
As únicas vttdmas da Revolução
LA PAZ,'21 ru Pe) ... REVELOU·SE'QUE AS ÚNICAS 'VíTIMAS DA REVOLUÇÃO QUEIDE..

PôS o PRESIDENTE, PENARANDA SÃO 10 FERIDOS, VITIMADOS, EM SUA MAIORIA,
POR BALAS' PERDIDAS&

-,

Pontes sobre os rios
andios e Canôas

Rio, 22 (E,) - PeJ�1 Diretorta
de Engenhar-ia foi apr-ovado o pro
jeto dia ponte a ser constouida pe-
1>0 2.° Batalhão Hoeloviário sôbre o

.nío Ind.ios, na estrada de rodagem
Lages-Hí.o Grande do SUlI, autori
zando ainda sua execução. Pela
mesma autor-idade foi aprovado o

pro,jclo para o acréscjmo na altura
da ponde sôbre o rio Canoas, em

construção pelo 2.° Batalhão Ro
dovírio, na estrada acima referida.

o
PROBLEMAS DO

PROGRESSO
Pittsbm-g, 21 (U. P.) - Uma

companhia americana de carros
deu hoje o pr-imeiro brado contra
o a.l1Itiquado hábito de viajar de
.automóvel. Propõe-se a "Yellow
Cab Cornpany" or-ganizar uma Iro
ta de taxímetros aéreos, ernpre-
gando aviões helicópteros entre
Pittsburg e municípios adjacentes ,

Nesse SJeI1lUdo, aguarda apenas a

Llcerrça da prefeibura da Pensil
vânna. O problema agora é da ins
petoria de veículos, quando tiver

H. 89911 d�. nuuhtar a. contra-rnão ou os fa
,1'o1.s apagados ...

o l\fAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CA1'AHI�'\

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Ano XXIX , Florianópolis- Quarta-feira, 22 de Dezembro de 1943 I

C?o.�t:;S[�Lal�m�pa§f�2.�[.�IPalavras do presidente Vargas em S. Paulo
de Nova Iorque que O Corpo Ex- bi

-

f" I SAO PAULO, 21 (A. N.) --,tras regiões, de elementos pertur- dades que servem dedicadamen-
ros, em com maçao com a o ICIa··

N I Ih f' f id
.

d
"

I'pedicionário Brasileiro continua lidade francesa, levado a efeito o a môço que e 01 o ereci o I badores, empenha os em sabe- te a nação e atmgiu as g onosas

sendo objéto de referência elo- em Oran, foi emprestado todo o hoje pela Federação das Indús- tar o nosso. esfôrço bélico. Abu- fôrças armadas, com o propósito
giosas nos Estados Unidos, pOIS d d b t I U trias de São Paulo, o presidente sande da liberdade que gozam, de obstar à preparação do cor-

po er e um com a e rea. m
G '1'V' di ,."

A' d ôbainda hoje órgãos da imprensa I
. etu 10 argas pronunciou nn- mesmo sob as leis de guerra, pro- po expe lClOnano. In a so re

genera norte-americano acompa- .

I b d d'norte-americana aludem à ação h f'
. ,

br '1' d portante discurso. Em certo tre- curam espalhar a desconfiança e os e ementos pertur a ores, isse
n ou os o reiais rasi erros uran-

h di
." ' .

di 'd' la-l o mresid G '1' "N'do. general Mascarenhas de Mo- A , •

f .)
c o isse s. eXCIa.; E oportuno cnar ISSI lOS entre as popu a· o presi ente etu 10: mguemte esses exerciCIOS, em que 01 "

'IA' d
-

I bori E h d '1 di
,

rais nas manobras realizadas na d de mi apontar a vigi ancia o povo I çoes
a onosas. ssa campan a eve 1 u Ir-se quanto ao caráter

atravessa o um campo e minas. I'
.

I' I' d' derreti
.

I' d'
.

Africa do Norte. Referem os jor-
.

d ld d d d pau ista, mte igente, rea ista c os errotistas contmuou a ser quinta-co umsta e tais maquina-
quan lu �s fr

a os o
.
corpo e

compreensivo, a existência em 'I feita contra a administração. vi- ções, que envolvem reduzida mi-nais que ao exercício em que to- engen ana rancesa retiravam as . . . '.
a d

'

b '1'�.� .......�.r... mortíferas cargas, sendo feito to-
seu meio e provavelmente nou- sande desprestigiar as personali- nona. e maus rasi �Iros, pessoas

foi removido do o servi o debaixo de fo 'o --"':""...w
- ......__-..__..................-_......�............................. ....._.. bem m.staladas na VIda, e que 5,eç

. ,.
15

IF t
..

d [crlorrqi I aproveitaram largamente de 51-Foi removido para Niterói o real. Ao registrar a noticia, os ano lSm.O e a angls as - ..

P td d
.

A .. tuaçoes excepcionais. or sor e eguar a a uanerro sr. ugusto jornais comentaram com entu-, b � . .

Mendes Pereira, que servia, hi . .. , . , A
.v�SHI�GT N, 22 (U.,P_) -- O consulado dos Estados Unidos em em contraste com essa atitude

SIasmo e simpatia a decidida ati- Valência [OI atacado no ,sabado fúltirno por dois membros da falange . ., . .

vários anos, na Alfândega des-
d d f'

..

b '1' _ espanhola. '?s �anáti,cos �ascistas destruiram alguns utensílios" que en- impatnótica, os. SImples trabalha-
ta capital, onde soube fazer tu e os o IClalS rast erros que contraram a mao mas nao puderam escapar Uma 'vez na polícia fo d r -

I
.

'
. : . ,,- ores e operanos, que nao go-largo círculo de amizades. se apresentaram para a uta. ram reconhecidos como ex-membros da DIVIsão ,Azul. repatriados da A

frente oriental. Referindo-se ao caso, declarou em Madri o 'embaixador zam sequer do conforto que me-
norte-americano que seu govêrno já representou .devidameutc junto ao

I recem fazem quanto podem'general Franco. A propósito da Divisão Azul, de tão triste ,memória, "1' A '1informa também um despacho de Irun que o último contingente de vo- para auxt lar o esforço do Brasi
luntários falangistas repatriados da Rússia já atravessou a fronteira da e seus aliados, produzindo mate-
Espanha. , .

d d
.

riais e transportan o-os as USl-

Trinta segundos sôbre Tóquio n�s para a: frentes de c�mba�e.
HOLLYWOOD, 22 (U. P.) _ Talvez caiba a Robert Young o papel Nao fosse esse exemplo tao dig

do capitão Ted Lawson, no filme "Trinta Segundos Sôbre Tóquio", no de louvor e a cooperação de-
prestes a ser rodado. As 'autoridades norte-americanas, por outra parte, I idid d s verd d

.

d tprocuram combater o excessivo .otimismo sôbre a marcha da guerra e,
CI 1 a o a erros pro u o-

por ,isso, vão ,apelar para o cinema. Nesse sentido, será exibido, dentro res que trabalham e criam, tal
em ,pouco, aos trabalhadores americanos, um filme oficial, intitulado

vez t"vessemos I t r...

"O Departamento da Guerra Informa". O tema dêsse filme será de puro
1 que amen ar V'

realismo, em contraste, portanto, com outras produções, cujo exagerado desprestígio do nosso país no
otimismo é, às vezes, prejudicial ao esfô rço ;de ,guerra. exterior".

SÃO PAULO, 21 (A. N.)
A chegada do presidente Var
gas a esta capital na manhã
de hoje constituiu um aconte
cimento que 'não se des-creve.
porque foi de imponência aci
ma de qualquer espectativa�
Pode-se dizer que toda a po
pulação paulistana acorreu aI>

Campo de Marte para home
nagear o chefe da nação; e.
quando sua excia. desembar
cou, a enorme mole humana
prorrompeu em prolongados
aplausos e vivas.

o gral. Tito contra o rei Pedro
LONDRES, 22 (U. P.) - O general Tito em uma alocução

irradiada para o exterior, anunciou a formação do novo govêrno ju
goeslavo e pediu às Nações Unidas que retirem todo o auxíl{o que
concedem ao govêrno real jugoeslavo que se encontra exilado. Em
seguida, o chefe dos guerrilheiros jugoeslavos acrescentou que o

novo govêrno de libertação nacional vai rever todos os tratados e

obrigações internacionais do país e não reconhecerá os deveres con

traidos pelo govêrno exilado.

Modificações no govêrno boliviano
I ópera t<O Sertão»

I finissímos cristais
Norte -Americanos

recebeu a

JOALHERIA ESMERALDA

RIO, 22 (E.) - Sob o pa
trocício da Prefeitura do Dis
trito Federal e com o concur

so dos cantores Guilherme D3.
miàno e Heloisa Figueiredo e

60 professores da Orquestra
Sinfônica Brasileira, o sr. Fer
nand Jouteux apresentará, ho
je, às 21 horas, na Escola Na
cional de Música, trecho da
ópera "O sertão", de sua au

toria, baseada na obra de Eu
clides da Cunha. O sr. Fernand
Jouteux é de Inacionalidade
francesa, radicado há 45 anos
no Brasil.

Godoy não
cái noutra ..•

CaJ,i, 22 (C. P,) - O pugilista
chileno Aduno Godoy está dis/JlOs
,io a ir brigar 11>OS Estados Unidos
oom Bi'IUy Qoun, ou qua<lquer oubro,
'se lhe adiantanem 10 mil dólares
anlt.es do emba,rq'l1e. Fal:alndo· aos

Jor,n:wHsrtGlS, disse Godoy qJue nas
duas l,ut.as coou Joe Louis reoebeu
39 mil d61'aa-es, mas que, depois ele
pagaI!' impOlSllOlS, comi'SlSã,o do em

presálIlilO c outno.s direi'tÜ's, só tiUlna
1]0 bÔllis'o 7 mill elólm"\es. Daí a stm

pnecaução, deStta vez.

LA PAZ, 21 (U. P.) - O novo govêrno boliviano continua
empenhado na tarefa de organizar completamente o aparê
lho governamental que substituirá o derrubado pela revolta
chefiada pelo sr. Vítor Paz Estensoro. As mais recentes no

meações, feitas pelo govêrtlO do presidente major Gualberto
Villaroel, são as s-eguintes; chefe de polícia, major Jorge Egui
no, comandante da R. M. de La Paz major Carlos, chefe-da-es
tado maior coronel Felix Tavera. O coronel Felix Tavera foi
ministro do Interior no govêrno do general Busch.

