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ESTOCOLMO, 28 (U. P.) NOVOS CONTINGENTES DE TROPAS SUL-AFRICANAS CHEGARAM AO PRóXIMO ORIEN
TE, PARA REFORÇAR O NONO E DÉCIMO EXÉRCITOS BRITÂNICOS, QUE· SE ESTÃO PREPARANDO ATIVAMENTE
PARA INVADIR OS BALCÃS. FOI O QUE DISSE O DIÁRIO SUECO "SVENSKA DAGLEBADT", CITANDO DESPACHOS
PROCEDENTES. DE BUDAPESTE. SEGUNDO O MESMO JORNAL, ACREDITA-SE QUE A INVASÃO DO SUDOESTE DA ;EU.

ROPA SERÁ EFETUADA, SIMULTANEAMENTE, ,COM A DA PARTE OCIDENTAl DA FORTALEZA EUROPEIA.
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Funda cunha russa I Ensino comercial
MOSCOU, 28 (U. P.) - As

fôrças do general Vatutin, que
avamçam ao sudeste de Zhito
mír, cortaram a importante
linha férrea que une Gelay
Tserkok de Berduikuev. Se
gundo informações oficiais o

decisivo entroncamento de

Be-,lai-Tserkov ficou parcialmente
envolvido, em consequência de -

profunda penetração russa nas' Ano XXIXlinhas ínirnigas.

Desembarque aliado em Nova Bretanha ���!� 28����taosMELBOURNE, 28 (U. P.) - corrente mês. Segundo a mes-: MELBOURNE, 28 (U. P.) - nazistas estão recuando na

Os soldados morte-amerícanos ma fonte de informação, po-' Em um acidente de aviação, província de Bameja, na Croa
que desembarcaram na Nova- derosas tropas norte-ameríca- ocorrido na Nova Guiné, fale- cia e no Sandjak, onde as fôr
Bretanha, na zona do cabo nas conseguiram desembarcar ceu o correspondente de guerra ças do marechal Tito estão.
Glouchester, continuam avan- no cabo Glouchester, apesar da da United Press, sr. Brydon desfechando vigorosos contra

çando na direção. do interior,! resistência japonesa. A emís- 'I'aves. O desastre ocorreu du- ataques. Em todos os setores
apesar da obstinada resistência' sora nipônica informou tarn- I ante a madrugada de dornín- da Jugoeslávia aumentou in
oposta pelos japoneseis. Info1'-1 bém que a aviação japonesa go, quando o jornalista da uni-I tensamente a luta, nestes úl
mações oficiais, indicam que teria afundado dois cruzadores ted Press se dirigia, num avião timos dias, sendo sumamente
os aliados ocuparam a impor-I e quatro transportes do com- militar, para assistir ao desem- elevadas as baixas infligidas
ante colina de Target-Hill, co- boio de invasão da Nova-Bre- barque aliado no cabo Glou- aos alemães ,pelos patriotas
locando os aeródromos milita-I tanha. chester, na Nova-Bretanha. jugoeslavos.
res japoneses daquela zona ao
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;�E����::u�:�va;�7�:�::IJ�; 'Contrários a govêrno instituido pela fôrça·ocorrem na zona do cabo Sil- Washington, 28 (U. P.) - Os

I
cretárIo Cordell HuM uma resolu- da altitude ur lligua i a, ao declar-ar

mati. Entre japoneses e norte- Estados Unidos ammciaruui que ção, segundo a qual, nenhum reco- que "a falrta de canhôes, couraça-
.

tí t d
I não reconhecerão novos governos nh ecimento ele novos regimes ele- dos e outros mater iais bélicos noamericanos.. con unua rava o. I instaurados neste hemisfério. por ver ia ser feito sem previa consul- Uruguai contribue piara a causaviolento duelo de artilharia. meio da fôrça, sem consultar pr e- ta, para determinar si "cumprem das dernooracias com iniciativas
viaruente as· demais repúblicas os mesmos compromissos assumi- de valor moral que permitem con
amei-icanas. Essa irnportan te deci- dos para a defesa do co.ntinente". trabalançar noutros campos as in-
são foi divulgada pr-lo secrelário Montevidéu, 28 (U. P.) - A cursões totalitárias".

1
ele estado COTCLel]1 HuI!. O titular questão do reconhecimento do no- Momtevidéu, 28 (U. P.) - O mi
abordou a questâo �o confirmar a \"0 govêr.no bol�viano, ainda depe,n-1 nistr o do Exterior co:ntinua em

·11rü0a de car-tas havida- com o dr. rdente das. gestões que .se realizam contacto coou as chancelas-ias da

I GU3Ini, preside.nte do Comité para j com as ohancelar las Iatino-amer i- iAmérica, procurando determinar o
a Defesa do COl1 tiriente. O referi-I canas, u,d,quiriu. maior interesse, I que ficará resolvido acêrca do r e
elo comité havia transmitido ao se- hoje, quan d o se tomou conheci- conhecimento. do novo govêrno da
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a-·-8·· O· Papa e o bomb-ardel·o do Vatl·CanO fl�fJ�s �1��t�;9�I�st�ha��:lerEG���;i� �i�lí���{g�t�r�r���l�'fnd�an��afucre;�
•
li I _.. resposta es'S_a contrária ao recDn�,�- resistadas novidades nêsse assunto.

em perigo NOVA IORQUE, 28 (U: P.) - O D�partamenlo de InforJ1laço�s _da ���II�n:t�n(!fi�u1���r,n��el�st�ô���1.110 "......,.."...-.....-.w.-oI'.....-.-.-oI'oI'.-.-.-.-.-.....-.-....J
Guerra informa que a enussor a elo Vaticano, em recente transmíssáo, -chancelcr Guani , presidente elo

CO-I
.

MOSCOU, 28 (U. P.) - Os reproduziu uma declaração do Papa, o qual afirmou que o bombardeio mité Conselldivo ele Emeraência Iúltimos avanços russos
.

na de 5 de novembro contrai o Vaticano foi "deliberadamente planejado para a defesa politica do co�inen- A IV
Ucrânia, efetuados numa fren- e encoberto de maneira dehonrosa 110 anonimato pelo piloto responsá- te, que tem a seu cargo essas ses- I rma'ao Ite de 32 quilômetros e numa vel ", Diz a informação que Pio XII ao usar da palavra para, responder �����-�����.:.._�.::!�::.�� I

�
profundidade de 22, puseram às saudações dos cardeais no dia de Natal, não mencionau o nome dos O novo ataque a
em grande perigo os princí- autores do bombardeio, porém declarou que isso constituia sintoma da Zhitomir Vende-se finíssima armaçãopais baluartes germânicos des- profundidade da dcsorientaçâo cspiri I ual e da elecadencia moral a que par'" estebeledmento co-f K Zhit.omi MOSCOU, 28 (U. P.) - As ' ..'
sa rente: orosten, ítomtr, checaram alguns cérebros tranviados. Recorda-se a respeito do hombar- merclel de luxo.K· BIT o

� tropas do general Vatutin en-azatm e a ay- errov. s elcio do Va,ticano que () mesmo foi selJtJido de intensa canlinanha ela� "IP contram-se a menos de 25 do I f·-
A "

defetivos do general Vatuti'I propaganda alemã, tendente a demonstrar a inocencia dos alemães e n ormaçoes na gerencla o
apoderáram-se ontem de ma;::; -importante entroncamento de

ESTADO.a culpabilidade dos Aliados. Zh' h
.

S d' f100 localidades, entre as quais It omIr. egun o m orma·-

as estações ferroviárias de I
-

ções de fontes fidedignas, os

Stepo.k e Cheraisse, fazendo,

O C I' R· B
russos _prosseguem, avançando,

nos combates travados, 'llun�e- « a e 10
-

ranco» rapidamente, na direção da-

rosos prisioneiros e mort"3, quela cidade, apesar da tenaz

'causando enorme.s perdas de sauda cordialmente a sua gentilíssima fre-
resistência inimiga. Reveloh�-material bélico inimigo.. Zhito- se, ao mesmo tempo, que Z 1-

mir encontra-se agora llova- JUBILOSO NATAL
guesia, desejando-lhe

FELIZ ANO NOVO tomir deverá ser atacada tam-

mente ao alcance dos Cal1hlleS m bém pelo norte e pelo. sudeste.
- - ._---------- -- ._--- -

��.��g::;e�:�:s���':el:P�::;',oa 25

Em poucas semanas os russos atingirão a Polônia
B�1s� �gMI��sa LONDRES, 28 (U. P.) -Imantes que a atual

i2ontra-llônia,
no norte, as tropas de

Dentro de algumas semanas os i ofensiva de Vatutin é suma- Bagramian abrem caminho pa-
O salvamento russos estarão na antiga fron-!mente difereil1te da anterior, ra o Báltico. Acredita-se que a

do «Marú" teira d� Polônia e na cos�a do I que o levou, temporariamente,' ??nquista �e. NeveI e V:_itebsk,
BAÍA, (Via aérea) - Pros- mar Baltico. Essa sensaCIOnal a Korosten. O ataque atual Ja bem prOXImas, dara novo

seguem o.S trabalhos de salva·· informação foi fornecida pelos mostra-se muito mais violen- aspecto à luta na frente se

mento do vapor "Maraú", en- círculos autorizados de LOln- to e, além disso, está sendo tentrional. De posse dessas im
calhado n'a Barra de Canaviei- dres ao comentarem o desen- desfechado por fôrças muito portantes posições-chaves, os

ras: Foi atitraJda ao mar �oda a volvimento da gigantesca ofen- poderosas, coisa que não su- russos estarão em condições
sua carga de cacau, no valor siva de inverno, que ago.ra se I,cedeu. na of�nsiva anterior. d� avançar rapidamente sôbre
de 800 mil cruzeiros, sendo to- realiza na frente orIental. Enquanto' as forças de Vatu- RIga, ameaçando envolver
tais os prejuizos do Instituto Acreditam os mesmos infolr- tin se encanünham para a Po- grandes e�rcitos nazistas si-

do Cacau. Continua duvidoso
'

tuados ao sudoeste de Lenin-
o salvamento da antiga unida- grado.
de da Navegação Baiana. finissímos cristais o-gé-ii-ê,àr-rô-;õ'··_-·-·---··
A d d DrtoBa Chegou a Miami Dez mil pesos por um

que a e N tA· MIAMI, 28 (U. P.) - O ge- de Churchill
ARGEL, 28 (U. P.) - Para or e - merlcanos neral boliviano David rI'oro,

os Aliados a queda de úrtona que foi presidente da Bolívia
.. Buenos Aires, 28 (U.P.) -. Foi v,n.

