
JUBILOSO NATAL FELIZ ANO NOVO

Vende·se finíssima armação
para estabelecimento co

merciai de luxo.

•
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RECIFE,' 29 (A.' N.) ---- CHEGOU O GENERAL MASCARENHAS DE MORAIS, QUE CHEFIOU A MISSÃO' MILITAR BRASI-
LEIRA AO TEATRO DE OPERAÇÕES NA ITÁLIA E AO 'Q., G. DA ÁFRICA. RECEBIDO POR AUTORIDADES BRASI�EI..
RAS E AMERICANAS, DEVERÁ' PARTIR, AMANHÃ, PARA O RIO. INFORMA-SE QUE O GENERAL MASCARENHAS SERÁ

O COMANDANTE DA PRIMEIRA DIVISÃO DE INFANTARIA DO CORPO EXPEDICIONÁRIO.

Empresas aéreas
suiças

en�ra
•

Nova Iorque, 30 (U. P.)
As empresas suiças traçam
planos de navegação aérea pa
ra depois da guerra. Revelou-
se hoje que os suiços preten
dem inaugurar uma rota aé
rea direta aos Estados Unidos,

i cuja distância seria coberta
H. 8997 I

em dezoito horas sem etapa.

Na Itália
Argel, 29 (U. P.) _ A.� tro

pas do Oitavo Exército brítâ
nico ocuparam a localidade de ,

Castel di Sangro, situada a 9
quilômetros e meio do rio Ne
ro. Outros despachos acrescen
tam que as fôrças do Quinto
Exército melhoraram as suas

posições, durante a jornada
passada. Foi confirmada, ofi
cialmente, ao mesmo tempo, a
notícia de que Ortona se en
contra totalmente em poder
das fôrças aliadas.

n !L\IS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CA'!' ..\ HI'U

Proprietário e Diretor-gerente. - ALTINO FLO R ES

Ano XXIX I florianÓpolis-Quinta.feira, 30 de Dezembro de 1943 I
NAV���M���RUZ Teria franco reconhecido o govêrno de Musso ?Argel, 29 (U. P.) - Infor rua-sc Lond�es, 29 (U. P) _ Se- Londres, 29 (U. P.) __ Até o guerra cívíl na Espanha. Um Berlim. Acrescentou, porém,que as tI'OP3S ruarr-oquinas e Iran- gundo mformou a emissora de presente momento, não foram porta-voz da embaixada espa-: que tinha certas dúvidas quanc�sas dominam a estrada de Atina, Vichí, dois navios suecos, fre-I confirmadas as informações, nhola em Londres, por sua vez, � to à veracidade da notícia sôVisto tcrel�l ocupado uma monta- tados .J?ela Cruz Vermelha In- I segundo as quais o govêrno da anunciou que não estava em I bre o reconhecimento do ganha de

..m.III men:os de ahbura, .�eI� I ternacH;mal, chega!ll:m
ao por-] Espanha reconheceu o regime condições de confirmar a notí-I vêrno de Mussolini pelo genecomo var-ras colinas, nas proxmu- to de Píreo, na Grécia, levando .Republícano Fascista de Mus- cia divulgada pela emissora de ral Francodades daquela estrada. medicamentos e alimentoo. : lini na Itália. A emissora de .w_ ·.- _-.· - -.- :..•.- .•.-.-.-.-.----...,.,.,._.._,_

Serão experiências de araas secretas 1 'I��rl���a�ofn���ç�eez� à�������,Bombardeados arredores de Roma
reconhecimento do govêrno do Londres, 29 (U. P.) _ As as bombas começaram a cair e ex-

ZURIQUE, 30 (U. P.) - Os habitantes da margem sul do lago "duce" pelo general Franco. fôrças aéreas aliadas realiza-I plorli r muito antes de que 'soas�
de Constança estão ouvindo, nestes últimos dias, com interrupções j �egu�do os nazistas, t?dos os. ram mais um violento, ataque sem as sir:nes de alarm:. surprecn
regulares, fortes explosões, procedentes da margem alemã. A acào jornais de Roma publicaram, c?�tra os Fandes aerodromos; dendo, assim, a ploIPUJI:açao. Os a��
d I

- '-'

h b I
.

ontem, com grande destaque, eíxístas situados nos arredo-· relhos atacantes amrojaram proje-. essas exp osoes, e tao intensa, que c ega a provocar � a os serne-
em suas primeiras páginas, as res de Roma. Informações au-! leis no setor sud e léste da cidade,lhantes a terremoto. ExplIcando o fato, muitos acreditam que os notícias sôbre o reconhecimen- torizadas salientam que o ata-! rexistrando-se danos muito impor

alemães estão experimentando alguma de suas anunciadas armas se- to. do govêrno de Mus�olini.
I

qye foi �fetuad� por poderosas II tantes nos aeródromos militare�,eretas, antes de empregá-Ias em larga escala. Cumpre acrescentar Afirma-se que o reconI;e�Im��- forç�s aereas �lladas. Enqull:n- que se encontram ao sul da capi-

que o fenômeno vem sendo sentido num local da Suiça, distante 12 to efetuado por Madn signífí-] �o ISSO, a emissora de Be�hm :a!'__ •• _

'IA d I
-dIca que fracassaram mais uma mformou que o ataque aereo -. no - --��

qUi ome�r_�s_a_�a!ge�_�e�a_o._a� vez os esfôrços anglo-norte-' aliado visou a capital italiana I Iamericanos para isolar os re-Ionde muitas casas foram des-

A II1II
'

O «Cale' 'RI·O OraDeu»
publicanos-fascistas. Além dís-Ítruídas e ocorreram inúmeras I rm'aeae Iso, adiantou um jornal que a

I
baixas entre a população civíl. �medida tomada pelo general Adiantaram os nazistas que

Franco foi certamente baseada foram lançadas bombas de
na amizade italo-espanhola, I grande calibre nos bairros de
robustecida pela participação I Garbatella, Travertino, Cento
de voluntários italianos na cele e Pietralo.

so údc cordialmente a sua gentilíssima fre
guesia, desejando-lhe

T d d I d ,-., I d N d -I Berna, 29 (U. P.) - A zona ele

orpe ea O ao argo o I.ora o or eSIe Roma sofreu hoje o seu terceiro

RIO, 29 (E.) - Divulga-se costa na região de Curupurú, sen- guês foram aprisionados pelo co· ataque aéreo desde o comêço da

haver sido torpedeado, ao largo do' os sobreviventes levados para mandante do submarino agressor, guerra e informações chegadas a .,,--------,-------

esta .cap ital indí carn que houve con- COBRADORdo litoral do Nordeste, um navio São Luiz do Maranhão. Um dos sendo em seguida o marinheiro sidcrável número de baixas, pois
norueguês de 16.000 toneladas,' sobreviventes, a sra, Helen Wil-l sôlto, enquanto o piloto perma- os aviões surgiram nas imediações Preelse-se. Necessário referenda e
do qual sómente uma baleeira, liam, vítima de naufrágio pela neceu prisioneiro. da capital italiana em pleno dia e fiança. Informação na MODELAR
de 3 lançadas ao mar, com 4 pas- quarta vez, contou que o piloto , _

sageiro:_e__�4__t����a��:s�_�:� �_ec��_�_a��n�:��_��_n_a�����:�:- O ataque de ontem causou numerosas vtãmas
..-w............._nn_n�� .. _h ..-� __ h.or__�_ ..� .. __ .or..� ..h.

e grandes danos em Berlima recon qDIsta de Korosten torde d. L::t�:�' n�OJu,:�I:�!o:��.�:.n:�:':�: :r::,�:�:";';::::':Üa;�'::. Bs:�::::d�n;n�;�::;.�n����:,.��1\[ 29 (U P U t)
,.

b' hi id tai d I dos de Londres varios centenas de bornbo rdedros tomaram parte na mcwrsuo contra a cnp i to l alEmo.OSCOU, .,
- rgen e - varres su UI' lOS OCI en 31'S essa .

'
.,. ..

I d d b b I' .

d'á
.

,,:. t d I V t idad I' d t 'I 1 Acredlta-se que sobre Berhm forom lançadas rnors de rnfl tcne a os e om os exp OSIVOS e mcen 1 rIOS •
.no> rapas russas o genera a' u- CI ao e, a 'Cm e ou l'O'S nuc ,eos la- .,

d' h
. d 't I â"+ín, em fulminante avanco, recon- hitados à mar-gem direita do rio Segundo os correspondentes dos ]ornQlS suecos, em �vers..?s Qlrros. a capl a ge.rm �lca ur.cmpercm.

t h'
. t" t id D' '1:', t' bai incêndios de gigántescas proporções. Todos os corrrurucoçoes de Berhm com o exterlor fIcaram lnterrcm-qUIS aram oje a Impor an e CI a- rueper. rsnquan: o IS/SO, a em ai- ., - r id ,. d' d t bé I dde de Korosten, na Ucrânia seten- x ada soviética em Washington le- pl,das. Acredi,tc;"-se que foram nao somente cortar eraveIS os anos causa os, como, om m, e eVa a o

kion�.Avilóriafuian�ciada� "ntoo�e seria a�nç� com os n_u_m�e_ro�d_e_v_l_b_m_a_s_.����������_��__�������������������_-eomunicado expedido à noite pelo f'inhandeses, pelos máus tratos que
Allto-Comando soviético. O extra- estão ínfldgindo aos prisioneiros Aíndaordinário avance da ala direita do russos. A refer-ida embaix'ada ufir-
-exército comândatdo por Va:bl1tin, mou que os finlandeses se entre-
que acaba de calpturar Koros1en, gam, inc}1usive, ao saque e à des- Londres, 30 (U. P.) _ Nova ,das mais sangrentas operaçõesf>oi a grande SUil'pl'esa do dia. Com truiçã,o de propriedades em pre- informações , sôbre o recente da campanha italiana, pois osefeito, as i,nformaçõ'es desta tarde juizo dos ruSSlOIS. bombardeio de Roma acres-I combates de rua em rua duraloca:lizavam essa ponta�de-lança a
8 quilômetros da cidade e porucos

w.-._...._·.___.-_-.-_·_-...._- -_-...._-....-..-J centam que, depois do ataque, ram dez dias, durante os quais
·3C1l'edi.tavam que aind,a ho,je fôs'se Aguas fechadas o Papa vtsitou os bairros atin- lo canadenses do Oitavo Exér-
anuncIada s.l1a CaJIlil'lllra pelos rus- gidos. A presença do Sumo cito escreveram uma página;sos. Depois de submert:id1as a extra- . t'mdilllário d:esgas1e pela ca�ma es-/ Argel, 29 (l!. P.) --: O Co- Pontífice provocou, en re os de verdadeiro herOIsmo.
iTatégica do cabo-d'e-guerra rus�;o, mando das Forças Aereas ,co- populares, verdadeiro delírio, ..- -.-.-•••- .........- __••_-.-•••_••- __.....-.-.-J
as fôrças d'e von Manest�in esifão munica que o Adriático acha- enquanto, a uma só voz, implo-�ntregando, �m poucos dI�S: ? que se praticamente fechado à na- ravam: "Queremos a paz". As Alteruatl·vas da lutalhes custou Ingentes S'aCl'lfICIOS e - - , . .

