
Tropas francesas
Argel, 18 (U. P.) - Tropas

francesas estão lutando ao la
do dos britânicos, canadenses
e norte-americanos em terras
da Itália. Segundo informan
tes oficiais trata-se de um con

tingente veterano da luta con
tra os alemães que já comba
teu ao lado das fôrças aliadas
na Tunisia. Os soldados fran
ceses estão equipados com ar
mamentos norte-americanos.

Terceira derrota

o
Moscou, 18 (D. P.) - A melho

ria das posições do exército do ge
neral Vatutin, ao longo da furiosa
mente disputada linha do rio Te
tercv, a oéste de Kiev, constituiu a

terceira derrota dós ataques de von

Munstcin em quatro dias.'o MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES Contra-ofensiva dos
guerrilheiros

Londres, 18 (D. P.) - Os guer
rilheiros jugoeslavos empreende
ram uma, con.tra-oíenaiva, depois de
(Ieter os nazistas nas zonas de KOI'
dana e Kenija, na Croacia. As mais
recentes informações indicam que
00' guerrilheiros continuam avan

çando e que 'os nazistas sofreram
grandes perdas quando tentaram
'�onler os contra-ataques lançados
pelos soldados do marechal Tito.
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trinta Desbaratando os submarinos dohá na EspanhaAinda
mil presos políticosNova Iorque, 18 (D. P.) - Don tragédia e de horror. Deve r ecor

Estcvan Bilbao, ministro d.a Justi- dar que os espanhóis são grandes
ca e atual presidente das Côrtes lutadores c também grandes run

Éspauholas, diz que o número de corosos. Em nossa Guerra Civil,
detidos nas prisões do país ul.in- muito da huta e ela desor-dem este
gc :�O.OO() pessoas, incluindo o to- ve ele parte dos civis e, assim sen

ta] os prisioneiros da Guerrn Ci- do, deter uma pessoa num cár-cere
vi l. equivalia com Irequênc ia a uma
Xurnu entr-evista concedida a cwp1'llra de caráter militar.

Henry J. T ai lo r, correspondente I Em todo o caso,' o número total
d-a empresa jornalistica "Scripps de pessoas detidas chegou ao má
Howard.", o SI'. BHbáo revelou que, 'I

x
í

mo de 300.000. Ouvi dizer que
ao terminar a Guerra Civil' Espa- no ex.í er ior se afirma com insistcn
nhola, excediam de 300.000 as pes- eia haver ainda và ri as centenas
soas encarcer-adas. Ide

milhares de prisio nc iros poli-
Mais adiante, manifestou que o ricos espanhóis nos cár-ceres do

assunto dos que estão privados. de

IPaíS. Consta, Clamo cifr-a cor-r en te.
líberdade em cár ceres foi objeto, a ele 250.000. A respei to, posso tes
a-o {flue parece, de grandes exage- ternunhar-lhe, COlHO presidente das
TOS no exiter i or, o que é de lamen- I Côrtcs. que o número total de pes
tal'. pois "qualquer sombra de dú- soas detidas· nas pnisões esp anhn
'vid'a que possam abrigar com res- Ias, incluindo os acusados (�e qual
peito ú questão dos direitos civis quer Inrlole de delito ou crnne, al
na Espanha não pode f'avo recer cança atualmente 30.000".
nossas relações com ni nguern no

..................._..............._ ...................w�
llll tramar".
Durante muito tempo, acresceu

[OU o sr. Bilbáo, vimos que o ver

dadeiro quadro da situação era

tão t-ergiversado c.omo a idéia que
nós na Espanha tinhamos forma
do, através das notícias, sôbre as
atividades da Ku-Klux-Klaan, por
exemplo, ao consid erá-Ias típicas
da atitude dos Estados Unidos pa
r:.! com as �iberda.des civis".
Em seu caráter de presidente das

Côrtes, o s'r. Bilbáo diz que orde
nou o levalntamen10 de um regis
tro dos confinados e a êsse respei
lo cliecla�'ou ao referido corresp1on
d,en1:e que ".ao teI'mi nar a Guerra
'Civil, êss'e regiS'tw continha os no

mes de mais d,e 300.000 homens e

:ml1:lhem�s. Era um docll'mel1lto de

LO�DHES, lH (I.'. P.) -- Fôrças navais e aéreas aliadas desbar«
'aram, totclmentc, lima fôrça de submarinos do "eixo", que tentou ata
'8,1' dois comboios das Nações-L'nidas, em águas do Atlântico norte. O
rtaque aliado foi lâo cficicutc, que n eníhum elos submar inos nazistas
conseguiu lançar torpe-dos contra: os transportes aliados. Foram af'un
.lados Ires submnr inos nazistas, sendo outros mais, provavelmente,
destrui dos Ol! a varladus. Eleições adiadas

Moscou, 17 (D. P.) - o "presi
dmm" supremo dos soviétes deu a

conhecer LUI1 decreto, adiando as

eleições para o soviéte supremo
para dezembro de 1944. As reteri
das eleições estavam marcadas para
o 'corrente mês. O mesmo decreto
prorroga a ação do atual soviete
supremo até as próximas eleições.

Casinos luxuosíssim.os
POliTO ALEGI1E, 18 (E.l - Serão construídos luxuosos casinos

em Porto Alegre, Rio Grande e Livramento. Apresentará proposta para
li concessão desses centros de diversão a empresa que constrói atual
mente o "Quit and inhn,", o maior e mais suntuoso casino do mundo, si
.uudo na estrada Hio-Pct ropol is.

Vão· pôr em ação a {(arma secrela�) nazista 1Londres, 18 (D. P.) - O Alto- dias, não sendo fornecido ao púhli- a oportunidade de pôr em ação a
:::omando alemão realizou longa co nenhum comunicado sôbre a "arma secreta nazista", .mesmo que
eunião, para discutir a situação importante conferência velebrad:. seja "a título de experiência", nas
nilitar atual da Alemanha, em face pelos dirigentes militares germâ- írcntes da Rússia, Itália e da GrãIas últimos acontecimentos e das nicos. Consta que na referida reu- Bretanha. Ao que parece trata-se
lecis�es !omadas .na .conferên�ia nião foi Idebati�a, entre outros pro- de um projétil :misterioso: que. ao
le 'Ieera. Segundo mformaçoes blemas, a possível entrada da

Tur-, explodir,
absorve imediatamente

,ral1smi�idq�; em Berna, pelo jor�all qui.a na gu�rra �o lado das .�ações. grande quantidade de .oxígenio, su
La Suisse , os generais ialemães Unidas, Alem diSSO, os dir igentes focando as pessoas que :se encon-
-stiveram reunidos durante vários militares nazistas teriam discutido' tram num raio de 200 metros.

.

Novo ataqueMoscou, 18 (e: P.) - Hokos
sovsv, companheiro de Vaauhi n na

vitória de Stal i.ngrnd o, lancou, se

zundo infonmam os alemães. novo

ataque a noroeste de Zhlobi n. na

Hússia Br-anca meridional, sôh1'C' [1

rota de 'Mi,nslL Os adcmâes afir-mam
que o assalto se es,tendeu

.

por to
da a gr.ar.de fre,ll'te coberta de ne

ve, com oito divisõcs de infantn
ria e mais de HlO Ianques rllSW'<

avanrando, (le1)ois de peSlad'H bar·
ntgern de artilhaJ'ia. Os naz,ista,
dec,J.aT.all1 que os rtl!,;S'OS consegui
ram allgul1Is progr,essos iniciais ('

inflo,rmaram que a Iuta continua
nesse setor.

Os Brasileiros na Africa., do Norte Cotólicos presosBerna, 18 (U. P.) - Oitenta
sacerdotes católicos foram pre
sos na região de Milão pelas
autoridades nazistas. Foi o que
informou o "Baseler Nachtris
ten". Acrescenta a mesma fon
te que em Cremona foi preso
o conhecido dirigente católico
Giuseppe Esperanzini.

LOXDHES, 18 CC P.) N0s sil na luta é considerada coisa na ..

ireulos aliados .d(·sta capital .:'oi lur«'l, C'm yista do adiantament·_)
'ccebirlfl COlJl prnfnnda satisfaçiio qne experimentaram os planos
l noticia da ("hegada de c0l11:l11dan- dpsse pais para organiza,r e prepa ..

es e ofieiais do Exército bmsi]eiTo rnr um exército moderno.
t Argel (Africa do .Norte). I Heconla-se que, quando a Itáli_1
Os militares norte-ameriCanr)Sj capitulou, encontravam-se, aquÍ . e

lão podem fazer comentúrios ofi- em YVa�hington, a:Hos chefes l1lili
'iais, visto terem os brasil.eiras tares brasileiros conferencia,ndo
'hegfl'do a uma frente que não é com membros do Exército dos E,·
lirigida de Londres; mas sabe-',e t:;-,dos Unidos.
IUC, em sua opinião, tudo o que ema missão aeronúutica do Bra
or somado ao poder de ataque das sil chegou em outubro à Grã-B,e
ôrças fl.1iadas, onde quer que seja. tanha para estudar os métodos da
IÚ ele ser bem recebido. Também Força Heal Aérea, afim de ruplld
hes dil satisfação a chegada de los nas fôrças aérca.s oe seu país,
,'ôrças aéreas brasileiras ao cam- as quais tem sido, a milldo, e{ogia
lO de batalha, porque confin'na, das pelas <ll1loJ'idades hritânicds
I 111 a, vez mais, a solidariedaldc por Sltal eficiencia no patrulbamen-'
\ll1ericHna com as Naçõe." Unidas. to contra submarinos.
Os britânicos declararam qit<�

,aela. tinham a acrescer à infornHIl-,:ão fornecida pelos hrasileiros,
lOrquanto é suficientemente elo-IIuente em si.
A pa,rticipação ele fôrças do B�'a-

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

ViiOriõsõ···-deseúí6ârqUê-ôorfe-:imericâÕOMELBOl:'RNE 18 (e. P.) - As fôrças norte-americanas, que de
sellllbarcaram no �udoeste da Nova Bretanhai, es!ão cO�ls.o1idamlo rápi·
damente as posições conquistadas. Porr.m repelIdos "ano� con�ra-ata
qnes japoneses. Aviões nipônicos, que tentaram ata'·car as forças !11 vaso

ras foram derrotados pelos aparelhos a,liados. A cabeça-de-ponte e,ta

b'el�cida pelos norte-americanos estú situada· a 430 quilômetros de Ha·
banI. Informações que aeabam de chegar da, Nova Bretanha aCl'esx'clI'

tam que os norte-americanos já estno dominalndo toda a costa da peJ1111-
sula de Arawe.

