
� o Exército Francês do Norte da Arrica.

ARGEL, 20 ro. Po) - O EXÉRCITO FRANCÊS DA ÁFRICA DO NORTE JÁ P O S.S.U.E 530
MIL HOMENS, QUE FORAM EQUIPADOS, PRINCIPALMENTE� COM ARMAMENTOS NOR
TE-AMERICANOS. DÊSSE TOTAL, 190 �IIL SÃO SOLDADOS FRANCESES-EUROPEUS� E

340 fl!IL FRA�JCESES�COLON�A!S�
7SO caixas ae bebi
das apreendidas

oRIO, 19 (A. N.) - A Comis
são de Marinha Mercante apre
endeu 750 caixas de bebida em
barcadas por M. Gérin & Cia.,
os quais requisitaram praça,
por intermédio dos seus despa
chantes, como se se tratasse
de xaropes para refrescos,
quando, na realidade, muitas
delas continham bebidas al-
coólicas.' !

'-_' . __ ._---------

Receberão as pensões
em dõbro

RIO, 20 (E.) � Anuncia-se
que todos os aposentados das
Caixas e Institutos de Pen
sões e Aposentadorias, tais
como bancários, comerciários, �

mar:ítimos, ferroviários, etc.,
do país inteiro, receberão em
dobro as pensões relativas ao

mês de dezembro. O gesto go
vernamental foi recebido com

geral agrado.

,----,--" --

H )L\lS ANTIGO OIAnJO nE S.-\�T.\ CAT.\ ln, \

Proprietário e Diretor-gerente - AlTiNO FLORES

Ano XXIX Florianópolis - Segunda-feira, 20 de Dezembro de 191,3 N. 8989

Cantelli ��u��,��u ��vt?sIO assassino de Dadan
BERNA, (via aérea) _ O sacerdote católico Remo CanteIli, estaleiros da cidade foi lança- i ARGEL, .19 (U. P.) - Revelou-se que o a�sassino de �arlan.

em editorial escrit diári "R' F
.

t
" d C (It

'

..
elo mais um mercante ela frota chamado Dame! de la Chapelle, com 21 anos de Idade, era fIlho de

o no iano egrme aseis a, e remona a
d "Lib d d " b d' de jr ) S S' d "

.

d f" I R .
a I er a e que rece eu o um ex- iretor e Jornal, o qual era considerado de tendências fas-Ia , acusa a anta e e estar apoia a manceiramente pe os ots- nome de "Harry Percy" em· D' I f

.

d
.

hild f' b ,. d lVf
. Ad' cistas. ame OI executa o às primeiras horas do dia 25 de de-c I

..s'. e a :rma. que � casa anc.ana e l�rgan t�m interesses a homenagem a um dos cor:-es- embro a'administração fmancelra do Vaticano. ApOIa o citado sacerdote a pondentes de guerra da Un ited Z - do ano p ssado.

afirmação de Roberto Farinaci de que o Vaticano é aliadófilo e Press que morreu no Próximo

completamente contrário ao "eixo". O autor do artigo diz que" se Oriente.

bem que o Santo Padre não tenha tomado posição franca nesta

guerra, não resta dúvida sôbre suas inclinações aliadofilas, e que
sua atitude se reflete no clero Italiano, o qual infunde nos fiéis senti-

, mentos anti-alemães. Declara que os judeus e mações desempenham
importante papel em toda a política do Vaticano e a êste respeito
acrescenta: "Há séculos, os Papas costumavam pregar as guerras
de cruzados, que eram empreendidas por motivos que têm similitude
com os do presente conflito. O Papa não pode nem deve permanecer
indiferente para com o "eixo ", o qual defende uma causa justa".

Nas esferas do Vaticano causou grande surpresa êsse ataque
direto contra a pessoa do Sumo Pontífice e acredita-se que o Sa
grado Tribunal tomará medidas brevemente.

--------------'".

Explosão e incêndio
MACEIÓ, 19 (E.) - Violento incêndio manifestou-se on

tem 11 a "Galeria Cruzeiro", no centro da cidade, local ocupa-
, VITÓRIA, 18 (A. N.) - Será do por um estabelecimento especializado em comércio de vi
solenemente instalada: a "Ar- i dres, estamparias ê brinquedos infantís. O fogo originou-se ela.
cadia Espiritossantense",

nO-1
explosão ocorrida durante o preparo de cola. O galpão voou

vel agremiação' de poetas. Nes- pelos ares, alastrando-se as chamas, que só a muito custo to
sa sociedade não se pronun- ram dominadas. Removidos os escombros, foi encontrado soo
ciarão discursos em prosa. Até lias mesmos o corpo, horrivelmente carbonizado, do operário
os estatutos serão redigidos em Kleber Barbosa, chefe de pintura da oficina. Outros operários
versos. I receberam queimaduras leves.

Os desalêros do padre

Pedindo para fi Itália os prln-
C�!��20 ?u�p�ta�2�té�e�nt�e���!?!!rala Itália recomendou que todos os territórios situados ao sul

dos limites setentrionais das províncias de Salerno, Potenza
-e Bari, inclusive Sicília e Sardenha, sejam tranferidos, o mais
rápidamente possível, à sua administração. Circulou ao mes
IDO tempo, a versão de que o rei Vitória Emanuel abdicará
quando os Aliados entrarem em Roma. Um porta-voz aliado,
por sua vez, adiantou que a transferência da administração
territorial aos italianos não implicará a confirmação definiti
va do govêrno de Badóglio, depois da queda de Roma. Acres
centou-se, simultaneamente, que o Comité aconselhou aos diri
gentes militares aliados, na Itália, que, na medida do possível,
restabeleçam os pr-incípios da conferência de Moscou, que são
a liberdade de expressão, de culto, de opinião pública, de im
prensa e de reunião popular.

Eisenhower é que comandará
WASHINGTON, 20 (U, P.) - A revista "Army and Navy Re

gister ", publicação autorizada norte-americana, afirmou que o ge
'neral Eisenhower será transferido para Londres, como comandante
chefe das fôrças aliadas que invadirão a parte ocidental da Europa.
Ainda segundo a mesma fonte de informações, o general Marshall
permanecerá em Washington como chefe do Estado-Maior do exér
cito norte-americano. Para substituir Eisenhower no comando su

premo do Mediterrâneo. seria designado o atual sub-comandante,
general sir Alexander.

destrnivões em MontenegroLONDRES 19 (U. P.)-Uma emissora húngara transmitiu
despacho de Zagred, segundo o qual, as autoridades alemãs do
Montenegro constituíram um Conselho de oito membros para
assegurar a ordem naquela região. O político montenegrino
Vukhanovich, presidente do novo órgão, declarou, durante a

primeira' reunião, que desde a invasão da Jugoeslavia pelos
nazistas, sómente no Montenegro foram mortas 40 mil pessoas
e destruidas 20 mil casas, o que representa aproximadamente
metade da propriedade pública privada, acrescentando que há
grande escassez de víveres e falta de {Llojamentos

Mortes e

Navios auxiliares e de desembarqueWASHINGTON, 20 (U. P.) - O presidente Roosevelt
:promulgou uma lei, autorizando a construção de dois milhões
e quinhentas toneladas de navios auxiliares e um milhão de
toneladas de unidades de desembarque, no valor de mais de I

cinco bilhões de dólares.

Esta é bôa!
em Maceió

e,_•••-1t�5#j.'
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-(:'jfk I\� /' - usando Composto

�!;Lti' ��:FE;1�;�;��i;��;J pois êste composto proporciona
màior rendimento! A massa rende
mais porque cresce mais - saindo
de graça para a Sra. uma boa por
ção dos bolos feitos! Não conten

do umidade, êste Composto faz
com que a mâssa fique uniforme
e macia, evitando o «desastre» dos
bolos empastados e mirrados.
Faça quitutes que dão água na bôca.

usando o Composto
«A Patrôa». À ven

da, agora, em latas e

em caixas de madeira.
É fácil bater a massa usando
o Composto «A Patrôa» ...

... e é êste o segredo de
quitutes que deliciam!

COMPOSTO

* Poupando metais, o Com
posto «A Patrôa» encontra-se

agora também em caixetas
higienicamente protegidas.

UM PRODUTO DA

Swift do Brasil
/

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2

o melhor anestésico
que se conhece

o UTADO� leClunda.'elra, 20 de Dezembro ele '943

�OVA YORK - N. T. - o sofr],
mento f ís ico das pessoas flue se sub
metem às intervenções cirúrgicas
constitue um dos debatidos proble
mas dos médicos e cientistas, Como
operar um paciente sem as telTiveis
dores inevitáveis'? Entretanto, os no
táveis progressos alcançados pela me
dicina e pela técnica nos últimos
tempos já anunciam grandes e verda
deiras revelações no após guerra. En
tre esses progressos podemos citar
um novo tipo de anestésico verdadei
ramente admirável. Trata-se de um
produto não muito novo, porém, o

processo ele sua fabricação é que se
renovou na atualidade, transforman
do o seu preço, que era muito alto
perfeitamente acesstvel, Esse anesté:
sico chama-se ciclo-propano porqJ(e é
extraído desse último que é um gás
derivado do petróleo. Provoca um
agradável torpor ao paciente que é
asfixiado por ele sem sofrer o menor

I
d isturbio orgânico, pois o ciclo-pro
pano é de absoluta segurança para
qualquer organismo. É de se supor
que, em vista dos grandes prcg ressos.
conquistados pela indústria petrolífe
ra nos últimos tempos, o ciclo-propa
no venha a ser, em um futuro próxi
mo, o mais conhecido e divulgado.
anestésico em todo o mundo.

c on qó Ieu n s , passadeiras, VJlRIZES
EM SENHORIS
Novo Tratamentn sem OueraçãJ
Após longos estudos foi descoberto um

medicamento vegetal para o tratamen
to com ótimos resultados de varizes,
que p rajudic om o circulação venoso.
Esta medicação, no dose de três colhe
res dos de chá 00 dio, em água açuca
rada, restitue às pernas o seu estado
normal e a beleso estético. Em ldé o+lco
dose debelo os moles causados pelos
mamilos he rnolc ór lo s internos e externos,
inclusive os que se nqrom. Não encontran
do nos farmócias ou drogarias, peça dire
tamente 00 de ccsitór!o. ex. POSTAL 1874
(um o.te-se te quatro) São Paulo.

