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NEWCASTLE, 9 (U. P.) --- FOI DESCOBERTO UM VEIO DE C A R V Ã O DE QUARFit.A .t;·
DOIS KMS., o MAIOR JÁ CONHECIDO NA GRÃ�BRETANHA, E QUE CONTRIBUIRK�tON:

-

SIDERAVELMENTE PARA REFORÇAR OS RECURSOS BR'ITÂNICOS.

llproxima-se-a hora!
Estocolmo, 9 (U. P.) - O jor-

Moscou, 9 (U. P.) - Os pe-

§ a o
nal "Aftonbladet" dá detalhes

ríódícos salientam que o obje- sobre os recentes bombardeios
tivo russo é a destruição abso- de Berlim. O número de mor-
luta do poder combatente da tos só nos dois últimos bombar-
Alemanha, o que exige a perse- deios elevou-se a 11.000; uma

guição do inimigo até suas bomba "arraza quarteirão" cau
guaridas mais reconditas. Apro- O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA sou 200 mortes nas instalações
xima-se a hora em que não fi- Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES da "Bayer", em Kurfursten-
cará um alemão em toda a damm. Os dois últimos raids a
Ucrânia tendo início, em toda

Ano XXIX I Florianópolis-Segundao;eira, 10 de Abril de 1944 I H. 9080
Berlim foram os de 22 de mar-

a parte, a grande obra de re- ço, em que os americanos lan-
construção", declara o "Prav- -

_ o çaram 1.500 toneladas de bom-
da" em artigo de fundo. Acres- ItSpalham ..se 05 ratos Novo cargo Ival

ser demolida bas; e o de 24 de março, em que
centa: nesse dia feliz não olvi- Londres, 9 (U. P.) - Parece I Rio,9 (E.) - Vão ser exuma-Ia RAF despejou sobre Berlim
daremos nossos irmãos que que Ribbentrop se transferiu Ide Giraud dos os despojos humanos exis- 2.800 toneladas de explosivos.
continuam na miséria e na es- para Viena, onde instalará seu II I tentes na igreja do Bom Jesus, Os suburbios industriais mais
cravidão ; nossa felicidade não ministério no Hotel Imperial _Argel, 9

.

(U. P.) :- Informa- que será demolida brevemente. atingidos são os de Dablem,
será completa até que êstes se I enquanto os chefes nazis se çoes .a�tonza�as dIz_em que. o Os referidos despojos serão co- Zehlendort, Grunewald e Ha
tenham unido a nós, até que concentram em Munique. Comité de Libertação Nacío- locados em caixões apropriados lensee. A área de Ciemenstadt
tenham sido vingadas as lágri-I As defesas de Viena estão nal aprov?u o ato nomeando o � e ficarão á disposição da 11'- ficou arrazada, Os bairros in
mas das mães russas". sendo reforçadas. general Gíraud par� o cargo de mandade do Bom Jesus do Cal- dustrlaís de léste e norte pare-

Inspetor geral das forças arma- vário. cem ser os menos atingidos.
das.

Grandeataques nazistas repelidos
Argel, 9 (U. P.) -_ As tropas do Quinto Exército, forte- Empregaram-se

mente entrincheiradas na cabeça de praia de Anzio, repeliram para roub&lr
violento ataque dos alemães apoiado pela artilharia e inflingi- Rio, 9 (E.) -- As menores
ram graves baixas ao inimigo. Êsse ataque foi repelido com Palmira Rosa da Conceição e

granadas-de-mão e armas menores, segundo o comunicado ofi- Maria das Dores de Souza Cruz,
cíal de hoje. As tropas britânicas somente tiveram reduzidas ambas solteiras e de 16 anos

baixas e isso na noite de ontem, quando repeliram uma nutri- empregaram-se em um restau
da fôrça de patrulha nazista, que tentou sondar as posições do rante sito na varzea da Juru
Quinto Exército, a dois e meio quilômetros ao sul de carroceto·ljuba, de propriedade de Ade
O inimigo, no entanto, deixou numerosos mortos no campo de mar dos Santos. Das férias diá-
batalha.

A ��! a�e�t�a���rftIâ���asd�ur��: Contra o aumento das cotas de café
Vão fazer nova prova de forca nheíro que chegou a somar um 'No.va Iorque, 9 (U. P.) - O contra o �umento d:: proposta.
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total de Cr$2.500,OO. Brasil se apara ao aumento das J o que fara na reumao da pró-
Argel, 9 (U. P.) - O l'ltl�l:)}a luta lna zona ?e An�lO ,avI,. \ Ademar levou o caso ao co- quotas de café, tratado na úl- xima quarta-feira. Recusou-se,

vou-se onten:, e em C?nSeql:611,u,a os oose;vadoI,es a�1 echta�lJ nhecimento da P Delegacia Uma reunião da Junta Inter- no entanto, a declarar se o au
em .que os �hados e os alema.es, :-;eyrep�:a�ll, para nov � �rov a Auxiliar que o apurou conve- Americana do Café. Esta de- mento será ou não votado,
de f�:·ça. �lOlento� comba�es. de �l tIlhall�r :em sido tIa_V,'Ldos� nientemente, tendo as duas ern-: e!al'ação foi feita pelo sr. Eu- diante da atitude do Brasil.
A ar tílharta do QUll1,to .E::<e�clt(J 1>1 OV?cOU ""I �nde ��plos�o n,H pregadas suspeitas confessado

I rICO Penteado, delegado brasi- Externando um ponto-de-vista.
I :na casa .o(;u�ada pel� mmngo, a m�Is. de .tr�s qU1lo�letl os >�c: que efetivamente se haviam! leiro. nessa junta e seu atual pessoal, afirmou o sr. Peuten
)--. sul d� �Istell1a. E_n�lementes, o ,111a:01 ObJetlv� �o c�nhonelC empregado para roubar. Com presidente. Acrescentou o sr. do que "reputa injustifícãvel

alemao foram as vIzl11hanGa� do.cammho .� 3. qUll�:netl o� � n,o� o dinheiro desviado das ferias Penteado, que regressou há qualquer aumento de cota,
l'oe�t� de C�rrono. Cento e ClnqH�nta proie�eIf c�lIal� sO�le a., IPalmira e Maria das Dores ad- uma semana do Brasil, ter re- uma vez que não há iminência
p.oslç�es all�das, enquant� Úuet oLlàros es a e �cImAe�l os f: a�

-

; quiríram vestidos novos, "Man- cebido instruções do govêrno de escassez de café nos Estados
tll�ana nazísta lançaram o ie os e propagan aso re o 10n e

Iteaux", dois relogios de pulso brasileiro no sentido de votar Unidos".
OCIdental. no valor de Cr$ 350,00 cada um -------------

P d d b·,· A tA. G .·a e outros objetos. Vão iniciar o canhoneio de Odessaer oa O O 31 afino. n OUIO are As duas ladras foram presas
Sacramento, Califórnia, !J (U. P.) - Antônio Zania, com e vão ser processadas. Moscou, 10 (U. P.) - Nestas últimas 48 horas os rUSSOR

:38 anos de idade, conhecido profissionalmente pelo nome de An- aniquilaram, em todos setores, mais de 105 mil soldados nazis ..

tônio Garcia, o maior bailarino do mundo, obteve parecer fa- /O dr Gmbbeis tas. Na frente de Raselnaya, as fôrças soviéticas conseguiram
vorável da Junta Consultiva de Sacramento para que lhe seja I • W

.

cercar de 5 a 6 divisões nazistas. No setor de Skala encontram-

concedido perdão ela condenação que lhe foi imposta por c:'i�np I LONDRES, 1.0 (U. P.) - I) se cercados uns 200 mil soldados nazistas, chegando a cerca de

de rapto. Antônio havia sido condenado a 12 anos de prisao. dr: Goebbels fOI nomeado p�r 100 mil o número de alemães que estão envolvidos nas zonas

O více-aovernador votou contra a petição, mas foi vencido pe- HItler para o cargo de admí- de 'I'arnopol e Cernauti. Outros despachos salientam que na

los seus companheiros da junta, que disseram ser Garcia na- nistrador ci-:il de Be:lim. Fr.i frente de Odessa os russos começaram a concentrar poderosas
tural da Espanha e ter lutado contra o ?,eneral �raI:co na guer- o que anunciou a emI�sora de baterias para iniciar o canhoneio, em grande escala, das posi
ra civíl. Garcia foi companheiro de baile da bailarina Carm�n L_?ndres baseada em mforl?a .. ções nazistas naquele porto. Segundo observações oficiais, pode
Amaya e é esposo da bailarina Lola Montes. Em 1940 Zanía çoes }rocedentes da capital se dizer que já começou a grande operação de cerco de Odessa,
natnralizou-se mexicano. alema. onde se encontram encurralados uns 100 mil soldados nazIstas.

Violentos

Os danos em Berlim

, "

sene de
"

navais
Pearl Harbour, 9 (U. P.) - Oficialmente, foi divulgado

que se registou, úo Pacífico Central, uma série de vitórias na

vais das maiores já verificadas na história da Marinha norte ..

americana. Nos dias 2Ç) a 3] de março, os japoneses perderam
46 navios afundados ou avariados e 214 aviões destruidos posi
tiva ou provavelmente avariados. Essas perdas foram ocasio
nadas durante inúmeros ataques que os norte-americanos em

preenderam na zona central do Pacífico.

vitórias

I
Presentemente, pouco se fala em plagiato. Até

há pouco tempo, a íncrepação de plágto, d� quando
em quando, se fazia ouvir nOB arraiais ht.erano;(\.
Para não citar senão dois casos - e dos mais nota

veis - de que bem nos recordamos, aludiremos às

acusações formuladas, a respeito, contra Gabl'ieHe
d'Annunzio e Anatole Franca. Fizeram época. Rios
de tinta. escorreram a propósito. Todos nós, que es-

.\ tamos de cabelos brancos (francamente brancos 011

sob a camuflagem química da Juventude Alexan

tlre••• ), não esquecemos ainda o ascandaloafsslmo
rumor dos debates travados em redor daquelas duas

eminentíssimas figuras do mundo das Letras. Mas,
porque ambos continuaram a proceder como dantes,
a disputa crítica tornou-se vã - e extinguiu-se...