'b Ao
.elevado preço para conquistar. O vegaçao al�ma, do mesmo mo- notICIaS de Berhm s.9 r� <;s �-
último baluarlte {}!Ue ainda está em do que as aguas da França e nos entre a populaçao cIvIl nao Londres, 29 (U. P.) ._ Os
]Joder dlo's a,�emãles é Zhitomir; do norte da Itália em conse- merecem crédito; o fato de te- patriotas jugoeslavos ocupa
mas, terri�toriall11ente, Vatuti�" em quência do patrUlhamento aé- rem os Aliados, mais uma vez, ram a localidade ferroviária de
pouoo ma'lS de uma semana, ,Ia ar- .

t d
.

d t Guata VI'berbokoI'e e desbararebatem a von Miancsíein tudo o reo ahado. enfre� a o o nsco e um a .a-
-

que lhe IW['>llli:tira retomar, enquarn- que aereo em plena luz do dIa, taram uma' contra-ofensiva
to o aHo-coma.ndo soviético t,raça- c traduz seu desejo de visar os nazista nas imediações de Va-
'Va o,utra retil�ada "estratégica" pa- De costela$ e nariz objetivos militares, poupando, lencia. Foi o que informou o
;ra os generats da WehrmachL De quebrados tanto quanto possível, as po- alto comando do exército de,.'mrplresa em surpresa, o comunica-
<lo desta noite acres'0en1a que mais Rio, 29 (A. N.) _ Uma mu- pulações civís. Na frente de libertação do marechal 'Tito.
<30 sul da Ucrânia os 'msSO's captu- lher desordeira, recolhida ao guerra, ao sul de Roma, a lu- Revelou-se, porém, que os ju
raf'alI11 as ci,cladcs de Cherniakov e xadrez, atirou-se do primeiro ta intensificou-se em toda Ia goeslavos, depois de três dias
Skhirv, além de outras 200 locali- anàar da delegacia ao pátio linha de combate, do Ariático de furiosos combates, tiveram'{'{ades habitadas. Ta<l11'bém anuncia
mna nov;a ofensiva a oést'e d'e Za- <3 Zp'BU O OPU'B.In1'BJJ 'OUJ<31U1 até o mar Tirreno. A ocupação de abandonar a ilha de Kor-
J>oroche, onde já foram libertados várias costelas. de Ortona é considerada uma gula.

Informações na gerência do
ESTADO.

o bombardeio de Roma

A psicose da
invasão

Argel, 30 (U. P.) _ Os ale
mães estão sofrendo da "psi
cose da invasão da costa da
Jugoeslávia pelos aliados", ten
do por isso ordenado a evacua
ção civíl da Dalmácia e do
Montenegro.
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o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Ofici.na.s à
rua João Pinto n.? 13

Til. l022-Cx. postal 139

A.SSINATURAS
Na Capital:

Ano CrI 70,00
Semestre CrI 40.00
Trimestre CrI 20,00
Mês CrI 7,00
Número avulso CrI 0.30

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

ADÚDCi04 mediante contráto

Os originais, mesmo não pu.

I
blícados, não serão devolvi

dos.

A direçlio não se responsa
biliza pelos conceitos emítk

I
dos nos artigos assinados

A situação interna
da Itália

Berna, dezembro (Ror Bill
Wheler, da Irrter-Amer-icana) - O
correspondente do "Stockholm T'id
ningen " nesta cidade, inforaua que
o Lugar da Itália onde há mais re

sistência patriótica é de Dornodos
sola a Veneza, enquanto que al
guns centros de resistência e sabo
tagem contra as c01municações ale
mães também se formaram ae sul
cla linha do PÓ. Na noite de 16 de
novembro, desenrolou-se uma ver

dadeíra Luta entre tropas fascistas
e alemães, de um lado, e patr-iotas
de outro, na "a'ldeia de Orsola, Mor
reram vimte fascistas e alemães,
tendo os patriotas ca;p;1Jurado gran
de quantirlade de armamento.

O jornal de Basílea "Basler
Naclucíchten ", de 17 de novembro,
Inforaua que a situação na Lombar
dia se torna cada vez mais tensa.
A população ai se manifesta aber
tamente conrtra o terror-ismo ale
mão. AIs autoridades fascistas mam

daram que Iôsse instalados alto-Ia
Jantes em todos os estaheíecímen
tos e írraddadas notícias de Roma,
5 vezes ao dia. O comarndo alemão
declarou (informa ainda O' referi
do jornal) que não se interessa pe
los atos de. guerra, civil entre fas
cistas e anti-fascistas, mas agirá

_ tiAA1s1l<eC/OSO-NrE 1",,.1 .

'\_�
I

,

SP'?E...yAt/TOAlATICO

O mais útil presente de Natal, que Papai
Noel póde oferecer, é um relógio Mido

Multifort - a maravilha da relojoaria suíça.
Possuidor de qualidades que nenhum outro

relógio tem, Mido Multifort surpreende a

todos porque trabalha sozinho, dando corda

a si mesmo; resiste aos, choques mais vio

lentos; dá as horas certas até mesmo debaixo

dágua; é ainda luminoso, anti-magnético, ino
xidável e preciso,

• Mido Multifort é encontrado à

venda em todo o Brasil e constitue

o melhor presente para êste Natal.

• .1

-1 • Impermeável.
2 • Inoxidável.
3 - Parachoques.
4 - Luminoso,
S - Preciso.
6 - Anti-magnético.
7 - Automático

MULTIFORT
17 RUBis

Standard

RELÓGIO 7 QUALIDADES EXTRAORDINÁRIASMARAVILHOSO DASO

Sacrificava-se pelos outrOSlr'�CÓ��D�--'
_ Londres (B. N. N.) - Foi agora contra o cr-uzador alemão, enqu,an-l Fundada em 1870 - Sede: B A I A
puJlj]ic.aua a história durma ação no que os outros na�ios se dísper- INCENDIOS E TRANSPORTES
heróica executada peIo comandan- savam. O cargoeíro norueguês ti-· Capital e reservas .. ', '" , .. Cr$

te e pela ,trí,pula,ção de um navio nha apenas pequeno canhão anti- Cifras do balanço de 1942:

• t slnnarí h 1" d 'I Responsabilidad€s .,.. ..,. . ' , Cr$ 4.991.477.500,58
de caflga nonuegues no momen o Sol manno e nen' tlim Iro e e ,po- Receita _," .,.. ,.,. , , , , D'S 70,681.048,20
em qu� a gtUelTra submarina se en- dia atingir o crueador, Porém, a Mivo........" , , .......•. , .•. ,.' Cr$ 105.961.917,70

contrava no ponto culminante. tripulação alemã acreditou que se SInLstros pagos nos últimos 10 anos ' , .. 'Cr$ 64.986.957,?o
,Utm comboio escoltado

-

eneon- trart:ava de um c:rUlzador auxiliar Responsabilidades., ,. ..', , Cr$ 76.736.401.300,20

trou um cruzador alemão de. •. •• armado e camuflado e dir-igiu to- Bens de raiz (prédios e terrenos) Cr$ 23.742,657,44
- DIRETORES: - Dr. Pamfllo d'Ultra Freire de Carvalho, Dr. FrancLsco

10.000 toneladas, Q!UJC atacou ime- do o seu fogo contra êle. de Sã e Anisio Massorra;
, •

diatamente. O comandante norue- O navio norueguês a fundou-se Agências e sub-agências em todo o território nacional. - Sucursal 00

, guês deu ordem . de fazer rumo em pouco tempo '000111 tôda a �'Ua Uruguái. Reguladores de avarias nas principais cidades da América, EuroPa
--------------------.;_----�-- tri'Pulàção, mas, duranlte êsse tem- e África.

.
'

po, muitos dos navios d-o comboio
AGENTE EM FLORIANóPOLIS

C AMP O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Schmidt, n. 39
tinha já podido pôr-se a salvo, Caixa Postal n. 19 _ Telefone 1.083 _ End. Telegr. "ALIANÇA"
afastando-se, graças' à corajosa SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAí, BLUME-

ação do cargueir-o norueguês. NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO 'DO SUL
A Associação Comercial

Florianópolis
Cumprimenta os seus prezados associados e ao

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

1943 -,1944

com o mador rigor sempre que os

soldados germânicos. : forem' víti
mas de atentados, ou 'de aros de sa-'
botagem.

, VINHOS (CC A S T E LO"

71,1056.189,20

de

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

Rua CODselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
Entreg•• domicílio

_ - -
_ _._ _ _-_ _- _ _._ _._-.._ _ _..

-

A Estatística MiO�ar, destinadà,'
facilitar a preparação rápida, e tio
das da Nação, exige que todos 08

perfeita qua,nto possível, do apare
lhamento material das fôrças arma
brasileiros lhe prestem cooperação.
Subtrair-lhe apôio é trabalhar CGD,
tra o Brasil em nerra. (D. E. Mo).

PRODUTORES: «SOC. VINICOLA RIO (iRANDENSE LTDA.)} -I..

'I

MATRIZ - P0RTO ALEGRE
VINHOS (C(i R A N J A UNI Ã O"

RIESLING
MERLOT
TREBIANO
CABERNET
MALVASIA
BONARDA
BARBERA

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

Filiais: Caxias - B. Gonçalves - Farroupilha -

Garibaldi - S.- Paulo - Baía-

Estabelecimento Agricola • «((iRANJA UNIÃO» • Flores da Cunha'

RIO (iRANDE DO SUL •• BRASrL.
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,Buspensa a
,

greve ferroviária
'WASHINGTON, 29 (U. P.) FOI SUSPENSA A GREVE FERROVIÁRIA QUE ESTAVA MARCADA PARA AMANHÃ. NA
DECLARAÇÃO QUE EXPEDIU A RESPEITO O SECRETÁRIO DA GUERRA DISSE TER RECEBIDO GARANTIAS DAS AGRE·
MIAÇÕES FERROVIÁRIAS, NO SENTIDO DE QUE 'NÃO HAVERÁ MOVIMENTO ALGUM QUE PONHA EM PERIGO O ES·

FÔRÇO'DE GUERRA

'o E�TADO Espo�tiyo «Maneiras honrosas» de os nazistas se entregarem•..
Com o Quinto Exército Nor- macabras visões. O vinho pro- uma bebedeira involuntária"

te-Americano na Itália, 29 (L duzira-lhe efeito suporífero es- - insistia o fascista alemão,
A.) - Via radiotelegráfica pa- tranho, do qual despertou ho- cuspindo muito para que

.

se
ra o ESTADO, 'por John Lard- je ao troar dos canhões ameri- sentisse melhor o cheiro do ál
ner. - Num dos últimos com- canos_ - "Tudo isto é fruto de coaI. ..