HEMO· VIRTUS (liquido)

DURaNTE o ',1ÊS DE NílTAl
DÊ UM PRESENTE VALIOSO E DE FINO' CiÔSTO

adquirido na A MODELAR
ESCOLHA E"\TRE

Sedas, linhos, quimcnos e pijamas de seda.

Jogos de Jersey, blusas finíssimas.

Boléros, capes e casacos de pâlu.
Impermeáveis para' senhoras, homens e crianças.

Alguma joio de alto valor!

Pr e teria Boliviana e Mexicana.

Aparelhos de fí n ias lrn c louça inglesa.
Tropicais e casen1Íras de linda pedronagern ,

recerri=ch ege des,

Os operáriOS ameri
canos cooperam com

a Marinha
Washirsgon, novembr-o - (Por

James Olynton, para a Inter-Ame-
Ir�oana) As organizações trabalhis
tas dos Estados Unidos s,e sentem
orgulhosas pelo fáto de que vários
milhares de operários amer-icanos
estão contribuando decisivamente
para o êxito das operações das he-
Jonaves nacionais em todas as par-
tes do mundo, continuando a de-
sernpenhar- seu ofício como mem-
bros das fôrças armadas.

Esses homens estão servindo nos
Batajhôes de Construcão da Mari
nha e sua tarefa consiste em cons
truir bases navais, onde quer que
as necessidades do conflito obri-
guem e ao mesmo tempo, s,e fôr ne

cessánio, travar combate par a de-
fender do inimigo essas bases. Recorde na produça-oo Brutalhão de Construcão da 1\1a- I
r-ínha, organizado ha menos de
três anos, é um dos ramos mais po- de guerra'Pulares da Mar-inha. Oferece aos
traba1hadores especializados a WASHINGTON, dezembro-
oporfnmidade de capitalizarem sua (INTER-AMERICANA) - As
experiência, ao mesmo tempo que fábricas de aviões dos Estadoscontribuem diretamente para o êxi-
to das operações militares contra Unidos produziram, no mês de
o inimigo. Facilitam aos operários ,novembro último, mais de ....
jóvens a oportunidade ele aumenta- 1.000 bombardeiros quadri-
Irem sua experiência e' multiplica- motores e um total de 8.789
rem sua eficiência, ao mesmo tem- -

PiO que executam UII11 trabalho no-
avioes militares, de todos os ti-

tavelmente úti] ao pais. pos. O Sr. Donald Nelson, di-
Antes dle Pearl Harbor, as bases retor da Junta de Produção de

navais Cro.UTI construi das por operá-

IIGuerra
classificou esses alga--rios civis, que trabalhavam para a

�J,arinha sob contralto. Depois dos rismos de "quase inacreditá-
. combates travados em Guam, Wake,

I
veis". A construção naval tam-

e Cavíte, a Marinha decidiu que a --------------I'Pém obteve uma notável pro-
perigosa tarefa de oontr-ui r bases tos sofredores [dução, pois a mesma se elevou
navais sob a ameaca ou mesmo sob li.
ataques do ímimigo devia ser realí- Dra. L. GALHARDO-Ex-

a quase doze porta-aviões, de
zada por pessoal naval, por homens 'd

todos os tipos.
adextnados na d'efesa das bases que

me ica do Centro Espírita •••••••_ .
êles próprios estavam construindo, Luz, Caridade e Amor, co-

GRATISIUm ofioial fuzileiro, comentando munica a mudança do seu • peça este livro
o trabalho dêsses homens, declarou consultório para a Rua Bue-
recentemente : "Sem excepção, em Atodos os pOMOS onde há um dêsses nos ires, 220 - 10 andar,
bataJhões servindo os elogios são Rio de Janeiro, onde passa a

tmanírnes. A observacão mais fre- oferecer os seus préstimos.
quememente ouvida é que são tra- Escreva detalhadamentebalhadores corajosos e eficientes
na sua especialidade". nome, idade, endereço e en-

O escritor D. S. Stambaugh, num velope selado para a res

arugo para uma puhbicação traha- posta.
Ihista dos Estados Unidos, r-eferin
do-se às atividades do Batalhão de
Construções, da Maeínha, declarou :
- "A missão desses batalhões é
Up:ica. Enviados a uma pequena
ilha no sul do Pacifico, os seus
membros imediatamente iniciam a
tarefa de limpae o ter-reno de árvo
res e outros obstáculos, a-fim-de
nele ser construido um aerodromo,
hangares, oficinas de reparos .e
dócas.
Enormes blocos de rocha são di

namítados para tornar o porto mais
proíundo e fornecer material para
a construção de estr-adas e das pis
tas de aterragem dos aerodromos.
"Em poucos dias erguem uma

série de pequenas casais para, o p es
soal da ilha, ao mesmo tempo que
Jnstalam baterias em vários pontos
estratégicos para sua defesa.
"Assirn, dentro de poucas sema

nas, uma pequen,a ilha d,e coral é
�ransforl1lada em refúgio seg.uro pa
ra os aviões americanos ql�C ope
l'am na região.

fapetes, stóres.
Maillots e calças para praia.
Ternos de caroá e casemíra.

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n,v 13

T@l. 1022-Cx. postal 139

ASS1N.4.TURAS
Na Capital:

Ano Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
Numero avulso Cr' 0,30

No Interior:
Ano Cr$ 80,00
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre CrI 25.00 I

Astracãs. Etc. etc.

ATENÇÃO: Acabamos de receber
para Ierrçôes .

etc.

finíssimo linho

TIRO DE <iUERRA 40

Caçadores de cabeça
'

NOVA YORK, dezembro
(INTER - AMERICANA)
;Os Quislings sempre foram ve
lhos caçadores de cabeça. Na
semana passada, o govêrno
quisling da Croacia ofereceu
1.000 dólares a quem entregas
se morto ou vivo o marechal
Tito, chefe dos guerrilheiros
iugoslavos. Os guerrilheiros,
em represália, imediatamente
puzeram a premio também a

cabeça de Anta Pavelitch, li-

/;der quisling
da Croacia. A ca

'beça de Pavelitch foi avaliada
"",iiíi;!'!!lim1llllllllllllliillll_!IIlIIII!II!I!IiIlll!ll:#Ill!!"=-""ilIIIIII__DU em 35 cents.

Anúncios mediante contráto

Os originais, mesmo não pu.

I
blicados, não serão devolvi.

dos.

A direção não se responsa
biliza pelos concettos ernítk

I
dos nos artigos assinados

Eleição da nova Diretoria
De ordem do Conselho Delibera

tivo. convoco todos os associados
dêste T. G. para a reuruoo de
Assembléia Geral, que terá lugar
nesta Caserna, na Avenida Mauro
Ramos, no dia vinte do corrente,
às 20 horas, a-fim' de que se pro'
ceda à eleição da nova Diretoria,
isto é, que regerá os destinos desta
Sociedade civico-militar no próxi
mo ano de 1944.

GUSTAVOR ZIMMER
Secretário

Comandante
dos Iazllelros

WASHINGTON, dezembro
.

(INTER-AMERICANA) O
tenente-general Alexander A.
IVandergrift, que comandou a
mvasão de Guadalcanal e Bou
gainvil1e, foi nomeado coman

dante do Corpo de Fuzileiros:
dos Estados Unidos, em subs
ti u i ç ã o ao tenente-general
Thomas Holcomb, que atingiu
,o limite de idade para o servi
ço ativo.

---------------------------------------------------------

DOEN,AS DO GADO
E REMÉDIOS

.,

-

S a nu Denol
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANADA
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETC!
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. D.pauperadol,
E.gotadol, AnêmicoI, Mã ••
que criem Mlgrol, Crilnça,
raquíticu, r.c.b.rio a toni-
ficeçio g.,.1 do org.nhmo

COI'l1 c

Sa noue n DIQuem sonegar informações à Es
tatística Militar, trabalha em pró]de país inimigo_ E, nesse caso

st-�á. julJrado, militarmente, com�inlmllto do Brasil (D_ E. M.),
Llc. D.N.S.P. n' 199, di} 1921

-------------------------------------------------------------�

DEPARTAHENTO_ DE OIVUl6,çÃo

��,.,
ENVIE UM CRUZEIRO EM SÊlOS PARA o PORTE POSTAt

UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS LTOA
C.POSTA�.14 .JABOTICAE;lAL EjT.S.PAULQ Atencão !. ..�

Contabilistas
DE ACÔRDO com o artigo 39, do decreto-lei

n. 4.178, de 13 de março de 1942, os Peritos-Con
tadores, Contadores, Guarda-livros e Provisionados,
que deixarem de enviar os seus títulos à Divisão do
Ensino Comercial, do Ministério da Educação e Saude
Pública, no Rio de Janeiro, até 31 do corrente mês,
para apostila e obtenção de número de ordem de re

gistro, terão, - a partir de 10 de janeiro próximo, as

vantagens asseguradas pelos �mencionados títulos
cassadas.

SOLICITEM informações, sem compromisso, à

"Emprêsa Intermediária", de M. L. AraÚJO, estabe
lecida à praça 15 de novembro, 23 _1.0 andar.

Caixa Postal, 195 - Telefone: 771.
Enderêço Telegráfico: "INTER" - Florianópolis.
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J!!�!�!ep) a J!���t"e�J!��!.!�"I"i,t�d���tv!!, n��!���te,1 tt3iI"].l.�J o san�o.50S estão ultimando os preparuti- pelos nazi stas 11<0 d ia segujnte. Des- -per. Revelou-se que a referdda ci- S. Tome, Apóstolo
.