. Hoje, no meio de abundosa produção livresca,
quase sempre apressada, extensamente medíocre e

na qual o lavor do estilo é posto em plano secundá

rio - aabando-se mesmo ceTtos autores de desarti

cul�l' obtravejamento íntimo da língua vernácula,
quando, na maioria das vezes,. não há nisso ne.nlH1ll1
propósito deliberado, mas SImplesmente a ll1con

fessada falência de não na terem estudado CO!U

amor e segurança, - hoje, diziamos, fala-se pouco
em plágio. Talvez porque todos os que escrevem são

profnndamente originais, ou porque o plagiato se

tornou processo literário difundido, praticado e acei
to sem nenhum caráter pecaminoso, ..

II
Disse Rel1!y de Gour111011t que "a psicologia do

111ag;iário se prende naturaln'l!ente à do ladrão, e am-
�
I

Plágio •.. Sim ou não 1
..\L'rI�O FLORES

bas à do avestruz. O plaginárío ou é ignorante e

acredita que todo O mundo é ignorante; ou êle sabe,
e então a vaidade l.he faz crer que é o único a sa

ber " (1). Em regra geral, o plagiário supõe que
nunca será apanhado em culpa. "O jogador de lote
ria escolhe um número e acredita que êle sairá; o

plagiário escolhe um número e crê que não sairá,
Todos os números podem igualmente sair. Eis por
que é desarrazoado jogar na loteria, ou roubar, mes
mo milhões, ou copiar, ainda que sejam quinze li
nhas, de uma obra em cincoenta volumes" (2).

Todavia, há plágios só aparentes. "Há plagiá
rios inocentes. A memória, que os espiritualistas
persistem em considerar como uma das faculdades
da alma, outra coisa não é senão unia biblioteca de
('Jichés sensoriais: uns vivazes, outros alterados ou

apagados. Portanto, a lembrançr, de umSl leitUl:a po
de-se conservar no cérebro, ao mesmo tempo que
alí se acha abolido qualquer vestígio das circun::;
tâncias que localizavam, situavam essa leitura na

realidade; a recordação toma a forma de inspira
ção, de criação subconciente, e o autor julga recolher
I'la sua própria fonte a água pma e nova dum poe
ma borbulhante, quando não faz mais que transva
sal' líqUidos antigos" (3).

4. memória tem caprichos extraordinários, e

ordinários (no sentido depreciativo do termo). A
observaçã dêsses fcnômenos reservou larga mar

gem às lembranças deformadas ou truncadas, as

quais, segundo Ribot, são perfeitas "doenças". Re
feriu êle, por exemplo, o caso de Lineu, que, já ve

lho, ao reler as suas próprias obras, exclamava, :1
revezes:

- "Como isto é belo! Como eu desejaria ter
escrito isto" !

Não menos curioso é o caso de Macaulay, que,
também. ao fim da vicia, "se ouvia ler, de noite, qual
quer COIsa, acordava pela manhã com o espírito
cheio de pensamentos e expressões ouvidos na vés
pera, e escrevia-os, na maior boa-fé sem duvidar
que êles não lhe pertencessem".

'

E Remy de Gourmont resume: "O plág ío ino
cente é sempre sintoma de doença e está sempre li
gado a um enfraquecimento cerebral, quer passageI
ro, quer definitivo, ou a um estado epiléptico. O plá
gio voluntário denota igualmente doença, mas 11a
moralidade" ,

.

III
Há poucos anos, publicou em LisbOa Q sr. Cruz

Malpique, professor do Liceu Nacional Salvador
Correia, um livrinho de titulo bastante ambicioso:
('omo se faz um escritor. Nas suas pág'inas, quase
sempre correntias e amenas, são inúmeros os pr.�
ceitos, conselhos e observa�ões de grande justez't.
Mas, de longe em longe, repontam conceitos que, às
vezes, raiam a iüeoel'êuela ou à banalidade.

Toda a gent(:' sabe que um escritor não se fa�
(Conc!ue na 3a. página)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Em alguma parte da Aus- metros de espectadores.
I tralia, março (Por Lenore LU-/ Qua.ndo Shaw, o maestro Ia
I cas, - Copyright da Inter- vorito, apareceu com o seu

I Americana).
- Uma das mais jazz, 4.000 pessoas encheram

notáveis influências dos norte- o salão, e muitas centenas es

americanos na vida moderna é peravam fóra, na esperança de
a moda de dancas como o Jam, entrar. I

Argel (Para êste jornal) .-� o Jive e o Jiiterbuç .. , A multidão se conpunha de I.
A notícia de que o general Milhares de moças autraü- entusiásticos dançarinos de
Charles de Gaulle acaba de anas, que nunca tinham feito Jitterbuq, dos que queriam
conceder a Cruz de Resistên -I mais, em matéria de dança, do ouvir música e em parte de
cia, com uma citação, à sra. que passos rápidos e fatigantes curiosos que queriam ver que . . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

���I�ã�i�:l:�B;ol���Ó��oam;ape� i�: ;:���s ��i;�g��s 0�9 v�r��:; ��1�f�� ��l?���� f���::s�a��; I f---�-êõ;iPÃNmAh'�ÃLIÃNÇAD��BAí-Ã::· '--1'"que muitas mulheres francesa:sj onestep, estao agora tao peri- mando a curto prazo. I.. •

estão desempenhando na inces- ritas nas danças modernas co- Artíe Shaw conservou três I � Fundada em 1870 - Sede: B A I A
sante batalha da França.. mo as suas contemporâneas membros de sua orquestra pri-

�
lNCENDIOS .E TIL·tNSl'OR'fES

A sra. Pierre-Bloch tornou americanas, vibrando com a mítíva, tendo escolhido os ou- Capital e reservas " Cr$ 71.656.189.20

possível a seu marido e a cinco música de Artíe Shaw, o famo- tros na Armada. Diz êle que Cif,·a. rio balanço de 1942:

aviadores e paraquedistas lJ�i- 80 chefe de orquestra californi- nunca teve uma orquestra tão � �:���:sabil1fiadeS :::::::::.:::: ��: 4.9��:���::�:��
tânícos fugirem de uma prísão ano, que acaba de fazer a sua

I
boa. .:' Ativo .. __ .. . .. . .. . .. C"$ 1l}5.9GL917./"

francesa, auxiliou aviadores. primeira grande exibição para � Slrust.ro s [lagos nos últimos lO anos c-s 64.986.957.2',

brltánícos e americanos abatt- as tropas norte-americanas, na A julgar por êsse acolhimen- .. Responsabilidades c-s 7G.736.40L30(i.�o

dos sôbre a França a alcança- capital australiana. '1 to, Artie, aos olhos da mocida- � Bens de raiz (prédios e terrenos) Cr$ 23.742.657.44

< DIHjçrORES: - Dr. Pamfilo (j'Ultra Freire de Carvalho. 1),., F'r a ncisr-u
rem as fronteira.s, trabalhou A Cruz Vermelha Norte-j de australiana é considerado o

.. de Sé e Anísio Massorra.
durante meses na organizacão Americana obteve o salão da I maior astro que até hoje pisou:- Agências e sub-agênctas em todo o terrttórjo nacional. - Sucursal TIO

do movimento de resistência e, Prefeitura abrindo suas portas em terras australianas. < Uruguái. Reguladores de avarias nas principais cidades da América. Europa

finalmente, fugiu ela próprra aos soldados e suas pequenas; I Por aí se vê que a música po-':' e Africa.

da Franca depois de ter 'sido horas antes da abertura, havia pular também identifica .os � AGENTl<"J F,i\[ FLOH.I.<\NÓPOLlS
� , , C A 1\1 I' O S L O B O & C (A. - Rna Felipe Schm ídt, n. !l9

condenada por um tribunal de' na rua uma fila de centenas de povos. � Caixa Pos1al II. 19 _ Tt>lefolle- I.(lH:J _ Eml. Telegr. "A]�IANÇ!\"
Vichí a 20 anos de trabalhos I .

;. SUB-AGENCIAS .EM LAGUNA, TUBARÃO, lTAJAi, 13LUME;

�nando o sr. PjelTe-B�o.ch U '

rugíu de um campo de pnslO-!
neiros alemão e recebeu a!

APROVADD PELA SAÚCE FUBLlCA SOB. N." 3384 - 15 \ 1925

"Croix de Guerre" das autori
dades de Vichí, em 1940, êle
encontrou-se com sua. esposa
no centro da França, onde, em
1941, começaram a organizar a

resistência, entrando posterior
mente em contacto com Lon
dres, de onde foram enviados
aviões para auxiliá-los.

Alguns desses aviões lança
ram dinheiro para financiar a

resistência. Em outubro de
1941. o sr. Píerre-Bloch e sua

esposa foram a Marselha, afim
de distribuir dinheiro para os

líderes daquela cidade. Ambos
foram detidos pela .polfcía fran
cesa, sob as ordens de Pierre

Pucheu, então ministro do In

terior, e interrogados durante
trinta e seis horas. A sra. Pier-

re-Bloch trazia no cinto urna

lista dos nomes dos líderes que
haviam sido procurados em

Marselha e conseguiu engulir o

papel onde estavam escritos 0S

nomes, afim de que o mesmo

não caisse em poder da .polícia.

i
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de

Mas êsse relatório somente
se refere às grandes compa
hias. Um exame de 77 peque
nas firmas demonstrou que es�

tas necessitariam globalmente
mais 600 trabalhadores depois
da guerra do que empregou
atualmente.