Abolidos os .tests»

I nas escolas primáriasS. PAULO (Pelo correio) -

����������������������������ii O sr. Sud Menuccí, diretor ge-

M'lh d
"

t "') d ral do Departamento de Edu-
1 . ,ares e nazIs as anlqul a os cação, determinou a abolição
MOSCOU, 22 (U. P.) - Revelou-se que as fôrças de tan- dos "tests" que são realizados

.ques russas já se encontram a cerca de 25 quilômetros de Vi- nas escolas primarIas, man

tebsk, que está a se,r atacada, violentamente, nestes dias. Du- dando que os alunos daqueles
rante a jornada passada, foram aniquilados vários milhares estabelecimentos fossem sub
de ,soldados nazistas, nos diversos setores de luta da frente metidos aos exames tradicio-
germano soviética

.

Vonvocação de milhares de sorteados
RIO, 22 (A. N.) - Inicia-se hoje a convocação de milhares.

de novos sorteados, que normalmente se deveriam apresentar até'
outubro do próximo ano ao Exército.

Militares brasileiros na Itália
nais.

Nápoles, 22 (U.P. Urgente) -- A missão militar brasileira che
fiada pl'lo general Mascarenhas visitou a frente do Ouinto Exércit�
norte-americano. Segundo consta os militares brasileiros, que foram
acompanhados por um general norte americano, estiveram no setor
de Venafro onde assistiram ao canhoneio das posições de inverno
nazista pelos famosos "howards". Os oficiais conhrênciaram com os

generais Clark e Guenter, do Ouinto Exército norte americano. Soube
se também que os militares do Brasil assistiram à travessia do curso>
norte do Volturno. durante um avanço aliado.

Virgínio Gayda não foi assassinado
LONDRES, 21 (u. P.) - Virgínio Gayda, que foi porta-voz

de Mussolini, continua residindo em Roma e não foi assassinado du�
rante o golpe de Estado, como se informou no exterior, há vários
meses. FOI' o que informou o jornal nazista "Voelkischer Beobach
ter". O mesmo jornal nazista acrescentou, entretanto, que Virgínio
Gayda está, entretanto, sob vigilância das autoridades nazí-fascistas.

A populacão de
Belo Horizonte

BELO HORIZONTE, 22 (A.
N.) - Um jornal desta capi
tal, baseado nos d�dos apura
dos ao último recenseamento,
divulga que Belo Horizonte
deve te:r atualmente, uma po
pulação de, aproximadamente,
250.000 habitantes.

Compraram o arroz do Brasil
RIO, 21 (A. N.) - Foi assinalado, hoje no palácio do Ita

maratí, às 12 horas, um, acôrdo, por tiroca de notas, com' os go
vêrnos dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha para a compra",
/por êsses governos, do arroz produzido no Brasil, ficando re
servada uma quota especial afim de atender aos mercados do
continente americano, que se abastecem normalmente. dG;!
arroz brasileiro.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Na Capital:
Ano Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 40,.00
Trimestre Cr' 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número avulso Cr$ 0,30

No Interior:
Ano Cr$ 80,00
Semestre Cr$ 45,00

"-

Trimestre Cr$ 25,00

IAnúncios mediante contrato

Os ortgínaís, mesmo

I
blicados, não serão

dos.

A direção .ão se resnonsa
biliza pelos conceitos emiti-

I
dos nos artigos assinado.

' .O.� e•••••••••••••••".1• •• •

R�et�ra·-��-�-:r-t:-ellllll-en-=e i D $C(o '$ i• • "habeas-corpus". Mas, agora, õles cu caram o Iado "Iascisí a" do, caso.
: C ; T U l\. /1 B 1-A : Corutmdo, quarud'o puderem IraóoCJina1- n130Ls calnnamerrtc, vcr ítica..
: ../' --i' 1V_, : râo que é perigoso opor-se a cH,rcito's i.ndividnuiis, aâ,nda J1lICS'1l1'Ü qu.an-,

: : do em consequência da -a,llisJcda,dc natural de ver extir-pados os rema--

i
As ma rs f·f::a:so�u::�í:::,.com os mais

I ��:pf;';;� VENDAS
•

. ÚLTIMAS NOVIDADES • Tem V.S. algum objeto novo ou

I N R Â D10lAR I us��o P�:�ej,:n::::prar qualquer
: a «(.� �� I » • objeto para sua indústria, resi-
• : dência, etc.? Então vá à rua Deo-
• Rua Trajano, 6 • doro 35 e peça informações sem

: : compromisso à firma A. L. Alves,
• • que se encarrega de resolver o seu
..................................................... caso.

não pu
devolvi-

o ESTADO
Diana vespertiuo

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

T€l. 1022-Cx. postal 139

ASSIl\'ATURAS

A traidora francesa
_
Murito já se escr-eveu sôbre 3IS ra

zoes que motivaram o súbito 00-
Iapso Ida, Fr-ança, em 1940. E se
jam qUI3'I,S forem as opiuriõcs quese f<,>rmem a respeito da tnazédiada b1alnça, a f,i,guI"a de Hclén� de
POl:te. dalvez uma das mais fn rn osas
arrwustas polírtircas de "boudoír "
pe�l11Ia.nlece como urna das maioresIl'3JI'd'oras dia hitória.

E1� nã,o poo'slll'ia nenhum dos
a-tra��os c0iil_lJUl1'S à lTlJlJIlher france
,�a. trPIC::. N 310 e,na el,ega,nite; eT1aj ela e ÍLnha um ,gênio n1>!lÍ'to violento. FlaJaVla egoirsitica e des-ca'ra(,lamente sôbr,e falmoscys es1adistas
fnau?eses e C,OOl1 en'Íllsilasmo sôbnc
o�,> lrderes eIra Alemanha ,nazista.Era p:ante e parce'lla, d-o "Comitér'ranga-Alemalnha", que agia sob o
ooma:ndo oul'tunaJ de Otto Abetz
�Ü'llJ�J embaixado,r de Hitj'er el�nans.
� f,in_? Id,a década que IJirecedeua lIfrupça.? dia guenia, a condessa

d� POiI'lte ll1il!enessou�&e p oor um mimstro do gabilnlete f:rancês: PauJ]1-eYJlJal1d. Nãlo paSlS'Ou muito tempoantes que Bey,na,ud, enfeiltiçado pela sua �e,rson,alidiad.e, abanidoilUl.sse·sua elSiposa e sleu Irar, pa:f1a caminhar ,1ad1o a a'ado-, com HeJene deRorte ao .Longo d'a estradla' fatlal
que Do.n:duZliu à desgnaça e à d,en-oI.a a vel:ha Franca .

. � própril� ,P8IU� Beynaud er,a de
c,ld}do plarbni,ótJa, arni,go sólido dra(l1ra Brlertal�ha, libef1al e Ílndepen'dente obstInado. Ap'eslar de nWIlcat,er .conseguido fazer dele um próna1Jl,slta ,Ia cOlnldessa d,e Porte ti,rou
VíaJl_lrtagern dia inVlasã,o dos P�-isesBralxiOs _pelos nazâ's'tas, da il'riUJpçãode Seda: Ae dia eVla1cuação do govêrno france:> pa'l'a Tours, para gri,ta.rpeJa rendriçao 'e não res,t1a a dúvidJa
dAe que foi _nlecess,á'l'io emprega'r a
fo'rça para lmp,edl-la de e.n:tTlllir na
sala Ülndle ChUTChid'l e ReYll'alU'CI _

,<ípremier" 'da FranDa - esta,vam
cOInflerencriarrudlo.

•

Re�nlaUJd ,e ChurchiH dle,s.ejavamU!Ill Í'lInoa1Pe na Bretanha mas
pOlI' fim, () iIliSilSlteIlibe g>ri,to d� Hele:
n� de Porte - "Nada de resistên
C!ill. na BlI'e'tainrha, nada de rreslistên
C'la IlO NOIite dia África' a Franca
pa.na Hitler e a Eu:rQP� para os
'llI1e�ães" - cOl1lsegJuiu ven,c'e<I", e o
ga'bliUe1Je ReY,l1[a,ud resli,gnou, dei
::,ando aJO, Viel:hro marechal Pétain a

l�grarba tancf'a .de oTganiz'ar um g{Jverno dle cra.piltuJacão. Onz'e dias
depois dia' oapi,tulação, Reynaud e
o oondes'&a de Porte fonam vÍltimas
d� {um "ao.id.ente" verificado pró
XImo da Rlv1era, do quarl êle saiu
feri'do e eIa lllio.rta.
Ailnda que ·seJa absurdo atribn-ir

a culpa do colapso francês a He
leJe �e Ppr,te, não. há dúvida que,s'e nao foss:e sua lnopo.rtuua in
'tervlelnçã,o, Beynaud e seu "'albrine
te teriam ,apoi,ado Ghurchilll �m sua
('Jderminação de resisti,r a qual
quer cnsto.. M.as, da maneira oomo
se desenvolveram os ac.ontccilmen
tos, a honra francesa foi lS,acTifj
ca.da e a Rnalnça rompeu o c.ompro
)1]15510 que aSlsmnn,ra com a Grã
BT'etarnha de nãlo 8I&sinarr a paz em
separado oom a AIemanha.

Quem sonegar informações 1 F.s
tatística Militar, trabalha em prólde país inimigo. E, nesse caso,f'e-rá iuJv.atlo. ....jl�.llr ...... - •.." eom"
inimil'o do Brasil '(D. E. H.)-' 'll';;.L;i"'"

Para encerrar o «Caso r�os�ey»,L08DHES, 22 pelo lelégnlfo (1'01' James Hostcr, dc r. 1., para "O
ESTADO") - r:Vla Y(,Z soluci onado o caso }losll'.\", ex a.m i ru.nmx os fa
los cuhnamentc. po i s, rculmcn lc, Ira m u i l a cofsa a dizer sobre �, r�'solll_
d o governo bri tân.ico. Pri rue i rauncnl e, o Iato, cm si, const ituc uma de
mousuruçúo do senl i m c n lo d,' co n Iiam ç a nacionol. Morris on vi nha li
berlllnndo p r i sio rre i-ro s poli t icos de 1\)40, sem provocar qua.l'qul'r pro
lr-s l o , por parte d-o pOHJ jngles. Agora, cnnr'etanto, que () mais destaca
do daqueles homens deixou a pri sáo, para sujeit.ar-s« a uma espécie de
(j,cile,n(.'ão domiciliar, Ieva nl-ana.ru-se as oposições. Pruí icusnt-nte, :\IüsllfY
(, uun homem kiqu irlad o e, ali.r-ma-o o govêr-nn bridân i co, -- [amais vo�

í arú às suas ati vid ades anteriores. Ademads, o Iasc ismo, rua Gr
â

Bre<l!a
ndua , cXIfi,n.g;uiu45<C completa e de íiuri tivaan eníte.