'vos para lunç ar violenta ofensiva tacou-se, porém, que OIS russos, diade enconbra-se sob o fogo rua 31r- Este Apóstolb era natural da
.de i'l1ve,1"no. em toda a imensa Iren- me di arnte violentos ataques, apre- tilhar-ia l"U6S:a, segundo parece é Galiléia. Era um homem corajoso,
Ie de ba,[a,lh,a que vai tlc Len iugru- x i ma,ram-se novamente da cidade, iminente a ocupação �I'e.Ki rovgrad mas. também. refletido e inclina
do aio ma:' Neg,ro. Segundo

i,ntor-,
que está ameaçada de ser reocupa- pelos combatentes soviéticos. do para a dúvida. Esta inclinação

manaes lide d ign os, estão sendo d.a pelas Iórças soviéticas. Outras Londres, 19 (U. P.) - Quatorze OI" �U. levou-o à imprudência de não dar
concontrad'as Jôrças soviélicas p�- i.nfor-maçôes adü,a,ntam que 0\ rus- ddvdsões sovaétí.oas lança,r�lIl:' vi o- crédito ao relato dos co-apóstolos
derosas 0)]] urversos pontos da 11- sos conccntraram glranl(]es Iôrças lento ataque contra as pcsiçocs na- XS_ 112 sôbre a ressurreição de Cristo. Ele
nha de frente, as_ quais, a qUalqllelr' (�e a.rtiJ'�a1".i,u na zona ao oéste de z��tas na zona de Nevel. pjanlt,� cio queria ter a prova palpavel de to-

momento, passarao ao ataque em 1,,",10", af'im-de deter e der rotar as viol emto ataque, que fOI apoiado 1 que o maior aquário do mun- car as feridas couscdcs pelos pre
grande escada. Ao que parece, a 1lollJklll.ivas de avanço naz istas. Nos por dois cor-pos de Ianques e duas do é o de Grant Park, em

gos e pela lança. Teve esta prova.
üf,e.l1Jsiva serú Iaucada, inicial.mente, meios hem mf'm-mados sal.ientam divisões de cavalar-in soviéticas, os Chicago; e que êsse aquário, E, desta forma, a falta de Tomé
na região scterrtri.onal, entre Le- que C<OI11 esse aux i l.i o os russo." es- nazistas fO(J"m11 obr-igados a bater cuja construção custou 3 mi- serviu para conf!rmar a verdade
ningrado c Neve], o.nrl c, a,j,i,úls, a lu- I!m'iio em condições ele deter os em rotirudu para novas posições lhões de dólares, contêm 132 ineontestável da ressurreição de
ta entre aüemães e ru'ssos se está 'tanques u.az isd as até chegar a h ora de ·d,efesa. Foi o que ndmitiu a tanques de exposição. Nosso Salvador. Depois da vinda do
,d<es.e'llvnl1vendo com 'cxtraordin.uia du ofensiva de inverno. Ainda da emissora de Ber-lim ao destacar Espírito Santo, Tomé foi pregar o

violê.ncin. Acredita-se, nncsmo, cm cap i.lul soviética r-evelaram que as que se estão travanrl o en car-n iça- 2 que Milton compôs o «Pa- Evangelho na Asia. Os seus suces

algluns CiI'Clt],OS que li acometida fôr�'as russas completuram o cêrco das batalhas entr e russos e alemães ralso Perdido» entre os anos sos na pregação:provocaram a ira
russa em Nevel. ununciada h{1 vÚ- -_............,..... ·._._.-._.·._.__-_w_.._...-_-....• ..._·_-_-...............·_........· ............. _.__.. de 1658 e 1665, ditando os ver- dos sacerdotes idólatras contra êle.

.

C f· f
sos à sua filha., pois naquela C f

.

d'
-

f' AI

�i,O���;�l;OP�],�'S()�\;�I�i��'�lS'dl�CJ�ll��;�l��;� ontra OS ex- aSclstas ranceses 7!:��aljáp::�ace��; eli;e�:t�:� n::�t�::;:d�ne�aCa�:�:���'n:1 t:soviéticu. Outros despachos ad ian- I dío ,

inglesa foi publicado em Lon- _

tam .Que n�� zon� U()'o�ste �e Kiev I ARGEL 20 (U. P.) - O Comité F'ramcês de Libertação dres, pela primeira vez, em 1667.oÜllllDlnllNl 1l1iCCI'H1 a situacão. Os. '. ...

russos e os naz islas atacam e con- I Nacional tomou Importantes medidas para Impedir que ex-

tna-atacam , constantemente, o que I fascistas continuem participando em cargos da administração
faz com que vá.rj�s posições inn- pública. Não poderão desempenhar tais funções os ex-guardas
dlem dle demo. v,Il'l,as vezes d�lrantc negros da Leaíão de Pétain os partidários da Falange Arri-
um mesmo d ia. Há poucos d ias, os

d L .": A
.

B 1 h' .

d L
.-

T' Isoldarlos de Valhllti,n rolomarum cana, a egiao ntí- o c evique e a egtao fICO or para
HaldiOmi,1,s. ao nOlr.oes.te de Kiev, a a Luta na Rússia, e os membros do Partido de Doriot.

e ANO NOVO, adquirindo"'l
nozes, amêndoas, passas, (igOS,
chocolates em caixas a fantasia

e outros artigos
I__P_lO_p_f_ie_t...á_r_io_s_--_M_O_R_IT_Z_&_C_i_a_1I.....

Festeje seu NATAL

NA S08[RANA
i
..

V...·d·······S······:····I·j iBichos de Berlim para Barcelona
:.1· I ii Gela!

I
BARCELONA, 19 (U. P.) - O único elefante sobreviven-

: : te dos 10 que existiam no jardim zoologico de Berlim, atingi-
........1 •••••••• do durante os ataques aliados, foi adquirido pela prefeitura

ANIVERSARIOS para o parque zoologico daquí. Foram também adquiridos ou-

Decorre hoje o natalício da ex· tros animais do mesmo jardim e com idêntico objetivo.
.ma. sra. d. Aurora Zomer Toledo.

A gentil srita. Heloisa-Maria
�SchaeHer faz anos hoje. r���PERFEITO!�) P,odotode�'.,��,Rorroo Vivos n.' 1 para os fMios pequenos ou llacidos

Rormo Vivos n.' 2 para os seios grandes, volumosos.
Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta confiança.
A renda e... Florlanopolis nas Farmacil18 Moderna,
RauUveira e da Fé - Em Blumenou: Farmacias
Sanitas e Odin - Em Itajai: Farmacia Santa
Terezinha.

Ocorre hoje o aniversário do sr.

João Albino Zomer.

I<'a:r.em anos hoje:
sr. Gumercindo Pereira;
jovem: Ceciliano Gomes;
menina: Laurita Figueira;
menino: Severino Lisboa.
#--------._-------------_.

-"os-
-

êstüdaniêidÔ·
arasil aos seus cole
gas da Noruega

Vítimas da gripeRio, 18 (E.) - A Uniào Nacional
,dos Estudantes, em nome de todos
'os estudantes do Brasil, enviará
30S seus colegas da Noruega mr.8,

.mensagem de solidariedade e enco

rajamento, que foi entregue ao sr.

AalI, lTI{inistro daquele país, em sua

residê'llcia, à ladeira de Salllta Te
resa n. 143.
A cerimônia comparecerão, além

,do presidente da UNE, diyersas de
legações estudantís. A referida
mensagem serú encaminhada ao

'voêr;no real da Noruéga, em Lon-
res, que, por sua vez, a fará che
a·r ao conhecimetnto dos eslUi(:l.a:1-

;les e do povo norueguês,
"\iv\,,- ._.- _

_ _•••••••••_..

LONDRES, 19 (U. P.) - O Ministério da Saúde Pública anun
ciou que, durante a semana passada a epidemia de grIpe' causou
1.048 mortes em Londres e 126 em outras cidades.

I RECIPIENTES DE paPEL I
(Substituto da folha de Flandres),

Sociedade anônima, de São Paulo,
presentante neste Estado. Cartas

Seabra Barcelos, a/c da gerência

precisa de re

para Joaquim
do "Estadon•

s�\ NGTJljJN()LContém oito elementos tônicos
Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc.

É MAIS Qp:E UM
NOME, E UM
BIllBOLOI

caricaturista
André Guevara
Ri.o, 20 ("Es,La(lo,") - Conta'lata

'� ))·01" um vepj)C'pli.no cari oca pl'es

Cf;5 �I s'l�rgir, já �c C'ncontra I1lc5,t'a

\T
a'))J'!,al o c,nricatllTisola Andl'cs Gucc

[lla'a, que t.r,abculhou dU'l'a'nte Im'go
:�,]Jio 11>OS j'(�rnais "A ;\fanhà" e

,.5jriti('�". soh a fUr,cç8o do sallflo
"'" :"!ar!o Hodr,j'gues.

3 que a maior serpente em

cativeiro existente no mundo
faz parte das coleções do Jar
dim Zoológico de Nove. Iorque-;
e que tal serpente, uma piton
indú reticulada, tem seis me

tros e 93 centímetros de com

primento e pesa cêrca de 90
quilos.

4 que, no Estado de Virgínia,
nos Estados Unidos, é tão

desenvolvido a sentimento de
amor pelos pássaros, que o pin
tarroxo é protegido por uma lei
estadual, promulgada em 1912,
que proibe terminantemente a
sua destruição ou captura.

5 que. por mais estranho que
pareça, numa corrida de

resistência o homem pode cor

rer mais do que o cavalo; e

que isso ficou comprovado ,Juan
do, em 1924, em Londres, o fa
moso corredor de maratona

George Hall ganhou uma corri
da dessas. levando no final uma
dianteira. de 15 milhas sôbre o

seu concorrente, que era o cé
lebre parelheiro inglês Blak Jack.

6 que Theodore Roosevelt era

cégo da vista esquerda; e

que motivou essa sua deficiên
cia física um acidente ocqrrido
quando jogava uma partida
amistosa de box, nos primeiros
tempos de sua pasidência, com

um oficial do exército, seu �nti
mo amigo.

Será gripe?
Pessôa, que parece estar

bem informada, comuni
cou-nos, hoje, cedo, que.
desde jábado, a popula
ção do distrito ilhéu do
Pântano do Sul está sen

do acometida de um mal
que se manifesta, de re

pente, com violenta dor
-de-cabeça e calafrios, se

guidos de febre, abatimen
to, fastio, etc_ Alguns dos
enfermos se encontram em

estado grave.
Será a gripe. que, se

gundo notícias telegráfi
cas, já se está alastrando
por todo o mundo?
Tem a palavra o D.S.P.

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

PELA POSSE DA
NOVA BRETANHA

MELB0üRNE, 18 (U. P.) - In
formações fidedigmêls deixam entre
ver que está iminente o inicio de
nova fase na luta dos Aliados pela
posse cla ilha da Nova-Bretanha.
Ao que pa.rece. novos contingen
tes norte-amerÍ'canos dev.erão rue
sembarcar em vários outros pon
los ela Nova: Bretanha, para apres
sar o desfêcho da luta pela posse
elos objetivos mais importa.ntes
naquela ilha que são Rabaul e

Gasll1ata,

do dia

Na Jugoeslávía
Londu-es, 19 (U. P.) - Os guer

ritheiros [usocslavos br.iunfnrrun na

pr i m e i ra Iase da feroz o,fensiva
alemã, causando CnOI"111leS haixas
aos alacmü<es nazistas. Infonnacões
fided.ignas salientam que () altr/ co
mand,o alemão está mobildzando
refôr<:'os pam lançar no,�a acome

tida, especiallmell(le n,a Bosn ia, ()'I]

d·c �e encoJ1nr·a.m as 111,ais importan
tes fôrças [lo exército do marechal
T,Ho. C),S d,ois pontos mais impor
bantes da lUlba, neste momen10, são
Rocratlicka e lIos'chla ,si,tuad,os rcs-

�
'1' 1pecltivamelnte a 42 qllI o.mellros u'()

slltdéslt,e e 72 quHôme!,ros ao lNJI'O

&s'te de Sal'lajevp.