Choque de trensHeenert, Carolina do Norte, 18
(D. P.) - Elevou-se a 69 o núme
ro de pessoas que pereceram em
consequência da violenta colisão de
dois trens de luxo da Atlantic Cas
tline: A brigada de salvamen.to con
tinua procurando vítimas, entre ,)S
escombros elos vagões destruidos.
Acreditn'-se que existem outros mor
tos e que mais de 100 pessoas re
sultaram feridas.invasão?hora daVai asoar

LONDRES 18 (D. P.) - Não tardarão a, oconel' ilnportantes ope
rações aliadas' em diversos pontos .da Europa. A: �misso:a. de A�gora
anunciou qne, segundo fontes b�m ll1forll1adas, v�riOs exerc.It?� alIados
enconti'am-se preparados nD, ·Gl'a-BreAtanha, na. COl'sega e Slclha, eSl(e
rando ordens de ataque. Aind� ?e acor?o com mformant,e turcos, a vIa

gem elo general Patton ao ProxImo qrIent� pode estar relaCIOnada C0111

os pIa,nos ela i'nvasão da Ellropa�_�.�j_o_s_A_l_la_d_o_s_, _

........·.-_-.-.......-.__,._-_-_·N-.-...-_-_-.-.-_-...·
Chapéus PRIDa

Pijames LEMOBolsas modernas na

Fechado em B. Aires Lei americana, '"""'...._.��!�2�!��-....... ._'V

um jornal sionista O querosene em
Londres 18 (U. P.) - O De- \Mf\SHINGTON, 18 (D. P.) - O Porto Alegre,

, .

"N presIdente Roosevelt assinou Um!1

partamento PolItlco .ova lei, suspendendo a proibição qur Porto Alegre, 18 (E.) - O
Sion", com séde nest� c�pIt�ü, impeelia os chineses ele se conver- :11'. João Dahne, assistente re
'anunciou hoje que o orgao s10-1 terem em ciela,dãos 110rte-ameri- g'ional da Mobilização Econô�
nista "La Idéa Sionista", de canos. mica, baixou o seguinte edital:
Buenos Aires, foi suspenso pe- 'I A IIhurcbl·11 "Faço público que, de confor-
lo govêrno argentino, acres- sra. U midade com os preços fixados
centando que êste jornal. este- LO�DliES, 18 (l'. P.) - Infor- pelo Conselho Nacional do Pe
ve na vanguarda do mOVlmen- r Il�ou-se oficia.1mente que a espôsa tróleo, O querosene não poderáto pró-Inglaterra no começo do 1�rill1eiro l�1inistro, sr. Ohurchill ser vendido no varejo, ao con-
d

' d' a forma

I
partlll da Gra-Bretanha para o 10- .

d $ O� guerra, e � vog0ll;
�

cal onde se encontra enfêrmo o ;mmidor, p(')r maIS e Cr 1,9
çao de batalhoe,s de Judeus ar- seu espôso. por litro".
gentinos que deveriam servir
nas fôrçàs das Nações Unidas. O rei Pedro é por MihailovitchBelgó s presos LONDRES, 18 CU. P.) - Os I guerrilheiros de Tito estão emp!)-gLlel'rilheiro3 do general Títo en- Ilhados em durissima batalha!, talvez
LONDRES, 18 (lT. P.) - Os t�j- conlram-se empenhados e111 violen- ele grande importância para a futurrr

bllnais militares l1[11zistas estao tÍssimos combates com fôrças na- invasão dos Balcãs, () govêrno do
condenando cêrca de lllíl belgaq zis tas lÚ1l11érieml11en te superiores
pOl' mês, os quais são envia,d�s em quase todos os pontos da .Tu- rei Pedro segue apoiando a Mihai
para dois campos de concentraça.o goeslavia. Demonstrando autdácia e lovitch. Em nota oficial, e1ivulga
existen�es .na Bélgica. :f:sses dOI:; tena,cidade espantosas, os bt'avos da no Caim, o rei aJfiJ'ma, inex,pli-
campos. situados em Breennol1ck.e soldados contêm o invasor em qult- Crivelmente, desconhecer como Ch2-
Kabbete, estão 31barrotados de pr'- sc todals as frentes, e 50 lhe per- fes milita,res os hOlnens que estão
Sioneil'l)s, os quais ali permanecem l11item avançar :'t custa de pesadas realmente combatendo os nazistas.
a.té q11e chegue o momento de ser perdas. Deve-s'e destacar, além rlis- E, como se isso não bastasse, desta
enviados pa.ra Q E,eich. Ê elevado so, que em. certos p,onlos os P:J- ca que oS jngoeslavos estão unidos
o índice de mortalidade entre os triota,s séI'vios reconquistaram vá-I nas fileíras de Mihailovitch, que,
prisioneiros devido à falta de ali- rias localidwdes, derrotando gran- segundo constai, nem sequer tem
lUtnlação c' ralhll çlç; hi�hmc. eles fôrças inimigas, El1qmll1Ít, os Irinta mil bOIlH!IlS {,11l arma:>.

na casa

P-ARL�ISO
SchmidtRua Fel. Fone 1629

Cientistas do diabo J ...
Londres, 18 (U. P.) - Os �\azis·

tas continuam fazendo experiências
com gases letais nos ,campos de
concentração, utilizando nos mes
mos OS preROS políticos ou judeus.
A "B. B. C." revelou que, segundo
informações transmitidas por um
holandês que conseguiu fugir de
um campo de concentração, os
cientistas alemães estão experimen- maior norte-americano, segundo
tando gases 'letais no campo de parece, não regressou aos Estados
l\'lauthasen, na Áustria. O fugitivo Unidos eom o presidente Roosevell,e Imais outros 27 presos estiveram
encerrados Inuma dessas câmaras, que já voltou do Próximo Oriente
onde ficaram sob a ação de estra- alcol11panhado por toda sua comi!i ..

nho g·ás. Os cientistas nazistas ob- va. Confirma-se assim, a inforU1:lservam através de uma grossa ja-
nela de vidro as reações produzi- ção de que o gene,ral Marshall
das pelo mesmo. Essas experiên- iria' diretamente para a Grã-Breta
cias duraram' 3 semanas, .sendo, de- nha, anele seria empossalclo .no pôspois, os pacientes examinados pelo:-> lo de comanelante supremo das fôr-médicos qjle procuraram ver o
efeito do gás mos pulmões e no es- ças de invasão aliadas no ocidente
tôm.ag·o dos pa<;ientes. O me�;tno in- _ europeu.

formante salientou que ,13 jovens judeus nâo resistiram ao sofrimento,
e morreram.

Õ"'�-ge-Dê·râr-·-iâ·rsiíâüWashington, 18 (D, P.) - O ge-
neral Marshall, chefe do éstad0

•
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dinários projetos da guerraLONDRES, (B. N. S.) - Grandes' ereto", prossegue Bednall. E unia

.
aperfeiçoamentos estão sendo reali-I vez que até o comêço da guerra

I
zados na construção de aeródromos I quase todos os campos de pouso
na CTrà-Bretan'!la tendo em vista as na In,glaterra eram relvados, 3 sua

[amplas necessidades da, RAF e das substituição pelas faixas de con-

Forças Aéreas americanas - r'cvr-- ereto representa Wl1 projeto de
Ia Colin Bednell, correspondente guerra, comparável à reconstrução

----
-

aeronáutico do "Daily Mad l" de das r-odovias principais de toda a

Londr-es. A construção de 'um cJês- Inglater-ra. As dificuldades não ter- Aten ç' a"" (--) '" ...ses aerprlrp.ps --:- escreve êle mi nam, porém, com a construção �

que já está chegando à sua coriclu- das pistas. "Pontos dispersos oride

Contabl.ll.st�ssão, constitue um dos mais custo- alinha os aviões pousados, çspaço ai
sos e extraordinúrios projetos de para os "hanzars" e acomodações DE ACOARDO- . com o artigo 39, do decreto-lei
guerra. Trata-se de uma entusiásti- do pessoal constituem igualmente 'Iln. 4.178, de 13 de março de 1942, os Peritos-Con
ca e bem sucedida cxperlência no um problema de vastas propor-

I tadores, Contadores, Guarda-livros e Provisionados,

I
sentido de presentear a próxima ções. Por vezes a rede de

instala",
.

que deixarem de erivr.ar os seus títulos à Divisão do
A paz com os surpreendentes aper- ções de UIlI só aeródromo é con:- C M-núncios mediante contráto Ensino omercial, do in ist ério da Educação e Saudefeiçoarmentos realizados durante :r parável à cxí cnçâo de duas ou

I P 'bl' R- d J' '31 dlu rca, no 10 e aneiro, ate o corrente mês,
, guerra". três aldeias. Ainda é necessár!o

',

para apostila e obtenção de número de ordem de re-
O correspondente citado prossc- evitar os postes de alta tensão eló- II . -

gIstro, terão, - a par tir de 10 de janeiro próximo, as
guc, descrevendo as tremendas di- trica, as áreas pantanosas e de, vantagens asseguradas pelos mencionados títulosIiculrlades que foram enfrentadas grama espessa, os mastros de teló- I'- cassadas.

I por
essa organização construtora, grafos sem fios, as regiões sujei-' SOLICITEM' fIn ormeções, sem compromisso. à

que é cncabeçuda pelo Marechal do ::IS a nevoeiros ou ao fUUlO que se II "Emprêsa Intermediária", de M. L. AraÚJO, eetabe-Ar Sir Christopher Courtnoy. Não desprende das chaminés de Ulbr;-II. 15 blecida à praça de novem ro , 23 - 1.0 andar.
se tratou apenais de prover êsse cas". I Caixa Postal. 195 - Telefone: 771.aeródromo de pistas suficientes ao Em, territó ri os de pequena ex- 'I E d ATI '{- "INTER" Fn ereço e egra ICO: - lorianópolis.,------ número cada vez mais crescente tensão com aI Inglaterra. COJU a i

Impossível conter a de aviôes. As dimensões cada vez S�Ia emaranhada

r,C,�<le
de rodovias

I
.

mais amplas c o aumento de capa- tie primeira classe o simples pre

�����}�� Nd�) ��Fp,o_ i::::�:�I���I�;'�:' );;':;:;:;� ::,:��::�:� ��:,�:;,:.:;;:<Li:):��,��::�:;;Ei:� «Justiça para o povo judeu»va da crescente dificuldade ge rtuâ- maiores. A extensâ(: das pistas au- res de aeródromos desempenharam I LdNDRES - dezembro - ,cipais aspectos ua questão e
n.ica em conter a ofensiva da RAF mentou de 1.400 Jardas em 1938, Ião bem a sua ta reíu, que se porle ,(INTER-AMERICANA) - Um' apresenta suas conclusões com
conlra os submarinos é indicada a 3.000 jardas atualmente. E não "voar de Londres a Liverpool --'livro que vem obtendo grande coragem e clareza. Frankens
por estranho lote de aviões inirui- se pode airidm prever até quanto

I
umas 200 milhas mais ou menos _I êxito na Inglaterra é o traba- tein considera que a essencia

sos tle "á rios tipos recentemente a�l1ientará, diz 1\ corrcspondente l lendo sempre à vista pelo menos, Ilha de Mr. Ernest Frankens- do problema não pode ser 80-
abanidos sobre a Baia, de Biscaia, cllarl_o. d

. I quatro aeródromos diferentes. B<!S-I tein, intitul�do "Justiça para lucionado com o desapareci-
- observa o corresponrícnte aCI'!)-

.