Em segundo lllgalr, a atitude dia govê1"no inspi.ruu-sc em 1lI,01ivO&
human.iãár ios, pois segurado opí n.ião de. mcd icns emimerulcs, iVlo'slley não
resf sbiriu por .mu ito tempo Ú pr.i,�ã,(). Di ant.c desses dois p om.o.s-tf e-vi sta,
que oul ru re solução pode r-ia a,ll'o:t�r () govêrno ? -Ins í.stc-se que Yloslcy
I'cgpcsse it prisão, pOI' r cpncscn.tau- êl e () símbolo (lrc uma i-tl'co,j,ogía p0-
li ti c a que Irac [I,SS-O U. En l reta 11 to, uâo ha nec essi r1al(]'e d c se pnlVOcar

itgi',�a(,'õE's, quando a vc rdade é bem outra : Se o slstcrna póli l ico ingl&s
t' efi-ciente, a Grã Brekunh« pode cami nhor pana a \-i.t<í'l,i,a sem exceder
se C.()1ll1 sever-idades. Esse país não se compra com vingmn ças políticas.
Exrped ientes bais, S'UpllHllllbalrra.m a sua justiça.

BIll qualquer periodo anter-ior ao atual, njngucm PO{] eraa conceber
que a ma iori.a elos in,g:lleses se man lf'eslasse f'avorúvel à suspensão do

CEMITÉRIO NAS SELVAS - Neste cemitério no Nova Guiné
jazem sepultados nurr.erosos soldados norte-americanos tombados na

luta contra os rii pfies , os quais ante os repetidos ataques lançados
nessa região pelos soldados de Tio Sam. tiveram que abondonar suas po-

sições mais importantes. (Fóto da Inter.Americana).
----

{//'f MO{)UrO ()A KhOT.fA.//!{). COJ'1. é Sé6VROS
I

. IT.I••JAí ...

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

Rua CODselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
Entrega a domicílio

....,.."..,.........__.........._,.....-.J"............... - -�

nA Bandeira Nacional quando em prés·
posição horizontal, e irá ao centro da
testa da coluna, se 16olada; à direita da
testa da coluna. se houver outra bandeio
ra; à frente e ao centro da testa da co·

luna, dois metros adiante da linha pela"
delnu1s formadas, se concorrerem tl'ês
ou mal" bandeira,,". (De"reto-lel n. 4.545.
dI! t 1142: - Arf_ 18. N. ln.

lheiro da ilustração a.·cim� ofel'ElCel'
lhe. em n.ruavel gesto, um cálice do
excelente aperitivo KNOT, lembTê
se V. Sia. de acrescentar, ao agrad.&.
ce) a gentileza:ESíEE 1.41'1-
BFI'1 O NElI APE,7ITIVO

I'i1ED/!.El{J!DURANTE O MÊS DE NBTAl
DÊ UM PRESENTE VALIOSO E DE FINO

adquirido na
ESCOLHA ENTRE

CiÔSTO
A MODELAR

Funck liquidadOESTOCOLMO, 21 (U_�)
O jornal "Afton Tidinigen"',
publica um despacho sem indi
cação da procedência, o qual
anuncia que o presidente da
Corte Especial alemã do Co
mité geral da Ucrania, Alfiredi).'·
Funck, foi morto recentemen
te, a tiros, por elementos dOJ'
seu próprio departamooto ...

cuja .séde é em Rovno. Diz-se.:'
que a morte de Funck foi con
firmada pelos jornais alemães.
acrescentando-se que a notícia:
causou grande sensação, POi!F
é inexplicável que a vigilânci&
das guardas "SS" e da Gesta-'
po pudesse ter sido burlada_
r....-.-.-...-.-......-.-........-.-.....-......_-.-.....-."..J'

.

Aos sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírita'
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seUlê
consultório para a Rua Bue
nos Aires, 220 - 10 andar""
Rio de Janeiro, onde passa Q'

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente-
nome, idade, endereço e en

velope selado para a res�

posta.

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 joio de alto valor!
Prataria Boliviana e Mexicana.

Aparelhos de finíssima louça inglesa.
Tropicais e casemiras de linda padronagem,

recem-chegadas.
'fapetes, cangóleuns, passadeiras, stóres.

Maillots e calças para praia.
Ternos de': coroá e casem ira.

Astracãs. Etc. ete. etc.

ATENÇÃO: Acabamos de receber ·finissimo linho
para lençóee.
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\'A Missão Militar BrasileiraNÁPOLES, 21 (U. I P.) -.-- CHEGARAM -DOMINGO A ESTA .CIDADE .os COMPONENTES nA MISSÃO 'MILITAR BRASILEI·
RA CHEFIADA. PELO GENERAL MASCARENHAS DE MORAIS. SEGUNDO INFORMAÇÕES AUTORIZADAS, OS DEZ' MILI"
TARES BRASILEIROS, QUE COMPõEM A REFERIDA MISSÃO, DEVERÃO DIRIGIR·SE PARA A FRENTE' DE BATALHA,
A-FIM-DE VISITAR O SETOR ONDE ESTA ATACANDO O QUINTO.EXÉRCITO NORTE-AMERICANO. 'OS MILITARES BRA·
SILEIROS ESTÃO ACOMPANHADOS PELO MAJOR GENERAL NORTE-AMERICANO:}. F. ORO. OS ILUSTRES VISITANTES
INSPECIONARAM AS INSTALAÇÕES E O PORTO DE NÁPOLES� E ATÉ ONTEM FORAM HóSPEDES DO GENERAL DE

BRIGADA ARTUR' PENCE, COMANDANTE DAI BASE PENINSULAR ITALIANA.

IOito Iôrcas para J]LTIMA HORA
os oito traidores ESPORTIVA

OS nossos colegas de "A Gazeta"
esportiva srs. Aribaldo Póvoas e

Arnaldo Santos, deixaram ontem a

direção esportiva daquele matu
tino.

Do povo brasileiro ao povo russo I
A imprensa carioca divulga I gando uma entrevista de Edgard

uma correspondência de Nova I Carter, acentuou que o povo bra-
Iorque, acentuando que o povo I sileiro pode estar orgulhoso de'
brasileiro já contribuiu com mais

I
sua contribuição para o crescen

de 450·mil cruzeiros em socorros te envio de suprimentos médicos,
de guerra para os russos, adian- I equipamento, roupa e outros ma

tando que o auxílio do Brasil re- teriais para a Rússia. A contribui-
presenta a qumta-parte das con� _ ",' ,

t 'b
. -

da Améri L
.

I çao brasileira e feita atraves elon uiçoes a menca atma. C' "

R d S 'v'AI' di di omite usso e ocorro as 1-
em ISSO, a tanta-se que d G Itimas e uerra e pe a comissãomuitas pessoas do Brasil cornple- promotora da Cruzada de Auxítaram suas contribuições em di- lio às vítimas da guerra na Rúsnheiro com donativos em remé- sia, ambas sediadas no Rio dedios e outros artigos. Janeiro.Acrescenta-se que a Rússia re-

cebeu quasi 23 mil dólares do
Brasil, durante os últimos seis
meses. Cuba está em primeiro lu
gar e o Brasil em segundo.

Uma correspondência, divul- çoes com os países do Pacífico.

o sr. Edgard Carter é presi
dente do Socorro de Guerra rus

so nos Estados Unidos e secretá
rio geral do Instituto das Rela-

Nova na Rumâniaconvocacao•

ZURIQUE, 22 (U. P.) - Informações de fontes diplomá
·ticas dizem que a Rumânia convocou a classe de 1925. Apre
ciaveís contingentes da nova classe serão destinados ao corpo
de paraquedistas até agora inexistente no exército rume..o,
Outras informações, igualmente autorizadas; dizem que os ru
menos e alemães da organização Speer estão construindo uma
linha ferrea e uma estrada ao longo do Danubio

' �

elA. DE CIGARROS SOUZA, ,CRÜZ .- • ':II. � ,,' ,

Cu" .
...._ ..

na Itália

1 que existem na ilha de Java
125 vulcões, dos quais i3 es

tão atualmente em plena ati
vidade.

2 que � fêcho-relâmpugo não
constltue uma novidade, poisfoi inventado, em 1893, pelo

mecânico norte-americano Whit
comb L. Judsori, não merecen
do. contudo, naquela época,
nenhuma atenção dos indus
triai•.

3' que a erupção do vulcão Kra-
katoa, nas Indias Holande

sas, em 1883, foi tão violenta,
que as suas cinzas chegaram a
turvar até as águas do Canal
da Mancha. que se encontra a
18.000 quilômetros de distância.

4 que, segundo o Prof. William
Heckler, entomologista da

Unive rsidade de Yale, se a pul
ga tivesse o tamanho de um
homem poderia saltar até a
urna altura de mil metros.

5 que é na cidade de James-
ville. em Wisconsin. nos Es

tados Unidos, que se encontra
instalada a maior fábrioa de
canetas. tinteiro do rrurndo ,

6 que na... Africa. existe urna

espécie ae Moscas que voa
com a velocidade fantástica de
1.600 quilômetros por hora. ou

seja quase O- metade da velo
cidade do som; e que um avião,
se pudesse voar com tal rapi
dez, daria a volta ao mundo
em apenas 17 horas.

Pa;t��d;;-f�d.id��õ-.·.i:rÕr·d�
reserva pediu habeas-corpusHio (v. A.) - Em face do recen

ic aviso do mdrrismro da Guerra, o

general Honta Barbosa, comandan
te da 2a Regiâo Milítar e .guarnição
do Estado de S. PUJLU,O, 'vem de
proibi,r �ob ,pc.na de puuição dis
cipIíln.all· ouso d,a farda de oficia'!
da reserva aos que não' es�,ive,rem
ClonvocadÜls. Insllwgin<lo-s'e cÜln,tra
es'sa dedsão regio.nal, o sr. Alfredo
Hibeil!,,>o da Costa, major da arlllla
de ill1!faIllttaria, da reslerV'a de la clas
se ela li,nha, ncsidel1lt.e na capital
bUlndei,paute vem de impetrar uma

.ordem ej.e habeas-0o,rpuIs ao SUI))J'e
n:uo Tnibu:nal Militar, dizendo ser

"HcgaI e arbitrnatni,o" ó ato. Depois
de vár,ios cO'l1sidl1!'a,n'llos �obre a

carneira e os serviços que pres
tam os seus c·owegas de landa, pas
sa, en,tão, a, a,ngun�en'tar, decl,arran
,do nào &cr jllltSt.O aplicat·�s'l' ú clas
se a .falta cÜll11etid'a por um compa
nh!eilr.o que, fandado, desac,atou
um juiz ele direi,io f,ell,enal, por oca
siã,o de uma ,audiência públric�l. Fi
naüsa, pecHndo, a c,onc>cssã,o da me

.düla para então livre c d'esembara
ç'ado possa envcrgar a flUrda de ofi
cial á sua \,(}}lIltade. ES'se haheas
COlrpus, tomou ° número 19.472, e

J'.oi diSit.ribnido ao 111i>n.is,L,ro Cardo
s,o d,c Castro.