Cam1sas, Gravatas, Piiames
Mias das mehores. pelos me·

I Dores preços só na CASA MIS·
CELANEA - Rua Tra;ano. 1 �

A convalescen<a de
Churchill

Lond'res, 19 (U. P.) - Os cÍr
CllJ'OS ofiC'ilais briltâni,cos já se estão
nefl'll·in.dto à C'ollv,ak'SlC'ença de Chur
chin, () que ilndlioa que já passou

polla Cl1isiC nI!aLs grave a enf.e,rmi
[lade do ,chefe d'o go;vCrn!o. Sali'en
to.u�se que a C'omvf�lescenç'a de

ChUlJ'ICh,j.}] slerá loonga.

Londre.s, 19 (U. P.) - Conitinua
melhoJ'land1o o C'Sltado de s,aúd'e do
primei no minislIT,o bl'Ítânieo, SIr.

Willlston Chllll"chiJll. O bol'etim mé
diDO sad,i.eIlit:a que a 1,el11lj)er,ahl:ra do
enfermo di,rTLim,üu, ao meSll1lO tem

pO que se eSltá ex tin.gl�il1:do, o foco
ele pl1Jeumonia. Rev'el,ou-sle, ]JOtl'ém,
que o .pul:Slo de GhUI'ohitll S{) 1110S

h'ou ÍII'I'ieguI1ar.

ullnoo Alguém. tal_o"
Iheiro do. ilustraça.o a.-cima. ofurécm
lhe. er;n omavel gesto, um cálice de
excelente aperitivo KNOT, lembr&
se V. Sia. de a.crescento,r. BO agl�
oe, .. gentileza:ESíEE 1.41'1-
BFl'1 () J"IEU APERITIVO

PRED/J.ET{J!

{//'f Pf<OIiUTO {)� KffOTS,A, 1/l1J.,(OI1. E SE6UROS
'-- ITL.IJAI .....

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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n �,§"AD;1")- Segunda.feira. 20 de Dezembro d@ 1�43
'rum r - 7' P'PU •

,� avisa o distinto pilblico de Florianó
polis de que acaba de receber ne

Hs�j.mo s9rthnent@ de verão�
de tropicais, linhos, brins e easeanas. Val'iado sorUmento de seéas,

..

it
I.... . ''i F

--

umn VISl o, sem compromisso, a « t1� ....,$x�)Csrccro»
PRAÇA QUINZE N. 11

:eI��

.-_"

7, I) ll���r\�t:a:�mitz I
f," i'" , �u r ," ,.�:� ,;ff,� I· �.�. ;' I (I:::i��i��A���mbro o I

.

almirante Nimitz, comandan
te da esquadra americana do
'Pacífico, realizou ha poucos
dias uma viagem de inspeção
ás ilhas Gilbert, recentemente
conquistadas aos japoneses, in-

'

clusive Tarawa.
I'

I Cvll'Ul-1 IIi"' \.. r '·A )í1�Cr
I J. � ...... •

•

i L·' \. r-" :> s�,.., .. e("""nmlJ:." I

Cia. Construtora da Casa Própria ,I PREMIADOS PELA DERROTA
. (Não tem sorteios nem pontos!)

" NOVA YORK, dezembro-
•

i (INTER - AMERICANA) -

Vá à rua Felipe Schmidt, 44, e verifique cama é I Uma -transmíssão da B. B. C.
possível obter «casa própria», I revela que Hitler condecorou

� tres generais e um coronel na- A IMPR::::NSP, EM QUBBEC __ 0, três líderes aliados que

..............._ .......... �.,.. ...._......_w...._....-__-.-_-...._...- ...._...-_-_-_-__-_-.-_-.-__...wI"J"...._......� zistas na frente russa. A cita- pc r-t icipc r-o.rn da Conf ârr-nc in de Qvébec e que o oo re c e.rn sentados à.
Ao tentar esquivar-se às determl- ÀS anedotas e pIadas aparen- .ção oficial que acompanha as esq:>erdo.:? Fres;deni� .Rcoselelt o Ministr� MOC'Fenzie Kipg e o Pri-

nacões dos órgãos de Estatística Mi- temente ingênuas são grandea
I condecoracões diz: "Por terem �elr{J Mí n is tro Ch,'::I'cmll, c o r-ce d erri ent-ev;st� aos representantes da

aítar, uma pessoa revela o que é' _' ..' " - Imprensa por occ.s ic.c da memorave.l conferenCIo, na crual foro.m tra.

inimigo do Brasil. E para os inimi: armas de desagregação mane- permitido os exércitos aleJ?�es todos assuntos da rnoqrv- ;""portância no rc o p�o.sseguimento da guer'

I'0s do Brasil. a lei é intIeldveL jadas peja "quJnta-coluna"•. se desembaraçarem com êxito rc . (F6to da Inter Americana).
in. E. M.). (L. D. NS_ :na frente russa".

.

:••�•••••••e••••••�•••••••• ,�••e•••••: UftR E 11Rr�lllEM O R I [ NT(: Depois de tantos anos de bem �eJ'�ir ao público !-- Rua V. Me rre les , 11

: . A tradicional CASA MACEDOMIA i ;:.:IS:�:e:do�o�-�:�:w;c::mi���o�in�i�:l., ov::m:�
• apresenta, - peja }:r meircr vez - a sua " tainha fumadas - Pernil - Posteis - Empadas -

• • Salame - Pe ixe frito. etc. etc.

: Grande liquidação de Natal! :
• •

:. Toda a Sec�ão de BRINQUEDOS SERA' LIQUIDADA! :
• Tecidos lisos e estampados serão vendidos por •

! PRECOS MARAVILHOSO� ! :• Roupas broncas, perfumarias, bôlsas, cintas, meias, bijuterias, lãs em G
'iIí{� novelos, roupinhas para CI'IOnçaS, roupas de jersey, botões, "
;�� flores, presentes, fantasias '*

i UM MUNDO DE COISAS BONnaS :
! por preços de Papai Noel! ! I
: Não be,site na sua escolha! Compre, antes que acabe! : I: Uma só cpo.tunidc d (I, para :
: . COMPRIR E fiCaR SATISfEITO! :
• Começa no dia 1.0 de dezembro, não esqueça! "
• •

I CASA MA C·EDONIA I• A Casa que mais vende e melhor atende •

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

Ternos
Façam

AP-

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

Rua Conselheiro Mafra, 4, e 5 - FON� 1.642
Entrega a domicílio

�c5 }'IlQ1" qUd ..t'lt�;td dQ C 0111-
-

PVdg, neo eq-

qUQ<+a de bt1-
ClUIY o mdYd

Vll�dg0 gaba0

CONSTRUÇÕES - compra, venda e administração
de imóveis;

FINANCIAMENTO - poro construções;
PIN'1:'URAS - internas e externas de prédios, para

paqamento à vista ou u longo prazo.
NÃO CONSTRUA, sem consultar os planos da

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"
Representante: L. ALMEIDA
Rua Vidal Ramos: 19

--------- .... - ..... )

Faça economia! Compre na «(,A CAPll11AL»!
- Ali, V. S. encontrará o maior sortimento de artigos para bomens e crianças.

Faça o seu presente de NATAL e ANO NOVO, comprando os artigo;l< da Cosa (d\. CAPITAL».
Linhos estrangeiras e nacionais ._ Casemiras - Panamá - Albene - Tussor - Brins - Camisas - CüHos - Suspensórios -

Meias - Calçados - Roupas feitas paro homens e crianças - Grcvc tos - Jogos de gravatas e lenços.
Chapéus Ramenzoni - Capacetes para homens e crianças. - Rua Conselheiro Mafra, 8,

------------ *_'.bDFAA *_,wuag

I
I
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Cade'ies brasileiros nas escolas de
aviação dos Estados Unidos

SAXTO A�T()N[O. Texas - 01'
zembro - (lNTEH.-ANIERICANA)

- Centenas de cadetes brasileiros
que scr vi râu nas f órças aéreas de
seu nui s. que vêm se desenvolven
do ern riuuo acelerado, estão rea

lizando um curso rlc treinamento
intensivo em 11 escolas de aviação
nort c-amcricauas, espalhadas pelos
diversos pontos do país.
Os cadetes hrusi le iros [oram cn

viados aos Estados Unidos em con
Iormirlade COIll () acôrdo concluido
entre as autoridades militares bra
sileiras e arner icanas. O Ministério
da Aeronáutica do Brasil e o De
partamento da Guerra dos Estados
Ln idos, bem como o Escritório do
r.nOt'c!f'n2,rlor dos Assuntos Inter-

COMPREM PElO REEMBOLSO. POSTAL

COM MENSALIDADE TAO
ECONÔMICA PODE ESTUDAR
PElO CORREIO UMA PROFIS'
,SÃO lUCRATI VA \.-

eOMERCIO'BANCARIO'FARMACIA
RÁDIO' COSTURA - PROfESSOR
J O R NAlISMO - PU suei DADE

.

vEÇA FOLHETOS GRATIS

ASSOCIAÇAO EDUCACIONAL
CAIXA POSTAL 589·S.PAULO
NO ME, _ e- __ ' •

RUA .
LOCAL! DADL _

fSTADO .