Alem diSSO, o problE'lll.a não cO'I-lta este fato, concilie Beclnell, para,meu povo:' .. E um bem pensa.do I menta. dess� povo, a única al
náutico do "News-Chrunicle" .íe slste apenas em construir, para ">, dar clara ideia da imensa contri- estudo critico do problema ]U- ternatíva e o estabelecimento
Londres. "Bcaufighters" da HAF próximos anos, aeródromos 111a.t)-, huiçâo dos construtores de aerri-I daico, escrito por uma autori-: de um estado judaico. E isso

res. me .signific�l também que to-; d 1'0111 os britânicos à of'erisiva aérea
I

dade em �irei�o internacion.al,: só se pode fazer na região à
das as pistas existentes devem ser I anglo-americana. I que examinou todos os prm- qual os judeus estão ligados
Igualmente aumentadas. Outro fa-I pela sua história, suas tradí-
101' de gran(�e monta reside n� fa�o 1 BRR E IRMRlEM O H I [ N T[

ç?es reli�i0S8:s e suas aspira-
se dcscnrolaram na.s Pl'oximidadcs de que as pistas de\"(,lll ser tao ,0-: J.I J.I N çoes naClOnalS.
de bases a.Jemás situadas na cosia lidas e duráveis éOl1lo uma

rOdo-I
No mesmo livro, Mr. Fran-

francesa do Atlântico. via. de primcit'a classe. kenstein examina as rivalida-
Anteriormente, na guel'J'li subllla- "A grande maioria de pistas é Rua V. Meireles, 11 des entre os judeus e os árabes

rina, os alemães empregavam os feita de concreto, lendo uma 1m>-1 na Palestina, à luz da história
gl'andes bOlllba,rdeiros de recllnhe- fundidade de 9 it 12 polegadas, p,)r: PETISCOS Roll-mops - Herrings - Pickles - Cama' e da situação atual, e apresen�
eitllent() "F_ w; Eurier", cuja prin- llllla largura de :')0 li lDO jardas. JSlu' rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de ta uma serie de ponderáveis
cipaI missão era comboiar os car- signifi:a que devem se,r elllPrega-j tainha fum adas _ Pernil - Pasteis - Empadas a:-gumentos a favor das alega�
dumes rll' submarinos. As operru- das mdhaJ'es rle toneladas de con- Salame _ Peixe frito. etc. etc. çoes dos judeus. Acentua o au-

ções do Comando de Costa, que se
- tor que os judeus são o único

realizaram na Baía de Biscaia, povo que já exerceram poderes
1110stram como se está torna,ndo soberanos 'sôbre o país, que
cada vez mais fnttifera a ca>.ça em- eles nunca abandonam, e que
preendicia pelos Sunderlal1ds, Whi· embora a Palestina estivesse
fleys, Wellinglol1s e outros apare- sob .o domínio árabe do século
lhos da BAF. Dêste modo, afim de 7° ao século 11°, nunca' cons

tituiu um estado independente
e separado, mas formava uma

parte da' região que caíu sob o
domínio dos turcos 4 séculos
mais tarde. Depois de um cui
dado xame de todas as auto
ridades (com impressionantes
citações de nomes, datas e ci
fras) com referências à com

posição da população durante
os últimos 9 séculos, chega Mr.
Frankenstein à conclusão de
que cêrca de 75 % da atual po
pulação árabe da Palestina é
constituida por imigrantes ou
descendentes de pessoas que
imigraram durante os últimos
cem anos, especialmente de�
p,ois de 1882, quando começoU
a sistemática colonização pe
los judeus.
Finalizando, o autor discute

a trágica situação dos judeus
no continente europeu, e acon�
selha a que sejam os judeuS
estabe1ecidos na Falestina.,
dando-se todas as garantias
de que não se repetirá o que
lhes aconteceu' no passado.

o ESTADO
Diário Vespertino

Um dos mais custosos e extraor- ESTE �lUHO

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

T�l. l022-Cx. posta1 139

ttSSlNATURAS
Na Capital:

Ano CrI
Semestre CrI
Trimestre CrI
Mês CrI
Número avulso Cri

N n Interior:
CrI
CrI
Cri

70,00
40,.00
20,00
7.00
0.30

Ano 80,00
45,00
25.00

abilitou-se e m e s C r j.
t uraç

ã

o me rca n ti I,
e a l c u l o s , português,
direito comercial
e c o r l' e s p o n d ê n c i a �fiJiã:a.1iíIT"!C;::'II"'UL';'j:..,-./em sua c a s a c o m IIIUCI.. '( "ln I

estes 4 livros q u e

dispensam p rof'e s sur. U'i1UIIIIIUlijllll·HlII =;==,
-==--'

,_

Sou professor ha 25 a no s, mas nunca vi isto. Peça pro s p e l o ao

prOf'1Brando, Caixa 137U S, Paulo. Escola registrada sob 11,0 548 em lHIH.
Abilitou uma geração de alunos e todos trabalham. Junte envelope selado,
endereço claro. Preços modicos. He abilltará em (:; mêses: lerá direito a um

Certificado especialista 'em contabilidade: f ic a rá em ordem e s a tl s te i t o

Semestre
Tr imestr-

Os or i gi n a is. mesmo não pu.

I
hlícados, não serão devolvi.

dos.

A direção não se responsa
tiiliza pelos conceitos emiti

I
dos nos artigos assinados

destruiram dois "Junkcr-Sâ" e um

"F;)ck-Wl1lf-Kl1rier", enquanto os

"Mosquitos" abatiam quatro "Jun
kers-290" durante operações ([ue

proteger os seus sltbmarinos e, ao

mesmo 1 elllpo, forneeer uma sufi
dente eooperação aérea" os germâ
ni<'(ls se viram obrigados ti refor
ÇaI' o Seu. poderio aéreo na cosia
do Atlântico, por intermédio de
(�aças.

A RAF replieou com () emprêg'J
de aviões de combate de longo raio
de ação, tais e01110 o "Mosquito" e

() "Beaufightet''', Os Alemães tive
!'Ulll então de melhora,r a qualida
de dos seus 'tcaças" n,esta área,
lIstlndo () "Jtmker-88", lllol1oplall0
n dois 111Otol'es que constitue a es

pinha-dorsal du sua defesa de "ca
çus" noturna. Contudo, COmo pro
van\ os l·csLllta.dos, os alemães nl1-

rJ[J mais podem fmzer do ([ue utili
zá-los na lula eon,tra o Comando
de Costa sôbre li Baía de BiseaLl,
cm lugar de sua cada vez ma,is de
sesperadru missão defensiva cont:a
o Comando de Bombardeiros sôbre
o próprio tel'1'itório germànieo.

TIRO DE CiUERRA 40

Eleição da nova Diretoria
De ordem do Conselho Delibera

tivo. convooo toços os associados
dêste T. G. para a reunião de
Assernbl'ia Geral, que terei lugar
nesta Caserna, na Avenida Mauro
Ramos, no dia vinte do oorrente,
às 20 horas, a-tim-de que se pro'
ceda à eleição da nova Diretoria,
isto é, que regerá os destinos desta
Sociedade cívico-militar no pr6xi
mo ano d.e 1944.

GUSTAVOR ZIMMER
Secretário

�._.e pp _� .p_ eM P. a

prêitiiia- -õ
-

'iiô-;êrnõ� -e-
-

â.
classes armadas, - ou sfJlAI!
um "quInta· colunl.ta". (L
R. ',1.

DURANTE O MÊS- DE NATAL
PRESENTE VALIOSO E DE FINO (iÔSTO

na A MODELAR
DÊ UM

adquirido
ESCOLHA ENTRE

Sedas, linhos, quimonos e pijamas de seda.
.'- \ ...

Jogos de jersey, blusas finíssimas.

Boléros, capas e casacos de péle,
Impermeáveis para se.nhoras, homens e crianças.

Alguma joia de alto valor!

Prataria Bolivia.na e Mexicana,
,

Aparelhos de finíssima louça inglesa.
Tropicais e casemi}as de linda

recem-chegadas.
padronagem,

rapetes I car.góleuns, passadeiras, stóres.
Maillots e calças para praia.

-

coroá e casemira,Ternos de

Astracãs. Etc. etC.

Acabamos de receber
para lençóe!i.

etc.

finissimo linho ALVARO RAMOSATENÇÃO: CIRURGIÃO-DENTISTA
Rua Vitor Meireles, 18

A E.tatistica MiUiar, del!ltinada fi

facilitar a preparação ripida, e tia
das da Nação, exige que todos óI

perfeita qua,nto possivel, do apare
lhamento material das fôrças arJ11a'
brasileiros lhe prestem cooperaçlo�
,ubtrair-lhe apôio é trabalhar e01l"'
tra o 8r••1I1 em perr•. (D. E. tIJf

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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trabalho feminino e
18DEDEZEMBRO precauções requeridas

Expectacão de Nossa RIO (Pelo dr. Victor G. Hei-
Senhora se. - Copyright da INTER-

Os Padres do décimo Concílio AMERICANA) - As mulheresde Toledo deram expressão aos nos Estados Unidos, estão su
pensamentos e sentimentos da b tít

.

alma cristão. quando ela rnedâtou, s 1 uíndo OS homens, da ma-
do prOcura penetrar na vida inti- neira mais eficiente possível.
ma de Nossa Senhora. Lernbro.n- Como em todos os períodos crido-nos da palavra de Jesús quan- ticos da história, as mulheresdo êle diz que a mulher fica tris- est

-

dte ao aproximar-se o dia em que
ao emonstrando, de novo,

deve dar à luz, entendemos que a sua dedicação e a habilidade
êste fato universal não se deu com em manejar as máquinas.
a Mãe do Sal.vador. Se,gu.ndo St./ Calcula-se que no fim deste
Ild,:fonso enchl?n: o pur�sslmo Co- ano mais de cinco milhões deroça0 da SanbSSlma Vu'gem ar-. .

dentes desejos de que nascesse o Re- am�ncanos est,:_Jam prestando
dentar. Os patriarcas e profetas auxilio no esforço de guerra.
do Antigo Testa�ento imploravam, Entretanto, no que diz respeísem cessar, o. ceu para que man- to à saúde a diferença entredasse o Mesaíca , Com que ardor' h 'Ih' tterá esperada Nossa Senhora o omens e n1U eres e um fa or
momento em que pudesse estreitar que deve ser tomado em consí
em seus braços virginais Aquele a deração.
q�e� devia não. somente