�;�e�esTI����, a�i�p�a�p���= BRR E RRMAlEMmdade de cruzar em cammho M ti JI
com dois curiosos prisioneiros Ialemães, descobridores de nos .

vo truque para "entregarem- Rua V. Meireles, 11
se com honra" _ Um dêles, que
simulava terrível bebedeira,
desceu a escarpa aos trancas,
dando tais guinadas, que mais
parecia um barco descontrola
do; o outro cavalgava uma mu

la, que nesta região é o melhor
substituto de uma garrafa de
"Cavalo Branco". Os prisionei
ros nazistas, via de regra, mos
tram-se profundamente conhe
cederes dos regulamentos que
regem as modalidades da

guer-Ira e da captura, sendo que-o zagueiro baiano Lusitano fi.r- muitos seriam capazes de darmorá compromisso com o Bota-
fogo. • um curso universitário sôbre
-Brito, veterano médio paulista, a Convenção de Genebra, tal a

assinará contráto com o Gruzeiro, sua habilidade e o seu conhe- TransterênCrie8tSificadas Srs. Reservistas!da capital gaucha. cimento da matéria. Um dos •

-o Corinthians ofereceu 100 mil
cruzeiro ao famoso Domingos, por nossos heróis apareceu num Foi retificada, por necessidade
um contráto de 12 meses. trem puxado por mulas e em- do serviço, como sendo do 13' B.C. Termina hoje o prazo fixado pa.-
-O Vasco, excursionará, no pró- pregado no transporte de ali- para o 6' R.l., a transferência ra a apresentação de reservistas

.brusilch-o de Iulebol. ximo mês de janeiro, à capital dot l' h d f t dos segundo-tenentes Manoel Co· 4e 18 a 44 anos. Os que deixarem
P 1 l 1 1· ti I

..

h E d d P' men os para a in a 'e ren e.
lares Chaves Fl'lho, DarCI' Almel'dQ d

.ar a o em ra e peno ISIICO t e

I
vrzrn o

'

sta o o arana. .

t e comparecer aos postos que cm-
C t· 1 t t' Os soldados amencanos es a- Koeler e Wl'ls'n de Almel'da Fortes, d

-

f
.

d f' d.hoje à noite reina grU'lHle especta- � <;>ns a qu.e o exce en e pon eu;.o - a estaa uncrormn o, a· irn- e

ti l' , cl'" I ," . Ii I direlto Fogumho, defensar das co- vam tranquilamente a repou- a solicitação dos interes.sados e do abterem o cQlllpetente «visto» em
. iva em OI no os e evens pr e 1-

res do Hercilio Luz, ingressará no Sal', quando de súbito ouviram comandante do l' R. I. seus documentos, são passíveis da.antes. Figueirense. desc hecída: "Po pena de multa. independentemen-" uma voz es on .
- -

Pesqul·sa de calca·reoA representacâo metropolitana -Jatir, o "mignon meia direita dé te da não validade do certificado- deriam dar-me um pouco a-
-que qurnta-Icira ólolil1la derrotou do Comercio.!, de Coritiba, preten- d No Depart. Nac. de Produção pat'a efeito de posse em cargos pú-

1
-

b dei L d "te'lltos de assinar contráto com o Figuei- gua, amigos? (Do meio os Mineral, foi "'rotocolado o pedido blicos. Também ficam sujeitos ase eçao an erran eeu. ..

ld d r
rense. anImaIS saru um so a o razo de pesquisa de calcárco e associa- prisão e multa, os que fizerem1, espera fazer lima exibição �",.................-_..--................_......- ...---

alemão com maneiras de quem d03 no Riberão de Ouro (Brulilque), declações não verdadeiras.'��omo a anterior, frente a'o·s seus Convl"te estava com sôno). Meti-me no pedido êsse subscrito pelo sr. Jú- .,.. .-.-••_ - -.- -

.leais auversá'rÍos. trem paI1a dormir um pouqui- lio Paulo Tietzmann. SALAS asA��?���s:at:oGomtudo o selecimlado pauilis- O Juiz de Direito da la. Vara nho e agora me encontro entre Em circulacão a para medlcos. es-
tano se desdobrará com afinco da Capital. na qualidade de Pra- vocês. Outros vão fazer o mes-

. critórios ou representações, na rua

,a.fim-de Yl'·ncer os seus grandes sidente da sessão inaugural do «Folha Carioca- Vítol' Meireles, 18, sobrado. Tratar
.adversMios. novo Quadro Territorial da Repú- mo, logo que puderem". trata- Rio, 29 (A. N.) _ Começou com �oão Matías, no mesmo local.

blica tem o prazer de convidar as va-se de um truque bem urdi- das 9 às 11.30 e das 14 às 11.30Quem s·erá o campeã'o? eis a per- autoridades militares, religicsCls e do com o objetivo de eliminar a circular hoje o novo vesper- horas. ISv-l
.llullIta que perpassa de bôca e bô- civí.s,.e ao !,úblic�. em g�ral, para a possibilidade de ser tratado tino "Folha Carioca". �..........- ..........•.....·.-.-4-....- __.-__.·._.-. ...

ca p.elos a'lI1antes do pebocl na- osslstirem a referlda sessao, a rea·
f'd

'

r

.clonaI. !izar-se às 15 horas. do dia 1'. �e, c?mo dese�tor. O re en O su-

Naufráu·.o na Bala.• . . . i Janeiro de 1944 (Dia do Mumcl- dIto de HItler, com uma cara I Paulino J SilvaH�.Ic. a nOI_te PüL�, ,,�al'Jocas o:� p�oi. �o edifício da Assembléia Le de dia da páscore, pretendia Rio (Pelo correio) - Tripulado '

llauJISllas. terao os I.<llla eis da ambl glslabva. convencer-nos de que o seu por dois irmãos,. o meS'l,re J:oão Pe-
>eiouada vitória. t P

.

dlã estão tendo projeto não era en regar-se, Teiora de Sousa e Egi,l'do ,erelra e
A ex,eTlljp].O dos amos anteri'Ü'res

dificuldades mar .]ue tão pouco era covar- SDUS.a, o saveiro "Aquidabã" foi
real!izalr.,se-á nesita capital em a

di'. ficar dormindo e despertar colhido por violento úempo,ralnoite de 31 do corrente, às 20 ho- Cairo, 29 (U. P.) - lnfor-
entre gen,te ama'velo

.

A regI'a-o d ". g-

t- qua,no o ve..ejava, com um carre a-
ras, a grande e tradicional corrida ma-se que os alemaes es ao

de Düsseldorf era a sua terra mento de ],enha entre a ilha de !ta-
de São Silvestre, patrücinada pela I tendo grandes d�ficuldades pa- natal e, segundo suas explica- parica e a bacia clo Mercado da
:beneméri,la Federação Altlética Ca-

'I
ra abastecer as Ilhas ?cupadas ções, em sua aldeia bebia-se de cidacle do Sallvador. Inv'adido pdastarinense. do mar Egêu, devido as incur-

forma desenfreada. _ "Sofre- águas, o pequeno baroo sossohrou
As inscriçõ'es para esta compe- isões da RAF e aviação norte-

se tanto, com tamanhas des- leva,ndo oonsigo o S1eu desafort'llna-
't·
-..

ont'al11 abertas na americana contra a naveg'açãolÇ.aO ja se enc . I
'

graças, que há necessidade de do mestre que pereceu no sinis.tro,"A Soberana". e portos inimigos. abafar os sofrimentos com um não havendo sido encontrado, do
A seleção paulista que hoie à

d trago". Na tarde anterior, _ti- pio·bre homem, nenhum ves1igio.oite, pi!iará no qramado do Vosco, fo.- exoo'era o â..stará assim organizada: Oberdon, nha êle estado a recolher ca a- Ao ser notada a ausência do
iofim e Begliomene. Zézé Procó- O ministro da Guerra exonerou veres e, cumprida essa fúnebre "AqrUtidabã", 'o saveiro "Danne-

Brandão e Noronha. Luizi' das funções da diretor técníco mi- missão o comandante lhe cle- mann Segundo" rumou imediata- centro
Lima, Leônidas, Remo e Par litar junto à firma W. S. Cremer, ra de prêmio uma garrafa de ment'e para o local, deparando o «1\ SERVIDORA»de BIumenau, o capitão dr. Moa- I "Ch' t·" esquecer as J

-

P
.

dcir Azambuja. Ian I, para irmão cio mesrtre oao ereIra e

Sousa, Egilidlo Pereira de Sousa,
que se cleha·tia contra as vagas,
agarrado a uns paus. Lançado um

salva-vidas preSlo a um cabo, o náu
frago foi recolhido e salvo.

O processo in5taurad'0 a respeito
flo'i }nlgad,o pelo TrilHllnal Maríll:i
mo AdlJlJinisl:ra,tivo, c,ujos juízes
prof'eriram aClorclãlo determinando.
o nrq;uivalllel1'to do feito, uma vez

que o sinisl1:ro foi considerado CIO

mo resultante cle fortuna de mar.

A crise no futebol

OnlfNT(
goianoRio (Pelo correio) - A agita- Foi, então, convocada a Assembléia

.cão no seio da Federacão Goiana i GeraJ para às 20 horas do mesmo
de Futebol, motivada, pela eleição ] dia, tendo comparecido apenas o
da nova diretoria, está, segundo I clube de que 'o sr. Ed lsou Herrua
tudo indica, assumindo aspec1os. no l' diretor e outr-os dois filiados,
de uma cr-ise. Assim é que a C. B.lsendo que um deles em si tuacâo
D. recebeu, ontem, um telegrama i rregular , tendo os presentes e�éito
do Conselho Hegional de ,Goiaz,

1,0
sr. Érl ixou Hermano presidente

tllUjos membros, 51'S. José Ludovico, da Fed eraçâo.'Jioão Teixeira Jr., José Magalhães Pior outro lado, a Conf'edcraç âo
Filho, Nicarior Brasil Gordo, soli- recebem do sr. J�dison Hermano um
cit'am a intervenção da entidade tck-grama cm que comun ica que,
máxÍlna na Fcderacão Goiana, de acôrrl o com "ordens emanadas"
:atendendo ii r-eclamação que ao da cnti dade máxima. "realizaram
Conselho foi dirigida pOT vários se ontem eleições para a diretoria
,c].uhes Iundadores daquela entida- da F. G. F. em 1944, em segunda
.de. Segundo essa reclamação, o SQ'. reunião e secreta, todavia ante re
Edison Hct-man o, presidente em presonta n.tes da imprensa. Primei
exercício da F. G. F., convocou a rument e, a reunião convocada não
fl'$peoliva Assembléia Gera]. sem, sr realizou cm vir-tude de tumulto
previa pisblicação pela imiPreonsa e I provocado por elementos da fac
.a assembléia floi suspensa devido cão conlrúria inclusive o sr. Nica
.ao tumulto verificado pelo fato de' nor Gordo, membro do Conselho
lião ter permitido aos clubes fnn-) H,egi1o.naJ". Acrescenta o sr. Herrna
dadores e outros legalmente repre- no que r-omeüerá, por via aérea,
'sentados 'exercer o díceito de voto. vasta ducumentação sôbr e o caso,

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

Salame - Peixe frito, etc. etc.