Londres. 21 (C. P.) - Os guer
rilheir-os do marechal Tjto conti
nuarn emperrhad os na luta de Iiber-

j tacão,
0111 vár-ios pontos da Croá

cia, da Esüovôniu, em Sanjak e ou-

1,1!'OS
setores. ,Esta (�,iv;�rs'Íficação PAULISTAS E CARIOCAS

el.o� combates ela bem_ idéia da elas- A 4.' partida entre cariocas eticidarlc das operaco es que aque- Ii t t naI b li I
..

t rt pau is as, para o campeona o -

,es f'a.vos sou ar os sus e n am con- .

1 d f t bôl d e'a. lJ
. , Clona e u e o, e que ev rItra O lI_lvas.or. l?-JC, porem". os realizar-se hoje à noíte foi trans-acorute c iruen tox ligados a pol il i ca f id h-' .

t diugoeslava deixam em segundo pia- i ar; atpara an:an ta.
em vl�tal d· o. .

i d I béli I mau empo re rrion e na ccrpi a a
no as aLIW la(o'es e IC<lS (O mar-e- R 'bl'chal Ti lo. De f>ato, af irunam os cir- epu rco,

ouâ os jugoesJ.aw')s de 'Londres que
."'.....",.-",_-""·w......._·............_-""'.,....,..·."'-_"""..".·_".-.,�"".·w.·...._·"".-....-,..._WJ"oi"'w

o rei Pedro não poderá vencer á

CIMENTOcnise em tônno de seu govêrr'l1o,
sendo multo possível sua pa-óxima
renúncia. Endremerrtes, os alemães Compra-se, urgente, uma
organ i zar-am llIlll govêtnc "fanto- de cimento. Paga-se SOche" no Morutenegro, entregando-o saca

. 'A .

,a 8 braidores chetnics filiados ao cr uaetros. Ofertas a ger encia do
general i\Iihlai]ovlÍkh. Segundo a I ESTADO.
emissor-a da Jugoeslávia-Livre, a Ipr i TI oipai a I i v i d ade dêsses ehemen - .,.,-."'__"""••"......-""�............"oI__........_,..-.,.,__"...-.""-_"""-..--..._-"".-.......-............-...._-......,...-_,...._o"V......

fos será .a e.Slpiona_gem fav�.rá,,:,el Os tasctstasaos naz ístas. Dal a advertência, I
'que acaba de fazer a referida ernis- ..

sQl:a liVire, I1'0�. sesudn.tes têranos : contra a Igreja"oito corrias ja foram preparadas
palra os oito membros dto chamado
"Comselho Nacional do Montene
gro".

'ZURIQUE (via aérea) .. - A
tensão entre fascistas e o 'deru
aumenta dia a dia, escreve o

jornal "La Suisse ", citando in
formações procedentes da Itália.
Segundo as mesmas notícias o

general Faroleto, comandante rm
litar de Florença, simpatizante de
Badoglio, encontrou asilo num

mosteiro quando da ocupação
. alemã, sendo encontrado pela
polícia. Tanto o general como o

prior foram detidos e poderão
ser condenados à morte.

O número de sacerdotes pre
sos nas aldeias aumenta díaria;
mente, tendo os fascistas inicia
do uma campanha anti-clerical.

O sr. Roberto Farinacci, dele�
gado de Mussolini junto ao quar�
tel general alemão atacou o car�

deal Sellotti, colaborador do Pa
pa, acusando-o de "ter�se ale
grado com a queda do fascis
mo". Farinacci acrescentou que
estava de posse de uma carta do
mesmo cardeal, em que êste ex�

I w�....- ......••.....-.······-.-�-·��.·---

A
- Vende-se Hnís-

rmacao sima armação
• para estabele

cimento comercial de luxo. Infor
mações na gerência do ESTADO.

10 v .. 1
�-----.-- .. ---.---- ..

MÃCííXDO·& ·êtr.-·-

o naufrágio do
pontão .América.

H10 (v. A.) - Re'Luuido sob a

pnes,itdêIltCia do alllmi,ralnte Má'ri{) de
Oliveirra Sampaio, es·beve r,elun>Ído o

Tribunal MarÍ1>imo Adm,ini,s'Ll'ativo
qU'e, á vista do p>ar·ecer da p[·,o.culI'a
'CLoni,a clecid i Ll mandar arqlLl'iv.ar o

proces'�o retf,elI'lBnlte ao naufrágio dü
pontão argelnltilno "América" qL1tan
cio a reboque do rebocacl,or Lida-
dor", também aQ·gentü,n,o., a{) largo
da praia d,e Oampo Bom, litoral d,e pressa tais sentimentos.

......- ...._",._---..........--_-......--..-.-_,._-_......
- .....- ..Santa Catari'na. O apid'enrLe, que

cans,ou perda total da emba.rcação
e da oarga e qlllc f,oi .iulgadü como

cÜ'nlsleqLlle,nte á fopLul1'a do l11ai1', te
ve COlllO- causa detenlllin,aln�e, se

gun,do a pnova dos a,uto,s, "rutm'a
dos cabos de r,eboqllle por fôrça cio
máu tempo e consequente goLpe de
mar reccbid,o pelno rebocado e re

bocador, impossiv'el tCUldo s,ido a

AGlIlNCT_;;_S E REPRESENTAÇOES
CaIxa postal - 37. Rua João Pinto - 5.

FlorlanópoU.
este pl'eSlI aI' so,cmTOS com nova Sub-a2:entes 008 principais mu..lcfplo. do

p.assagem de cabos de reboque".
'

ESTADO

' u ..

Acusados de lraicão à Pátria,

ARGEL, 2J (U. P.) - o Comité Framcês de Libertação
Nacional ordenou a prisão de :;vrarcel Peyrounton, Pierre F'lan-
din, Tixer Vignancourt, Pierre Boisson e André Gilbert. Pey
rounton 'era embaix3.dor de Vichí na Argentina; Flanclin. po
lítico de grande evidência, foi também ministro do Bxteriol'; IVignancourt até bem pouco era o secretário-geml de :il[í)rma-
ções do govêrno de Vichí; � Pierre Boisson desen1pcuhava

Ul-I PrOOrlaeta'riostimamente o pôsto de governador geral da Afric�t OcideJl1 aI ..... ". .�.

Francesa. Todos êsses elementos foram acusados de traição à
Pátria.'

, 14Amll'lIml.1mJ.ii-II'1?1Z!.I!li2íIl-_W_íl'�mili1J""""""'iP_III!_iMli* L'l= _

e ANO NOVO, adquirindo
nozes, amêndoas, passas, figos,
chocolates em caixas a fantasia

e outros artigos
-- MORITZ & Cio_

Festeje seu NATAL

NA S08[RANA
I
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OLUBE 12 DE AGO' TO Programa de
.Dezembro:

'" �ST.DO-Quarta.'elrs. 22 CIe Dézembro de '943

«MA.TINÉED INFANTIL COM INICIO Às 15 HORAS E,A 25.

(As, mesas baile de 31 poderão ser reservadas napara o

A liberdade cristã morre na Alemanha:L_ONDRES - (De Rudolf Moeller .. E l'idiculo analisar se tal conceito é, sóbre o Terceiro Reich e, varejando
- Dostall, do Press Iutormatíon Se1'- ou não estranho ao povo alemão. O os recantos mais íntimos da

santida-Ivíce ) .- A propaganda Naciouut-So- que importa é saber se ele t· necessá-j de da família, destruiu o lar. Veja-secialista sempre procurou - e a prin- rio à Alemanha. Talvez o recruta que um folheto do professor Ernest Berg- Icípto com algum êxito - desacredí- chegue ao exército estranhe a res- mann, com instruções oficiais de Ri
tal' a democracia aos olhos do muu- ponsabilidade de obediência cega. tler, EOU o título: "0 espírito do co
do. A jovem democracía de Weimar Mas isto é coisa necessária á comuní- nhecimento e a maternidade":
foi a prirneira a ruir sou os golpes dade e, portanto, a ele ". .. O casamento para a vida não é na
dessa propaganda infernal. Sôbre Assim. segu.indo Hitler, o homem tural e é um mal para as espectes.
suas ruinas, o novo Estado "total" não deve possuir liberdade individual, SUl!. prática está muito disseminada,alemão foi construido. Sementes tota- 'per sonalidade ou concténcía. E as segundo velhas leis, Contudo, feliz,
Ittárías foram disseminadas pelas de- consequências de suas doutrinas só- mente, existem entre nós fortes rapa-

I

mocracias ocidentais. Mas como não mente podem ser desu-u ídoras: des- zes e moças que �e. conhecem; e um

Iprorluztram os frutos venenosos que tru ícão de toda l i ber dad e humana, forte rapaz é suflciente para dez on
os nazís esp.er�va�ll, Hitler d�Ci[liu I' destJ'uiçii:o

da l�lOl'ali<l,:de .e elo código .�·illte" mocas (]:l0 teern desejo de um!recorrer à violência para at ing ir seu moral. díssotucão da tanrílta. . filho ". Esta e a Nova Ordem que Iobjetivo .. E. deu comêço a mais negra I El:l setel.llbl'o ele 1936, em sermão. o Hi.tler dese.i.ou imp�antar. e qu-e COIl
das tragédias. \ ['Ora.]080 llISPO Vo n Gaa len, declara- seguiu surg ir. a qtu e al í

em formas
}<Jm março de 1941. lord HaIHax.! va: "É' melhor morrer do que ser es- incip íentes. Os que assinaram a Car-

a�ltal el:lbaixador em Washington,

a.s·l
cravo. Uma oberücncía que escrav iza I ta do Atlântico, sa.bem muito be�l

I
sun definiu o conceito de democracia as almas, que atera a mais pro íuuda porque as quatro liberdades constl-' Vá à rua Felipe Schmidt, 44. e verifique como é
e liberdade: "Estamos lutando pela santidade da ltbcrrladc humana e a tuíram o seu objetivo esencial de possivei obter .casa p r-ó p r io »

.democracia e pela Iíber-dad e - porque I ccncíêncía, é uma grusseira selvaze- guerra. Os mais sagrados tesouros da

L Ia liberdade é a espécie de viela que ria. É peor do que um crnne. POiS cristandade estão em jogo. Mas a tris- .-.. I2lIIIiIIIllllliIllll III-IIJllI_n......·_IBllIllillIllllll_llIi.iIIII3., idesejamos e porque a democracia é rlestrõe a individualidade humana. Ê te experiência nazista mundial já es. _

o sistema ele govêrno que lhe dá me- uma tentativa para destruir a
í

ma- tá ruindo como um tronco podre. As
Ihor expressão e a mais segura ga- gem de Deus no homem, Não apenas fôrças ela liberdade - imanentes no
rantía, E isto sob os mais vários as- os católicos, mas todos os homens homem - rea l iza i-am a sua grande
pectos: primeiro, o princípio rel ig ío- honrados, devem estar constauteruen- tarefa .

