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Zhitomir prestes a ser retomada
LONDRES, 31 (U. P.) ---- OS CíRCULOS OFICIAIS ALEMÃES DE BERLIM SÃO DE OPINIÃO QUE A BATALHA PELA
POSSE DE ZHITOMIR CHEGOU A FASEDECISIVAMENTE SÉRIA. SEGUNDO PARECE� OS RUSSOS ESTÃO NA IMINÊN ..

CIA DE OCUPAR AQUELA IMPORTANTE LOCALIDADE-CHAVE.
r.. _ _ _ _ -_-._ - J" .........

funcionários
em gréveMONTREAL, 30 - Pela se

gunda vez em 24 horas, os
funcionários administrativos e

de escritórios da Municipalida
de, em número de 2.000, resol
veram continuar em greve,
pleiteando aumento de venci
mentos. Em votação ontem
realizada, aqueles funcionários
resolveram, por 762 votos con
tra 627, não sujeitar a questão Ano XXIX
a arbitramento.

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

I Sairam muito
escangalhadosLondres, 31 (U. P.) - Des
pachos fidedignos adiantam
que 2 destróiers e um subma
rino nazistas foram rebocados
até Harstad, ao norte de Nar
vik, onde tiveram 'de ser enca
lhados para não ir a pique. Es
sas unidades, que se dirigiam
.para o porto de Narvik, ao que
parece, tomaram parte na ba

ti 8998, talha do cabo Norte, onde foi
•

I destruido o "Scharnhorst".

o
U MAIS .\NTWO lHARIO UE SA�TA CA'I'.\HI'O

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

I Florianópolls-·Sexta-feira, 31 de Dezembro de i 9 4 3 I-------------
De 1400 homens apenas 7 se salvaram A R���oi�. N�O_ P!!!s?'o ���cia��:��!���ESTOCOLMO, 30 (U. P.) - feridos, tal a afluência de gen- rinheiros lançaram-se à agua, as águas do rio São Francisco estavam aumentando de manei
O correspondente do jornal te ensanguentada, queimada e por cima da amurada. Repen- ra consideravel e assumindo proporções verdadeiramente alar
sueco "Allehanda" ouviu um i estropiada. Por todo o navio tinamente todas as luzes se mantes, um vespertino local ouviu o diretor do Serviço de F'lu
dos sobreviventes do "Schar- ouviam-se, através do alto f'a- apagaram, mas os artilheiros viometria do Ministério da Agricultura que confirmou a notí
nhorst", que assim descreve os lante, as vozes de comando dos continuavam atirando. Um im- cia, acrescentando que as águas no baixo São Francisco subi
horrores ocorridos a bordo (la oficiais, pedindo calma. Mas de pacto direto deve ter atingido ram de maneira violenta e espantosa, ímdo além da costa
belonave alemã: -- "Quando nada serviam essas ordens, algum ponto vital, porque íme- imundável de três metros e dez centímetros, atingindo e ínun
os grandes couraçados britãni- porque a corrida para o exte- diatamente o navio começou a dando totalmente as cidades de Januáa-ía e São Francisco. A
cos entraram em ação corne-.' rior era geral. Todos queriam afundar. Centenas de marí- última enchente data do dia 20 do corrente, quando aquelas
çou a noite. As granadas britâ-I fugir do inferno de fogo e tu- nheiros foram levados para \) cidades foram tomadas pelas águas; a atual inundação é ainda
nicas de grande calibre atra-i maça do bojo do navio. Quan- fundo, em consequência da mais' violenta que a anterior, mas o declinio está ocorrendo
vessaram a couraça do navio do uma das tomes foi atingirla ação. 7 homens apenas se sal-I com muito maior rapidez.
alemão, causando terriveis da-: e in?endiad� � as cha!nas en-, vara�, de uma tripulação de I Bolsas modernas na----T------·

--------

nos. Violentos incêndios ir-: volVIam o lecmto, mUltas ma- 1.400 . CASA ROMANOS orpedeado
ªE;[�f��:;i�i��i�:�� Esperam a invasão dentro de duas semanas �E::��:c���:�i��:D:ldEmuitos membros da tripulação ESTOCOLMO, 30 (U. P.) ram que a invasão da Europa Por outro lado, o "N a da li ti

mento de ';Im navio mercante
morreram afogados dentrodos. y g g g norte-americano nas Imedia-

.

h
. I Um porta voz da WIlhelmstrasse pelo Ocidente "se]' a iniciada nes- Allehanda" informa que Iseus compartimentos errnetí- -,

_.

os a

e-I ções da costa norte da Amérí-
camente fechados. As passa-I segundo um despacho de Berlim, tas proximas duas semanas". maes, na espectatrva do desern- ca do Sul. O submarino, que o

gens do interior para o convés: publicado por um diário desta ca- Acrescentou que também os mili- barque aliado pelo Ocidente, es- torpedeou, conseguiu escapar.
estavam apinhadas. Todos ten- i pita], declarou, durante uma en- tares germânicos esperam que as tão enviando constantemente nu- Salvaram-se 70 tripulantes.
tavam passar ao mesmo tem-I t .

t dida
ê

•

d
.

po, ao passo que a espessa tu-]
revis � conce I a � Imprensa e:- operações e invasão não tar- merosos trens e caminhões com

maça os sufocava. Os médicos trangeira, �ue os cI.rculos auton- dem, mas, que os mesmos se re- tropas, abastecimentos e muni

-e as enfermeiras tratavam os zados NaCIOnal-Socialistas espe- cusaram a opinar sôbre a data. ções para toda França.

--------

A censura após o bombardeio IESTOCOLMO, 30 (U. P.) - As autoridades alemãs estabele-
I

ceram uma censura mais severa sôbre a remessa de informações
para o estrangeiro depois do recente ataque a Berlim. Assim, a não
ser uma ou outra informação, mais ou menos vaga, têm-se apenas
notícias propaladas pela agência oficial D. N. B. Sabe-se, porém,
que a artilharia anti-aérea começou a disparar pouco após as "si
renes" haverem dado o sinal de alarme, não se observando os fa
chos de luz dos refletores nem tampouco a claridade dos fogos de
bengala, visto que o emprego dos mesmos, segundo se presume, seria
inócuo, em face dos grandes bancos de nuvens que pairavam sôbre
os céus da capital do Reich.

20' aparêlhos não retornaram
Londres, 30 (U. P.) - Do

I
intensos, não regressaram às

ataque de ontem, contra Ber- suas bases 20 aparelhos ata
lim, considerado um dos mais cantes.

Os russos obtêm novos êxitos
MOSCOU, 31 (U. P.) - Na! zona

I
tou que a qualquer momento os

f de Krivograd os russos rechaçaram russos desfecharão violentíssima
os ataques lançados pelos nazistas acometida .I1a zona, de Kherson, vi
e agora se encontram novamente, saindo alcançar a desembocadura
avançando, embora seja muito te- do Bug, onde está situada Miko
'naz a resistência oposta pelo inimi- laiev. Ao oeste de Kiev, onde foi
go. A emissora de Moscou adian- reconquistado o entroncamento fer-

roviário de Korosten, os russos ob
tiveram muitos êxitos. Oficia.lmente
se soube que aumentou o ímpeto
da acometida sôbre Zhitornir. Ade-

"iemies
....

·-expúisan..-·
trapistas

As autorídades militares alemãs
mandaram aos Tr-apistas de Aehel, mais, as fôrças de Vatutin abriram
perto de Antuérpia, que ahando- caminho até os subúrbios de Ber
massem sua abadia, segundo uma dichev e se preparam para cercar

informação belga. Ameaçando com completamente a, cidade chave de
as mais severas represálias força- Belaya-Tserchov. Quanto ao desen
ram aos monjes a sair de seu mos- volvimen.to das operações ofensivas
teíro, de um momento para, outro, no norte, foram fornecidos novos
sem levar absolutamente nada con- detalhes, Acredita-se, entretanto,
aigo. E esta a segunda abadia de que a própria ausência de informa
"I'rapistas que foi requdsitada dessa ções indioa que russos e alemães
forma pelos alemães, paira servir estão, possivelmente, empenhados
(le alojamento para os invasores. - na luta que decidirá a sorte de Vi-

I :(Calholic Times). I tcbsk.'

ATÉ PERTO DE
SAN V_TTORE

Argel, 30 (U. P.) - Tropas
aliadas abriram caminho até
os arredores de San-Vittore.
Outros despachos acrescentam
que tanto as fôrças do Oitavo
exército como o Quinto Exér
cito melhoraram suas posições.
Ieevelou-se ainda, oficialmente,
em fontes aliadas, que podero
sas formações aéreas ataca-

CASA MISCELANEA. distri- ram, ontem, com pleno êxito,
buidora dos Rádios R. C. A. as instalações ferroviárias de
Victor, Vá vulas e Dsicos. Rimini, Ferrara, Cartalno, Or-
Rua Trajano, 12. vieto e Foligno, na Itália.

II Não acredita
Armarão I muito.•.� WASHINGTON, 31 (U. P.)

- O almirante King declarou:
"Tenho duvidas de que a Ale
manha será derrotada no ano
entrante" .

Vende-se finíssima armação
para estabelecimento co

mercial de luxo.

FELIZ ANO NOVO

Informações na gerência do
ESTADO.

A ferro e fogoMelbourne, 30 (U. P.) - Fôrças
de tanques e de artilhar-ia; e de in
fantaria armada de lança-chamas,
realizando U1ll1 dos mais violentos
assaltos até hoje efetuados no Pací
fico, quebraram importantes defe
sas nipônicas na Nova Bretanha.
Informações oficiais revelam que
os soldados aliados, a ferro e fogo,
arvançaram consideravelmente, no

cabo Gloucester e nos arredores de
um dos mais importantes aeródru
mos japoneses. Acrescentam des
pachos autorizados que a luta pros
segue de forma sumamente encaro

niçada e sangrenta.. Dur-ante os pri
meiros combates foram aniquilados
mais de 200 soldados japoneses. ______________ co

o cão japonês «pediu sôpa» .••

ILHAS SALOMÃO, 30 (U. P.) - Página sangrenta foi
hoje escrita pela "mascotte" duma esquadrilha nas ilhas Sa
lomão. O cão irlandês, que atende pelo nome de "Red", en
frentou um cão mestiço japonês, em plena selva. Depois de
empolgantes lances, acompanhados por grande torcida de pi
lotos, o "Red " não deshonrou a turma. No round decisivo,
o cão japonês "pediu sôpa" e bateu em retirada, "de acôrdo
com os planos traçados". Red, cerno condecoração, ostenta
hoje um chapéu com a bandeira japonesa ...

o «Café Rio Branco»
sauda cordialmente a sua gentiHssima fre

guesia, desejando-lhe
JUBILOSO NATAL

ataques parecem prenúnciO da:, invasão
LONDRES, 30 (U. P.) -- () sentido contrário iam no cum- a censura alemã proibiu qual

"front" aéreo na Europa 0·:::'1 primento dessa missão. Mais quer noticiário a respeito, a
dental continuou muito mov"- tarde se soube oficialmente não ser feito por encomenda
mentado na tarde de hoje. O que essas formações bombar- da agência oficial nazista. O
canal da Mancha começou a dearam objetivos na Alemanha "Evening News" informou
ser sobrevoado, às primeiras Oriental, enquanto a emissora que os bombardeios foi de ex
horas desta tarde, havendo de Vichí anunciava outros cepcional violência, tendo si
momentos em que centenas de 1 bombardeios aliados na zona do destruida metade de Berlim.
aviões se cruzavam nos ares; de Calais. Quanto ao violentís- O .recrudescimento dêsses ata
uns voltavam do continente simo ataque de ontem a Ber- ques tem características de
europeu depois de despejar sua r lim, poucos detalhes foram re- preparação da invasão, como
mortifera carga, e outros em I velados posteriormente, pois os próprios nazistas admitem.

