ficou, dssen.taldo! "Sei que nada poderei fazer sem a

�ll_l�a'.9l:e o �01�1endado� Martinelli
colaboração de meus camaradas de F f·1 dHllCJa� a J1l1ed:atamente. a suâ. co}a- ,todas as hierarquias. Trabalhei com oram UZI 8 osboraça,o,. destJina�do CIn.eo milhoes renovado empenho observando mide <?�uzelros a se.1 em aphca1üs, des- 'nha vocação e com o espírito postode la, nest�1 caI?lta.l e em S. Paulo, em Deus e na, Pátria.em partes IguaIS.

O ministro da Educação teve
oportunidade de agradecer ao doa
dor o seu propósito de auxiliar efi
cazmente a s01UiÇão de tão relevante
problema, propósito que é sem dú
vida, digno de louvor e de imitação
pelos demaJis particulares que dis
põem de recursos financeiros.

Moscou, 3 (U. P.) - As fôr
ças soviéticas, ao sul, ampliam
o domínio de Pskov, onde rus

sos e alemães continuam em

penhados em sangrentos en
contros de corpo-a-corpo. Na
frente de Vitebsk, as fôrças do
general Bagramiam, por sua

parte, voltaram ao ataque,
com grande intensidade, acre
ditando-se que tenham inicia
do uma nova ofensiva para
aniquilar os nazistas em Vi
tebsk.

Estocolmo 3 (U. P.) - Mais
h8 patriotas holandeses, em

ESTÁ PRESO NO Q. G. DA 18• DI- sua maior parte estudantes, fo-
VISÃO O CORONEL DUCO ram fuzilados pelos nazistas,

sob a acusação de sabotagemBuenos Aires, 3 (De A. Co-sani,
e atentado contra policias aleda United Press) - O tenente-co-

ronel Tomás A. Duco viveu aJlgu- mães e holandeses nazistas.
lIlas horas como chefe revolucio- Entre os executados figura-
nári.o,. com�ndatJ1do 0.3° regimetl1to vam membros da organizaçãode lJ?fantar.l� e, depoLs de se reu.: patriótica de Amsterdam cujoder JI1condIclOnalmente !!la manha .. ..

'

t
.

de hoJe, encontra-se agora detido pnt:c1pal objetIvo e� des rUIr
no Q. G. ela la Divisão de Pa.!ermo. naVIOS em construçao para os
O tenente-corOil1el DUleo foi em nazistas.

1940 lUl1a personailidade popular no

esporte como presidente da conhe- D LADRR DADR Icida, agremiação de futeból Hmacan r. U IIF. C., clube êsse que, sob sua. dire-
ção, fieou em excelente situação De regresso de sua viagem,
fina,nceira que culminoU' com a reabriu sua clíniea.
construção de um es,tá'dio eOI11 ca-

pa,cidade para 120.000 pessoas. Co- Dnl·forme DFDI·COmo resulln,r]o de sua reconhecida
capacidade no manejo das finanças,
o govêrno do general Ramirez o Rio, 3 (A. N.) - Esteve reü
nomeou interventor da loteria na- nida a comissão designada pecional, designação essa, que obede- lo ministro da Educação, paraceu ao programa. de expurgos dos
maus elementos da administráção escolher, entre os modelos já
governamental, conforme o progra- estudados, o uniforme único
ma revol'llcionúrio de 4 de jUtnho. que será adotado no próximo.-\s informações oficiais do go- ano, por todos os colégios afjycrno declaram CJue hoje de dia, se
inieül'ria o processo contra o teneill- ciais e particulares. Em 'lua
te-corone I DllCO e que o govêrn,) primeira reunião, a comissão
continua sua obra selll a menor al- organizou seu programa áe
teração. como o prova a cerimônia trabalho, comparecendo, en1
de jllr:�mento realizada, na manhã

seg'uida ao gabinete do minis-de hOJe e durall1tc a qual tomou' . ,.

posse () 110\'0 ministro da Marinha.' tro, com quem trocou IdeIas.

Serão fuzilados
Estocolmo, 3 (U. P.) - To

dos os belgas que forem encon
trados com armas de fogo, se
rão fuzilados, vinte e quatro
horas depois de detidos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,...··············:····)·1 O santo do dia 1:.-----------------·.IVI·da S'OS·la I Sta. Cunigundes, Virgem e
REPRESENTANTES -- INSPETORES E AGENTES LOCAIS I• lU. Imperatriz

(NA CAPITAL E CIDADES m INT&RlOfl) ,

� • Grande Cio. preciso de pessôos de ambos os sexos, em qualquer cidade
........, 18....... O conde Siegfrid de Luxembur- I

ANIVERSARIOS go não suspeitava. certamant.e, que

I�
do país, podendo os interessados ganhar de 400 a lODO cruzeiros mensais.

IFaz ono s hoje a prendada srita. entre os seus 11 filhos havia urna Concedemos exclusividade. Diversa" r ep re s e rrt c çõe s . Trabalho Eo c il , Escrev�

Alaíde Ced Di Bernctd i. menina que um dia seria impera· 00 prof. José - R. Abolição, 349. S. Pou lo . Si quizer ter uma bôa rendo
triz e uma santa venerada peja mensal, experimente. Si V. S. já t em o u t r a re p r-e s e n t c çd o , poderá tombem

Passou ontem adota natalícia da Igreja. Mas. para a santidade to- .

t b ih d d d h d i
.

dos os elementos estavam reuni- nos representar, p o i s o ra a o epen e e poucas o r o s i o r ro s ,

senhorita Léa Oliveira, funcionário
d a D. O. P. ;eosc::t�i��l,a ;����l �:;�i:d�:�: .

"'","'ri."".. i."'._",":,'-:''':'�:'''''''_'t'l'1l':,:.:��.:!'=:"�"'�''''="'�''''+iII>!,,''':''''''''�''''�''''�''::'"'''''�'''':.:':'''',::=",�.......::.• :,::,...-.;r.m�.:::.�,",�"�"""!::'��_"'�'�''''",:.,�����,-�.::,,,,�.�liH"�.�����������������==?::�!::��.
o exemplo eloquente da abnegação
a da piedade Pelo ano de 998.
C .i r.íqun

.

es f. i d ado em rno tr-i
monio ao Duque Henrique da Bc -

A sra. Azulcéia Soares Guerra. viera, esposa em tod cs os sentidos

espôsa do sr. Irã Costa Guerra. digno de' uma santa. Logo resol

radio-telegrafista da Panair do veram imitar a Maria Santíssima
.' ,. e São José. renunciando ao exer

Broaíl , Ees tej ou ontem seu

natahclO., cício dos seus direitos maritais e

conservando a virgindade para sem-

O sr' Mário Moura. largamente pre , O resto da vida era o pervn s o

relaciónado no comercio local, co desenvc:lvimento lógico de uma ati
memorou ontem mais uma data tude tão generosa. Cunigundes era

n :ttalícia. de urna caridade inexgotave!. Ao
mesmo tempo teve ocasião de Eo-

A senhorita Lenita G. Calado. zer uso de seus ricos dotes inte
filha do sr. Petrarca Calado, fes· lectuo iã, substituindo a Henrique
tejou ontem mais uma primavera. corno regente. quando este estava

na Itália. Depois da morte de seu

santo esposo. Cunigundes retirou'
se para o convento de I{aufungen
por eJa fundado; rnos , não sem

antes ter assistido à eleição de um
novo

í

mparodo r 00 qual foi ela a

primeira a dar lhe os parabens- No
convento ViVEU ainda 15 anos corno

a mais h c rn ílde dos irmãs. Rece
beu a eterna recompensa aos 3 de

março de 1039.