Beirá de g"rande importância pe- recebeu !lII até o golpe de Busch, chel!ou dido em leilão, por 10 mil pesos
U � nesta capital, um retrato auto�10 seu eXCeleQ1te porto, o qual,

JOALHER· IA ES·MERILDA
a Miami, em trânsito para grafado do primeiro ministro bri-

não obstante as grandes ava- Washington. O general David tânico, sr. Winston Churchill. Essa
rias sofridas, poderá servir

I I
Toro vai ,encontrar-se com a soma será destinada em partes

perfeitame-nte às necessidades sua família, que vive nos Fs� iguais ao fundo de auxílio aos pri_
sioneiros de guerra e à Liga Ar_qo Oitavo Exército _-__,. --- -__ tado$ Unidos. gentinQ contra a T\.\berc\llQIe.

o
o }{AIS ANTIGO DIÁRIO DE SAN'rA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

I IFlorianópolis- Quarta-feira, 29 de Dezembro de 1943 H. 8996

NOVA IORQUE, 28 (U. P.)
- A emissora de Tóquio aca
ba de inf.ormar que os japone
ses estão empenhados em vío
lenta ·luta defensiva, na Nova
Bretanha, desde o dia 26 do

Rio, 28 (A. N.) - O presidente
da República assinou decreto-lei,
promulgando a lei orxânica do en
sino comercial, regulamentand () a
estcuturacão dos cursos ele forma
ção do ensino comercial e disposi
ções tr-ansitór-ias para a execução
da referida lei orgânica. As f'inu
lidaeles do ensino comercial deli
untadas na lei orgànicn, :;:10 for
mar profissionais aptos ao exerci
cio ele atividades especificas no

comércio, e, bem assim, de funções
de aux lliares ele caráter adm i uis
trativo nos negócios públicos e

privados, dar candidatos ao exer

cicios das mais simples ou corren
tes atividades no comércio e na

admínistraçâo ; urna sumária pre
paração profissi onal ; aperfeiçoar
os conhecimentos e capacidades
técnicas dós profissionais diplo
mados na forma da mesma lei. O
ensino comercial será ministrado
em dois ciclos, e dentro da cad a

ciclo, o ensino se desdobrará em
cursos. Os cursos do ensino co

mercial serão de formação, de
conrinuação e ele aperfeiçoamento.
CASA MISCELANEA, distri

buidora dos Rádios R" C. A.
Victor, Vávulas e Dsicos.
Rua Trajano, 12.

Revelações pessimistas
Nova Iorque, 29 CU. P.] -- O De

partamento de Informações de
Guerra criticou, energicamente, o

funcionário do governo que, re

centemente, predisse que os Esta
dos Unidos teriam muitas baixas
nos próximos noventa dias. Se
gundo o sr. Palmer Hoyt. essa afir
mação, sumamente exagerada, ser
virá apenas para atemorisar o

povo. O que importa - acrescentou
o diretor do Departamento de In
formações de Guerra - é informar
o povo, exatamente, sobre as vitó
rias e as derrotas e não fazer re
velações pessimistas.

Foram expulsos da
Colômbia

BOGOTÁ, 28 (U. P.) - As
autoridades colombianas ex
pulsaram 47 suditos do eixo e
o.utros estrangeiros, que foram
acusados de realizar plropaga1n
da totalitária na Colômbia.

retrato

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO A CURA DE UMA FORMA DE CANCERLONDHES, 28 (De Nonovan I gredos mi l itares guardaram

z.elosa-I
coberta da "sulfa:pyridine", em

Bush" de Press
:

l n t. Servo - Pelo mente. 1937 e da "sulfathyazole" em 1940,
telégrafo) - "Pel-a primeira vez, Agora, os jornais br itânicus salvando anualmente 1.750.000 vidas
na história da humanidade, foi pos- abrem "munchettes " para a desce- em todo o mundo.
si vel declarar que uma espécie .le berta inglesa do "diethylstilboes- De outra parte, a Associação de
câncer Ficou completamente COI}- 11'01", que cura o câncer maligno Fabricantes Farmacêuticos Ameri
trolada " - anunciou, há dias, o da próstata. Para o campo da me- canos, anunciou que a condecora
professor E. C. Dodds. Eis aí um dicina a categorica af irnueti va do' ção de 1943 foi entregue aos pro
anúncio que vibra de uma maneira prof. Dodds é de um valor inesti- fessores britânicos AJ.exander Fle
intensa, cm meio ao tumulto desta mú vel. Healmcnle, dá-rios o início a ming e H. G. Flercy, pela desco
guerra. uma vcr-dadei ra revolução 110S do- hcrta e desenvolvimento da "pc-
Na verdade, enqnan lo estadistas mi nios da ciência. A nova e espan- nicilina ". Além de curar osteomdeli

delineiam planos poluticos de ama- tosa droga salvnn-á anualmente cêr- t es, infecções genitais, envenena

nhã e os sokludos dão o seu san- ca de 4.500 vidas na, Grã-Bretanha mcntos de sangue e mllharcs de
guc, para que êsscs planos vigo- e aproxhnadamcntc 110.000 no infecções estaf ilosócicas, que oca-

rem, os cientistas prosseguem no mundo inteiro, sionnm surdez, cegueira, ·etc. a

I seu labor i n l'al igú vcis - em favor Ainda mais - esta descoberta "penicilina" atingiu recent emente
de Ioda a, espécie . humana. Com poder-á levar à conquista das de- um coeficiente completo de 60 por
efeito. quanto êste conflito brllt.allll1laliS formas de câncer, e liminan- cento no tratamento de infecções
terminar, o mundo vai saber de do. assim, o perigo humano núm e- nos ferimentos de guerra, no nor-

inúmerus revelações que mal

PU-I
ro dois. O número um - a pneu- te da Africa e curou, parcialmente,

deram tornar-se conhecidas durante 1l.lOnia, --:-, f:li de,rr�tad. o pe�o cien- numa média de 30 por cento.
a guerra (' outras tantas (rue os se- Lista 01'lla111CO Ewins, com a des- Outras recentes conquistas cicn-,

9

Anúncios mediante contráto

Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.o 13

Te!. 1022-Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Aao 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' (5,00
Trimestre CrI 25,00

Os originais, mesmo não pu.

I
blícados, Dio serão devolvi.

dos.

A direçio não se responsa
biliza pelos conceitos emiti

I
dos nos artigos assinadoll

"

o �ilencioso 8mring
. L01i(kes, (Por S_ D. Ladd, excluSIVO para esta folha) - Ninsruém

(:u�iu Ialae de Goering depoi; doslJIlltll11l0L� bom,bardeirJIS de BerlimTalvez seja rnodést ía, Como se sa�be, ". J:uftwa,ffre está preparando 1"('
presáltas torrivcís contra a Grã
Bretanha. Pelo menos, foi isso queaf'Irmou, so]le'llemenlLe o dr. Gcebr-Is,
o. homem que nunca mentiu. As
SII11, não ficaria bem ao chefe daLufll waffe aparecer, com f'amfarro
n adas, insuâtanrlo um in inrism a
quem vai infligir tã'O severos ;'evéses, Seria uma atitude deselezants
em desacórrlo com a ética n;zista:Insulcar os moribundos não podeser pairei cl,e ca·valheiro que tem
na:� veJas quatro quar'l'o'S de sangueal'lano.

Depois, deve-se levar em COIl ta
Ullla :igida s�panaçãl() de fl�nçôes.Uns fo.ralll feIto.s para mandar e
or:,tros para O'bedecel'_ Cns foramfeitos pa,ra faJar, outros para fica
rem calados.

S� GÓ,ebbels s,e ell'ca'wega de pre
gaça1o, e nat'urall que Goering s.e
encalrreg'QU da acã-o. Sua flmcão
c()J1!si:;lte e.m de,�;f.echJar OIS "o.lpessôtre o inimigo, e não de a�isá-lodo I.rágico destino que o ag.uarda.Assim, o siJrêncio, de GOlcring é
bem ex,j)llicá'�·el. Ainda mais. 1l1es-
1110 se n-ão o fôs.s·e, o chefe da Lufl
waffe nâo leria d,e prestar contas
a �ilnlguélJ]. Teria graç" se um

ImalO,ral do nazism·o. Hm elos superhomens arialnos, ti"e'sse de dar sa-Ilisfaçào a ail<gllém.
_
E se o siJ.êncio de Go,ering ji, ('

ta'o ex'plicáveJ, o mutisllJ10 do Fueh
re,r é infinitamenl.e mais compreen-
siv,el. .