Americanos, têm cooperado de Io
das as maneiras possíveis na exe

cução dos planos estabelecidos no
acôrdo referido.
Os cadetes brasileiros recebem

as !I1eSIl1HS instruções ministrnríns
aos ca-Ietcs amer icunos que nspi-
1':1I11 II ser pilotos dos Warhawks,
os Liherntors. as Fortalezas Voado
ras e outros aviócs mil itm-cs.

o� cadetes de aeronáutica d»
Brasil couquist aram numerosos

amigos desde a sua chegada aos
Estados l 'n idos. São sernure entu
siasticamente recebidos pelos seus

colegas amer-icanos, parllcipan.io
rias' mesmas classes que eles, com
os mesmos pr-ivilégios e regalias
que os cadetes americanos.
Os cadetes hrasileiros, terminudo

os seus curses, rcgressarâo ao seu

país, com o posto de segundo t('
nente da Fôrça Aérea Brasilcír-r.
Outros, porém, permanecerão nos
Estados Un idos a-fim-de real iz-r
rem um curso de treinamento
avançado.
Além de treinamento de vôo: LS

cadetes brasileiros aprendem taru
hem a ser instrutores, bombarríci
ros, navegadores, metralhador es,
observadores, mecânicos, Iotogra
f'os. rádio-operadores, e várias ou
trns especialidades necessárias à
aviação.
No dia 7 de setembro, o coronel

Davis, comandan te da, Escola de
Aviação de Santo Antônio, of:�rtlJll
uma rica bandeira brasileira aos
cadetes brasileiros aqui estaciona
dos, simbolisando a amizade (' a
fraternidade existentes entre as

duas repúblicas irmãs.
O capitão Edison S. Morse, é o

oficial encarregado dos cadetes
hrusileirus na Escola de Aviação
de Santo Antônio. Os cadetes acor

(Ül,lll ÚS 5,50 e iniciam suas aulas às
I{ horas da manhã. Além disso, são

I
submetidos a nUI rigoroso treina
mento físico e militar.
Os brasileiros estudam no Centro

Preparatório de Aviação, uma das
dependências da gigantesca Esco
la de Santo Antônio, preparando-se

..--------------I------ ii para pilotar caças e bombardeiros
na aviação de seu país. Antes de

CARTAZES DO DIA
ingressarem na escola primária.i onde pilota, pela primeira vez os

j .. aviões de treinamento, os cadetes
l devem ter demonstrado aos oficiais

i HOJE 2a.felra HOJe da escola preparatória que estão
fisicamente aptos e assimilaram

1\ CINE
.

ODEON }�:��;�1 ��li)�?s��l:{f���entos que lhes

,(, Os cadetes brasileiros f'requcn-
.

A's "5 e 7 1/2 horas
)) �l�:�l�]t:;/�j��s:ofo���;,i'(�o�,�l���e u���

cessári o um número menor de in
O Tecnicolor de Betty Grabe, Victor Mature e Jack Oakie, terprctes e se assegura o progrcs-
com 100 minutos de beleza e encantamento. Ouçam o sen- so daqueles cujo domínio do idio-

sacional Fax "canta-me uma canção das ilhas", em: Jma inglês c compreensão dos mé
I todos de ensinos americanos não é

CancãO do Havaí I'
ignal ao de seus patrícios que Ia-

• Iam perfeitamente a língua. inglesa.
EMENT C Além disso, eles têm aulas espe-COMPL O l'-:A IONAL (DFB Nat.) ciais, teóricas e práticas, de inglês.A VOZ DO MUNDO (Atualidades) Várias classes já conclui rarn o

Preços 3,00, 2.00 e 1,00 Livre de Censura curso da Escola Preparatória e fo
ram transferidos para as escolas
avançadas, sendo subst ituidas no
"as turmas de candidatos brasileí
rso. Esses cadetes, que constituem
a nata: ria [uventude brasileira, fo-
ram sempre acolhidos, com fi. má-

no filme iro- x irna cordialidade e camaradagem
pelos seus colegas americanos, bem
como pela sociedade das cidades
onde realizam seus cursos prelirni
nar ou avançado.

A Maravilha da técnica suíça moderna
Modelo n

'

1 ' Caixa aço inoxidavel
- Ancora - 15 rubís

Cr$ 275,00
Modelo n

' 2 - Caixa aço inoxidavel
- Ancora - 15 rubís

Cr$ 260,00
Modelo n

' 3 - Caixa aço inoxidavel
- Ancora - 15 rubís

Cr$ 320,00
Modelo n. 4 - Caixa folhada fundo

aço - Ancora 15 rubís
Cr$ 390,00

IMPORTANTE -- Cada relógio leva
certificado de garantia, e rico estojo

de madeira marchetado,

CASA MASETTI C�\.SA 43
Livraria' e -Papelaria'

Para as festas de Natal e Ano-Novo

A Casa dos Bons Relógios
(Fundada em 1890)

Rua Seminário. 131 - S. Paulo
Faça hoje seu pedido pelo Reem
bolso Postal, ou contra chéque.

Acaba de receber grande e atraente sortimento
de BRINQUEDOS das mais afamadas fábricas

do gênero, no País.Unimos estilos· de finos
MOBILIARIOS

ACABA ü.t: RECEBER o

Visitem, sem compromisso, a nossa

EXPOSIÇÃO
Interessante sortimento de

LIVROS PARA CRIANÇAS e obras literárias em qeral

Preços módicos!
Rua João Pinto, 9 - A.

dos Móveis»
Modelar)

«l.ar
(antiga sec(ão de móveis d' A

Rua Trajano, 15

CINE «IMPERIAL»
A's 7,30 horas:

Rschard Dix, Preston Foster e Patrícia Morison
pressionante e cheio de aventuras:

Cilada fatídica
Lá V. S. encontrará salas de jantar, dormitórios e

salas de visita, de fino acabamento

Vendas à vista e a prazo de amor e de

Sangue
Um poema dor.

�

e
cem Maria Tamayo:

MACHADO & CJA.amor
AGltNClAS E REPRESENTA\.'OE;S

Caixa postal - :17. Hna João Ptnto - :I.

Florianópolis
Sub'''ll:entes nos prtncípats mnnlclplos ,lo

ESTJmO

A 'Mobiliadora
Refrigeração em geral

Sorveteiros-Refrigeradores-Ba lcões-Frigorificos
(para pronta entrega) Máquinas de escrever-Rá

dios-Móveis finos-Tapeçaria
Z. S. BATTISTOTTI

Rua Felipe Schmidt, 34 O>_ C. Postal, 173 __ Fone, 1549
FlORUlNOPOIJS - SANTA CATARINA

COMPLEMENTO NACIONAL (DFB)
AMIGO A'S TURRAS (Desenho)
Preço único 1,50. Impr. até 10 anos

Natal! Cm e Odeon: Gene Tierney, John
Prestou Foster no tecnicolor:

de fogo
Natall Sutccn e

A l!.:stat.isllca Mihiar, destinada a

facilitar a preparação l'ápida. e tão
rias da Nação, exige que todos os

perfeita quanto p",,"h''!'l, do apare-'
Ilhf"�H�"to 1"'llt"ri.�ll da�. [ôrça"

a r m a

t orasHtiro[Oõ lhe pr�Rlf"m ("Uf,nt·!"X\"'I),.
� �uhtiair-n�.i' 1q�t,iu (!' fi:lfhalhollr fr,n.
I ln. e .1.hMiI: CC'" lI'i.ltrr ... tH. h. Il�,).

Aguias
Domingo: Claudette Colbert em:

Mulher de verdadeI
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO Esportivo
Brilhante vitória dos cariocas
Efetuou-;;e ontem, à tarde, nà

capital da República, o terceiro
.ericorrtro entre as seleções carioca
e paulista
Atuando desfalcado do concurso

de Leônidas, Zezé Procópio e He r
cules, os paulistas baquearam fren
te aos seus tradicionais adversá
rios, caindo vencidos pela conta
gem de 3 a O, tentos de Lelé (2} e

João Pinto.
Foi o seguinte o movimento técni

co do préiio: CARIOCAS - Faltas
14; Toques I; Impedimentos 3; Es
canteios 5; Defesas 13; Tiros à
m.éta 26; Tentos 3_ PAULISTAS
Faltas 21; Toques 2; Impedimentos
3; Escanteios 2; Defesas 16; Tiros
à méta 18; Tentos O.

Os dois quadros jogaram assim
organizados: PAULISTAS -- Ober
dan; Junqueira e Osvaldo; Jangc,
Brandão e Dino; Luizinho, Serví
lia, Milani, Lima e Pardal. CA
RIOCAS -- Batotais; Domingos e

Norival; Biguá, Tim e Jaime; P.
Amorim, Lelé, João Pinto, Tim e

Vevé. Renda: 244.535 cruzeiros.
-- Quarta-feira, à noite. bater

se-ão novc.merrte os clássicos rivais
do futeból nacional.
Possivelmente, os bandeirantes

pelejarão assim organizados: Ober
dan; Junqueira e Begliomene; Zezé
Procópio, Brandão e Dino; Lui
zinho, Servilio, Leônidas, Lima e

Hércules.

Em Belo Horizonte

Brasileiros na Arriea do Norte

Pela acão contra
quinta (ohlna

RIO, 20 (A. N.) - A Liga
de Defesa Nacional telegrafou
ao sr. Nelson de Melo" felici
tando-o por sua ação contra a

quinta coluna e, especialmen
MOSC0U, 20 (U. P. Ur g e n te ) - Foram executados on- te, o caso da Rádio Ipanema.

tem em Ka i ko v os 3 o hcrs i s das t r c.p s s de assalto nazistas e ----------------

o russo t ro idor, ô( usados de cometer s trocide de s e assassinar A part.·r de J·8ne·lfo
--

ii I . Bio, 20
_ (�.) r: o .Oonselho Na-

a vários mil h ar e s de h a l, itantes e1< que la cidade, durante a ocu- I I 'f
�

rtRIO 20 (E.) _ Anuncia-se clona (Ie Ta�'sl �o _aJV.Isa (pUie o l_>TUpação alemã. A execu câ . efetuou-se às 11 horas, sendo pre- '. .. ,z,o para substituição das carteiras
,enciada por 40 mil uessn'lS. Assitiram ao enforcamento dos que, a partlr ele JaneIro, todos I de moLoristl3 pela nacion'a,] de boa
réus, vanos represelltante� da imprensa estrangeira e �ltos os funcionários das institui-lhHit.aÇão tenmünad, in,evogavel-..

I çôes autárquicas, bem como. lllente., a 3_1 do COI'. re.nte mr-,'s. As(lficiais do exército SOVIético. .....� b � t ddas Caixas e Institutos de. cau uclras n::o su 50,:1 m. iaS ate aqw;-
. _ la (klita �'€rao apne,ün,dl.das e COIBI-

1',
Aposentadonas e Pcnsoes to- derada,s sem 11>ünhum va,I'()'r, lauio

pau-

('
-

I
.

1l-d rão seus vencimentos e salá-' no Dis,trito Fcdlenal clOmo nos Esfla-
Ouri' VIO enta a acometi a russa rios de família aumentados dos, de acôrdo com o qlle preS'l"rt'-

LONDRES 1 (U P) I
-.

b d f
. ve o aJI'I1Ji,go 148, '?lliJn,ea D do d'ccre-

I
,9 ..