. ISO do valor absoluto de toda a alma

I
te na defesa da liberdade ele concíén- -----------

humana: segundo, o príncípio moral cia". Vende-se O'TIMA I<ESI·
(lo respeito pela personalidade e con- Desta liberdade rle conciência. que n DENCIA, comciência; terceiro, o principio social. é um fundamento divino, origina-se a

de jgran e ja r d irn e pomar, 80 hHloda líberrlade individual. A menos que' liberdade política, tal como é expres-
edifiquemos sôbre esses fundamentos sa na democracia e na liberdade so- da E t a ç ào Agrcnomica. Tratar
- religiOSO, moral, social e domêsti- cíal. assim como é expressa ainda n a Rua Tr-ajano n? 7
co - não teremos esperanças de eu- mais fortemente na sant idade e na IS v. alt ·8contrai o caminho da felicidade". soberania da Iam ílía e lia

í

íbérrlarle
No "Mein Kampf", Hitler diz que' de religião. Quem desmentirá que no

Tl:'nRENO Vende-seo povo é "um rebanho de carneiros império nazista tudo isso foi supri- LKK
que deve possuir uma obediência ce- mírlo pelo terror infernal? A Gestapo um, me

ga" e, em discurso em 1935, adiantou: 'lançou os seus tremendos tentáculos dindo 15xSO ms., localizado na

Alameda João Pessôa Tratar

Não liquidação
o proprietário da

CASA NATAL

,

e

tendo estado em S. Paulo, e havendo contratado aH com

diversas fábricas de SEDAS para ser o seu exclusivo distri
buidor em Florianópolis, iniciou uma

VENDA ,ESPECIAL
gar.hando apenas os descontos

Nova modalidade que Ira revolucionar a praça
NOVIDADES EXCLUSIVAS A PREÇOS NUNCA VISTOS
SEDAS e mais SEDAS a preços de CHITAS!

Casa Natal
Nova modalidade de vendas. Novos sortimentos.

Novos Preços.
Remarcações gerais em todas as secções:
ARMARI�HOS, CALÇADOS e TECIDOS

Casa Natal
Rua Felipe Schmidt, 20

com Eugênio Beirão,
Tiradentes n 3.
...... - .......""................ ......".._.,._..........._.._...,_��----""-"

SAL 11 � Alugam·se que
11 li II tro amplas sa

las em casa de família, todas
com janelas, na r u a Tiradentes.
n , 21 Tratar na mesma. l Ov 7

na rua

15 anos de serv'iço à
imprensa do Brasil

o GRANDE Bi1U.E DE SÃO SILVESTRE

Secretaria do Clube, a C11$ 10,00)
�!liIII!OIIl:Im'

C

r�, �r .�� IH.

o dia 15 üe dezembro dêsíe ano
assinalou a passaxem do 15° aní
versáa-i o da f'undacão da Un.iâo IJor nal sst i cn Br-as'ileira. São 15 anos'
de Iul.as as mari.s ingentes e

í rigr-a

tas,. mas, ao mesmo tempo, cheios

Ide satí sfaçâo, pois - tem ela dado
esplênd id a co·ntúhu:iç'ão para o
al.eWl.inltamen,to ]J]ONt! e mater-ial da
imprensa do hintcrland Dr,asli'Cii.ro.
Não hú ckl1ade d,o- Brasil, ,d'ClStde que
possúa um ou ma:is órgão,'!; da im
prenMI, que não conheç'� a U. J. B.
Os jorn'<li's brasiLei��o.s, desde aque
le Deeuado a,no de 1929, quando
da Silla f,unl{\,acã·o, vêm réoebendo,
da Uniã.o JornaliSlti.oa Bi"U'sHei,ra, a
mais desi,ll'beressadà, honcs1a e efi
caz cooperação. A U. J. B. foi mes-

I
mo a pioil'eina no país eomo enti
dade cooperadora (la imprensa na

I cioual. Foi flmdadla para s·erv'ir a

I impr,ens,a brasi,lei:ra. f,a�{) que em

quinze anos não sofl'eu solução de
conlill1ui(la-de.

I O Mucus da
I Asma Dissolvido
I RapidamenteI Os ataques. desesperadores e violentos da
asma e bi'onquite envenenam o oi'gRnismo,
minam a energia, nrruinarn a saúde e de
hilitam o eora('ão. Em :1 minutos, Menclaco,
nova [õrmula médica, comec.,ü a circular
no sangue. dominando I'apidamente os ata
ques. Desde o pl'imeil'o dia cOnJe('a a desa·
parecer a di!iculdade em i'espiral' e volta
o sono repal'lldor. Tudo o que se faz ne·
cessar'io " tomur 2 pastilhas de Mendaco
ás I'efei�ões e fical'á completamente livre
da asma ou lll'onquite. A ação é muito
rapida mesmo que se trate de casos rebel
des e antigos, Mendaco tem titio tanto
êxito que se oferece com a garantia de
dar ao paciente respimção livre e facil r,a
pidamente e completo alivio do sofrimento
da esma em poucos dias, Peça Mendaca,
hoje mesmo, em qualquer farmácia, A nossa

garantia é a sua maior proteção.

Mendaco A�a�::::.m
AGORA T !\MEE \1 A CR $ lO ,CO

CONSTRUÇÕES - compra. venda e cdministração
de i ro óve is :

FINANCIAMENTO - poro construções;
PIN1:'URAS - internos e externos de pr·édios, poro

poqnmento à vista ou a longo p r o z o ,

NÃO CONSTRUA, sem consultar os planos da

Via. Construtora da Casa Própria(Não tem sorteios nem po n t o s !)

�t.��==����==�bbbb==66�

------.._1*,.__�_._.___-_.....,�_

I .

1--tPr<>gr"m� I

I' DIA 25
Grandiosa soiré-e do

DI� 26

I

I.

INatal.

Matinée infantil distri
buição de prêmios
e rn u i to s bomhons.

DIA
Grande J:(éveillon

Silvestre.
de São

x
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II.) ESTADO·-Quarta.teira, 22 de Dezembro de 1943 5

LONDRES, 21 (U. P.) _.

Poderosas formações aéreas
desencandearam outro ataque
contra várias localidades do Vão atacar onoroeste da Alemanha, ontem.
Referindo-se a esta nova in- aeródromo
cursão, a emissora de Berlim MELBOURNE, 20 (U. P.)
qualificou-a como "ataque ter- - As tropas norte-ameríca
rorista ". Verdadeiro terrorís- nas, que desembarcaram na

mo, no entanto, é o que conti-; península de �rawe, na Nova
nua a verificar-se na região I Br�t�nha, estao a men<:s de 6
de París, onde a Gestapo, nes-: quilômetros de um aeródromo
tas duas semanas, varejou nu- \ nipônico. Outros despachos.
merosas casas, detendo cída- acrescentam que na ilha de'
dãos franceses a torto e a di-I Bougainville os norte-�merica
reito. ,nos atravessaram o J:'IO 'I'oro-

� I ���;:tê�eJ�;so:�st:e���� ;�����
Vva. Adalberto Duarte Silva, eng, I 0;:.:. -.- -.._.......,

Carlos Büchele Júnior e família. iDecresceramsargto. Helvécio de Sousa Dias e

I as mataneas
fa;<:ília, ,Manoel Leão Coelho e fa- .POI'TIO AUeO'l"Ic, 21 (A. N.) - Se-
mlha vem agradecer a todas as

b

pessôos que os acompanharam no gnn'lLo 'd,adO(, oficiais, oru divulga-'
doloroso transe por que passaram dos, ais matsmças nêste Estádio aí i n-
com a perda irreparável de seu gínam, cm 1940, novecentas c scis
querido espôso , pai, sôqro e nvô ; rnjh e setcccnaas e 1,r.iJ1lta e seis reses,
aos que levaram os despojos fúne-
bres ao cemitério; aos que envia- Em 1941, setecentas c doze mil
ram flôres, corôas, cartões e tele. quarroceutas e trmta c seis. Em
gramas. Agradecem, particular· 1942, setecerrtas.e üi'll,ta e duas
mente, aos facultativos dr. Sáulo
Ramos, que o tratou com todo
carinho, atendendo· o a qualquer
hora da noite durante toélo o tern
po de sua longa enfermidade, e

Valee em:

10.0
dr. Polidora Ernânl S. Tiago,

que também empregou todos os

recursos possíveis para sulvd-Io.
3 v. - 2

mi] qui nhr-ntas r v.innc c oito. Em
1943, seisc entas c vinte r nove mil
n.oveoerrtas e cinqüenta. Por SiLl>::1

vez ais matamças par-a xaruue rl ecl i
l:aJl':.llll ;lie ano jH:J:a =. Janto que,

Iem 194B, exsas CI [·nas haivaram pa-
l'a me.nos de 200 m il . ",,,........_...,,."";....H&�+&""',........F' ...FO...&........."",_m"'''........ _

1'��v�,H=HO�s�«�C�A�s�T�E�L�O�»������v,�N�HO�S�(�(G�R�A�H�J�A�U�H�I�Ã�O�»��==�PR�O�DU�;��-·=RE�S:�-«�SO�(�.�VI�HI�(O�l�A�R�IO�GR�A�H�DE�H�SE�LT�DA�·�»�;1RIESLING , MATRIZ - PORTO ALEGRE
CASTELO TIN'fO MERLOT
CLARETE TREBIANO

Filiais: Caxias - B, Gonçalves - Farroupilha -

BARBERA
Garibaldi - S. Paulo - Baía·

CABERNET
GRANDE VINHO BRANCO MALVASIA Estabelecimento Agrico!a • «GRANJA UNIÃO) • Flores da Cunha
RESERVA (Tipo Porto) BONARDA
BRANCOS BARBERA RIO GRANDE DO SUL •• BRASIL

C�\SA 43
Livraria e Papelaria

Para 88 festas de Natal e Ano-Novo
Acaba de receber grande e atraente sortimento

de BRINQUEDOS das mais o f o rn o dos fábricas
do gêl)ero, no País.