"I' Crediária Para-Todos"l

I
UMA BASE DESTRUIDA - o estado em que f:cou o base
nipônica na ilha de Roi derncn rtro a viol êricícr do bombar
deio naval e do ataque aéreo que precederam à invasão do
o.r-qu ipe lcqc das Marshall pelas forças nor-te- americanas.
Na ilha de Roi, agora em poder dos fuzileiros nor-te -o.me-

ricanos. os japoneses possuíam uma grande base aérea,
tFóto da Inter·Americana para O ESTADO).

INSíGNIAS

De conformidade oom os Estatutos, convoco os srs. associados
para a sessão de Assembléia Geral Ordinária, a realizar·se no próximo
dia 12 de abril, quarta·feira, às 19.30 horas, na séde sooial, na rua

Trajano, 13, sobrado, para a eleição da nova Diretoria.
Florianópolis, 5 de abril de 1844.

ADAUTO FREITAS, Secretário.
GRIPE O TOSSE O BRONQUiTE

Cid d
Agentes para o interior deste Estado

1 a e que serv�
Aceitamos para cidades, vilas e fazendas. Servico facil , para o após-guerra
honesto, rendoso e poucas horas de trabalho por semana. Pode Peoría, Illinois, '" março sas industriais, empregando 97
ser exercido por pessoas ativas, srs, ou moças, sem prejuizo de (Inter-Americana) - Esta ci- por cento de todos os trabalha-
utras ocupações, Trata-se de uma tradicional Cia. de crédito dade de Middle-West, com uma odres da cidade, acham que po

e originais planos de amparo à economia. Peça urgentemente população de 120 mil habitan- dem manter 29.000 trabalha
i rformações sem compromisso, para «elA. BRASILEIRA" tes, tornou-se centro experi-jdores nos seus empregos depois

Caixa Postal 1.696 - SÃO PAULO. mental dos rumos da indús-. do armistício. Isto significaria
.---.-------------------.--.-- tria no após guerra. I

a dispensa de apenas 1.000 ho-

Sociedade Anônima Comercial Moellmann Peoria foi escolhida pela Co- mens que estão empregados no

missão de Desenvolvimento período de guerra. A cifra de
Econômioc como centro de pro- empregados em janeiro de
vas da comunidade. Por mais 1940, o melhor período da ante
de um ano, todos os emprega- guerra, era de 22.000.
dores, desde a menor mercea

ria de esquina até a maior fá
brica, teem feito cálculos sôbre
a possibilidade de proporcionar
emprego aos soldados desmobí
lizados e manter os empregos
atuais.

,
Um recente relatório da Co

missão mostra que 54 emprê-

Danças
lO

americanas na Austrália

Ih (H'Íjr.nlli�. mesmo nA" pu

I
bliear1n�. 060 serâo devoJvt

dos.

A dir eçâo uão se reaponss
biliza pelo! conceitos emi ti

I
dos no, artigos usinlldo.

..

Homenageando os Heróis da nossa Força Aérea,
os fabricantes do Vinho Reconstituinte Silva

Araujo acabam de publicar, para distribuição
gratuita, um luxuoso folheio em oito côres, com
indicações detalhadas sôbre as insígnias; unifor
mes e' distintivos da nossa gloriosa milícia do ar!

Peça ainda hoje o seu exemplar .

de experiência

o distinto público de Florianópolis faça-nos
uma visita e ficará conhecendo o que há de
melhor na praça, além das vantagens que
oferecemos nos seguintes artigos: Capas para
cavalheiros, senhoras e crianças, de todos os

tipos; Manteaux, . Sedas, Lãs, Peles, Case
Ternos feitos para homens e cr ianças' Calçados, Cortinados, Tapetes e Congoleuos.
Temos secção especíalíaodc para conf scçdo de luxo, sob ..medida.

Para ...Todos) Rua Felipe Schmidt, 3a-Esquina Gerônimo Coelho--Telefone: 1595

I AOS Labs. SILVA ARAUJO ROUSSJ;;L S. A.
I Caixa Postal 511 _ Curitiba
,
Peço enviar--me o foLheio "A Nossa Aviação".

I
'.BBBB- 2 ·6 9

Heroina francesa
condecorada

Acham·se à disposiç'ão dos srs. acionistas, os do
cumentos de que trata o art. 99 do decreto-lei n° 2627.
de 26 de setembro de 1940.

HUGO. MOELLMANN, Diretor-gerente.
-----�-------------------

FARMÁCIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
BoJ" e amanhã &erA a sua p.referldJI

Oro... ...clunal• .; e8trnnll;'elras - Homeopatlu - Pert-.mart.. -

Artlllol
.

de borracba.

PRECOS MÓDICOS.

miras,

NOTE BEM:

«Á Crediária

, R.UIl .. . . . . __ . . . __ .. __ .• _

: Cidade __ Est(!do .
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Desfalcada a
•

aviacao alemã
Londres, 9 (U. P.) - Desde janeiro a Lutrwatte perdeu 2.700 aviões em com-

bate e em terra. Os alemães não estão em condlções de refazerem tais

perdas, em face dos arrazadores bombardeios de suas fábricas

O santo do dia A posição comercial
do Brasil

, -
IVida Sociali• •
: , .

:Fizeram anos ontem:
o menino: Cláudio FuIlgraf;
os srs.: Proc6pio Borja e Fran

cisco Gouveia;
a sra.: Julio Dutra Lopes;
a menino: Dione-Dilsa dos Anjos,

filha do s r, Dimas dos Anjos.

Fazem anos hoje:
As 51'05.: Marília Ferro Bo rotc '

espôsa do sr. cap. Risoleto Barata,
e Nadyr Amaral Ferrat·i, espôso
do sr , Flávio Ferrari;
a srita.: Lurdes Maria Cardava;
os 51'S.: Ildefonso Juvenal e Otá-

vio Pereira Brito;

ICl m.en inc : Norma Stael d'Acam-

para;
o menino: Sylvio D'Alascio.

TEATRO I
Estreou, sábado, com a co-Imédia

'" A vergonha da fami

lia" a Cia. Delorges, no Tea

tro Alvaro de Carvalho.
Ontem, à tarde, essa peça foi

repetida. À noite, encenou-se, a
comédia "As três Helenas",

tendo sido aplaudidíssimas i)é\

artistas que a interpretaram.
Para hoje se anuncia a co

média "A mulher que se ven

deu", e, para amanhã, "O ma

Inca n. 4".

Tendo a emprêza do Cine

Imperio, do Estreito, contrata
do um filme para o dia 10, o

festival da Arte-Clube naquele
teatro será no dia 12, com o

drama "LAGRIMAS DE ESPO

SA" cuja interpretação está a

cargo das consagradas amado

ras Alba Norma, Ione P. Frei

tas Zule Saibro, e Ceci Guio

ma�', e dos amadores Antônio

Silva, Aldemiro Reis e Jorge
Silva.
No ato de variedades o Arte

Clube apresentará eletuzar:-tes
bailados com as stas. SIlva

Cunha, Zule Saibro e Ida T.

Freitas.
A sta. Silva Cunha vocaliza

rá também diversas canções.
" ,

Por fim assitiremos á extrea

do "Quarteto Serenata" com

escolhido programa de val?as.
Por tudo isso o novo festival

do Arte-Clube está destinado a

ter verdadeira enchente.

r.--.__-_ w�·

As anedotas e ptadas aparen
temente Ingênuas são grande!
armas fie desagregação mane

jadas peja "qulnta.coluna"
(L. D. N.).

,r;:�1}JlJ!!!: P E R F E I T OI

''!J) � V�
Produto científico para embelezar os seios

10 de abril

SS. Terêncio, Af.ricano e Nova Iorque - março v=

Companheiros, Mártires. (Serviço Especial da Inter-

Foi em meados do ;}O século Americana) - A balança co

que, na África, sofreram pela mercial do Brasil, cada vez

fé católica, Terêncio, Africano mais favorável: colocará a re

e um grande número de outros pública latino-americana nu

cristãos. O império romano es- ma vantajosa posição para rea

tava já no declínio. Tanto mais lizar negócios com as out.ras

fanàticamente procuravam os nações depois da guerra, segun
funcionártos nas províncias do acaba de revelar um estudo

extirpar a fé cristã. É êste um econômico realizado pela Uni
A novocaina está sendo fato sintomático. Um govêrno versidade de Nova Iorque.

aplicada no tratamento de eficiente e forte nunca perse- O estudo também achou que
picadas de serpentes, tendo- gue a Igreja. Fortunaciano to- a guerra veio acelerar a índus
se registrado vários casos de ra nomeado prefeito da provín- trtalízação e a diversificação
pessoas, que mordidas por cia da África e veiu tomar pos- econômica do Brasil.
ofidios cuja picada é fatal. se de seu alto cargo. Num bai-, Lembra-se que o dr. Valen
curaram-se rapidamente xo servilismo quís grangear e tim Bouças, Diretor da Cornís
com a aplicação de injeções garantir o favor do tristemente são de Controle elos Acôrdos
de" novocaina. Geralmente, célebre imperador Décio. 01'- de Washington, recentemente
acredita-se que o veneno in- denou, pois, que todos os ha- declarou aquí que as exporta
jetado pela serpente não bitantes de sua província ofe- ções do Brasil para os Estados
atinge o sistema nervoso. O recessem sacrifícios aos deuses Unidos tinham experimentado
prof. Visheuevsky, porém, dos romanos. Encontrou, po- uma grande expansão, dando
aconselha a aplicação de no- rérn, forte resistência da parte ao Brasil uma grande reserva

vocaina - o que, na sua clí- de um resoluto grupo de cris- que podia ser empregada ele
nica, tem dado resultados sa- tãos. Terêncio era seu porta- pois da guerra para compra de
tisfatorios fazendo desapare-, voz. Contra êle se dirigiu, em: máquinas, equipamento indus
cer a inchação e a ardencia primeiro lugar, o furor do gO-j tríal e outros artigos.