O gêni,o es.tá cOincentrado. Ja
I11tlÍ-s se to.rnou tão necessári'O ao
mundo, qualn�-o agora, a sua intui
ção. Goering está pl"on,10 a execlu-tar
os planos, Go:ebbel.s a anlunciÚ-Jos.
E a Grã-Bretanha, resignadamente,
pr()n�a a s'e t'Orna·r campo de expe
riê>ncia dêSlses proj1etos.
l\fa's, elahDrar tais plan'ols, é só

mente intuieão de Hitler_ Sómente
o hmTIem (j'ue conse'guiu JlevalJ' os
itTesislíveis exércitos ger'l1ltmico.s
até as margens do Volga e a,té qua
se a,s 111aJl'gens do Nao, cnnseguká
.elaborar rep,resá�ia's ir,relsis,tíveis
q.ue o d1'. Ooebbel,s prometeu há
:J)o.nco. Por isso, enqnanto as bOlll
ba� est'OLN'alm e!1l Berllilll. o "fueh-
1'('1''', sil,encioso. medila. Um riia, a
Grã-Breta.nha há de sofrer honro
l'e8_ A vingança s,eril tremenda.
('rllernica e Oo"ne.nky cairão em ri
dÍlcUllo. Haverú sangue (' ranger de
ncn.tes. Haverá incêndios. matan
cas, Hill quadro v,erdadeiramente
d�'ll,l,esco.
E, se, por acaso, não houver na

da disso, lYOideni estar bem c'ertos
de que nao s,e;rá p·or c,ulpa de Hi
U'ClI'. Serú, mais llima vez, pôr culpa
",dcss'e� idi'oltas" de �l'ljil'do,s que
não sabom fazer uma guerra CO<l1-
fOlrl118 as negras, e, c'om sua butTi
ce, não se ca.nsam de estragar pla
nos tão in,tel'í'gentemente vis-ados
pelo gênio arian'O.

Credito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

Sort- ihR nos dias 4 e 18 de, cada mês .

PRÊMIO MAIOR CR.$ 6.250,00
Muíras bontltcacões e inscrições de pagamentos.

Médico gratís
NOTE DEU todas estas vantagens por apenas

111, Cr $ I,ÚC. Tudo que promete cum
nre tnconunente, Não existe igual. Não reflita e não
duvi 18 um só instante. Concnr r a para o próximo
sorteio, tenha coüança, que, quando menos es,erar, 11
sorte virá ao seu encontro

Conserve bem na memória os dias It e 18
..................................................

da escar-latina, gastrocnter ite, rue

ningite cerebro-espinal, er isipelas,
cutrax. desinteria bacilar, a ctoenç31 U/'fMO[)uItJDAKI10TI.A.lIID••COl1.�S�6UROI

do sono africama, a kalazat, a leiS-I ITl.d1..1
chamaniosc, etc. Esta sucessão de 1 _ ......

pesquizas não é acidental. Com ef'eí-
lo, a Tnglaterra fundou e desenvol-
"eu a ciência da nutrição (Hopkins COMPRAS e VENuA
e Mclanbv) , a cirur-gia, ortopédica
(Jones) , a medicina tropicaê (Mau
son) , as doenças do coração (Ma
cewan) , os anestésicos (Davy, Fa
raday, Simpson), os antiséticos
(Lister), a imunizaçâo (Svdcnham ) ,

a fisiologia (Hmvcv) , a anatomia
(Hunter).
À base dos últimos progressos

britânicos, sobre 10 moléstias de
primei ra importância, cêrca de
3.000.000 de vidas são anualmente
salvas. Nunca, a história registrou,
em poucos a.1]os, tão estupenda con

tribuiçâo parai o bem estar Jmma
no.

lheirc da ilustraçlLo a-cima, oferecer
lhe. em o.mável gesto. um oâIice do
excelente aperitivo K NOT. lembr&
oe v. Bia, de acrescentar, ao agrad.
08J .. gentileza: ESTEE TAl1.
BEN lJ I1EU APEIUTIV(}

PREDIJ.ETO!
ToiJE KN�T

4,d tàZQY' QUa�llgta. dQ C cnn -

"'V

pYdg, YldeJ Qg-

�UQÇd dQ iVJ.
cluir d VYtdYd

V;l�dg0 gdbãO .

LificlJS britânicas incluem as curas

Reféns fuzilados
,

na ItáliaBEnNA - dezembro Inter-

Tem V.S. algum objeto novo o
usado para vender?
Ou deseja comprar qualque

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

cpmpromisso à firma A_ L. Alves
que se encarrega de resolver o .e

A t'.l'tencao ....
J

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

n. 4_178, de 13 de março de 1942, os Peritos-Con
tadores, Contadores, Guarda-livros e 'Provisionados,
que deixarem de enviar os seus titulos 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 numero de ordem de re

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

vantagens asseguradas pejos mencionados titulas
cassadas.

SOLICITEM informações, sem compromisso, à
"Emprêsa Intermediária", de M. L. AraÚJO, !3stabe.
lecida à praça �5 de novembro, 23 - 1.0 andar.

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

Americana) - Informam de Chias
so ao jornal "Der Bund", de Berna,
que foi decretado o estado especial
cte emergência em Firenzo depois
ele 11'111 encontro havido entre UIll

grupo de patriotas italianos e de
soldados alemães, no centro d3i ci·
clade, nas proximidades da estação
J'e!'roviát·ia. O mesmo jornal anun
cia que existe uma situação gravís
sima, e caótica em Ferrarw, devido
ii atuação de quadrilhas da ação
fascista em V crona, Parma, Cremo
na e outros centro�, que se enh'c
gam a todos os a'tos de violência c

agressüo pOI' ordem de Pavolini e

sob () coma,ndo de Fal'inacci para
vingar a morte recenLe do chefe.
faseista de F.el'!·ara, Ghisellini. Cen-

II tenas de pessoas foram constituidn,s
em reféns e muitas delas j�t foram
assassinadas. O jornal sue c o

"Svenska, DagbJalc1et" aln�1l1da que
mais de 60 reféns foram fuzilaldos
pejos fascistas.

um, me

dindo lSx50 ms., localizado n

Alameda João Pessôa. Trata
com Eugênio Beirão,
Tiradentes n 3.
........_ _._•••_ _•••_._ - ....-.".,.,.y

VENDE-SE �c�� �����óa
mts.2 contendo pequena casa

muitas árvores frutiferas d
especiais qualidades. Ver à rua
Cei. Text ira, 15, Biguassú.
tratar com Lyra, Borges &
Cia., rua F. Schmidt, 44,
nesta capital. 7 v .• 4
�- ... --.---_ ... ----�

Aiiiiâç-ao·�:[e.::���:-
poro estabele

cimento comercial de luxo, Infor
mações na ger�ncia do ESTADO.

IOv_ - 3

AGlIlNCI.hS E REPRESENTAÇOES
Caixa postal - 31. Rua JoAo Pinto - I.

FlorlllnópoU.
Sub-Illtentell Patl prlnclpals ma.lel"loa do

ESTADO
- .............·.·......·.w_·.w.-_-_· ..__

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA
Rua Vitor Meireles, 18

"....-.-......-..- ....-.-_-_-.·.-.-.·,;...·.._-.-.W...-..!4

Faça econoDlial Compre na «A CAPITAL»-l
Ali, V. s.· encontrará o maior sortimento de artigos para homens e crianças.Faça o seu presente de NATAL e ANO NOVO, comprando os artigos da Casa «A CAPITAL».Linhos estr':1ngeiros e nacionais - Casemiras - Panamá - Albene - Tussor - Brins - Camisas - 'Cintos - Suspensórios'Meias - Calçados - Roupas feitas paro homens e crianças - Gra\'otas - Jogas de gra�atas e lenços.Chapéus Ramenzoni - Capacetes para homens e cJianças. - Rua Conselheiro Mafra, 8.
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o ESTADO-Quarla-teíra. 29 de Dezembro de 1943

DIA 31
Grande «réveillon. ue
são Silvestre. Os srs.
sócios, que desejarem,
poder�o reser'Sfar ma-

sas na Joalheria
Moritz

1 que há uma determinada es-

pécie de peixe-gelatina que
mede quase quatro metros de
comprimento; e que, não obs
tan-te, é êsse animal tão fino e

elástico que cabe perfeitamente
na palma da mão, onde fica
reduzido a uma massa informe
semelhante a um punhado de
gelatina.

2 iifue, entre as tribos dos «ca

çadores de cabes:as», em Bor�
néu, circulam crânios humanos
como moeda corrente; que, na

Nova Guiné, a moeda é repre
sentada por presas de javalí; e

que, na Melanésia, as plumas
de avestruz valem como dinhei
ro de contado em qualquer
transação comercial.

3 que os cães e gatos costu
mam comer capim e algu-·

mas ervas, não para matar a

fome, mas sim à guizo de re

médio, para regularizar suas

funções digestivas.

i"·:
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·······�···:··
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·1 Carvão nacional
IVlda SOCial. FOI O ENGENrHEIHO Fleury da
• : I�ocha qu?em def'en?,ey! em reJat?-
........, rro ele 19�3, � possibf lidad e de ,,�r"

a ser o carvao catar ineruse, depois
ANIVERSÁRIOS de conveuientemente lavado, ean-

pregado na produçâo elo coque.
Esse relatório an irncu a conslru

ção de linhas férreas para Cresci u
ma, Urussanga e Araranguá, li.nhas
que se inaugur-ar arn antes de 1923.
quando Ministro da Viacão um fi
lho ele Senta Catarina.