- Russos e a emaes contInuam em- nas. mesm�s .

ases o ll'nClO- fJ()-]ei 3.651, dle 25 d,e &.etemhro de
Em Passo Fundo penhados em violentíssimas batalhas do setor setentrional da

I
t;�l!��_o_ p���I��:. � �. � � .. __ }J��.• _. _ .. .. u

O 14 de Julho, de Passo Fundo, Rússia, prIncIpalmente nas zonas de NeveI e Leningrado. O • -� -- >ror. a ..... - _ •••• - or...� .......... a _. a _ ... ora - ov... a a ......� ... a' ... ar__ ov...1O

tci;f�,t�ro3A�1��ta, de Jesé

B:�i! ��;��i���: e�� �!�h�;m:e��� ��s��e:!� e��:���:n�o�se:e:r�� O caso das padariasKIrovgrad. Em VIsta desse fato, pode-se dIzer que o comum-l O "Diárilo de Notícias", do Rio, c·oal,ciltilaI· tlais aslpri'naçõ-e,s a um re
cado russo de ontem parece ser O menos extenso destes úIti- 'dirz que o paVio está à eS1P€ra de pouso maitor, OOilTI a� illlJ[}>�cJ,inaYcis
mos tempos. A falta de referência soviética à luta ao oeste de' que o minriS'lro doo TrnaibaHlO diga a 'Cx'ig�,ndas doa alillllt"utaç-ão popu1ar.
Kiev, na zona ao oe.ste de GomeI, em NeveI e em Leningrado, l·úL1�lIla palmTa àcêrca üa ques.tão Es'sa sollll'ção deve exis,tir nUIlll
faz crer que as tropas russas se encontranl eInpenhadas enl do sen'i,ç-o nobur.no nas padarias; e >I10VO h!(wúrio, q'ne estabeleça o Ira
gigal1tesca ofensiva. Deve-se destacar que os russos só anUH- é hem tire V1er que aCl't.x1iLa <Jue essa. baoll1>o diOs padeil'os, por exemplo.
ciam ofensivas depois que as mesmas já apresentam aspectos Ij)la.lavna seja no SBIlltiodo de con,tra-l alté à,s 2 hOTI3S da madruga(J,a. {}
bastante positivos. Não há dúvida entre os círculos militares l'iar as dedsões assentadas pe1o'S !pi'ilo oujo f.ahnico fi,Ciar conclnido a

aliados sôbre a nova ofensiva russa em NeveI, :;t qual tem sido ;emrpl'egla'dol'es e empl'egadl()s. I eS/S/a hava, esibará, pleJ'a manhã, em,O Avaí empatou com o Blume-
nauense pela contagem de 2 a 2. amplamente divulgada pelos alemães. Além disso, a acometi-j .Já fOTam su,filcrilffiT!'CIlnleil1�e de-loolJ1dições dle Sle1' OCJ<ll>SUulllido C1:l<!11

da russa deve ser de forma tão violenta, que os nazistas não 'moll�SJ[J'ladüs os incOiIlvenientes de ag[)"ao'Ü. Não será ° d�te:s,táve,l "pão
esconderam a ruptura de suas linhas, enl vários pontos, em 'um reg,i'llllC, slegundo o qual a pl'i- IdomuLdo". E o se.rviço die ent,regaO Figueirense empatou com o

consequência dos violentos ataques soviéticos. m;eri,ra CJnk,ega de pão p.asslalsse a ser poderá conrtill]uar a pl'oc,esar-se co-Hercílio Luz por 1 a 1.
f,ei,l·a às 9 }õorras dia manhã. lSSQ su- mo aif:é aqui.
jeH,aria 90'/�, da p>Ülpuwaçã'o ao S/a- Nào sle d:iga qure �,emethan-Le hlo
cri,fíl,i'o de COIllil'r pã() d'e vés'pera, rano l'CiPresentari'a UIll ahslliNÍlO_
poi·s é sabido que mllli1to p'ouca gen- lmúauenas sãlO as profi'ssões em que
te f,az, dICo}J.ais daquela hora, a s'ua de 'pt"l€V1aJoeoe, pO'l' conveniên,c:i'a elo
prillllei.na l1efeicão. ESSJa cil'�.un:sjân-' hem púbiLico, cOlmo é o cas>o.

cila deV'e bas:[!ar p·a:ra tor.nalr ilnviá- Os p'adreill'os - se é que há, na

vel] a pl1e:lend'i'd'a ilnlOvaçã,(). Tl'afla- qUlesltão" apenas o ohje,th"o da cou-

Sle tlle um gôn'el''O alill111el1ltíóo elSseu- q.uli,Slta de mn regiulle lll'3is suave ,(
cia'l i mpreoi>lHli,"el. que o atual - podre,rão, como tam-

M,a's, d'e oultrü lado, ex,i,s.!em as bém s:ucrede em I()U�,I"OS mistcnes, 01'

alegações )"Ieferelllte,s aios $l3crlifícios ganiz,ar tabe]la,s de l'eV'eZaJTIlClnto do
illll!p!osrtos pdo tnahalho notuTfl'Ü - pes'soa.l.
.aspecto dri'gilllO d·e ponderação, se O a,SSlunlVO é i.mpül'lantís,imo. Es
bem que não só os pad'cinos se \Te- [amlo,s certos ,dle que () govl'l'no pe
j'a/lll ohrigadlols a êSlsle hon\ri,o. Con- SIaI'Ú devi'da·me:n'le os il1'tC'l'>es'ses em

Vencendo ao Siderúrgica por 5 a

1, o Cruzeiro sagrou-se campeão
m.ineiro de 1943.

Em São Paulo

A RECONSTRUçAo DE NAPOLE� .. Engenheiros dos Est�
dos Unidos z-econ=tr-oern op+es so dcrrneri te as instalações de
água e gás em Nápoles. destruidos pelas minas instaladas
pelos nazistas. i'1,_ des tru içêío. pelos nazistas em retirada.
dos serviços públicos causou grandes transtornos à popu
Io.çd a da grar,de c ido d e , porém os r-apc r-os feitos corn bre-

"i:1Clde evito ram o nerigo dos epidemias,
(Fóto do Inter-Americana para O ESTADO).

FORüM ENFORCADOS!

WASHINGTON, ,19 (U. P.) -- Ocupando-se da chegada de
oficiais brasileiros à África, a imprensa local destaca ampla
mente o sucesso. O "Washington Post", num título em oito
colunas da primeira página, diz: "As fôrças brasileiras lutarão
junto às aliadas. Unidades prontas para servir na Europa ou

na África" . O "Times Herald" destaca a notícia com a seguin
te "manchette": "Sulamericanos no campo de batalha".

Atualmente, encontram-se aquí, depois de haver seguido
um curso superior em Port Leavenworth, os generais brasi
leiros Cordeiro de Faria e Canrobert da Costa, além de outros
60 oficiais. Muito breve êsses militares estarão de regresso ao

Brasil. Outro grupo virá aos Estados Unidos para seguir curso

idêntico.
Arge}. 19 (U. P.) - A missão ..._..._...,..-..-..--���......------........._-

militar ln-asileí ra visitou ontem o!A luta em Kt-evcon Iro Ül' ri i.recâo e adex tramen to

Iem combate, criado para os of'i- ,LOIl1(!r-cs, 19 (U. P.) - A�. refe
c in is n,ol'>l,e-mnerican.,os pecelll-che-l·l'lr-s,e. � lu�a na Ir enl c ,ele h,lev, .ao" ! '.'

.

f" . d Norte O sreneral B. B. C. dl,sse ser p.cssivel que OIS

",:1( os à r\ r rca , o 1 . b "{alomãos estejem re'OIrganiza,ndo'\iasew-{,l1h�!s mostrouse sumamente i suas f'ôrcas para empreender nova

imprcssionad.o com o que viu em! l enuat iva de ir-rupçâo nas linhas
ma tér-ia doe tàtica de coanbate, du- I russas.

--------------------------------

Derrotando ao Noroeste por 2 a

I, o L. P. B. sagrou-se bi-compeão
do futeból amador do Estado de
São Paulo.

Em Curitiba

OON01JRSOAfim de serem p"eenchidas diversas vagas existentes nesta Filial,
fica, a partir desta data, aberta a inscrição para candidatos [soltei
ros] às provas para o cargo de praticante, devendo os do sexo maS

culino apresentarem caderneta de reservista, certidão de idade e ates
tado de saúde; e os do sexo feminino. atestado de saúde e certidão
de idade.

O concurso constará das seguintes disciplinas: Inglês e Francês
[tradução], Contabilidade Bancária, Geografia, Matemática, Portu
guês e Dactilografia.

A inscrição encerrar-se-á no dia 20 do corrente, às 13 horas.
Quaisquer outras informações poderão ser prestadas aos interes

sados, diariamente, das 13 ás 15 horas, na Séde desta Filial.
Florian6polis, 9 de Dezembro de 1943.

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

i-unte a. sua permanência no campo
d,e treinamento. Japonê$ na frente,

fi:z,ünês a:�rá5 !
Regressou lord Chung-Kí.ng, 19 CU. P.) -- Ofi-

ci a lmente se informou qUI(' os chiMountb ;t�e.:"'> n e ses perseguem os japoncsr-s ae
XOY<l Delhi, 20 (C, P.) - Lord I norte ele Cb.ang-Té, ond'e r-ccon

Mourntbatten rexressou à Nova De-II (fllis1a/,ra.m ruais de lO localida.des
:hi de uma lonua vlazem à frenae eslr�\,�egl ..ca�. Nessa z�,na, os chlI�e-, '" '" I ses ja eliminar-am mais de 4.000 Ja-de h<lll.alhla de Arakan. .Inf'orsnantes poneses.
anfo!'izat!us salientam que Lord' -----------------

j':UOUI111b:lLtlen sobr-evoou a Bi rmâ- Jae Louis nos acam
nia, pr inoipalencnte nos pontos 011- pamentos militares

l de (j,e.v'erã,o desenvol ver-se as pri n-
c ipais batalhas do próximo ano, W"I>';;lüngt,on, 20 (L'. P.) - () De-

I
. . . llaJnlaJlle.n!o de Guer-ru unuuc ioucrul,pe Aliadíos e nipônicos. que o campeão mun d.ia l dk' hox Jnc

Louis e os que ° acompanham, tera ml.narão, 11>0 di.a 20 de janeir-o, sua
ex.oua-são pelos acampameuü os do
exército, Em seguhd.a, é p rovável
que os mesmos realdzem uma ex
cursão por ultra-mar, afim de roa
Lizar exihicões nos d.is ti ntos tea
tros ele Guerrc.Atlético 2, Ferroviário O, Comer

cial 4, Britânia O.
. - Abatendo ao Ferroviário por

4 a O, o Atlético venceu o .cnrrr

peonato de aspirantes de 1943.
-- No torneio de amadores, o

Atlético empatou com o Curitiba
por 2 a 2.