���;�l�a�a:en;���af��:da;lOl"� I ��l���:��Ol�aia�o�l��:ae��qu:nt�ll� �-...--.�.----_._............-----_....._---�

malizando a circulação alte- espada deu cabo dos seus C0111- N�o tenhas dúvida em de
rada, Êsse analgesico, quimi- panJeeiros. Julgando o prefeito auneíar um "qnlnta·coluna'"
camente conhecido corno que os horrores da cruel ma:' por maís que pareça teu amf
"monoclor ídrato de para- tança tivessem abalado as go; não merece tua estima um

\
mínobenzoldietí laminoeta - convicções do santo, mandou �raldHr dA V'trla. (I... D. N.).

n01", é menos tóxico do que chamá-lo a sua presença. Mas, �··f·
...·--...--·-_·---..-..�-----··.,...�

a cocaína e presta-se tam- Terêncio ficou firme. Foi ime- uH é e eaeau
bém ao tratamento das pica-

I dSiaa··_tla-Vl110en_tceOdengdoluadtOO' h -I·das de escorpião e lacrau. oraSI elros
Nova Iorque - março

K II
(Serviço Especial da Inter-

para a ay Americana) - Notícias de che-
gadas realmente pouco comuns

Nova Iorque, (U. PJ - No- de café e cacáu brasileiro aos

tícia de Estocolmo captada portos dos Estados Unidos fi

pelo Bureau de Informações de guram destacadamente nas co

Guerra, revela que os alemães 11unas comerciais dos jornais
concederam um salvo-conduto de Nova Iorque, nos últimos
ao "ex-premíer" húngaro, sr. dias.

Kallay, afim de que êste possa Os dados comerciats t110S.
abandonar o território magiar, tram um continuado melhora
rumo à Turquia, A informação monto na situação de navega
revela que o salvo-conduto foi r;ào durante as recentes serna
concedido com a condicão de nas e também refletem a con

que Kally fique alheio>ás ati- t inuaçâo dos altos níveis ;f�
vidades políticas. cords do consumo do café e do
��.IV'J""""""'" r acáu nos Estados Unidos.

As chegadas de cacáu brasí-

er FAÇA fEU.AnÚNCIO PELO
leíro foram. expeclo_nalL10nte

'G
� _,.;randes. As lmp0naçoes de Ie-

�-- .. #".JA�.q veretro só do porto ela lJahia

.... • , I if � a f . '@/) se elevaram a 190 mil, sacas,
2 � ;,J ��

Il�nCJuanto que no mesmo perío-
..,.......... do ele 1943 as remessas se �h

"aram apenas a 47 mil sacas.

Hormo Vivos n.· 1 pala os seios pequenos ou flacidos
Hormo Vivos n.· 2 para os seios grandes. volumosos.
Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta confiança.
" ".ruI. _ Florícmopolís na. Farmac;B8 Moderna.
Rauliveica e da Fé - Em Blumenau: Farmacias
Sanitas e Odin - Em Itaiaí: Farenaeia Santa

Vorrespondência
secreta
A correspondência secreta

remonta às épocas mais an

tigas. São inúmeros os siste
mas de criptografia até hoje
empregados, podendo ser,
entretanto, reduzidos a um

certo número de tipos e en

tre êstes: o método de Júlio

Cesar, que consiste na subs

tituição das letras por ou

tras ou sinais de antemão

convencionados, o método

japonês, que imita a manei
ra de escrever dos nipôni
cos, isto é, colocando as le
tras em linhas verticais; o

método do paralelogramo
com as palavras-chave a

distância determinada umas

das outras; o método de

Scott, o do conde Gronsfeld,
o dos divisores, o telégrafo,
o dos sinais de marinha,
etc. etc. Ultimamente, a

criptografia tem alcançado
grande progresso, servindo

especialmente para uso de

estadistas, diplomatas, Ch8-
fes militares, etc. A Grande
Guerra e o conflito atual

1muito contribuíram para o '.desenvolvimento dessa arte,
que tanto auxilio presta' à
espionagem e à... contra-

Iespionagem ... Nos Estados
Unidos e em outros países,
criaram-se departamentos -------------:

especiais que dispõem de·
pessoal e aparelhos técnicos

para a recepção e decifração
das mensagens criptográfi-

'A novocaína

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

LIVROS
USADOS

raso

Compra e Venda
Literatura. Pedagogia, Psico

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

Aérea, Geodésia, Física, Quí
mica, Mecânica. Carpintaria,
etc. etc.

D.L.ROSA

TAQUIGRAFJA GRATIS.
POR CORRESPONDÊNCIA

Para difusão do único rnê
todo brasileiro, a Associação
Taquigráfica Paulista ensina

gratuitamente. Informações:
. Prof. Paulo Gonçalves. - Rua
7 de Setembro. 107. I: andar.

Rio de Janeiro.
Rua Deodoro, 33

(Conclusão da la, página)

com 2S2 páginas dessa estôfa. Semelhantes livros

têm tanta probabílidade de elar fruto concreto, quais
aqueles outros íntítnladosç ('orno r-nrfquecer, Como
1'('1' feliz, etc.

Ademais, o autor <> dos que malsinam e remo

queiam a Gramática, tachando-a de inútil, obstruto
ra e nociva. Êsse homem ilustre, que quer dar re

gras a quem deseja escrever com arte, não admite

um livro que nos ensina a escrever com limpeza.
}<"] dos que ainda laboram na confusão de estilo Ilte

rúrío e correção de ling'ung'em. • •

,

Mas, deixemos isso. O que pretendemos fazer e

salientar um período seu, pnde não nos parece ha

ver originalidade nenhuma, pois o que se diz alí, 'l\lI
]'accourci, foi dito, extense, por Lessing, no decurso

da sua cintilante pl'olêmica com o pastor hambur··

guês Melchior Goeze, defendendo o direito, que ao

filósofo assiste, de se conservar fora das doutrinas

t'onsagradas.
Escreveu o professor :.vralpique: "Se ao sábio,

por exemplo, dessem numa das mãos a verdade já
descoberta, e, ha outra, a simples esperança de a

descobrir, o sábio enjeitaria a primeira, e guardaria
a segunda" (4),

Vejamos agora Lessing: "O que constitue o vu,-

101' do homem não é a verdade, que êle possue, ou

s;rê possuir: é o esfôrço sinc�l'O, Çl,ue faz, para con-

Plágio •.. Sim ou não 1
que a elegância mental de Humberto de Campos não
se compadecia com a ousada atitude de plagiário.

V
O plágio não deixa de ter. às vezes, certo sabor

de aventura. O plagiário entrega-se à sorte arras ...

t�Ddo todos o.s riscos. É, nesse particular, uma espé
cie de Ankudinov, aquele célebre aventureiro russo
que, surgido não se sabe donde, ousou apresentar-s�
com o nome do tsarevítch Ivã Vassilievitch, lutando
?rava:nente na Polônia e na Ucrânia, abraçando o
islamismo em Constantinopla e o catolicismo em
Roma, indo, por fim, colocar-se à sombra da rainha
Cristina de Suécia; até que um dia, surpreendido
na sua estada em Neustadt, foi agarrado por agentes
russos, levado para Moscou e enforcado. _. (7)_
Também o plagiário pode ser apanhado de surpr 2-

sa. Pois, como já disse alguem, Alá é grande, mas o
acaso é maior .. _

quistá-Ia ; porque não é absolutamente na posse,
mas, sim, na busca da verdade que o homem aumen

ta as suas fôrças e se aprefeiçoa. Se Deus tivesse fe
chada na mão direita a verdade inteira e na mão e'3-

querda a eterna aspiração à verdade, mesmo com

a condição de sempre haver engano, e me dissesse:
"escolhe! ", eu lhe seguraria humildemente a

\ mão

esquerda e diria: "Dá-ma, meu Pai, pois que a ver

dade pura só para 'I'i foi feita!" (5)_
Essa é, cremos, a fonte aonde o prof. Malpíque

foi beber. A feia ação está em que, servindo-se deh,
não a mencionou, como era o seu dever.

IV
Mais dignamente andou Humberto de Campos,

ao contar o mesmo caso. Porém, fiado p.a sua mo

mória, que, aliás, era estupenda, enganou-se ao atri
buí-lo a Schiller. Assim escreveu êle: "Schiller cos
tumava dizer que, se Deus lhe oferecesse em uma

das mãos a pesquisa da verdade e na outra a vel'

dade, êle preferiria a primeira à segunda, pelo r.;ó
prazer de encontrá-la através dos obstáculos" (6).

Enquanto o escritor lusitano dá a idéia COl110

sua, o crítico brasileiro, embora errando ao indicar
lhe a paternidade, procede1.l com toda a li::iura, �

1] Remy de Gourmont: «La probleme du style»6.' edição. Paris, 1907, pags. 139.140.
2) Idem. obra citada, pago 142.
3] Idem, obra citada, pago cito
41 Cruz Malpique: «Como se faz um t\!Icritor". Lis

boa, sem data. pag, 59,
5J Conforme A. Bossert: (Histoh'ê de la littérature

alIemande», Poris, 4. B edição. pags. 339 .. 340. .

