
lLuta-se ainda nas ruas de Ortona
ARGEL, 27 ru P.) ... AS FôRÇAS ALIADAS OCUPARAM A.LOCALIDADE DE VILA�GRAN�
DE, NOS ARREDORES DE' ORTONA. SEGUNDO INFORMAÇõES OFICIAIS, VILA-GRANDE
FOI CAPTURADA PELOS ALIADOS INDúS. OUTROS DESPACHOS ACRESCENTAM QUE

PROSSEGUE, DE FORMA VIOLENTA, A LUTA NAS RUAS DE' ORTONA..

o Natal e a guerra

o
o 16· submarino

perdido

O' ;\I,\ IS A�TIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Q. G. do 5° Exército Norte-Ame
ricano, 27 (U. P.) - O genera
Clark, por motivo do Dia de Nata'
ell\1iol1 às Iôrças sob seu co

mando uma mensagem em que
diz o seguinte: "O Natal ele 1943 <'
em multes sentidos o mais brilhan·
te para nós, desde o começo dr
guerra, po is assiuala o fim de uu

ano de constun tes progressos".
PCfw,1 Hm-hour-, 27 (U. P.) - C

allllinll1le Nimilz enviou uma rnen

5agem de Natad às fôrças que ln
.Iam no Pacífico, expressando-lhe:
que OIS nonte-emcr.icanos poderãr
celebrar suas festas sem o temei
dos hombanleios, graças à valente
atuação dos soldados que estã:
combutendo o inimigo nessas lon
gínquas frcn teso

Q. G. Ali ado Avançaelo na 'NOV?
Guiné. 27 (A. P.) - O general Mac
Artur dirigiu às fôrças armadas
sob o seu comando, no Sudoeste dr
Pacifico, a seguinte mensagem dr
Natal: - "Neste dia de Natal, ani
versário do Nascimento de Nosso
Sr-nhor Jesús Cristo, rogo a Detrs
Misericor,dioso que conserve ('

abençôo cada um de vós".

Washington, 27 - Foi publí cado
o seguinrte comunicado n. 490 da
Marinha: "1° - O submarino nor
tc-amer-icamo "Guaylí ng" deixou
d e regressar no prazo previsto e de
ve ser considerado perdido. - 2°
-Foram avisados os parentes dos
br ipul antes do "Guayling".
É êsse o 16° submarino norte

amer-icano cujo desaparecimento
se comunica desde o início da

Ano XXIX H. 8995I I,

Florianópolis- Terça-feira, 28 de Dezembro de 1943

Pi��o:osbr:siiel�os A «fortaleza de Hitler» será perfuradaAcro- Argel, 27 (1:. P.) - "Ganharemos por êssc mo-tivo foi que em Was- sembaccacão, mais tarde, em srnn-Londr-es, 27 - A Missão .

1 1944" I' t 1 f' d ai'.... Brasi lei 1 f', 1 1 a guerra europeia no ano ( e '. rrng .on louve quem a rrm asse que e esc a.
naumca ,�as! eira, c re IdC a pcro Foi o que afirmou o n'eJloeral Eise- OIS norte-americanos perderã cêr-
�oronel Sa �arp, que �'ecentemen-l n hower. comandaaute

'"

das fôrcas ca de 500 mil homens em 19�4 nos
.e parSS'Ü1Lt c�nco semanas com a ali adas na frente ocidental, numa combates em tenras europeias. Mas,RAF e dez (lias com o Depar-tamen- entrevista conced.ida à imprensa. apesar disso, os Aliados poderãotoo Aér-eo dos Estados Unidos, per- Embora não tenha Iornecid o ne- desemhercar no solo europeu e vas d-o ano entrante, disse hoje o
manecer

á

algum tempo ainda neste I 'I f l' b
'

, n ruma
í

nrormaç âo so .n-e a uíur a au esta cleccr sólidas cabeças de

I�ecreltário.
de Estado OordeJl Hull :

pais. invasão do oc idcnl e europeu, o ge- ponte. O desembarque dos "cornan- "A guerra européia poderá termi-Os pilotos braailei ros ficarão I E' I d
.

I I "f 1 '

id id os em várias estacões e unida- ruera srsen rower cixou c aro que. (OS , e ebuar os 'O,nte111 nos arreno- nar 'cm 44. Devemos porém ter em

.les da RAF, onde terão cportuni- já estão muito adiantados os planos r es de Pau, na França, .é urna de- mente que se torna indispensável,
daele de realizar esturl os e ohser- ele ataques. Segundo cálculos ex- monstrução de que, embora exis- meste caso, que todas Nações Uni-
vacões mais detalhados. Por moí i- tra-oficiais, cê rca de um milhã-o ele tarn poderosas fortificações na cos- das multr ipliquem seus esfôrços

Diamante para o
o soldados aliados atacarão a parte ta do Atlântico, os aliados ali de- fonmando um sólido bloco.

RI�r2�s(����te :����� ����I��S!\:���� ���:��{::����!���f:�i:� ���(��r�����!�l��I��:���,��r ������:�= cOiiíô--osDaiTstas�·festeJ·ãiãm'�ó---Nà1âiles que os oficiais brasileiros vi- cher Bcobachter", órgão do Parti-no palácio do Catete o gar-impeiro .i tarão. Muitos dêsses oficiais es do Nazis-la, revelou em Berlim que LONDRES, 28 (U. P.) - Os nazistas da Polônia celebra-
Oscar Silveira Ledo, chegado (lr ão interessados no lreinamento as defesas ge'l1ll1âlnicas, na costa elo ram o Natal a seu modo, enforcando 50 pessoas nos arredores
Uberlandia, afim-ele entregar ao -le vôo, ao passo que outros pr efe- Adr-iádi co, têm uma extensão ele de Cracóvia. Justificando seu contum.az sadismo, os esbirros
presidente da República um dia- 'em estudar os problemas ela orsa- 2.700 qui lômet r-os. Segundo o rnes- da Gestapo declararam que essa medida visava prevenir qual-niz açâo e supr irnento. Um ou dois mo jornal, aoS defesas dessa regiãomante de quase dois quilates, que 1 "0 ens nernbros ela 1111'S quer sabotagem durante o Natal. Na Dinamarca, por outraos mais J v J ,- são Inexpugnáveis. Afirmaram ai n-
encontrou no rio Tijuco, que banha ião mostraram-se Interessados em rla os nazistas que conti noamente parte, houve, nessa noite, sangrentos choques entre dínamar-
aquela cidade mineira. O sr. Geral- ve r as un id ad es ela �AF em op-era- chegam reforços da retaguarda queses e nazistas, morrendo num dos conflitos travados em
do Mascarenhas da. Silva, do gabi- �ões ativas. Os pilloltos hrasileiros pau'a a frente 0f'id'ental, a-fim-de Oslo um soldado alemão. Êsses tumultos alastraram-se, depois,terão a oportunidade de continua! montar guarda às fontificac.. ões en-

.

nete civil oa presidência, recebeu. t I dos J11e'todos ela RAF c' .entre marinheirros do Reich e os próprios voluntários dina-'eus es ue os cravadas ao longo do I'HoTal. Ape-em nome do presidente Va:rgas, o durante os próximos meses.
,ar do oltimisl11o dos dirigentes na- marqueses recrutados pelos nazistas.

precioso diamante, que tem grava- Bolsas modernas na zis,tas sôbre a ca,pacidade de defe-
)' do o "V" da vitória. I CASA ROMANOS �a da s,l.1a ",mural.ha do Atlânfico"

__

,,;__;;;__;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_-;;;--_.
1 in'vasão será levaela a efeito. Não

•

I há dúvida que a luta será dura e
��"""_-_._-_._"'_"''J''''''''''''''''

Reunião de guerrilheiros italianos
LONDRES, 27 (U. P.) - Os chefes guerrilheiros italianos

reuniram-se no norte da Itália, no dia de Natal. Segundo in

formações de Zurique durante a reunião, que foi realizada sob
o maior sigilo devido à vigilância da "Gestapo", foi escolhido Nova Iorque, 27 (D. P.) O Jornada fell·z -lambe'm na As,-!lI.um comandante-em-chefe e cinco sub-comandantes dos guer- I u
rilheiros. Estiveram representados na reunião todos ós cinco Tribunal local declarou culpáveis

de espionagem quatro alemães ila-
partidos liberais esquerdistas existentes na Itália. turalizados norte-americanos contra

o «Café Rio Branco» Pagam os pais
pelos filhosBelrna, 27 (o. P.) - O jornal

"Sltampa" noticia que pelo menos
duzentos pais de fan1Ítlia foram fu
zilados, na semana passada, pelos
fascistas em Milão, em repüesália
porque seuls filli.os nã'O se incorpo
raram ,ao novo exército republica
no falslCÍsta.