Fez anoP. ontem o sr. Nagib Daux,
figura muito relacionada no se io

do comercio local.

Há já alguns anos funcionário
da firma H. Jordan de Jo inví ll e ,

-oride goza de real prestígio entre

os diretores daquela firma. bem
como no comércio local, o sr. João
Pinto. na data de ontem, quando
comemorou seu natalício. foi. por
.certo, muito cumprimentado.

1·'i7.eram anos ontem:
as sritas. Usa Moritz e Cristina

Iv'lOura;
as sros . d. Corina Puccini Speck

e d. Jovina Gandra Crespo. espôsa
do sr. Luiz Crespo;

o menino João-José. filho do sr.

Evaido Schaeffer. funcionário da
Contabilidade Geral do Estado.

S. Casimiro, Confessor
Este santo era o terceiro filho

de Casimiro IV.. rei da Polônia.
Teve ele os títuJos "príncipe da
Polônia" e "Rei eJeito da Hungria.
Mos, com a flua vida tornou se

merecedor do título ruo.is glorioso
de santo. Vivia Casimiro afastado
dos negócios do governo poro po
der entregar se 00 serviço dos po

bres. A nota mais, caroterÍstica
deste príncipe era o vsuc profunda

Idevoção o Maria Santíssima, de'

voção que o inspirou para a com

posição de um dos poemas mais

perfeito que produziu a arte cr is
tão Não é de admirar que devoto
tão fervoroso da Virgem Imaculada.
cultivasse com todo. cuidado a flôr
da cast idcde. E q u o ri d o • segun
do os conhec iruen tos ro âd ico s pre Icários da época os facultativos lhe
aconselharam peocu rosse restabele·
cer a saude abalada sacrificando
a castidade. preferiu sacrificar a

vídc . Morreu no dia 4 de março
de 1484.

v laJant"lu
Para Laguna seguiram, ante

-on tern , acompanhadas de sua mãe.
d. Soraia D. Boabaid. as gentis
$rltos. Soda e Sônia. A srita. Sô
nia permanecerá naquela cidade,
.afim·de completar seus estudos'

De sua viagem às capitais pau
lista e Eedero.l, regressou o sr. Eu
clides PereiJ;'a. proprietário do 'co'

nhecido "Café Rio Branco.

Casamentos:
ReaHa l·se hoje, às 17 horas. ci

vil e religiosamente, na residência
dos pais da noiva. em São José, o

casamento do sr. Newton Collaço
com a srita. Irma Gerlach. Servi.
rão de padrinhos. por parte do
noivo, os srs. Ní!» Laus e Luis Os
valdo d'Acampora e suas exmas

4lspasas, no reli'Jioso e civil. Por
parte da noiva, servirão de padri
nhos os srs. Germano Gerlach e

Benjamim Gerlach e suas esposas.
no religioso e civil. respectivamen
te.

Aos noivos, enviamos efu ivos VQ

tos de perenes felicidades.

EXPOSIÇÃO
Tendo sido grande o número ele

pessoas interessadas em adquirir
(Illiuidros du pintor suiço Pfister, tlue
() eleixar'am de fazer devido os pre
ços. aquele artis,ta, num belo gesto,
resolveu conceder um abatiment,)
sôbre u preço estabelecido, afim de
0n(]llarlrá-lo às possibilida'des lu
cais.

Com essa feJiz solução, é cerlo

<lue fic�,rão entre nós llluitas d;ls
:helíssimws telas ex,postas e que,
ine,gavelmente, são ele alto valor ar
tístico, dignas de figurar em crua1-
<ju'er pinacoteca.
Como já informamos, o encerra

mento na cx,posição será irnpreteri
'velmente domingo, 5 do corrente.

Santo de Domingo
B. Pedro de Castelnau, Martir
Na Guerra Mundial de 1914 1918

distinguiu se o General de Castel
nau corno soldo.do e corno católi
co. Era este g ronde oficial da no

bre Frcnço herdeiro de uma anti·

quíssima tradição. Pois 1 já no sé-
'culo 13. era o lar dos de Castel
nau o berço de herois e fieis fi
lhos da Igreja. Encontramos rio.

quela época um Pedro de Castel
r.ou que com seu amor a Cr is to e

seu heroismo ganhou a coroa dos
mártires. De.astavam os albigen.
ses, herejes que não somente nega
vam a obediência à Igreja. mos.

que. ao mesmo tempo. eram os

Inimigos declarados do Es: ado, a

parte mais bela do sul da França.
O peior era que o conde Raimun
do VI de Tclosa. favcrecia os re·

beldes que contavam em suas filei
ras até bispos. Nestas circunstân
cios encarregara o Papa a ordem
dos Cistercienses com a d.fesa da
fé. Pedro de Costelnau tinha re·

nunciado à dignidade de arquidiá'
cano e entrado no convento de
Fontfroid. na diocese de Narbona.
A este escolheu o Papa Inocêncio
III. junto com um outro monje
cisterciense, como plenipotenciário
da Sé Apostólica. Pedro empregou
todas as suas forças para remediar
o mal que ameaçava destruir a

Igreja e o Estado. Depoz variOS

bispos e alcançou que o Papa cen

surasse o acrebispo de Narbona
que não era muito melhor do que
os depostos. O conde Raimundo
foi excomungado e. conforme os

usos da época. perdeu os direitos
de soberano; com isto Raimundo
se reconciliou com a Igreja e foi
readmitido depois' de cumprir sua
penitência. Mas, interiormente. fi·
cou inimigo implacavel de Pedro.
Encontrou-se este com o conde em

St. Gilles. Saindo de lá, foi acom
panhado por soldados que o deviam
proteger. Mas, uns capangas de
Raimundo mataram'no na madru
gado de 15 de janeiro de 1209.