.'

Durante alsuns anos não Sie Ia
lou mais no aproveitamento espe
cial da hulha catarinense ; pouco
antes da guerra, porém, quando se
fez o projeto ela grande usina de
Vohta Redonda, que se terá ele :J.. Ii
merutar com carvão de pedra, vol
tou-se a estudar aquele combustí
vcl, Fizeram-se pesquisas nos labo
ratór-ios ela Uniteel States Steel Cor
poretion, em Píttsburgo, nos meses
de setembro e onttebro de 1939,
coou resultados an.imadores, que o

e Ro- relatór i o ela comissão executiva
do Plano Siderúrgico Nacional a,s
si,m resoume: "O coque obtido com
100 % de carvão de Salnta Catarina
lavado é, pois, caraoterizado por Rotary Clube

.

Visitas: tlIlll aMo teor de ci,nzas (maior que de FlorianópolisCativante foi a visita com que 21'70), um pes'o especifico cIe"a,r] o
ontem nos distinguiu a jovem can° (2.179) e uma porosidade baixa ..

Em reunião realizada a 23 de no

tora conterrânea srita. Nazir Man- (45,2). Isso não significa (iue ele vembro, com a presença elas senhoras

sur, que está completanto, no não pOSlsa ser utilizado em alto elos rotarianos locais e ele represen·

Conservat6rio Nacional de Música, forno, com n05S'OS miné'rios pur.os. Lantes elos Clubes de Joinvile e Ita-
1 S' t t

.

f '1 1
.

,J·aí. o Rotary Clube local homenag'eouo curso complemectar especia iza- c era, no eru a,n o, l11aIS aoCl e na] S

do de declamação lírica. 'econôll1i�o iniciar o f'll'ncionamen- o Snr. ,Valter Koch, Governador elo

Espírito votado à Arte, Nazira io da .llIS1:na. com nfl; coque melh.o. r, 29° Distrito Rotario. e resielente em

I f I t bt I Pôrto Alegre.Mansur promete colher os louros Cjue P'O'[ e_ra ser ac] 'men: e
.

o' , j( o

mais viridentes, que serão, tom- som a 11l]1�ll�ra ele nos,sa I�O]l.lha de O Snr. Walter Koch chegou à nos

bém, motivo de orgulho para a I S-a,nlta Ca!�anna com ca'rva'O llllPOl:- sa Capital a 20 e nos, dias 22 e 23

sua terra natal. Em fevereíro, rea- ,tardo; assl.m se cons'egnem poroSl- presidiU a Assembléa Distrital Regio
lizarei ela, .entre n6s, uma ou mais da,de.s maIS ele",ardas e menor teor nal elos Clubes de Santa Catarina,
audições; e, de regresso ao Rio, de. Clllza,s, como mostra o quadrlo realizada com absoluto êxito no salão

na pr6xima estação lírica, ,talvez aCIma. nobre do Clube 12 de Agôsto.
fa a a sua grande estréia, can- Em cas� de guer,ra ou ,5f,u�ndC! o Além de vários assuntos de ol'dem

ta�do na 6pera URigoletou• consumo ·l'I1tenno
..

do prImeIr,? doméstica dos clubes catarinenses,
produto" permIhr, se tmbatlha['a foram desenvolvidas interessantes
�01]1l moi,nha brasileira". Alurle o palestras pelos rotarianos SIll'S. Ar- (
]'elaltório ao "primeiro produto", tur Costa Filho. Ciel Rocha Amaral e

'

que é o carvão graluelo, pl'ovenien- Frederico Gassenferth, êste de Join
te da lava,gem do carvão b.rill�o, de vile. Os temas atribuidos foram, res

que quasle um t€rço e perdido eo- pectivamente: a) "A importância das
mo, estedl. Conferências Internacionais, Distri
Efetivamente, a produção atua'1 tais e Regionais em Rotary"; ii] Im

de Santa Catarina, cêrca ele 300.000 I portância dos programas em Rota
tonela'das, não peI'J1)i,tiria a obten- ry"; c) "Joinvile, cidade Rotaria".
cão el,e 250.000 tonela,das de moi- ,!'erminados os trabalhos em am

i;has, n.eceslSárias à usina de Volta hiente de absoluta cordialidade e com

Redonrla; ter"s'e-á de elevar aql1e- preensão. foi a conferência regional
la proclução a um milhào de tonre- encenada com um jantar realizado
ladas, pira sati'sfazer {) co.nSil1l�lO na séde do Lira Te:lis Clube.
de l1l0inha.s que representaTao cer- Nêste, conbe ao dIretor de protoco
ca de um tereo d·e carvão bruto. lo. José N. Macedo, saudar ao Go"er
Quesltão de ·'tem.po, dois a três nadar Koch, aos rotarianos de Itajaí

anos, t'eremos ess'C milhão. ,
e Joinvile. - a cuja colaboração ele-

(De "A Manhã", do Rio). "eu o Clube local o sucesso da con-
- ---- _. _ .. - ferência, - é às senhoras presentes.

A seguir o Governador Walter
Koch proferiu rápido discurso, agra·
decendo as atenções e homenagens a

êle prestadas e manifestando sua sa

ferência, e pelO desenvolvimento do
tisfação pelo êxito absoluto da con

Clube local e sua ação rotaria, com

provada pela breve instalação dos
Clubes da Laguna e Blumenau.
Tendo sido o pavilhão nacional

hasteado pelo Governador Koch, foi
o mesmo; ao finalizar a reunião, des
cido pelo I·().t;;.rlano Slll'. Aderbal Sil
va. so�usiásticas palmas.

Transcorre hoje o natalício da
prendada srita. Maria Egênia Pier
ri, talentosa pianista.

Transcorre hoje o aniversáJ;'io
natalício do jovem Cleto de Faria
Albuquerque Filho, atualmente
servindo na 160. C. R.

Fazem anos hoje:
sras. Virgínia Coelho, Iracema

Sohn Santos e Targina da Fonse
ca Cerqueira.
sritas. Maria Rodrigues, Alaíde

Costa, Elusa Gosta1 e Corina Tor
res Pereira;
sre. João Silveira, Celso Lopes,

Toma:z; dos Santos e Teotônio L.
Gomes;
jovens: David Luz Fontes

naldo Lamêgo;
menina: Eunice Faria;
menino: Adir Ventura.

Noivados:
Com a gentil srita. Joaquina

Vieira contratou casamento o sr.

�b.rt� Dutra, antigo e atencio.so
empregado da empresa Auto Vla
ção Catarinense.

Casamentos:
Realizou-se ontem na Avenida

Mauro Ramos n. 295, às 18 horas,
e na Catedral Metropolitana, às
18,30 horas, o enlace matrimonial
':ia gentil senhorinha Na�r Bernar
des filha da exma. vva. Etelvina
Ber�ardes, com o sr. Guilherme
Adalberto da Silva, funcionário
dos Correios e Telégrafos. Parani-

. foram os atos, por parte do noivo,
no civíl, o sr. Acelon Sousa e sua

exma. 8spôsa d. Carmen Freyesle·
ben Sousa, e por parte da noiva,
o sr_ Eurico Tolentino de Sousa e

sua exma. espôsa d. Maria de Lur
des de Sousa, no rel\gioso, por
parte do noivo, o sr. Rodolfo Hi
ckel e sua exma. espôsa d. Diná
Hickel e, por parte da noiva, o sr.

J086 de Oliveira e a exma. vva.

Catulina Garcia da Silva.

:VlaJant�81
De sua viagem de recreio, regres'

saram hoje da Laguna as gentis
!;ritos. Soda e Sônia Boabaid, a

companhadas de seu tios Nagib e

1anice Daux.

. ParCl sao Paulo seguiu anteontem
o distinto casal Jac6 e Soróia
Daux Boaboid, em compcmhia do
"\1 filhinho H.rm�nio.

4' que é possível transformar o
ar atmosférico em líquido,

submetendo-o a tremendas pres
sões e a um processo especial
de refrigeração até se alcançar
a te'mperatura de 190 grcíu!l
centígrados abaixo de zero.

5 que, em Cuba, 03 turistas
ficam maravilhados com a

quantidade de estrêlas cadentes
que embelezam as noites tro

picais; mas que, no entanto, a

maioria deies ignorQ tratar-se
de gigantescos bezouros lumino
sos conhecidos pelo nome de
«cucujo», os quais saem à noi
te em busca de àlimento.

os «canhões-foguetes»Londces, 27 (D. P.) - Bornbar- guns milhares de toneladas de
cleiros quadrimotores e aviões ele bombas explosivas e incendiárias.
caça aliados ef'ebuaram a mais vio- Acredita-se nos meios bem infor
lenta i ncursão desta guenra contra nrados, que o objetivo elo ataque
a costa Iramcesa, vizinha ao canal foi destruir as bases onde estâo
da Mancha. Segundo observadores sendo localiz ados os "canhões-ío
de Lonóres, participaram elo ata- guetes" com que os nazístas estão
que várias centenas de aviões, ameaçando bombardear Londres c
sendo Iamçadas sôbre importantes outras cidades britânicas.
instalações mil itar es inimigas ai-

Contra

o do dia

6 que no protetorado britânico
de Uganda, na Africa, é co

mum as indígenas elegantes
usarem braceletes, colares, pul
eeiras e atravessa-narizes do mais
puro ouro.