!lauda cordialmente a sua gentiHssima fre
guesia, desejando-lhe

FELIZ ANO NOVOJUBILOSO NATAL

Nova onda de sabotagem
LONDRES, 27 (U. P.) - As notícias sôbre a proximidade

da abertura da segunda frente tiveram como consequência, em

toda a Europa ocupada pelos nazistas, o levantamento de nova

onda de sabotagem, atentados e resistência passiva. A emissora
de Vichí amunciou que mais de 2 mil franceses foram detidos
na semruna passada. Outros despachos acres.centam que mais
três oficiais e sete soldados alemães foram assassinados pelos
patriotas. Como represália foram detidos 100 franceses na

qualidade de ,refens e declarada a lei marcial.

A iuta de guerrilhasLo.ndlnes, 27 (D. P.) - Os gll'ell"
riJeiros do general Tito infligiram
mais uma derrota aos soldados na
zistas em Sandjak, nos a,rredores
de Po:bocica. OUltras lnformacõ'es
aC'fescentam que ,os germânicos es
tão lrevanrdo refo.reos bJindados
para os setoTcs de Ba'nija, Dllvno e

Bos,nia, �nde os guerll'ilheiros es

tã'Ü efetuando importa'n,tes contra
ataq;ues.

Espiões alemães

os qlwlis ditará sentença eli1 7 ie
Ja.neiro próximo.

. Um dos acusa.dos é Friedrich
Schroeder, ex-dirigente da Liga
Vocacional Germano-Nort.e-Ameri
cana e outro é l1rr11 ex-soIdado do
exército norte-americano chamado
Hans Koenig. Os dois restantes são
Karl Kranz e Erich Wiedemeyer.
Como os a!cusados cometeraJ.11 o

I
atos de espionagem etn tel11iPos de
paz, em "ez da pena de morte ou

������������������������������� de prisão perpétua que a êles po
:: deria ser aplicada apenas podem

ser condena,dos à pdsào máxima
de 20 anos.

Os réus são aCl1s!lrdos de conspi
rai' e tmnsmitir informaçôes mili
tares à Alemanha entre Abril dG
1939 e 6 de Dezembro de 1941, sob
a direção de agentes �lemães.

-- ==

Finissímos cristais

Norte -Americanos
recebeu a

JOALHERIA ESMERALDA
deReduzido guerrao

.

seguro
RIO. 27 (A. N.) - O Instituto de Resseguros resolveu redu

zir para dois e meio por cento a taxa de seguros de guerra em toda
a costa brasileira. em vista do êxito da campanha anti�submarina.
E�sa taxa e$tava a três ,� meio por cento,

Washington, 28 (D. P.) - Cun
,firmalndo a opinião do general Ei
senhower sôbre as batalhas d eci si-

Satisfeito o general Eisenhower
NAPOLES, 27 (U. P.) - o gral. Eisenhower, na sua primeira eliltrc

vista concedida à imprensa, na Itália, declarou que lhe despertou a mais
profunda admiração o espirito de lll'tur dos soldados e oficiais do 5° e 8°
exércitos, que acahava de inspecionar. Elogiou, também, a perfeita co

laboração entre os aliados e a harmonia com que cumprem aLS suas ta
refas. Em seguida Eisenhower manifestou o jubilo que lhe causaram

certas tropas fra:ncesa,s e italianas lutando ao lado dos anglo-america
nos, para, finalmente, referir-se à magnifica forma pela qual a aviação
tem levado a termo as operações que lhe es,tão ,afetas.

.

Chapéus PRADA
.

Pijames LEMO
()

na casa

p _l-� l{_AISO
Rua Fel. Schmidt Fone ,1629

NOVA IOHQUE, 28 (C. P.) - Tambem na Asia os valentes sold,l"
dos das Nações Unidas assestara,m, nesita última jornada, -duros golpes
ao inimigo comum, Bangkog, capital <la TaiH\ntdim, sofreu tremendo bOIll
bal'deio da aviação anglo-americana que converteu ,muna só fogueira
uma imensa superfíoie da. cidalde. De volta do raide, afirmaram os piloto�
que os incêndios eram visiveis a 160 quilômetros de distância. Enquanto
isso, os chineses perseguem os nipônicos em retirada, no setor de Kugan,
perto elo rio Hutu. H:ecorda-se que foi do rio Hutu que os japoneses lan
çaram seu altaque contra Cllang-Té, hoje novamen,te em poder dos Clhi
neses.

Londres e todos os P I L-b d daliados ainda reco- e a I er a e
nhecem o Rei Pedro e JustiçaLOllldres, 27 (D. ,P.) - A denún- México, 27 (D. P.) _ A Juntacia do govêr,llto Pll'ri'Ü, do. Cairo, a Espanhola de LibentacãtO publicouordem do rei Pedro de não tentar um manifesto em que °faz um apêlo\"oltar ao pais senão depois da guer- e;m pról da solidariedade entre tôra fOl"aJm se@uidas por indícios das as forçaiS democTáticas na lu�ade q;ue o go\'êrno bri;tânico ainda 1 1 bnão perdeu a es,perança d,e il'eme- pe a j er,da.de e jl1sltiça.
diar a situacão. "'---·.·-·_-.·.·_·.·u-_-_-...._·_·.·_·.·....·.·...........·

A Grã-BI1etanha mantem a sua po- l11iJ.Har a Tito, 'como o homCom que
sição de que LOIndr·es e todos os

I
está f,azlendo ma·is con,tra os ale

aliados ainda r,econhecem o rei Pe- 1ll�les. Na,da indica que qualquer
dro 00mo Ichefe elo govêr,no iugos- pedido do general Titio, pelo seu ex

la,"Oo, mas, !irO mesmo tempo, con- clusivo reconhecimento, seia C'O'11-
u,núa a dar o m;\ximo de R.uxílio cedidQ aqui, . ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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------= eSls enCIH a ocupaçaoos alemães reiniciaram a re- XOVA IORQUE (IMBEL) ferro durante a semana incluia

quisição de moças de 18 a 21 '\cabam de chegar aqui notícias dois trens de tropas, descarrilados
anos para realizar trabalho .lus mais ousadas façanhas levadas um em Aulnoy onde foraun mortos
forçado. a efeito até agora por patriotas 10 soldados alemães c mais ou

Segundo informacões rece- he lgas . menos cem feridos, e outro entre
bidas ,recentemente ·de Bruxe- Quarenta patriotas cercaram a Thul in e Boussu, onde 36 soldados
las, as jovens que habitam os estação de Tournai e ordenaram alemães foram mortos ou seria-
bairros mais ricos foram re- que o pessoal belga saísse do pré- mente feridos. Perto de Mons urna

quisitadas antes das outras. dio. Duran te meia hora acumula- locomol iva e 17 vagões de carga
Diversas moças foram envia- ram explosivos na estação, e as foram dcscarrilndos. Na Flandres
das as fabricas .na região de U c 10 da noite fizeram explodir' Ocidental, em Iscghcrn três vagões
Verviers. Outras foram depor- u primeira carga. Dai até 1 c 30 de carga carregados com quatro
tadas para a Alemanha. PI!lilii;!R_Illl*i!l!iii!!!I8liBW!N_!RIli!IIIDl'>1i""ilIIiíiliêIllllllIB'llllWI!IIaII_�II9m&;;liilli!lll?"Ei:#l!.1WIm'!l!IIf*& IIIII_e.llI......l'&'Il'lIIIIIIlIIBI_' da madrugada lima explosão toneladas e meio de linho foram
No cornêço dêste ano, os ale-

.,
ocorria de meia em meia hora. lrucend iarlos por patr-iotas.mães haviam declarado que·' Não é liquidação Dentro em poucos minutos da Ocorreram explosões nas linhas

não tinham itenção de depor- . primeira explosão a polícia ale-I de Thulin, Masmr;', St. Gelan e
tal' moças e que se haviam li- O proprietário da 111:1 chegou no local c um oficial I Uccle e uma -cabinu de sinais foi
mitado a enviar para a Alema- subalterno alemão ordenou que r incendiada na linha ferroviária
nha algumas centenas de bel- CASA NATAL um operúr!o belga relirasse algUns: Bruxelas - Luxemburgo, causand ,!gas empregadas nos hotéis. dos explosivos. O belga recusou, de danos calculad os em Cr� 1.3,00.

onde o alemão tentou remove-lOS, _

[,lo mesmo. Os explosivos arreben-
taram na sua mão, Icr i ndo-o mor- TERRENO Vende-se
talrnentc. K um, me
Seis locomotivas ficaram com- dindo 15xSO ms., localizado na

pl ctamc n tc d estruidas e seis ou- Alameda João Pessôa. Tratar
com Eugênio Beirão. na rua

Tiradentes n 3.

Anúncios mediante contráto

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

T€l. 1022.-Cx. postal 139

ASSINATURAS
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 Crt 25.00

Os or-igi nals, mesmo não pu.

I
blicados, não serão devolvi.

dos.

A direção não se responsa
biliza pelos conceitos emiti

;
dos nos artigos assinados

Deportação de moças
para a Alemanha

COMPRASe VENDAS
Tem V.S. algum objeto novo ou

usado para vender?
'Ou deseja comprar qualquer

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

compromisso ex firma A. L. Alves,
que se QnCClrrego de resolver (1 leu
��!lO.

lAlmanaque Eu Sei Tudo para 1944:
A' VENDA

Está à venda em toda parte por oito cruzeiros a 2-la edição do
ALMANAQUE EU SEI TUDO, o livro elos mil assuntos. São 300 pá
ginas oferecendo informações úteis e leitura agradável paar o ano
inteiro.