Em Campinas
Abatendo o Ponte Preta por 3 a

I, o Guarani sagrou se tri campeão
de Campinas.

Em Durinhos
A Portuguesa, da capital

lista, venceu ao Atlético, de
nhos, por 7 a 1.

Em Uruguaiana
Juventude O. Uruguaiana O.

Em Bento Gonçalves
o Heberle, de Caxias, abateu o

Esportivo, de Bento Gonçalves, por
3 a 2.

Em Blumenau

Gerente Contador

No Tubarão

Em Florianópolis
Paula Ramos 5, Crispim.

2; Caravana do Ar 3, Lopes
ra O.

Mira
Viei-

Troca das carteiras
de mot6rhtas

Natação
Na competição de natação rea

lizada ontem, na capital paulista,
foram batidos 4 recordes brasilei
ros. Na prova dos 100 metros, o

jovem Vitória Felipin derrotou o

campeão sub-americana WilIi Oto
Jordan, fazendo o percurso em I
m.inuto e 4 segundos.

Basquete
Vencendo ao Paulistano, o São

Paulo sagrou'se campeão paulista
de bola ao cesto, de 1943. 3 v. 3 vi,ria, a.S�Silll, pro.crUll'a'l" um ll1üio de j'Ogo.

,,�\\�O VIRG�.J �OA�{.;�(� \VErIH INDUSTRIALJOINVILlE

o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
CfA. WETZEI� INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca regist.)

_ão <4.ve falta#: e_ o••• alga._ t

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o NOVO
APARUHO GILLETTE TECH
• Dotado de eficientes aperfeI
çoamentos nos pontos essenciais
ao confôrto do barbear, Gillette
Tech é o aparelho tecnicamente
perfeito: Use sempre Gillette
Tech com as insuperáveis lâmi
nas Gillette A,z u 1, leSitirna..

•
.t"J...................� ..............- - ............�w.t"W'".............................."'(--...............-:.
� COMPANHIA "ALIANÇA DA BAíA" �
.. Fundada em 1870 - Séde: BAtA �.. De ordem da Mesa Administra-

INCENDIOS E TRAXSPORrl'ES tiva da Irmandade do Senhor !�-� Capital e reservas ", , crs

71.656.189,20!
sús dos Passos e Hospital de ce.i-

� Cifras do balanço de 19-12: :lade, desta Capital, previno os in-

� Respon sab ihdades .. ,. . ,.. CrS 4.999.477.500,58 teressados de que, até o dia 21

< Receita .. .. . , Cr'S 70.681.048,2'0 deste mês, às 12 horas, receberá
.. Ativo CrS 105.961.917,70 .. está Irmandade e Hospital, na sua
.. Sinistros pag'os nos últimos 10 anos .. , , Cr$ C".986.957,2') � Secretaria, propostas em cartas

!
Respon sab illdades . o-s 76.736.401.306,20 � fechadas, de todos os artigos rie-

Bens de raiz (prédios e terrenos) CrS 23.742.657,44

�
cessários ao seu consumo durante

DIRETORES: - Dr. Pamfilo .d'Ultra Freire de Carvalho, D,'. Francisco o semestre de janeiro a junlilo do
de Sá e Anísio Massor ra. ano de 1944 próximo vindouro.

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

�
Os proponentes poderão obter as

Uruguá i. Reguladores de avarias nas pr
í

ncipa is cidades da América, Europa listas de todos os artigos, aos quais
e Africa. se refére êste Edital, no HospitaL

AGENTE EM FLORIANóPOLIS .. Consistório, em Florinnópolis, 9
C A l\I P O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Sehmidt, 11. 39 .. de dezembro de 1943
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA" I

JULIO PEREIRA VIEIRA
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAí, BLUME. \ Secretario

L-.._......-.:.��._���.��:��_���.:_��__�_�_._. .. ViSA ;:e;�ss:��ee tuc�a� u::�
veis, de preferência nas ime
diações de alguma das nossa,s
praias. Informações na gerência
do "Estado". V. - 6

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
profissional 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 GilIette Tech e passe a barbear
ee todos os dias por este processo higiênico,
prático e econômico!

,i'1�Z1�:�;;���: II.;::;:::::::

".:.:
.:::::.:::-:.:.: .::: ':'.:.
':':.':::::.;7:.:.

::'::y '.",.
.:':;:,. "�"'\.,., '.: .. '::_.:-.,

Gillette

Explorando o mundo futuro
NOVA YORK, dezembro - (Por I

instrumentos de paz num ritmo mais
David O. Woodburv, especial para a 'I éo.celerado do que nunca. E afim de
INTER-AMERICANA) - Uma nova que possam trabalhar com toda sua
econom ia para 06 navias mercantes, eficiência, 06 cidadãos americanos
de grande alcance para o futuro, é a necessitarão de uma nova diversão
quo faz prever o emprego, nos vasos padronizada para toda a nação. Ha
de guerra americanos, de máquinas verá uma nova espécie de diversão -

a vapor altamente eficientes, como organizada para dar a todos os c ida
outrora sómente se usava em terr-a, dãos, nas suas horas ele folga, alguns
Ha apenas alguns anos passados, momentos de viva alegria e satísta

os engenheiros navais diziam que era çã.o.
impossível gerar, no interior de 11m Se os planos atuais se converterem
uuvío, a enorme pressão ele vapor e em realidade, as grandes cidades das
temperatura que torna as usinas oJ,\- Américas contarão com seus "cen
tricas situadas em terra tão econô- tros de recreio ". Serão reservadas
miras. A guerra, porém, prOVGCOU a zonas especiais nos distritos mais bo
descobert.a de novos materia ís de nitos das cidades, onde se construi
grande resistência que tornarão pos- rão moderníssimos edifícios de aço e'
sivel instalação de poderosas e efi- vidro, os quais oferecerão a todos as
cíentissímas máquinas à vapor nas mail! variadas espécies de exercícios
unidades mercantes. e recreio.
Com a utilizaçã.o de grandes tem- Haverá "creches" e praias artifi-

peraturas e pressão, m ilhares de uni- ciaís para as crianças, com funcioná
darles de calor que antigamente esca- rios preparados para dirigir os jogos
pavarn pela chaminé poderão ser e oriental' as atividades construtivas
aproveitadas. Diz-se que a Marinha como carpintaria e piutu i'a. Para os
Americana venceu todas as batalhas rapazes e adultos haverá piscinas,
em que se empenhou porque necessi- campos de tenis, golfo, ginasio, e to
ta de menos 25% a 40% de óJeo com- das as outras formas de esportes. E
bustivel, aumentando assim enorme- para os que desejem repousar, terra
mente o seu raio ele ação e sua capa- GOs, poltronas confortáveis, restauran
cidade de fogo. teso teatros, orquestras e salas de lei-
Prevê-se também, no após guerra, o tura,

emprego de uma nova técnica das pe- As observações metereológicas de
quenas operações cirurgicas, nas quais futuro serão feitas ainda com maior
o gêlo desempenhará um importante .precísão, e validas por várias sema
papel como anestésico. O novo metodo nas e até meses, como resultado do
que já está sendo utilizado pelas For- avanço da nova oiência de analise
ças Aéreas, é tão simples e eficaz que das massas de ar. Um fator vital des
se torna desnecessaria uma sala de se sistema é a determinação exata da
operações. A completa insensibilidade temperatura da atmosfera a vários
da zona a ser operada é obtida com a m

í lhaies de pés de altura - tarefa
aplicação de sacos especiais de gêlo I

que exigirá o emprego de balões li
durante duas horas. A imunidade ás vres dotados de aparelhos de rádio
dores prolonga-se por cerca de 20 mi- para transmitir as condições exatas
nutos após a aplicação desse trata- da temperatura de grande altitudes.
mento.
A aplicação do gêlo como anestésico

não causa danos aos tecidos, assim
como também não apresenta os desa
gradaveis efeitos post-operatóríos co-
1110 o "shock '

e a náusea. '�- FA(A UUAnÚNCIO PELO
.

Embora o gelo se tenha revelado

c�mcapaz no combate ao cancer, a ver- �_____ .,.��dade é que ele retarda o processo qui-
.

.

.

� �qmico natural do sangue e {los tecidos �. , I�!J ' -ht�sob tratamento. O congelamento, se- fONE 722 .::c.&.iI
gundo se acredita, poderá ser empre- <UI. TRAJANO 14 1�AI'fDAI{
gado com grande eficiência no trata-

...- /fiTor D.q (oftF{!T�1I14 (II/ÇJ//IIYJlO
menta de ferimentos nos membros do
Corpo humano. As toxinas que geral
ll1ente se acumulam no sangue abai
xo de um torniqueto, e que produzem
o "shock

"

quando pela sua liberta
ção voltam a circular no corpo, pode
ter reduzidos os' seus efeitos pelo
ll1etodo de congelamento, enquanto o

torniquete está ainda no lugar. Além
disso, a dor provocada. pela paral iza
ção da circulação do sangue também
.I:lerá eliminada. As pesquizas recente
mente realizadas indicam que até
111esmo as amputações de emergência
:Poderão ser real ízadas como anestesí
co frio, empregando-se para isso um

refrigerador especial instalado nas

ambulâncias ou nos postos elo socor-
1'0 Ul'gente.
As Amérícas precisam produzir os

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

DrO&,88 nacionais e estr-angeiras - Homeopatias - Perfumaria.
Artigos de borracha.

Garen te-se a exata observância DO receituário medico.

PREÇOS MÓDICOS.

Credilo Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

Sortejos nos dias 4 e 18 de cada mês.
PREMIO MAIOR CR s 6.250,00
Muitas bonificações e inscrições de pagamentos.