CINEMAS'
O Odeon exibirá nro,anhã, em

três sessões. a .:H"lumbrante reviso

ta "Bo dc.s no gelo". com Sonja
Henie e John Payne. Alem desses
dois consagrados astros. o filme
terá o concurso do simpático co

:mico Jack Oakie e de S�m�y ,�aYe
com sua orquestra de swrriq .

CASA MISCELANEA, distri·
buidora dos Rádios R. C. A.
Victor, Vávulas e Dsicos.
Rua Trajano J 1 '2.

DESEJA UMA
PERMANENTE

ONDULAÇA O
PERFEITA?

A .CASA SANTA CATA·
RINA-, está equipada com o

mais moderno aparelhamento
para ·ondulações permanente!> e

seu serviço de prática foi adqui.
rido em São Paulo.
Travessa Guarany 3.
(Praça da Bandeira).

15 V. - 4

Os 6rgios da Estatistica Milita.
têm apôio legal, quando 'nUma.
o produtor e o vendedor a mostraI
o que possuem em seus estabelecI
'Ilentoa. (D. B. II.).

Os" te'?....
12 mI

1 que o sono é anestésico; e

que é por essa razão que nos

encontros de trens os passa·
geiros que na ocasião do desas
tre se encontram dormindo sem

pre escapam 00 efeito do cho
que nervoso,

2 que em alguns poises, como

o Brasil e a Finiândia, as

florestas cob r em 60% de todo o

território, enquanto que na In
glatena sómente 9%' em Por
tugal 6%, na Argélia 5I. e na

Dinamarco, 7.11'/. da superfície
total.

3 que, em 1921. foi realizada
nos Estudos Unidos uma

subscrição público para com

prar uma grama de rádio para
Modame Curie; e que tal subs
crição. na qual só podiam co ri

correr mulheres rio r tevo rnericcr

nas. rendeu para cima de ...
100.000 dólares.

4 que os operários da Tailân·
dia usam no boné ou nos

costas do casaco o nome do pa
trão que os emprega, do local
onde trabalham e do ofício a

que se dedicam.

I

5 que a rno ior raça da Europa.
a dos noruegueses, povo céle

bre por sua grande estatura.
vive 00 l odo da menor do mun

do. O. dos lapônios, de origem
rn o.nqo l ,

l!!lvo reforço para' o bloco anti-eixo
De W. N. EWER - analista do "Daily Mail".

Press Information Service - Exclusivo para "O Estado" em

Santa Catarina.
LONDRES, pelo telégrafo - A decisão do govêrno da Argen

tina de romper as relações diplomáticas com a Alemanha foi
recebida com satisfação nesta capital. Trata-se certamente de um

importante revés para o Eixo. A expulsão dos d ip lomatas germâ
nicos de Buenos-Aires, destrói a base da qual eram levadas a ter
mo todas as operações. A decisão argentina, foi tomada esponta
r.eamente em resuitdo das provas fornecidas pelo govêrno bri
tânico ao govêrno de Buenos-Aires, das atividades subver-sivas do
Eixo. Londres e 'Washington, tanto no caso argentino, como na

(i uestão boliviana, trabalharam 110 mais Íntimo contacto. De out .' o

lado, () desem barque em Nettuno traz novamente à baila todo o

problema do gov êrno da Itália. Nenhuma decisão importante, que
tivesse sido com ou sem motivo adiada. poderá assim permanecer
caso Roma seja ocupada. Para o observador razoavelmente im

parcial, parece ser curiosamente de nenhuma importância que o

chefe titular do estado italiano seja o soberano ou o seu jovem
r.eto. O problema é praticamente um só: como e quando transfe
rir o contrôle efetivo do grupo de generais para o organismo que
pode ser razoavelmente quaJificado de "movimento democrático
po r que está passando o povo da Itália" _ Esse movimento, cujo
poder e realidades são agora inteiramente compreendido na Gi'ii
llretan ha, é cousa importante. O futuro da Itália foi confiado tão
com pletamente quanto possivel aos representantes dêsse novo
'. risorgimento". Como, porém, efetuar a transferência com a me

no r disíocaçâo administrativa pessivel, com o menor máu efeito

possivel sobre a pequena, mas crescente contribuição da Itália
para o esforço bélico aliado? A tornada de Roma que deixaria
d isponivel nova fonte de liderança poderia proporcionar uma

eportunidade. Será uma mudança lia constituição do govêrno e,

não, uma mudança - que é claramente inevitável - do nome do

rei, que importará. Quanto à própria questão do monarca, essa.

poderá certamente esperar não sómente quando Roma, mas toda
a Itália esteja libertada. O acôrdo assinado em Canberra entre os

(. hefes dos governos australiano e uéo-zelaudez constitue um do
cumento notável e reflete a verdadeira natureza dêsse estranho

corpo, que é a Comunidade Britânica. Aí estão dois membros tão

completamente integrados na família que, em 1939 se colocaram
80 lado da Grã-Bretanha, não em cumprimento a um tratado mú
tuo ou compromisso de qualquer espécie. Mas simplesmente por

que se considerava natural que uma e outra se colocassem ao

lado da Inglaterra, exatamente como "mutatis mutandi" a Grã
Bretanha se colocaria automáticamente ao lado da Austrália e da
Nova Zelândia em qualquer emergência. De outro lado, esses paí
ses são tão completamente membros da Comunidade, que são seus

absolutos senhores em qualquer assunto de política'externa ou

ir.terna. É como se dois estados soberanos tivessem decidido en

trar na mais íntima cooperação possivel para encarar os proble
mas de após guerra. É um sinal dos tempos que, conquanto no

passado estivessem muito conscias da diferença e distância entre

elas - a metade da distância da Grã-Bretanha ao Canadá - ps

tão hoje mais subitamente conscios da .sua semelhança e proximi
dade. A partir da semana passada a Austrália e Nova Zelândia
formam não uma federação ou uma aliança, mas .um grupo distin
to no seio da Comunidade Britânica.

6 que a Rússia é por excelên-
cia o país dos lobos; e que.

só na Rússia européia, existem
aproximadamente 175 mil lobos,
os quais devoram anualmente
umas 180 mil cabeças de gado
vacum e cavalar, 560 mil ove

lhas e 100 mil cães, perdas que
se elevam a várias centenas de
milhões de rublos.

.