O homem e a mulher encontram no "ALMANAQUE" um compa
nheiro precioso sob todos os aspectos: leitura variada, para gente ele
todas as classes e de todas as idades.

Calendários, ínforrnacões sôbre o ano, artigos especiais para mé
dicos, químicos, advogados, banqueiros, bancários, fazendeiros, milita
res de terra, mar c ar.

14 contos (policiais e de amor) escolhidos e bem ilustrados, informa
ções úteis sôhrc o Brasil, retrospecto ela guerra de outubro ele 12 a se
temhro ele 'i3. Síntese do ano literário "12--1:3, os principais centenário"
ele 194.3. Informacõcs sôbre o mundo. Conselhos práticos. Esportes. Ci
nema. Turismo.

Compre para você. para seus pais, seus amigos, seu filho ou sua fi
lha, seus irmãos uma publicação ele Y(110r inestimáve t.

ALlvL-\::\i\CWB }<�l' SET TUDO. Pedido à Companhia Editora Ame-

I ricana. pelo s0'1'v1(:0 de rccmbólso. ou mediante vale elo Correio à Com
panhía Editora Amcrícana, ;,[aranguape, 1;3. Rio.

A Diretoria do Lira Tênis Clube,
muito se nsibi liz ad a, agradece e

retribue todos os votos de Bo as

Festas e Feliz Ano Novo que
lhe foram endereçados,

do mesmo plSSO que alrnej a
aos associados do clube muitas
felicidades no decorrer no ano

pr
ó

ximo.
Dezembro de 1943

I tendo estado em S. Paulo e havendo contratado alí com
diversas fábricas de SEDAS para ser o seu exclusivo distri

buidor em Florianópolis, iniciou uma

VENDA ESPECIAL

nazista

ganhando apenas os descontos
l rus fóra ele uso .

A sabotagem nas estradas-de-Nova modalidade que irá revolucionar a praça
NOVIDADES EXCLUSIVAS A PREÇOS NUNCA VISTOS
SEDAS e mais SEDAS a preços de CHITAS!

CasaI Natal
Nova modalidade de vendas, Novos sortimentos.

Novos Preços.
Remarcações gerais em todas as secções:
ARMARINHOS, CALÇADOS e TECIDOS

Casa Natal
Rua Felipe Schmidt, 20

Atencãc)!. ....:>

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

n. 4.178, de 13 de março de 1942, os Peritos-Con
tadores, Con tadores, Guerde-Iivroe 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 cornprornieeo ; à

"Emprêsa Intermediária", de M. L, AraÚJO, eetube
lecida à praça 15 de novembro, 23 - 1.0 andar.

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

Mil detidos.�para Ira.'
balhar na Alemanha I
Nova Iorque (IMBEL) -

I

Quando o trem parou durante f
alguns mínutos na estação de' C's IIIlIBllllllllaIIIII .._Iilll!!lIE nlmc IIIIIIM_

Gand, 1.000 operários de Os
tende e Ypres, que estavam
sendo deportados para Alema
nha, fizeram barulho, gritan
do insultos contra os guardas
nazistas, que haviam saltado
do trem, e estavam de pé na
plataforma para impedir as fu
gas. Dois deportados haviam
conseguido escapar entre Bru
ges e Gand, saltando pela ja
nela do trem em movimento.
Os 1.000 homens haviam sido
detidos naquela mesma manhã,
enquanto estavam no trabalho,
Foram imediatamente coloca
dos num trem com destino à
Alemanha, sem ter tempo de
apanhar comida, dinheiro, nem
bagagem.

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

;�.< Capital CeOMPANHIA "ALIANÇA DA
< Fundada em 1870 - Séde: B A I A

INCENDIOS E 'l'RANSPORTES

l�
reservas

Ci�l:�� .��. b�i;���
.

d�' ���;;
crs

Responsabilidades . Cr$ 4.999.477.500,58
Receita . Cr$ 70.681.048,2,o
Ativo Cr$ 105.961.917,70

� Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$ 64.986.957,2()

l
Responsabilidades . crs 76.736.401.306,20
Bens de raiz (prédios e terrenos) ;.............. Cr$ 23.742.657,44

DIRETORES: - Dr. Painfilo d'Ultra Freire de Carvalho, Dr. Francisco

.. due S!gá����iOel Mds:���;��'cias em todo o território nacional. - Sucursal no

( rugu 1. Regu a ores de avarias nas pr íucípaís cidades da América, Europa

�
e Afrlca.

I

AGENTE El\f FLORIANóPOLIS
C AMP O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Schmídt, n, 39

�
Caixa Postal D. 19 - Telefone 1.083 - End. TeIegr. "ALIANÇA"SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

A Assectacêo Comercial"

Florianópolis
de

I--
BAíA"

7Ul56.189,20

Cumprimenta os seus prezados associados e ao
eom êrcto , em geral, desejando-lhes feliz Natal

e próspero Ano Novo.

1943 - 1944
Não tenhas duvida em de

nunciar um "quJnts-coluna'\
por mais que pareça teu aml
go; não merece tua estima um
tnldor da P.tria. (L. D. N.).

Ao tentar esquivar-se às determl·
uacões dos órgãos de Estatística Mio
ntar, uma pessoa revela o que é:
inimigo do Brasil. E para os inimi
lOS do Brasil, a lei é inflexivel
zn, E. M.).

A Mobiliadora
Refrigeração em geral

Sorveteiras-Re frigeradores-Bo lcões-Frigoríficos
(para pronta entrega) Máquinas de escrever-Rá

dios-Móve;s finos- Tapeçaria
Z. S. BATTISTOTTI

Rua Felipe Schmidt, 34 .. _ C. Postal, 173 -- Fone, 1549
FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA

tDl!iW 2
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CLUBE 12 DE AGOSTO Programa de
Dezembro:

(As m'esas para o baile de 31 poderão ser

SÃO SILVESTRE

reservadas na Secretaria do Clube, a Cr$ 10,00)
A 31, O GRANDE BAILE DE

-_ __ - - -.". �--.-_ -.....,......_

:) consagração elos críticos, um dos
quais declarou que "Erle Stan lev
Gardner tem competição. mas nüo
comoetidores".
"á Caso das Garras ele Veludo

faz parte da conhecida "Coleção
Amarela", da Livraria do Globo, de
Pôrto Alegre.

o .CASO DAS GARRAS
DE VELUDO.

O CASO DAS GARRAS DE �.E;.
LUDO - Erle Stanley Gardner .

Traducão de Harnilcar de Garcia
_ Edicâo ela Livraria cio Globo. -

Erle
-

Stanley Gardner é um do-s
ases elo moderno romance polícial.
Seus romances, já consagrados no .DORA.
mundo inteiro graças a uma série DORA - Johanna Spyri - Tradu-
de adaptações cinematográficas, ção de Pepita de Leão - Ilustrações
narram em sucessão as aventuras ele João Fahr íon - Edição da Livra
de Perry Mason e sua secretária ria do Globo.
Della Street .Perry Mason. herói A Livraria do Globo, ele Pôrto Ale
de todos os romances de Gardner, gre, tem publicado uma série de li
é um advogado célebre que não se vros infantis ela célebre escritora sui
contenta em defender seus clientes ça Johanna Spyri, cuja aceitação por
nas barras dos tribunais, mas exer- parte das crianças brasileiras tem si
ce também as funcões de detetive, do entusiástica. Johanna Spyri tem
a-fim-de dar atividade às suas ex feito a alegria e o encanto ele milha
cepcionais qualidades dedutivas. res ele pequenos de muitos países e,
Della Street. Perry Mason, herói agora, por iniciativa da Livraria do
a namorada de Perry Mason, em- Globo, é posta em contacto com a in
bora êste sentimento amoroso seja Iância brasileira.
ocultado por ambos através de Intitula-se" Dom" o último livro
constantes discussões e provoca- ele Johana Spyrí publicaelo em portu
ções, guês, Dora é o n0;11e ela pequena he-
Em "O Caso das Garras de Ve- roina elo livro, uma menina 'bela e

ludo" Perry Mason é procurado sonhadora que, tornada orfã subi ta
por uma mulher lindíssima que mente 'pela morte de seu pai, vê-se
evidentemente sabe mais do que lançada em negros infortúnios e aven

diz. Ela ouviu dizer que, além de turas palpitantes. E assim através
bom advogado e melhor detetive, elo destino de Dora, ficamos conheceu
êle nunca deixara um cliente mal do uma série ele personagens íuteres
colocado. Ela foi muito indiscreta santes, como tia Ninuette, Miss Ha
e está envolvida num caso compii- nenwinkel, Lili, Paula e outros.
cadíssimo. O caso é imediatamente Cheia de profunda escanto e tema

agravado por um assassinato, e poesia, a história ele Dora maravilha
Perry Mason vê-se ocupado tanto rá a todas as crianças que a lerem.
em cumprir a lei como em salvar Traduzido por Pepita ele Leão, que
sua cliente, é também autora de vários livros pa-

A trama é engenhosa, dramática, ra crianças, "Dora" s� acha magnifi-
I convincente; e tanto o desdobra- camente ilustrado pelo conhecimento
menta como a solução final são tão artista r-iograndense João Fahrion.

bem desenvolvidos que a publica- O elegante volume faz parte da ca

ção dêste livro trouxe para o autor .Ieção ,.Burrinho Azul".

