
RIO,2 (A. N.) - O GABINETE DO COORDENADOR DA MOBILIZAÇÃO ECONôMICA FORNECEU O SEGUINTE COMUNiCADO, POR INTERMÉDIO DA
AGÊNCIA NACIONAL: "A-FIM-DE EVITAR POSSíVEIS EVASIVAS, O COORDENADOR DA lVIOBUJZAÇÃO ECONôMKCA ADVERTE QUE NENHUMA ALTA DE
PREÇOS PÓDE SER EFETUADA, EM QUALQUER MERCADORIA OU SERVIÇO DE QUE O PÚBLICO NECESSITE, SEM QUE A MEDIDA SEJA ESTUDADA E DIRETA
MENTE AUTORIZADA PELA COORDENAÇÃO. ASSIM, PARA CHAR APENAS UM EXEMPLO, OS PROPRIETÁRIOS DE MOTEIS, PENSõES OU RESTAURANTES
NÃO PODERÃO MAIORAR SEUS PREÇOS, QUE SERÁ!) OS MESMOS PREVALECENTES A 10 DE NOVEMBRO DE 1943. OS INQUILINOS E O PÚBLICO, EM GERAL,
ESTÃO NO DIREITO DE REAGIR CONTRA AS MANOBRAS DOS ALTiSTAS, RECUSANDO-SE A PAGAR QUALQUER EXCESSO E, SE NECESSÁRIO, APELANDO PARA

A AUTORIDADE COMPETENTE".

• •

a�!� ·v�n!nl��� ��rtam I Irma ��[r� i �� DIII� I�
LONDRES,3 (U. P.) �--- NESTA (CAPITAL SE DIZ QUE A·bARMAISECRETA COM A QUAL OS ALEMÃES TANTAS\AMEA
ÇAS FAZEM AOS INGLESES NÃO' CONSTITUIRÁ SURPRESA ALGUMA PARA OS ALIADOS. TEME-SE QUE os NAZISTAS
JÁ ESTEJAM PENSANDO EM UTILIZAR GASES VENENOSOS E, POR ISSO, ESTÃO SENDO ADOTADAS TODAS AS PRE
CAUÇÕES PARA UMA RESPOSTA A ALTURA E QUE FARA HITLER SE ARREPENDER AMARGAMENTE SE ORDENAR

O INíCIO DA i GUERRA QUíMICA.

Cbuva e neve Motivos técnicos ...

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

LONDRES, 2 (U. P.) - A
emissora de Berlim deixou o

ar, hoje, às 7,20 da noite, di
zendo que o fazia "por motí
vos técnicos". Não é nada ím
possivel que essas dificuldades
técnicas tenham alguma rela-

o l'tIAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

N. 8977

ção com os passeios, a que a,
RAF se está habituando, pelos
céus alemães.

Talvez leve 5 anos a luta para esmagar o Japão Foi completa.) aNova Iorque, 3 (U. P.) - Os tégia geral aliada foi subjugar, problemas gerais. Os técnicos ARGEL, 3 CC. P.) - Depois ele sofrerem esmagadora derrota na

aliados não conseguirão vence=] em primeiro lugar', a Alema- militares chineses, norte-ame- grande batalha do rio Sangro, os alemães recuam de sua linha, de in
o Japão em menos de três anos! nha. Essa estratégia continua, ricanos e britânicos, que nela verno no setor do Adriático. O Oitavo Exército britânico exerce intensa!
de luta, e possivelmente serão I sendo a pedra-de-toque das de- participaram traçaram planos
necessários cinco anos para que I' cisões aliadas e 'agora entrou detalhados de ação para acele
o império nipônico seja derro- em sua fase culminante, no mo- rar a luta contra o Japão. Foi
tado. Foi o que declarou uma I mento da reunião de Churchill, na base dêsse empreendimento,
personalidade que esteve inter-, Stalin e Roosevelt para derro- cuja realização será imediata,
nada. durante dois anos, eml tar Hitler e seus .sequases. Ou- que os dirigentes aliados fí rma
Manilha. Admitiu, porém, o in-I, tTOS observadores aliados acres-l ram a decisão de libertar todas
formante que a derrota do Ja- centam que a reunião do Cairo as colônias conquistadas pelos Nos subúrbios de �egis�ro de empre·
pão poderá ser apressada no Inão se limitou à discussão de, japoneses desde o ano de 1895. Zenanenka . gados domésticos
caso em que a Rússia se una . MOSCOU, 3 (U. P.) - Con- 'RIO, 3 (A. N.) - Pela prí-
aos ingleses e norte-amertca- t.ingentes russos, após haverem meira vez é posto em prática
nos na luta contra o Japão, Dra .Ioseíína f êehweídson quebrado as defesas alemãs a no Brasil o Serviço de Contrô-
Além disso, na eventualidade ... IA U • <u \:::J

d d K h 1 A

A D J' f F S h
.