_

a sua Dentre outras desvantagensdlgnldade de Vlrgem e Mae, mas Ih
'

ainda a felicidade de ver, afinal, as my •.eres teem uma natural
,'ealizada a salvação do gên�o hu- tendência para as varizes, Es
mano? Foram estes o,s _motivos ta é uma dilatação da veia, ge
que levaram o p�vo c.rlstao a ce- ralmente nas pernas, podendo

Ilebrar
a Expectaçao de Nossa Se' também aparecer t _

nhora. ' _

nou ras par
-_ tes do corpo. Sao mais comuns

19 J?E DEZEMBRO •
nas

, mUJheres, que perrnane-
B. Maria dos AnJO$, cem longas horas de pé, O san-

Virgem gue circula mais vagarosamen-
Maria dos Anjos é uma daque- te e gasta muito tempo para

las pessoas que o mundo materia' ir das pernas ,ao coração.
lista julga improdutivas, pois, ela Nas pessoas obrigadas a tra
se fechou num convento de Cor balhar de pé, as veias ficammelitas, de religiosas, portanto,
que se entregam à. vida contem- forçadas, acabando por se dila-
plativa e que nunca saem do re tarem, que é o que significa a
cinto de seu claustro nem para os palavra "varizes". Podem exís
tão apreciadas obras de caridade til' varizes durante anos, semde outras ordens religiosas. E, cori- aumentar de tamanho) e semtudo, quão rica em bênçãos é a

vida desta bemaventirada! Sua causar nenhum mal. Às ve
vida de virgem ilibada deu-lhe um zes, causa uma sensação de pepoder extraordinário sôbre o cora- so, acompanhada de dôr, nas
ção de Deus. Desde sua infdncia .

Imostrava uma profunda inclina- pernas, especla mente quando
ção para a oração, passando ho- se fica de pé durante muito
ras na adoração do Santíssimo tempo,
Sacramento. Com 16 anos entrou Quando as veias permane-
para o Carmelo de Turim, edifi· dil t d ít tcando a suas companheiras pela cem 1 a a as .por mUI o em-

santidade de sua vida. Obediente pa, as pernas rícam inchadas e
às ordens dos supeiores, assumiu pesadas, com eczema e coceiras.
o cargo de ma.tra das noviças. Isto obriga a coçar, e, às vezes,Já então fora distinguida pelos dons formam-se úlceras, que se poda profecia e dos milagres. Passa-
dos alguns anos, foi ela mandada dem espalhar pela perna e
fundar um convento em Monte tornar-se o que se costuma
Calésio. Sob sua direção a. nova chamar de úlcera varicosa.

� casa religiosa tornou'se um viveiro Quando se corta um pedaço� de santas. Rezava a santa supe
·_-........w.....-.� riora, sem cessar, pela Igreja, pe- de veia, as pontas se ligam

la conversão dos pecadores e pelas imediatamente e a pessoa podeCamisas, Gravatas, Piiames benditas almas do Purgat6rio. Co- ter melhor circulação do que
Mias das mehores, pelos me mo todo verdadeiro discípulo do antes. Está claro que o provér-
nores preços só na CASA MIS Crucificado teve de beher o cálice bi " d

-

dos sofrimentos. Durante seis lon 10 uma onça e precauçao
CELANEA - Rua Traiano, 12

gos anos foi provada de dores física vale mais do que uma libra de

O· ESTADO Esport·.vo' :u:r:::t:asz: ��:' r��::pe�e �����'. aplica-se em todos estes

sou seu heroismo por consolações Muitas indústrias já há muiO valoroso Figueirense jogará, na que eram uma amostra da felici·
tarde de amanhã, na progressista dade eterna para a qual estava to tempo providenciavam pa-
cidade do Tubarão, enfrentando o madura, ra que as suas operárias tra-
poderoso conjunto do Hercílio Luz, balhassem sentadas e uma das

,

f d Os órgãos da Estatística MilitaI
que se apresentara re 0rça o com pioneiras nesse sentido é a
I d A ' C têm apôio legal. quando '.nUmame ementos e rarangua e res-

d d d Companhia Telefônica.ciuma. o pro utor e o ven e or a mostrai

A peleja, dada a grande forma o que possuem em seus estabeleek -----------------------...;...--------

Hor6rlo das santas Missas !:c:I���n�%;,uee��bo:e:�oq��:��� �:..!!-��.!�;...!;..�j.:... ..-.."' �esolyido, enfim, seu problema financeiro!
para Domingo dada com vivo interêsse. tanto na-

Catedral: 6, - 7, - 8, - 10 horas. quela cidade como nesta capital,
Novena: às 19 horas. principalmente nos setores do grê
Em dias da semana: Missa: às mio alvi-negro, que espera deixar

7,30 hotas. o campo da luta com os louros do
Igreja de S. Francisco: 7, - 9 ho- triunfo, confirmando. assim, o

'as. merecido prestígio que goza nos

Hospital de Caridade: 6, - 8 ho- esportes catarinenses.
raa. , A embaixada do «clube mais
Puríssimo Coração de Maria (Par- querido» de Florian6polis segUIra

to): 8 horall. por via terrestre, viajando em ôni·

Igreja de Santo Antônio: 7, - 8 bus especial.
horas.

.

Para essa excursão, a direção
Igreja, de Sta. Teresinha: 8 hotas. esportiva do Figueirense pede aos

A.Uo Irmão Joaquim: 6 horas. seus jogadores e membros da dele-
Saco dos Limões: 8 horas. gação que compareçam no local
Ginásio: 5, _ 6, • 7,30, - 8,30 he- do embarque, hoje, às 13 horas.

raso
- Encerrando seus preparativos

Capela de S. Luiz: 7, - 8,30 hc- para o grande choque intermuni-
rOI.

I
cipal. o esquadrão alvi-negro rea-

Capela do Abrigo de Menores: lizou, ontem, à tarde, rigoroso
7 horas (todos 09 dias). «apronto».
Trindade: Matriz: 8 hora., - Salvo modificação de última
TrindClde: Chácara dos Padres: hora, o Figueirense pisará no gra-

8 horaa modo do mais lindo estádio de
loao Pessoa (Estrei :o): 7,30 - 9,30 Santa Catarina, assim organizado:

horas Marona; Chinês e leié; Cafeltlndia,
Bar�eiros: São José: 7,30 - 9,30 Proo6pio e Jalmo; Brito. CaUco.

horas. Am6rico, Xa\'ier e Genov3s.

fvid�S;;;ij••••••eet .......1
ANIVERSARIOS

,

Faz anos hoje a srita. Judite
Maria, filha do nosso confrade ar.

Jos' de Diniz.

Transcorre hoje o natalício da
ell:ma. sra. Cora da Luz Medeiros,

O ar. Vespasiono José de Sousa,
regente da S. M. Amor à Arte e

funoionário postal, faz anos hoje.
Muitas e cordiais felicitações, a

manhã, por motivo no seu dia
natalício, receberá o nosso estima"
do confrade sr. Clementino de
Brito, inspetor interino da nossa

Aduana.

Amanhã decorre o aniversário
do adiantado comerciante sr. An
tônio P. Pereira, proprietário da
grande e 'elegantíssima casa de
modas HA Macedônia-,

Transcorre amanhã a data na

talícia do competente 3' sargento
do Exéccito. Rodolfo Antônio da
Costa, atualmente servindo na 160..
C. R. M. O aniversariante recebe
rá, certamente, muitas provas de
estima por parte de seus amigos
s subordinados.

'-laJantesl
Tendo colado gráu, segunda

feira última, na Faculdade de Fi
losofia do Instituto «Sedes Sapien
tiaelD• da capital paulista, onde se

baoharelou e obteve o gráu de li
cenciada no curso de Hist6ria e

Geografia, chegou ante-ontem, a

companhada de sua genitora, a

srita. Maria Júlia, filha do sr.

Joao J09é de Cupertino Medeiros,
digno contador do Banco do Brasil.
A nossa gentil conterrdnea. que se

destacou naquela Faculdade, ten
do sido aprovada com distinção, é
autora de interessante monografia
histórico geográfica sabre a Ilha
de Santa Catarina.

Falecimentos:
Fcleeeu , repentinamente, em Ita

jaí. ontle rescidia, a exma. sra. d.
Juliana Guedes da Fonseca, geni
tora do nosso confrade sr. Jáu
Guedea da Fonseca e do sr. Her
mes G. da Fonslilca, alto funcio
nário da Bihliotéca Pública.

ç ........
1& a ..

1 que s6 o Estado de Ohio, nos
Estados Unidos, possue nada

menos de 19 cidades com o nome

de Franklin, em homenagem ao

célebre fil6sofo e estadista nor-

te·americano,

2 que, no início do século XVII,
a maior parte da América

do Norte, toda a América Cen
tral e toda a América do Sul
pertenciam à corôa da Espanha.

3 que. sozinho, o Estado do
Texas, nos Estados Unidos,

produz anualmente 80% da co

lheita rnundto l de algodão.

4 que as halos do conhfío Gran-
de Bertha, com o qual os

alemãos hombardearam Paris na

Primeira Guerra Mundial. oram
projetadas no espaço com a

espantosa velocidade de quase
400 metros por segundo,

5 que, por decreto do govêrno
dos Estados Unidos, baixado

a 2 de junho de 1921. todos os

índios nascidos dentro do terri
t6rio daquele país são consi
derados cidadãos norte-ameri
canos. podendo aspirar até mes
mo à presidência da nação.

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

paga.ndo PAltCELADAMEJlTE,
com as VANTAGE.S da. compra ii, vi.ta,

servindo-se do

o o as

Há uma engenhosa cadeira,
muito aperfeiçoada, que pode
ajustar-se a qualquer altura,
tornando possivel à mulher
sentar-se, enquanto trabalha.
A mesma causa tem sido fei

ta por inumeras fábricas, to
das com o objetivo de defender
a saúde das suas empregadas.
As vendedoras são obrigadas

a permanecer' de pé durante
muitas horas; para auxilia-las,
as casas comerciais colocaram
cadeiras nos departamentos de
venda, para que elas possam
sentar-se, quando não houver
fregueses. - Esta providência
que parece tão simples, tem
dado ótimos resultados na de
fesa da saúde das "vendeuses".
A produção de uma fábrica

americana foi muito maior, de
pois que' as suas operárias co

meçaram a trabalhar senta
das, o que vem justificar a ne

cessidade dessa providência.