"A Bandeira Nacional quando em prés
posição horizontal, e irá ao centro da
testa da coi una, se Isolada; à direita da
testa da coluna, se houver outra bauder
l'a; à lren te e ao centro da testa da co

IIl11a, dois metros adiante da tinha pelas
uemars formadas, se concorrerem três
ru mais bandeiras". tDecreto-Ieí n. 4.545.
-Ie 1942; - Art. 18, N. :\I.

essas dôres reumá
ticas que tornam
a vida aborrecida,
quani1e

santo
29 DE DEZEMBRO

Tomõz, Arcebispo
e Martlr

Nasceu Tomaz aos 21 de dezem
dro de 1118, em Londres, sendo seu

pai negociante e sua mãe uma

princesa oriental. Depois de con

cluir os estudos em París, entrou
para o serviço de Teobaldo, arce

bispo de Cantuária. Sua aptidão
para os neg6cios grangeou-Ihe a

confiaça de Teobaldo que nomeou
o arcediago de Cantuária. Henri
que II. rei da Inglaterra, ecolheu
o joven dignitário para o pôsto
de chanceler do reino. No meio de
todos os trabalhos e o esplendor
da côrte, conservou Tomaz uma

pureza ilIbada, apoiada na oração
e na austeridade. Depois da mor
te de Teobaldo, o rei quis que
Tomaz fosse sagrado Arcebispo de
Cantuária. Este, porém, recusou.
Conhecia por demais o careiter
violento do rei absolutista e a sua'

tendência de escravizar a Igreja.
E disse-lhe isto. O rei insistiu, e

o Papa consentiu na nomeação.
Com o momento de sua sagração,
'I'orno.a tornou-se inimigo do rei.
Pois. como tinha previsto, tinha
que apôr-se aos projetos iníquos
dêsta, Exilou se Tomaz. Mas, mes
mo no destêrrc era perseguido. Da
pois de longos anos recebeu licen
ça de voltar para sua sé arquie
piscopal. Mas, sua firm�za na de
fesa dos direitos da Igreja provo
cou de novo a iro do soberano. No
dia 29 de dezembro de 1170, en

quanto Tomaz rezava na sua ca

tedral, quatro nobres lhe tiraram
a. vida.

s.

É mu DOENÇA
lIUITO PERIGOSA
PARA .Â. FAMÍLIA
jl PAlLA. A BAÇA.

Orgulhe-se do seu
relógio!

As autoridades responSÁveis pela
fiel execução das Estatísticas MilI
Ia!'",!'! podem exigir, sempre Que ho"·
ver dúvida Quanto à veracidade d.
Qualquer informação. que cada 111·
formante prove o Que declarou_ A
má-fé constitue crime contra a ..
(UrlnCI Q.dou!- (U. B. ••).

Para que suportar

I JOALUER�A 6RILLO

••

q a e d á
rápido e

completo
aliYlo!

o ESTADO Esportivo

]uma quadrilha 'de
subôrno no futebol

argentinoBuenos Aires, 27 Continua
grande a espectaí.iva em tôrno das
invesrtigações relacionadas com os
casos ele subôr-n o no fmteból pro
fissional argentino, assunto sujeito
à apreci ação do Tribunal de Penas
e em que" se encontram envolvidos
clubes, diretores, jogadores, treina
dores e mesmo pessoas que, embo
ra sem posição dentro do futebol,
mantêm csbreito contacto com as
suas atividades.
Apresar do, sigilo guardado sô

bre o caso, sabe-se Q1ule o mesmo
já ír anspôs os limites ria Associa
çâo de Fuí ehól Argetnino e que a

polícia está tendo uma Interven
ção moralizadora no andamento
do ímquér ito. Citam-se entre as pes
soas chamadas a depor perante as
autot-id ades policiais o pr esídr-nte
do Clube Banf'ield, sr. Florencio
Sola; o ex-treined or do Ginásio e

Esgrima, do Hiver Plate e do San
Lorenzo, sr. Emérico Hirch; o jo
gador inter-naci onal Dcrningos Ta
r ascone, e Carreires, ,do Lamis.

Com referência a cronistas es

por.tivo.s, aa'guns deles 'também são
apontados como imembros da "'Bôl
SR Negra", pa.ra 'Ü que dispu.nham
ela facili daclre d e entrevi stai'-Sf
com jogmlones e dirigentes Ide clu
bes. Além disso, êsses eroni stas.
afim de evit,ar qualquer suspeita
de subôrno eon,bra ,detenninadc
jogador, cuja eficiôncia em cam
po se mostrava abaixo do normal,
tinham o IreCllTrS{) de, nas resenha�
dos jOgOS, l'eallça,r a ação de tal .ia
gador, elas'sificarndo-o de "hrilltall
,te" e P'llblicallelo;lrhe, meS'l110, 11 'fo
tografia, com ref.erê,n,cias eingiD'
sa,s. Ess,es erolnista.s se tornaram.
assim, preci OsalS ellem e,nto <11. fa�
migerada "BôI.sa Negra", cujo,
mistérios a's arutoTida,des do fute·
bál argentino e da pGIí-cia buenai
,rense esrtão pnocnrarndo esclare
cer.

Várias
o São Crlst6vão estreou ante

ontem, em campos pernambuca
nos, vencendo ao combinado Amé
rica Esporte Clube Recife, por I o

O, tentc de Nestor, conquistado aos
7 minutos da fase final. Renda:
31.650 cruzeiros.

-- O nosso con�err&neo Rubens
Sabino ocupou o centro da linha,
média do «onze» pernambucano,
tendo atuacão destacada.

-- Com c{ realização do cotejo
Atlético x América terminou ontem,
o campeonato mineiro de futeb61.
O sensacional «choque-rei» do
«soccer» montanhês acusou hon
roso empate pela contagem de 1
a 1. Renda: 15 mil cruzeiros.
--. Na seg�.tnda quinzena do pró

ximo mês de janeiro será realiza
do, na capital da República, o

campeonato bancário de remo, com
o concurso de cariocas, paulistas,
fluminenses e gauchos.

-- O América venceu ao campeo
nato carioca de natação infanto-'
juvenil.

-- Faleceu ante-ontem, no �io,
o veterano esportista Irinêu Ramos
Gomes, antigo diretor do Clube de
Regatas Guanabara.

-- Possivelmente, no próximo m�s
de janeiro, o Figueirense excur
sionará a Porto Alegre, onde deve
rá medir fôrças com os poderosos
conjuntos do Grêmio e do Inter
nacional.
-- O Caxias convidou o Fiquei

rense para exibir-se, sábado e do
mingo. na cidade de loinville,

A Bulgària, feudo
do Reicb

WASHINGTON - dezembro
(Inter-Americana) - O eonhecido
cO,mentaris,tal francês, especializado
em po.Jitica .internacionall, Pertinax,
referindo-se às prováveis conse

quência.s das Conferências do Cairo
e de Teerã, ,escreveu:

"Quaisquer que sejam os planl's
traçados no Cairo, os aliados, mais
cedo ou mais tarde, terão que de
sembarcalr em território grego, É
possível que tenham que lutar ali
com o exército búlgaro, que ocupa
não 'só a, Trilcia Ocidental, mas

também a Miacedônia Oriental c

parte, pelo menos, da Malcedô'llia
Ocidental, com excepção de Saloni
ca, que. está nas mãos dos nazistas.
É pouco provável que os búlga,ros
abandonem os distritos gregos e .i LI
gosla.vos que dominam, sem ofere
cer resistência. O Príncipe Kyril, ()
novo regente, atua agora COmo go
vernante onipotente. Seu irmão, ()

defunto Rei Boris, não lhe permi
tia a menor intervenção nos negó
cios públicos. Segue o novo regen
te o exemplo do falec�do e não con
fia a ninguem as prerrogativas exe
cutivas de seu Govêrno.

Os outros membros do Conselho
da Regência não contam. Ningulem
pode espera,r, clarQ está, que o

Príncipe Kyril se desembarace do
controle alemão. Hoje, até poderulI
ser perigoso parai êle destituir o

Ministro da Fazenda, Bojolof, sim·
pIes instrumento do Reich. Convém,
no entanto, registrar que nenhum
dos observadores políticos nos Bal
cãs notoU' ainda o menor indício por
parte do Regente no sentido de se

livrar dos a.lemães, em data próxi
mal ou remota". ,�'-�].;:-

recebeu variado sortimento
dos famosas relógios

OMEGA e LONGINES,
últimos mo'délos, que está
vendendo a preços módicos.

Rua Arcipreste Paiva
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Se ela chegou atrazada hoje,
não o fará amanhã, se pos
suir um relógio NORMA, o

presente mais ambicionado ...
NORMA, que é um relógio
suiço, oferece à venda
modelos elegantes precisos e

duráveis.

o ESTADo-Guaria-feirai 29 de Dezembro de 1943

- voei PODE PERDER A BARCA, ABORRECER
SEU NOIVO E PREJUDICAR UM LINDO PASSEIO ...

31r,3

3v.3�

MAS CHEGARÁ SEMPRE À HORA

SE TIVER UM RELÓGIO NORMA

Impressionantes
façanhas de um

submarino
DO DIAAndré Francisco Corrêa

e Senhora
têm o prazer de participar

o noivado de suo filha
STELLA MARIS com o

sr. NESTOR CARNEIRO.

" Viuva Felícia Anã
Carneiro lCARTAZES

tem o prazer de participar o

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

NESTOR e STHLA MARIS

5 v.3

confirmam
Fpol is., 25 de dezembro de 1943

Alfredo Müller e Senhora Iparticipam aos parente. e

pessoas de suas relações o

contrato de casamento de
sua filha MARION com o sr.