d
. . . .

d
su oeste e remenc ung, es- _e e Assistencia aos emprega-

de que se apresse a derrota de
, .ra. �se in o . c wer son cvi so ter rel,mCla o sua tão lutando agora nos subúr- dos domésticos. O chefe de po-

Hitler, diante da pressão sem- clirucc , o ten.dendo das 10 às 12 e das 14 as 17 ho!'as·1 bios de Zhenanenka, impor- lícia carioca assinou portaria,
pre crescente do marechal Sta- 8 v. alto - 3

I tante centro ferroviário sôbre criando, na Polícia Civil, 10-
lín, os Aliados poderão concen-

12 O °I I
-

I d 'I
a linha Dniepopetrovsk-Liko- cal, o registro de comtrôle dos

trar todo o seu .pode!i? .no or�-I mI a emaes a nca os aula laiev. referidos empregados.
ente e consegmr vítórra maIS _

'
.
--------------------------

rápida sôbre o Micado. M?SCOU, 3 (U. P.) - Os alemães lançar�m 120 nul.60l- E tA d � d C f
A ·

Londres,3 (U. P.) - A de- dados a ll�ta nos setores de �hernyak?v e Brusilov, no saliente In orno ua urau e on erenCIHclaração do Cairo, selando, de- que mante�n na zO:la de KIev. � emissora de Mo�cou revel??
finitivamente, a sorte do Japão, q;ue os nazistas .estao atacando, intensamente, as llll�as. SOVle
constitue demonstração ínequí-] ticas, .na tentatíva desesperada para ?cupar ?herlllaklalov e

voca de que os Aliados preten-I �r�shllov. As tropas do general Vatutl�l ��ntem algumas po
dem vencer Hitler dentro de �Içoes, a despeito dos tenazes ataque� llllmlgo�. Círculos b�m
muito pouco tempo. Desde o 11l1fo;m�ados dizem que ao oeste .d� KIeV �e. esta travando VI�
ataque traiçoeiro dos japoneses! Ientíssíma batalha na qual p�rtlClpam .vanas centenas de mi

contra Pearl-Harbour, a estra-jlhares de combatentes sovíétícos e nazistas,

derrota nazista

pressão sôbrc o inimigo enquanto a aviação aliada entra em nova fase
de atividade, devido ú melhoria do tempo. A recente vitória de Montgo
mery significa o maior êxito aliado nal Itália depois da, rutura da linha
do Volturno pelo Quinto Exército. Acredita-se que as fôrças do mare

chal Rommel, em retirada na costa adriática, se dirigem agora .para Pes-
cara, onde talvez 'tfereçam nova resistência;

"

o «Daily Heralch faz razoável sugestão
LONDHES, 3 (U. P.) - Inf'or-. LONDRES, 3 (U. P.) - A pre

mou a emissor-a de Angora que matura revelação da entrevista do
Roosevelt e Stalin haviam chegado Cairo, através do noticiário pro
a Teerã, capital da Pérsia. Horas cedente de Lisboa, causou grande
após, a difusora de Vichi assegu- agitação l1-OS meios oficiais. O mi
rou que aqueles dois chefes aliados I nistro das Informações lamentou
se haviam reunido a Churchill, es- II C' "furo", lembrando a existência de

S
_.