I

CURSO PROVISóRIO DE
EDUCAÇÁO FíSICAAgradecimento

(Reconhecido pelo Govêrno
Federal)

EDITAL
Declara aberta a inscrição aos

exames vesti bulares
Comunico aos interessados que se

acha aberta a inscrição para os exa-.

nres vestibulares, mediante o quaf
se-rá permitida ai matrícula no Cur
so P. de Educação Física do Es
lado.
Os candidatos deverão satisfazer 08'

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

de id.ade;
c) ._ Ter bons antecedentes;
d) -- Ser vacinado;
e) -- Ter - boa constituição física.

e mentail.
A inscrição será processada me

diante requerimento dirigido ao

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

Qualquer informação a respeito,
poderá ser obtida, diáriamente, na:

Inspetoria de Educação Fisica (rua
João Pinto, 42), no horário do ex:

pediente.
Florianópolis, 5 de janeiro de

1944.
Cap. Américo Silveira d'Avila.

Diretor

o seu a seu dono
Encontram se nesta gerência. à

disposição dós interessados. uma

Carteira Social, emitida pelo Clube
15 de Outubro. tendo no interior
uma fotográfia onde aparecem u

ma senhora e uma criança; um

casaquinho de veludo preto, esque'
cido no interior dum carro de
praça, por pessoa que se dirigia a

um dos nossos clubes, por ocasião
dos festejos carnavalescos.

Com entradas ao preço de 2
cruzeiros, . realiza' se Hoje. no

Salão Arquidiocesano, um grande
festival beneficente, em que será
representado' o drama sacro em 3
atos "O painel da Santíssima Vir
gem". sendo executados, nos inter
valos, variados números de canto.

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Havendo sido atacada de gra

ve septicemia. mal êsse que me

levou às portas da morte. es

perando a qualquer momento

ter de deixar pen-o sempre a

minha idolatrada mãe, meus

irmãos, parentes e boas ami

zades, quero -- agora que me

acho completamente restabele
cido - - trazer a público os mais
ardentes e sinceros votos de gra
tidão ao ilustre médico dr.

SAULO RAMOS. que empenhou
toda a sua dedicação e com

petência para salvar-me daque
la temível enfermidade. o que

fez, restituindo-me a saúde e ao

convívio da minha família e das
minhas amiguinhas.
Flcrianópolis, 2 de Março de

1944.
NADlR BACK

I'VIaW_-.............·.-_· - ......-_-.........- "".

Horário das Santas Missas
para Domingo _

Catedral: 6, 7, 8 e 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 hords.
Puríssimo Coração de Maria (Par-
to): 8 horas.

Igreja de St. Antônio: 7 e 8 horas.

Igreja de S. Sebastião: 6.30 horas.
Igreja de Sta. Terezinha' 8 horas.
Capela do Monserra.t: 8 horas.
Asilo Irmão Joaquim: 6 horas.
Saco dos Limões: 8 horas.
Ginásio: 5, 6, 1,30 e 8.30 horas.
Capela de S. Luiz: 6,�0 e 8 horas_
Capela do Abrigo de Menares: 7
horas (todos os diasl.

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

João Pessoa (Estreito): 7,30 e 9,30
horas.
São José: 1,30 e 9,30 horas. -------------�------------�

Zoraide Silveira
E

zila Barbosa
CIRURGIÃS - DENTISTAS

Executam quaisquer serviços
concernentes à profissão.

Ótimo aparelhamento, siste
. ma moderno.

Atendem diàriamente das 14
às 18 horas.

Rua João Pinto 11 (sobrado).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Prejudicial e inoportuna a

excursão do São Cristovão
Hio - Um vesperbino comentan

do a prolongada excursão do. São
Crist óváu ao norte, afirmou que a

mesma foi prejudiclal e inoportuna,
porquanto além de exgotar os joga
dores, a temporada não trouxe gran
ele proveito financeiro, Termina o

comentário dizendo que o São Crís-

Jogo transferido lúvão diricilmente poderá obter hôa
r-o locuçào no próximo campcona lo

t' E� virtude de o C�ube Atlé- carioca, cru face do estado

fíSiCO)
Grand. Tónico

ICe: aranaense prelíar ama- precário de seus jogadores, -,.,..,.,......................... -..-.......-..-.r..-......-_ , $

�ha com o Figueirense, a pele- -_ S B 11· d E d 11 é
·

ja amistosa entre o Paula Ra- SÃO PAULO 2 X PALMEIRAS 1 • • valxa OS mprega OS DO vom reio
mos � o Carav�na do Ar, que

I
Sâo Pa,ulo, 2 - No embate tra,'a-I Assembléia Geral Ordináriade.vena se realizar nessa data do ontem entre o São Paulo e o

De ordem do Sr, Presidente e de conformidade com os nossos
fOI transferida para o próximo ).' ,

" '

'

,. '" , �statutos, conv�do ?S Srs. Associados para a Assembl�ia GeralOrdiná-
dom' O'

I alrnch <IS, te, c C0l110 vencedor o rla que se reahzara Dorníriço , 5 do corrente mês, as 9,30 horas, emmgo. ,.

I I' did, t de jsccí 1 f' dprunerro pe a exp enru a con agem nossa se e SOCla , a- irn- e se proceder às eleições dos novos derigen-
de 2 x 1, tentos de Leônidas e Lui- tes, que atuarã.o no periodo social de 25·3-944 a 25-3-945.'0 Fluminense não quer zinho, para o vencedor. O único Florian6polis, l' de Março de 1944.

; perder Zaboti ponto do Palmei ras foi conquistado
Noticiam os jornais do Rio que o por Caneiro,

Fluminense está interessado pela A renda foi superior a duzentos
renovação do con trato que man tem III i I crllzei ros,
�om o jogador cartarinens,e Zaboti, Havendo o Instituto Brasil-Estados Unidos de Florianópolis si-.

atualmente empresta;do ao Canto do Amazonas 3 x Brasil 3 do distinguido pela American Library Association de Chicago, com
.

Hio,
Na progressista Cidade de Blume· o donativo de 200 dolars, destinados à aquisição de livros em inglês,

nau realizou·se, no dia 27 do mês qUe virão assim ampliar a sua biblioteca, solicita aos senhores só-
'()xford venceu amistosamente findo, um sensacional encontro fute· cios, apresentarem sugestões a-fim-de que sejam adquiridas obras

L bolístico entre os aguerridos esqua·ondres (Reut,ers) - A equipe c\l'ões do Amazonas F. C, e do Brasil que lhes interessam, sem restrições a quaiquer assuntos ou ativida-
da l"niversidade de,Oxford venceu F, C" terminando com um empate des. Assim procedendo, no sentido de bem aproximar as relações
li regata anual, derrotando Cam- de 3 x 3. culturais entre o Brasil e os Estados Unidos da América do Norte,
bridge, Esta rerralrij foi a tercei I"a ,O árbitro dessa peleja foi dema· pelo conhecimento mútuo de seus problemas, de seus anseios e seus

real'lz"d'· .

'"

O'

'-1
suulo severo para com os rapazes do

·d' A

I ·t t .