IHORST BUECHLER.
Fpolis., 23-12-43.

r:::mlro Vieira e Maria
I

,alue

Lidta Vieira

I participam a. seus parentes e

pe.soa. de suas rela.ções o
contrato de casamento de sua

filha JOAQUINA com o sr.

EGBERTO DUT.RA,

Viuva Maria Vieira
Outra

II
II

tem o prazer de comunicar a

seulI parentes e peslloas ami
gas que lIeu filho EGBERTO
contratou casamento com a

_rito. 10AQUINA VIEIRA.

JOAQUINA e EGBERTO
confirmam
25-12-1943

I
Manuel ferreira de Melo

e Senhora
participam aOEi parentes e

pes.ôaa de suas relações o

nascimento de seu filho

usz ·CARLOS
Fpolis., 25-12·943

3 v, 1

A gencia: Rua Pedro Soares, 9
.-

A Mobiliadora
, Refrigeração em geral

Sorve.teiros-Refrigeradore!l-Balcôes-Frigori ficas
(pa.ra pronta entrega) Máquinas de escrever-Ró

dios-M6vei.s finos-Tapeçaria
Z. S. BATTISTOTTI

Rua FeUpe Schmidt, 34 ... C. Postal, 173 -- fone, 1549
FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA

Em poucos minutos a nova receita -

Mendaco - começa a circular no sangue,
aliviando os acessos e os ataques da asma
ou bronquite. Em pouco tempo é possivel
dormir bem, respirando livre e facilmente.
Mandaco alivia-o, mesmo que o mal seia
antigo, porque dissolve e remove o OlUCU8
que obstrúe as vias respiratorias, minando
a sua energia. arruínando sua saúde, ta
zeado-o se n t I r - s e prematuramente velho,
Mandaco tem tido tanto êxito quI:. se ofe
rece com a garantia de dar ao "'paciente
respiração livre e faci! rapidamente e com
pleto alivio do sofrimento .da asma em pau-

I
C08 dias. Peça Mandaco, boje mesmo, em
qualquer farmácia. A "assa garantia é a
sua maior proteção.

.f,fend a eo A:"::n�:.m
1 , AGORA TAMBEM A CR $10,00

NORMA
NORMALIZA o SEU TEMPO

HOJE 4a.telra HOJE

(lHE «IMPERIAL»,

(lHE
Dois filmes sensacionais, às 16·30 e 19.30 horas:

Homens marcados
C!

Noites de rumba
COMPLEMENTO l'-:-ACIONAL (DFB Nat.)
Preços: 2,20,1,50 e 1,00. Imp. até 14 anca

A comunicação do Almirantado
Britânico sôbr e o desaparecimento
do submarino "Upholder " resultou
na publicação de ligeiro histórico
sôbre as suas heróicas façanhas
durante três anos de guerra em to
dos os mares em que se digladia
vam as fôrças do "eixo" e as uni
dades navais aliadas. Comandado
pelo captâo de corveta :Vr. D. Wan
klyn, () "Upholder " era uma das
mais modernas unidades submari-
nas da marinha br i tânica e os seus

feitos bélicos proporcionaram ao

seu capitão li condecoração da "Vi
tória Cross". () "Upholder " afun
dou mais de 122.000 toneladas de
navios do "eixo", que equivailem a.12·1 navios de 5.000 toneladas mé
dias. Esses númer-os incluem só
men!c navios mercantes, transpor
tes e de reabastecimentos, pois que
o "Upholder " tinha em seu ativo
o afundamento de três submar+nos,
uma truineiru armada, um destróier Iafundado e outro pr'ova velmun t e

C
.

afundado. � dois ernzadores pront-I asei-me com um nazistavehucntc alunda(:os pelos seus 10,1"-1 _

pedos, A abnegação com que ,van"-I d d d 8 b J
r

'pl�n se atir.Oll a toda.s as SWJS mlS-; rmau a e o eu or esus dos assos esoes constituem valioso exemplo
H· t I d C ·d dde. l;c�'()íSTl1() para Loda a arruada OspJ a e arl a eb,l'ltamca, que d.esde os tempos <te CONVITENelson tem sabido honrar as tra-

dições da vitoriosa marinha rie I. Comemorand� est� Irmandade e Ho�pit�l. a 1'. de ia-

I guerra inglesa. Através de todo o' n:lfCl de 1944, seu_ 1/9 ar:lversáfIo. a Me�a :�dmtnlstratlva con

decorrer desta guerra, os llJarulj:Js, Vida
t Jd as as Irmas:_. Irmaos e Exmas. �mll�as. ,p�ra tonlPrt.�britânicos escreveram páginas bri-I parte na COMUNH�O. GER_�L, .que se realt:ara a� 6 1/2 110-

Ihantes de coragem, audácia e pa- ras, e bem assim �SSAlstl.rem a missa que ser a realIza?a, às 8
triotismo. _ C. E. C.

. horas, com a a ssrst encia do Exmo. Revmo Sr. Arcebispo Me-
__ .. tropolitano, D. Joaquim Dorningu es de Oliveira. sendo por essa
As anedotas e piadas aparen- ocasião bentas e distribuidas as fitas que constituem o distin

temente ingênuas são gI"aode. l ti vo das Irmãs
armas de desagregação mane. Consistório da Irmandade do Senhor Jesús dos Passos
iodas pela "qulnta-eolun.". e Hospital de Caridade de Florianópolis, 29 de dezembro de
(L. D. N.). 1943.

JULIO PEREIRA VIEIRA, Secretário .

A's 7.30 horas:
Claude t t e Colbert e Joel Mac Cr ea , no tilme:

Mulher de verdade
Preço único 1,50. Impr. até 10 anos
-- -----------

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

gigantesco filme:

Ternos
Fecom

de tropicais, linhos, brins e
u:ma visita, se:m

PRAÇA

•

ccmpromisso,
.QUINZE. N. 11

(

CASA- SANTA R08A
Orlando Scarpeltideseja a todos os seus clientes e amigos as mais

ven tu rosas Festas e um Ano Novo pleno
1943 de prosperidades. 1944

,

a

Neusa, filhinha do sr.

Mário Róvere e espôsa,
comerciário, partici pa
aos parentes e passaaa
de sua amizade o nas
cime-nto de seu irmão

ROBERTO.
Rua Cripirn Mira. 96 I"'------

��� Aliviada em Poucos Minutos rôes recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de
tainha fumadas -- Pernil - Pasteis - Empadas

Salame - Peixe frito. etc etc.

avisa o distinto público de Florialó
polis de que acaba de receber be

líssimo sortimento de verão.
Variado sortimento de sedas.

«A Exposíçâo»
casemiras.
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•

IH.
CONSTRUÇÕES - compra. venda e administração

de imóveis;
FINANCIAMENTO - para construções;

PIN1'URAS - internas e externas de prédios, para
paqamento à vista ou Q longo prazo.

NAo CONSTRUA, sem consultar os planos da

Cia. Construtora da Casa Própria(Não tem sorteios nem pontos!)
Vá à ru a Felipe Schmid t, 44. e verifique como é

passiveI obter «casa próprialt•
......................................................

;.

Capital e reservas Cr$
Cifras do balanço de 1942:

Responsabüídades ..,. . .. , " Cr$ 4.999.477.500,58
Receita . ,........... Cr$ 70.681.048,2'0
Ativo ,... . , Cr$ 105.961.917,70

� Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$ 64.986'395067,21)
1-

Responsabilidades . , , Cr$ 76.736.401. ,20
Berts de raiz (prédios e terrenos) ,. Cr$ 23.742.657,44

QIRETORES: - Dr, PamfUo d'Ultra Freire de Carv'alho, Dr. Francisco
de Sã e Anisio Massorra.

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

Uruguâí. Reguladores de avarias nas principais cidades da América, Europa
e África.

AGENTE EM FIJORIANóPOLIS
C AMP O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Schmídt, 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

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAtA"
Fundada em 1870 - Séde: B A I A
INCENDIOS E '!'RANSPORTES

71.1156.189.20

.....�•••-,-._..--_..- ..._-----_..-.-•••-_...-.-..---.-......-.-......- ..- ....-_.._.",......- ••••_........_-+II'+I

A Associação Comercial de
Florianópolis

Cumprimenta 08 seus prezados associados e ao

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

1943 1944
FARMACIA ESPERANÇAA SUA FARMACJA

Rua Conselheiro Mafra, 4 e S - FONE 1.642
Entrer_ I domicíli.

,I FILHA I MÃE
,

I AVO!
Todas elevem usar a

(OU REGULADOR
MULHER
Alivia as

VIEIRA;
EVITARA DORES
Cólicas Uterinas

Emprega-se com vantagempa
ra combater as irregularidades
das tunções períõdicas dQS se
nhcras. É calmante e regulador
dt's�aQ íunções.
FLUXO-SEDATINA. pela sua

comprovada eficácia, é muito re
ceitada. Deve ser usada com

confiança.

::JFLUXO-SEDATINA

.nco.
ntra-se

em toda parte.