PÃULISTAS X CARIOCAS

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

1943 de prosperidades.Finalenente hoje terá lugar no

.estádio do Vasco da Gama, na Ca
pital' da Hepúbl ica, o úLtimo jôgo
.da série de quatro, realizados res

pectivamente em São Paulo e Hi o
.de Janeiro, em disputa do honroso
e ambicionado tbuío de campeão

'CASA SANTA ROSA
Orlando Scarpelli

1944

Gravemente enfermo hei várias
semanas, foi há dias transportado
para o Hospital Ner�u Ramos, nes
ta capital, o sr. Paulino J. Silva.
comerciante no Estreito (João Pes
sôo), onde também era agente de
«O Estado». Não resistindo à cruel
enfermidade que de súbito o ata
cara, veio, a-final, a falecer, pro
vocando a maior Tnágua o seu

desenlace.
Seu entêrro far-se-á hoje às 15

horas no Cemitério da Trindade.

'p
....-..-·....--..._................Ai;;;-�-:-;:

...�·-6�-;;
ora0 !,orão, com entrada

lndependente e no

comercial. Ver e tratar na

Acha-se entre nós o destacado

Rua João Pinto, 4
CARLOS ZABOTI

Churchill

3 v.2

··"footballer" barriga·verde sr. Car
los Zaiboti. Von Rommel

,

sera o comandante

Rua Arcipreste Paiva

alvi-negro.
Ao prezado peholista, o "Estauo"

esporti vo, deseja feliz estada nesta,

capital!.

Londres, 31 (U.P.l -- Hitler assinará, na próxima semana, a

nomeação de von Rommel para o posto de comandante �uprem,? d�
contra-invasão no norte da Europa. Foi o que informou o Jornal Dal'

ly Express" em sua I!dição ::Ie hoje. De acôrdo c0r;t o referido diário,
Hitler deverá pronunciar um discurso no princípiO do ano, relatando
o desenvolvimento da guerra e o que pensa sôbre o futuro da m.es
ma. Será durante sua alo'cução que Hitler anunciD;rá ter escolhido
von Rommel para comandante em chefe da frente oCldental europeia.

Orgulhe-se do seu
relógio!

O distinlo "player" treinou on

tem 110 Figueirense, e sua atuaç�o
agradou a todos que tiveram o en

:sejo ele assistir o match-treino do

Várias
-Os jogadores argentinos Coleta,

·�agueiro, Esperon. médio e Beris
·1ain, avante, ingressarão no San-
1:os.
-O conhecido técnico Conrado

"Rossi, ex-preparador do quadro
Profissional do S.Pauio, assinará

) ·contráto com o Cruzeiro, de Por-
I' Alegre.
'1:0

A peninsilina salvou
Londres 30 _·U.P.-- Winston Churchill já está completamente

restalteleoido. 'Em mensagem que endereçou ao povo britél.nico, o pri
meiro ministro reveIou estar em perfeitas condições para tratar de
todos os assuntos relacionados às suas funções de chefe de Estad
Winston Churchill relatou a sua doença, demonstrando que a pe

ninsilina, medicamento formidável com que foi tratado. d�rrotou a

pneumonia depois de árdua batalha de uma semana. Depols de elo

giar os inédicos que o assistiram, Churchill revelou estar a ponto de

partir do local onde esteve em tratamento, mas sem revelar seu

destino.

. A

I JOALHERIA 6RILLO
a ARAQI1 pumreacisa-se -alugar'JIll .... [I garage, si-
'!:uada no triângulo formado pe
las ruas Camboriú, Blumenau e

avo Mauro Ramos, ou -imedia·
ções. Informar à a_v. Mauro
Ramos 249, ou no Cabo Subma·
rino, Fone 1014. 5 .v· 4

lo recebeu variado sortimento
dos famosos relógios

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

-----------------_.-------------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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11������;�,l�'i»rl'�!��ie:�;!�,��,N����1T���f�,�'- S a ;��-;-��T-cana) - A força aérea aliada levou dos exércitos for-m i dávoi s, que se- C O N TEM
I a efeito contra doi.s centros in d us- rão atirados à altura d en Iro das
/triais da Alc ruanha mais Ul.n te.rrí- próprias muralhas da f'ortul cz a .que Ivel c devastador bomba.rd e io. Esse o nazismo acreditou i ncx pugná-
ataque, que durou trinta horas c vel. ,

'

durante () qual íoram usadas 10111- A hora da Alemanha ap.rox i ma
bas de dois mil quilos, dir-igiu-se se incxoruvchncntr, no quadrun

í

c
principalrucn+o contra Francf.ort ela história dos pOVO'S. O crime que
e as suas iu dús trias químicas, um ela cometeu contra a Iiberd ad c dos
dos elos de maior importância na povos e a segurunca das nucõ es
cadeia das cidades totalmente mo- pacíficas está a ponto de ser punibilizadas para o esfôrço de g.lI'erra. do de maneira inf'lex i vc l pcl« s li-
De Eruncf'ort saium 00; produtos deres das Nacôes Unidas que C(I

químicos que tn n la importância manrl am os exércitos de liberta
tem na guerra moderna. Dc Franc- cão. ::\Ias que ninguém se- engane

I fort,. h ojc, sobem. labaredas ime n- sôln-e a realidade g�rl1lân.ica c jul
t -:a<; i lum in antln milhares de hecta-I gue q.ue a devastacão acre a c as
re.s de terreno devastado e fume- vitór-ias terrestres ganhas alé <lcrllí
gante. (:;s.ses bombardeios, além da I nelos aliados, sejam tão dcc isi vas
dr-struição tremenda que causam, ;1 ponto .tle provocar um colnpso
vêm con lr ib uin d o. de maneira de- da Alom a nha para breves dias. O
c isrva. para dosorganiz a,r a reta- Rc ich {_. UIIl poderoso organismo
guarda alemã c abater o moral da militar, talhado à feição prussiana,
sua população civil. As not ici as para fins pur-amcnfe militares. A
dos d íf'ere.nles "fronts" são as derrota de Alemanha, embora cer

mais desanimadoras possíveis para ta, c.nstará às Nacões Unidas sncri-
os (Fu-e ficaram dentro do pais Ira- fícios�em conta" e milhares e m i-
balhunclo !lara o supr-imento dos lh ares de vidas pcr-Iidas nos Cu ü l-

�w....._......_ .....• ....__""""""""""""-"

e xér-citns (k) Hcir-h que lutam no pos de batalha. Neste momr-nto.
exterior. ,-\'s der rotas se su�edem, quund o a sorte da guerra se i ncl i
os desastres se repetem e a Iist a do na de maneira posit iva, para o 1[1-
número de mor-tes cresce de ma- do' (los aliarlos. todos nós, que 111-
neira espantosa. i nquietando o l amos contra Hitler e seus pareei
própr-io alto comando alemão. Para 1"15 crími nosos. não devemos pou
cO'lJ!'JLa.t,ar com ('sse panorama par qualquer esfôrço no se,�tid()

I
sombr io, a Al'elllanha o que encon- de ajudar os que lUltam no [r011!
tra [leia Irr-n te é a ruina e a d evas- e lor'nar menos d if'icil a tarefa gi-

.

,'{açãO dos !)�l11banlei-os aHa�()5? le- gantesca que lhes ,pesa ��bre os

<Camisas, Gravatas, Pij a me s "lue", .."negar Intorml!<;ões ÍI Es- ,,:,.(1, � '.' ('fprto com uma tun,a e ombros. A hora e de sofn.lllenlo,
Mi d h 1 .1

tarísrica Militar, trabalha em pról \ violência s�m precedentes, Clcla- não há dúvida, mas o sofr-imento
. as as me,ores, pe os me

d� país inimigo. E. nesse caso, dcs após c idarle s sofrem as come- 011(' anuncia uma alvorada dcnlr o

I.nores preços 90 na CAS.� MIS será julgad(), militarl_l1ente, l:OIllO I tidas. da fôrça combinada alng�o- de cujo fulgor todüs os povos da
CILANEA - Rua Tra1ano. l� ,.dmllCo tI .. fh· .."ll ,I., .... M.I amer_lcana e o n·�."I1:ado dessas 111- 'h'na encontrarão o be.11l estar e a

eUl'soes ca'usa .pa,nlc,o e terror entre

11ibCT.dade por que a,nseJaJ11.
os componentes do "fro,nt" inter- � �� .....__ ,,.._�.� .. M._ - - - "_�_"'-"-_�

no germânioo. O dr. Goebbels, tão·
.

;Jstnto em <!c's.f:Jzer os 'revezeis so

.f1'idos pela AJ,el1lanha, diante da
extensão dn.s danos eHusados pela
ofensiva aérea, perdeu a linha de
CinIsmo que a si mesmo traçou,
desmanda'lldo-se em impropérios c

ameaC3S, ('alllO se a guerra puides-
! se 3iiid�1 ser ganha pelo rádio,
I ('OIH:.J ml1ita gente :Jcrecli10l1 depois -"A··-s�anedotas e pl�das aparen.C]O colansn da Fnwca. Dia e noite, ..

caem sôbre o trrritúrio dn Alellla- temente ingênuas são gl'ande�
nha mil'lJalres (' mill:'ares rle bn11l- armas de desagre�'ac:ão mau .. ·

bas. lev;1Jl[lo a Hille,r e a Se'lllS apa- jadas pela "Quinta-(�olunlll"niguados a mensagelll dos homens

jivrçs, que ItElalll 1.),0,1' lU11 11lUI!1ll0
... _(__ l ;._�_n_._N_._)_. _

-I'

DIA 31
Grande «réveillon" ele
são Silvestre. Os sr's.
sõcios, que desejarem,
poderão reservai ma-

sas na Joalheria
Moritz

I ,

'-----_---Jl X

O TONICARDTUM tônico., dos rins e do coração limpa a be·
MOLÉS'l'IAIS nos RINS E ,COU.A(�ÃO

x:iga, os rins, as nefl'ites, areias, cólicas renais; aumenta as urina".
Tira as inchações dos pés e rosto, hldropsias, falta de ar, palpi·
tações, clôres do coração, asma, bronquite asmática, artério·es
clerose.