6] «Crítica», 1" série, Rio, 1933, pag. 258.
7J Em «DictionnQ\re d'Histoire. etc,», de M.-N.

B01.lillet.
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d é, sem dúvida, ° sr. NUl1lAlS

O I Dareloso, preparador elo símpá-]
ti.co gr.ernio amadorista Cris ..

]11111 MIra F. C.
l1li1 1 _

Antes 'de enfrentar o esqua-
- drão elo América F, C., Numas

Florianópolis, apresenta no I Em épocas passadas, era () orientou magnificamente 0S Icenário desportivo do país, cer- '1 n OSSb meio futebolístico, pon- seus pupilos, ensinando-lhes a

tos fatos que chegam a provo- teaclo com diversos clubes eles- nobre arte de chutar.
var o riso de pessoas as vezes portrvos e hoje "Il�ris" ele tu- E a inesperada vitória que I)

bem carrancudas. tebol. Crispim Mira colheu sobre o

E razão têm elas ele rir, pois Vejamos, em rápido bosque- América, pela dilatada couta-
como reza certo adágio: "O jo, os clubes que disputaram gem de 10 x 4, veio confirmar
riso desopila o figado". com ardor o campeonato da ci- a experiência de Numas Cardo-
Mormente no íuteból, temes dade: so como "entraíneur ", pois �l8

os nossos casos inéditos, pró- 19HO - Avaí, Figueirense. já foi um dos mais ericientes
prios desta ilha dos "CIlSO" =n- Tamandaré. Barriga-Verde, Ex- "foothallers" que militaram o

rus ", ternato, Independência e Adol .. Avai.
Em tôda a parte, até mesmo fo Konder. Parabéns, pois, ao sr. Numas

em nosso "hinterlancl", o tute- ] 942 - Avaí, Figueirense, Cardoso pela brilhante vító "h
hol sp destaca dentre todos os Atlético, Iris e Tamandaré. alcançada. graças à

\
sua brí-

esportes, praticados em terr-as H14� - Avaí e Figueirense, Ihante orientação.
brasílfcas, ao passo ... que em 194:4 - As sombras de todos '"'", ........

Flortanópolts é relegado para êles. Cronista Waldir de
planos inferiores ... em senrli É vergonhoso, triste e deso- Oliveira Santos
a capital do Estado .. , é o lador o quadro que apresenta I Transcorreu sábado último,
cúmulo elos cúmulos mas negar o pebolisrno em n�ssa capital; o aniversário natalício do sr.
não se póde. E ainda ha quem diga que aqUl!'waldil' ele Oliveira Santos, au-
As. crônicas esportivas, que se trabalha pelo esporte, xíliar-de-redacâo do "Diário

diàriamente vêm impressas nas Como vemos, o futebol em Oficial do Est�do" e apreciado
colunas de nossos joruais, não nossa terra progride como cronista esportivo em nossa
se cansam de apregoar os nos- "ca�da de caYaI�'·. capital. Isos valores, mas de nada adian- Nâo temos mais nada ... tu- Embora tardiamente. o "Es-
tam. do desapareceu, apesar-de ter- tado Esportivo", que 'tem em
Gasta-se papel, tempo e tra- mos diversos "footballers " de, 'Valdir um dos seus mais efi

balho, em rabiscar de quan-Io bo� ",onta.cJe. . I cientes colaboradores, envia o
em vez, essas notícias, sem que E este prezados leitores o seu cordial abraço de felicita
no entretanto, os apêlos dos grandioso "índice de progresso ções,
cronistas esportivos da cidad i do futebol ilhéu ... "

Isejam atendidos, mas como Nada mais nos resta senão, Entrou em negociações
sempre havemos de prosseguir atirarmos sôbre o seu jazigo as I De fonte segura informam
em nosso trabalho, pois um dia nossas flores de saudades e gr.l-I nos que o Paula Ramos expe
qualquer, algum espírtto mais tidão, dizendo: •• Jtequíescet in I diu um ofício aos diretores dos
avisado há de. reerguer? pebo-I pare!'. (Waldir de Oliveira' clubes de Blumenau, propon
Iísmo nesta CIdade paraiso. Santos). do a realização de uma partida

amistosa naquela adiantada co

muna do norte do Estado.
Um esq.uadrão de valer.

.. !) 2�/11/4g - Esperança 7 x Palestrando com o diretor
Se realmente existe um clu- J e1'1 2. esportivo do Paula Ramos, sr.

be varzeano que nestes ,Últl-l 1/10/43·-: }�sp�rança 7 x Ranulfo S011sa, declarou-nos
mos meses tem despertado a Imprensa Oficial 2.

que o clube escolhido será de
atenção do público e da crôní- ?/12/43 -- Esperança 7 x preferência, o Grêmio Esportí
ca esportiva da cidade pelas Ipiranga 2.

vo Olímpico (ex-Blumenauen
suas brilhantes "perrorman- 30/1/44 - Esperança 5 x se) e a data para a realização
ces" frente aos mais destaca- Crtspírn-Mira 2. da peleja será, possivelmente,
dos esquadrões dá nossa var- 6/2/44 - Esperança 7 x

no próximo domingo ou no dia
zea êsse clube é o Esperança C. A. Juventus 6. 21 do corrente., ' .- n�/9f44 = 9 -

F. C., gremio formado por de- � I -/ .f'...sperança.., A Provavelmente a diretoria do
tentos da Pan itenciária do Es- Palmeiras 1. bi-campeão elo vale do Itajaí
tado. ] 2/:3/44 --.- Esperança 9 x concorde pois a proposta é
Fundado em 15 de setembro Imprensa Oficial O. bem vantajosa, tanto para este

de 1943, de acôrdo com o pla- !9/3/44 - Esperança 2 x clube como para o campeão
no de reeducação, introduzido Ipiranga 3.

. amadorista de 43.
pelo sr. Rubens Ramos, diretor 26/3/44 - Esperança 3 x Caso as negociações che-
da Penitenciária, o clube des- Abraham F. C. 2.

guem a bom termo o Paula Ra-
tinou-se à prática do futebol, 2(41_44 - Esperança 8 x

mos excursionará a Blumenau
como fator indispensável à Corintians 1.

.
com todos os seus jogadores.

saúde do-s presidiários. COl,?� :reem, � maior parte alguns dos quais são verdadeí-
Possuindo o esquadrão bons das YItOl'laS obtIdas foram por ros "C'racks" que militam o

jogadores que se tornaram ve'·· co�tagens. �em alarmant�s.
+

amadorismo em Florianópolis,
daeleiros mestres na arte de .E a segmnte a atual dll'euo- inclusive 'l'atú, Jair, Minela,
c:hutar e autênticos cavalheirs ria do Esperança F. C. Carioni, Lae,rti, Nery e Labeta.
em tratar os seus próprios ad- Presidente de Honra, dr. Ru� Aguardemos a re.sposta do
versários, o clube tornou-se al- b�ns de ArEllda . Ramos; vic:e- Grêmio Elspox'tivo Olímpico.
vo da admiração do público eg- (11to, dr. �oao Gualberto Furta-

porti vo da cidade. do; pre�ldente,. Rodolfo Ros- Rigoroso treino do Figueirense
Com poucos meses de exi,- ler;.. vrce-pr:s.ldente, Nestor

I Sexta-feira últimit, pela ma-' e Sua Grande. Companhia de Comédia. apresentando:
tência a novel agremiação já Platt; secretar.lO, Lauro Grul!- nhã, o "Esquadrão de Aço" 1e-1 A mulher que s vendeudisputou 16 partidas amistosas, b�; 10. tesoureIro, _Dbaldo. Bn-, vou a efeito um rigol'oso ensaio I e
vencendo 12, empatando uma slghelll: 20 tesoureIro, Gml:18I-: de conjunto, no gramado do es�' Pieços: Cr$ 660 (cadeiras numeradas), Cammotes: Cr$ 33,00,
e sómente 3 vezes conheceram me :.\1adsen; orador, MarCIano tádio da P. C. D. Balcão' Cr$ 6,60 e Geral Cr$ 2.20.
a derrota. Jardim; patrôno, Agenor Car- AGUARDEM! a peça de maior cartaz no Teatro' Nacional:
Eis a relacã,o das partidas doso e diretor-esportivo, Ar,,- Será n, dia 23 o torneio Ial-a' Bonecaefetuctdas p'elo disciplinaclo no Fernandes.. (clnitium» dos amadores

gremio da Penitenciária, no C?mo? g;ra11l�do mterno ?3,
curto período de 19/9/43 a Pelll�enc.,laI'la nao atende as Informam-nos que o tOI'nelo

. �

d t 1 b "Interno" de Amadores será
2/4/44: e::agen�Ias e ou 1'OS cu es, a

19.'9/43 _ Esperança 4 ;x (hretoI'l�" dentro
. �m breve, realizado no dia 23 do corrente.

Amérka 1. const�'Ulra �m estádlO de gral1� Para a sensacional tarde 1)e·

25/�1143 _ Espel'ança 3 x des dlmensoes. bolística do dia 23, na qual seri
COlintians 1. Fazemos votos� para que a apontado o C'ampeão do tOl'·· O

17/10/43 -_ Esperança 5 x nove,1 agrellliaçao· esporti Ia neio, os clubes filiados Mtão

tpiranga 5. eontmue como até agora lia ativando os seus preparativos.
,

24/10/4� - Corintians 4 x sua marcha acelera,da, para o

Esperança 3. progresso do futebol Ilhéu.