A Estatística MiU,ar, destinada I

facilitar a preparação rápida, e tão
das da Nação, exige que todos O!

aerfeita quanto possível, do apare
lhamento Diaterial das fôrças arma

brasileiros lhe prestem cooperação.
,ubtrair-lhe apôio é trabalhar eon
p,," ,. Rra.dl ..m lnJiI!rra_ (D_ R. M.)

Orgulhe-se do seu
relógio!

A

JOALHERIA BRILtO ----=1Manuel Ferreira de Melo
e, Senhora

participam aos parentes e

pessôas de sua. relações o

nascimento de seu filho
lUIZ • CARLOS

Fpolts., 25·12-943

recebeu variado sortimento
dos famosos relógios

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

Rua Arcipreste Paiva
3v.2

Neusa, filhinha do sr.

Mário Róvere e espôsa,
cornercideío, participa
aos parentes e pessôas
de sua amizade o nas

cimento de seu irmão
ROBERTO.

Rua Cripim Mira. 96

DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGIDO

1 que, segundo uma estatística
recsntemente dada à publi

cidade nos Estados Unidos, na

quele país, em termo médio, os

homens estão doentes três dias
durante um ano,

2 que. durante a Antiguidade,
a oliveira era considerada a

árvore da paz e da abundélncia;
que, com os seus ramos, faziam
se coroas para os her6is vito
riosos; e que o óleo extraido de
seu fruto foi durante longo tem
po o símbolo das mais altas
virtudes morais.

1..••••...•••••••..•..···,

IVida Social I••••••••1 ..

ANIVERSARIOS
Passa hoje a data natalícia do

sr. Altino Oliveira, proprietário da
«Casa Brasil», a maior agência 10-
térica do Estado e agente da Au
to Viação Catarinense, nésta 00-

pitaL

E SaltarA di Caml Disposto para TUH

Seu fígado deve produzir diariamente
um litro de bilis, Se a bílis não corre li
vremente, os alimentos não são digeridos
e apodrecem, Os gases incham o estôma
go. Sobrevém a prisão de ventre, Você
sente-se abatido e como que envenenado,
Tudo é amargo e a vida é um martírio.
Uma simples evacuação não tocará a

causa, Neste caso, as Pílulas Carter são
extraordinariamente eficazes. Fazem cor

rer esse litro de bílis e você sente-se dis
posto para tudo. São suaves c, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bilis
correr livremente, Peça as Pílulas Carter,
Não aceite outro produto, Preço: Cr. S 3,00.

3 que há bastante divergência
nas opiniões dos entendidos

acêrca da ropidez com que cr es
ce o cabelo; e que, o cálculo
mais geralmente aceito como

exato dá o crescimento de 15
centimetros por ano,

4 que a aranha é o animal
mais egoista e solitário que

se conhece, pois não admite
companheiros em sua teia, não
reparte sua prêsa com ninguem,
não tece teias para os outros e

não procura alimento para seu

semelhante, deixando-o impie
dosamente morrer de fome,

5 que o célebre escritor fron
cês Alexandre Dumas Filho

costumava dizer que a maior
Injúria que se pode fazer a uma
mulher é confundí-Ia com outra.

Faz anos hoje o sr. Frederico
Dtn la, alto funcionário da Fazenda
federal, residente ;t1.0 Rio de Ja
neiro.

Fazem anos hoje:
sra. Doralice Albuquerque;
srita, Dione da Costa;
ars , Pedro Paulo Marques e Sou I

Durval de Menezes.

Noivados:
Contratou casamento com a

srita, Ilza Cecília d. Lima, dileta
filha do sr, Marcolino José de Li
ma, tesoureiro da Delegacia Fis
cal, nesta cidade, o sr. Ant8nio
Gomes de Almeida, agente do Ins
tituto de Aposentadoria e Pensões
da Estiva, nesta capitaL

0- santo do dia

6 que a gripe é a moléstia n: 1
dos Estados Unidos; e que,

naquele país. os doentes do apa
relho respiratóriQ 'estão na pro
porção de 21 para 1, relativa
mente aos demais.
----------------------.----------
...

o sr. Nestor Carneiro contratou
casamento com a gentiHssima
srita, Stella Maris, filha da exrno ,

viuva Felícia Ana Carneiro.

Com a gracil e prendada srita.
Marion, filha do sr. Alfredo Mül
ler, contratou casamento o sr,
Horst Buechler.

28 DE DEZEMBRO
OS Santos Inocentes

de Belém
Pouca cousa pode dizer-se da

vida dêsses santos; pois, trata-se
de uns meninos, todos com menos
de dois anos de idade, que foram
degolados por ordem do rei títere
Herodes, Com+udo , a despeito da
tenra idade, são eloquentes estas
ceícmço s. Falam-nos da tremenda
injustiça a que as paixões nos po
dem levar. Sómente para ver se li
vre de um menino, julgado peri
goso para o resto de poder real
que lhe ficava, Herodes manda
ruatar todos os outros meninos de
Belém que aproximadamente têm
a mesma idade que Jeaús. E os

inocentes mcstram-nos como a

paixão é má conselheira. Herodes
não duvidava da eficácia de sua

nefanda medida. Entretanto, Deus
já tinha levado a um lugar segu
ro Aquele que, só mais tarde, de
veria sacrificar se pelos homens.

COBRADOR
Precisa-se. Necessário referenda e

fiança. Informação na MODELAR
�......_..........--�

S a nu uenol
CONTEM

I

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

• ETC!
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. DePluperldo.,
E'90t.dos, Anêmicos, Mã.s
que cri.m Mlgrol, Cri.nçl'
nquíticII, receberão I toni-
fic.ção, ger.1 do org.nitmo

CO"" o

Sa ngue n DI
Lle. D.N,S.P. n' 199, da 1921

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Visitas:
Em companhia do inteligente

cronista esportivo conterrélneo sr,
Aribaldo Povoas, deu-nos a prazer
:ie sua visita o jovem colega Ro
berval Rodrigues, um dos mais
àtivos cronistas esportivos da "Fo
lha da Tarde", de Porto Alegre.
Gratos. •

Nascimentos:
Está em festas o lar do sr. Ma

noel Ferreira de Melo, secretário
do sr, prefeito municipal, pelo
nascimento de seu filhinho Luiz
Carlos.

Casamentos:
Realiza-se hoje, na cidade de

Porto Alegre, o enlace matrimo
nial da sta. Lourancy Ferrari, di
leta filha do sr. Ant8nio Ferrari
funcionário da Anglo-Mexican Co:
naquela cidade, com o sr.Telmo
Brudna, digno gerente do Instit
to Pinheiro Ltda.. nesta capital.

,
Testemunharão o áto civil, e rea

lizar-se na resid&ncia da noiva, na
rua Cabo Rocha n

'

551, o sr. Ed
mundo Zimmermann e sua exma.
espôsa d. Julita Zimmermann, por
parte do noivo e o sr. Paulo Men·
des e sua exrnn, espôsa d. Rosina
Mendes, por parte da noiva. Para
ninf.arão a cerimônia religiosa, a
reahzar se na Igreja N.S. do Ro
sário, às 10 horas, por parte da
noiva o sr. Biaggio Cherchiaro e
sua exma. espôsa d. Marieta Cher
chiaro, e por parte do noivo, o sr.
Antônio Ferrari e a sta. Carolina
Brudna.

Estão atacando
Moscou, 27 (U. P,) _ Cal

cula-se que mais de 200 mil
russos, apoiados por tanques
com sapatas especiais para a
neve, estão atacando os názis
tas, que sofreram fragorosa
derrota, na frente de Kiev.

Falecimentos:
No dia 26, faleceu em Joinville

o sr. Teodoro Stein, diretor da
grande fundição mecélnica "Co
mércio e Indústria Germano Stein
S.A.", daquela cidade, Seu entêr
ro efetuou-se ontem, às 8 horas,
,......._._..._•.._.......-_..- ...- .._..- .....-•.•.""

Aumento da
Tuberculose .

Nova Iorque (IMBEL) _. Alfredo Müller e Senhora Io Boletim de Estatística publ.í- participam aos parentes e

cada em Bruxelas assinala que pessoas de suas relações o

na Bélgica os óbitos causados contrato de casamento de

Pela tuberculose em 1942 ultra- sua filha MARION com o sr.

IHORST BUECHLER.
passam de mais ou menos

I25 í� , os óbitos causados pela Fpolts., 23-12·43,

mesma doença nos anos que =- -:0_-::
precederam a invasão alemã. , 3 v. 2

André Francisco Corrêa
e Senhora

têm o prazer de participar
o noivado de sua filha
STELLA MARIS com o

sr. NESTOR CARNEIRO.