REIUÉIHO DAS SENHORAS
É o tônico útero-ovário SEDANTOL que i:estitue il saúcl,�

perdiela pela anemia, palidez, magreza, fastio, flôre, 1)l'anca". re·

guIador elas visitas, das doenças do útero, ovário". e\·ita a" J10.[110),·
ragias, antes e elepois elo parto; contra toela;:; as enfl'rniidades elas
senhoras: ele ql1alquf'r idade.

LESüES DO CORAÇÃO E ASMA
Use a CACTUSGENOL especifico contra hiclropsias; pés la

chados, falta de ar, palpitações, abatimento elas veias e artérias,
bronquite asmática, sifilis e reumatismo, lesões, cansaço, urinas
escassas e dôres no coração, pontadas nos rins e inchações.

AOS FRACOS E CONYA'LESCEN'J'ES
Devem usar o STENOLINO que faz engordar, aumenta ('

vigor dos músculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas peSSOd;;
anêmicas. Evita a tuberculose, cicatriza os pulmões doentes con

pontadas, .tciss�, ,<;tores no peito e nas costas, pernas fracas, Jin
gua suja, Para' li.' neurastenia, o desânimo e a dispepsia, a con·

valescença é rápiela.
SíFILIS·PÉLE·UEU1IA'rISll'[O

SPIROCHETINA é usada nas moléstias do s::mgue, sífilis,
I

,

eczemas, tumores, clartros, espinhas, fistulas, purgações, feridas,
cancros, escrófulas, reumatismo. - único depurativo que Jimp'1
o corpo, tonifica e engorda. - Depositários: todas as drogaria';
de São Paulo e Rio.

AS SENHORAS DEVEM USAR

Em lSua toilete ,íntima sómente o MEIGYPAN, de grande po·
der ,higiênico, contra moléstias contagiosas suspeitas, initações
,raginais corrimentos, moléstias utero-vaginais, metrites e tO(1'I
sorte de doenças locais e grande preservativo,

Drogaria PACHECO, Rio

ALVARO RAMOS

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSF O�OS, CALC:IO

ETC,
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. P�ljdol. Dare.uper.do"
E.qot.dol, AnêmICO', Ml; ••
Que criam M"g,cl, (,illoç.,.
uquític.. , ,.c.b.,ão I toni-
ficlção g.rel do o.g.ní,mo

co", O

53 nnua n �I
Lic. D.N.R.P. n' ;99, , J!-I2J

CiRURG IÃO-DENTISTA

Rua VHor Meireles, 18

HEMORROID,ES
EJte e�pecific(!l4Uvi" td dõte:
e evita �S
infecfiitJ. �\ h

�-�

Resolvido, enfim, seu 'problema financeiro!
Adquira TUDO de que necessitar,

de UMA SÓ VEZ,
pagando PABCELADAMEMTE,

com a.s TANT.AGENS da compra à, vista,
servindo-se do

,

SISTEMA CREDI ARIO KNOT

A ação benéfica da Po
mada Ma n Zan, prepara

_�.P'.. ., da especialmellte para lo·
dos os casos de Hemor-

Roupas
Calçados

Móveis
Rádios

Geladeiras
Bicicletas
Jóias

Livros
Chapéus
Instalações elétricas e sanitárias

Artigos para presentes
Peles
Casacos
Quaisquer artigos

roides, é imediata, alivia
as dóres e os pruridos,
acalma e evita as compli

_, caçães inlecciosas das ui,
cerações e varizes hemor
roidais, A venda em todas
as l::armacías em bisnagas
com canúla especial para
facilitar a aplicaç'io.

MAN ZAN
PARA HEMORROIO�S
Um produto De Wla

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SEGUROS KNOT S. A.
RUI Felipe Schmidt, 34 - Sal. 5 - Telefon. 1634
Expediente, Ou 8 �t 12 • das 14 às 17 hs.

-----

O. K, STUOIO

�.._,._�..-.. -J"w......_........._-_••- ••_••-#

Conhecido escritor
morto

Londns (E. X. N.) - o CDnhe
cído escritor lH.lnUegu.ês redwtor
Fre'clirik Halllll1, morreu em Oden
ser, Dinamarca, qU3Jn'flo de voIta á.
Norue,ga. Rarnm tinha escri to arti
gos muito co'rajo,sos no "Morgen
blad'e't" de OsJ'Ü e foi preso p,eIos
a.lemães, no ourtono de 1941, e c'on

denrudo à prisão perpétua. Foi en
vi ado para uma prisão em FuJ1s
buLtel, pento de Hallllburgo, onde
fi cou até há pouco. Recentemente
foi a,taeado d'e dnpla inflamação
dos p'lümões e os alremães lhe cle
rmn Iic'ença pa,ra vOllltar à Norue
ga; porém. seu estado piorou na

yiagem e veio a !non-er na Dina
marca - comunicam da NOJ'u,ega
à ÀTN.

Faça econoInia 1 Compre na «A CAPITAL»!
Ali, W. 8. encontrará o maior sortimento de artigos para bomens e crianças ..

Faça o seu presente de NATAL e ANO NOVO, comprando o� artigo�, da Casa «A. CAPITAL».
Linhos estr':1ngeiros e nacionais - Casem iras - Panamá - Albene - Tussor - Brins - Camisas - Cintos - Suspensórios

Meias - Cólçados - Roupas feitas paro homens e crianças - Gro\·otos - Jogos de gravatas e lenços.
Chapéus Ramenzoni - Capacetes para homens e crianças. - Rua Conselheiro Mafra, 8.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CCi' a guerra. Essas provus vem de
\Ex·lnterno do Serviço do Professor Leônidas Ferreira e ex-estagtárlo dos servíeos todos Os quadrantes, assim milita-

do dr. Gabr-iel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo) rcs como políticos. Nações e govcr-
(Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia) nos que gira VU,1l1 cm IOI'no do

'Cbefe do Serviço de Oftalmologia do Departamento de Batide e !IIosplt:ll de Caridade
"Eixo", já tão quebrado agora,Clinlca médico-clrúrgica especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta

CONSUJ,TóRIO: Rua Felipe Schmidt, 8, Fone 1259 - CONSULTAS: Das 15,30 começam, por exemplo, a ufustar-sc
oU 18 bora .. - RESIDt!:NCIA: Conselheiro MafJ:a, 77 - FLORIANóPOLIS. dêl e, seja no terreno dipl omát iro,

seja no terreno ideológico. Onde
estão as vozes que, ainda nos dois

Municipal e Hospital primeiros anos da guer-ra, prnclu-
mavarn a f'a'lênciu do ideal demo-

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

Cu rso de Anerf'efsoamen to e Longa Prática no Rio de Janeiro
'{;ONS'uLTt\S -- Pela manhã: dIariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aOS

-ssbadoe, <Ias J(;,:lO à� 18 hor-as -- CO::'\SUL1'óRIO: Rua João Pinto n. 7, sobr-ado -

'.'one: 1.461 -- He ..idência: Rua Presidente Couttuho, �;l.
------.---------------------------------------

MARIODR. WENDI-IAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Medicina da Universidade do Brasil)

'F.x·lnterno o o Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do

Departamento de Saúde íCLíNICA i\lf;UICA -- -Moféstfas inter-nas de adultos c ci-tauças. COXSU U.[óRIO
'e RES}UE:\'CIA: Rua .}?elipe Sclunidt 'n. :.18 -- 1',,1. 812. COXSUUI'AS -- Das '16 às rs,

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 6.
Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447 (AuSENTE)

DR. SAVAS LACERDA

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
IDos Serviços de Clínica Infantil da Assistência

de Caridade

CLlNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 2li -- Fone 1.406

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

Traúlmento especializado das afecções do Aparelho Genital Femínmo.
Tratamento moderno da Blenorragia Aguela e Oron.íca. sob controle en

-aoscoprco (URETROSCOPIAl e de laboratórto. Aparelhacem elétrica para os trara-
�.entos especíalízadoê. DIATEHMJA -- INFRA,VERMELHO.
"CONSULTAS: Uil3rlallletnte elas 14 às 18 horas, Hl!cSIDÉJ\Cll,' Tiradem.es,7,Sobradol

CONSUL"rÓRIO: Tiradentes. 14. FOl\'E: l.(W:;. AíJS 'l1'L

DR.' BIASE FARACO
Mr�DICO -- chefe do Serviço de' Sífilis do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE .- SíFILIS -- AFECÇõES UHO-GENlTAIS D.E
,AMBOS OS SEXOS - HAlOS INFHA-VEHJ.V1ELIJOS E ULTHA-VlOLETAS

CONSULTAS: das 2 às 5 h. H. Felipe Schmidt, 46
IlES.: H. Ma,rcchal Guilherme, 33 - FONE 1648

-----

,INSTITUTO DE DIAGNóSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

DR. SAULO RAMOS
�;"J)tclall"ta em moléstias de 8enhorru! _

Partos.
"-L'l'A CIRURGIA ABDOl\fJNAJ,: eIItó
rnag'o, vesícula, ütero, ovários, apêndtce,
unnorea, etc. - CIRUR.GIA J>LAS�'JCA
00 I>ERtXEO - Hél'n1all, Wdrocele, ve
r1cocele. TI'atamento sem dor e operação
,Ie Uemorroldas e varizes - Fractur8l!:
afoa;·elbo. de &"êS80. OJllira (108 H06pltailO

de Florlan6poUs.
Pr'aça Pereíra e OUvelra. lO. Fone, 1.009.
f'l<orárlo: Das 14 às,,!6 bora.. , diariamente.

'Formado pela Universidade de Genebra
Com prática nos hospuaís europeus

-Clfníca médica em geral, pediatria, doen
.·ças do sistema nervoso, aparelho geníto

urinário do homem e da mulher
.Allslste. Técnico: DR. PAULO TAVARES
'Curso de Rad!ologia Clfnica com o dr.