Esses

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A rivalidade entre a aviação
e a artilharia

CAIRO (P�l� Major L. G., derá dizer em relação ao esf'ôr
Lee - Exclusividade do C. E. ço de guerra nazista nos Pai
C. para "O ESTADO") - Os 'ses Baixos no Ruhr na Ale
efeitos conseguidos pela arti- Imanha Ce�tral e no �ul da Eu
lharia em todas as guerras no-I ropa. Hoje já não existe rívali
tadamente na guerra de_ 1914, Idade entre a aviação e a arti ..

provo�a�'�m a conclusao de Ilharia, porquanto a aviação ul-!
9.ue dífícílmente

encontrar-se-I trapassou todas as expectatí
la uma nova arma c_apaz de vas humanas em previsões de
provocar resultados tao assom- guerra. As tremendas destrui
brosos como a artill:aria.. Na! ções ocasionadas pela RAF sô
guerra passada, a artílharía de-I bre o território alemão coloca
senvolveu papel de grande re- ram a arma aérea na posicãolevo no desmantelamento das

I
de uma nova arma de O'uerra

I posições inimi�as, no afu��a- independente de qualq;er ou�
menta dos na"vlos adversan.os Itro engenho bélico e capaz deAnúncios mediante contráto "

,

e nas operaçoes preparatonas agir isoladamente em qualquerde todos os ataques de gran- setor de luta.
de envergadura. Entretanto
justificava-se esse isolamento

1da artilharia em operações ALVARO R IMOSdessa natureza, pois que a I II
aviação ainda na sua fase íní- CIRURGIÃO-DENTISTAcial apresentava-se como uma
arma capaz de operar apenas Rua Vitor Meireles, 18
como um instrumento de reco-
nhecimento das linhas ínímí-

O nazismo, sepultura gas. Porém esta guerra, como
todas as outras trouxe algo ue

da n8"8-o alema- novo. Foi o emprego da avia-
\I ção como rival da artilharia

LONDRES (Por Spectator - Ex- em ações .de desgaste e em ope-clusividade do C. E. C. para "O Es- rações decisivas. Os canhões
t ado ") - .Como todos os regimes de proteção, estabelecidos em
políticos, que sem raizes históricas Dover alcançam perfeítamenapoderam-se dos destinos de um te a costa francesa da Mancha,país, precipitando-o numa bancar- porém nunca obteriam os re
rola econômica e no c�os politico, sultados conseguidos pela ação() nazismo trouxe maiores conse- da RAF que inutilizou todas
quências para: a nação alemã. O as obras bélicas nazistas na
] II R�ich encaminha-se hoje para quele setor e obrigou a retira
-nm abismo do qual, por mais ati- da das unidades navais ale
lado ou patriota que seja o seu fu- mãs para outros portos me
juro govêrrio, dificilmente poderá nos expostos á ação da avia
reerguer-se. Foi prevendo essa, C0111- ção britânica. O mesmo se po-
pleta desagregação de todos os
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o ESTADO
Diário Yespertino

" Quaáoo a.!guém. ts.I CO!IIGo_
lheir-o da Ilustracâo o.-ci.ma. o!àreem
lhe. em runável gesto, wn câlice do
excelente a.peritivo KNOT. lembr&
se v, Si&.. de acrescentar. ao agrad&o
cei a gentileza:EfTEÉ 1.411-
BEl1 (J /'1EU APEI11TIVO

Pi1ED/J.ET(J!

.Redação e Orícínas à
rua João Pinto n.? 13

T�l. l022-Cx. postal 139

Tol1E KN0T

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Mês Cr$
Número avulso Cr$

.No Interior:
Cr$
Cr$
Cr$

70,00
40,00
20,00
7,00
0.30

Ano 80,00
45,00
25.00

UI'f PQO/JQTO 114 KI10TIA./fI/). COI'f. r SEfiUROS
� 'TAdAí �

Semestre
Trimestre

I A Mobiliadora

As anedotas e ptadas aparen
temente ingênuas são grandes
armas de desagregação mane

Iadas pela "Quinta-coluna".
tl ... n. N.),

n 'I ali

Orgulhe-se do seu
relógio!

I JOALHER�Jl6IULLO
recebeu variado sortimento
dos farnoso s relógios

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

Rua Ar crpr e sre Pa va

MAtlLillO & �lA.
AG1I:NCl.hli E REPRESEN'l'At,,;Oll]8

Caixa postal - 37. �ua JoAo Pinto - li,

Florianópot1.
Sub-B.I[entes nos principais mOJlldplo. do

ESTADO

ucues_

Os originais, mesmo não pu.

I
blícados, não serão devolvi

dos.

A direção não se responsa
biliza pelos conceitos emítk

I
dos nos miaos assinado.

seus recursos morais e ma!l:eriais,
que o primeiro ministro Churchill
apelou para a nação alemã inti
mando-a a depor o nazismo que
conduzia a Alemanha, para a maior
cabastrofe politica de toda a sua

existência. A férrea ação da Gesta
po impediu que os alemães f'izes
sem côro nas suas pretenções de
abandonar a guerra e o nazismo
continua a destruir a Alemanha,
Di at a dia, o Reich mais se submer
ge no ostracismo politico e moral.
l-ma depravação criminosa de to
dos os seus costumes, processa-se
em ritmo acelerado, cujo limites
escapam às mais pessimistas previ
sões. O nazismo passará à história
com o cemitério dai Inação alemã.
Depois de sacrificar vários milhões
de homens, de fazer retroceder to
das as suas conquistas mundiais e

estabelecer a regressão de todos os

seus costumes, nazismo prepara
se para realizar- o enterro símbóli
(CO da Alemanha, usando para iS50
'uma completa escolta permanente
de aviões aliados, UIl11a guarda de
honrai dos exércitos das Nações
Unidas e um tumulo dos destroços
gigantescos em que se encontra o

território alemão.

Refrigeração em geral
Sorveteiras-Refrigeradores-Bolcões-Frigorificos

(para pronta entrega) Máquinas de escrever-Rá
dios-M6veis finos-Tapeçaria

Z- S. BATTISTOTTI ,

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

Vítima dos nazistas
Londres - A ATN foi informada

de Oslo que a filha do grande paci
fista dr. Chr. Lange, professora no

Colégio Tor a Lange, morreu de
difteria apanhada 1100 campo de
concentração de Grmí. A família
foi duramente atingida, pois am

bos os irmãos Lange se encontram
agora em campos de concentração
na Alemanha.

Irmandade do Senhor Jesús dos Passos e
Hospital de Caridade

CONVITE
Comemorando esta Irmandade e Hospital a l' de ia

neiro de 1944. seu 179 aniversário, a Me sa Administrativa con

vida todas as Irmãs, Irmãos e Exmas. f.amílias, para tomarem
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
tropo li tario, D. Joaquim Domingues de Oliveira. sendo por essa
ocasião bentas e distribuidas as fitas que constituem o distin
tivo das Irmãs.

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

Presos comuns e
esfôrço bélico

Washington, dezembro - (In
tcr-Aun cr icana) - A Junta de pro
duçâo de Guerra divulgou recente
mente os resuhtad os do esofôrço'i!e-o
guerra dos prisioneiros por cr im

1
comuns em todo o país, declara.(ç;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.. do: "O p atr i otismo estcndeu-se 3

I
'

I
tôdas as instinuições penais fi �n. Viuva DUARTINA FERNANDES participa aos sells parentes e flamou os corações dos pcesos, ftij

amigos o contrato de casamento de sua filha vez a um gráu mais alto qUIC entr,
IRACEMA com o sr. ADEMAR DIAS. ( a população livre". O relatór io d

Junta cita var ios exemplos.
-doações de sangue foram generosa

[e abundantes. Cêrca de 120 �
presos compraram honus de guer-
ra num total ele qirase um milhão
de dolares, o bastante para ad,qui-
rir três super-bombardeiros. Entre:
agôsto de 1942 e novembro de:
1943, as prisões do Estado prç}du
ziram artigos industr-iais de impor
tâtncia para a guerra 110 valor: dw.:
9.880.268 dolares, sobretudo teci
dos. Também Iabr.icaram artigOi'
que antes se considerava imp�ssi""
vel produzir na pr-ísão,. tais coIDO
barcos de as sadto, engradados de-:
bombas, padiolas, etc. Sessenta pri
sioneiros em Massachussetts, ap
sar de avisados de que havia
rigo de morte, apresentaram-se ''I
Junrtáll'ios para exper-iências de 1

j,etar Plasma sanguineo de boi n

circulação hlul11a1na.; um dêle

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

JULIO PEREIRA VIEIRA, Secretário.

ADEMAR e IRACEMA
confirmam.
24/12/1943

santo do
lU

I
dia

André Francisco Corrêa
e Senhora

II Viuva Felícia Anã
Carneiro

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

sr. NESTOR CARNEIRO.

tem o prazer de participar o

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

HISTOR e STELLA MARIS

o
31 DE DEZEMBRO

s, Silvestre, Papa
Silvestre era romano e sentiu o

I efeitos da perseguição de Diocle
ciano. Morto o santo Popa 'Mel_
quiades, foi êle elevado à dignida_
de suprema Se êle tinha, de fato
a inflência decisiva «a conversão
de Constantino Mogno. não se po
de atirmar com certeza. Mas, fora.
de toda a dúvida está que Silve3_
tre era da maior importância pa_
ra a organização da Igreja depois.
que esta, pelo Edito de Milão (313)
alcançara a sua liberdade. Nume
rosas são as suas prescl'ições stJ.
bre a construção das igrejas, soo
bre a liturgia, sôbre a vida do
sacerdotes. Sob o pontificado d
Silvestre reuniu-se o concílio gera
de Nicéio, onde foi condenada
heresia de. Ado, que negava a di
vindade de ]esús. A. este Papa de
vemos os nomes dos dias da se-.
mana. Governou durante mais d
21 anos a Igreja, deixando-lhe, co
mo' legado precioso, o exemplo d
sua vida santa.
...._-..._-_.......�---"' ... ...,.

confirmam
Fpalis., 25 de dezembro de 1943

5 v. 5

I
I participam a seus parentes e

pessoas de suas relações o

contrato de casamento de sua

filha JOAQUINA com o sr.

EGBERTO DUTRA,

Valdemiro Vieira e Maria
Lídia Vieira

Viuva Maria Vieira
Dutra

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
25-12·1943I-

A pessõa enve

lhecida e aba
tida peja prisão
de ventre, reju
venesce, tuman
do com regula-

ridade as

PI LU LA,S
DE

BRISTOL

morreu.

SONVWOH vSV:J
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I VINHOS <cC A S T E L O» VINHOS ((Ci 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
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,O ESTADO Es ortivo 'Os patriotas franceses preparados para a invasãop LONDRES, 30 ru P.) - Os

I que começar a invasão aliada. dos 40 atos de sab�tagem ou
, -

patriotas franceses estão prepa- Segundo consta, todos os grupos atentados contr,a os nazistas. Re ..ANUNCIO DE OCASIAO rados para entrar em ação logo, de patriotas já organizaram pla- velou-se, tamb�m, que r�cente�,..,.,...,.....�..........,._...................------........., nos de sabotagem, para facilitar mente os patnotas destrulfa� a

G assalto aliado à fortaleza de Hi- refinaria de petróleo de Saint
tler. Outros despachos acrescen- Nazaire, onde foram incendiados
tam que diariamente são cometi- muitos depósitos de gasolina.
- - - - - - - - . - - - - - - - - - - - . .-.--..-..-..- - ...

6ms-;;;i�d�···dí;iV;s-:")1ch'cllncis�: �� �A�;�I�e�ús Orist o 1='
I a ceia iÀ cerimônia da círcuncícão usada ( ..

pelos judeus etsava ligada a tmposí-
1 que os hérulos assassinavam ção d� nome. Ora, nunca recebeu me. Fazem anos hoje:

judicialmente os seus reis nino nome de tanto alcance como sras. Sônia Vieira Garcia e Ernes-
quando a abundância das chu- Aquele que nasceu na lapinha de Be- tina C. CONeiro;
vos destqlia as colheitas dos lém. O nome de Jesús separa e une. sritas. Cecília Lobo, Carmen Fer-
cereais e originava dessa forma Separa a humanidade em dois cam- reira de Melo;
a fome entre o povo. poso Une os componentes de cada srs. Miguel Lopes Torres, José Ber-

campo. Uns são unidos no amor ao nardes, Maurício Duarte e

portador dêste nome. Os outros une- .Toão Rafael Sardá;
os o ódio que votam a Cristo. E nãs jovem: Itamar Ferreiro;
há neutros. Pois, o nome de Jesús é menina: Agnes Campos;
um programa; é o programa, o pro- mentno: Milton Portela.
grama de vida tanto dos indivíduos
quando das nações, da humanidade
inteira. Para uns êste programa sigo
nifica salvação, para os outros perrl i
ção. A sorte de cada um como das na

ções depende da atitude adotada pa
ra com o nome de Jesús. Pois, não
há outro nome que nos pode salvar
senã.o o nome de Jesús. E em nome
de Jesús devem dobrar-se todos os Catedral: 6, _ 7, - 8, - 10 horas.