Visitem. s em compremis!fo, a nossa

EXPOSIÇ.L�O
Interessante sortimento de

LIVROS PARA CRIANÇAS e obras literários em qerol

Preces módicos!.7

Rua João Pinto, g ./l.

. A Associação Comercial de
Florianópolis

'Cumprimenta os seus prezados associados e 00

comércio, em geral, desejando-lhes feliz Natal
e próspero Ano Novo.

1943 - 1944

Fechamento de
iornais na ArgentinaA gestanteRio, 21 (E) - O DASP es

-clareceu que a funcionária ges- Buenos Aires, 20 - O govêrno
tante tem direito a licenca de argentino determinou o Iechamen
três meses, com toda a remu- to dos jor-nais repuhldcanos espa

neração, excetuando . ti nhóis "Espefia Bepublãoana". "Cor-a gra l-I reio das. Astua-ias" e "Ga!ióa",.fícação de função. que se editam nesta capital.

CARTAZES DO DIA
HOJe 4a.telra

CINE
A's 4.30 e 7.30 horas

programa que agr adar
á

100%
Gilmore e George Montgomery, em:

Jennie
Pred Aatarr e, Paul et t e Goddard, Art ie Show e sua orquestra em:

Amor de minha vidaI
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB)

PARAISO DO PACIFICO (Short Colorido)
Preços 2,20, 1 50 ,. 1,00 Livre de Censura

CINE «IMPERIAL"
A's 7,30 horas:

etty Grable, Victor Mature e Hack Oakie, no tecnicólor que
\' uma testa para os olhos e uma delicia para os ouvidos:

Canção do Havaí
COMPLEMENTO i'TACIONAL (DFB Nat.)

Preço único 1,50. Livre de Censura

2 EXITOS POSITIVOS que se aproximam. Nata) ! Nata) !
Gene Tierney, John Sut co n e Preston Foster no tecnicólor:

Aguias de fogo,.Domingo: Claudette Colber t, Jae)

Mulher de
Mac Cr e« e Ruddy

verdade

o santo do dia
s. Genésio, Martir
Exemplo clássico de como Deus

sabe tirar o bem, do mal pratica.
do pela cegueira dos homens. ,Ge
nésio era ator cômico em Rorr.c ,

Uma de suas fOI sas prediletas era

ridicularizar o cristianismo nas

cente. Assistia, certo dia, o ím
pio imperador Diocleciano a uma

dessas comédias sacrílegas em que
Genésio parodiava ritos católicos.
Apresentou se no pol co na veste
branca dos que iam rece ber o ba
tismo. Em determinado momento,
grita altas vozes pedindo o batis
mo, Aparece outro ator fingindo.
se de sacerdote e pergunta: «Que
queres tu, Genêaio ?» O obcecado
ator quer pronunciar a frase com

binada. Mas, não pode. De repen
te, sente em si uma fôrça nunca

experimentada, e, eITI voz clara
diz: "Peço o Batismo paro receber
a graça de Jesús Cristo». Prorrun ,

ciou assas na!avras com tanta se·

riedade que-todos se convenceram de
que êle reo lrnent e dizia o que sen

tia. O falso saéerdote danamo a

água batismal sôbre a fronte do
ator e êste apostrofou ao impera
dor e todo o audi tório: "Agora. em
verdade, sou cristão. Creio em Je .

sús Cristo. Quero ser cristão». Um
tumulto tremendo foi a resposta
a essa declaração. A resposta do
imperador, porém, foi a ordem de
executar imediatamente a Genésio
Isto deu-se no ano de 286.

NA FRENTE DA ITALIA - O general Eisenhower, cornon-

dante em chefe das fôrças das Nações Unidas na zona do Mediterrâ
neo, acompanhado de seu ajudante, visita a frente italiana. O gene·
rol Eísen hcwer poude constatar os grandes avanços aliados naquela

frente sob o seu comando IFóto da 1I1ter.Americana).

Atencã( .r.J

<:ontabilistas
DE ACÔRDO com o artigo 39, do decreto-lei

n. 4.178, de 13 de março de 1942, os Peritos-Con
tadores, Contadores I. G'uerde-Iivros e Provisionados,
que deixarem de envier 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 1° 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." andar.

Caixa Postal, 195 - Telefone: 771.
Enderêço Telegráfico: "INTER" - Florianópolis-

o verdadeiro
«terrorísmos

A Estatiatica Miniar, destinada ti

facilitar a preparação rápida, e Cio
das da Nação, exige que todos Oll

perfeita quanto possivel, do apare
lhamento material das fôrças uma

brasileiros lhe prestem cooperação.
Subtrair-lhe apôlo é trabalhar C6n

tra o Rrutl .m perra. (D. E. M.).

D.NXP. n: 199, rle Hl21

S a no oenolCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSFOROS, CALCIO

ETC,
TONICO no CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O, Pálido!. Dc".up.redos,
EHIO�.dc" A,,�mico., Mãe.
Que criêm M.groJ, Cridlnç••
UQuític•• , rcetberíio II tenl-
fic.çíi" (_I.r.' do oll:I"ni.mo

COI!;> o

Líc,
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avisa o distinto público de Florianó
polis de que acaba de receber be

líssimo sortilnento de verão.
de, tropicais, lin'bos, brins e casemiras. Variado sortimento de sedas.
uma visita, se:m compromisso á «A Exposição»

PRAÇA QUINZE N. 11
I

Ternos
Foçom

Dltirnos estilos de finos
MOBILIARIOS

J\CABA DE RECEBER o

� j

'- --J'_---, ����:;-J����"��-·�-:ll� ---::.._----

«Lar dos Móveis»
(antiga sec(ão de mõveis d' A Modelar)

Rua Trajano, 15

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

selas de visito, de fino acabamento

Vendas à vista e a prazo

PERDEU-SE ransferida ii elei(�o
Rio, 20 (A. N.) - Por falta

de número, foram transferidas
para o próximo dia 27 as elei
ções para a nova diretoria do
Sindicato de Jornalistas Pro
fissionais. São candidatos à
presidência os s1's. Osório Bor
ba e André Carrazoni.

nas imediações do C'omi'rcío, a

parte infel'ior de uma caneta
PACKER. Gmtifica-se a pessoa que
enh'ega-Ia neste'! redação.

-Camlsa�, G"RVatns. Piiame�
:Mias das mehOles pelos me

nores preços só na CASA MIS
·-CELANEA. - Ruo Traiano. I::!

Credito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

O mRior e IDRis acreditado Clube de Sorteio de Mer·
cadorías do Estado,

Sortpi -)R DOS dias 4 e 18 0& cada mêEl
PRÊMIO MAIOR CR.$ 6.250",00
Muitas bonificacõPR e inscrições de pagamentos.

Médico gratis
NOTE BEM todas 8!<tRS vliotflgeos por apeuas

, Cr $ 1,OC. Tudo que promete cum·
Dre incontinpnte. Não existe igual. Não reflita e não
du;-ide um só instante. Concl)rra para o próximo
sorteio, tenha cofiançs, que, quando menos esperar, a

sorte virá ao seu encontro
Conserve bem na memória os dias LJ e 18

-----

vtJ,tSABIA ?.. Preparando nova

carnií.cina1 - QUE seguimdo a lál ica de
guerra curuotertstíoa dos nazjstus,
as Ix�llcri-ulS unt i-aéras de Marselha
cslâo il1S1talladlU's nos bair-ros pro
'1et{wilos, tais C011l0 Cappelett e, St.
LOIl-�n, A,I'ClnlO e, 11 anU cularmcn !e.
n as escolas, 'afim de provocar a

ação do in hmigo n.estas áreas, para
depois acusá-los de ataq ues às p'o
pUÍ'a'çõe-s ch',j,s? ..

2 - QUE a P. P. �f. (Partido Po
pu),a'r Fr-ancês), c 1l;0 chefe é o fas
ci sla e CI(}htho.racj.(Jl1,i�lta Dor iut,
cstú ellltr,eg<U!]>d,o à Gt't,kllP'O listas de
pessoas que porleri euu servir como
rúf'ens? ..

3 - Ql"E a Grã Bretanha culli-
via e colhe (iUI;; elos viver-es que

I· ('(.n;s'('.lIle,. il�1,(.)
�paç'as li sun rncca

H,ização ugricola. li mais elevada
(!u mundo? ..

4 -- QUE os famosos "Prestoco
" los dos Sábios die Sião" não passam
� de mna fallls,ifkação forjada por in-

," d iví duos Iin!e�emqp.ulosüs e' CCU1) o

único propósito de desmoralizar a

i raça [udnioa, o que foi cabalmente
provado pelo processo em Berna,

t· cm 1D43'7 ...
J 5 - Ql'E a vida no Padáci o de

I São Cr istuvâo era tão modesta, que
as pri.nccsos mandavam reformar
seus vestidos, conforme provam
contas guar-dadas em all'(fuiV'o e das

'I quais tr-anscrevemos nana, apresen
f,ad,a pIa costureira Anna do Sa,cra�
'menlo, em 30 de julho de 1833: o

\'esH,(j,o d1e f,iló pl'Cllo, paira COinser
I ar, I !i200; 1 di t,o de tonq ui 111, p,31r'a
('(),nlcc,l1lar. 1$000; 2 di,toüs d;e ca�s'a

ImrdlalCla. palra o msmo, 3!)\200: 2 ca

'nis,e!<ls de cassa, $800: 5 ves.tido-'i
bn:\!l,c·oS p:1.fil c,on,�!e'rt,a!r, 6$400: so

!lia: 12>;680'1 ...
(i - QUE () nOl'ln i,nglês. Tl�{)-

.maz. Gray. 0111 _173H, em sua pc:esi'�'1['senta p,m l>1llJ111. '·Luna fhhl!ahl
} i,s", revekl! uma Vlisã'o pr-oféti.ea da
a,via<:üo Hwdé.rna e da supl'emacia
a,érea briitânifa ... "

... BUlndos oe
l"'l$S,:II�'os f:mtrus.t'i,cos em h}ba: ... E a

Grã BI1e!anha, Tai.nha dos ma.res,
v'elI"á s.eu� triJunf,os ellevados aos céUs
que oonqrrils.tou ... "?

Orgulbe-se do seu
relógio!

.