,

c. � em l·empo de o,UiCrra e nao Amazonas. Além de desconhecer por
I eaIs, este ustI u o conta com o irrestrIto apôio e cooperação de

lIera neglstada nos anais oficiais de completo ;lS regras do lO association", seus associados, esperando ver alinhadas ,às inumeras obras já exis-
:comp.etição, .

txpulsou do campo dois dos jogado· tentes, outras que primem pelo seu valor e utilidade a todos quantos
res do Amazonas sem que para isso se interessem pela concretização e efetiva realização do objetivo ahouvessem motivos,
Os dois quadros preliaram obede. que se propoz esta entidade. As sugestões deverão ser enviadas à sede

cendo à seguinte constituição: AMA· do Instituto, na rua Artista Bittencourt nO 2, até o próximo dia 10.
ZONAS - Vinoti, Boia e Custodio; --- ----.-.------ - - .,..••-,.,. - _.- -••__

Borges, Baumo e Tereza; Besa, Mio· FOI· repell·da a ofensl�va nazl·sta •••••.••••••_••••••••••••.•••.io, Augusto, Costa e Bruda, BRASIL

b á- Belgo, Schramm e Pfan; 'Laux, Leglslad1aO aDC fiaEmílio e Teleco; Laerte, Batista, Argel, 3 (U, PI) - Os soldados nor,le-americanos e hritânicos con- \I
Meireles, Silvio e Corrêa, seguiram repelir a. nova ofensiva lançada pelas fôrças nazistas na ZOIla ::Rlio, 3 (A. N,) - Acaba de

Os tentos do Amazonas foram con· da cabeça-de-1loll1te de Anzio, InfoTmações autorizadas, salientam qu:e de- sair dos prelos da Imprensa
ql1istados por Augusto, Miojo e Costa oois de violel!tos combate� as fôrçrus aliadas reconquistaram a inicia,tiva Nacional a 2 edição de "Legis�
e os do Brasil por Schramm, Custó· da luta, medIante encarl1lçados contra-ataques e passaram a repehr o - r '" letanea dedio (contra) e Batista, inimigo. Em detemlÍnaodos momentos, os Aliaidos se empenharam em la9ao Bancan3:' COA

Os melhores do Amazonas foram salngrenta luta, de corpo-a-corpo com os nazistas, que sofrcram pesadas leIs de grande lnteresse para
Augusto, Custódio, Boia, Borges e haixas e acabaram bwtendo em retirada. as classes conservadoras,

.Amanbã a peleja IlHético Paranà'ense x Figueirense F. C.
Ficou definitivamente assegurado que o Clube Atlético Paranàense jogará nesta cspl

.tal amanhã, às 16 horas, frente ao figueirense. AS 14 horas, terá início a preliminar.

o Avaí jogará amanhã em Blumenau
Blumenau, a encantadora e progressista cidade do norte

do Estado, prepara-se para receber festivamente o esquadrão
"azurra" que para lá se dirigirá amanhã, onde preliará com o

Blumenauense, em partida amistosa, Reina enorme entusias
mo nos meios esportivos blumenauenses que esperam, mais
uma vez, aplaudir o mais completo conjunto futebolístico de
Santa Catarina.

Miojo. No bando elo Brasil destaca
rum-se Belgo, Schrarum, Pfan, Em i
lio, Batista e Corrêa.

Palmeira F. (. X Barroso F. C.
Defrontar-se-ão amanhã à

tarde, no gramado do Palmeira
F,C , a equipe local versus Bar
ros o 'F.C, desta capital. Am-

jogadores profissionais Domingos e
bos estão pr eparados para ia

Nandinbo, palra o Cori n tians, de zerem um bôa par t id a .

O onze do Barroso será o seSão Paulo ..

guinte: - Al dmh o , Alirio e

Osvaldo, Orlando, Lang e Aduc
ci , Walmôr, Mando, ZiZinho,[{io O famoso "cen ter-f'or- Mascóte e Gen til. A prelirni-

ward " argentino :\fassa.ntonio está nar será disputada entre os se
em entendimentos com o Madureira gundos quadros.
para comandar a sua ofensiva na

temporada de 1944,

'Pela terceira vez
Rio, ;3 - Por um acôr d o Iirma

do ent re os dois clubes, antes do
jogo de segunda-fci.r.a, na oap ital
paulista, será efetuado um novo
match entre os quadr-os do Cor in
thians e do Flamengo a 27 do cor

rente. Sórucn!e depois dessa data
é que o g rem i o da Ponte Gr-ande
virá ao Hill p aru enfrentar o rubro
negro, numa quarta partida.

Massantonio no Madureira

Aribaldo Póvoas

Competição do «Veleiros
da Ilha»

Pedida í!: transferência
Hiu, :l - o Cor inti ans, de São

Paulo, por i ntermód io da Federa
çào Puuii sba, xo.l ic i l.o n ii C, B. D,
a trmlsrprencia do [ogad.or p ro li s
.siorial Arc.h i.m ed es, pertencente ao

Galici a, da Bahia.

Hcaliza-s« amaruhâ, a gra:ndiosa
Transcorreu 5". Ieira última, o competição pr-omo vida pelo vitor-io

aniversúr io natulicio do nosso pre- so clube de velas, "Veleiros da
zr.do colega Aribaddo Povoas, apre- Ilha",

Está despertando grande interês�'iad() cronista esportivo, nesta ca-
se a' pugna náutica de amanhã, nos

pi ta l. meios esportivos da capital, onde
concorrerão o clube promotor da
festa, o Iate Clube de Ftorianópolis
e o Veleiros de Itaiaí.
Será por certo UIll grande acon

tecimento social-desportivo, que
reunirá nos galpões do Veleiros da
Ilha, os pioueh-os do aristocrático
esporte da "ela em nossa capitaê. '

Fazemos votos para que a rompe
tição náutica de amauhã, transcorra
num ambiente de camaradagem e

disciplina, atestando assim a união
existente entre os verdadeiros des- ..

portistas cntari nenses.
"._- ...._,......-.-..__..... J'".",..-_"._...�..,....__•

Para experlencles
Rio, 3 - o Vasco da Gania oficiou

à F. }!. F. pedindo licença para
í

n

cluir na sua equipe que disputará o

Torneio Relâmpago, os jogadores EI·
zen, Petronio e Lenine, a titulo ele
experiência,

Embora tárrüamente o "Eslarlo"
esporf vo, envia o seu abraço de pa

rahcns, com votos de felicidades.

o Flamengo foi vencido
novamente

Para registo
Rio, 3 - A F, 1\'[. F, recebeu cio

C. R. Flamengo, os contratos fnma
dos pelos jogadores Perácío, Jaime e
"Luiz. pura o indispensável registo,

Segunrla-feãra última, em São
Puulo, teve lugar o segundo embate
entre o Coríntians Paulista e o

Flamengo, do Hio, terminando com

a vit oriu, dos corintian os, pelo

,"score" de 4 x 2.:_ Carteira de reservista
o sr. Hermogenes Pereira perdeu

sua carteira de reservista e solicita,
':l quem a encontrou, o obséquio
de entrega-la na Imprensa Oficial
do Estado.