I
jO€lhos: Pois, Jesús é o Senhor elo Igreja de S. Francisco: 7, - 9 no-Universo.

raso

Hospital de Caridade: 6, - 8 [LU-

'Não dê brinquedos a seu filho!
o momen to é sério e não está para brinquedos

- Se quiser, entretanto, fazer-lhe presente util, que sirva para
nux iliá-lo no Iuíur o, ent âo, ponha-.lhe dentro do sapatinho uma bola
de borr-acha 'ÜU, no caso de suas posses o prrmitirem, deposite-lhe em
baixo dia cama, nesta noite de Natal, um arí igo mcíhor-, isto é uma ho
Ia de CO'I1')'O.

- Sr"! assim o seu filho poderá asp irar a mnu br ilh ante s ituuç âo no
mu.nd o de após-guerra ou mesmo nu mundo 'alua l, se a 'guerra não aca
bar tâo cedo.

- () Brusií Iprecisa de tec.n icos competentes, que saibam organ i-
za�' c dirigir uma equipe.

.

- E' em pequenino que se torce o ipep in o. Portanto, v. cntregan
go uma bola a seu filho, mesmo de l emr a idade. está adestrando-o pa
ra as .pUf,'Ii1"<IS ci v i cas do porvia-!

- ])011l() de Ulll bola de couro, () seu filh-o será, desde já, o menino
de mais presltígio da sua rua. 'Será, se quiser, () cap idâo do "tearn ",
nuesano que Lhe fall�e competêncla para tal. Poder-á impor-se, porque a
bola é sua e sem .bola não haverá jugo.

_. Leiuba-e-sc de que todos os g'randes "oraks" do mornenro f'or am
moleques fjp run on.tcm e os que se torn ar cru moleques agora poderãos'er campcõcs amanhã, _

- O mundo é 'uma hola, Quem souber í'in.tar com Illlll:1 bola saber-á Itambém mauobs-ar com (J mundo.
- Seu filho, adernais, pode estar hoje unuilo hem. ':\Ia5 o destino étão capr-ichoso, que, amanhã, não estará livre de se cnconnar numa

sítuacâo ernbaracosn.
_:_ Nessas sihraçõeos de miséria, hú homens que chegam a co mer o

pão que o diabo 'ai)lIaSSOU. Não desejamos isso a 'seu filho. mas não se
rá de pasmar que um dia, pior UIll revés da Iortun.a, chegue a uer neces
sidade até de Cl}I1Wr bola, par-a viver decentemanre. Se 'ele não se ha
bituar desde cr.lança, quando. for homem fekto sle Iambusera.

Não de, portamo, Iivrns [l S'(''lI fi.lho, Dê-lhe uma bola. Niío
pague a.legu.el 'e dur-mu contente, porque essa

bola hem pode SPl' o animo da Iamilia.
(BAH.m DE llTARAREl

c.p, .
•.. JlIIIf' ....

2 que a ilha de Marajó, na

embocadura do ric Amazo
nus , no Brasil, é maior do que
a Suiça, possuindo vastas pla
nícies nas quais é criado o gado
vacum em larga escala; e que é
também naquela ilha que se

fazem anualmente as maiores
caçadas de:'a::aré do mundo
em busca de couros para fins
industriais.

H abllJtaçÕe!H
Estão-se habilitando para casar

o sr. Murilio Barroso e srita. De
lorme Arêas Horn.
�"", ",-"-'�JOJ

Horãrio das missas
de Ano Bom3 que o ôlho das aves notur

nas geralmente tem o duplo
tamanho do das diurnas de
iguai!'l dimensões de Corpo.

4 que os japoneses têm deci-
dida aversão pelos homens

obesca ; e que, sabendo dêsse
fato, as chancelarias -de todas
as nações que mantêm relações
com o Japão procuram evitar
que sejom enviados. represen
tantes diplomáticos gordos para
aquele país.

2 DE JANEIRO rasoS. ,JYlacúl·io. Confessor Puríssimo Coração de Maria (Par-S. Macário nasceu em Alexandria to): 8 horas. .de pais pobres, mas tementes a Deus. Igreja de StO Antônio: 7, - 8 lia-Como era pobre, escolheu uma profts- rasosão humilde, mas nunca se esqueceu Igreja de S. Sebastião: 6,30 horas.de Deus. Cedo perdeu os pais. Estan-
Igreja de Sta. Terezinha: 8 hora.s.do uma noite rezando, ouviu a seguin- Asilo. Irmã.o Joaquim: 6 horas.te voz: "Corta relações com o mundo Ginásio: 5, � 6, _ 7,30 _ 8,30 110-

e entra na solidão para aí servir aras.Deus!" S. Macário compreendeu que Capela de S. Luiz: 7, - 8,30 horas.
fora o Senhol' quem o chamara, des·

Capela do Abrigo de Menores: 7 lto-fez·se de tudo que o prendia ao mun-
rasodo e foi colocar·se sob a guia dos dis- Trindade: Matriz: 8 horas.

cfpulos de Antão. Combateu por 60 Trindade: Chácara dos Padres: 8
anos o bom combate e saiu vencedor. horas.Deus concedeu-lhe até o. poder de fa- J{)ãü Pessoa (Estreito): 7,30 ho.
rer milagres. A Igreja sofria naque· ral.
les tempos os efeitos da propaganda Sã.o José: 7,30 - 9,30 horas..herética de Ario, e por isto muitos
católicos desfaleciam. Entã.o, Macá
rio, deixando. a solidão, foi confürtar
os bispos, sacerdotes e fiéis. Tal foi
a ação de sua palavra Que os herejes
procuraram meio de lhe tirar a vida.
Felizmente, este plano abortou; pois,
o santo. voltou a sua ermida, onde
morreu. Ele deixou uma nlgl'a de vi
da monástioa que, até no Ocidente, te
ve übservadüres.

'Vitória dos velejadores ganchos. Não [ul
-guern os mentores do 1. C. F. ser

meu intento desprestigiar seus de
nodadns defensores. Pelo contrário,
reconheço o valor dos seus timo
neiros, onde sobresái a fignra do
dr. Virgilio Gualberto ao !Deu ver o

melhor velejador do 1. C. �. faHan
do-lhe apenas corageul para compe
tiçik,s de tall natlnreza. Arnoldo Sa
hino ouko elemento de real valor.

-

naoque
convenceu

Rio, 31 -- Perante formidável ns
,sistência, realizou-se _ ontem, à
noite, no estádio do Vasco, a "fi·
nalíssima" entre cariocas II pau
-:-tÚltas, em disputa do .Caznpeonato
Brasileiro de Futeból de 1943.
Desfazendo inteiramente a má

impressão dos 6 aI, os paulistas
jogaram, ontem, uma de suas me

lhores partida dêstes últimos tem
pos, e &6 não conquistaram o tri
·campeonato. por absolut. falta de·
«chance». Dominaram técnica é
territorialmente em todo o trans·
urso da peleja. O "onze" que pi
u, ontem, à noite, o gramado
o Vasco, rehabilitou, de forma

..brilhantíssima, o prestígio do "so
-ar" paulista. A' maravilhosa e

fenomenal atuação do arqueiro
Bo.tatais, devem os quanabarinos
·seu triúnfo. O veterano goleiro
praticou :1efesas simplesmente fan
tásticas, algumas delas bafejadas
pela sorte incrivel, que o auxiliou
'em todo o jôgo. Enquanto Ober-
-dan fez sómente 8.defesas, nos 90
minutos de lutn, Batotais segurou
:nada menos de 37 pelotaços!

Os tentos cariocas foram asai·
.nalados por Tim e JOõ.o Pinto. O
primeiro aos 36 e o segundo aos 39
-minutos, ambos na fase final.
.Leônidas conquistou, aos 43 minu
tos do 2' tempo, o único ponto dos
.lKlulistas,
Eis o movimento técnico da par

tida: CARIOCAS -- Defesas 27; Fal
tas 18; Toques 6; Impedimentos 3;
·Escanteios 9; Bola pela linha de
fundo 6; Tentos 3. PAULISTAS
Defesas 8; Escanteios 5; .P'altas 16;
Toques 5; Impedimentos 5; Bola
_pela linha de fundo 15; Tento 1.
Os dois quadros atllaram assim

"�rganizados: PAULISTAS: Oberdan;
, iolim e Begliomene; Zéze-Procó
'0, Brandão e Noronha; Luizinho,
'ma, Leônidas, Remo e Pardal. .

., ARIOCAS: Batotais; Domingos e

Afarival; Biguá, Rui e Afonsinho;
li, Amorim, Lelé, João Pinto, Tim
"11 Vevé. Renda: 387.740 cruzeiros.

5 que, na India, é muito em·

preqado como alimento o

lírio aquático; e qU9 essa espé
cie vegetal, tão comum nos la
gos de Cachemira, é muito rico
em fécula e tem um sabor mui
to parêcido com o da castanha,Por muito tempo convi vi com

quando residi no helD ba,irro
ele,
da

6 que as brigas de galo cons
tituem a principal mania dos

coreanos; e que ê tão intensa.,
na Coréia, a prática daquele
espo;rte. que o próprio govêrno
instituiu vultoso prêmio para
o galo que anualmente conquis
�ar o título de campeão nacio·
nal.

"Praia de Fóra" onde tive oc:asiiio
de assistir suas helas exibições,
manobrando o barco "Garoto", las
timando sua 3JUsencia nas últimas
competlç.ões. Qua.l a nazão do seu
afastamento" Mário Noeetti, no
mesmo plano de Sabino. No compu
to geral das treis competições fo
ram elassific:ados em primeiros lu
gares: Adematr Pires (Veleiros)
Mário Nocetti (Iate Clube Fpolis)
Rafael Linbares (Veleiros).

Qua.l a razão do fracasso de Ra
fael na última competição? QURI a

razão do protesto apresentado por
MÚl'io :\!ocetli contra êste den(}dado
timoneiro? Ainda páil'a dúvida só
.Jre o valor de Bafael'? Mais lID1<l
ver. ele irá demonstralr sua alta
,�Iasse, pois dentro de poucos dias,
estalrá em demanda da Metropole
Brasileira, onde e0111 Ademan' Pi
,res e Mário Nocetti, representará
Santa Catari'na no Calnpeonatü
,Brasileiro de Barco a Véla. Agual'
demos, pois o emoa['que dos deno
drurlos velejadores barrigaveroes e

o resultado final do certame máxi
mo elo Iatismo brasileiro.

Arybaldo Povoas

As autoridades resp6nsiveta pel.
fiel execução das Estatísticas MIlJ·
�:re8 podem exigir, sempre que ho.�
ver dúvida quanto à veracidada d.
qualquer iuformação, que cada t••
formante prove o que declaro.. ,�
má-fé constitue crime contra _ -
nrallc. lI_dnu.1. (D. R .... )
�._.""._,...-..- ..._...-......._• .:-."..-."..,._...-...-Jí';;;;;;i;í;;;;t;-;;;éi;RIO, 30 (A. N.) - O conhe

cido médico e cirurgião pro- VENDE-SE Uma cbácara
fessor Maurício Gudin, quando com 10.000
ontem dirigia a sua bicicleta, mts.2 contendo pequena casa e

devido à falta de gasolina pa- muitas árvores frutiferas de
ra seu automóvel, ao desviar- especiais qualidades. Ver à rua
se de um cachorro, sofreu tre- CeI. Texeira, 15, Biguassú. e

menda queda, tiracturando o tratar cÇlm Lyra, Borges &
crânio, sendo o seu estado bas- Cis., rua F, Schmidt, 44,
tante delicado. , nesta capitaJ. 7 v. 6

CARTÃZES····Õ-õ···õiA

o� convocados que
nio se apresentarem
Rio, 30 (A. N.) -- o Minis

tro da guerra, respondendo a
uma consulta do Comandante
da 4a Região Militar, declarou,
em aviso, que os sorteados con
vocados e não apresentados'de
vem ser considerados como in
submissos e a êles serem apli
cadas as penalidades do art.
186, do Decreto-lei 1.187, de 4
de abril de 1939, agravadas
com a situação de beligerân
cia em que se encontra o país.
Á estes insubmissos não deve
rá ser atribuido o texto do de
creto-lei 4.766 de 10 de outubro
de 1942, em virtude da convo

cação ,dos mesmos não ter sido
ocasionada pelo estado de
guerra e sim por uma obriga
ção estatuida no art. 1 o d� de
creto-lei 1.187, de 4 de abnl de
1939, obrigatoriedade esta vi
gorante tanto em tempo de
paz como de guerra.
_ ..... _ ..... ,. ,

As anedotas e pIadas aparen
temente Ingênuas são grande",
armas de desagregação man('l

Jadas pela "quinta-colnna".
(1.. D. N.),

HOJEHOJE 6a.telra

CINE
A's 7,30 horas:

Joan Bennet, Frances Lederer e Lloyd Nolan, num fiI�e im
pressionante e que no gênero constitue uma grande novidade:

Casei-me com um nazista
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB)

MASCOTE DE EXERCITO (Desenho Colorido)
Preços 3,00, 2,00 e 1,00 Livre de Censura

Várias
o Figueirense não mais excur

sionará a Joinville
-- O contráto do arqueiro Juran

di!' com o Flamengo terminará a

28 de fevereiro de 1944. Consta que
o excelente arqueiro paulista já
firmou compromisso com o Corin
·thians.