Manoel de Abreu Campanario (São Pau
lo�. Especializado em Higiene e Saúde
Pública, pela Universidade do Rio de Ja
neiro. - Gabinete de Raio X - Electra·
eardtograría clínica - Metabolismo ba
sal -- Sondagem Duodenal -- Gabinete
de fisioterapia -- Laboratório de micros
-copía e análise clínica. -- Rua Fernando
Machado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

HELENA CHAVES SOUSA
ENFERMEIRA OBSTeTRICA

(Partelrd
Olplomadll pela Matel'oldade

de Florianópolis
"teude cbamados • ClllalQaet'

hora
Praça da Bandeira, 53 - 80b.
(AnUlto Larlto 13 de Maio)DR� REMIGIO

CLíNICA MÉDICA
Moléstias internas, de Senhoras e Crt

iII·nças em Geral. CONSULTóRIO; Rua
li'ellpe 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-interno da l!.ssistência Municipal
e do Serviço de Clínica Cirúrgica
a cargo do Prof. Castro Araujo,

tVi-= do Rio de Janeiro.
.

s u rrnartas -- 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

(Jlrurgla e Ortopedia. ClfnJca e CIrurgia
do tora:.:. Partos e doenças de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá·
riamente das 15 às 17 horas. RESID1!lN·
elA: 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
denais. câncer do estômago, are
ções das vias biliares, rins, etc.
Aplica () Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar -- Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
Complelo gabinete de E.letricidade
médica: Ondas curtas e uItra-cur
tas. H,lios lnfra-Ve"rmelhos e Raios
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

esquina Felipe Schmidlt
f):lS \I às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs

Telefonp 1.475

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

DR. ROLDÃO CONSONI
Médico - Cirurgião - Parteiro
Formado pela Faculdade de Medicina

da Universidade de São Paulo, onde foi
Assisten te por vários anos do Serviço
Círúrgíco do Prof. Alípio Correia Neto
(Primeira Cadeira de Clínica Cirúrgica).
Com prática na clínica ginecológica do
Prof. Si la O. Matos. Assistente do serviç_o
de partos do Prof. Domingos Delascio no
"Hospital Leão XIII".
Cirurgião do estômago e vias biliares,

intestinos delgado e grosso, tiroide, rins,
próstata e bexiga. Varicocele, hidrocele,
varizes e hérnia. Doenças de Senhoras e
partos.

.

Consultas, Das 9 às 12 horas nll
Casa de Saúde São Sebastião.

Opera na Casa de Saúde
São Sebastião

Não tenhas dúvIda em de
nuncIar um "quInta-coluna",
por mais que pareça teu ami
go; não merece tua estima um
traidor da P,itria. (L. D. N.)..

Ao tentar eSQUIvar-se às determl.
naeôes dos óre:ãos de Estatística Mi<
litar, uma pessoa revela o que é:
:nimigo do Bra�iL E para os iniml.
lO!! tlo Rrasil,:. lei é frfle:dvel
iDo E. M.).

Comemorando esta Irmandade e Hospital a l' de ia-
neífC' de 1944, seu 179 aniversário, a Me�CI Administrativa con

vida todas as Irmãs. Irmãos e Exmas. oornl1ias, para tOID9rc'rn

parte na COMUNHÃO GERAL, que se realizará às 6 1/2 ho
ras, e bem assim assistirem à missa que será realizada, às 8
horas, com a assistência do Exmo. Revmo Sr. Arcebispo Me
tropolitano, D. Joaquim Domingues de Oliveira, sendo por essa
ocasião bentas e distribuidas as fitas que constituem o distin
tivo das Irmãs.

Consistório da Irmandade do Senh o r Jesús dos Passos
e Hospital de Caridade de Florianópolis, 29 de dezembro de
1943.

10 I

�. I!' I
.

I

I'DOENçAS !lAS AVES E REMEDIOS
; :�VIE I CRUZE.!RO EM ;jt.:LQS rARA :.J POiC�: l:OSTA!.
NOVA",," EDIç:ÃOki ....�� .,
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Um' espetáculo
De certo

í

crupo tu esta parte, to
dos os dias lemos provas de que ;;IS

democracias csláo prestes a ven-

• 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:
-

VER O \U\RI1-�!�!! "VaMOS . � do hara-kiri ?�fJne ruel e multi-
tradlçao pratlca c

p' 23
A monstruo�a detalhes de:_sa d Novembro... ag.

Leia os
m

seleço�e�si'!ell�llliiiil
,«ula'. e

�
ci-ático e não escondiam sua soli
dariedade à doutri na' pol itica do
nazi-fascismo? As VOZl'S estão mí, no
sentido de órgàos emissores da pa
lavra. po.rém o som político, que
apvesentam, começa ai mudar ex

traorrli nariamente.
Ouça-se, em abôno dessas consi

dcrações, () discurso que o minis
tro-secretário do Partído Falanus
ta, Arese, vem ele pronunciar pe
rante o Conselho dos Chefes Pro
vinciais dêsse partido, (IUe atual
mente domina com exclusividade a

vida pública espanhola. O miu isf ro
secretário propôs que se extinguis
se a milícia, falangista, organização
part idár ia umnuda, típica do ter ror ,

e da ditadura fascista, lembrou que
se devia conceder à imprensa algu
ma liberdade, falou da tr-ânsitorie
.dade de organismos criados para
se aplicnrem do problema da re

pressão politica. Declarou mais
Arese que "a Falange não aspira à
ditadura nem medidas de exceção e
pediu a rápida liquidação é um

partido político" e que o sistema,
que ela pretende implantar baseia
se "no reconhecimento da perso
nalidade e da liberdade do Ho
metn ".

Evidenteruentc, a Espanha é uma

nação soberana e soberanamente há
de resolver suas questões constitu
cionais. Um dos preceitos funda
mentais da Carta do. Atlântico é
que o povo de cada país deve ser

livre para livremente escolher a

forma de govêrno que achar me

lhor.
As questões internas espanholas.

e assim quaisquer outras, só podem
interessar-nos como elementos in
dicativos da evolução ideológica
que, sob o ideal democrático .de
fendido pelas Nações Unidas, se

processa no mundo. Está claro, po
rérn; que se a doutrina, rio fascismo
e do nazismo não se estivesse afun
dando no ocaso, não estaa-Iamos
agora assistindo ao espetáculo do
reajustamento político ele tantos re

gimes, outrora declaradamente an

te-democráticos. aos principios car

deais da democracia: liberdade pa
ra o pensamento (' garantia de di
reitos pessoais, indispensáveis '10

exercício dos deveres cívicos.
("Diúrio de Notícias", do Rio

Janeiro).
de

PERDEU-SE
lJaS imedia<;õcs do comércio, a

parte inferior de uma caneta
PACI\:ER. Gratifica-se a pessoa que
entrega·Ia nesta reda<;ão.

Vende-se O'TIMA RESI·
DENCIA, com

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

15 v.aIt

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

NOVEMBRO.

ATENÇÃO!Qualquer assinatura deve ser subscrita
exclusivamente por intermédio dos
n05$04 agentes abaixo indicados. Cautela
com 0$ solicitantes não autorizadO&-!

.

Agentes em Ftorlanôpolís : PEDRO XAVIER ......IA.
- Rua Felipe Schmidt, I

• Repr. Geral no Brasil: FEBNANDO CHINAGLIA - R. Rosário, 55-A 2." ando - Rio �

Irmandade do Senhor Jesús dos Passos e
Hospital de Caridade

CONVITE

JULIO PEREIRA VIEIRA, Secretário.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o selo de Hitnmler:
WASHINGTOl'l - dezembro

--I
Gestapo, que consta 11a sua folha

(Cornentário xla Inter-American-rj corrida; figuram lá também os re
- A efígie de Himmlcr já figura

I
féns e as crianças francesas delibe

nos selos do Heich. Falta a silhue- radamente subalimentadas os pelo
ta dramática da cidade de Lídice, I neses e os russos suprimidos nos

que devia constituir o fundo da I "carros da morte", os estudantes
vcra ef'igic do Ministro do Intcriorl noruegueses fuzilados, os católicos
do Reich, chefe e alma, danada da I alemães def'inhando nos campos de IGestapo, para o símbolo da crirni- concentração cio Rcich, os patriotas
nalidade nazista ficar completo. E I belgas e holandeses, os gregos, os

duas forças: uma evocando o pas- [ugoeslavos, etc. etc. etc,
sado; a, outra, simbolizando o íu- Bem merece, pois, UIll sêlo o Mi
turo. A dos mortos do naz.ismo, e nistro do Interior de Hitler. A
11 da justiça inexorável, que há de . prcscrvaçào do sangue arian o pela
um dia vingar a memória cios mar- supressão dos judeus de ve-bhe ser-
tires de Hitler. viços do maio!' rc levo. Os museus IO Govêrno de Berlim perpetua

I
desf'alcados, as bibliotecas

Clueil11a-1assim nos selos o que já havia per- das, as propriedades .invadidas c (,5

petuado nos corpos trucidados de bancos despojados dos bens de seus
milhares de ,criaturas inocentes, D,)

I depositários falam com farta elo
coração de seus familiwres e, sobre- quêricia dos serviços prcslurlos por I

tUdO,'
na lembrança daqueles a quem

I
Himmler ao Partido

�Hcional,-sn- 'I!as leis oportunamente investirão cialistu Alemão.
na majestade da justiça para sa n- Hitler é homem que sabe pr-c
cionar essa série inifini te de cri- miar com as prO\'3S de maior apr-ê-
mes. - ço político os seus colaboradores
N este exibicionismo da própria, mais eficientes. Quando não os

cr-iminalidade, na pessoa dum dos 1i mata pessoalmente C,0ll10 a Boheur.
mais célebres criminosos do nacio- estampa-os num sêlo C0]J10 a
nul-socialisrno alemão, transparecem Himmler.
os elementos psíquicos dum sadis- E a sinistra fantochada prossc-
mo hediondo que caracteriza toda guirá até ao dia da justiça.
a política morhida de Hitler. J::
como se o grande réu declarasse
no Tribunal- inapelavel da humani
dade, agredida nos seus f'undamcn
tos mais íntimos: não há perdão
para os meus crimes! E seus cri-
111es, com efeito, não serão perdoa
dos. f.

Não se conhece um só feilo rui ii-
tal' do militar Himmler. Henunciou
i:t sua profissão para se dedicar ao

crime, com vocação ainda não su

'perada pelos maiores dcliuqucntes.
Não Ó sómcní e a popuiaçâo de Li
-dice, imolada à exemplaridade da

elA. DE CIGARROS SOUZA CRUZ

n • ,.,

A "-, ,ter1Ca< J _.,..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 titulas 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 ]0 de janeiro próximo, as

van tagens asseguradas pelos mencionados títulos
cassadas.

SOLICITEM informações, sem compromisso. à
<'Emprêsa Intermediária". de M. L. AraÚJO, estebe
lecida à praça 15 de novembro. 23 - 1." andar.

Caixa Postal. 195 - Telefone: 771.
--....._.-.-.....- ........--.---.....-........ ................ Enderêço Telegráfico: "INTER" - Florianópolis.
TERRENO ���d��e :..... ---=

dindo 15x50 ms., localizado na

Alameda João Pessôa. Tratar
com Eugênio Beirão. na rua

Tiradentes n 3.
................._.._...w.--_, �.........