Pede as carteiras
Rio, :3 - O Corintians, POI' inter

médio da Federação Paulista, solicí
. tau à C. B. D" a remessa, com urgén
cia, das carteiras de atletas dos Io
gadores Domingos e Naud ínho.

o Vasco está interessado
Rio, 3 - o Vasco da Gama cornuní

cou à F, 1\1. F, que se interessa pela
renovação dos contratos que mano
tém com os jogadores Rodrigo e
Newton.

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

Vinho CreDsatado
"SILVEIRA"

Duryea são deliciosos e

de focil digestão. Maizeno

CARTAZES DO DIA
HOJE SABADO HOJE

(lHE
A's 4,30 e 7,30 horas

Programa Duplo.
l' Um filme admiravel e repleto de canções:

Melodia roubada
com, Mary Martin e Bing Crosby

2' George Montgomery e Lynn Rober ts, em:

O f)último dos Duanes
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB)

INDO-CHINA (Tapete mágico)
Preços: 2,00 (Único) Geral 1,00, Livre de Censura

Amanhã, às 4,30, 6,30 e 8,30 horas

Sonja Henie (a rainha do patim) e John Payne,

Bodas no gelo
em

Ambiente nebuloso
Londres, 3 (U, P.) - As es

feras' diplomáticas daquí, opí
nam que a posição da Bulgá
ria no que diz respeito à paz
venha a ser esclarecida no

próximo domingo, quando, se

gundo uma emissora de Ber

lim, o premier Bojilov pronun
ciará um importante discurso,
a ser transmitido pelo rádio,
para todo o país. Entretanto,
os comentaristas dizem que o

ambiente búlgaro é "um tanto
nebuloso", sem que por isso
deixem manifestar o seu oti
mismo com relação a futura
atitude do govêrno de Sofia.
Esperam que a Bulgária venha
a realizar minuciosas consul
tas à Grã-Bretanha e Estados
Unidos, antes de apresentar
suas condições,

o PROPRIETÁRIO DA
ALFAfATARIA CARIOHE

comunica aos seus amigos
clientes, a mudança de
seu estabelecimento para
a rua Tiradentes, n° 9-A,
(Esquina Saldanha Mari
nho) onde, melhor insta
lado, espera merecer a

mesma atenção,

ANTENOR BORGES
Secretário

! Instituto Brasil-Estados Unidos

o Vasco em branco
Hio - A F, M. F, vem de conce

(fel' licença, cnll1 preferência, ao
'C R Vasco ria Gamai, para lIsar ca.
l1lisas bra,ncas. durante a disputa
do próximo torneio Helâmpago,

,O F.lamenqo nada tem a oporHIO - o Flamengo oficiou à
F M F '

, " . ',COlllunlcando que 'nada. tem
';,a 0)101' qnanto às iransferêncialS dos

A pessêa eove

Ihecida e aba
tida pela prisão
de ventre, teJu-
venesce, toman

do com regula
ridade as

PILULAS
DE

BRISTOL
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o «habeas corpus» para, a liberdade
de três perigosos nazistas
"Florianópolis, 2 de março de 194-1.
Meu ilustre ama. Prof. Altino Flores.

1
l

Nesta
Li, há pouco, no seu apreciado jornal, de hoje, sob o título

acima, a transcrição de uma correspondência tclcgrúf ica dest a

capital para o Rio, c ali puhl icada em "O JOHNAL", do dia �O
de fevereiro.

Esse telegrama, que sei, de autoria do sr. Mimoso Ruiz, fUH
ciomur io elo Departamento Estadual de Imprensa e Propaganda,
não passa de um ataque desr-espeitador ao egrégio Tribunal de

Segurança: Nacional, com o propósito de levar ao dosprêzo pú
hlico os julgamentos daquela alta Côrte de Justiça de exceção.

O correspondente em apreço, que também é o encarregado,
nesta capital, da sucursal do jornal "A NOTÍCIA", de .Joinvilc,
destacou três nomes, emtre sete pacientes postos em liberdade

pelo mesmo "habeas-corpus", e alinhou acusações contra cada
um, como para evidenciar o descaso dos eminentes Juizes daque
le Tribunal pelos altos interesses nacionais. Essas acusações, for
muladas na mencionada correspondência, se não são puras in vcn

cionices, teriam sido enviadas pela Secretaria de Segurança PÚ
hlica do Estado ao Tribunal que solicitou informações para
poder proferir a, respeitável decisão. Não é possível que e las
estivessem apenas no conhecimento do autor do tal telegrama, de

quem a Policia, então, devêra pedir explicações.
Mas se essas acusações foram levadas àquela, Côrte de

Justiça, e, mão obstante isto, os pacientes foram postos em li

berdade, é que elas foram consideradas, após exame cuidadoso,
C01110 infundadas ou injustas. E é àquele Tribunal que cabe julgar
das provas, e não ao correspondente ou a outrem qualquer.

Quanto à insídia contra mim, contida na cauda da corresrpon
dência, devo dizer-lhe, meu caro Prof. Altino, que, agindo dentro
do pensamento do Tribunal de Segurança, de conformidade com

as suas decisões, qualquer membro da Liga de Defesa Nacional
deverá estar cumprindo o seu dever, porque aquela nobre insti

tuição atúa sem quebra dos principios fundamentais dai nossa or

ganização politica" pondo acima de tudo a honra, a dignidade e o

maior respeito às decições judiciárias do País.
Pedindo a gentileza da puhlicaiçâo desta, com agradecimentos,

sou.

AmO. e Adr",
WANDERLEY JUNIOR

P. S. - Já havia escrito o que acima está, quando recebi a

carta do meu ilustrado amigo, emitindo conceitos, ai l11eLL respeito,
<lu/e muito me desvaneceram. Opiniões como a sua, homem de ca

rúter e de linha ele conduta inquebrantável, é a mesma, durante
todos os tempos, ao lado das democracias e de combate a todos
os totadítarísmos, recebo com especial agracio.

Não preciso de lições dos, há pouco, abichormados pela de
claraçâo do estado-de-guerra do Brasil, muitos dos quads viviam

agarrados às têtas do Consulado alemão, incapazes de uma ati! lI
de individual, sua paca agir dentro das leis nacionais e elas nor

mas cristãs.
Estes que, agora, abusando das liberdades que, felizmente,

desfrutamos, atacam as decisões do Tribunal de ��'gurança Na

cional, ôntem, a mim e ao amigo, censuravam pelo desassombro
das nossas atitudes de franco apôio às Nações Unidas, hoje, ron
dam as portas do Consulado Americano, levando-lhe, talvez, "no
velas policiais", como demonstração da sua "sincera" evolução
ele sentimentos, causado, sem dúvida, aos que as recebem, com

serenidade e mudez, um riso interior, de nojo e piedade.
,

E nós, meu caro Prof. Altirio, vamos deixando a vanguarda,
onde vivi amos quasi a sós, porque, em nossa vida, nunca apren
demos o jôgo dos cotovêlos.