6 que. pelo fato de o mapa mos-

trar a superfície da Terra
como se esta fosse plana, a

Groenlcindia <lparece alí muito
maior do que a América do Sul,
mas que, na realidade, aquela
ilha tem apenas a quinta par
te do tamanho dêste continente.

diadosanto

Agencia: Rua Pedro Soares, 9

�__......-.-.-.·..-_..._-_-_-.-_-_-.-_..-_-_w""

HEMORROIDIS
tJte eJ.plcifiC(1fA./ivi" cd dÔ'tei
e euit« "S
iHfeCfü,J. �

,

�
A ação benéfica .ta Po

mada Ma n Zan, prepara-
_, ,. Jn da especialmente para to-
"'"'" " 61 dos os casos de Hemor-
.""'CAOlo.lT' roides, é imediata, alivia

as dôres e os pruridos,
acalma e evita as compli
cações infecciosas das ui·
cerações e varizes hemor
roidais. A venda em t.das
as Farmacias em bisnagas
com canúla especial para
facilitar a aplicação.

Prtvado dos
prazeres da
bõa meza?
Por que?

PILULAS DE

REUTER
otornarAo
apto a co

merdetudo.

MAN ZAN
PARA HEMORROIDl$
Um produto De Wlu

COMPRAS e VENDAS
Tem V.S. algum objeto novo ou

usado para vender?
Ou deseja comprar qualquer

objeto para sua indústria, resi
dência, etc.? Então vá à rua Deo
doro 35 e peça informações sem

oompromisso à firma A. L. Alves,
que se encarrega de resolver o seu
caso.
,._.._._._-_-_-_-_...._,._- -_._..._-_......-.-..r�

CASA MISCELANEA, distri
buidora dos Rádios R. C. A.
Victor, Vávulas e Dsicea.
Rua Trajano, 12.

,

CREDIARIO KNOT I',SISTEMA
Roupas
Calçados

Móveis
Rádios
Geladeiras
Bicicletas
Jóias

Livros
Chapéus
Instalações elétricas e .anlt6r'a.

Artigos par. pr...ntes
Pelu
Casacos
Quaisquer artllOl

Faça econoInia 1 COlDpre na «A CAPITAL" 1
Ali, V. S. encontrará o maior sortimento de artigos para homens 'e crian�as.

Faça o seu presente de NATAL e ANO NOVO, comprando os artigos da Casa «A CAPITAL».
Linhos estr'lngeirós e nacionais - Cosemiras - Panamá - Albene - Tussor - Brins - Camisas - Cintos - Suspens6rios

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

INDÚSTRIA, (OM�RClO E SEGUROS KNOT S. A.
Rua Felipe Schmidt, 34 - Sal. 5 - Telefon. 1634
Expediente: D... i. 1i • d.. 14 i. 17 h•.

-----

O. K, lTUOIO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Soldados norte-americanos na Nova GuinéDe Algum lugar na Nova Guiné.j Uma coisa t[UC ainda não se apu-I local. As baionetas Iru,nsformara:m·
c.cz cmrbo - Pelo sargento Chur- rou l' se os nativos sâo curiosos só- se em Jacus de atirar, para um dos
lss D_ Pearson - Copyright da hrc os estranhos costumes e o c011l-1 populares passa-tempos ,�a. ilha,l n l cr-Aruorican a - Por via aérea: por-lamento dos rr-cem-chegarlos, ou sendo o alvo a cara, de 10.10. Os
- A Nova Guiné nào é exatoment c se () contrário t' que sucede. 1 cuvó lucros ele granadals Ioram
um bom lugar para tralarucnt o de Quem não está presente na, ho ra ] transformados em cinzeiros. He
saúde, /lILlS é multo mais habitável ccrtu da comida. não come, porque I ccntcrncnte, um piloto desceu ,le
H.gora rio que antes de chegarem náo hú outro lugar onde se possa] paraqucdus rlc lllll avião e foi cair
as tropas uor+e-americanas. ()<; fazcr ref'eiçõcs. Duis homens da em cima de lima grande árvore.
aviõos de carga transportaram lu- Fôr çn Aérea Foram pescar um dia L'rn grupo de socorro enviado à
do para Iii, desde tratores até mú- r- esqueceram-se da hora do ran- sua procura I('\,e de ntravcssae- um
quinas de escrever, e continuam :1 cho. Cm deles achou então que tal- rio onde havia numerosos crocodi
trs.nsportar cada vez ruais de tudo. vez fosse boa idciu ir à aldeia rnans los. Achando imprudente atruves-]
Pistas de aterrissagem de cmcr- prox ima l' procurar conseguir uma,' sú-Io no seU' botczinho ele borr-acha, I

gê ncia tornaram possível que os refeição, Foi mais racil do que pCI1- os hOlllens. radi.ografanIQI.l essa h.!aviões pousassem em muitos lugu- savarn, O chcf'c disse: "VOCl-S Icem f'ormuçúo de volta para a base; em
:

ros a!1teriof"l1lente inaces�iveis. N,l- kaikai",. (� que equivalia um convi-! llOUCI) tempo aparccou um aviü,j!'ma viagem que durava 3;> (lias por l c. A l"l'lelçao era um jantar- de qUéli-,!lO loca l l' começou a assustar os

estr;�das. de .rOd:,.gem. gasta-se

ago-llro
prulus, con�eçando C.O)11, gomos! cr()�odilos, ("1).111 I.()rlas �IIS suas lJ1e-jra 3:1 J1l11111tos p�lo ar. Usuairncntr-, dr cana de aç�I("'lr, scglll([(JS por

f' Ir:lln�i(!oras Illll(,lon:�n(lo. O '1par..:·
quando se planeja uma nova cstrn- um p ra l o de coco r bananas a�S:1- lho IOI-se embora. a í'i nn l. c [) gru-j
da, convocam-se antes engenheiros.] (Í,'s, cmbrnlhudas em Io lhas. (I]lO ntra\'PSSO\1 o rio a salvo.

Ifisc;�is de ,obras, l_nspe!ores, elc.1 t�r�"l'i)"o I inha g.osto de b.alatas. O II Em certo a�a1l1pn,lllento, no meio
.

Aqui nu Nova Gume eles

a.pen;lSI"it1l11ü prato saru ria vasilha co- 11(' UIl1 CO(!IIl'ln'J, os homens an-

S�I;�l1 (' C[)nslro�ll1 a estrada. mum, e foi. cnnsirlcrarlo cxcclentc.l �:mn C(:IIJ os rostos sempre vira?os, Dre .Ioseãn� f'.. SchweldsonIodos os CIVJS foram evacuados, Bsses nativos f'uzem apenas umal par-a CJ1na. Os cocos nao caem Ire- U...)II' .ii u _ '-'Iii
e ,0 tr:"tfeqo.i: estritamente milita)', l'dl'j�_ão por di"". mas comem mui- fluentemente, IlI[lS quando ca�llI A Ora. Joséfina F. Schwei ds o n avisa ter reiniciado sua

H<l. uma unica exceçao.: um velho I�. Sáo uns pertt os pa.l"n descacarl chegam
ao s(�lo. quase com a f01"- clínica atendendo das 10 às 12 e das 14 ás 17 horas,e gasto serlan, com a capota arrcn- cocos verdes, fazendo num mo- ç<l, di' um pr'ojét il. . .

'

cip e os. para-lamas eu í'orrujado». mente, com t:m pau, ��fié1,d.o, o que A Novn Guiné .ll!J�nOu-se.. �abitú_I-;;=========================;;;;;;;;======:======8=v=.=-a=lt�.;;-;;;.81 H1 residente de Porl Moresbv IIIll soldado faz cn.1 2:) minutos SeI vcl agora n.a opmiuo meelw dos ..

deu-o

U.
U:nJ dos soldados dc-poísllelll uma l1lanchadlllha, Ulll

saca;-I soldados nortt'-amcl'lcanos. E um

I·que' êle fOi atingido por eslilhaço�' rolhas e lIm eaniyetc. lugar interessante para \'isitar, mas
de lima bomba, c o soldado conser_! Os homens naüvos senlalll-.,e I não para Ill()ra�·.
tou-o. O ma,ior problema consisti'_1 l'lll redor enquanlo as mulheres fa'-I·--------------PI1l adaptar Ulll radiador de call11i- zem os serviços domésticos. Todo o Quem sonegar informações à Es·
nllão. Como não há

lug.arcs par,1 mundo trabalha, menos o chefe

da',
tatística Militar, trabalha em práll

ir na ilha. ele usa o carro para rmnilia. de país inimigo. E, nesse caso, Iassuntos oficiais durante o dia.. e Os destroços deixarlos pelos ja- será julgado, militarmente, como
I

à_ nuite l.ey;:" companheiros a 'ses- ponesl's tiveram alguma utilização. inimil!:O do Brasil· (D_ E. M_). !soes rlf' ClIleJ1Ja nos outros aCal1lp3- "'. ..... , __

Jn<Atí\�;:mídade é perpétua. Depo;:; II R E T R A TOS I:de todas as espécies de tentativas '\.. • ..... _

para cOlllbn,tê-la, resolveu-se afinal _

ll1stalr.r os sol<ln'llos em easas sôbre I
estacas e nas árvore. s. constroem-lse pJ.ataformas de madeira dura,
assoalbv,das de ball1bú. Erguem-s�
tendas pirami(h:ds sôbre � platafor
ma. Chega-se à porta da fren,te su
bindo uma escada de mão. A sem
pre necess:íria trincheira de prote
ção contra ra.ides aéreos é excava
da elll baixo dai casa, e l[Ue a 101'
lia razoavelmenle seca. Antigamen
te, os soldados que não sabiam na
dar quase se afogavam quando os
j[,poneses atacavam à noite. Agor�,
só há os lalgêlrtos e as cont<ipéi:'J.s
para éles se preocuparem. I
Com exceção dos que moram em

Port :\Ioresby, os nativos se vestem
llluito suma,ríamente. Geralmente
pào usam braceletes, brincos ou en
feitas de qu�lquer gênero, porqll"Ô
os amerí ca!l1OS compraram tudo
como lembrança. I

_

�••••••••••••••••••e••••�.9•••$•••••• '
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: Depois de tantos anos de bem servir ao publico � I

i A tradicional CASA MACEDONIA i• .apresenta, - pela pr:meira vez - a sua
.,.

•
•
•
48
•
•

:
•
..
•
"

: UM MUNDO DE cOiSas BONITAS :
I por preços de Papai Noel1 : I

: Não hesite na sua escolha! Compre, antes que acabe! i•
•• Uma só opor tu�idaa di para •: COMPRIR E FICHR saTISFEITO! :: Começa no .dia 1.° de dezembro, não esqueça 1 • I Um

• •

i CASA IACEDONIA I: A Casa que mais vende e melhor atende •

: 8 ,. Rua Trajano ,. 8 :
• f8
.....................................

Grande iíquidação
Toda a Seccão de BRINQUEDOS' SERA' LIQUIDADA!

� I
•
e
•

!ICARTAZES
: I HOJE SABADO

«ODEON))

AMPLIAÇÕES de retratos a

crayon, pastel e aleo. Retra
tos em porcelana, inalte-

ráveis para túmulos. Retra-
tos esmaltados para joias.
Foto·estatuetas em madeira.