1íENDm (CIJ Uma chácara
fi .n-Lll) com lp.COO
mts.2 contendo pequena casa e

muitas árvores frutíferas de
especiais qualidades. Ver à rua
CeI. T'e x. ira, 1 S, Biguassú , e

tratar com Lyra, Borges &
Cia.. rua F. Schmidt, 44,
n e s t a capital. 7 v. 5

-1 a .",s'_"

I 11._'

tIl!I'�i (ii m •

AfPf� .lJ Qunndo .. lguém, talllOml>o_
ihei TO da iiustl'8.QlI.o a-cimn, oferecer
lhe. em amável gesto, um câlice do
excelente aperttívo KNOT, lemore
ee V, Si". de acrescentar, ao agrade
cer & gentileza.:EíTEE 1.411.
B�'I1 () NEY APEJ7JilV()

I'REDlLETO!

fíI1I :i�(� I
orrsoooaro DA KI10Tf-A_IIIO••cOI1_ E U6UnOS
____ IT.I••U.I _'

A cátedra vazia .,.

Londres (B. N. N.) - Um jornal
secreto da Noruesa conta a histó
ria s egui nte : "Um professor do gi
násio foi há pouco tempo obrigado
a partir do país com sua família.
Duas semunas depois, a Gestapo

I Vi,nh"a
ao colégio, pedindo Informa

ções a seu respeito, Acoanpanhados
do reitor foram às classes onde o

!prOfeSSOl' 'eJJJ questão, segundo o

horár-io, devia dar suas aulas, Com

1
grande espanto ver-ificaram que
tôda a classe se aplicava ao traba
lho denodadaenente enquanto que
a cáterlr« se eneoJ1otrav� -vmha. vi«-
se então que em Iodas as classes
ant es regidas pelo dito professor
todos os alunos mantinham tal dis
ciplina, que OIS nazis da escola não
se tinham percebido da ausência
do professor, dando a êste, assim,
o tempo neoessácio para sair do
pais com sua Iamnli a, sem ser des
coberto,

o Sabão,�\)�O VJRC�.J �DA � <.;-'7[� h'ETZEL INDUSTRIALJOINVILLf

I A Mobiliadora
- Ré frigeração em geral

Sorveteiro s-Refrigeradores-Balcões-Frigorificos
(para pronta en t r ego) Máquinas de escrevel'--: Rd-

d íoa=Môve+s finos- Tapeçaria
'

Z. S. BATTISTOTT!

IRua Felipe S(hmidt, 34 .. - C. Postal, 173 __ fone, 1549
,

FLORUlNOPOLIS - SANTA CATARINA

•

4.ó tàZQV' qUd Il"ltgtd dQ C 01'1;1- 1
""V

PVdg, V1d0 Qq-

qUQÇd de il1-
cluir o lliaYd

Vil�Óg0 qdbdO

CARTAZES DO DIA
HOJE 5a.telra HOJE

(lHE
A's 17 e às 19.30 horas, o admirável e surpreendente filme em

que Joan Bennet I evela ncvarner.te sua estupenda arte:

Casei-me com um nazista
cOMPLEMENTO NACIONAL (DFB)

Preços 3.00. 200 e 1,00 Livre de Censura

CIHE «IMPERIAL"
A' s 19 30 horas, uma única sessão com 2 grandes filmes:

Homens marcados
e

Noites de rumba
COMPLEMENTO t-TACIONAL (DFB Nat.)

Preço único 1,50. Impr. até 14 anos

.

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
elA. WETZEL IN-nUR'J:'RIAL-.J()INVILLE (Marca reg-isl.)

,�

recomende-se para hospitai, colegio, etc. pela sua qualidade desinfetante

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ultimos estilos de finos
MOBILIARIOS

ACABA l)E RECEBER o

«lar

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

Vendas à vista e a prazo

I!
.........·....•••.....·�' O� meninos de Broo-IO: Ir-d S

· II klln vencem a campa-
• V nha do papel usado: I a oCla i Isrookf'ielcl (&tado de Missouri)
1........ .•.••••: - dezembro - (Jmter-Arnericana)

- Doze alunos de uma pequena

30 DE DEZEMBRO
SI· Eugênio, Bispo
Nasceu como filho de um nobre

gôdo em Toledo (Espanha). Ainda.
escola dcstu localidade venceram muito jovem prestou, corno clári
os seus colegas de outras escolas e go, serviços na igreJa da côrte de
cursos secundários, dos Estados sua cidade natal. Não se sabe
U

.

I quem se opunha à sua vocação1IlIlOS, num total de 4.419, na religiosa. O certo é que Eugênio
-- campanha dR coleta de papel fugiu para um mosteiro em Sara-

Passa hoje o aniverscírio da srita.lu,sadO.
I

goça, onde fez os votos religiosos.Léo. Lacerda. O M ds doze mcrn nos coletaram.... as, no ano e 647, foi obrigado
')74 O()() ." a voltar para Toledo. Havendo fa-

de Morais �. libras de papel, numa 111é- lecido o arcebispo dessa cidade ..
o seu dia dia de 22.nOO l ibvas pana cada caíu a escolha de um sucessor sô-

aluno. bre Eugênio, e este teve que ceder
Os papeis usados são muito ne- aos desejos expressos do rei g'ôdo

cessár-ios, atualmente, em virtude Chindaswinth. A-pesar-da sua fra
queza física, mostrou grande fer

da escassez da polpa de madeira, vor na administração do seu car

para f'abr icação de papelão de pa- go. Distinguiu-se como reformador
peJ de embrulho e sacas de papel, da música sacra e como escritor.

para acondicionamento de mate- A sua grande caridade deu' lhe fôr'
. . ças para socorrer aos que pedircunrrais de guerra, que são enviados seu auxílio. Quando, pelo fim do
por via mar-ítima. ano de 658, fechou os olhos parca.
,..,.,...__ .._._w ._•• ••• esta terra, chorou O arcebispadode Toledo por causa da perda d&

um hornem que sempre era no+d
vel por um vasto saler, uma pe'
netrante inteligência e uma exí'
mia santidade.

. ANIVERSARIOS
Nesta data decorre o natalícb

da exma. sra. Dilma Vilela da
Luz, espôsa do sr. Alvaro F. da
Luz.

A srita. Evanguélia
Sovas comemora hoje
natalício.

.

Transcorre hoje o aniversário do
sr. dr. Nicoláu Glavan :ie Oliveira.

Noivados:
Com a srita. Zoleide Menezes,

filha da exma. viuva Olídia Dias
Menezes, contratou casamento o
sr. Nilson Vidal, diligente funcio
nário da Stondard OH Company
of Brasil.

As autorfdades respollsáveis " ...
tiel execução das Estatísticas MilI·
\aFes podem exigir, sempre que bolO.
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informação, que cada Iii·
formante prove o que deelaro•. A
mÁ-fé constitue crime contra a _
oranea nacinna.1. (D. E. II.).

santo do dia

Ajustou nupcia.s com a senhori
nha Zulma Mélo. dileta filha do
sr. Laudelino Mélo, o n. Dduardo
Teixeira, competente linotipista da
I. O. E.I

! Com a senhorinha Florisbela

I Gomes, filha do sr. José Pereira

I
Gomes. funcioncírio da D. R. C. T ..

contratou casamento o sr. Osmar
Stuart, funcionaria do Banco do
Brasil S. A,. agência de Flortonô
polis.

Com a graciosa srita. Rute Bar
reto. filha do sr. David A. Barre
to, residente nos Coqueiros, ajus
tou casamento o sr. VaIdomiro
Malickask, residente na cidade do
Rio do Sul.

��foIn�:
PILUI_AS DE BRISTOLI

Ia l;;-v-iu-v';;;;;a;";;;;;;;;Du;;;';A;;;';R;;;;T;;;;,H;;;;A;;;;;;;;;FE;;;;R;;;;H;;;;A;;;';ND;;;E;;';;;s;;;';p;;;';a;;;';rt;;;';ic;;;';i.;;;;';;s;;;';e�;;;';s;;;;p;;;';a;;;;re;;;;n;;;;te;;;;s;;;;e;;;;;'. amigos o contrato de casamento de sua filha
• IRACEMA com o sr. ADEMAR DIAS.

o

CONSTRUÇÕES -

compra, v�nda e administração,de Im ôvaís ;
FINANCIAMENTO - para construções;

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

'

NÃO CONSTRUA, sem consultar os planos da

Cia. Construtora ·da Casa Própria(Não tem sorteios nem pontos!)
Vá à rua Felipe Schmidt, 44, e verifique como é

possivel obter "casa própria».
.................................................

Credito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

Sort= tes nos dias 4 e 18 de cada mês
PRÊMIO MA 10R CR'$ 6.250:00
Muitas bonificações. e inscrições de pagamentos.

MédICO gratís
NOTE BEM todas estas vantagens por apenas

, Cr $ l�OC. Tudo que promete cum
pre ínconnnente. Não existe igual. Não reflita e não
duvide um só instante. Cone-irra para o próximo
sorteio, tenha cotíança, que, quando menos esperar, a
sorte virá 80 seu encontro

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

Usado em aviões o
canhão 75

I Washimgton, dezembro - (In
ter-Anner-icama) - O canhão ele 75

- a.'! milametros, por muito tempo em-

persado como peça ele arti lhar-ia
de' campo, está sendo agora usado

.

ém alguns bombardeiros do Exér
ci to nor-te-amer-ica.no.
Um tipo especial de mola para

diminuir o recuo ou coice ela ar

ma, permite que ela seja adaptada
aos aviões, onde se torna urna ar-

I
ma de fogo relativamente rápida..

O Exército revelou que o canhão

I
75 já foi empregado dessa manei
ra em' combates no Pacífico. Cin-

:... "!!'"_�
CiO disparos causaram o afunda-

5 v.4 ,men,to de um destroí er inimigo •.
,;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:=;;;;;;;======;;. Um avião de transporte japonês

foi destruido quando aterr ísava.
Instalações de terr-a, embarcações,
de desembaeque, tanks e emhasa
,melüos de aotilhar-ia foram outros
alrvos atingidos pela nova arma.

O canhão é semelhante ao f'amo
Sü 75 framcês, usado na passada
guerra numdial.
O peso da arma não diminuiu a

eficiência do avião no lançar as

bombas, nem a sua capacidar!
transportar torpedos e agir como
avião de reconhecimento, de caça'
ou de transporte .

Vla1ftnt"" r
Chegou de São Paulo o jovem

Hélio Blum, filho do sr. dr. Heitor'
BIum, diretor do Departamento de
Municipalidades.

Agencia: Rua Pedro Soares, 9

Comprar na t;r SA MISCE
LÁNEA é saber econorrnzar

08 órgãos da Estatística Militlu
têm apóio lellal,' Quando 'ntimam
o produtor" o vendedor a mostrar
o Que possuem em seus estabeleci.
�('ntoR. (D. R M_).

ADEMAR e IRACEMA
confirmam.
24/12/1943

3 v.2

Ternos
Fccom

André Francisco Corrêa
e Senhora

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

sr. NESTOR CARNEIRO.