Somos o que fomos e seremos o que somos.

Nunca, porém em nossa atividade pública, seremos causado
res de injustiças e sofr-imentos de quem quer que seja, especial
mente de senhoras e crianças bcasileiras, C0111 o encarceramento
dos chefes-de-famúlia, sem um fundamento real e sério.

Isto seria maldade e obra de desnacionalização.
Ninguém é, ou será, mais patriota do que somos.

Façamos o que fazem 'Os Estados-Unidos-da-América com re

lação aos estranjeir'os, punindo com severidade os culpados e

pondo em liberdade aqueles que, por engano ou méras suspeitas,
foram detidos. Isto é o que está fazendo o nosso Egrégio Teibu
nal de Segurança Nacional, prura que se não diga que em terras

libérrimas do Brasil se praticam atos contrários às mossas tradi

ções democráticas.
No Brasil o regime não é nazista!

o MESMO

Ao tentar esquivar-se às determl·
uacões dos órlZãos de Bstatístiea MI>
ntar, uma pessoa revela o que é;
inimigo do Brasil E para os inimi·
(OS do Brasil, a lei é inflexlveL
t.D. E. )1.).

Não tenhas dúvida em de
nunciar um "quInta-coluna",
por maIs que pareça teu ami
go; nio merece tua estlína 'Km

traidor da Pátria. (L. D. N.).

Arte Clube Novo piloto
Na Base Aérea desta capital, foi

submetido, dia 10, à indis.pensável
prova parru a expedição da ca,rta de

piloto o crupitão-tenente das fôrças
arunadas norte-amerkanas sr. Ho
ward Alexander White, que fez bri
lh�mtes demonstrações de aTrôjo e

de capacidade técnica, pelo que foi
aprovado plenamente. O exame foi

presidido pelo ilustre major avia
dor Matos, do Exérc1to Brasileiro.

Está sendo aguardado com manÍ
tfes.to interêsse, o espetáculo de
hoje no Democrata-Cluhe, pro

movido pelo incansável e vitorJoso
:Arte-Clube.

o.s rnúmeros do prog,rama são de
grande atração e {) extraordi.nário
êxito 'rulcançrudo no Cine-Teartro 00-
'pério do Estreito, assegura-nos uma

!brilhante noitadru de 'melodias e

ritmos.
A s'Ociedade local terá ocasião de

I3pJaudir a srlta. Maria, Olimpi3i,
bailarina paulista, em belríssimos
núme,ros de damsa estilizada: rum

ba, sall11ba" conga. marroha e valsa,
vi'enen�e, em trajes típicos e de
]uxo; Aldá e Norma, as Rainhas do
Sapateado; as I'l'mãs Jacinto - os

rrouxinois da Ilha, e o Trio Sambis
ta, - ru maravillha infan,til da terra.
Num glramde e louvável esforço,

o Ar,te-Cluibe conseguiu, para sába
do, o concurso da distinta s�ta.
Vtmda Luz - a voz maviosa do
Sul, que voca,Jizará duas escolhidas
ca,nções do seu grande repertório.
O espetáculo terá iníci'O às 20 ho

ras.

Pela sua realização muito tem
coutribuido o sr. João Costa, digno
president:e do Democrata Clube no
firme propósito de dalI' anda,[l1'�nto
às finailida,des cultUlI'ais e recreati
"[IS ela, sim:patica entida.de.
Por t�ldo isso é de se prever um

yel'dadelro sucesso.
Os acompanhamentos es,tão a

cargo do ma,is aplaudido jazz da ci
dade.

R A S,
NUNCR EXISTIU IGUJ:lL ESPINHAS, ETC.

----���==��====�==

Um livro do escritor Roy Nash
o eminente sociologo e escri

tor sr. Roy Nash, adido cultu-
ral ao Consulado Norte-orne- R' 3 (A N) E
ricano de Porto Alegre, acaba

10, .. -, ncontra-se nesta capital, procedente'
de oferecer ao nosso diretor, dos Estados Unidos, onde representa o D. N.C. o sr. Eurico

prof. Altino Flores, o seu belo Penteado, que, talando à reportagem, declarou que os norte
e substancioso livro «A conquis- americanos estão bebendo cada vez mais café, e que o produto
ta do Brasil», com a seguinte e gelado tem-se divulgado sobremaneira naquele país. Acrescen-
honrosa dedicatória:
«A . .. Altino Flores �Com tou que iria a Petrópolis em companhia do Ministro da Fazen--

admiração pela sua luta contra da, afim-de visitar o presidente da República e inteirar sua

os inimigos da democracia. excia. da situação do café na América do Norte. Falando sôbre
_-_R_O_Y_��SH_»_. a guerra disse que os norte-americanos admitem que o Japão

I será derrotado antes que a Alemanha, em vista das última vI
tórias no Pacífico.

«O ESTADO»

A VISO
A firma proprietária da � cA MODELAR- em virtude
da sua projetada transformação em Sociedade
Anonima, reforma a ampliação dos atuaes ramos

comerciais, bem como do seu sistema crediário,
isto no sentido de oferecer ainda maiores facilida-

des aos seus fregueses, decidiu fazer

Por não termos obtido
o desembaraço do papel
chegado para êste jornal,
damos a edição de hoie
apenas com 4 páginas,
pelo quê pedimos descul
pas aos leitores por essa

involuntária deficiência.
prometendo já para a edi
ção ,próxima o número de
,páginas costumeiro.

àntem ;deixámos de cir
cular por falta de energia
elétrica.

Farmácia de plantão
Estará amanhã de plantão a

Farmácia Moderna na Praça 15
de Novembro,

Dr. LAURO DAURA
Especialista em Doenças de Senho

ras - Vias Ur ín.ãrjas.

Curso de especialização de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa

culdade de Medicina de São Paulo.'

Tratamento especializado, médico e

círúrgaco, das afecções do aparêlho
genital feminino (Utero, ovários,
trompas, etc.).
Cura radical das inflamações dos

anexos (Ovár-ios, .trompas), sem ope

ração). Tratamento de todos os dis

túrbios da ,;nenstl'uação e da esterili

dade.
Tratamento moderno da blenorra

gia aguda e crônica, em ambos os

sexos, por processos moder-nos sob

contrõle endoscópico - Uretroscopia
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VEHMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 às 12
horas e das 2 às 5.
Pela manhã, atende exclusivamen

te senhoras.
Consultório - Rua 'I'Iraderrtes 14.