"A Bandeira Nacional qnando em prés
posição horlwntal, e irá ao centro da
testa da coluna, se Isolada; à direita da
t.esta da coluna, se houver outra bandeio
ra; à frente e ao centro da testa da co

luna, dois metros adiante da linha pelas
demais formadas, se concorrerem três
nu mal .. bandeiras". (Decreto-Ieí n, 4,545,
de 1942: - Art. 18. N, 5),

" Viuva Fellcla Anà
Carneiro

Bolsas modernas na
CASA ROMANOS

�·p
....

É-FfDErJ:-S·E
...�

nas imediações do comércio a
parte inferior de uma ca�etaPACKER. Gratífíca-se a pessoa queentrega-la nesta redação.

tem o prazer de participar o

noivado de seu filho NESTOR
com a Srita. STELLA
MARIS CORRÊA.

NESTOR e STELlA MARIS
confirmam

Fpolis., 2S de dezembro de 1943

Faça economio l Compre na «A CAPITAL» 1
Ali, V.- S. encontrará o maior sortimento de artigos para homens e CriaD�aS-

Faça o seu prese�te .de N ATA.L e ANO N9VQ, comprando os. artigos der Cas� «A. CAPITAL».
Linhos estr':1ngeiros e nacionais - Case.muas - Panama - Albene -- Tussor - Brins - Camisas - Cintos _. Suspensórios

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

'-�----..--------------..--------------------....------------.....I--------------..

5 v. 2
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IVINHOS «Ci R A N J A U H I Ã O" PRODUTORES: «SO(. VIHICOLA RIO CiRANDENSE liDA,»
RIESLING MATRIZ - PORTO ALEGR:ç:
MERLOT
TREBIANO
CABERNET
MALVASIA
BONARDA
BARBERA

I VINHOS «C A S T E L O»

CASTELO TIN'l'O
CLARETE
BARBERA
GRANDE VINHO BRANCO
RESERVA (Tipo Porto)
BRANCOS

Filiais: Caxias - B. Gonçalves - Farroupilha
Garibaldi - S. Paulo - Baía-

Estabelecimento Agricola • «GRANJA UNIÃO» • flores da Cunha
RIO GRANDE DO SUL •• BRASIL.

Sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
elA. WETZEI.4 INDUSTRIA1..-JOINVILLE (MilrCêI regist.)

recomenda-se para hospitlli, colegio, etc" pela SUét qualidade desinfetante

As contribuições brasileiras
para o socorro de guerra russo

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

:'\ova Yor'k , dezembro c.. (I�TEI{- iio dp todas as conl rib uí cô cx cm di- !�ndú�tria nacional.,... com sêde, r;o\.�11'H[C:\N:\) O B 'J r j' f'e i l t ,lnterlOr do Estado. Cer-tos de p ro-A, :,' �. i.
-

.:>I·aS1 19l1l'a n 11:11'0 ;lcas pelos l�()\'()S .�II11��n es 'prio punho para R. S, dando refe.cem nuns ue uma quinda parte nas ida Iibr-rd ade na Arncrica do Sul e rência, aos cuidados de João Go
cun t r ib.u i çôus em dinheiro dos P()- América Central. Cuba encabeça a 'mes & Cio" rua 'I'rojorio.. 6.
vos amantes da liberdade na Anié- IJista, "indo em segundo Jugar o I 5 v. _. 4
rica rio Sul e América Centra para ,Bn;sil, c eru terceiro o México, co- V"'-irlitD---E·�EU-;;;�r;:�;'
�(:,C{��TO, de G,�lJerm n.���o, .� a�:ta-sc ll1� 1.1�,ais illl[lol'lnnt,es conlll'1-1 IÃl' -.) com 10.000
.'1,,'Old. tJ]1 se""u1ndo 1'\I",ar cnlil�, os huirutes .

jmts.2 contendo pequena casa econtrf buíntcs das outr-as Arncr i cas As nece<;siclaclos de auxílio da muitas árvores frutifer as
"

depara êsse fundo de amx iliu. Hússi a são praticamente sem limi-: especiais qualidades. Ver à rua
.Além disso, muitas pcssôas no tes, segundo o sr, Carler. Salientou : CeI. T'exe ir a , 15, Biguassú, e!Brus íl completaram as suas contrí- também que as autoridades russas I tratar com Lyra, Borges &'huições cm dinheiro com donuti- c norte-amcrtcanas com as quais' Cia.. rua F. Schmidt, 44, i

vos, dc roupas, remédios e outros discutiu o assunto durante sua "i· nesta capital. 7 v. _ 3:

arl��!�:.s d�n;�1����oões foram divul-
I :��rd�n��l:r:l�:l����erelll,l' qll�()�:l��;�� '-�-cãchôiriDho-"'-"' Igadas aqllli pelo ST. Edward C. Car- devastada pejos nazistas é tão grano

'

t
.

J t d c d G I Desapareceu um Fox-Terrier daer, presu ente O ",o,con'o e uer- de que os auxí lios par+icm ares e
casa n. 24 da rua Saldanha Mara .Russo nos Estados Unidos e se- oficiais ele todos os padses não hrinho, Pêlo branco. com manc ascretár io geral do Instituto de Bela- chegam para satisfazer as nccessí- pretas grandes e pequeno,s. Pitôco.

ções.
com os Países

.i
do Pacífico, �o Illades

totais.
.. I Focinh�.�arr�m;, Aten,de pelo no-

regressar de sua vragem de dois C 1.' ,C, -t " "O povo I me de I'Irnb.íro ". Sera generosa'
, "

.
" ",.

. ,0nC.Ulll o 51. aI er.
'mente gratificado quem der in.meses a R.USSIa, China e India. I TI' 51'1 pode estar oraulhoso da I f

-

it d• (O 1 a -" e ormaçoes exatas e resper o oO sr. Cantor r-evelou que acaba-
sua comribuicão para o crescente ] mesmo, 3v'3

va de ser envd ado cio Brasil um
t le supr-imentos médicos e I __. �__.._..�_-..-�_�, . (')1' 10 ( ,

I A
- Vende-se Hn ís-cheque de 1 U mil dola rcs para o .

ln 'n'o J'011""1 e outros ma- rmal"ao' _
, equipa e 'l ,t". "slma arrnaçaoSOCOI'TO de Guerra Russo. Esta 01'- teriais de auxílio à Rússia.. 'I'ais I .

•
.

para estabeJe-
gan ização está enviando vastas manif'cstacôes dc i nterêssc e sunpa- ctrnen to corner-cio l de luxo. Infor·
quaruí.idades. de supr-imentos médi- '"

- 1 'J mações na gerência do ESTADO.tia orntre as Nações L1J1(laS po,r,' 10v.' 3COS, r orrp as e onatr os matcr iais pa- 1 Luma outr a, são importantes an o ,.,...,..,.._..
ra a UniúlO Soviética, a bordo de

para O'a,nhar a eucrra contra o nos- 1 Vende se O'TIMA RESI
navios l'USSO'S �ue partem dc por., s� i1J�nigo COI�llll1 como para s«-

. ,..

DENCIA. com
tos llorte.�lllerlcanos. . . I nhar a paz futura". grande jardim e pomar, ao ladoO rlonadivo de 10 mil dol.ar es fOI da Estação Agronomica. Tratarrecebido do "Comité Russo de So-! ....-�.-_-.-.-_._*_...w._..__....�

na Rua Trajano na 7
('01'1'0 às vit imas de Gucrru" e da I MACHADO & CIA. 15 v.a.t 10"Comissão Promotora da Cruzada AGt:NClb.S E REPRESEN'rAçOES
pu'ra Alux11io ás víti11l8JS de Guerra Caixa postal - 37. Roa Jolío Pinto - 5.

C" A b
.

FI ria ópoU. ornpral na CJ� S.A. M [Sefna Hússia. TIl as essas olrgaulza· o o

ções teem séde no Bio de Janeil·o. Snb-ar;entes DOS principais mo.aJclplol <1(1 I LÁNEA é sabeI economizar
ESTADOOs dir;igenltes do Soc<or,1'O de _..-.-. -_w.-..-.........._..��-......- ••-�---..............-------�--..-�.....--......-••-w

Gl1lerra HUlsso no-tificaram as allto-

CA."RTAZES D'O DIAl�idades soviéticas sõbne êss,e dona·
tivo, em tclegrama dirigido ao

VOKS, sociedade de5,tinada a fo· HOJe 3a.felra HOJEmellltar relacões c.uJllurais c.om pai.·I __..::.:;.:...:...:.:....---------�-----------
sles eslral1lg,e.irO's; e ao qual o Socor- .

C IHE 1(·0DEO�
�=1'0 (lnc�J11inha os auxilias recebi·

, � :;,c-dos. que são em seguida (Iistri·
huidos ú Cruz YeI'lllelha Russa c

outras organizações.
Sll!uehl1l'do as contribuiç'õ'es bra·

sil-c i,ras como expres'sãlo magn ífi Cil
,de h ull1anitá risll1 o, obs'ervoll o Sif.