Viuva Fellde Anca
Carneiro

tem o prazer de participar o

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

NESTOR e STELLA MARIS
confirmam

Fpolis., 25 de dezembro de 1943

Valdemiro Vieira e Maria
Lídia Vieira

I· participam a seus pa��ntes e

pessoas de suas relações o

contrato de casamento de sua
filha JOAQUINA com o sr.

EGBERTO DUTRA,

Viuva Maria Vieira·
Outra

"
II

tem o prazer de comunicar a

seus parentes e pessoas ami
gas que seu filho EGBERTO
contratou casamento com a

srita. JOAQUINA VIEIRA.

JOAQUINA e ECiBERTO
confirmam
25·12-1943

,

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

líssimo sortimento de verão.
Variado sortimento de sedas.

«A Exposição»
easeaíras,de tropicais, linhos, brins e

umo visite, sem
PRACA...

•

com.prOIDlSS0 I

QUINZE N. 11

,

a
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D�r�m U� � aiO �[ ar� u!rra a��
PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

Um Clrecord» na Depois da queda,
história do fisco Korasten

Ieio, (Pelo correio) - A ren
da do dia 24 na Recebedoria prosseguem assestando vigoros
do Distrito Federal ultrapas- golpes con tno os alemães em to

de bili
- d' .

. a frente meridional germano-sosou e um 1 iao e cruzeiros,

II
viética As mais recentes inf

fato aliás inédito na história ções ir:dicam que ao lado d:r::.
da arrecadação do Brasil. Co- tr�-ofensivQ soviética ao oeste
municando O acontecimento' Klev, os russos lançam-se tamh
ao sr. Paulo Lira diretor geral I em pleno ataque .em toda a zon

,
. da curva do Dn ieper . Medionda .FazeJ?da Nacional, o �es�, vigorosos ataques ao oeste de �apopectívo diretor, sr. P. Raníeri rozhe, os russos flanquearam Ri

Mazzilli assim se expressou: kopol, ao mesmo tempo em qu
_ "Ter{ho O prazer de comu-

nova ava�a�che soviética a1:'0ngQ�
. . sobre Krlvol-Rog. .

mcar a v. excia. que a renda
arrecadada por esta Recebedo
ria ultrapassou hoje de um bi
lião de cruzeiros, fato inédito
na história da arrecadação na
cional. Congratulo-me com v.

excia. por este auspicioso acon

tecimento, rogando aceitar
meus cumprimentos cordiais".

MADRI, 30' (U. P.) ---- OS ALEMÃES ESTÃO QUERENDO OBRIGAR ,O MARECHAL PÉTAIN A DECLARAR GUERRA AOS
ESTADOS UNIDOS E:1' GRÃ-BRETANHA.SEGUNDO NOTíCIAS RECEBIDAS EM MADRI, PROCEDENTES DE VICHI, O MA..

RECHAL PÉTAIN CONSIDERARIA INAMISTOSOS OS ATAQUES AÉREOS ALIADOS CONTRA CIDADES FRANCESAS. E, BA.
SEADO NESSA CONSIDERAÇÃO; SOB A PRESSÃO DOS NAZISTAS1 IRIA À 'GUERRA CONTRA OS ANGLO-NORTE-AMERICANOS..

Estará morto Mussolini�?---A-prendjzagem
MADRi, 29 (U. P.) -- Estará naturalmente morto o [amigera- Industrial

do Mussolini? É essa a pergunta que todo o mundo faz, hoje, em A Delegacia Regional do 8e1'
consequência da sensacional notícia de que o ex-" duce

"

sucumbiu, viço Nacional de Aprendiza
entre dôres atrozes, vitimado por uma úlcera de estômago, que lhe g�m Indu.strial chama a ten-

h N- h' f'
-

fiei I cao dos mteressados para o
corroeu as venenosas entran as. ao a con irrnacao o ICIa para a 'd"t 1 blí d "D·'

.

, .

ferid 'f . .

id f' e I a pu ica 'O no iario
notícia re en a, que OI transmiti a por ontes muito fidedignas. Oficial do Estado" e em "O Es-
Segundo um despacho de Madrí, o

..

duce
"

teria perecido num hOs-, tado" , nos dias 7, 8 e 9, e no

pital alemão, há cêrca de 10 dias. Revelou-se que Hitler deu sérias jornal "A Gazeta", nos dias 8,
ordens para que a notícia da morte do duce fosse mantida no mais t 9 e 10, todos no corrente mês,
b 1 d A f h

. _L' I I edital êsse referente à abertu-
a so uto segre o. o que parece, o ue rer receiava que a CllVU ga- d t dinári-

d f I· d M 1··'· A •• •

Ira
e cursos ex raor manos,

çao. o a__ecimento .

e usso I�l tena co�o consequencra imediata destinados ao preparo de em-
a dissolução do PartIdo Repubhcano Fascista. pregados da indústria.

:r

',�

,

"i I
I

,-.

NUNCr=I EXISTIU IGURL

Ao Comércio e ao Público
-

Temos o prazer de comunicar a instalação de nossa filial na próspera cidade de
(resciuma, 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 côrgo do sr. Edgard Carneiro Sobrinho, que há anos nos

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

!---------------.......--------------------------------------------

MACHADO & (IA.

Zarparam de
'Gibraltar

A eleicão do sr. Jorge Dodsworth
para diretor do Banco do Brasil

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

Vin�o Creosotado
"SILVEIRA"

Grande Tónico

Bolsas modernas na
CASA ROMANOS

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

(onsequencias naturais!
Londres. 30 [U.P.] -- Está em cri"

se o almirantado germ&nicpconsequencia de afundamento
couraçado «Scharnhorst». Infol'
mações transmitidas de Mosco
salientam que o Almirante KCU\
Doenitz, respoasável pela ord
dada ao «Scharnhorst» para iritlQ'
ceptar o comboio aliado, apresa0
tau sua renúncia do comando ge
rol da Armada. Segundo consta
Hitler dirigiu-se pessoalmente a
almirante Doenitz, exigindo d
mesmo uma detalhada exppsi

-

dos acontecimentos ocorridfls Q

largo da costa norueguesa. Acre
dita-se que se registrarão it;luma.
ras mudanças no AlmirantaM.
pois que Hitler o acuseu de n

compreender a estrategia na

nazhta.

o preSidente e as
classes armadas

Rio, 29 (E.) - Como vem
acontecendo nos anos anterio
res, os generais, almirantes e

brigadeiros do ar, e oficiais das
fôrças de terra, mar e .ar, em

serviço nesta guarnição, vão
homenagear o presidente da
República, com um almoço
que terá lugar no próximo dia
31. Os participantes deverão
comparecer fardados de bran
co, com passadeiras, desarma
dos.

Rio (Via aérea) - Acaba de
ser eleito, em assembléia geral
extraordinária, pelo Conselho
Consultivo do Banco do Bra
sil, para o cargo de diretor da
Carteira das Agências dêste
ínstítuto de crédito o dr. Jorge
Dodsworth. .

I O novo diretor do Banco do
IBrasil ve� exercendo,

.

há seis
anos e meio, o cargo de secre-

tario geral de Administração
da Prefeitura do Distrito Fe-

O embaixador do deral, respondendo pela tam-
bém Secretaria do Prefeito.

Canadã Em palestra com os repre-
Rio, 29 (A. N.) _ O embaí- sentfanttes da imprJensa junontod àxador do Canadá, sr. Jean De- Pre eí ura, o sr. or�_ h

s-

sy, chegou hoje, de regresso de worth .declarou . q��, ao a-

sua viagem de férias tendo si- vendo Incompatibilidade legal
do festivamente recebido. entre o seu atual.cargo e aque

le para o qual fOI agora eleito,
poderia continuar a desempe
nhá-los a ambos. Entretanto,
como as suas funções no Ban
co do Brasil lhe absorverão
muito tempo, é provável que se

afaste do cargo que exerce no

govêrno municipal, nada con

tudo estando ainda resolvido a

respeito.

Londres, 29 (U. P.) - A rá
dio de Vichí informou que um
cruzador e 9 torpedeiros britâ
nicos zarparam de Gibraltar,
onde ainda se encontram 58
navios mercantes.
Londres, 29 (U. P.) - A D.

N. B. difundiu um despacho de
Madri, dizendo que chegou ao

porto de Gibraltar um com
boio de 27 navios, em sua ma
ioria barcos de 10 mil tonela
das, vindos do Atlàntico.

Foi excluido

Pedfdoo às livrarias ou peto
Reembolso Postal

o comandante do 32' B.C .• de
Blumenau, comunicou à Diretória
de Armas ter sido excluido daque
la unidade o 2' sargento Jaime
Alves dos Reis, em virtude de sua
inclusão no Q.R.E.

Agradecimento e Missa
João Pedro de Oliveira Carvalho

A viuva, filhos, irmãos; cunhados, genros, noras e

netos de João Pedro de Oliveira Carvalho, profun
damente consternados com o inesperado falecimen
to de seu inesquecível e extremoso espôso, pai,
irmão" cunhado. sôgro e ová, vêm agradecer a t ô

.das as pessoas que os acompanharam e auxiliaram no doloroso transe
por que acabam de passar, bem como aos que enviaram flores, car
tões e telegramas.

Em especial, agradecem aos exmos. srs. drs. Interventor· Federal
e Prefeito Municipal e a Venerável Ordem Terceira de São Francisco
da Penitência. as homenagens prestadas ao querido extinto.

Outrossim, agradecem aos srs. drs. Paulo de Tarso do Luz Fon
tes e Sáulo Ramos, monsenhor Harry Bauer e às demais pessoas que,
com tanta solicitude e desvêlo, os auxiliaram nos últimos momentos
de seu bondoso chefe.

Aproveitam a oportunidade para convidar aos parentes e pessôas
de suas relações, a assistirem à missa, que, em intenção à alma do
extinto, mandam celebro.r, na Igreja de São Francisco, na segunda
feira próxima, dia 3 de janeiro, às 7,30 horas. Antecipadamente,
agradecem a todos que comparecerem a êsse ato de piedade cristã. I

Cuidados de saúde e beleza.
O que se deve e Q QUe 060
se deve fazer poro emoqeecee.
Farmócia caseiro. Receituório
prático. Tobe)a prótica pceo
tirar manchas) Decorações de
interiores. Móveis de essrto.

Artigos sôbre cvtcuttore. agri-"
cultura e ossuntos rurais. Épo
co de semeadura das hortali
ças. Unidades legais de me

didos. Medidos inglesas e es
tadunidenses e respectivos con

versões em unidades métricas.
Imposto do Sêtc Federct. TQ.
belo Price.

Problemas, chorados, odivi
nhoçôes, Corno judiar com
os amigos. Tameio de QUe
bro-cabeças. Secção lnfantil.
Anedotas.UM volume, com 260 páginas

:=ts:w.c 11/,
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