-- O Corinthians ofereceu a quan
tia de 130 mil cruzeiros ao Fla
mengo, pelo «passe» do famoso
zagueiro Domingos.

. O Fluminense excursionará à
Bahia no próximo mês de janeiro.

-- O Santos pretende contratar
os jogadores Machado, Jaú, Boli
nha e Spinélli.

Ê$ti---�
preso Roosevelt

WASHINGTON, 30 (D. P.)
-- o presidente Roosevelt con
tinua resfriado, mas, sem fe
bre. O chefe da Nação está des
pachando em seus aposentos
particulares.

JORNA:qA DE HERóIS
Sejam minhas primeiras palal

V'l'as de intenso louvor aos de
-nodados timoneiros do "Veleiros
da Ilha" Ademar Pires, Linhu
.1'es, José Buchele, Bafael Unha
res Fillho e seus valentes al1-

-xilia,res, pela maneira: hrilhan
te com que s'e conduziram nas

três competições realizadas sob
'os auspicios ela F. Y. ;\1. S. C. Em
'disputa do Ca,mpeonaLo esta.dual de
barco a véla. Foram vitórias J11e

nloráveis CJue ficarào gravada.s ila

llJente dos aficionados do dificil es

'Porte. Enf,illl campeões de barco a

I'éla de 1943; nunca tive clulvida so

ihre o vaJor dos timo.neiros elo "V\)
ei.ros ,]a Ilha". Haja visto, minha
i'atnp�:l1ha, qlW1H!O da estadia aqui

CINE «I'MPERIAL"
A's 7,30 horas:

centenas de orquestras, num filme
ótimos números de música:

Noites de rumba
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB Nat.)
COMICO TRANSFORMISTA (Desenho)

Preço único 1,50. Livre de Censura

alegre, comBer t Whee ler e

Decreto-lei
RIO, 30 (A. N.) - O presi

dente da República assinou de
creto-lei, instituindo o plano
de obras de equipamento para
vigorar por 5 exercícios, a par
tir de janeiro de 1944, estiman
do-se a execução total do pla
no em 5 bilhões de cruzeiros e

aplicável, pela quinta parte,
sob forma de orçamento espe�

1 cial.

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

Amanhã no ODEON às 2, 4.30, 6·30 e 8.30 horas:
Bob Hope e Vera Zorina no técnícolor que é o espetáculO mu

sical mais divertido e bonito deste e de outros anos:

Sucedeu no carnaval
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Pr êrnio da Ser i e C. o. 228975 -- Premiado com uma construção no va lc r Cr$
Serle A

100 000.01
Serie B

Os lordes sabem ser heróiSIEmpresa

Grande «réveillonD ele
São Silvestre. Os· srs.
sócios, que desejarem,
poderão reservar me ..

sas na Joalheria
Moritz

x

CrediloMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

SortpLJs nos dias 4 e 18 de cada mêll.
PRÊMIO M�IOR CR $ 0.250,00
Muitas bonificúções e inscrições de pagamentos.

Médico gratis

NOTE BEM todas e6tl\8 vantagens por apenas
, Cr $ 1,OC. Tudo que promete cum

pre incontinpote. Não existe igual. Não reflita e não
du.i(te um só instante. Conc'Hra para o próximo
sorteio. tenha cofiança, que, quando menos es,erar, 8

sorte virá 80 seu encontro
Conserve bem na memória os dias ". e 18

Construtora Ltda�

].0 Prêmio 0.°

LONDHES, para este jornal damcntc qu.uto o pcrrui l in a cau-

Lord Lyell, que contava 29 anos de tela, e nunca perdiam de vis!a (j Em Co b-
-

BC· d S Iidurle c cujo lema de família er>1 e seu vulto que ova �e �!gacha\'a e m; .L m Inacao com o anco ruzelfO o U
é "Ser bravo", acaua de ser co n.!c- 5C movia com celeridade. Correndo "

Icorado postumamente com a "Cruz rapidamente, ao se aproximar do S A São Paulo.1:1 Vitó rir.". LU!'d Lvr-ll, teuente (.'0- posto da rne trulhadora, loid Lycll
J'iissiollado no posto de capitão, me- atirou uma granada de mâo que, ��I'- Resultado Oficial do Sorteio do dia 29 de Dezembro de 1943
receu a ruais alta distinção com que rcmessada com precisão, mutou to
a ilustre pútr ia honra os seus l,rú- dos os componentes que gua rnc
homens e os 3CUS heróis, pelo falo ciaau a peça. Quas! que no mcsmn Ide, pertencendo aos Guardas r�- instante, o sargento e dois solda
cocesses, revelar "direção destaca- c:os o rum feridos, fic�,!)1(lo sómen-/Ida, bravuru e sacrif'icio próprio". le o capitão Lvcll com dois solda-

Os Guarrlas Escocesses, depois de dos para ajurlú-Iu na tarefa de fa
combaterem durante cinco dias

e1lzer
silenciar o canhão de oitenta Icinco noites consecutivas, chea.i- e oito mi limcl ros. Sem hesitar poz

ram, finalmente, com relativa segLl,- se a corr-er ,c, 1l1111l ou dois se�l:n-1
rança, numa encosta das colmas dos, sob o togo de colx-r-tura f'cif o
tunisianas. Na frente do corpo dos 'pelas armas do c, bo, conseguiu
Guardas Escocesses ficava Djcbel t-hcgar ao lado eSLJLJ(,l'Clo do em

Bou Arada, seu próximo objetivo. basernento e, scrvludo-sc de lima

Entretanto o avanço estava- sendo baioneta, caiu sôb re o inimigo an

contido-por .dois embasamentos de f es que êst c pudesse disparar mais
canhões, num dos <lu ais estava um de uma vez.
r-anhão de oitenta e oito milímetros DIU-ante os minutos que SI' segui
o, no outro, u'a metr-alhadora pe- rmn, Lord Lycll combateu corno

suda. Tão violento e continuo era um louco con l ra trcmcndus desvan
o fogo inimigo despejado por essas hlgens e conseguiu matar certo nú-, a) ROGERIO AGUIRRE
peças que Lord Lyell 11 ão tardou mero de in imigos a n I ('S de ser do-
cm compreender que, a não ser que minado e mortnlrnentc f'erido. Os Gel ente geral
ambas fossem dstruidas, o avançol pOllCOS sobreviventes do emhasa
não- poderia prosseguir. Reunindo, monto bateram em ruí irurla. mas

pois, um sargento, um cabo e dois alguns deles morreram qUEilF!O tu-
guardas-osúnicoshomensdispo·- giam, deixando () canhão abando- O l t d d . te i

,.

di d ""R'�' T< 1"'· "d' c:;:- Paulo. às 17,1-8. 1-9 � 20níveis que não se encontravam na-lo. resu ao o" ,0, s?r ela �" Irra la. o �ela al..010 -::-.xc� sicr ie .....ao . '"

,

atingidos pelo fogo do adversário O capitão Lvell regou com seu horas e pela RadIO TUPI, do RIO, as 21,15; sera ainda publicado oos jornais Estado de S.
- cond:"ziu-(l:s em silêncio rumo sangue o sólo !LI>lli�iano, lI!as o.

raIOjPaUlo",
"Úiário de S. Paulo", "Folha da Manhã", e Fo.h a da NOite", de S, Paulo, e pe lo "0

aos ca�hoes, . e que os canhoe� foram sl.lencmdos Globo", e "Jornal do Brasil", do Rio, no domingo seguinte ao dia do sorteio .

. Os ClllCO homens scgu:Il'a.lll na, (' () avanço dos (,nardas pO'de )lros-
frente, lllas logo de.pois o .capitão' beguir. Foi o vrimcirn Par �o Rei Inspetoria Regional em Florianópolis-Rua Vitor Meireles 18 (sobrado), sala n' 2
Lyell adeanlou-se aos seus homens, I no a ser agraclaclo com a "Cruz d� I

embora .estes o seguissem tão rapi- Vitória.", na guerra atUal.

2 "

3."
4."

17953
2 7953

Uma construção de
Um terreno de
Um terreno de
Um terreno de

37953
47953

S." 57953 Um terreno de
la Pr êmio s - Os títulos com o final n." 7953 (Milhares)

100 " 953 (Centenas)
120 " 57953 (Invertido
240 7953 (Invertido
1000 53 (Dezena)

10000 "
.

3 (Final)
Tota! dos prêmios distribuidos em cada série Rs.

o próximo sorteio

1Hitler iá conhece os IIsUbterrâneos d,e
Berlim

s, PAt:LO (Por P. Xisto - Ex
clusiviclade do C, E. C. para "O
Esfado") - Conta-se qu;e por oca-

I Si.�OA c�o úitinio ,alaq�e da a,:iaç�il)bntalllca sobre BerlIm, o dItador

II nazista roi apalllhado na capital e

foi obrigado a refugiar-se durante

longo temJlo nos subterrâneos an-

ti-aéreos' ela, capi tu I berlinense. Po
fleria Hiller haver sonhado com o

que es.tú -acrmtl'cendo na Alema
nha? Tinhw garantias formais dos
seus auxili3!res, de crúe os aviões
ii1g1eses jamais deixariam cair bOI1l
bas em território alemiio; sentia-se
forle f' indestrutiy_el, com a força
armada ([ue acuIllulfura durante
anos de hipocrisia e despistamen-
Ilo. COl1tav�1Jll-lhe e ele acreditava,
qUle poderia alcançar a vitória sr,
bre o lllundo cm pouco tempo, (:,,111

UJIl minimo de esforço: bastaJ\'a ,'1'-

..............................................m.....

(a) ANTÓNIO MUNHOZ
Dir= s upe r .

será realizado ii 29

c-. $30.000,00 c-. $ 50.000.00
c.. $ :>.OOO,OU Cr $ 10.000,00
c-. $ 3.000,00 Cr. s 5.000.00
Cr . S 1:500,00 c-. $ 5,000,00
Cr. s 1 :500,00 c-. $ 5.000,00
c-. $ 5.000,00 c.. $ 7.úOO,UO
c-. $10 ooo.oo Cr s 2000000
Cr. $12.000,00 Cr. $ 24.000,00
Cr. $l2.000 00 c- s 24,000,00
c-. $10.000,00 c-. $ 20.000,00
Cf. $ 50.000.00 c-. $100.000,00
Cr. $140.060,00 c-. 270.000,00

- Dr . F. da Gama Cerqueira
Inspetor Federal de Sal teias

de Janeiro. de 1944

Regresso de Missionárias

FARMACIAgucl' a voz e o mundo se Clj0cll.0-

I
ria aos pés do "grande ditador'. do Farmacêutico NILO LATIS
Agora, submet.ido a ;),taqups aérellS Hoje e amanhã será 8 sna preferida

I Jiluito peiores dos que prOpOI'ClU- Drolr.... nacionais e estrangeiras - Homeopatias - Perfrunar18J1

\ nOll aos seLlS inimigos, o qur; esta- Artigo. de borracha.

rfl pensando o "fuehrer" nazista'"? Garant...se a exata observância no re<:'.eltuárlo médico.

\ Vendo SLuas Jl1a1iores cidades, sua PREÇOS MóDICOS.

____________________I II!. potencia industrial, o seu e,(É'rcitco I �•••••••••••
e a sua avLação serem destruidos I • •

I ��:IP����S:I�����.t:l�Ç��a�e p:;�e�'.:i) C��l� I i OI$c,..