Cartel' :

"Ao vnHar da União Soviélica,
onde acalbo ele cMudar as neces,si·
dades rUlssas de auxÍ.1io, tive asa·

tisfação de sab�r que o povo do
Brasil aumentou sua ação no sen

tido d,e aliviar os sqfrinwntos de
nos.sos heróicos aliados rlllSSOoS, quc
lutam e lrabalJ,ham tão alhniravc)·
mente para desitruir nOSSi(lS inimi
gos comullis".

O sr. Cartc:r decla'rou também
que, além dos donati.vos envliados
pCllos g'l'l1pOS cilaclooS acima, Iam·
bém uma sociedade eslava ligada
li Igreja Patriarcha-l de S. Paulo,
bem com Ol]lifa,S organiz�ções pau·
lísrt:JS, manclaram centcna's de do
JIal'e� pal'a a compra de materiais
neces'sários à Rússi:J.
"Em tolal", acrescentou, "o So°

corro de Guerra ú HúsSlia recebeu
do Bmsil clUlrfln�,e os ú!:iilllO's seis
mes1es quas1e 23 mil ctÚllares. Es,�a
soma ]'ep1'es.cnla mais de um quino

Ultimos estilos de finos
MOBILIARIOS

r�CABA DE RECEBER o

(

A's 7,30 horas:
Gene Tierney, John Sutcon e Preston Foster, no tecnicólor que

Ié a surpresa do século:

Aguias de fogoCOMPLEMENTO NACIONAL (DFB)
PONTARIA DE CAMPEÃO (Short Esportivo)

Preço único 2,20. Imp. até 10 anos

«Lar dos Móveis)
(antiga seeeâe de móveis d' A Modelar)Rua Traj ano, 15

Lá V. S. encontrará salas de jantar, dormitórios e
salas de visito, de fino acabamento

Vendas à ,'ista e a prazo

FARMACIA ESPERANÇAA SUA FARMÁCIA
Rua Co�selheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642

Entrega a domicílio

CIHE «IMPERIAL»
A's 7.30 horas:

Claudette Colbert. Jae! Mac Crea e Ruddy Va!ee, num

grandioso, o mais recente sucesso do "Cine Luz",
em Curitiba»:

Mulher de verdade
COMPLEMENTO l'TACIONAL (DFB Nat.)

O CARVÃO NA GUERRA (Short Briti:inico)
Preço único 1,50. Impr. até 10 anos

tilme

- ,

FILHA I MAE I AVO I
Todas devem usar a

(

----------�--------------�

5a, feira, Odeon
Joan Bennett e Frances Lederer, no sensacional e

gigantesco filme:

Casei-me com um nazista

I

I
o
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Piedoso gesto do 11
__ '

general Clark e seus
saldados I,WASHINGTON, dezembro (IN

TER-AMEHICANA) - O general
Clark, comandante cio 50 Exército
Amerieano, em operações na Itália, Ie os seus soldados doaram, rccen
temente, 25,000 liras ao monsenhor
Francesco Guazzo a-Iiru-de repa
rar a torre da antiga c tradicional
igreja de Maria Del Granato, que

Hospital: foi avariada, em consequência da
guerra.
Durante o cerco da cidade, os

alemães usararu parte da sua torre,
construída no século X, como PÔSlO
de observação. Logo Jór a dêsse edi
fício histórico, os nazistas tinham
colocado duas peças de artilharia
pesada. Hesporidcnrlo ao fogo do Iinimigo, as tropas americanas ava- iiiII"_i!IIlIlIIIiIl!IIIB'Illllllliillll1l_rDi!Il!lll!I!!IIIiIl!!l!iIllllIlli1l!!ll!ll:� " •__

ríararn, ligeiramente, a sua tôrre .

Depois da retirada alemã, os sol
dados do 50 Exército, por interme
dia do coronel Patrick ,I. Hyan, e:li

pclão desse Exército, levantaram
os fundos para, repará-la,
Movido de profunda gratidão, o

monsenhor Guazzo ofereceu uma

relíquia histór ica ao general Clark,
Lirada do templo, de Neptuno, eri
gido pelos gregos, numa colina pró-

Nova Iorque, dezembro
(INTER-AMERICANA) � As
fraldas para crianças têm ago
ra uma nova função nos Esta
dos Unidos _' a limpeza de ins
trumentos de precisão para a

guerra. A Mineapolis-Honewell
experimentou tôda espécie de
tecido de algodão com esse ob
jetivo: os retalhos de camisas I
deram bons resultados, mas

não eram suficientes. Os forros
dos carros Pullman eram óti
mos, mas o estóque era redu- I
zido. Experimentou-se então

Ias fraldas para crianças Bird
seye; at,ualmen,te estão sendo

Iusadas mensalmente 300.000. ....__.,._.-------------------..:

INDICADOR MÉ.DICO
DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Aoerreieoamento e Longa Prática no Rio de Janei;.'o
CONSULTAS - Pela manhã: diariamente das 10 às 12 ha., à tarde, excepto aos

llábados, das 16.30 às 18 horas - CONSULTóIUO: Rna João Pinto D. 7, sobrado -

I<'one: 1.461 - Besldêncta. Rna Presidente Continho, �3.

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Dtplomado pela Faculdade Nac. de Medicina da Universidade do Brasil)

I!lx-inlel'no do Serviço de Clín íca Médica do Professor Osvaldo Olívelra, médico do

Departamento de Saúde
CLINICA lIIÉDICA - ,Moléstias internas de adultos e cr-ianças. CONSUIJTóRIO

e I{ESIDB�CIA: Rua ;Felipe Schmidt ll. :l8 - Tel. 812. CONSULTAS - Das 1(; às iS.

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.

CONSULTAS: Pela manhã! das 10 às 12 - A tarde, das 3 às ti.

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447 (AuSENTE)

DR. SAVAS LACERDA
Ex-Interno do Serviço do Professor Leónidas Ferreira e ex-estagiário dos Serviços

do dr, Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
(Diploma de habilitação do Conselho Nacional d'e OftalmoLogia)

Chefe do Serviço de Oftalmologia do Depar-tamento de Saúde e Hosplt:.Ll de Caridade

Clinlca médíco-ctrürgrca especializada de Olhos, Onvidos, Nariz e Garganta
CONSUL'l'óRIO: Rua Felipe Schmídt, 8. Fone 1259 - CONSULTAS: Das 15.30

... J8 horas - RESID:1l:NCIA: Consefbeíro Mab.'a, 77 - FLOHIANóPOLIS.

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

de Caridade

CLlNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 26 - Fone 1.40,5

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 horas
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. LAURO DAURA
DOENÇAS DE SENHORAS - VIAS URINARIAS - CIRURGIA

Tratamento especializado das afecções do Aparelho Genital Feminino,
Tratamento moderno da Blenorrag ia Aguda e Oroníca, sob controle en

doseopíco (URETROSCOPIA) e de laboratório, Aparelhagem elétrica para os trata-
..... entes especializados.

DIATERMIA _ INFRA-VERMELHO.
CONSULTAS: Diariamente das 14 às 18 horas.
RESIDJ!;NCIA: Tiradffiltes. 7 (Sobrado),
CONSULTóRIO: Tiradentes. 14, FONE: 1.663.

DRm'BIASE FARACO
MED[CO - chefe do Serviço de Sífilis do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇÕES URO-GENITAIS DE
A:\mOS OS SEXOS - RAIOS INFHA-VEHMELHOS E ULTHA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 2 às 5 h. R. Felipe Schmidt, 46
RES.: H. Marechal Guilherme, 33 - FONE 1648

DR. SAULO RAMOSINSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
CLINICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

ffispec1allsta em n;,=�s de senhoras

-,r\LT� CIRURGIA ABDOMINAL: estõ

mago, vesfcnla, útero, ovários, apêndice,
rumores. etc. - CIRUR,GIA PLASTICA
00 PERfNEO - Hérnias, hldrocele, VI>'

rtcocele. Tratamento sem dor e operação
ríe Hemorroides e varizes - Fracturas:
.parelhos de g;êsso. Opéra nos Hospitais

de Florianópolis.
I'raça Peretra e Oliveira. 10. Fone. 1.009.
ifarário: Das 14 às 16 horas, diariamente.