Fone: 1.663.

I

J

Residência -

(Sobrado).
Rua Tiradentes 7

Violenta lula
LONDRES, 3 (U. P.) - As

fôrças aliadas introduziram
cunhas nas linhas nazistas,
em vários pontos ao sul e su

doéste de Cisterna, na cabeça
de-ponte de Anzio. Foi o que
admitiu oficialmente a emis
sora de Berlim. Ainda segundo
os alemães, está sendo trava
da uma intensa luta nesse se

tor.

UMA

DE 10 DE ABRIL ATÉ 30 DE JUNHO

COMPLETA E TOTAL LIQUIDAÇÃO DO STOK ATUAL.

TUDO SERÁ VENDIDO PELO CUSTO,
inclusive o sortimento de novidades já encomen

dado para o próximo invérno.

Durante o periodo dessa liquidação, as vendas
serãe feitas sómente dinheiro à vista.

PA R A

E C Z

>,

FERIDAS,
E MAS,

INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
F R E

Estará pronto dentro de dois meses
Re�ife, 3 (A.1\'.) - F,�!ando à reportagem, o general Newton Ca

valcanti declarou que o campo de lreinamento de Engenho de Aldeia,
deve estar pronto dentro dp dois rneses.

,

- "O que já fize11l0S"l'lll E:ngenho qe Aldeia, - disse o general -
e bem eloquente como esf'órço desenvolvido em todos os sentidos. Cons
lruimos nada menos elo que 58 qui lômetr os de boas csí radas ligando
Engenho de Aldeia ,a Cr,mal'<Jgibe e Mussuepe, estando, ago ra, em exc-

CllIÇaO as obras co nf'indas ao Coronel Carvalho Topper. No comando do
3° Grupo de Hegiões �Iilitares desejo aproveitar cerca de 800 hectares
ele terras cul tiva vei s, dos quais 80 já estão plantados e 200 serão plan
tados sem demora. Essas terras terão de abastecer cerca de vinte mi!
homens, com cereais, verduras e frutas. A Inspetoria de Secas já estudou
as condições desse produção com ou sem chuva. A Aldeia incluirá, além'
do campo de treinamento, «ue poderá abrigar toda uma Divisão, um
campo de produção agrn-pccuúrio, dentro elas devidas cxi "ência/s -Ie
ordem técnica. Para isso, fOn1l11 postos à disposição dos técI;icos todos.
os setores da ndmínistraçâo, tanto no Ministério da Agricultura corno
da Inspetoria de Secas".

O entrevistado referiu-se. ainda, à assistência social prestada aos
mor-adoces da região e aludiu aos exercícios que têm sido realizados no.

campo com excelentes resultados.

o café nos Estados Unidosnosso

OONO II RSO
Afim de serem preenchidas diversas vogas existentes nesta Filial,

fica aberto, a partir desta data, a inscrição, para candidatos solteiros,.
às provas para o concurso de Auxiliar-Praticante, devendo os do sexo

masculino apresentarem caderneta de reservis :0, certidão de idade e·

atestado de scrúde : e os do sexo feminino, atestado de saude e certi
dão de idade.

O concurso constará das seguintes disciplinas: Português, Aritmé-
tica, Corrtcbrl idode, Datilografia, História do Brasil e Geografia Geral_

A insc'rição encerrar-se-á no dia 14 do corrente, às 14 horas.
Quaisquer outras

í

nforrnoçêes poderão ser prestadas aos interes-'
sodas, diariamente, das 14 às 16 horas, na Séde desta Filial.

Florianópolis, 3 de Março de 1944.

BANCO NACIONAL DO COMÉRCIO S. A.
GUIDO BOTT ORLANDO FERNANDES

(Gerente) (Contador)

Visitand_o i�portantes InV8SU-O pelo nortefabricas .

Estocolmo, março _ Acompanha- .

Londres, 3 _(UnIted) - Os.

dos pelo Secretár-io da Associação

I
Japoneses estao recebendo

um_.dos Exportadores Suécos, os srs. ataque em grande escala con

H,a,ns Eng�t;�nd, dr. Se�astião �a��:- tra O norte do Japão. A emís-
paio, Illll1lStl O. d.o BrasIl c!a,Suécia, sara de Tóquio ao a u ciar:
e o futuro Ministro da Suécia no

I
._,

n n. '

Brasil, sr. Ragnar Kumlin, estão vi- que os avtoes norte-ameríca-
sita'ndo Íl11p'ÜI'Itall1tes fábrica,s sL1lécas nos de reconhecimento sobre-'
que produ:l!em ,n�ercado:ias, fabr!- voaram o território do Ja:pão�
ca,das com ma.tenas pnmas braSI- admitiu que as autoridades,
leIras, pall'a serem expor,tadas para, . _

o Brwsil. Estas visitas estão se.ndo Japonesas estao esperando.'
feitas com a finalidade de trocarem' uma invasão pelo norte. Ain
impressões e m(jlhor conhecer as da segundo os mesmos infor-
necessidades

_

do int�rcâl11bio .entre mantes OS aviões norte-ame-
as duas naçoes anugas,' BrasIl e· '. _

Suécia. Os Ministros hoje em Mal- ncanos que estIveram e�m açao '

mo, visi,ta·rão ammnhã a cidade de devem ter levantado voo das
Gotemburgo. ilhas Aleutas.

Suspensos os voos
de treinamento
Por motivo de es,tarem passandO'"

por uma, revisão geral os respecti-'
vos aparelhos, fl:cham-se suspensos-'
os vôos de treina111ent'Ü na Base'
Aérea desta capital.

-

É mu :DOENÇA

�.t�"'!iiW,�
Jl P.üA A L\.ÇÀ
-

J.'UXII.tlE J. 0011-
"' lU.TKL-A. OOM O Sorfeio

UI t:flillJl:II!HI) � IH!I A Crédito Mutuo Prediat
realiza hoie mais um dos seuS:

conhecidos sorteios.

Estão receiosos
Estocolmo, 3 (U. P.) - a

govêrno rumeno está receian
do que as fôrças aéreas aliadas
voltem a atacar, novamente, a
Rumânia. Informações recebi
das em Estocolmo� salientam

que o general Antonescu orde
nou, a partir de ontem, o es

curecimento em todo o país"
entre as 18,30 e as 6,30 hora5-

330 mil quilos
Rio, 3 (A. N.) - Segundo

comunicação do Serviço de
IAbastecimento, a distribuição
de carne, ontem, nos açougues,
apresentou a maior cifra dos
últimos tempos, pois atingira
ao total de 330 mil quilos, tan
tos quantos amanhã serão
vendidos á população.
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