Bl/10/43 -- Esperança 5 x

C. A. Juventus 4.

21/11/43 -- Esperança 2 :x

CJ,lI'itib�nos 5.

Dra. L, GALHARDO -- Ex
médica do Centro Espíri to
Luz, Caridade e Amor, co

mu n ica a mudança do seu

consu l tôr'io para a Rua Bue
nos Aire$, Z20 - 10 andar,
Rio de Janeiro, onde passa a

oferecer os seus préstimos.
Escr-evo detalhadamente - CASA MISCELANEA. distr i
nome, idade, endereço e en buidora dos Rádios R. C. A
)elope selado paro. a res

I
Victor, Vávulas e Dsicos.

osta. Rua Trajano, 12.

Indice de progresso
fuleból ilhéu. ._

Móveis
Comprar, vender ou alugar

só na

A SERVIDORA I

[a maior organização no

gênero nesta capital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

«Salão americano (

Recen temen te iristeledo
nesta capital, para ondu

lação permanente, eq u i

pado com todo conforto,
j e está Iu ncion sn do o

{. SALÃO AMERICANO" ,

sito à rua Visconde de
Ouro Preto, 11. 2 (ao lado
do "Beja Horizonte").

lherro da ilustracão a-cima, oferecer
lhe. em amável gesto. um cálice do

excelente aperitivo KNOT. Iembr&
se V Sia, de acrescentar, ao agrade
oet .. gentileza:ESTEE 1.41'1-
SFi'1 () NElI APEí?1TIVO

í'nEDII.ETtJ!

I
li/'! p/lODUrO /lA I(h'OTSA.Ih'/)••(OI1. ê SEGuROS

· 1T#••J.I.I ""'

CURSO PROVISóRIO DE
EDUCAÇÃO FíSICA

(Reconhecido pejo Govêrno
Federal)

EDITAL

Preços módicos e

serviço garantido
............-_ .-.-.-_---.-.-_-_-.-.-_ _ , >

GRATIS 1 peça este livro

Declara aberta a inscrição aos

exames vestibulares
Comunico aos interessados que se

ilclw aberta a inscrição para os cxa
nrcs vestibulares, mediante o qual
scrú permitida ai matrícula no Cur
so P. de Educação Física do Es
tado.
1.)5 candidatos deverão satisfazer os

-cgui n tes requisitos:
a) - Ser normalista;
b) - Ter 18 anos e menos de 30,

de idade;
c) --Ter bons antecedentes;
d) -- Ser vacinado;
e) -- Ter boa constituição f'isice,

e mental,
A inscrição será processada me-

'diante requerimento dirigido ao

Inspetor de Educação Física, e de
vidarnente instituído dos compro
vantes das alineas a, b e c.

Qualquer informação a respeito,
poderá ser obtida, diár lumcntc, na
lnspetoria de Educação Física (rua
J oào Pinto, 42), no horário do ex
pediente.
Florianópolis, 5 de ianeiro de

1944.
Cap. Américo Silveira d'Avila

Diretor

AG. f"ETTINA,j

DO DIA

DOENças DOS elES
E REMÉDIOS

2a.feira HOJE

CIHE
A's 8,30 horas:

3". Récita
Continúa o ruidoso sucesso de

D E L O RnG E S

A vitória

f
I
I

I
I

II
"

li:1 �
I I:.'

DEl'ARTAMTh'10 TEONlCO

I U. C. B. L.

'! -t'("1ft
ENVIE UM CROZEIflO f.fJl SeLOS PARA o POR�r POSTAI.

UZINAS CHlMICAS BRASILEIRAS L1DA
C<úJ.a Po,lClL. 7' - 1 A »0 fie AlIhL _ E.1. do S. Paulo

40s sofredores

uc,. D.N ••• N, 11. DE 1"4 ....

CIHE «IMPERIAL)}
A's 5 e 7,30 horas:

melhor filme jamais vindo das linhas de trente: A campanha
do General MONTGOMERY, Toda a ação do

8° Exército na Arrica:

COMPLEMENTO NACIONAL (DFB) Nat.
PORTUGAL, PORTAL DA EUROPA (VaI. n.O 3 de

"A Marcha do Tempo)>>
Preços: Cr$ 3,00 e 2,00 Livre de Censura

CARTAZES
HOJE

no deserto"A Bandeira Nacioual Quando em 1"'fI",
posição horizontal, e h·ii ao centro da
testa da coluna. ee Isolada; à direita da
testa da coluna. se houve!' 'Outra bandel.
l'a; à frente e ao cent!'o da te8ta da co

hma., dois metros adiante da !,inha Jlel".
deJnlils formadas. se coneorrerem trê.
li" JllIII� Illl,ndeira.". (f)twrllto-IN 1\. 4.1i�1i,

Numas Cardoso
Um dos melhores "eoachs"

ô� a,:rp.a,dore$ dI:!- llOSSI:I. çl.lp1ü,·l
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A falta de êxito de muitos homens, tanto nos

negócios como na vida social é, muitas vezes,

uma consequência de sua má apresentação:
o desleixo no barbear impressiona desfavora
velmente, chegando a desmerecer a capacidade
profíssional e a dedicação ao trabalho. No en

tanto, quando se usa Gillette, fazer a barba
diariamente torna-se tão fácil que constitue
um verdadeiro prazer! Adquira ainda hoje o

novo aparelho Gillette Tech e passe a barbear
se todos os dias por este processo higiênico,
prático e econômico!

YOU PÔR. A snutte À PROVA
f COMEt;AR. V/DA NOVA.'

Gill.ette

• • •

� Ult �Ir�� DaVal� f! �r!m a u a na �va r� an. a
Cabo Gloncester (Nova Bre- tamente a disparidade de

nos-I
cionados de maneira que não 110, com perigo até ele afogar-se, tes, aqui há um correjo que

tanha) - março - (pelo Sar- sas situações em Guadalcanal se estragam, cada pacote con-: antes do amanhecer. traz cartas da pátria. Um cor

gento John W. Black; Copyrl-l com a da Nova Bretanha.

ltem
uma ração completa, que- Em virtude do grande aper- reio 6 tão vital para o moral

ght da Inter-Americana) - À! Aqui na Nova Bretanha, por satisfaz até ao mais faminto feiçoamento da .cirurgm e

me.
- dos combatentes, C\)fi·,G.J ali

campanha nesta Ilha é como
I

exemplo, os alimentos são dos homens, contendo, ainda dicína de guerra, muitos ho- menta é as rnunícões. Em Gua
que uma réplica á de Guadal-' abundantes; depois de passar por cima, doces e cigarros. mens são salvos. diariamente, dalcanal, entretanto, só che·
canal. I durante muitas semanas em Aqui também temos rêdes o que ainda lhe.') proporciona gou um correio, depois de um

O nosso assalto em ondas eS-1 Guadalcanal sob o regime dos que nos proporcionam um pou- a oportunidade de levarem mês que já estávamos comna
tabeleceu a cabeça de praia. As "corned Beef" e com o arroz

ICO
mais de conforto, pelo me- uma vida civil útil. o que tal- tendo. Na Nova Dretanha, as

tropas de choque a alargaram. I que eapturávamos dos [apo- nos nos conservam livres dos vez não conseguissem em Gua- cartas já eram' distribuídas aos
Foi formado um perímetro de neses e, ocasionalmente com a mosquitos .e da agua; porque dalcanal, em virtude das situa- soldados, quatro dias após os
defesa. Então, uma cunha foi carne enlatada de carangueijo nestas campanhas do Pacífico, ções desfavorabllissimas em nossos desembarques. Muitos'
introduzida nas posições vitais I

dos nipônicos, até as "rações acontece muitas vezes que o em que ali Iutavamos em ple- até suspeitam que os funcio
dos japoneses, onde havia im- J

de ferro", nesta ilha de Nova soldado, ao despertar, se en- nas selvas. Aqui na Nova Bre- nários postais tenham,
.

tam
portantes aeródromos.

I

Bretanha, parecem refeições contra ?entro de um charco
..
O tan?a, os casos de Malária são bém, participados dos desem-

Mas, sob determinados as- dignas de uma mesa real. uso, pOIS, destas redes e muito muitos menores. barques, com os Sacos de corres-

péctos, há uma en_9rme dite- E os a!imentos na Nova Br�- melhor do q�e dor��jr sobre Fi?a11?ente, e de suma im-I pondência amarrados nos seus

rença, como poderao testelI!-u- tanha sao excelentes. Acondl-
I um "poncho" estenaldo no so-, portâncía para os comba'cen.- ombros ...

nhar todos os veteranos que in-
tervieram nas acões ofensivas
em ambas as Ilhas: Guadalca
nal e Nova Bretanha.
Em Guadalcanal, os inimi

gos tinham o domínio d? �r �
do mar. Aqui, êsse domínio e

nosso - e estava soberbamen
te combinado, agindo estas
duas armas numa sincroniza
ção maravilhosa, como se as

nossas operações tivessem sido
"ensaiadas" muitas vezes, an

tes de entrarmos em ação.
Em terra, também a supre

macia do nosso lado. O nosso]
efetivo, suprimentos e equipa
mentos obscureciam completa
mente os dos japoneses. Espe
cialmente quanto aos equipa
mentos, a nossa sUJ?eri?ridade Iera absoluta. Às maqurqas de

guerra das fôrças
�

de .Tojo �SSl�
miam uma aparência msigni
ficante, quando comparadas
com as nossas.