� �o,�r rj$ i
quistar o mundo? Escondido !lO I : :

II abrigo, o que se tel'Ú passad0 reia,' : :
d' l'

I
I cabeça esse mega Olna,maco, que I •

•

C()�ll �C�IS princlplOs - .ou fali il de
I : :

pnnclplOs - trouxe ao mundo u: COLUNIBlA:n1aior guerra de tüc!os os tempos?':
- . :

O que se llerÚ passado pela ca.beça: As mais famosas músicas, com os mais :
ele Hitler por cerlo não terá �i:iJ • •

. .

1 I t t •• famoso" a,t-"t ... s. ••maus anlllUH 01' ([) que con5 "In e- " ' '"

Imenlc passa pela cabeça rl� llli- : /

S NOVIDADE S :
!lhôes de alemães, parentes dos: ULTIMA _.:
'mortos da Hússia, habitantes das. N RAD IOl R

fi

c.iclr-,des bOl11barc!ca,clas e dos solda- I a i« I .' » !dos continuamente derrotados. • •

: Rua Trajano, 6 :
Comprai na Cf' SA !\1[SCE • •

\ m •
L_'"\�EA é sabeI economizar: 1 l9ce.e••�g!I'JDGUIlOGO.�00C)IillCl�tiH'GO@1iJUv.wllt�@.Go.oo-

Missionárias norte' americanas internadas J:e1os jaJ:oneses
depois de ocupação de dil/ecsQs povoações chinesas, deixam o naviQ
que as conduziu à India Portuguesa de acôrdo com um convenio da

troca de prisioneiro (Fóto Inter-Americana).

ESPERANÇA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MÉ_DICO-----

DR� MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Auer fe iaoarne n to e Longa Prática no Rio de Janeu-o
.ULTAS - Pela manhã: diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos
os, 'Ias Ifi.:W à. 18 horas - CO;\SULTóRIO: Bua João Pinto n, 7, sobr-ado -

: 1.461. - Residência: Rua Presideute Coutinho, �3.

MARIO)R. WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Medicina da Universida<ie do Brasil)
r tern o do Serviço de Clm íca Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do

Departamento de Saúde
CI,IN rCA lU[.;J)ICA - �loléstias internas de adultos e crianças. CONSUJ,TóRIO

IIDSIlJiJ:NCJ..\: J{ua Fetrpe Schrn id t 11. :.18 _ Tel. 8J2, CONSULTAS _ Das 16 .\s lS.

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 (AlISENTE)

DR. SAVASLACERDA

o fim de um submarino nazista

-tn ternv do Serviço ci,o Professor Leônidas Ferreira e ex-estagiário dos Serviços
do dr. Gab"iel de Andrade (Rio) e dr, Pereira Gomes (S, Paulo)
(Diploma de habilitação do Conselho Nacioua l ele Oftalmologia)

ef .. do Servlco de Oftalmologia do Depar-tamento de Saúde e Hosptt-rl de Caridade
Clinlca médtco-cn-úr-gtca especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CO!\'SUI/J'óIUO: Rua Felipe Schmldt, 8, Fone 1259 - CONSUVrAS: Das 15,30
18 horas - RESIDtl:NCIA: Cousetheíro Maf ..a, 77 - FLOHIANóPOLlS.

Esta fotografia evidencia cl�ramente os efeitos da luta que
se trava contra os submarinos nazistas, Uma bomba lançada por um

aparelho do, marinha norte americana atinge em cheio um submori
no, errq ucmto outro procura subm.ergir precipitadamente. As unidades
que participaram dessa ação têm a seu haver o mais alto record que

regista a história naval em submorinos afundados.
tFóto da Inter-Americana).

os Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospital ;.

co�J�l$�R��D�����i:é�����2l !DF��I�S405
I

� Fundada em 1870 _ Séde: B A tA
Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 horas > INC:ENDIOS E 'fRANSPOR'r}�8R

ESDTDÊRNC.IAL:nAua UMarRechOalGUDilheArmeU'5·RFoAne
783

��.
Capital e reservas ""

(]'j;,:�� '.i�' ��i���� 'd�' ��4;;
. ,. c-s

.. Responsabilidades "" ,," .," .. ",' .. " " .. ,., Cr$ 4.999.477.500,58
DOENÇAS DE SENHORAS - VIAS URINARIAS _ CIRURGIA Receita ,," ,." ".' .. , '.,'. - , , , ' Cr$ 70,681.048,20

Tr-atamento especializado das afecções do Apare lho Genital Feminino, Ativo '" ' ," "".",.,,'.,.' ,.".' Cr$ 105,961.917,70
Tratamento moder-no ela Blenorragia Aguda e Oroníca, sob controle en- Sinistros pagos nos últimos 10 anos ",.""""" .. Cr$ 64,986.957,20 Uma 6di'áo seráaoscopíco (URETROSCOPIA) e de taboratõr+o. Aparelhagem elétrica para os trata- Responsabilidades, " , , " '." ,,' ,'."., .. Cr$ 76,736.401.306,20 ,

.,entos .espectallzados. DIATERMIA - INFRA-VERMELHO 7 26 744 suspensaCONSULTA::', UtaJ'lametnte' das 14 as H� heras REt;'IDÉNClh: Tiraden,es, 1,Sobrado) Bens de raiz (prédtos e terrenos) """"""""" Cr$ 23. 4 . 5 ,

CONSULTóRIO: Tiradentes, 14: FONE: i.tHi:;, AUSENTE DIRETORES: - Dr. Pamfilo d'Ultra F'r elr-e de Carvalho, Dr. Francisco Londres, 29 (U. P.), - Di-
de Sá e Anísio Massorra.

zero despachos de Berlim queAgências e sub-agências em todo o território nacional. _ Sucursal no
Uruguái. Reguladores de avarias nas pr ínctpaís cidades da América, Europa a edição vespertina do "Deuts-
e Africa. che Allgemeine Zeitung" será

AGEN'rl<J EM: FIJORIANóPOLIS suspensa a partir de 10 de ja-

I
C A ]H P OS· I.J O B O & C I A_ - Rua Felipe Schmidt, D_ 39 neiro próximo, em vista da es-
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA" d

-

d b 1SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAí, BLUME- cassez e. mao� e-o .ra,· pape,
NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL etc. Continuará a circular, en-

..
_ __ _••;........,....,. � _ __..__ -_-_-_-__-_ tretanto, a edição matutina.

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS

DR: BIASE fARACO
MÉDICO - chefe du Serviço de Sif'ilis do Centro de SaúdeDOENÇAS DA PELE -- SíFILIS - AfECÇõES URO-GENITAIS DE,AMBOS OS SEXOS - HAIOS INFHA-VERl\IET.HOS E ULTRA-VIOLETASCONSlJLTAS: das 2 ÚS 5 h. H. 1 'elipe Schmidt, 46

HES.: R. Marechal Guilherme, 3,) - FONE 1648
-----

i(NSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO '.

DJALMA
UR. SAULO RAMOS

IllplollladA pela MaternIdade
de Florianópolis

"' ......"Ie chnma.l08 • QQalqo.,.
bora

DR. REMIGIO
CLíNICA MÉDICA

Moléstias in ternas, de Senhoras e Crf
....nças em Geral. CONSULTóRIO: Rua
Felipe Schmldt - Edifício Amélia Neto,
'Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE·

SID:€NCIA: J Largo Benjamin
Constante, 3

ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

gla e Ortopedia, Cltntca e Cirurgia
torax. Partos e doenças de senhoras.

'CONSULTÓRIO: R. João Pinto 1 Diá'
rlamente das 15 às 17 horas. RESIDll:N·
elA: Almirante Alvim, 36. Fone 751. 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, afe
ções das vias biliares, rins, etc,
Aplica n ,Pnf"tlnlO-torax artificja,]
pára o tratamento da Tuberculose
Pulmonar _ Tratamentos moder-

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

esquina Felipe Schmidlt
Das \I as 12 hrs., e das 14 às 17 brs

T,l'lefone 1.475

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

da Universidade de São Paulo, onde foi
Assistente por vários anos do Serv.iço
'Cirúrgico do' Prof. Alípio Correia Neto
(Primeira Cadeira de Clínica Cirúrgi�a).'Com prática na clínica ginecológica do
Prof, Sila O. Matos. Assistente do servi�o'de partos do Prof. Domingos Delascio no
"Hospital Leão XlII",
Cirurgião do estômago e vias biliares,Intestinos delgado e grosso, tiroide. rins,

Próstata e hexiga, Varicocele, hidrocele,
v;J.rizes e hérnia. Doenças de Senhoras e
'Partos.

.

Consultas, Das 9 às 12 horas nu

'Casa de Saúde São Sebastião,
Opel'a na Casa de Saúdf'

São Sebastião

Não tenhas dúvida em de-
nunciar um "quinta·coluna",
Por mais que pareça teu aml·
go; não merece,tna estima um

; traidor da Pátria. (Lo D. N.).

Ào tentar esquivar-se às determi.
!Iacões dos órl!ãos de Estatística Mio
litar, uma pessoa revela o que é:
inimigo do Brasil. E para. os inimi·
rO!i1 do Brasil, Il lei é i[\flexlvel
[.D. E. M.).

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAtA"

71.656,189,20

o Maior
Dileta do
Mundo

PERDEU-SE
llas imediac;:ões do comércio, a

narte inferior de uma caneta
PACl{ER. Gratifica·se a pessoa que
entrega-la nesta redação.

/

A história do filho do «Falcão Ne
gro. que,com 55 anos de idade, é o
maior atleta conhecido! Leia em

SELEÇÕES, de Novembro. E,mais:
Vamos ver o Hara-Kiri? A
monstruosa tradição do hara-kiri
define a barbárie japonesa, Leia
e pasme ante os detalhes dessa
prática sanguinária e rnul ti - se

cular, em SELEÇÕES ... Pago 23.

Salvos do Fundo do Mar
E desta forma foram salvos os

navios traiçoeiramente afundados
em Pearl Harbor... Pág, 59.

Como se apaga um sorri
so. _. O heroismo e o espírito de
aventura, no mais duro e arris
cado dos serviços civis ... Pág. 69,
Que aconteceu em Sebas
topai? Um grande livro resu

mido num grande rrtigo. Relato
de uma sobrehumana epopéia, vi
vida pelo povo que desmoralizou
a «blite-grieg> ... Pág, 37,

EspeCialista em moléstIas de senbores _

Partos.

OELLMANN
ALTA CIRURGIA ABDOMINAl.: ","tô· A Estatística Mm'ar, destinada a

•

� mago, vesícuta, útero, ovãríos, apêndIce, facilitar a preparação rápida, e tio\ ,. tuIIlOI''''', erc, _. CIHURGIA PLAS'l'ICA das da Nação, exige que todos .osormado pela Universidade de Genebra 00 PElttNl<JO �,HéJ'nJas, hldrocele, V& dCom prátíea nos hospitais europeus perfeita quanto possível, o apare-
-Clíníea médica em geral, pediatria,_ doen-

rtcocele. 'I'rutamento sem dor e Oller8i)ão Ihamento material das fôrças arma
de l:teOlorrullles e val'tze� - F'racturas: brasílelrcs lhe prestem cooperação,'ças do sistema nervoso, aparelho' geníto- II

.

urlnário do homem e da mulher
"Il:ure lOS de l:'êSRO, Opér-a n08 Hospttaís Subtrair-lhe apóio é trabalhar eem-

A8slate. Técnh'.o: DR. PAULO TAYARES
de FlorianópoUs. t". o RraAiI em pena. (D_ E. M.).

Praça Penetr-a e Oliveira, 10. FOne, 1.009, _-_......_._-_-.......-..,..-_._-.....- .....-.-OÍ"""Ourso de Radíologra Clínica' com o dr. H ..ráI1o: Das 14 às 16 boras, diariamente. O menstro,Manoel de Abreu Carnpanar ío esse r,u-
•-lo). Especializado em Higiene e Saúde HELENA CHAVES S'OUSAPública, pela Universidade, do Rio de Ja· �"':FERMEJJRA OBST"'TRICA br.-.n'ca,lha-Oneíro, -- Gabinete de Raio X - Electro·,;;" ..

cardiografia cllnica - Metabolismo na- (Par-teír-aj O tenente D. S. MeN. Nerchoyle-&ai � Sondagem Duodenal - Gabinete
de fisioterapia - Laboratór-Io de micros
copia e análise clinica. - Rua Fernando
iMachado. 8. Fone 1'.195. - F'lor ianópolts.