I A escraVização da in
fância na Alemanha
LO:\TDHES (Por Jan Bo lsen

Exclusividade do C. E. C. para "O
Estado") - A atividade criminosa

1 que o nazismo imprimiu à educa
ção infantil na Af emanha, resultou
numa escravização de profundo
sentido imoral que trouxe como

consequência o desvirtuamento de
todas as tendências naturais da in
fância germânica. Robert Ley, che
fe da Frente Tr-ahalhistn Alemã,
assim denunciou os princípios do
nazismo em relação à infância: "As
cr-ianças nos interessam desde os

três anos de idade. Assim que co

meçam a raciocinar, pomos-lhes
uma hander inha na mão; segue-se
depois ai escola, a Juventude Hitle-
riana, a S. A. e a instrução militar.
Não as deixamos mais escapar". Os
lideres nazistas germânicos tive
ram sempre uma única intenção:
- tornar de cada criança alemã
um instrumento de sua nefanda po
lítica e um autômato armado para
atir-ar-se resolutamente contra as

trincheiras dos países inimigos. A
finalidade de toda a educação na

I Alemanha é criar um nazista. Por
isso, vituperaram sempre a moral

I educação britânica que concedia às
crianças britânicas a faculdade de

I
ambientar-sei naturalmente aos

ideais democráticos. Todas as crian
ças a rrancadas ao seio materno

I desde a mais tenra idade eram

imediata e eternamente subjugadasI pelo nazismo. E a opressão contra
os recalcitrantes se readizava sem

considerações de espécie alguma.
Preteridas em questões de pref'e
rência especial, afastadas das possi-
bilidades de conseguir. hôlsas de es

tudos, Jogares gratuitos, etc. E a

perseguição era, estendida até os

pais e mais próximos parentes. A
êsse ponto chegou a escravização
da infância do Reich nazista.

A Estatística Mimar, destinau a
facilitar a preparação rápida, e tão
das da Nação, exige que todos 08

perfeita quanto possível, do apare
Ihamento material das fôrças arm.·
brasileiros lhe prestem cooperação.
Subtrair-lhe apôio é trabalhar con
tra ,. SraAi! fOm "lierra. (D. E. M:.,)

Estudantes
Sul-Americanos nos

Estados Doidos
WASHINGTON - dezembro

(Serviço
cana)

Especial da Inter-Amer i
Encontram-se em Was-

• Um grande
livro resumido
num grande
artigo. Relato de
uma sobrehumana
epopéia, vivida
pelo povo que
desmoralizou a "blitz-grieg" .

Leia em SELEÇÕES. E mais:
.-

hington para uma visita de três se

manas vários estudantes sul-ameri
canos dedicados .1 pesquisas sociais.
O luzido grupo inclue representan
íes do Brasil, Chile, Equador e Ar
gentina. Vieram os estudantes lati
no-americanos aos Estados Unidos
com o objetivo de ampliar os seus

estudos e de aprcnrlcr mais sôbre
suas especialidades vendo o que de
útil poderá ser aplicado em ques
tão de métodos americanos 1l0S

seus respectivos países. Os visilan
tes viajam com bolsas de estudo
fornecidas conjuntamente pela Na
tional Conference of Catholic e pelo
Coordenador de Negócios Inter
Americanos. As moças estão sendo
treinadas em .. diferentes centros
diocesanos. Entre estas está a Se
nhorita Balbina Ottoni Vieira, do
Brasil, que readiza um curso de es ..

pecialização em trabalhos de co

-munidade no Catholic Charity Cen
ter da Arquidioceses de New lar
que,

S \�!tD O RIRIl-K'R'� .Vllw'O 'I Ln
"

. define a barbáne ]�-
r di ão do hara-I_ln " cruel e multl-

A monstruosa tr a d�talhes dessa pratlc�embro ... Pág.23
ponesa. Lela os

I em Seleções. de No
secu ar,

-.

n ij�, SORR\SO •••

COMO SE a�IGR ve:ltU1:8. no .n:�iS dU;�g� �;.
. e o esplnto de a

erviços clV1S•••
O herolsmo. d de todos os s

nsca o

Phi��!�!f�tleta do Mundo
gro» que. Com :'5 o do "Falcão Ne
o maior atleta

o

c: de idade. éCOn ecído ... pág. 72

Não deixe de ler estes
e outros 20 notáveis
artigos no número
de SELEÇÕES para

NOVEMBRO.

ATENCÃOI.

Qualquer assinatura deve ser subscrita
exclusivamente por intermédio dos
nossos agentes abaixo indicados. Cautela
com OI solicitantes não autorizados I

Agen!.es em Florianópolis: PEDRO XAVIER &: elA. - Rua Felipe Schmidt••
Repr. Geral no Brasil: FERNANDO CHINAGLIA - R. Rosário, 55-A 2." ando - Ri ..

Não tenhas dúvida em de
nunciar um "qufnta-coluna�,
por mais que pareça teu aml.
go; nio merece tua estima um
traIdor da r'trla. <:r... �. �.l,

Ao tentar esquivar-se às determl.
uacões dos órdos de Estatística Mio
�it!-,r._ uma pessoa revela o que é:
inImIgo do Brasil. E para os iniml.
gos do Brasil, a l.i é lafleJ;iv.�tU. B, It�

.
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ComércioAo e ao Público
.' Temos o prazer de comunicar a instalação de nossa filial na próspera cidade de

Cresciuma, em prédio .de recente construção, que ali adquirimos, na rua Floriano Peixoto,
sln. Visamos, assim, ampliar as relações de comércio que mantemos com as praças do
sul catarinense, nas quais vimos merecendo distinguida e honrosa preferência, e atender,
com maior presteza, as estimadas ordens de nossos prezados clientes e amigos.

Nossa filial está a cargo do sr, Edgard (arneiro Sobrinho, que há anos nos

presta sua dedicada colaboração.
Florianópolis, 24 de Dezembro de 1943.

I MACHADO & CIA.

I����_�������������!
A

direcão
de Bordichev

MOSCOU, 28 (U. P.) - p(.'
derosa coluna blindada está
abrindo passagem na dired.o
de Berdichev, ao sul de ZitllO
miro Ao que parece, esta colu
na tem como f'í'na.Iidade amea-

ç3Jr as duas estradas, situadas
ao sudoeste de Zhitomir, que
servem. para o abastecimento
das colunas alemães no sul
Ucrânia. Ainda de acôrdo com
a emissora soviética, as tropas
de Vatutin libertaram, na jor
nada passada, mais de 100 lo
calidades e venceram ele 15 a

�O quilômetros.

COBRADOR
Precisa·se. Necessário referentia e

fiança. Informação na MODELAR

f

� ..

. ":P1J�'�-(,Q

i.� {���r��;����l�;:
CIA. DE C.IGARROs;';60UZ,A' CBJjZ

.

,
.

�
.

Caíu Orlooa a ponta de baioneta
LONDRES, 28 (U. P.) - Os

alemães acabam de admitir
que as fôrças nazistas já não
se encontram na cielade d€ Or
tona, na parte central da Itá
lia. A emissora .de Berlim ao
transmitir o comunicado do
.........·.-.·.·._·.·.·.·.·....·.-..w...• ....• ......·

Veruílio Várzea
Mais um ano fdz hoje que

faleceu, no Rio de Janeiro, onde
há várias décadas rt:sidia, o

saudoso escritor catarinense Ver
gílio Varzea.
Nascido em 6 de janeiro de

1863, foi um dos mais dedica
dos amigos de Cruz e Sousa,
com quem, aliás, iniciou a'�aliterária, publicando, de porce
ria, o primeiro livro, onde os

talentos de ambos se revelavam
promissoramen te.
Desenvolvend o-se-Ihe o gôsto

do realismo, quis traduzir, em

contos e novelas, diversos as

pectos da vida praiana de sua

terra natal, e deIxou-nos alguns
volumes preciosos, onde pre
domina o sentimento rno.rdrrh is
ta, que levou alguem a cogno
miná-lo o ({Pierre Lati brasi
leiro».
Era tempo de se ir pensando

em perpetuar no mármore ou

no bronze a memória dêsse es

critor admirável, que soube,
através do prisma artístico, amar
comovidamente a sua terra.

Alto-Comando alemão revelou
que a "Wehrmacht" levou pa
ra novas posições situadas ao
norte de Ortona as suas tro
pas. A queda ele Ortona em po
der dos aliados verificou-se de
pois de cêrca de nove dias ele
encarníçados combates de tua .

Os alemães foram desalojados
de casa em casa, muitas 'vezes,
mediante furiosas cargas de
baionetas dos soldados aliados.
Com a ocupação de Ortona, - as

tropas elo general Montgomery
abre o caminho para fulmi
nante ofensiva na direção do
norte, visando o porto ele Pes
cara.
�- --.... --.._..�..............,�

Condecorado
.

O sr. Padilla
MÉXICO, 28 (U. P.) - A

embaixada brasileira anun
ciou que no dia doze de janei
ro próximo será oferecida uma
recepção em honra do chance
ler Padilla, durante a qual o

mesmo será condecorado com
.3" grande cruz da Ordem Na
cional elo Cruzeiro do Sul. A
condecoração será entregue ao
chanceler mexicano pelo em

;)aixaelor brasileiro, sr. Carlos
Calvacante.

Duas enfermeiras
irmãs condecoradas

de corveta M.
Martinelli

Sab'3mos ter sido promovido ao

pôsto d'i! capitão de corveta da
Marinha nacional o nosso estima
do con terr&neo sr. MáXimo Marti
nelli, a quem, por isso, enviamos
cordiais parabens.

Cap.

'IIlaLII.
1�IRI[aIR

Cercando Vitebsk

nia.