F@rmado pela Universidade de Genebra

Com prática nos hospbtaís europeus
Clíníca médica em geral; pediatria, doen

ças do sistema nervoso, aparelho geníto
urbnár ío do homem e da mulher

Assiste. Técnico: DR. PAULO TAYARES
CursO de Rad:ologia Clínica com o dr,

Manoel de Abreu Campanario (São Pau

lo')' Especializado em Higiene e Saúde

Pública, pela Universidade do Rio de Ja·

neíro. - Gabinete de Raio X - Electro,

,�arQiografia clinica - Metabolismo ba

sal - Sondagem Duodenal - Gabinete

de fisioterapia - Laboratorto de micros

copia e análise clinicai - Rua Fernando

Machado, 8. Fone 1.195. - Frorianópolls,

HELENA CHAVES SOUSA
ENFERMEffiA OBSTÉTRICA

(Parteira)
Diplomada pela I\laternldadl!

de Florianópolis
Atende chamados a qnalque

hora
Praça, da Bandeira, 113 - sob.
(Antig;o Largo 13 de Maio)DR� REMIGIO

CLíNICA MÉDICA
Moléstias internas, de Senhoras e Cri

anças em Geral. CONSULTóRIO: Rua

Felipe Schmldt - Edifício Amélia Neto,

Fone' 1592. 9 às 12 e 14 às 17 horas, RE-

SIDll:NCIA: j Largo Benjamin
Constante. 3

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico -

Ex-In terrio da Assistência Municipal
e do Serviço de Clínica Cirúrgica
a cargo do Prof. Castro Araujo.

do Rio de Janeiro.
« Vi as urinárias - Operações

Consult: Vitor Meireles, 28.
Atende diariamente às 11.30 hs. e,

à tarde, das 16 hs. em diante
Resid: Vidal Ramos, 66.

Fone 1067.

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Cirurgla e Ortopedia. Clfníea e Cirurgia
do toI'UX. Partos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dicí·
riamente das 15 às 17 horas. RESID:tN

ClA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

DR. AURÉLIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RA 10 S X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
.Ienais, câncer do estômago, afe
ções das vias õfliares, rins, etc,
Aplica o Pneumo-torax artificiaJ
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-cur
tas. Raios Infra-Vermelhos e Raios
Ultra Violeta, Infrazon-Terapia
Consultório; Rua' Deodoro, 3

esquina Felipe Schmidt
Das li às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs

Telefone 1.475

DR. ROLDÃO CONSONI
Médico - Cirurgião - Parteiro
Formado peJa Faculdade de Medicin�

da Universidade de São Paulo, onde rot
Assisten te por vários anos do SeI'V'iço
Cirúrgico do Prof. Alíp!o, CorJCeia �eto
(Primeira Cadeira �e, CI�ca Cll'ú:glca).
Com prática na clllllca, gínecolõgtca ,do
Prof. Sila O. Matos. Asststente do serviço
de partos do Prof, Dommgos Dalascío no

"Hospital Leão XIII".
Cirurgilio do estômago e v!as. biliares.

1ntestinos delgado e gr<?SSO, tll'Ol�e. rins,
próstata e bexiga. vartcocele, hídrocele,
vartzes e hérnia. Doenças de Senhoras �
partos.
Consultas. Das 9 às 12 horas nu

CQSa de Saúde São Sebastião.
Opera na Casa de Saúde

.

São Sebastião

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

OrOIl:8�' naclouaIB e estrangeiras - Homeopatias - Perfumartas

Artigo. de borracha.
Gar"Dt&8I! a exata obsel'vAncla no recelmArlo m6dioo,

""'" ,'_ �BEÇO� MÓDJC,OS.

xirna a essa igreja.

--

I

lheiro da ilustração a-cima, oferecer
lhe. em amàvel gesto. um cálice do
excelente aperítívo KNOT. Iemtrrs
se V. Sia. de acrescentar, ao agrade
ce... gentileza:E$íEE 1.41'1-
BEl10 NElI APEíUTIVO

PP.Ei'J/J.Elb!

,.

IH.
CONSTRUÇÕES - compra, venda e administração

de imóveis;
FINANCIAMENTO - para construções;

PIN'1'URAS - internas e externas de prédios. para
paqamento à vista ou a 'longo prazo.

NÃO CONSTRUA, sem consultar os planos da

Cia. Construtora da
(Não tem sorteios nem

Própria
pontos !)

: f#Jtijj :e� I
(/I'{»aoooro {)A orors». //10. coa. l SlGUROS

c ;TI••JJ.í --'

fraldas para
lim'fJar lentes•

Vasa
Vá à rua Felipe Schmidt, 44, e verifique como é

possível obter «casa própria»,

CASA SANTA ROSA
Orlando Scarpelli

deseja a todos os seus clientes e amigos as mais
ven turosas Festas e um Ano Novo pleno

1943 de prosperidades. 1944

BAR E ftRMAZEM OHI(NT(Rua V. Meireles. 11

PETISCOS -- Roll·mops - Herrings - Pickles - Cama.
rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de
tainha fumadas - Pernil - Pasteis - Empadas -

Salame - Peixe frito, etc. etc.

Camisas, Gravatas, Pijames 9u�m s0!l�gar informações à E�
Mias das mehores pelos me-I tahstI�a ��ht.ar, trabalha em prol

" de pais rmmrgo, IS. nesse caso,
nores preços 50 na CAS� MIS será julgado, militarmente, como

CI A NEA - Rua Tra iano, 1 � ínimilr:o do Brasil CD- E_ M.).

:w..".

CreditoMútuo Predial
Pronrtetár io s - J" Moreira & Cia.

O maior e mais a creditado Clube de Sorteio de Mer
cadortas do Estado.

Sortpi�ll� nos dias 4 e 18 de cada mês
PRÊMIO MPIOR CR.$ 6.250',00
Muitas bonificações e inscrições de pagamentos.

Médico gratís

NOTE B'VM todas estas vantagens por apenas
.IJ ,Cr $ 1,00. Tudo que promete cum

nre íncouunente. Não existe igual. Não reflita e não
duvide um só instante. Concorra para o próximo
sorteio, tenha cotlança, que, quando menos esjserar, II

sorte virá ao seu encontro
Conserve bem na memória os dias lt e 18
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De novo perto. de lhitomir
MOSCOU, 27 (U, l'.) - As vanguardas do general Vatutin

aproximam-se rapidamente de Zhitomir, pelo norte e pelo lés
te. Segundo as mais recentes ímformações, os russos já se en
contram a pequena distância dessa importante localidade cha
ve das defesas alemãs da Ucrânia ocidental. Outros despachos
adiantaI?- que un:a c�luna russa. se está .deslocando ao sudoes.-,te de KIev, na direção de Zmermka, afim-de cortar a impor
tante linha férrea Odessa-Lemberg e isolar o grosso das fôr
ças germânicas no sul da Ucrânia.

Moscou. 28 (U. P.) - Foi tão

iues-,
talha defeusiva que os nazistas travam

perada a carga contra as defesas a em Vitebsk. Diante de tanta tranque
oéste de Zhítomír, que os russos re- za, a gente chega a pensar que o mi
conquistaram dóis terços da superf í- raculoeo Herr GoeblJels já perdeu a
cie Que von Manestein lhes arrebatara \ fantasia, arriscando assim o seu em
em seu custoso contra-ataque. Koros- prêgo.
ten e Zhitomir. os dois principais ba- �"""""""_J""""""""'_""""-""""'_"-"
luartes, que os nazistas capturaram, 1',----estão sendo furiosamente atacados FRACOS Oi!

por Vatuti n. esperando-se sua queda ANÊMICOSa qualquer momento. A desesperada
reação de vou Manesteíu, que os rus
sos sufocaram definitivamente. foi.
para a "Wehrrnacht ", outra trágica
experiência. A atual ofensiva russa
por outra parte apresenta Indícios de
ser tão avassaladora como 'a do últi
mo verão. A impressão reinante é
de que o Alto-Comando soviético já O ( ft O R• P. • •

deu o sinal de partida, e n inguern po-
de dizer onde terminará a atual cam
panha. Na opinião de muitos, quando
o degêlo ela primavera determinar (lll

tra pausa. o exército soviético ilcvt'
rá encontrar-se senhor de bôa naito
do tei'ri tór io ela Polônia, ela R'um'l
nia e dos Estados Bálticos. Em 0\,
tI'O setor da frente. mais ao norte'. o

general Bagramian vai apertando im
placàvelmente sua tenaz sôbre uma
vasta zona em tôrno de Vitebsk. Ba
gram ian deverá ordenar o assalto de
finitivo contra Vitebsk a qualquer
-morneuto. Antes da evacuação, os a le
mães. que já não confiam nos nervos
de seus aliados rumenos, tomaram :J.

seu cargo a defesa da costa da Ru
mânia no mar Negro. Os nazistas já
instalaram pontos de comando mili
tar e naval em Constanza e outros
pontos importantes daquele mar.
Também o comunicado alemão sôa a

toque ele finados, po is são várias as
referências que faz ao poderio elas tôr
ça.s blindadas russas, e é "crescente
violência" da batalha ofensiva e a ba-

TOMEM

Vin�o Creosotado
"SILVEIRA"

Grande Tónico

Inversões na América Latina
WASHINGTON 28 cc. P.) _' o Departmcnto da Fazenda, cios Es

tados Ulüdos anl1l1�iou qu'e as inversões norte-americanas na Alllerica
Latina elevam-se atualmente ai cêrca de 2 biliões e meio de dólares. Na

aplicação deste� capi.tai� formaJ.n na .val�guarda Cl1b�, com (lOO e tant�s
milhões, o Brasil com cerca de ,%0 111llhoes e ArgentIna cQm pouco mallS

de 300 milhões.