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

SELEÇÕES para NOVEMBRO

Acaba de sair
Apenas Cr.$2,oo

Representante Geral no Itrusií:
FERNANDO CHINAGLlA

do RD.'sário, 55·-4 - 2.° anda-)' - Rio

Carnpbell, comandante de . um sub
marino, descreveu da seguinte for
ma o encontro da unidade com um

4,ó taZQl" cuer'llgtà dQ Cem-

PVdg 'V1dCJ Q<j-,
I

�UQÇd de ni-

cluir d mard

V;l�dg0 gdbd'o ,J
Praça da Bandeira, 53 _ lob. monstro do mar:

IAntilro Larlro 13 .de Maio. "Pouco antes de subir ia, superfi-

I cie, numa tarde, diversos homens
Dr. Newton L. d'Avila na sala til' guarda do �Ulbmarin,)

- Médico -

perceberam um ruído fraco e não
Ex-interno da Assistência Municipal metálico. Depois de ter sido al-
e do Serviço de Clínica Cirúrgica
a cargo do Prof. Castro Araujo, cançacla :li supcrficic, descobriu-se

do Rio de Janeiro.' que a extremidade do tubo por 011-

V i as u rrnanas - Operações de se transmitiam ordens para o
Consult: Vitor Meireles, 28. canhão e os aparelhos de mira 11-Atende diariamente às 11.30 hs. e,
à tarde, das 16 hs. em diante nham sido a,d�atados, (�lIe, a extre-jResid: VidaI Ramos, 66. midade poster-ior tio refendo tubo

IFone 1061. havia sido entortada e arcancada l

DR AURÉLIO R,OT
-

L de sua ligação com a ponte de co
. U O mando e que 'o próprio canhão es

tava coberto por uma substância
negra e viscosa, com acentuado
cheiro de peixe.

PETISCOS - Rell-meps - Herrings _ Pickles - Cama
rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas _ Ovos de
tainha fumadas - Pernil - Pasteis - Empadas

Salame - Peixe frito, etc, etc.

"A Bandeira Nacional quando em prés
posição borizontal, e irá a? c�nt.r() da
testa da coluna, se isolada; a dIreIta da
testa da coluna, se houver outra bandeio
ra' à frente e ao centro da testa da co-

hI�a, dois metros adiante da linha pelas
IJemais formadas, se concorrerem três
on mais ban{lf'1h·a�". (ne."r�to-lcl nw 4.545,
de 1942; - Al't. lB, N. :H.

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

, ' Roa Conselheiro Mafra 4 e 5 - FONE 1.642Quando checou o d ia, descobriu- ,
• ,.

se que todas as partes móveis do I Entrega a dOlDlC!l!.0__ . • _ . • _ •

��l:l:l�(I)."��:'��:�:",;:: �i,:;�:!n;:';,:7; I "U'·ífR--·--··"-E-----·--ií-R·--·M-"·-·a----Z··--E-·-M-
....·--..

·O·� -Ror-. -I· -[-
-

·Nor•
-

-T-
-

.[-SIdo removlda1• o llletal, «uc e,ra co- JI JI .
berlo pela pintU1'a" fôna polido de
lal forma, que Pl�'ll'ecia ter, sido em- Rua V, Meireles, 11
pregado um ])0 1( OI' J11 ccalll co.

Em seu relatório oficiall, o co

mandante do submarino diz acredi
tar - que o seu submersível "te
nha sido tomado, por engano, como

inimigo ou como c01llpanheiro por
algullI peixe, amoroso ou míope,
que possuia, uma pélc singularmen
tc rija. Pelos danos acusados, seu

tamanho devia ser con.siderável;
mas sua forma ficou sCI�do comple
to mistério", - CU. J. B,).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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avisa o distinto público de Florianó. I'

polis de que acaba de· receber 'be
líssimo sortimento de verão.

de tropicais, linhos, brins e casemiras. Variado sortimento de sedas.
umo visita, sem compromisso, á «A Exposição»

PRAÇA QUINZE !'lo 11

Ternos
Focam

(

EMPRESA CONSTRUTORA UNIVERSAL
Departamento de Sorteios autorizado e fiscalizado pelo Govêrno Federal

Carta Patente, n. 92
Matriz S. Paulo· Fone: 2 ..4550 Caixa Postal 2999 -End. Teleg, Reg. «Construtora»
Rua Libero Badaró 103-107 Ftlrais em todos os Estados e Agências no interior

Resultado do Sorte ia realizAdo p m 27 de Dez9'mbl'o de 1943
I' Número Sorteado 7283 2 Número Sorteado 6154

NUMEROS PARA O SORTEIO
Planos Mundial "B" "C" "D" 47283 Plano Univ�r!al "H'" 154283

fv1undial «B» Mundial «D»
i P'emh
2 Pr emí«
:{. Pr emto
4' Pre rnl«
ê: Premio

30.000,00
30.00000
so.ono 00
30.000:00
3J.OOO,OC

47283 Valor c-s 25000,00 t Premio 47283 Valor o-s 20.000.00
57283 V81(�r c.s j4.000.00 2' Premio 57283 Valor (r$ lP.OOO,OO
67283 Valor Cr$ fi.OOO,OO 1-,' Premi« 67283 Valor C'r$ s.ooo.on
77:1.83 Valor Cr$ :, OOu,OO 4' Premio 77283 Valur Cr$ :i.fJOO,OO
87283 Valor Cr$ :3.(100,00 '5' Premio 87283 Valor . t r$ 2.000,00
O", Ij(lll(lf; com 4)� I O... utulns com os

Os títulos com os 4 fiuiif:'N 7283 Vtdor C.$ t.sco.oo 4 Iinaes 7283 Valor C'$ 50ü.00
4 tiMeS 7283 Valor Cr$ 9.000,00 O,. títulos CCJID o� t O ututus com 08

3 finl1i" 283 Vt\l(.r' Cr$ �OO,OO ! 3 Iinaes 283 Val()r c-s 50,00
O� títulos com olol ; O« titutos com O�

2 fil,H.'" 83 Vlllnr Cr$ 20,00 2 Ilnaes 83 Vlilor (r$ 10,10

I Os titulo!" com (l finl:ll do 1 Os títulos com O final do
.

r Prl-Illi" 3 Ftcum isentns do pflg1t· I' Premiei 3 Ficam í

sentos do pagamen-

I
nwnto <iIi rnf'D,,1i 1111adt' segnlut e to da meusalldade �t'guinle.

Os títulos CHm o final do O· titulo» CnID () finl\l du Os tttutos com () flótll do
l' premi« 3 ficam isentos de pl1glSm('nto 12' Prl"[nli. 4 FICI1ITl ifOf'IlUIl'l dI) paga- 2' Pretnl« 4 Ficam isentos do paga-
da prnneiru me nse lidade seguinte. m ent« riM nh'Oi'�llidIHIt> !')('guiote. mento da m ensallda de seguinte.

r Premin 47283 Valor c-s
2' Premiu 57283 Valor Cr$
3. Premio 67283 Valor c-s
4' Premio 77283 Valo!' c-s
6° Premio 87283 Valor Cr$

Os titules com os

3 ünaes 283 Va.lor o-s 200,00

2
01l titules com os

unaes 83 Va lo r Cr$ 4(',00

Plâno UNIVERSAL "H"
i Premio 154283 Valor (;r$ tOO.OOO.OD
2' «( 254283 « Cr$ 25.00ü.OO
3' « 354.283 - Cr$ 20.OúO,UO
4' « 454283 oi Cr$ 15J)OO,OO
5' • 554283 " Cr$ 10.000,011
Os títulos com os 4 flaaes 4283« Cr$ 500.00
Os títulos com OR il Itnaes 283 c Cr$ .-0,00
0" títulos com os 2 Ilnaes 85« Cf,!> 10,00

Os títulos com o final do t nrernlo 3 Yiclim ist'nt{)� d� pagf\mento cl t prim�ir� me nsaltdede seguinte.
O .. títulos com o rinal do 2' prerulo 4 Ilcam Isentos de pag'1meOIO dl\ primeira rnensaltdade ,"p�l1inte.
p. Emrrells pl':tá à disposição de todotól os prelitami.,t1is quites parti Iljes fazer li entreg a ímedíutu dos pre

mlos a qu � fizerlim jú� nest., Ilorteio. Procurem o 1I08�0 Ag-'nte Loe!!!.
VISTO

Arino Melrelles Dr. Alfredo Aloe - Diretor-<ie'rente
(r.'i�C81 d, GnVf>l'nn)

O PROXIMO SORTEIO REALIZA-SE NO DIA 25 DE JANEIRO DE 191tCt. às 15 horas, na sé:1Q social

Nota. Premiado Cr$ 500,00 o titulo 97283, Plano D. da Carteira de Floria'lópolis
Distribuição dos prêmios da Empre!d Construtora Universal nos ,eu,

in,upe"tàvei. pldn04J de sorteios menllti.
PLANO MUNDI AL .B� MensAlidade Cr$ 20,00 DlstClblle por mÊ-s 11.1 15 - prêmios no total de Cr$ 500.0�0,00 com o prêmIo maior de Cr$ 30.000,00

«
• "C· " " 10 00·-

" "21.1 I" .-
ft

"" 300.noo oe" "" .. 25.0!io,OO
«

ft "Da
a 500-- u 21 J 15 _.

" 160.00000 " ..

20.000,00
Universal "H" .. 500 -

a �1 :,105 .-

H U50,000,OJ
a a

lUO.Oou,OO

Subscreva um titulo gârantido da Empresa Constructora Universal e seja o

dono de sua casa, despendendo apenas

Cr$ 5,00, 10,00 ou 20,00 por mês
NéII Empresa Construtora Universal não há preferência. Todos têm os mesmos direitos e para

com todos ela assume e cumpre fielmente as mesmas obrigações.
Absoluta garantia. Máxima pontualidade. In(ontestável lisura

ft luta na Itália
AHGEL, 30 (U. P.) - Os cana

denses continuam a vançundo na di
reção do rio Foro, situado a 8 qui
Iómetrs de Ortona onde os ate
mães estabeleceram lima l inhu, de
Iensivu. Os atacantes têm cncon

Irado dificuldades em seu, uvanço
não só em consequência do máu r ..

tempo, frio intcnsissimo e copiosas,
nevadas, C0I110, também, pelos oam-.'
pos de minas, que são ohrigados

'

. Limpar. Na zona de Vi lla-Grands,
onde operam as fôrças indús, to
1'<1111 r-ealizadas a lgumas progres
sões. Quanto aos movimentos n

'setol' de Castel di Saingr o, nâo s

teve 1113.1S noticia depois da qued:
dessa Iocalidadc, durante o dia d
ontem, em poder dos Aliados. A·.
informações oficiais tão-pOLICIO s

referem à Irente do Quinto-Exéreí
10; mas, despachos procedentes 'Ja
frente informam que os norte-ame
ricanos estão combatendo pela pos
se duma posição nos montes Mai
nardi, que é o ponto mais elevado
da parte meridional dessa serra.

AHGEL, 30 (C. P,) - Os cana

denses, avançando pela estrada cos

teira na direção de Pescara, estão
canhoneando presentemente as po
sições alemães no rio Foro, que
constitue o próximo objetivo, en

quanto que outras unidades do Oi
tavo Exército se apoderaram duma
posição estratégica ao noroeste de
Villa Grande, asscgutnndo seu do
mínio sobre urna estrada, secundá
r ia que' conduz a Tono. A violência:'
que craacterizou a luta durante as

últimas semanas, diminuiu bastan
te, acrescentam outras inf'orma

ções.

AHC,EL, 30 (U. P,) - Os solda
dos br itãnicos do Oitavo Exército,
conseguiram frustrar um violento
contra-ataque alemão na zona dI}
rio Oarellano, ,ÍlIln tü ao lTlar Tirre
no. cujo fim era, ao que parece.
obrigar os Aliados a reduzü' ele in
tensidade sua' ofensiV1a ao nordeste ..

onde Hyançam na direção de Cas
sino.

ARGEL, 30 (U. P.) - Notícia�
procedentes de Vichí, adiantam que
os alemães tel'Íam cruzado o )'Í3
Carell3il1o e que atacam os hritâni
cos na ponte de Fiul11c.

Gesto coerente
Bogotá, 30 (U. P.) - A Co

lombia reconheceu o "Comité
Francês de Libertação Nacio
nal". A nota de reconhecimen
to expressa que os colombia
nos têm o propósito de "desen
volver a cooperação entre as

nações que defendem o direito
e a liberdade e que estão em
luta contra o sistema político
nazista".