Mármores e granitos. Ima-

gens e bronzes para

túmulos

Representante: BELARMINB CORREIA GOMES
Rua General Bittenccurt, 183 - FLORIANÓPOLIS

de atai!

Tecidos lisos e estampados serão vendidos por

PRECOS MARAVILHOSO� !
Roupas brancas. perfumarias, bôlsas, cintos, meias, bijuterias, lãs

novelos, roupinhas para crianças, roupas de jersey, botões,
flores, presentes, fantasias

em

Este aluno hobi
litou-se em es·

crituração mero

conti I, calculas
comerciais, por
tugues pratico,
direito comer

cial, corr es oon

dencia, em suo
casa com estes 4 livros especialisados que
dispensam o professor por ser de uma Iocili
dade jamais vis Ia. A verdade seja dito: sou professor ha mais de
20 anos, mas nunca vi isto, é verdadeiramente formidavel! Peça
prospeto, com lodo confiança, ao Prol. Jean Brando, R. Costa Jr.
n.O 194, Caixa 1376. S. Paulo. Escola devidamente registrada
por quem de direito sob n.O 548 em 1918: habilitou já uma gera.
ção de alunos e todos estão trobolha ..do. Junte envelope selado
com seu endereço bem cimo. Os preços são modicas e em pe
quenos prestações. Nõo perderó nem tempo nem dinheiro! Se
habilitará em 4 a 6 mezes, tendo direito, no fim do curso, a
um Certificado de corripe+encio com o qual, de conformidade
com a lei bem cloro, poderá comprovar a suo alto habilitação.

Procura-se representante
Importante SociedlJde Anônima de São Paulo no

ramo de produtos homeopáticos, procura concessio
nário, ou representante, para êste Estado. Cartas

a Joaquim Seabra Barcelos, ale dêste jornal.

RECIPIENTES DE- paPEL I
(Substituto folho dedo Flandres).

Sociedade anônimo, de São Paulo, pr9cisa de re·

presentante neste Estado. Cartas para Joaquim
Seabra Barcelos, o/c da gerência do "Estado".

Credito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

Sort' ltl8 nos dias 4 e 18 d6 cada mês.
PRÊMIO MIlIOR CR $ 6.250,00
Muitas bonificações e inscrições de pagamentos.

Médico gratis
NOTE BEM todas estas vantagens por apenas

, Cr $ 1,OC. Tudo que promete cum·
Dre incontinAnte. Não existe igual. Não reflita e não
du.ii1e um só instante. Concl)rra para o próximo
sorteio. tenha cofiança, que, qUtmdo menos esperar, a
sorte virá ao seu encontro

Conserve bem na memória os dias It e 18
....-- I �

DO DIA
HOJE

(lHE
A's 4.30 e 7.30 horas

Grandioso programa Duplo:
Wayne Morris e Margaret Lindsay em:

O biabo é covarde
Rschard Dix e Patrícia Marison em:

Cilada fatídica
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB)

AMIGO A'S TURRAS (Desenho)
Preços: 2,20, 1,50 e 1,00. Imp. até 10 anos

(INE ((IMPERIAL"
A's 7,30 horas:

poema· de amer e de dor. Um grande romance que como
ve e emociona. Músicas, Paisagens línd�sdmas:

Sangue e amor
COMPLEMENTO !,TACIONAL (DFB Nat.)

A VOZ DO MUNDO (Atualidades)
Preço único 1,50. Impr. até 10 anos
---------�--

Amanhã, finalmente, no ODEON, 2, 4.15 6.30 e 8.30 horas:
Betty Grabe, Victor Mature e Jack Oakie, no tec·
nicólor que é uma festa pa'ra os olhos e uma delícia

para os ouvidos:

Canção do Havaí
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MÉ.DICO
DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Anerreteoarnento e Longa Prática no Rio de Janeil'o
UONSU1/I'AS _ Pela manhã: dlariament.e das 10 às 12 hs., à tarde, excepto cos
eábado8, da. 16,30 às 18 horas _ CONSULTóRIO: Rua João Pinto a. 7, sourado _

I"one: 1.461 _ Residência: Rua Presidente Coutinho, �3.

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

Ex-Lnterno do Serviço de ClLnica Médica do Professor Osvaldo Olivei.ra, médico do
Departamento de Saúde

CLtNICA �I1J:DJCA _ ,Moléstias Inter-nas de adultos e crianças. CONSUIJTóRIO
e RESI.IH':NCIA: Rua .Fehpe Schmidt m, 38 - Tel. 812. CONSUI/l'AS - Das 16 as IS.

DR. ARAúJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do R·io de .Janeiro.
CONSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - A tarde, das 3 às 6.

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447 (AuSENTE)

DR_ SAVAS LACERDA
Ex-Int.erno do Serviço do Professor Leôn ídas Ferreira e ex-estagiário dos Serviços

do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S, Paulo)
(Diploma de ha b il itaçâo do Conselho Nacional de Oftalmologia)

Chefe do Servtço de Oftalmologia do Depart amento de Saúde e Hospttul de Caridade
Clínica lIlédlco·cirúrgica especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CONSULTóRIO: Rua Felipe Scbmidt, !l, Fone 1259 - CONSUI,TAS: Das 15,30

a" 18 horas _ ltESIlHl:NClA: Conselhen-o Mafra, 77 _ FLORIANóPOLIS.

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

de Caridade
CLlNICA. MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 26 - Fone 1,40-5
Consultas das 10 às 12 c das 14 às 15 horas

RESlDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO

DOENÇAS D'E SENHORAS _ VIAS URINARIAS _ CIRURGIA
Tratamento espsciaüzado das afecções do Aparelho Genital F'emín íno.
'I'ratamento moderno da Blenor-rag ia Aguda e Orouíca, sob controle en

doscoptco (URETRaSCOPIA) e de Iaboratórto. Aparelhagem elétrica para os trata
...""nLaS especializados.

DIATERMIA _ INFRA-VERMELHO.
CONSULTAS: Diariamoorte das 14 às 18 horas.
RESIDÉNCIA: Tiradentes, 7 (Sobrado),
{"'ONSULTóRIO: Tiradentes. 14. FONE: 1.663.

DR. SAULO RAMOSINSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela Universidade de Genebra
Com prática nos hospitais europeus

Cllnica médica em geral, pediatria, doen

ç_as do sistema nervoso, aparelho genito
urinário do homem e da mulher

Assiste. Técnico: DR. PAULO TAVARES
Curso de Radíclog ía Cl1nica com o dr.

Manoel de Abreu Campanario (São Pau

Io). Especializado em HLgiene e Saúde
Públlca, pela Universidade do Rio' de Ja
neiro. -- Gabinete de Raio X _ El�tro

cardiografia cl!nica _ M�tabolisrno ba
sal - Sondagem Duodenal _ Gabinete
de fisioterapia _ Laboratório de micros

copia e análise clíníca. _ Rua Fernando
Machado, 8. Fone 1.195. _ Florianópolis.

ENFERI\IEIRA OBSTÉTRICA
(Parteira)

Diplomada pela MaternIdade
de Floriauópolis

Atende chamados a qnalqnef
hora

Praça da Bandeira, 511 - lIob.
(Antllro 'Lari)0 13 de Maio IDR5 REMIGIO

CLíNICA MÉDICA
Moléstias Internas, de Senhoras e Cri

anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

li'ellpe Schmldt _ Edifício Amélia Neto.
Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE-

SIDltNCIA: J Largo Benjamin
Constante, 3

DR. ANTôNIO MONIZ·
DE ARAGAO

Cl.l'urgla e Ortopedia. Clfnlca e Cirurgia
do terax, Partos e doenças de senboras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Did·
ríamente das 15 às 17 horas. RESID:€N·
elA: Almirante Alvim, 36. Fone 751. Médico - Cirurgião - Parteiro

RA 10 S X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
�fédico __ Cirurgião _ Parteiro Diagnóstico precoce da tuberculose
Formado pela Faculdade de Medicina pulmonar, úlceras gástricas e duo

aa Universidade de São Paulo, onde foi denais, câncer do estômago, afe
J\&sistente; por vários anos do Serviço ções das vias biliares, rins, etc.Cirúrgico do Prof. Alípio Correia Neto • I' P 'f'

.

J�Pl'!meira Cadeira de Clínica Cirúrgica), Ap rca O neumo-torax arti icra
Com prática na clínica glnecológica do .para o tratamento da Tuberculose
l'rof_ SUa O. Matos. Assistente do serviço Pulmonar - Tratamentos rnoder-de partos do Prof. Domingos Delascio no

nos e eficazes desta moléstia"Hospital Leão XIII".
Círurg'íão do estômago e vias bílíares, Completo gabinete de Eletricidade

Intestinos delgado e grosso, tiroide, rins, médica: Ondas curtas e ultra-cur
próstata e bexiga. Varicocele, hidrocele, las. Raios Infra-Vermelhos 'e RaiosV�rizes e hérnia. Doenças de Senhoras � Ultra Violeta. Infrazon-Terapiapartos. '
Consultas, Das 9 às 12 horas na Consultório; Rua Deodoro, 3

CQSa de Saúde São Sebastião. esquina Felipe Schrnidt
Opera na Casa de Saúde Das g às 12 hrs., e das 14 às 17 brs

São Sebastião Telefone 1.475

DR. ROLDÃO CONSONI

THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE COMPANY
L1MITED

....

DOMINGO (DIA 19)
Soirée mignon, das 19 horas
à meia noite. Ingresso:

talão do mês.
A diretoria solicita dos se·

nhores associados não se

fazerem acompanhar de
pessoas estranhas, sem pré
via aquisição de ingresso.

x

de

Irmandàde do Senhor Jessús dos
Passos e Hospital de Caridade

Edital
Fornecimento

De ordem da Mesa Administra
tiva da Irmandade do Senhor !a
sús dos Passos e Hospital de Caá·
:lade, desta Capital, previno os in
teressados de que, até o dia 21
deste mês, às 12 horas, receberá
está Irmandade e Hospital, na sua

Secretaria, propostas em cartas
fechadas, de todos os artigos ne

cessários ao seu consumo durante
o semestre de janeiro a junho do
ano de 1944 próximo vindouro.
Os proponentes poderão obter as

listas de todos os artigos, aos quais
se refére êste Edital, no Hospital.
Consistório, em Florianópolis, 9

de dezembro de 1943
JULIO PEREIRA VIEIRA

Secretario

C"8" Precisa:se alugar um�,11 fi. se possível com mo'

veis, de preferência nas irne
diações de alguma das nossas
praias. Informações na gerência
do "Estado". V.' 5

FARMACIA

PERDEU-SE
nas imediações do comércio, a

parte inferior de uma caneta
PACl{ER. Grattfíca-se a pessoa que
entrega-la nesta redação. .