-ANTE A AMEaca DE GREVE
Washington, 28 (U. P.) -- O exército começou a encarregar-se do

controle das estradas de ferro o.fim de impedir a Çfreve marcada para
as seis horas do dia 30 do corrente mês. O presidente tomou essa

decisão, apesar de dois sindicatos concordarem com a suspensão da
greve, pelo fato de que três organizações sindicais se recusaram a

aceitar a sua mediação no conflito de salários. O chefe do govêrno
explicou que a referida medida' foi tomada para evitar que cessassem

as vitais comunicações ferroviárias num momento vizinho de grandes
operações de ofensiva das Nações Unidas. Os Estados Unidos possuem
cêrca de 300 compcmhi.as ferroviário.s com umo. rêde de 384 mil qui.
16metrOIl.

PARA FERIDAS,
E C Z E /vi A 5,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F RIEIRAS,
ESPINHAS, ETC_NUNC� EXISTIU IGU�L

o ESTADO_Esportivo O necrológio do SCHARNHORST
C R Ald L

LONDHES, 27 (L. P.) - Os alemães e seus porta-vozes continuam a

". O Ul escr-ever () necrológio �lo poderoso encouraçado "Scharnhorst", recente-.
mente' afundado. A cnussora de Roma, dando referências à batalha tra
varlu pela, unidade alemã, disse que o comboio aliado viajava com iru
prcssio nr-nf c escolta de vasos de guerra, Inclusive unidades pesadas e

várius <luzias (Ir dcstróicres c cruzadores l igeir-os. A seu turno, o Alto
Comnndn alemão i nf'ormou que o "Scharnhorst " começara seu ataque
con tr.•. o comboio às 11 horas de ontem. Pouco depois, o vaso alemão
estava cercado e às 17 mergulhava no oceano, mortalmente atingido.
Enquanto isso, o almirante britânico sir Wil liam James confirmou que

a sua atual com a pcrrla do "Scharuhor-st ", os alemães ficaram reduzirias, no to
cante li unidade de superf'icie, a dois "encouraçados de bôlso " e alguns
cruzudores ligeiros.

L:mdres, 28 (U.P.) -' O gigantesco couraçado britc1nico "Duque
.-le Yor-le" :le 35 mil toneladas, foi quem deu o golpe da graça no

�ouraçado alemão "Scharnhorst", afundado no domingo, ao norte da
Noruega. Essa informação, colhida em círculos bem informados, não
foi, entretanto, confirmada oficialmente. Ao que parece encontravam
se com o "Scharnhorst" os couraçados alemães "Luetzow" e "Almiran
te Hipper" que teriam sido gravemente avariados. Embora faltem de
talhes sôbre o desenrolar da luta, parece que os grandes navios alia
dos efetuaram uma manobra de surp:resa, atacando «Scharnhors t».
quando o mesmo tentava aproximar se do comboio, que, aparente
mente, estava protegido por unidades ligeiras.

�esolvido, enfim, seu problema financeiro!
Adquira TUDO de que necessitar,

de UMA SÓ VEZ,
pagando PAltCELADAMEMTE,

com as V,ANTAGENS da compra. à. vista,
servindo-se do

Orlando ScarpéllíEncontra-se recolhido à Casa de
Saúde Sã o Sebastião, onde se sub

da Aeronáuticõ n;et,:u a delicada intervenção cí-

Bio, 27 (A. N.) _ As hases aé- rurgI�a, ,o. sr. Orlando Scarpélli,
rcas já estão aceitando requeri- rpropr�etarlO

da �(Casa San�a R.osa»
mentos de insc.ricão de candidatos

e dedicado pr-eaiclerrte do Flguelren
ao C. P. O. H. d�l Aerunáutica re-

se F. C.
ccn lem onta reorganizado pelo' mi- -

nistro Salgado Filho, que, em

por-I
JORNALISTA ROBERVAL

tur iu , traçou as direll'lzes para o RODRIGUES
seu (�lnci()l�alllento, fundindo em Encontra-se nesta ciciade desde r)
um 50 OS Oe.ntr-os do Galeão São di ') t '

-

Pauli'o C Porto Alegre. 'I
la �'j- do corrente mes o nosso pre-

Dado o especial illte['(\�se do ::\ii- zado colega de imprensa jornalista
�lÍ�tr(: da A,e!'o·J1.áutica em �r�le :',e I Hoberval ��odriglle�, rcdato r-cspor
Inicie 0.fllnc�ondlllenlo .0 IlldlS ])1 c- tivo do vihru n tc orgão "Folha da
vc j)OSSIv01, e aco n se lhú ve l que os

I
TI" l'

.

candidatos tios Estados entreguem
are e , que se c( ita na capital

de.s(�e já os rcqucrlmen los de' i ns- g�ucha c "speaker
"

da "Húílio se
cnçao. ciedadc Gancha" .

. A. matricula é facultada aos hra- O talentoso corupanhci rn de nu-
s i lci ros entre 1 G c 22 anos, porta
dores do certificado do curso Iun
d amcn tal. f,; inri ispc nsúvul a apre
seu tação de <\tesl arlox d c boa con
duta passado por autoridade p ol i
clal, e de idoneidade, Iirunado por
1· fiei I

' nosso meio.(01S o ICIalS das "orças Armadas.

Completou, ontem, o seu jubilêu,
o "Clube de Regatas Aldo Luz",
que. fundado por um pugilo de
moços entusiastas e apesar das
dificuldades que, por vezes, no de
curso dêstes 25 anos, o têm 501-
teado, vai honrando as tradicões
do esporte barriga verde, da ;"0.
neira mais elogiável.
Por isso, saudamos

Diretoria.

prensa, acha-se nesta capital a :ier-l
viço. I

O "Estado" esporti \'0 envia (h
qui, valos de feliz permanência cm

DÉCIO MORITZ

,

'CREDI ARIO KNOT

Rio, 27 (A. N.) - O presiden
te do Conselho Nacional de Petro-
1eo oeCo]a'rotl a um vps,pertin,o dcsla
capita·I, que, riefini1i"aililente, não
c�ncederá gasolina, l1elll para i1le
dICOS, nem pat'a ,carpos particula
res, atell(lendü a {[-ue a slhlacâo <\
ainda delic'ada, em re-Jacão aos es
toques, e tende ,a agravar-S!e. En
cel't'ou-se, assim, uma fase de in
tensa ansiedade e111 tÔrIlü do assun
to C111 tocio o BrasiL

SISTEMA
Roupas
Calçados

Móveis
Rádios
Geladeiras
Bicicletas
Jóias

Livros
Chapéus'
Instalações elétricas e sanitárias

Artigos para presentes
Peles
Casacos
Quaisquer artigos

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SEGUROS KNOT S. A.
Rua Felipe Sehmidt, 34 - Sala 5 - Telefone 1634
Expediente: Du 8 i\ 12 e da. 14 às 17 h••

O. K, .TUOIO

AI'gel, 27 (C. P.) - O impor
tante aeródromo alemão d,e Velika
Go!rica, situado nos a'rrerlores ele
Zagreb, na Croácia, f-oi destruido
pelos guerrilheiros jugoesl:wos. Os
patl'i-otak� s(-rvi os i nvad i ram o ueró
(iromo d.omina.l'am a s,m� guannição
e d eSlt.rmram a,s suas i ns,talações
antes da chegada Ide reforc'o,s ini-
migos.

o

Dr .. UDO DEEKE
O sr. dr_ Udo Deeke, diretor de

Obras Públicas, foi designado, pa
ra, sem prejuizo das suas funções,
responder pelo expediente da Se
cretaria da Viação, Obras Públicas
e Agricultura, enquando durar o

impedimento do respectivo, titular.

Cortando ferrovias
Argel, 27 (D. P.) P,oderosas

esqlladrHhas de bomhaTdeiros ata·
ca'rH'I11, onltem, os entroncra,mentos
f'erroviúrios de Pistoia e P,rató, na
zona ele Blo-rença. As bombas lan
ça,elas pe].o's britânicos ca'us,aram
enOl1l11eS danos nos obj<etivos refe
,ridos,

Londres, 27 - E-dda Ciano fi·
lha de MussoHI1i, e e,�p&sa do dnti.
go ministro do Exteri'o,r da IltáJia,
se eln!cO·]1,bra em R-oma, tentando
con,?cguiT a reco!l1ciliação entre seu
esposo e o pai - scg'Llnelo no.ticias
pl'ocedentes da f,ront:eira itaJo-hel
vetica e pnblicadas pela "Gazeltc
·d� Lauss (I!11 e H,

As anedotas e pIadas aparen
temente Ingênuas são grande!
armas de desagregação mane
jadas pela "quinta-coluna".
(L. D. N.).

Por onde anda
Edda CianOViajou o embaixador

Caffery
Hi9, 27 (A. M.) � EIl1 avião es

pecüt,l do exercito nOl'tc-america
no, vinjoll, ontem, pata o's Estados
Unidos o em.baixador Jeffe1's-on
Caffery. O embaixador dos Estados
Unidos junto ao nosso go,vê,rno ele
morwra 'poucas s'el11a'l1aS em \Vas
hingtnn.
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