____________________________________________________________________________________________�,' w__._•• M�� ��� ,;�,�

o Sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
elA. WETZEI� INDUSTRIAL-JOINVIL1_.l:E (Marca regisl.)

,

recomenda-se para hospitai, colegio, etc. pe la sua qualidade desinfetante

,

; S�t)Ji.���RCtAt
lh������.����_
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Um relógio NORMA, por
mais delicado que pareça, en
cerra em sua ,cÓ'ixa, elegante
ou preciosa, úm maquinismo
cuja regularidade de marcha
é um encanto permanente.
NORMAéum relógiosuiçopre
ciso, aristocrático e duradouro.

MAS TUDO CORRERÁ BEM NO SEU LAR, SE NORMAA SENHORA TIVER UM RELÓGIO NORMA
NORMALIZA O SEU TEMPO

Stendurrl

Camisas Gravatas Pijames Quem sonegar informações à Es
M' as d;s mehores 'pelos me-' tatístj�a ��lit.aT. trabalha em pról1

" de pais Inimigo. E, nesse caso,

I
nores preços so na CAS� MIS será julgado, militarmente, como

__� CILANEA - Rua Trajano, 12 inimiito do Brasil (D. E. M.).

Pela saúde de ChurchillLONDHES, 31 (Pelo telégrafo) elo sr. Winston Churchill têem
- De Charles Graves, da Prcs: prestado singular e in estimavel V:1-

Inf. Scrvice, pE!ra "O Estado") -- 101' a causa tias Nações L'n idas,
Na Grã-Bretanha c em todos aque- pois, os trabalhos das recentes
Ies países que lutam ou trabalham conferências, tão vivamente descri
pela liberdade, a notícia, da cn ícr- tos por Eden, na, Câmara dos Co
midade do xr. Winston Churchill muns, foram bem árduos! Ademais,
causou o mais profundo pesar. l� as viagens aéreas a longas distân
esta, a: segunda vez, no espaço de cias, não poderiam deixar de af'e
doze meses que o primeiro ministro tal' a saúde dos passageiros, de
britânico se vê atacado por pneu- corrência das elevadas altitudes e

monia. A primeira, seguiu-se após a

I 'abruptas mudanças de cl ima; En
conferência de Casa Blanca c a úl- tretanto nada conseguiu impedir ao

tima precedeu às conferências do II primeiro minlstro que transpuzes
Cairo e Teerão, coincidência essa, se, de boa 'vontade, todos os obs
que evidencia ser a sua enferm)-: íáculos, diante dos quais, muitos

I

dade, consequência direta do servi- homens mais jovens hesitaram.
ços de guerra. Não obstante à sua

't Não foi revelado o local onde se

robustez física - não menor que /
encontra acamado, mas, felizmente,

seu vigor e sua inteligência têem sabe-se que os médicos responsú
sido verdadeiramente exaustivos os veis inspiram a mais completa con

esforços e as responsabilidades im- fiança. É de presumir-se, que este-o
postas ao sr. ChurchiIl.

. l.ia sendo .tratado num clima mais
O primeiro ministro inglês sem- ameno que o da, Inglaterra, em de

pre se destacou entre todos os c]w-I zcmbro. Assim, mais satisfeitos de
Ies do govêruo aliado, pelo núme- i verão estai' os democráticos que,
1'0 de viagens empreendidas, talvez com votos ardentes, desejam o r á

pelo falo do flexivel sistema britâ- pido restabelecimento do primeiro
nieo tornar a ausência do primeiro I

III inistro da Grã-Bretanha. Espera
ministro de Westrninste r, técnicn-I mos que, muito brevemente, ele

ll�ente mais Iacil do q�le. o do pre-I p�)ssa, de novo� p:estar sua. inexci-Isidcnte dos Estados Unidos ou a divcl cooperaçao a causa aliada, da
do chefe c comissários de :MOSCOll. qu»] tem' sido, até agora, UlU dos
Realmente, as inumeras viagens máximos pioneiros.
.....................................................

Seja

.-

Interessa a 8 entre 10 mu'heres:
Na adolescencia, na Regulador, tônico,

idade adulta, na "idade
-

entí-dolorcso, A SAUDE
uitica", as ínesuleríde- DA M U L H E R representa
des no funcionamento do uma garantia de nor
organismo acarrétam para malidade para a saude
a mulher uma infinidade feminina.de dores e contretem
poso Ha, porém, as que
se libertam disso: são as

que usam A SAUDE DA
MULHER.

A SAUDE DA MULHER
é o remédio que traz no

nome o resumo de suas
virtudes.

Á SÁUDE DÁ MULHER

CASA SANTA ROSA
Orlando Scarpelli

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

1943 de prosperidades. 1944

o alm. King planeja
novos gOlpesWashington, dezetub ro (In-

ter-Arrner icana} - o almirante Ex
nest J. King comemorou recente
mente a passagem do seu 65° ani
versário, planejando novos golpes
contra o Eixo. Apesar de já ter ul

trap assado de um ano a idade de
refo rma, que é de 64 anos, o almi
�'allüe não está na lista de reformas
da Mari nha, tendo sido em março
de 1942 nomeado novamente pelo
presidente Roosevelt para um p e

ríocl ° de serviço de mais qualr o
anos, pois goza de excelente saú
de. O alrniramte King acha-se a

bordo do seu navio - capitanea, o

iate convertido "Daurrtless", no

Estaleiro da Mar-inha de Washin
gton. Sobrecarr-egado de trabalho,
só pode visitar sua famíJ.ia na ci-

Idade
algumas noite por semana,

par a jantar.

Atencà()!. ..c:>

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

n. 4.178, de 13 de março de 194.2, os Peritos-Con
tadores, Con t edores , Guarda-livros e Provisionados,
que deixarem de enviar os seus títulos à Divisão do
Ensino Comercial. do Ministério da Educação e Saude
Pública, no Rio de Janeiro, até 31 do corrente mês,
para apostila e obtenção de número de ordem de re

gistro, terão, - a partir de 1° de janeiro próximo, as

vantagens asseguradas pelos mencionados títulos
cassadas.

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

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

3 v.3·

00

I�.
CONSTRUÇÕES - compra, venda e administração

de imóveis;
FINANCIAMENTO - para construções;

PIN"t'URAS - internas e ext e rn o s de prédios, paro
poqamento à vista ou a longo prazo.

NÃO CONSTRUA, sem consultar os planos da

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

pcssível obter «casa própria». Põrão��:-;�::�1!:;�'Iridependerrte e no
centro comercbL Ver e tratar na

«1\ SERVIDORA»Bôlsas-de-estudo na InglaterraA "Br-itish Council" de Londres, instituição para o intercâmbio cul
tural entre a Grâ-Bretanha e os demais países, comunica aos interessa
dos que oferece, para o ano letivo a iniciar-se em Outubro de 1944 e a
terminar em Julho de 1945, 3lS seguintes bôlsas-de-estudo a brasileiros
que desejam aperfeiçoar seus conhecimentos em Universidades britâ
nicas :

1. Seis bôlsas de estudo para estudantes diplomados por Universi
dades brasileiras, das quais, duas poderão ser destinadas a professores
de inglês, que desejem aperfeiçoar seus conhecimentos dessa matéria.

2. Uma hôlsa-de-estudo, da Metropolitan-Vickers Electrical Com
pany, prura aperfeiçoamento de engenheiros diplomados.

Essas bôlsas são concedidas nas seguintes condições:
1. O candidato deverá procurar, na Sociedade Brasileira de Cultu

ra Inglesa ou rio Consulado Britânico no Rio de Janeiro, as fórmulas ele
requer-ímento de bôlsas-de-estudo, as quais, devidamente preenchidas,
deverão ser enviadas à referida Sociedade ou à Caixa Postal 2.237, Rio
de Janeiro, até 21 de Janeiro de 1944.

2. O "British Council" custeará a passagem de ida e volta, por
via marifima, assim como todas as despesas de manutenção do estudan
te, enquanto estiver na Inglaterra.

3. O estudante deverá ter da língua inglesa conhecimento que lhe
permita frequentar com proveito as áulas, estudar sem dificuldade e to
mar parte ativa na vida universitária.

A Metropulitan-Vickers Electrical COI11!pany oferece, por sua vez,
uma bôlsa a candidatos brasileiros com curso de engenharia que dese
jem melhorar seus conhecimentos téenicos em eletricidade nas fábricas
e instalações da referida companhia, na Inglaterra.

6ARA6E Precisa-se alugar
uma garage, si

tuada no triângulo formado pe
Ias ruas Camboriú, Blumenau e
av. Mauro Ramos, ou imedia
ções. Informar à avo Mauro
Ramos 249, ou no Cabo Subma
rino, Fone 1014. 5 .v· 5
W' _ _ -.- _ ..-v

TERRENO ���d�!�dindo 15x50 ms.. localizado na
Alameda João Pessôa. Tratar
com Eugênio Beirão, na rua

Tiradentes n 3.
"" _•••_••-.- -_._••••••••••- "WI

Vende-se O'TIMA RESI-
DENCIA, com

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

15 v.alt '14

Rua João Pinto. 4

SALAS Alugam-se du-
.

as 6tin;a� salas,
para rnêdícce, es

crit6rios ou representações, na rua

Vítor Meireles, 18, sobrado. Tratar
com João Matías, no mesmo local.
das 9 às 11.30 e das 14 às 17.30
horas. 15v-2.
....-.-.-_-_._-_....-_-.-.-_-_-_-_.•.•---.-_-..---...

A Associação Comercial de
'Florianópolis

Cumprimenta os seus prezados associados e ao

comércio, em geral, desejando-lhes feliz Natal
e próspero Ano Novo. VENDE-SE Uma chácara

com 10.000
mts.2 contendo pequena casa e

muitas árvores frutiferas de
especiais qualidades. Ver à rua
CeI. Texeira, 15, Biguassú, e

tratar com Lyra, Borges &
Cia., rua F. Schmidt, 44,
nesta capital. 7 v.' 6

1943 1944
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8 o UTADO- Sexla·felra. 31 de Dezembro de 1943

WASHINGTON, 30 (U. P.) ...... HNOVE MIl, AVIõES ESTÃO SENDO PRODUZIDOS NOS ESTADOS UNIDOS, DURANTE O
MÊS DE DEZEMBRO" ..... ANUNCIOU O VICE ..PRESIDENTE EM EXERCíCIO nA JUNTA DE PRODUÇÃO DE GUERRA,.
CHARLES WILSON ACRESCENTANDO QUE ÊSSE NúMERO '"NÃO Ê DEMAIS PARA A TAREFA QUE SE TEM PELA FRENTE".,

Rudes golpes sofreram ontem os alemãeslA L�d�.?���PI� A��!,��}:.o,���u���;��?arevolução. Pierre LavaI e todos os dirigentes de Vichí mostram-se re

ceiosos fl estão estudanrio uma série de medidas, em conjunto com o «

nazistas, para impedir a guerra clvíl em toda a França.
Soube-se que Pierre LavaI ordenou a reorganização corr.pleta da .

polícia francesa. para impedir que se desencadeie a guerra civíl, que
ameaça explodir a qualquer momento. A emissora de Vichí anunciou
que para manter a ordem. em todo o país foi designado o senhor
Joseph Dornaud.