Médico gratis
NOTE BEM todas estas vantagens por apenas

, Cr $ 1,00. Tudo que promete cum
pre íucontínente. Não existe igual. Não reflita e não
duvide um só instante; Concorra para o próximo
sorteio. tenha cofiança, que, quando menos esperar, a
sorte virá 80 seu encontro

Conserve bem na memória os dias IA e 18

Bolsas modernas na

CASA ROMANOS

_____ 1 .

SElJAS
padrões maravilhosos, finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas nos balcões da

Oasa SAN! OSA
Diariamente recebemos novldac=s

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE: 1514

lrmendsde do Senhor Jessús dos
Passos e Hospital de Caridade

Edital
Fornecimento

A casa sita
na Avenida

Adolfo Konder n, 3, com amo

pio salão para qu alquer ramo

de negócio. com todos os requi
sitos da higiene. Informações:
Rua Conselheiro Mafra, 42.

30 v. -30
h -_-_-.-.-_-...._-.·_-_-_-_-_...-..__-_-_-_-_�

TERRENO ���d�::
dindo 15x50 ms., localizado na

Alameda João Pessôa. Tratar
com Eugênio Beirão, na rua

Tenatrides n. 3.
tv' -_,.••_-••,•••••-.-.-.-••••_,.••••_.""

S A L li S Alugam-se qua-
11, tro amplas sa

Ias em casa de família, todas
com janelas, na rua Tiradentes •

n. 21. Tratar na mesma. 10v.7

PERDEU-SE
nas imediações do comércio, a

parte inferior de uma caneta
PACKER. Gratifica-se a pessoa que
entrega-Ia nesta redação.

Vende-se O'TIMA RESI�
DENCIA, com

grande jardim e pomar, ao lado
da Estação Agronomica. Tratar.
na Rua Trajano n° 7.

15 v. alt '8

RAMOSALVARO
CIRURGIÃO-DENTISTA
Rua Vitor Meireles, 18
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PORTO ALEGRE, 20 (E.) - Notícias vindas de Montevidéu cscla,
recem que, no Uruguai, a aftosa está grassando com intensidade inco
mum, causando sérias baixas nos rebanhos do país vizinho. Conforme·
chegou a ser vieculado, a epizootin que se propagou no Hio Grande,
com um surto violento em Arroio (lo Meio, teria sido tra.nsmitida por
animais trazidos daquele paí s. Tão alarmados se acham os criadores
uruguaios, que já foram solicitadas medidas especiais ao govêrno, as

quais, no entanto, se mostram impotentes, para debelar o mal.
De acôrdo com a divulgnçâo feita por um jornal dai classe ruraJisb,

a aftosa, em certas zonas, provoca a morte de vinte a trinta cabeças de
gado, por dia, o que consti tue verdadeira devastação.

No Estado do Rio Grande, a epizootia con tim ua a manifestar-se, em

vá ri os pontos, com bastante' intensidade, a ponto de exigir a mobiliza
ção de todos os técnicos da Sccretaría da Agricultura" que se cncon,

tram, presentemente, dando combate ao mal, nas zonas mais atingidas,

Violenta epízoetla r.to UruguaiPARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRA

E
5,

R A 5,
ESPINHAS, ETC.
F R

NUNCR EXISTIU IGU�L

Por fuzilamento, enforcamento e asfixia !
l\'IOSCOU, 20 (U. P.) ,...- A

Comissão Ide Investígações dos
assassinatos em massa come
tidos pelos nazistas em Khar
kov anunciou (que, após have
rem exhumado dezenas de mi
lhares de cadáveres, os rperitos
comprovaram que os crimino
sos do Reích larrancarajlIl a

vida .às suas vítimas, não só
por Ifuzilament.o e enforca
mento, mas, também, por 88-
fixia com monóxido de carbo
no. A referida Comissão apre
sentou também uma, lista com
os nomes de dez altos chefes
militares e da Gestapo consi
derados responsáveís pelos as
sassíuatos, Entre êles figuram
o comandant.e da "Divisão
Adolf Hitler" de Tropas de
Assalto, tenente-general SI
mon, e o chefe da Polícia Se
creta, Hanebitter.
itWSCOJ], 20 - Comunicam

de Carcov: "Continua o julga
mento dos criminosos de ,g'ucr
ra na cidade de Careov, Heinz
Ritz, que :foi sub-chefe da Ges
tapo aqui, durante a domina
ção alemã, é um dos acusados,
reconhecendo ter ·assassinado

, 300 homens, mulheres e crian
ças russas. Ritz :forneceu por
menores horr'lpllautes das a
trocidades cometidas contra a

população civil. Segundo suas

próprias deelaraçôes, seu en

cargo era dirigir as tropas
"8S" encarregadas de exter
minar a Ipopulação civil, tendo
feito isso em Tungarog.
Prosseguindo, confessou ter

participado das execuções em
massa, de habitantes desta ci
dade, dizendo: "Em uma das
muitas viagens que fiz a esta
cidade, .dísse-me o comandante
Hanobeeker que iam ser exe
cutados 3 mil cidadãos que t.l
nham manifestado excessiva
alegria quando os soldados
russos reconquistaram pela
primeira vez a cidade. "Você
pode assistir a êsse espetãen
]0 - disse-me o comandante
iJlanobecker. É no diaj 2 de In
lho". Juntamente com outros.
()ficiais, levou-me a uma pó
,Toação vísínha, onde se daria
a execução. lNo caminho, cru-
.........w_.,._._...w.w.,..-.t"..-.,_- -.-..."'_._�

Orgulhe-se do seu
relógio!

A

JOALHERIA GRILLO
recebeu variado sortimento
dos famosos relógios

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

Rua Arcipreste Paiva

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

EmpregadosPRECISAM-SE de 2 guarda,li.
vros a Cr$ 700,00 cada e 4 escri
turários a Cr$ 500,00 cada, que
tenham prática de Contabilidade,
para trabalhar em importante
indústria nacional, com séde no
interior do Estado. Cartas de pr6-
prio punho para R.:S, dando refe
rência, aos cuidados de João Go.
mes & Cia., rua Trajano, 6.

5 v. -- 1

CURSOS pIOr CORRE!PONDÊN(!A

zámos com 3 caminhões carre

gudes de presos, sob a guarda
de tropas "S8". Chegamos a

uma clareira no bosque. Lá es
tavam os "S8". Naquele dia
iam ser executados 300 pes
soas. "llIostre também tudo o

que pode fazC'l''' - disse-me o
comandante Hanohecker. Apa
nhei então um fuzil automãtl-

co de um dos soldadosda "88"
e disparei contra o grupo de
presos. Entre os executados ha
via mulheres e crianças, Re
eordo-me de uma mulher que
procurou salvar seu pequeuo
filho, colocando-se entre êle e
o pelotão de execução. Isso 'de
nada lhe serviu, porque as ba
las atravessaram a ambos".

Acham'se abertas as matrículas nos seguintes Cursos: Ginosial,
curse completo com um ano apenas (concessão do decreto-Ie.í n.4244).
Concursos no Banco do Brasil, Dasp e outros; Curso C_omercial Prcí
tico, em um ano; taquigrafia. línguas, contabilidode, etc. Peça hOje
mesmo o procpe to à caixa postal n. 3379.

'

Curso de MADUREZA "BRASIL" .- São Paulo.
......·_....,.. w.J"'..-.......- -..-.__"._

..

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

Aviões aliados contra posições nipônicas
A a������ dos

MELBOURNE, 19 (U. P.) - Bombardeiros pesados qua- RIO, 20 (A. N.) - O Tribu- Estocolmo, 20 (C. P.) - O cor-

dri-motores do sul do Pacífico voaram quatro mil quílômetros nal de Segurança Nacional respoudentc elo "Afton B1adet" em

para atacar as jazidas petroliferas de Balik Papan, no Bornéo, apreciará, na sessão de ama- Copenhague i nf'oruncu que o ma
e o porto de Julian de Macassar, na parte sul da Celebes. In- nhâ, a apelação -reterente aos rechal von Hommel inspecionou,
formam de Melbourne que êsses ataques foram sumamente' espiões Niels Christian Chr is- reccotemerute., as tropas alemãs.
violentos, tendo as bombas britânicas e norte-americanas cau- tiesen e outros, que deixaram destacadas ma Holanda. Segundo o

sado enormes danos nas refinarias de petróleo de Ba.lik-Pa- de ser julgados no processo mesmo .iriformnnde tudo imd ic a que
pano Foram também atacados os aeródromos japoneses de 3.093, por terem sido condena-I von Ronuruel visitará a Dinamarca
Penfobi, nas vizinhanças de Koepang, na ilha do Timor. Ao

I
dos em processos anteriores. e, em seguida, a Noruega, af'irn de'

largo dessa ilha, foi afundado pela aviação aliada um trans- Os autos do processo encheml passar em r evi.sba as fôrças alemãs..
porte inimigo de 4 mil toneladas. mais de 30 volumes. nesses dois países.

Von Rommel

I
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Poupar o carro, caminnão ou
ônibus que possuir ou estiver sob os
seus cuidados é uma parte do esforço
de guerra do automobilista. Isto por
que, devido a atual paralização da
produção de automoveis, não sabe
mos quando o seu corro, caminhão
ou ônibus poderá ser substituido.
Esses veículos são necessarios à De
fesa Nacional. E só há um modo de
prolongar a vida do seu: é cuidar
dele convenientemente.

O Posto de Serviço ou Revende.
dor Esso de sua redondeza lhe ofe
rece todo o serviço necessario para
isso. Permita-lhe retirar o oleo sujo
e cheio de impurezas que representa
grave ameaça para o motor do seu

carro e, em seguida, encher o carter
com um oleo que realmente proteja
o motor, como o Essolube. Entre
gue-lhe o seu carro periodicamente
para uma lubrificação Esso Verifica
da, o que eliminará todos os ruidos
e "grilos", aumentando a resistencia
ao desgaste.

- E permita tombem que o seu Re
vendedor Esso lhe ofereça graciosa
mente este novo Iivreto, repleto de en

sinamentos e informocões sobre como

prolongar a vida do seu veículo, como
o pe rá -lo economicamente, como

prestar a assistencia técnica neces

saria à sua boa conserva cão. Peca
o seu exemplar hoje mesmo. É abs�
lufamente gratis.

o Conteudo Deste livreto
Impresso a duas cores, profusamente
ilustrado, este livre to reune os assuntos
de maior interesse paro operação eco

nômico de qualquer veículo a motor,
como por exemplo:
Como poupar combustivel e pneus -

A que velocidade deve-se dirigir um

carro - A melhor maneira de ligar o

motor do carro - O uso do afogador
ou "choke" - Como cuidar das velas
e do sistema de refrigeração, etc., etc.

* COMPRE BONUS DE CiUERRA *

STANDARD ou COMPANY OF BRAZIL

ltId:aaa
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