A

I JOALIIERl1\ GRILLO
Londres (B. N. s.) - o uni li

í

n-

11ÍSlllIO prussiano apresenta uma

ameaça lllllni,Lo maior do que o na
z.lsmo para o futuro da paz 1111l11-

Ui'all, escreve o "Dai ly Mui l". Com
efeito, Hbtle.r sabe que a vítórs a
alHad,a s,i,gnif.i.ca o fim do naz iscuo,
e.n,q.l�amILo que o mdli tar-ismo gcr-

IlltallJ.C.O
aca lcmta cspernuçosarucnto

os seus planos para uma época em

q 1I-C IhlJ.c·r apenas se rá um a sim.plcx
IllJielllória no IUl11u!t{) do pasasrlo.
I
Por outro lado, os gener��is n lemâes
S�tO gratos a Hitler sómenle por-que

Rua Ar c: preste Pa va ! êste congr-egou c om ôx if.o IJ povo
'a.[.c,mào por Iraz da Wchrmacht.

���������=���� ASISIiUll para os chefe-s ruuli larr-s ger
I mánicos, o lider nazista não pàssa

_ I de 1l.1l1 i 1�lsjt.rul1�e_n,to .

com () ql�ll. a

Vao regressar l·d0Il1.1Inaç.ao. IllIlI)\�<.a.'r.ISlla ..ge.'rn.lanIPa, <].0 rrumxlo poder.ia ter Sido levada
,

'a efeito, nesta glllellwa. Toduvi a,
LISBOA, 21 CU P.) - Os Hig'om que a derroto do Eixo é i nc-

diplomatas italianos acredita- vifávcl, os m ili laoistns prussianos
dos junto ao govêrno portu-] já eniJl'all'am a planejar lima nova

guês receberam ordem ele re-
g-UC'liI'H, CO�l)O a .P'lles�nle, t.al quaf

, ,. • I Ludendorff havia feito apos a prr-
gressar a Itália. Motivou essa me ira gI'alnd-e guerra mundial.
decisão do general Badoglío .» "Dailv MaW' acentuando depois
circunstância de não existir 10 hediondo aspécto do m.ilitanismo�

'alemão obsrva : "Par- I' Iatualmente na legação italía- c, .'
"

. c a os. l{ eres
• A

b pi ussiemos, a guerra constí tue o
na em LISbGJa trabalhos de

or··Il11lai:s
1egÍlthlllO instrumento nas re

dem oficial que jU.stifiquem a lrac.".õ,es i ntern ac icnals, assim como

permanência do pessoal. 11:111 tr,at.ade ou [llna oo,nferl'ncia.
P']",es'C'J1JUomel1it.e, nã-o bú dúvidas de
que OIS g'en'erais a}emüe-s procuram
s'aJ!VI3Jt" tUldlO que lhes fôr POSISiVCil,
aflllll e1e recons:t'r1lliT o poelel-io llli1i
tal' germânico, depois da derrnta.
ASI'>im, só existe llln'a S'OlllÇão pUlna
o es.labeleciU11€l1Ito (].c UIll<l paz d ll
rar!oul'a: "a destruirão aJbs.rnlllía e

compl,Clta do ql1le 011urch:í,ll cha
J1l,o,ll "as d:llJas (Hli'()s,��s (].Ol1l,in,a('ôes
da liírania nazI,s,ra e do lllilitarisll10
ge,f'llllânico" .

recebeu variado sor t imen to
dos famoso s r e lóg io s

OMEGA e LONGINES,
últimos modélos, que está
vendendo a preços rnód ico s.

Bolsas modernas na

CASA ROMANOS

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

DE PESSOAS TEM

USADO COM BOM RE·,
SULTAOO O POPU·

LAR. DEPURA TlVO

DO SANGUE

I I�� ri,J:t(:i"lr;.c!A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO
fi F�JZtlc ... -, b::tçt:, o coração o Estômago, 08

PUiillões a Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nos Ossot<, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca·
belo, Anemia, r\.bortos e fal. os individios idiotas.
Inofensivo ao organismo. i\gradável como licôr.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P.
como 8ux1liar no tratamento da SUilis e Reu·
matismo da IDf>Sm8 origem. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «914»,dada a sua

base, é ótimo auxiliar do tra
tamento da Sifilis principalmen
te nos casos em que a via bo
cal é a unica possivel.

(iil Dr. Benedito Talosa.

I

I
Atesto que apliquei muitas

vezes o ELIXIR «914» obtendo
s�mllre os melhores resultados
no tri:tamento da Sífilis.

la) Dr. Rafael Barlóletil

o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
CIt\. WETZEJ..A INDUSTRIAL-JOINVIT--ALE (Mareei

f.ltas- •• oa.a ,algu�a. t
reglsl.)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



<) ��TADO-C U rla-tetra, 2'1 f'1I1A n""zemb�o d1! '943 i

• i.ii).� lIh'oi

•
-G._._.•••••••_.�.O•. ��••

•
'"
e
•
.,
..
\$
�
•
•
e
•
•
•
�
•

Depois de tantos anos de bem servir ao público
A tradicional CASA MACEDONIAo

fi
•Obrigará também o m ilhâo de ho-

mens de que hoje se compõe a �
Gesbapo a d isper.sar SICillS esf'ór-ços •através de todos os países ocupa-
d.os, par-a evitar que os m o vi m o n- •
bcs de resistêncha patnió tica que •se estendem por todas as vastas zo-
nas dia ooupaç ão alemã não possam �
paa-tí.cipar da perfekta slncronlze- •
çâo em que atuarão os nossos ;Ih
exércitos. . . �
Disse o s.r. Eden que a vitór-ia •

não será o objetivo perseguido pe- ..
las Nações Unidas como única fi- W
nadidad e de seus esfôrços. Sôbr o o •fdnn rua viaónia pr evaleccrá ai nda o •
fim da paz, ísto é, a g'U'!'aln',tia de que W'

a Al,emanlha jamads vostará a cons- fidituir uma ameaça par-a aãranquil i
dade (1,0 mundo. Em que base fica- '.'i

rá assente essa gaT'all1tira? Numa �

ordem i,nll'ernaoiona[ d omocráti ca
e num sistemo de segG'ra'nNl con- e.
cordiado entr-e todas as' Nações 1 li)
�I'a,ntdes e pequenas, restabelecldas l IA
(nas ocupadas) a independência ( rq
e as liberdades públdcas, d·e forma \I
a que não se i.rstroduzcm nos seus .. d P

·

N 11ESitaldos homens, entidiades ou fôr- V por preços e opal oe.
ças que não obedeçam ,W5 s cnt i- •
mendos dos povos, Iivrement o ex- •r�:e��êOs�;c'�.Ll������,��I�sol�t�'an�gdf���. Não hesite na sua escolha! COlnpre, antes que acabe!
de precaução í.ndáspensáveis - in-

• ..
,dlÍsp,enslávleis, sobcetudo, para a Uma só OpOI tunidcd e para .".

,r>eha,tiiJittaçã,o da comunidade geT- • •
��t�l��,�aumaoe��:�ç��nà��,t�,�,od����:� • COMPRAR [ FI"RD SRTISFEITO I. ..
nOf'mrus po,u[,i caiS, se, clepoils das. I J.I l ""11\ N •
't,rágiicats exp'erliência,s a que o têm •submetido selOS hi'f.linotizad,o,res, 'te- " Começa no dia 1.0 de dezembro, não eaqueça!
mOl1SJlm,::1l' Q'U'C t-em () cünlçiio e a • •
menlte d\fti:Il'i,ti",rumenl�e e�clarecidos.

U ASAM A C EDON I A
atlI.

p.e1o eSpl'fLto da SJol<Idanedade ru- 'UI'

mana e de oon'Ciliação inUea·lI1a-. •
CÍlcmaJ.

'

• .,

BAR E ARMftZEM O H I ( NT( ! A Casa que mais vende e melhor atende :
Rua V. Meireleg, 11 : 8 ., Rua Trajano ., 8 :

Cama- • �
de, ••••••••••••••••� •• e��@••••••••••••••

\ Já perto da Letônia

Waoh i ngton - dezembr-o - (CO
J\IENTAHlO DA INTEH-A:vIEIUCA
NA) - Já está fixada a data para
a gnande in.vasào. Foi esta a jubi
Iosa r-cveuaçáo f,ei,ta na Câmara dos
Cmn.uns pcí o sr. Eden na sua dela
lhada CX.pIÜ'S1�·.ãO sôbre as Confe
rénclas d,e Teerã e do CaiTO. Não
·eSllalll1os, pontanto, em f,aJoe do "co
Iossat hluf'I" de Teerã, expressao
com que o dr. Goebhels procurou
ocuhüar , junto' d.e seu combalido po
vo, a impressão que lhe causara a

reunião dos 811's. Hoosevelt, Chur
chi LI e Stali.n. Os três Pres ldentes,
que dehibenanacu em nome das
maior es po lê ncaas das Nações-Uni
das e que dispõem, portanto, de
recursos que abonam todas as suas

üeLernLi,l1Ia,çõ'es, não precisam de
desencadear suerras de nervos, tão
do agrado do comemd.o rraz ista.
Nem se rodearam em Teerã dos
.seus melhores técn icos m il itares.
econômicos c d.lplomaticos para
fazerem 'pr-omessas vãs. A of'ens.iva
já está plamejade e mar-cada com

data Idxa, faltando apenas saber
'por ond e atacarão os exércitos in
glês, amenicano e russo, sincroni
zados 11lIn!Ua ação conjunta destina
da a esnragar Hitler. E o desconhe
ciurue.nlto desse .porrnenor obniga rá
aIS fôrças do Eixo, a esperurem . os
exércitos dle ldbertação em todos
os pontos cha Ioriga costa européia,
desde a NOl',uéga alté a'Ü sul dos
Ba<llcãs e ll1Ies.[[]«) nlUiS zunas ter
rcstlJ'es que se esten,dem atralvés das
frcnlles g;el'ma1nO-Tussas e cIo su� (j.a
Itá.J.ia. E, além d,ÍS<s'o, a, vig;iaT todos
os céus do Vdlho GOIl1itiThe<nlte palra
fazer fr'en�e aos ataques podel'os{)s
dJa avi;ação aliada, dle que o dr.
Goebbel,s já bem um eloquenil,e indí
cio no a/lT'as/almemto de Ber}ii'!1l e ou
tras 1m,p'Ü'm�rotes cid'ad,es aLemãs.

apresenta, - pelo primeira vez - a sua

de Natal,!liquidação
Secção de BRINQUEDOS SERA' LIQUIDADA!Toda ii

Tecidos lisos e estampados serão vendidos por

PRECOS MARP�VILHOSO� !
Roupas brancos. perfumaria.s, bôlsas, cintos. meias, bijuterias, lãs em

novelos, roupinhas para cnanças, roupas de jersey, botões,
Íiores, presentes, fantasias

MUNDO DE cOlsns BONITaSu

PETISCOS - Roll-mops - Herrings - Pickles -

rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos
tainha fumadas - Pernil - Pasteis -- Empadas

Sa[am e - Peixe frito. etc. etc.