MOSCOU, 30 (U. P.) - Ka
zatin, importante cidade da
Ucrânia Central, foi reconquis
tada pelas fôrças de Vatutin.

das. O impeto de Vatutín só
pode ser atribuido a desmoro
namento do exército de Man-
nestein; só uma retirada ale
mã "em alto estilo" jusfifica
tantos sucessos russos en1 tão
pouco espaço de tempo. Na
Rússia-Branca, as operações
do general Bagramian prosso
guem, embora o noticiário em

o novo desastre de von Manes
tein, foi anunciado de ordem
-do-dia do marechal Stalin. Em
sua espetacular marcha prura a

fronteira ,os russos assestaram
nos alemães, nesta última jor
nada, um golpe ainda mais sé
rio que a de ontem, pois, além
de Kazatin, foram libertadas
mais de mil localidades habita-

Moscou, a respeito, seja escas
so. Alguns acreditam que os
alemães reforçaram sua resis
tência no referido setor. Ber-

A Irmandade do Senhor Jesus dos Passos
e o aniversário da sua fundaçãoHá cento e setenta e nove anos Algum tempo depois, a Irmandade

- a primeiro de janeiro de 1765 - - que já assumira lugar preponde
um grupo de católicos fundava, na rante na vida da comunidade cata
então vila de Nossa Senhora do rinense - tomava a seu cargo o
Destêrro, a Irmandade do Senhor Hospital. E a modesta casa de taipa.Jesús dos Passos. Eram vinte e qua- em que a princípio eram recolhidos
t ro os que nessa ocasião se reu- os doentes pobres da ilha, pouco a
niam, no nobre e piedoso intento pouco, graças a esfôrço constante
de praticar "o culto do Senhor dos da benemérita Irmandade, se trans
Passos e da Vera Cruz ", Dentre formou no grande centro hospitaê

les, foi escolhido provedor o bri- lar, cujos serviços toda Santa Cata
gadeiro Francisco Antônio de Me- rina reconhece e proclama com in
nozes e Sousa, que governava a teira 'justiça.terra os demais eram todos pessoas Desde o brigadeiro Menezes até
de alto destaque no lugar: o ouvi- os mosses dias, destacados vultos
dor-geral, dr. Duarte de Almeida passararn pela provedoria daquela
Sampaio, o padre dr. Inácio José casa. Dentre êles, não é possívelGalvão, provedor da Real Fazenda, deixar sem referênoia o coronel
o capitão-mór Jacinto Nicoz, o .sar- Germano Wendhausen, notável ci
gente-mór Tomaz Francisco da Cos- dadão que ao Hospital prestou os
ta, os capitães José Bernardo Gal- mais relevantes serviços.vão, Antônio Tavares Ferreira, Desde alguns meses está a Ir
Manuel de Sousa da Silva, Antônio mandada entregue à di'l'eção do sr.
de Miranda Jor�ã?, Manu.el Fernan- desembargador Medeiros Filho queeles Lessa, Antônio Martins Coelho lhe vem dando extraordinário de
e Castro e Manuel Ramos de Araú- senvolvimento. Por sua vez o Go
jo, o licenciado Vicente Ferreira vêrno do Estado com o intuito de
Vitório, os padres Marcelino de auxiliar a inst1tl�ição, está cons

Som� Abreu e Mallll.::l Fernandes truindo grande prédio, que aumen
da SIlva, o tenente Guilherme Bar- tará de muito a capacidade do atual
hallho Bezerra, Felix Games de Fi- edifício.
gu�redo, Miguel 90�çalves Leão, Tem, portanto, nesta data, a 11'
-João da Costa Silveira, Fernando ma:ndade do Senhor Jesús dos Pas
de Queiroz Pindo, Manuel de Me- sos e Hospital de Caridade motivo
,,!eiros ,e Sous�, F!�ncisco José de de justificada alegria. Dura�te o di
'Castro, Manuel Vieira Maciel -e An- latado tempo transcorr-ido desde a
tônio Luiz de Eseobar e Airaújo. suru fundação, conquistou,' na te,rra
Resolveu desde logo a :novel Ir- catarÍillense o mais aJlto titulo de'mandade co,nstruir capela próprial benemerên�ia.

� soli�itou a devj.d�, lioe�ç;a para Bem merecem, pois, os devotados
esse fuu: peu-a 'O bISpo dIOoesano, irmãos que a dirigem e as abnegaem prOVlsao de 3 de Julh'O de 1767. das irmãs que -ali exercem 'O seu
E, a. 27 dê�s� ��smo mês, no ano sagrado mester, as demons.trações'Segumte, �Ol. m�c�ada a ?bra, que ai de aprêço, de simpatia ,e respeito
me�a rudrnIlllstratJva dana por con- com que se verão, por certo, cercaj
clmda a 12 de dezembro de 1769. da.<; neste dia de hoje.

Tremendo ataque a Ludwigshaven
Londres, 31 [U. P.] -- Mais de tres mil bombardeiros e aviões decombate aliados atacaram, durante a jornada passada, a costa oci

dental da Europa. Trata-se da maior formação aérea aliada empregada durante o dia, para efetuar ataques contra o Reich e os terri
t6rios ocupados. Segundo informantes autorizados, um dos objetivosdas forças aéreas aliadas foi o importante centro industri.l nazistade Ludwigshaven, que foi totalmente devastado. As formações ata
cantes estavam integradas por bombardeiros quadri-motores norte
americanos e britâ.nicos e inumeras esquadrilhas de aviões de caça.Vinte e tres aviões de caça nazistas foram derrubados durante os
combates aéreos travados sobre o ocidente europeu. Vinte e dois bombardeiros e doze caças aliados neo regressaram às suas bases.

Agradecimento e Missa
João Pedro de Oliveira CarvalhoA 'viuva, filhos, irmãos; cunhados, genros, noras e

netos de João Pedro de Oliveira Carvalho, profun
damente consternados com o in�sperado falecimen
to de seu inesquecível e extremoso espaso, pai,
irmão, cunhado, sagro e ava, vêm agradecer a ta

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, agrodecem aos srs. drs. Paulo de Tarso da Luz Fon
tes e Sáulo Ramos, monsenhor Harry Bauer e às demais pessoas que,
com tonta solicitude e deavêlo, os auxiliaram nos últimos momentos
de seu bondoso chefe.

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

lim, no entanto, às últimas ho
ras desta noite, informou que
os russos haviam perfurado as

linhas alemãs a sudeste e no-

Ipo�om�ahl�- ISi::::rif:!r:osra desaparecer da face da ler- __

1':1 o alquebrado e imfeliz 19�3. I Londres 30 (U. P.) - A ím-
Quanta desgraça espalhou es- "d d d N _

te ano sôbre 'o or-be terr-estr-e! portante locallA a. e � ovo

A,o começar, fôra êle Iestcja- I Mesto, na Eslovênia, fOI com
do com fogueies e canlado por pletamente sitiada pelos guer-·
1Il0,�11nhru� d?s ,nos��s "sambis- rilhelros jugoeslavos. Informatas . Hoje e 'amaldiçoado por ções oficiais adiantam que osiodos. ., - 't dEntretanto na realidade na- patríótas estao-se apres an o
da fez de n;im, para llle;"eCe�" para assaltar as principais po
despedida dêste jaez .. .' . sições nazistas defensivas na-
q, .al1,o prestes a expu-ar Ioi quela povoação. Os soldadosmuií íssímo bom, pOIS, quando . .

uascêr-a, já encontnou o Uri iver- do marechal TIto 1,lbe�taram,so em sangue e em r-uin as ; máus totalmente, as prOVInCIaS cro-·
e perver-sos f.OI�all1 os homens, atas de Danijo, Vordum, onde'
porque lamela na'� �onseg�llr�m causaram muitas baixas aocompreender a maxnna cr-istã e .. . .

por todos esquecld a : "AIll8Í- immigo. Durante a Jornada.
vos uns aos outros". passada, muitos soldados búl--

Se os homens, tivessem se- garos aderiram aos guerrílheíguid o essa verdade eterna, na- rosturalmente, que ° velho 1943
L •

deixa.ria saudades, Com,tucl'o...
---------------

esquecer-am-se.
O mamdo é imenso patco, que

tem como ator-es todos 'os que
nele vivem.

O i.nf'an.te 1943, que nascêra
ao estouro de uma granada,
morr-e iagora, deixando outras
granadas a espalhai" o luto sô
b re a tenra.

Quem fOÍ o culpado? Res
pondo, sem medo de errar : o

homem, o própr-io homem!
Portanto, perdoemos ao ano

que dentro em pouco se vai
findar; e, quando os sinos de
nossas igrejas anunci-arem o
nascimento de 1944, at iremos,
oom Iágr i.mas nos 'Olhos, sôbre
/0' velho 1943, a.s .nossas flores
de saudades.

E, novamente, festas, risos,
alllegrias, champanhe, palra sau
,da[" a erutrada eLe uau n'Ovo ano;
e o Mundo, no .S1eu gira,r eterno,
,oon:tinúa a despejar balas, ma

tand'O, i.ncendia.ndo, desh"nindo.
NeSIte vai-e-vem, sempre a

m'esma 'coisa: guerra, f,ome,
mOIIwe, lruwo...
Apesrur-de de tud.o isso, eu te

saúdo, 1944!
Waldir de Oliveira Santos

roeste de Vitebsk, em cujas
ruas já se estaria lutando. En
quanto as fontes russas se
mantinham silenciosas sôbre
as operações na Rússia Braa
ca, Berlim acrescentou em se

guida que a luta a sudeste c
noroeste de Vitebsk, isso é, em
duas direções opostas, era
muito intensa.

Imposto sindical
RIO, 31 (A. N.) - A partir

de janeiro próximo, os empre
gados de todo o Brasil terão
que recolher ao Banco do Bra
sil ou suas agências a impor
tância relativa ao "imposto
sindical" que variará de acôrdo
com o respectivo capital das
firmas, de 30 a 5.000 cruzeiros.
O recolhimento do imposto re

lativo ao empregado, isto é,
um dia de trabalho, deve HeI'

feito em fevereiro; e o dos tra
balhadores autônomos e médi
cos, engenheiros e advogados,
em abril. Só nesta capital, 35
mil firmas e empresas terão
que pagar aquele tributo.

lÍl M.AIS Q!JE UM
NOME, E UM
SI!IIBOLOJ

o presidente Vargas
na Academia

RIO, 30 (A. N.) - Toda a ímpren-
sa local, tanto matutina como ves

per-tina, publicou ampla reporta
gem, com ilustrações fotográficas,
da solenidade com que a Academia
Brasileira de Letms recebeu 'O no

vo acadêmico, presidente Getúlio
Varg;as, sendo opinião geral que na

quele sodalício jamais se verificou
solenidade que se rev,estisse de tan
to brilho. Todos os jornais publi-
oam a, s'Oberba oraçãü com que o

presidente Vargas agradeceu a sua

ele,ição, e no qual f,ez a apologia do
patorno da oadeira, isto é, Tomaz
Antônio Gonzaga, e dos seus ocu

pantes, ou sejam Silva Ramos e

Alcântara Machado.
Rio, 30 (A. N.) - De tod'Os os

Estados chegam notídas do grande
entusiasmo com que os intelecturuÍs
brasileiros ouvi>ram o discurso que
o pr,esidente da República pronun-
ciou ontem na sua recepção
Academia, de Let�as.

E' inexáto
Madrí, 31 [U. P.] -- Informou-se

oficialmente ser destituída de fun
damento a notícia transmitida.
pela emissora de Berlim afirmando
que a Espanha tinha reconhecido
o govêrno de Mussolini.

Construir-se-ão,
400 casas

Recife, 30 (A. N.) - Duran
te a reunião de ontem, da Liga
Social Contra o Mocambo, foi
feita a comunicação de que a

A pr.eD"esa teve alta Emprêsa Construtora Pernam-'
U bucana, recentemente funda-

RIO, 30 (A. N.) - A prin- da, iniciará suas atividades
cesa viuva de dom Pedro de construindo uma vila de 400:/
Orléans e Bragança teve alta casas para a' classe média.
na Beneficência Portuguesa,
onde foi operada, tendo ontem,
em regozijo, oferecido uma ;re

na cepção ao alto mundo carioca,
no palácio de Grã-Pará.

Farmácia de pia "tão
Estarão de plantão, amanhã e·

depois - de-amanhã. respectivamen
te, as farmácias "Moderna" e "S.
Agostinho" .

BELOS E DEMAIS

AFECÇOES DOr'llIDLIIR
IIIRI[OIR

Pétain atordoado por exigências nazistas
ESTOCOLMO, 30 (U. P.) plena cooperação francesa pena de morte para os que ata� -

Novo ultimatum foi enviado ao para a liquidação de toda a opo- carem qs soldados alemães; e

marechal Pétain pelo govêrno na- sição aos nazistas; 2° - nomea- 4° - envio de mais um milhão
zista. Segundo revelou o jornal ção de Déat ou Doriot para o de trabalhadores franceses para
sueco "Svenska Dagbladet", fo- pôsto de ministro do Interior com o Reich.'

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

ram apresentadas ao govêrno de plenos poderes para agir contra Comprai na C.ft. SA MISCE
,vichí as seguintes exigências: lOas patriotas antÍ-nazistas; 3° - LÃNEA é s3ber economizar'

.!\,

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA-

COURO CABELUDO.
70Nr(O,;CAPI,�t-'R ,

PO"I!,EXCÚÊI'I<lA'
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