Já em Guadalcanal isso não :••_ _ tHil••••••••••••••••••�
se dava. À nossa principal ar-:

Ol)" I,$.. ,' C.,."\·0110' $1',
Ima; então, era a nossa firmeza : :e a determinacão inabalavel de e
•

que os aliados não poderiam: I
ser desmoralizados e que ali I a_saltámos para ficar, como pri-
meira etapa do caminho que: CONTINENTAL inos havia de conduzir até 'I'ó- I
quio. O moral da nossa tropa, .:

.

As .1em Guadalcanal, foi a "forta-· mais famosas musices, com os mais

leza ínexpugnavel" que os: Famosos althtas. •
amarelos encontraram e ante :. ia qual tiveram de capitular. ÚLTIMAS NOVIDADES
Mas, se apurarmos todos os:

N RADIOLAR :detalhes minuciosos, desde as I a (( »grandes formações, até ás me-
. :

nores unidades, encontramos: Rua Trajano, 6 I
ainda muitas out.ras diferel'l:- i I
jaSI q,ue caracterízam períeí- �••• IIJI \I••••••

Aparelhos elétricos para
ONDULACÃO PERMANENTE

�

o NOVO
APARELHO GILLETTE TECH

• Dotado de eficientes aperfei
çoamentos nos pontos essenciai4
ao confôrto do barbear, Gillette
Tech é o aparelho tecnícamente
pedeito: Use sempre GiJ1ett.
Tech com as insuperáveis lâmi
nas Gillette Azu 1, legitima..

.;. :.:
'

_

_ _ : .. .;.:.:.:.: :.:-:.;.:.:.:.:.:-:..:::::
di MEU CASO LIÇÃO REFLETE 1
::;::: OVE APROVEITA A MUITA GENTI o;'
ii!: SEM O AUXILIO DA GILLmE :
:}: EU NÃO SERIA GERENTE!::'.:.:

SUA PROPRIA

e seus acessórios r:.

SECADORES DE CABELO i.
os tipos mais aperfeiçoados e �}i"de qualidade garantido �

"

JI.em.f1.M na. .ttauq.ua'Ul.a ,a .f1U1Ma
-

-

FATORES
Fabricante:

NICOLAS DARVAS - TÉCNICO fATOR
"INTEGRAL"

Ditlribuidores exclusivos:

IPARElHOS ELÉTRICOS FIITORES lIDA.
SÃo PAULO

Rua Ollmpia, 124 - Tel. 5-6531

G

t��
Ha solnmentcs que

Jazem envelhecer. E as

Senhoras. que déles pa
decem. o sabem muito bem.

sadôlo para SU3S vitimas.
Defenda-se contra êsses soo

Inrnentos, que são evitáveis.
Use A SAUDE DA MULHER.

Taes são as Irregularidades Regulador, tônico. anti-dolo
no funcionamento do deli' rosa. o poderoso remedia
cada organismo feminino, traz no nome o resumo de
como excessos, faltas, pe- suas Virtudes. A SAUOE DA
fiados dolorosos. que tornam MULHER e uma garantia de,
cenas fases do mês um pe- saude e bem-estar, �'1

�f-r;r---- ...

Á SÁUDE DA' �fULHEn

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

Ral Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.64Z
li ��"'I. � dODÜcilit

_1

-r->

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.,_.6.._-----------..0-ES..'.A-D.o-_s_e.;;l_u_n_d_a_._'e.i.'.a_'0_.d..e.A...b_'i...I=_d...e_••'9_.4....4....... 1Bt.��!II'!'eAll ._�jI'j""!g!,,,,,.';'

PII.aLIII
IIIRI[all

CONTRA caSPA,

QUEDa DOS CA-
RESSURREIÇÃO UE cmsro

"Êle não está aqui, mas
já ressuscitou .. ." Lucas
24: 5, '6.

É M ..uS QOE UM

NUME, É UM
iI)(BOLOI

ilustre confrade sr. Gustavo
Neves, digno diretor do De

partamento Estadual de Im

prensa e Propaganda.
À custa dos maiores esfor

cas e sacrifícios, soube êle
criar para si um lugar de
merecido relêvo em nosso

meio intelectual. Nós, que
sempre acompanhámos �t

�;: :pvlt�J�1��ev:i:1:����E Caíndo como um raio sôbre Od�ssa iU���:lnW:A
mos como companheiro de ::VIOSCOU, 9 (U. P.) - Os I ção, que se calcula em cerca ele
trabalho neste mesmo diário, russos começaram a batalha 100 mil homens, ou de poder Avaí 9 X América 4onde deixou rutilantes tra- pela posse de Odessa propri .1,- apresentar uma prolongada re

ços da sua aguda ínteligên- mente dita. :1<] isto depois de sístêncía na cidade.
da, sentimo-nos à vontade atravessar as últimas defesas l\IOSCOL',9 (U. P.) - Reve
para lhe gabar os méritos alemães com a rapidez dum leu-se que os avanços soviéti
profissionais. raio. As tropas soviéticas, des- cos para Odessa foram realiza-
No alto cargo, onde hoj- tarte, preparam para breve a dos principalmente durante a

se acha, tem êle sabido por- libertação dêsse grande porto noite, quando o frio endurece
tar-se com discrição e espí- do Mal' Negro e a destruição os lodaçais, permitindo o pros
rito concillatórí o, pois nerr completa da guarnição nazista seguimento da marcha. Tanto
uma só vez se deslernbrou de que ali se encontra. As colunas a cavalaria como a aviação es

que foi um simples jornalis- vermelhas ele tanques e infan .. tão desempenhando notável
ta, embora. dotado de cintí- taría aproxima-se da praça '!8 papel no transporte observa
lantes recursos, e de que ;1 \ Odessa por três c�i:'eções, . ;l�- i ção, pois os aviões leves pode�ltransitoriedade está na es- I quanto que os avioes SOVH'tl- aterrtssar em campos enxar

senda mesma de tudo quan- cos atacam as rotas marítimas! cados .

to se relaciona com o ser hu- afim-de impedir qualquer ten- MOSCOU, 9 (U. P.) - A
mano. I tativa de evacuação. Acredita- emissora de Londres informou
No transcurso desta data I

se que a velocidade do avanço que "destacamentos suicidas"
pois, é com justificado júbilo russo destruiu as últimas espe- alemães foram transportados
que o saudamos. rancas alemãs de poder salvar rapidamente para Odessa com

50FRE DE CA mais do que �lma diminuta fr�- ordens de d�fender a cidade a
-

çao da semi-cercada guarlll- qualquer preço.

TARRO E NÃOCOmpre· corda e enforque-se! O m�retríc�oOUVE BEM? Nova Iorque, �i (lJ. P.) -- O testamento ele Mary Gress R:I�, 9 K) - Segundo _f?i
Cubery lega dois dólares para seu esposo, com a condição de. noticiado , o chef� de PolICIa

que "empregue um dólar para comprar uma corda com que Sp entrou �m entendimentos com

eutorque". A sra. Cuberv não disse o que deve fazer o herdeiro a Pr�feI�ura para u�� nova

com o dólar restante. O grosso da herança ela o legou a seu �ocalI�açao ?O meretrício, p�l:a
filho. O esposo da sra. Cubery declarou: "Ela foi má para co- esse �lm, fOI apont�do o mono

migo durante tôda a vida". ��S�l�S�� �:�: :s���:��es�o�
a atenção e o cuidado que me

rece.

BELOS E DEMAIS

nFECCOES DO

COURO CABELUDO.
A morte de Cristo na cruz

do Calvário teve tríplice fina
lidade: foi a punição judicial
do pecado; foi a punição de
Jesús Cristo como substituto
de todos os pecadores, foi a

punição cabal e plena que es ..

gotou e expiou todos os peca
dos da humanidade. Penal, vi
cária, expiatória foi a sua mor

te, como há muitos séculos an

tes anunciava o proréta Isaías,
Atentai para a sua sublime

profecia: "Verdadeiramente
êle tomou sóbre si as nossas

enfermidades, e as nossas dô
res levou sôbre si; e nós o re

putamos por aflito, ferido de
Deus e humilhado. Porém, êle
foi ferido pelas nossas trans

gressões e moido pelas nossas

lníquídades: o castigo que nos

traz a paz estava sôbre êle, e

pelas suas chagas fomos sara

dos". A morte de Cristo foi um
concêrto misterioso de Justiça
e de amôr: "onde abundou o

pecado, superabundou a gra
ça" .

Segundo o calendário cristão
amanhã comemoramos o do

mingo da Páscoa ou da Res
surreição. Na verdade Cristo
morreu, mas Aquele que era. o

Autor da vida não podia per
manecer para sempre sob o po
der da morte. No primeiro dia O aturdimento, provocado pejo
da semana, logo, de madruga- catarro. é muito incômodo e ahor-

recido. As pessoas que não ouvem
da, foram procurar Jesús entre

bem, que sofrem de zurnbidosr nos
OS mortos, no sepulcro, porém, ouvidos e padecem de aturdimento
em vão. "Ê]e não está aqui, catarral, encontram pronto alivio

.,

ltou" A'
, tomando PARl\UNT - o remédiomas JU ressusci OU. SSIID e

realmente eficaz no tratamento da
que os Cristãos têm em Jesús afecção catarral. Pela sua ação
uma radiosa esperança, pois tonificante, Parmint reduz a"infla-
êle depois de passar pelo vale mação do ouvido médio, causadora Londres, H (U. P.) - A RAJ<' lançou mais de 48.0bO tone- R p II· do ataauesescuro da morte apresenta-se i�ofl��l�����', EC���1J�ez o�i�n��l���O� fadas de bombas sôbre a Alemanha no' primeiro trimestre de e e n ô
triunfante a dizer-nos: "Não :10S ouvidos e a dor de cabeça, e 1944: os alemães lançaram sóbre a Grã-Bretanha, no mesmo
temas: Eu sou o primeiro e o .lesaparecern gradualmente o aturdi- período, umas 2.400, Nova Delhi, 9 (U. P.) - O
último, e o que vivo e fui mor- .nento e a dificuldade de ouvir. Esta informação foi hoje fornecida ao Parlamento pelo Q. G. de Mountbaten anunciou
to, mas eis aqui estou vivo pa-

Parmint é obtido cm qualquer faro
ministro Sinclair .. Acrescentou que a percentagem de perdas que os nipônicos arremetem

rnácia ou drogaria. pelo sul, suleste e Iéste da cida-ra todo o sempre". Apoc. .... Todos que sofrern de catano, sôbre a Alemanha e territór io ocupado, no mês de março, foi
I h 1 t d t 11: 17, 18. iturdimento catarral e zt, xbidos a mais baixa dos últimos doze meses. de dte mtp a, es ant o au�a.