Bolsas modernas na
CASA ROMANOS

ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
Entrela a domicílio

o

-,

CASA Família de trata-
mento desejo alugar
uma, com 3 a 4 quar

tos e que tenha todas as insta
lações necessárias. Telefonar ao

Hotel Central para; senhor Seboa
tião Araujo. 4 y 4

�·ILtJ6f--SÊ-'·"-:��I�::;If:
Adolfo Konder n. 3, com amo

d
-

I d pIo salão para qu alquer ramo

pro uçao pape e de negócio, com todos os requi-

1- e sa e' se'ri-o problema sitos da higiene. Informações:
mpr n Rua Conselheiro Mafra, 42.

Chefe do Serviço de Sífilis do Centro de Saúde - Ex-intel'no, por concurso, da . _. . _ 30 v. -29
AMlstencia Púbtlca de Porto Alegre, Ex-inter-no de Clínica �Iédica e Ginecologia. WASHINGTON novem- ; decisão de Instalar repartições IV'-.._._._._.._•••� _- - •••••-_.....

AFECÇõES GENITO-URINÁRIAS - SíFILIS - DOENÇAS DA

PELEI
bro - (Por Douglas Spencer, I regionais. , TERRENO Vende-se

RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS da INTER-AMERICANA) - Mas o sr. Hansen - como o um, me-
CONSULTAS: das 15,30 às 18 horas. Rua F, Scimidt, 46

I
Um dos mais sérios problemas I sr. Donald Nelson - não se dindo ISxSO ms., localizado na

RESIDJl:NCIA: Rua Marechal Guilherme. 33 - FONE, 1.648
que os Estados Unidos estão Imostrou muito otimista sôbre Alameda João Pessôa. Tratar

DR. LAURO DAURA enfrentando, 'atualmente, é o 'a possibilidade de melhorar e� com Eugênio Beirão, na rua
corte e aproveitamento indus-I sa situação, dentro de pouco Tenatrides n, 3.

���l �ea fa°�fi�adeo���e�{a, ;�� ���fe°'a :r��:�:nd�et��: d�� SfV'··A"'-"'LA'_S-_··MAi�;;�"':·;;-·��:imprensa. corrente ano, a produção desse II tro amplas sa-

A Junta de Produção de papel, nos Estados Unidos, foi Ias em casa de família, todas

Guerra, dos Estados Unidos,124% menor do que a do mes- com janelas, na rua Tiradentes.
recomendou recentemente e mo período, no ano anterior, n. 21. Tratar na mesma. 10v 6

Pela terceira vez este ano, uma disse:
M:

' - C
aquma umomapram·a�e..reducão no consumo de papel "Tendo-se em vista a dímí- -

�;specialista em moléstias de senhora" - pela· imprensa e o presidente nuiçào do corte de madeira, quina de costura em perfeitoPartos. daquela Junta, sr. Donald M.,mão de obra e transporte, não estado de conservação, .Sin-Il,TA CIRURGIA ARDOMINAJ,: estô- Nelson, [á declarou que talvez I seria prudente antecipar um
mago, vesícula, útero, ovárIos, apêndice, ger» OU «Pfaf». Tratar à Pra-
rumores, etc. _ CIRURGIA PI,AS'l'ICA haja necessidade de se redu-Iaumento, dentro de pouco tem- ça 15 de Novembro, IS, sobra.
00 PERtNEO'_ Hérnias, hldrocele, V& zir ainda mais esse consumo. po". do, ou telefonar para 1593rtcocele, Tratamento sem dor e operação As autoridades do Canadá, Por esse motivo, os jornais Sargento Veran. 3 v. - 3-íe Hemorroidas e varizes _ Practnras: que é a principal fonte de su- tiveram de reduzir bastante as .........._........._....�._................__.".,..."...........",(,all'elhos de �êsso. Opéra nos HospItais primento para os Estados Uni- suas publicações, havendo alde Florian6polis.
I'raça Pereir-a e Oliveira. 10. Fone, 1.009. dos, declaram que a diminui- guns que eliminaram até sec-
liarário: Das 14 às 16 horas, diariamente. cão do fornecimento desse pa- ções inteiras dos números do-

I-lELENA CHAVES SOUSA �el é devido à falta de
_ �ão _de minicai�, ?iminuindo. 0_ nÚll?-�

_ obra, pois com a mobilização, ro de paginas das edições diá-

para outros setores ;ia �sfôrço ria�. C?s "magazi�es" e
_
outrõs

dé guerra, essa indústria tem periodícos tambem estao en

:de lutar com a falta de operá- frentando as mesmas díficul
ríbs não podendo, assim, ex- dades.
portar para êste país as quo-

I'I - JO. - "..,....,••.., - - -.JO. ...,....., _
...., ,.

tas exigidas pelas suas neces

sidades.
Uma das sugestões apresen- I

Dr. Newton L. d'Avila tadas para se resolver essa si-
- Médico -

tuação foi a de declarar o cor-
Ex-interno 'da Assistência Municipal te da polpa de madeira como
e do Serviço de Clínica Cirúrgica uma indústria essencial ao es
a cargo do Prof. Castro Araujo,

do Rio de Janeiro. fôrça belíco e os seus trabalha-
Vi as urinárias - Onerações dores ficarem sob o regime de
Consult: Vitor Meireles, 28. t d a O tra sugesAtende diariamente às 11.30 hs. empo e guerr. u . -

à tarde, das 16 hs. em diante
e, tão foi a de fazer os prísíoneí-

Resid: Vidal Ramos, 66. 'ros de guerra trabalhar nas
Fone 1067. florestas e os agricultores,

DR. AURÉLIO ROTU-LO quando não ocupados no culti
vo do campo, ser empregados
também nesse serviço.
A última providência da

Junta de Produção de Guerra
que fixa as quotas do papel a
ser fornecido aos jornais, de
acôrdo com a tiragem dos mes

mos, para aumentar a sua pro
dução, foi a de escolher sete re�

gíões, nos Estados Unidos e no

Canadá, para onde serão envia
das pessoas com a missão espe
cial de estimular o corte das
árvores.

,

O sr. A. B. Hansen, que tam
bém faz parte da direção da
Junta de· Produção de Guerra,
declarou que os fazendeiros e

I proprietários
de terrenos, onde

há árvores que se prestam para
essa indústria, mostraram mui-

Séde: em Londres. Fundos de Reserva excedem:

I
ta disposição para cooperar no

Cr$ 1.200.000.000,00. sentido de melhorar a atual
Sub-Agente: L. ALMEIDA Rua Vida} Ramos, 1.

.

situação e ess.e desejo de coope-
, •__.-

I ração tinha-lhes inspirado a

A
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COHTRA CASPA,
QUEDa DOS CAD
BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO
COURO CABELUDO.
,TO,Nléo,,'c,A�ILAR
POR EXqL'f.Ni!Á

o 8- e o 5- exércitos ULTIMA HORA
ESPORTIVAArgel, 18 (U. P.) - As fôrças na- l'l sas barricadas. Ainda de Argel

zistas cstâo lançando desesperados I informnrum que I,r01H1S (�e choque
Icontru-ataques com tanques equi- I canadenses l' inrlús, mediante "!O-

pados de !ança-cham��s, para, c;lllt.er II�ntos ataques, quebraram. em Yt�.! PAULISTAS X CARIOCAS
a .a�'o�lll'tJda do Oitavo . Exército I rll)� llonto� a importante Iinha d: Na capital da Republica bateuhr il ân ico, no setor oriental da, Itn-] delesa nazista, que corre ao long i I se-ão novamente amanhã à tar

li.�I. ���, �hstante a :�I?aZ res�ste�-I c,�� .���'l�d,� que vai de Ortona a! d.e, os selecionad'os p�ulista e, �acin oferecida pelos nazistas, os soi- (,cllalar,�llJ., . naco. Segundo cnuncrorc.rn vcn-ros

d,:Htos do general Mon tgomer'y C01,- ARGLL, 18 CC. �,) .- Os mais emissoras bandeirantes e guana-í

inuaru avançando. Outros despa-ll'ccenlcs despachos inrl icnut qde �s barinos. os dois tradicionais o.d
erros de Argel acres,rentam que. JS sol(�actos anglo-nor-tc-usuerrcanos ja versários pisarão no gramado do
tropas elo general Clark, no setor cstáo empenhados em violentos Vasco assim organizados: PAULIS(>.cl�leI11al, mellioraran? as suas PI?- combates de corp(H,I-Corpo, com _os TAS _- Oberdan, Junqueira e Bi
siçoes, avançando mais ,ele 2 qui lô- llGIZISlf''<; nos, arr crlorvs (il' �al1 PI�" gliomene, zezé Pr oc Sp io , Brandão
Tllctro,_ e ocupando importantes] tro, que está a apenas dois lll.lIlo- e Dino, Luizinho, Servilio, Leônielevações que dominam uma, parte' metros da estrada de Roma .. '\I!lIÜ das Remo e Pardal' CARIOCAS __

d_� ,estrarela de Homa, ao oéste
.

c]e em fontes ofici�lis l'e,:cl�\u�se que I Bat�tais. Domingos'e Norival, aiF.11�gr�n{). O�<; soldados do QUI�to I il;> .tropas do Oitavo Exercito. br'i- guá. Rui e Jaime, r. Amorim, Ad
�':,wrclto, estao, ,acometend_9 taJ�lb�n: tanj�() r,lJegaram � 111ll 'p.?l1l0 situa- mir, João Pinto, Tim e Djo Irno ,

as dcf'esas na�lstas de San Pieti o, I
do '" menos de tres quilômetros de Dirigi.rá o sensacional encontro o(,nde os alemaes levantaram pod�-. Ortona. árbitro uruguaio Genaro Srr ilo.

Atuarão como iuizes de linha os
árbitros paranà�nse Ataide Santos
e mineiro Francisco Trindade.

O embate de amanhã entre pau-
listas e cariocas está prendendo a

atenção dos af'iccionados do futc
ból, pois a seleção bandeirante já
possue a seu favor duas grandiosas
vitórias, most rn nuo a fibra, o va

lor e a disciplina (los paulistanos e

rIo quanto são êles capazes.
Os c.u-iocas por sua vez, emprl'

gar-sc-ão 1'0))] ardor frente aos seux

leais adversários.

IPr-ra o pré lio de amanhã rciua
grande cspcctat iva entre os mi
lhôcs de f'a ns dos paulistas e ca-

Avançam

Pe .. 21.••"" os.,. """1;. 'ti
� é _..,. ". }1 "lpáhIic.o. Sey..... o mesma -r' \

�±,:-P.:.."":�:--::�/
c...... _ útil,_..._. '"' ..

�
_ •.._0-...... '"'C� ..