Londres, 29 --u. P .-- Rádio Be-r
lim anunciou que a Espanha re

conheceu o novo Govilrno Republi
cano Fascista da Itália.

snuação nalEstrago5 nê! aviacão Nova estradede «eixo» es u

Bo)'
- Com 3 prescnc:a elo sr'. tnterven tor

lVla CAIRO, �8 (U. P.) - Dois Neréu Ramos, que segu iu. via aérea. pa-

La Paz, 28 Cl'. P.) _ X o Cí rcu- mil "caças·· toram destruidos ra Arnru nguá, foi entregue ôn tem. ao

lo Milita!', teve lugar uma reunião e mais de cinco mil resultaram tr ánsí to púhi ico. a osn-ada "Arava ngu.i-

dos chcf'es e oficiais da guarn icâo i corn zraves avarias em con-
Prn ia-Otarule", que mede 64,500 1110'.

_

de La P�z, com a assistência" de I ,0.. 1 t' 1 f I
Com 1l11("iO na cHlacle ele Aratang uá a

iuernbros do govõruo atnal. Caku-' sequencia
(OS _:=t a51u:s ces e- rodovia segue pelo vale do rio do )';CSIl10

Ia-se qn� estiveram presentes apro-
chaelos nestes tres últimos ,�e- nome, ll1ar�'ean(]o () rio ttoupava. até a

xllIIlH!a·qll'nt(' 300 oficiais aos ses contra o norte da Itália. riascon tes do 1'10 DOlS Irmãos. passu no

quais o p,resicf'ente, major' ViJIa- Foi O que informou a direcão 1:1 povoacão Volta Grande, atravessa o

roe l, dirlghl H paâavru. explicando- I P 't·d R bl i F
",

� 0_'''180'' do rro de igual nome o rro Bonl

lhe (pue o movimento revolucioná-
c O a_I I O epu icano aSCI�- to. pelo moi-i-o da Ul'ca, e desenvolve-

ri o, que levou ao poder as atuais �a. AInda segundo os n1eS1110S se po las l'ihanceiras dos rios Sertão e

autoridades, não foi () resultado ela informantes, pereceram, no ;,lampituba, au-avcssando o, rios 1.(,[;0,
vontade de um grupo de oficiais, mesmo período, .cêrca de 6.500 :\[oll1a Rabo. Cachoc lta. Peclr-as, Três

Imas, sim; a lb?,H'uinüd.nde espiritual; pessoas e outras 11 mil resul-
Irmãos e �la('acos., para alcançar as mar-

do Exército. O movime n ín _ ex-'�.
gens do rio :\[a!1lpituha. no povoado de

prcssou _ foi f'undnmentalmonu, f taram fendas. P1'a;'1 Or"ncle. divisa c0111 o Estado elo Rio

demoorátlco e se tornou imperioso I
G,.,ll1rlc <10 Sul.

em vista da falsa democracia cxer- Custou a estrada, inclusive os estudos

cida pelo govêrrio anterior. Respci- e as obras de arte, a imporí.âucia de

taremos os compromissos interna- o-s 1.843.8;"[,50, computando-se ° CUSlO

cionais, Desenvolveremos uma po- qu ilorné trtco em c-s 30loIGS,oo.
Iítica ele cooperação mais ampla
com os Estados Uni dos e trnhalha- I
remos pelo bem-estar popular". O
111.iniSltr,0 da Defesa, major José
Pinto, declarou, a seguir : "Esta
.mos em gucr a C orn o "eixo", cori
Iorruo declarou o presidente da
Repúbl ic a. Será honra para nós
1l1anlClr1110�nO,'; dentr-o dessa linha
de conduta, com lealdade, tanto
por c onvicçáo, COIIIO por tr arl icüo
de mm p'OYO soberano, que, com
profundo scntirlo ele Iiberrtadc,
condenou sempre as agressões co
varrles". Ambos os oradores foram
muito aplaudidos neles pr-esentes.
La Paz, 2!) (T. P.) - COIll res- Na

pcí t o aos r umores, que circula-
ru,1IJ no exterior sobre a nacional i
zação das firmas de propr-iedade
ele cidadãos do eixo e tôrlas as mi
nas de estanho existentes 110 terri
tório boliviano, ao ser entrevistu
do pela L'n iterl Press, () ml nistro
da Faz cu.Ia, dr. Victor Paz Estcn
sor-o, declarou: "Em harmoní-i
COI1l os pactos que a Bol ivi a suhs
crevcu, será pr,ocedida a naciona
lização das emprêsas de cidadiios
do eixo. () govêrno 11ão tem ne

nhum propósito de n:lcio,nallizar
as mi,nas de estanho, a-rim-(Ie nào
prejlldicnr e não entorpecer a pro
rincão ele mat'�r!ais esLra1égicos".
...-.;.",...-....-.........,....-.- -_-_-..........,..,._...-.-.-...-.

MOSCOU, 28 (U. P.)
Fracassou completamente uma

tentativa de contra-ofensiva
nazista no norte ela Rússia, Washington, dezembro (In- Lo.ndres (B. N. N.) - ema d es-

destinada a conquistar a im- ler-Americana) - Agn es e Mad ori- tas manhãs, o,s habitantes de Oslo

portante localidade de NeveI. na Nol an, duas i rmâs, que servem foram acordados por uma sér-ie de

As .fôrças soviéticas atacalram COlllO ell fel'mei ras, no Exército dos expIOisões vio�enta,s, diz a ATN. As

o InImigo, antes que pudesse Estados l'nicfos, cülI1 () posrto de expLosões vinham das estações de

lancar a sua ofensiva e desba- �('g;lIndllS tene'nÍ<es, receberam a es:trada ele fer,ro e um üOl1lunicado

ratáram os planos de ataque i c'.)ndec()ra�·ão ·'Purpl,e Healrt",. em: alemão exp'lica que sabotndor�s
dos nazistas. Durante alguns: Ylrtude dos fenmentos recebIdos tentaram em 4 O,l] 5 ponlüs fazer Ir

dias de encarniçados combates! ao_ ser bomba�clead{),. pelos ale-I peJo� �res a estrada, ,de ferro que

foram derrotadas várias diVi-1 i1!aes, o ,;eu nano-hospital, ao largo se dtrtge para a S�lleCta, a nor1e e

sões nazistas, e,ntre as quais 3e
do golro de Salermo. li Oeste, � que h a'V ta ,p_oucos estr�

contavam várias divisões blil1-' Ambas perderam tod,os os seus gos; porem, da SllIiecla comum

dadas. :;vrais ao sul na zona de lobjC'tos var1icu:lares, nesse bomhar- I
ea:m que os estrag,os foram grandes

Vitebsk os russo� estão com- deio, e receberam novos uniror- i c que as jall1ielas saltaram nos dis

pletand� a sua ,operacão de 11]('8 6 demais objertos de uso pes-' tritos circundantes. A GeS'tapo está

cêrco acreditando-se· que a soaI, (rUe I<he f'OTam ma,ndaelos es- pl"ocuran'do os sahotadores. Tam

O"uar�ição de Vitebsk será li- pceialmente da Gomissã,o de Re- hém a aUlcliltoria da Universidade

�uielada até o último homem, �mta_mento ele Bnfenneiras, peJa foi estragada por fü.go. De outros

a menos que se 'retire imedia- Secç'ao d.a, �ruz Ve'rmelha Ameri- locais cOllLunicaJm ter havido aci-

t t el·reç-o el P IA_ cana de Glllcago. dentre,'; de estrada de fe,rro e gran-amen e na 1 a a o o
As duas irmãs Nolan já estão eles ,estragos nÜ's tra'nsportes mili-

curadas e novanlente cm serviço tares alemã,es.

Foi suicidio! 111l�,Il� h�spi�al, nUllla localidade da

Belem, 28 (A.N.) -- Foi encontra-I ltaha ContlnCintal.
do, boiando. nas águas da Baía de
Guajo.rá, o cadaver do médico Fonogra'mas rell·dosparaense Renato de Moura, acre-·
ditando·se tratar-se de suid:dio. Por falta de enderilço, acham-se

Fra"'co e Mussol.-n.· retidos. na Cia. Telefônica Cata-
.� rinense, fonogramas para: Walter

Westphal, dr. João Gualberto Fur
tado, Bra. Filomena Arantes, Feli
ciano Veiga Vieitas, Oreste Biten
court, Celso Furtado e João José I
Rodrigues.

-

QU6rlam burlar o
bloqueio

Londres, 29 --U.P.-- Fôrças brio
tanicas. aéreas e navais, do Co
mando Costeiro, afundaram 3 das·
tróieres alemães e a·�ariaram dois
outros navios de um comboio que
tentava burlar o bloqueio. A ação
ocorreu no golfo de Biscaia.

DUARTIHA FERNANDES participa aos sells parentes e

amigos o contrato de casamento de sua filha
IRACEMA (om o sr. ADEMAR DIAS.

ADEMAR e IRACEMA
confirmam.
24/12/1'943

Viuva

CO�TRn CASPA,
QUEDA UOS CA
BELOS E DEMAIS

ftFECCOES DO
COURO CABELYDO.

Explosões por
roda parte

Iii f:llillll;[llijl] í I;'ll
É MAlS QPE UM

NOME, E UM
8IM.BOLOI

Pora-o Aluga-se um 6timo
porão, com entrada
independente e no

centro comer.ciol. Ver e tratar na

({1� SERVIDORA»
Rua João Pinto. 4

3 v.l

Projeção de filmes
o Instituto Brasil-Estados Uni·

dos, fará exibir, hoje. QS 16.30 e

19.30 horas. para seus associados.
novos filmes c:inematográficos. re'
comendando ser a 2a. sessão «e�·

clusivamente» para adultos .

Os órgãos da Estatística MilitaI
têm apôio legal, quando 'nUma.
o produtor e o vendedor a mostrai
o que possuem em seus eatabel.cir
�ento8. (D. a. M.�,

"
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