A ressurreição de Cristo tor- nos ouvidos, farão bem expex ímen- men .e en regues a a aques JSO·

:��)l��:�iOl��ii���sdee es���od���� �;;;�;��'-7�-;-;;-V-;e De Gaulle é o comandante supremo \i;��:n��e:����g;��m����SC�l�:
/

ram de apresentar teorias com cheio de vida.

I I tãníco que todos esses ataques
as quais procuraram negar és- Semelhantemente, são all- ARGEL, 10 CU. P.) - O g:.\- neral Gíraud foi chamado pelo �sol��os tex:n sid� ::epelidos prse fato histórico. surdas também, as teorias de neral Giraud desmentiu tives- general De Gaulle para conte- as orcas imperiais, enquan o

Um dêles, Strauss, afirmou IKeim, de Renan e de outros se renunciado () cargo de ("0- rência na Vílle des Glychnes Icontinua.n: �s �ficiais brítâni
que Cristo não morreu, mas racionalistas, o que, infeliz- mandante em chefe das fôrças I propriedade dêste- às 11,30 ho-. �o� a �Iga.�lz�I os planos de
na cruz sofreu apenas uma mente, não podemos demons- armadas francesas, correndo: ras (te ontem, a propósito de e esa a ._c_I_a_e_. _

síncope ou desmaio de que 1'e-! tre aqui, pois eançariamos O entretanto a informação, ho- �lla desigllação para? cargo de I Co ·11 hel·ra' Precisa-se de
tornou, talvez, sob a ação exci- amigo leitor. ras mais tarde, de que o gene- lllspetor geral das forças a!'- Z I .• uma na Pra _

tante dos aromas com que em- A ressurreiçã.o de Cristo é 1'301 Giraud foi designado jnsp> madas e seu consequente afas-I ça Pereira Oliveira, 18.
balsamaram o seU corpo tirado! uma gloriosa realidade: Êle foi tor geral do exército. Segundo tamento do comando em chefe I � ."

da cruz. ' Imorto crucificado, sepultado, uma nota do Q. G. aliado, o ge- das fôrças francesas de tel'l\t, fomprar na CASA MISCE·
As provas da morte de Jesús, ao terceiro dia ressurgiu dentre neral De Gaulle passou, en�ro- lUar e �1'. Informa-se que Gl- LANEA é saber economizar.

são as mais concludentes pos-Ios mortos e foi recebido em ci- tanto, a exercer o comando SLl- raud fOI apontado para aquele
síveis: Pilátos só autorizava o ma no céu onde vive e reina premo das fôrças armadas cargo pelo Comité Nacional Em Paris
descimenta do corpo depois deI para todo o sempre. "Varões francesas, de acôrdo com reso- de Libertação, na quinta-fei· Londres, 10 lU. P.1-A rádio decertiíiC81'-Se que já estava sem Galileus, \ porque estais olhan� jIução tomada pelo Comité 1'a, última reunião realizada Paris anunciou que a aviação
vida. Os encarregados de sua do para o�; céu? lDsse Jesús, que Francês de Libertação Na- pelo referido Comité, na qUrtl aliada atacou os subúrbios daquelo
veríficacão não lhe fraturaram dentre Vós foi recebido em ci- ciona1. aboliu o pôsto de comandant,h c_a_p_i_ta_l_, _

as pernas, pois já estava morto. ma no céu, há de vir, assim co- ARGEL, 10 CU, P.) - O ge- chefe.
Além disso, antes de seu corpo mo para o eéu o vistes ir".

di.881' retirado da cruz, um so:- at�� 1: 11; . t' " .•
Os tanques ao am oucos

da�10 romano, com sua lança, (uanto a lmpo:,tancla �SUPI;; Mos('ou, 9 (D. P.) __ A situação dos alemães eerca,dos em

�.tl�vessou-lhe. o pe�to eu o co-, ma dessa dou�llla: lede. >::l,
Skala é ainda mais desesperada. O llúmero de baixas e pl'isiot aç�o, d,?nde �orrou sanoue. : I Pau.lo .em sua 1 ePlsto.la .

aos
neiros aumenta à medida. que a atUlharia russa vai reduzindoágu�., Nao estJvesse. 1110rt�,..m ! C?rmtJOs, ,

cap .. 1�,' Escut,aI ,O a bolsa adversária. A armadilha de 8kala foi dividida em vádul)lt�velme�te terIa mOI lIdo, gI�,nde aposto!o. Ora, se. ::;e
rios setores autônomos; os "tanks" alemães a'nd�ll1 como loucom esse fel'lmento mortal

porl prega que CrIsto
.

ressuscitou
cos de um lado para outro buscando breeha de escape.sua natureza. dos mortos, como dIzem alguns "

Washington, (D. P.) _ OApesar de tudo, vamos ad- dentre vós que não há l'essul'- A
'

li- e d
.

Departamento de Marinhamítir que não tivesse morridO,! reição de mortos? E, se não há U lima esp rança o «eixo» anuncia que em outros dez ato�
como argumenta Strauss, che-j ressurreição de mortos, tam- Londres, 9 (U. P.) � "Fra-' mátieas relacionadas com ::I Iões das ilhas Marshall as fÔf-
fe dos l'acionalistas. Então I bém Cristo não ressuscitou. E cassou rotundamel1te a última próxima invasão da Europa. ças norte-americanas estabele
Jesús, pelos seus sofrimentos, I

se Cristo não. ressuscitou, é vã esperança do "eixo" para evi- "As Nações Unidas -- disse o ceram a soberania dos Estadosnão passaria de um moribun-, a vossa fé e ainda permaneceis tal' a derrota, procurando criar sr. Sttetinius - encontram-se Unidos.
do, que mal se arrastaria Inos vossos peca.dos. Mas ago- um ambiente de desconfianç:a mais llróximas da vitória, ago- O comunicado acrescenta quedo sepulcro, a reclamar sómen- ra Cristo ressuscitou dos mol'- entre as Nações Unidas. "Esta ra, porque aprendemos a pld.- praticamente, não houve resis
te cnic1ados médicos; e seria tos e foi feito as primícias dml afirmação foi feita pelo sr. nejar e combater juntos; e nós tência japonesa e que ainda
ineapaz de produzir, como pro- que dormem. Porque, assim Stte.tinius, sub-secretário de l1ão abandonaremos a coopera- permanecem em poder dos ni
duziu, no espírito dos discípu- como a morte veio por um ho- Estado norte-americano, atual .. ção que, o presente, nos tem pônicos quatro atolões.
los desolados, abatidos e des- mem (Adão), também a res- mente atluí. O diplomata esb- levado para a frente, rumo à :-__..... ...

cepcionados, aquela impressão surreição dos mortos veio por dunidellse fez essa declaração I vitória" .

de um que venceu a morte, de um Homem (Cristo)". sôbre a unidade aliada, pouco ---- _

um (jU6 era realmente o prín� A ressurreição de Cristo é a depois de sua chegada à capita.l SCORE DO FOLE
.cüpe da vida. DelJDis de sua. nossa ressurreição. Porque britânica, ao trocar impreSSÕ'2S

4 9 8ressurreição esteve Jesús qua- buscais entre os mortos ao que com os líderes britânicos sôbre
reuta dias entre os homens, vive? Ê]Ie não está aqui, mas uma larga cópia dé assunto.;,

'.
-

falando sôbre o que dizia 1'es-1 já ressuscitou". Aluem, dentre os quais se des.tacaram, Marco de 1944
.�f;:ito a9, l'el!:1:t:> de. DeJl.�! 13 d��'... A. P. �,{, provavelmel'ltli', qUf!stões diplQ'- --.-. ,,_..._�...,_.....-.,...

Tótuéo CAPILAR

'PORéEXCEkÉNCIA

No jogo travado, ontem. em Io in
vile, entre o Avaí e o América,
saíu vencedor o primeiro. pela alta

contagem de 9x4, sendo marcado
res Bráulio (4), Tião (2), Beclc ,

Felipe e Saul, para o AvaÍ. e Co
cada (2) e Zequ írrho , para o Amê-
rica.
Por falta de espaço hoje, somen

te amanhã puhlicaremos detalhado
noticiário das festividades da inau

guração do estádio do América F.C.

Mais bombas britânicas

Caíu Odessa
Moscou, lO U.P. - A rádio de Ber.

lim noticiou que as fôrças alemãs
evacuaram a. cidade de Odessa,
sôbre, o mar Negro.

Mais 10 atolões em

poder dos aliados

Dr. ALEXANDRE DE
MATTOS

CIRURGIÃO DENTISTA
Cons. Rua Nunes Machado
n. 1 _. (Edifioio S. Francisco).

Consultas diariamente
das duas às 7 horos .
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