... de """":"- ......':""'. ""-'
,

o�-... ftMMS a..... cW4o. s

do, ,.w-reolUlo .otéri. moi, \.
trioI, crioda, sete�
rio Eis

�_ L'- _�_,__ ._s-ros:

/Jh'fi�_e� Eféme1'ide< nccionols. EfOlflé.� rides centenários.. festas f}..
sôbre Lit'CfOfUrQ, Motem6ttco. xas e �is. Fases do lua.
Ciência, Técni<:o, Guerra, Po- Pr.evislão cfo tempo. Horn cl..
títK;Q, Músico, Poesio. Teatro. vil I! legal no pois. -e no es.
etc. lronoeft'G. Concord'ôncó<> 00.

" ,""",SIO, ele ,.-. "Do·
mo ele Pr_, ele A. ele L,,,,le.
A I.ição de M.:.!icc>, ele K.
Marufleld. �r<>todo, de M.
Desintegração Atómico, de A.
Pta!1o. Grofoiogôo. de Z. Hor.
to""i. O Ro", de Sol, ele
PeO'f1 Buck_ Os Passos Miste
riosos, de G. K. Chesterton.
Recordoçõo de NotaI, de Sei.
mo Logerlôf. Doenço em Fo·
millo. de G. StWer

Artigos s6bre Qvk:.uttul'O, oor1-
cutturc e assuntos rtH'Ot$. �po-.
.. de semeaduro do> horloll·
ços. I,JQldades I.gois ,de m.
didos. M�dos rnglesos e es
todunidenses e respecti�s con
versões em unidades metri<:as.
Imposto da Silo Fede<cl, Ta.
belo Price.

grave
Rio. 18 (A.N ,) .. O supremo Tri

bunal Militar não tomou conheci Bit?, 18 (E,) - O "Diário da :Noi
menta do pedido de «habeas cor· te" anuncia que o salário familiu
pres» de Deusdedit Zeferino Silva, não será pago êste mês, na Centrai
comerciante em Madureira ..0 qual do Era'sil devido a exirrências q�lese acha preso, por terem SIdo en- ,

'
,. :;:

contra das em seu poder 38 válvu-! eolidell1 com a dlsposlçao legal.
se

::õ�: d�á���'e ��reea �:r�;�!�Cru�" FRACO-S-e
.-

e os quais são empregados no ser-

viço de patrulha do litoral e na ANtMICOS
proteção de comboios brasileiros.

--o

Londres, 18 (D. P.) - Os patrió
tas dinamarqueses já causarram 111
I1lilhões de libras de prejuizos aos O ,.�,lel11ães, em consequência de cle�- 5 Inlandeses
ITlliçõps e sabotagens em diversos

I' querem
a paz com[)ontos da Dinamarca. Segundo in- •

fOI'mações fidedignas, calcula-se a Russia
qlle o a:taqll'e da RAF aos estaleiros Lonelres, 18 (U. P.) - Segll'l1l!G
de Burmeister call'saram danos no uma transmissão da B, B. C" o pre-
\'alor ele 250 mil libras. sidente ela I comissão ele Relações

O d
..

t
Ex teriol'es do Parlamento ÍÍ'nlan-

ue a Imluen e dês declairou ('[n uma alocll�ão rú

Moscou, 18 (U. P,) _:. A que-! dio-tel�fô�ica, que há "forte c]�.
da de Smyela e Kirovograd é mor pubhco pela paz entre a Fiil'

Londres, 18 (C P,) - Sofia, ca· considerada como iminente e, lândia e a Rússia", acrescenlanr]J
pita] da Bulgária, pa,rece ter sido então não existirá mais ne- que o pais deve fazer tudo o qlle
110\'8'111('nl(' ])(!lllbarclcada, durante nhum'a linha de defesa natural esteja a'o seu alcance para conse-
fI jorn:1da paslOada, Il1formaçõe�
procedpntes da Hungria deixam na Ucrânia central para os, guir paz imediata.
entreve1' essa pos�ibílida(le, a,o rela- ger�ânicos até o rio Bug - a I COBRADOR

.

tarem ,CJue se reglsl�'araUl dOIS ala1'- I última barreira antes do Dni- I

�Il��ll��r��s 1�g�[l;,orF�lf�:;�a1��0����� I ester e a fronteira da Rumâ-I' �recisa-se_ Necessário referenda e
�'ões oficiais a respeito. nia. fiança_ Informação na MODElAR.

OSNí DAMIA?�I

riocas.
Aguardamos. pois a peleja de

amanhã, que está fadada ai ser uma

das maiores até agora travadas
entre os dois antigos e acér rimos
r-ivais no "soccer " naeionatl.

eras,

Várias

Encontra-se desde alguns dias
nesta rapÍtnl o distinto esportisl;l
Osni Damiani, que na capilal pn
rUinàense Cllrsa C,OIll brill1::untismo a

I'[niversidade de Engenharia, \Damiani, eomo é conhecielo !l03

lllpios esportivos ela cidade já (:c·
fendeu as cores do Figueirense e

Ayaí, desta capital. e ainda no co)'-

Moravílhos do mundo onttgo,
As maios JlÓpfdos vottas 00

m�o. Os grandes t,wentas
m�oos.. O menor sonetQo do
mundo. Regro poro viver em

DO'. P�ôos.. HoIóscopos,

rente ano integrou ai seleção uni
versitária de futeból do Paran:\.
nos jogos 1II1i\'crsitúrÍos,
realizaram ('m São Palllo.

que

o "Estado" esporlivo. dese.i� <lD

distinto ('sludan te e "sportman" fe
liz permanêneia em nosso meio.

C.uidados de soúde e beleza,'
O que se deve e C QUe AÕo
se deYe fazer pmo err'IOgf'eC'er.
Formócio cosermo Recertu6rlo
pn;tico. Tobelo po>Ótico J)OfO
nror morichos. Decor.QÇÕes de
interiores, Móveis de estilo. --Na baía Norte efetuar'se-ó ama

nhã o segundo turno do Campeo
nato Catarinense de Vela.
--Em Blumenau jogarão amanha

os conjuntos dos clube B1umenau
ense e Avaí.
--O Caxias convidou o Figueiren

se para disputar duas partidas na

cidade Joinville.
..O Corinthians ofereceu ao za

gueiro Domingos 130 mil cruzeiros
por um contrato que teria a du
ração de 12 meses.

Probk!rno!t, chorada!, odivi·
nnoções. Como judia r com
os amigOs. Torneio de que.
bro'cobeços, Sea;õ. Infontil,
Anodo"'o,UM oo.._, com 260 ,ógin••

• ...._.. hotrof60.

� c.s

1(t,
EDiÇÃO DA UVRARIA DO GLOBO· P. ALEGRE

o
Pediolo...I I .....ticn .......

le_boI", 1'_'"

Um Sofia alarmada

CASA 43
Livraria e Papelaria

Para as festas de Natal e Ano-Novo
Acaba de receber grande e atraente sortimento

de BRINQUEDOS das mais afamados fábricas
do gênero, no País.

Visitem. sem compromisso, a nossa

menor que partira em
busca de aventuras

Hão J.!au},o, 18 (E.) - Cons.talnte-" No dia 30 de nowmbro últill1o, o
mente o dr. Inácio da Costa Ferrei- 'c:lpitalista Manuel MOl'ales, mora
ra, delegado de Vigilância e Cap-! dlDr na rua Pi'l'Hti.n,inga, 74, sobei
turas, é sOll,icibado p'ara a,preensão i tou, a.o dr. Cos,ta Ferrei ra, a �pred,c mcnOIl',es que, em sua sêc1e de I e.m�ão d'e um l11enor de 17 anos de
'UV(mhUl'UIS, aba'ilJdúnall11 as fami1ias, I i,duele, (llle c],e'Slupa,!"ecera rio domi
:rumando pa'!'a lllgar,es que lhes in-lcíliO da família,:No dia.13 do cot'
f],Hrmam a's imugi,nacõ'es. J'eabe, o menor f'()i 10üaIizado e

Os sertões. os grandes riros, os ap!'ee,nd�d>ü em Porto Al.egre, Re
pa-n,�allais, as Ho,res-tas, os g.arim-! c'alllbiarIo pal'a esta capilt-a.l, foi en

pos, as campin.as nativas sem fim, tregue aos responsáV'eis por sua I

tudo isso tenl atracão forte sôhre. l
os jov,ens, As cida:cles longínquas peSS?H, J,��taJmente I CO,111 a jmp�- I
também os ah'aJtlm, como tUellO que tenola de 3:_>,0�O cr�lzelros. Nessa I
para cil,ps representa novidades. aventura �te a capl tal ga,ucha, o I

A s'ccção d·e ;\lel1ores da delega- I mC-l1?r �hspendeu ?OOO CrllZe}fos.·cia ele Vigilância e Capturas tem O dlllbC>l:'o apre,ndldo em Iorto
a.preelndido (ws,es j.ovens a'vle,ntillre,i- Alegre fOl rell1e1Jd� para S. Pall]o,
1'OS elll M'ilto Gl'asso" em viiagJem, '€'tu ordem te.1egraflca.
nas v<Írias esitraclas-cIe.ferro d,o Es- _

-
_•••__

,tadlo e ,em Cl'll;tl'as c,idades, P'or êles
husc'adas na mi,ragem dos sleus so"
nhos,
Mais UIll dêsses meno,res foi

apr€1f.l.l)'Cl'i,do ago,ra peLa <lel,e�acia
�ç V��i!�nçi6\ � ºllptm'1lfi� ,

-

EXPOSrçAO
Interessante sortimento de

LIVROS PARA CRIANÇAS e obras literárias em qeral

Precos... módicos!
Rua João Pinto, 9 - A.

..............__ _a �..

Interessa ao cOlnércio e ao povoRio, 18 (A. N.) -- As casas vendedoras de gêneros alimentíc'os e
as barbearias, em todo o Brasil. poderão funcionar até às 12 horas
do dia de Natal e de Ano-Bom. por coincidirem com sábadso.
-----------------------------------------------------------------

Na cebece dos Invernístas t...

Rio, 18 (A.N.) _. Com o recente decreto isentando de quais
quer taxas a carne importada, o govêrno brasileiro fica habilitado a

comprar à Argentina e ao Uruguai todo o gado bovino, já abatido.
que for necessário para suprir as deficiências do mercado interno. O
decreto de isenção é coriaequ ênc in da atividade dos invernistas. que
se estão' recusando a vender o gado pelos preços da tabela.

Sedas estampadas em cortes
Reversíveis -lergalbas

Maravilhoso rorr'meno na

CASA ROMANOS
Ru.a Con;elheiro Maf,a, 26.

\

Caso �ste
....

mes,
....

nao

TOMEM

Vinho Creosotado
"SILVEIRA"Bonita sabotagem

Grande Tónico

Festeje seu NATAL

NA SOB[RANA
e ANO NOVO, adquirindo
nozes, amêndoas, passas, figos.,
chocolates em caixas a fantasia

e outros artigos
-- MORITZ & Cia.

I
Camisas, Gravatas, Pijames IMias das mehores. pelos me·

nores preços s6 na CASA MIS
C�LtANEA � R1,\1l Tr�iano, 12

Proprietários
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