Ao tentar esquivar-se' às det,ermi· As anedotas e piadas aparen-nacóes dos órl!:ãos de Estatística Mi- temente ingênuas são grandesIÍtar, uma pessoa revela o que é; d d
M

LONDRES ·20 (U. P.) _ A inimigo do Brasil. E para 08 inimi. armas e esagregaçao mane-

B. B. C. anu�ciou que as uni- lOS do Brasil. a �ei' é lnflexlvel Jadas pela "quinta-coluna".
dades russas de tanques, apoia-!�; �!�:. _._._-.- -.-.-.- - ..",..-.-�!;•.!!;..!!;!:.,!••- •••- - -..w

das pelas tropas de cavalaria e ;a
contingentes de esquiadores,
se acham a menos de 80 qui
lômetros da tronteira da Le
tônia.

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã ser4 a sua preferida

DroIlU nacionais e estran.\l"elras - Homeopatill8 - Pertumlll'lu -
ArtlgOll de borracha.

Garante-8e a exata observância no receltuArto m�co.

PREÇOS MÓDICOS.

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAtA"
Fundada em 1870 - Séde: B A f A
INCENDIOS E TRANSPORTES

Capital e reservas ...............................•• Cr$ 7UI56.l89,20
Cifras do balanço de 1942:

Responsabilidades . Cr$ 4.999.477.500,58
Receita Cr$ 70.681.048,20
Ativo . Cr$ 105.961.917,70
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$ 64.986.957,2r,
Responsabilidades .... .... .... . .............•... Cr$ 76.736.401.306,20
Bens de raiz (prédios e terrenos) Cr$ 23.742.657,44

DIRETORES: - Dr. Pmnfilo d'Ultra FreLre de Carvalho, Dr. Francisco
de Sã e Anísio Massorra.

AgêIMÍlll.s e sub-agências em todo o território nacional. - Sucursal no
Utuguãi. Reguladores de avarias nas prillcipai.s cidades da América, Europa
e Africa.

!
AGENTE EM FLORIANóPOLIS

C AMP O S L O B O & C I A. - Rua Felipe SChmldt, n. 39
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAí, BLUME-

� NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL
� .•-.-_-.....__....-_-.-....,_,-_-:•. .._-_-.-_-.-_-_..-.-.-_-.-.-_._.,.,&........._._-_-•.w-_-_..�--...,..._.

SE�f)AS
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país. são encontradas nos balcões da

Casa SAN'.1. BOSA
Diariamente recebemos novidaclps

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

Faça econ Inia! COlDpre na «A CAPITAL» 1
Ali, V. S. encontrará o maior sortimento de artigos para homens e crianças.

. Faça o s�u prese�te .de NATAL e ANO NOVO, comprando os artigos 'da Casa «A CAPITAL».
LInhos estr':lng:lros e naClonalS - Casemir.as - Panamá - Albene - Tussor - Brins - Camisas - Cintos - Suspens6rios -

Melas - Cal�ados - Roup?s fel tas paro homens e c�ianças _ Gra,,·otas - Jogos de gravatas e lenços.
Chapeus Ramenzonl - Capacetes para homens e crianças. - Rua Conselheiro Mafra, 8.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Bombas em Sofia
LONDRES, 21 (U. P.)

Formações aéreas norte-ame
ricanas bombardearam as ins
talações ferroviárias de Sofia,
durante a jornada passada. A
emissora de Berlim admitiu

;l;;��:���;;f��i�i; Os nazistas iniciaram a fuua

Exercicios m1litares
Baía, (Pelo correio) - Es

tão sendo realizados exercícios
.comblnados de unidades do
Exército, Marinha e Aviação.
Para maior realismo das pro
vas, aviões participam dos
exercícios. Á noite, terão lugar
vários importantes exerclClOs,
'devendo serem usadas peças
de grosso calibre na defesa
anti-aérea. A população foi
avisada para deixar aberta 'lS

janelas, afim de, evitar que os
vidros se portam com o deslo
camento do ar.

CA!XA DE ESMOLAS DE FLO
RIANóPOLIS

Tendo pela senhora Beatriz Pedernei
ras Ramos, presidente da Legião Bra
sileira de Assistência em nosso Esta
do, sido enviada ao sr. dr. Heitor
Blurn, presidente da Caixa de Esmo
las, a importância de dez mil cruzei
ros, para ser distribuida pelos indi
gentes daquela pia instituição, foi
ante-ontem distribuida a cada um
dêles a quantia de cincoenta cruzei
ros, em dinheiro.
No dia 30 serão entregues aos mes

mos, cartões-vales de cincoenta cruzei
ros que lhes darão direito à aquisição
cl� gênero:;; de primeira necessidade.

Colaboracionistas
eliminados

ESTOCOLMO, 21 (U. P.)
Mais dois "colaboracíonis
tas" dinamarqueses foram
mortos ontem, a tiros de re

vólver, na capital da Dina
marca. Informações fidedignas
indicam que os nazistas de Co
penhague não conseguiram de
ter nem identificar os atacan
tes.

É mu. DOENÇA
mr .rJi�m�,�!
j1 PAlLA A. BAÇA-

A MOAGEM DO TRIGO EM NOSSO
ESTADO

O sr. Interventor federal recebeu o

seguinte telegrama:
RIO - Tenho a satisfação de levar

ao conhecimento de Vossencia que os
moinhos dêsse Estado foram autori
zados a dar início as compras de tri
go produzido no território catarinen
se que, além de vantagem de ser an

tecipado o início do escoamento da
safra dêsse cereal, permite também
aos moinhos obterem a matéria-prima
por preço mais baixo cêrca vinte cen

tavos, sôbre o produto importado, o

que possibilitará a redução do preço
de venda da farinha a ser consumida
nesse Estado. Atenciosas saudações.
IÁlvaro Simões, diretor do S. B. C. F.

LONDRES, 21 (U. P.) - Os
guerrilheiros do general Tito
ocuparam as localidades de
Vojnic e Kupinec, situadas na
Croácia. Kupinec enoomtra-se
a pequena distância de Zagreb,
e Vojnic está situada a 25 qui
lômetros ao sudeste de Karlo
vac.
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...E, ENTÃO, O NATAL
,

VOLTARA PARA TODOS
Uma guerra impiedosa assola o mundo. Cidades arrasadas, povos escraviza

dos, lares destruidos. O Natal se aproxima ... Este vai ser o quinto Natal
que não será partilhado conosco por milhões de sêres humanos que viam,
como nós, nessa festa tradicional, uma fonte suprema de alegria. Mas êles
sabem, conosco, que o Natal voltará ainda, para todos os homens, não
como um dia de festa, único no ano, mas como todo um reglme, um

tipo novo de vida, inspirado no amor cristão e conquistado, afinal, pela
humanidade, através de tão dolorosas experiências ... É por essa vida nova

que se batem os soldados das Nações Unidas e que se arregimentam todas
as forças vivas da Democracia.
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Entre essas forças está a General Electric, hoje inteiramente dedicada, com

suas fábricas e laboratórios, à conquista da Vitória. Como toda a humani
dade, ela anseia pelo dia em que devotará todas as suas energias, outra

vez, ao serviço da Paz e do bem-estar entre os homens. E tudo que seus

técnicos conquistaram, nestes anos de intenso labor, reverterá em benefício
de milhões pelo mundo todo. Maior conforto, mais alegria, vida mais fácil.
Essa é a promessa que a General Electric faz aos seus amigos, nesta hora
em que já podemos vislumbrar a volta da Paz, com a Vitória, para a qual
todos nós contribuimos. E seus votos são para que o Natal volte nova

mente para todos os povos, aurora de um mundo novo e mais feliz, ,;, ..
'

GENERAL. ELECTRIC J.:"

......:

Fuglndq da revolucão QuarEnta apar�lhoS
SANTIAGO DO CHILE. 21 (U. derrubados �

P.) - Vários refugiados bolivia- LONDRES, 22 (U. P.) - 110'

nos chegaram. ontem, às 14 ho- aviões inimigos foram derru-
. bados e outros provavelmente-CIdade de destruidos durante os violen-

tos ataques aéreos desfecha
dos ontem pela RAF e pela
aviação norte-americana con
tra o morte da França e no
roeste da Alemanha.

MOSCOU, 21 (U. P.) - Confirmam-se a informa,ção de que as 1ro
pas russas do setor setentrional já se encontram a 65 quilômetros da
antiga fronteira da Polônia. O general soviético Ivan Bagramian conti
nua assestando possantes golpes aos nazistas, que já iniciaram a fuga
pela ferrovia Moscou-Riga através da Letônia e da Lituânia. Nessa, zona,
onde os TUSSOS levaram seus exércitos até os mais, avançados pontos
ocidentais, os alemães estão experimentando elevadíssimas perdas em
homens e material. As informações oficiais, no entanto, sôbre a maroha
das operações são ainda escassas, embora não haja, a menor dúvida de
que os planos da ofensiva russa através dos Estados Bálticos são de
magna impor-tância e estão sendo executados com o maior êxito.

ras, por via aérea, à
Arica, no Chile.

Lã se 'Gi o Shika-Saki
LONDRES, 22 (U. P.) - A

emissora de Vichí anunciou
que, segundo despachos radio
fônicos de Tóquio, pereceu na
luta das ilhas Gilbert o contra
almirante japonês Shika-Saki.

Comprai na CP SA MISCE'
LÃN:EA é saher economizar'

PA R A F E R I DAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC. __

.

. Alarme londrino
Londres, 21 (D. P.) - O alarme

anti -aéreo ftmcuonou cm Londres
hoje, às 6,40 horas da tar-de, en-

liliranldo
em ação ais defesas anti

aéreas. As 7,30 horas as sirenes fi

zeraJll�s'e ouvir novamenta para
--------------------------- �_ IUllJUllClal' que o perIgo cessara.

Cessou o perigoRIO, 22 (A. N.) - O morro'
de Cantagalo, em Copacabana.
cujo desmoronamento ameaça
va grande parte daquele aris
tocrático bairro, deixou de'
ruir. Peritos e engenheiros in
formaram que o perigo cessoU'
e que o resto do Morro néiQ}
mais desabará.

Bolsas modernas na
CASA ROMANOS

NUNCR EXISTIU IGURl
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