I
tando, assim, os três estadistas em UIIll acôrdo, entre os Aliados, no

essao Inaunura conferência. Segundo Vichí, a rt'U-1 sentido de divulgar sirnultanea-
Y nião realiza-se não em Teerã, c, mente certos acontecimentos. Re-

sim, em Tabriz, cidade esta situa- conheceu, porém, o ministro Bren
da a noroeste da Pérsia. Comeu- dan Bracken que nem sempre era
tando a importante decisão da con- possivel guardar segredos sensa
ferência havida no Cairo, entre cionais, muito embora SUai prema
Churchill, Roosevelt e Chiang-Kai- tura publicação pudesse ser útil ao
Shek, a imprensa britânica apresen- inimigo.
ta algumas restrições, no sentido -----------
de que os estadistas norte-amcri- Mais de mil prisia-
canos, chineses e britânícos não de- neiras nazistasviam resolver entre si, somente, o
futuro das Índias Holandesas e da Argel, 3 (U. P.) - O Oitavo
Indo-China francesa hoje em po- Exército britânico ocupou a 10-
der dos nipônicos. Advoga, pOC calidade de Rocca San Giovani,exemplo, o "Daily Herald" a nc- d

.

d d
.

cessidade de uma conferência rLJs epois e errotar Importante
nações atíngídas pelas invasões n i- contingente nazista. As tropas
pônicas, afim de que estas tomem do Quinto Exército, por outro
p�rte ativa ,n,as. resoluçõ�s em tôrno lado, repeliram vários contra
d.esses terntoly:�S. Bs,sc Jornal refe: ataques íuímígos Os s' ld d '

na-se, sem dúvida, a França e a
. O a os

Holanda, que não estiveram repre- de Montgomery capturaram
sentadas na confcrêricim elo Cairo. mais de mil soldados nazistas.

Será completamente abandonada
ESTOCOLMO, 3 (U. P.) _- As informações da Alemanha

revelam que Hitler mudou-se de Berlim. Tambem se informa
que longas filas de caminhões, carros e toda espécie de con

'dução continuam evacuando a população alemã, da capital
\ para o interior do país. Acredita-se que Berlim será completa
mente abandonada pelo govêrno e seus habitamltes.

RIO, 3 (A. N.) - Realizar
se-á, na próxima segunda-fel
ra, à tarde, no palácio do Ita
maratí, a sessão inaugural do
Instituto Inter-aliado de Alta
Cultura. O chanceler Aranha
presidirá a solenidade.

..,...._ ",_- -.:. _ -----.r-'" -_-_- -_- -.-_._ . - -_o

LEMO

Bolsas modernas na
CASA ROMANOS

Chapéus PIADA
Pijames
na casa

Nova empresa aérea
RIO, 3 (A. N.) - O minis

tro da Aeronáutica acaba de
autorizar a criação de mais
uma empresa aérea de nave

gação comercial, a" Linhas
Aéreas Brasileiras".

! R�!Fel.\C�;}-{_ r\._ !:??�9 C��!��9S� (,o!�es u!"·p��}!�:P�!!�� in��!!a� R!k��S�!� t�nh�i��f�!d�� frente de 500 quilômetros, de do desvio da contra-ofensiva enfraquecer o ritmo de sua
�Q.ft --::':::__�__::_"":_�_-_-.Q_a

•• -.-___"_�_a"'_. w__.- -_"'Y GomeI para o sul, até o coto- nazista no saliente de Kiev. marcha para o oeste. A sudoes-

110m um abrl·Do de péles. .,

velo do Dnieper, será sacudi- Dirigindo suas fôrças para o te de Kremonchung, porém, os
U da, nestes próximos dias, pe- norte, é possível que os ale- russos, depois de violentos en-

MOSCOU, 3 (U. P.) - Começaram a caIr as prImeIraS ne- los mais confusos golpes e mães obrigassem o general contro, quebraram as defesas
vadas na Rússia Branca. A chegada do rigoroso tempo hiber- contra-golpes de russos e ale- Rokossoski a fortificar o flan- nazistas. Forçando os alemães
h:fLl vem acompanhada de r�lat?rios, segun�o os quais os :1:3,- mães,. Lançando à.lu!a todo oi co r:ler.idional d� sU3;_s fôrças a novo recuo, ?s. ;ussos lutam
Zlstas SofreIl1 já as cons'equenclas do novo lllverno. Os Jor� poderIO de que dlspoem, os

I
na Russla Branca, e desse mo- agora nos suburblOs de Zena�

!tais locais também noticiaram que foram encontrados doi3
I al�mães conseguiral� reduzir

I do,
afim de. est.ancar o cont�a- l11e��3;, importante centro fer

prisioneiros nazistas completamente gelados. Um deles estava o Impulso da ofenSIva russa ataque naZIsta ao sul da Rus-I rOVlarlO daquela região da,
:V�stido com um abrigo de péles de r;;enhora e sapat.os de feltro. I em tôrno de Zhelobin. Isso, I sia Branca, é possível que Ucrânja. ,'
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Antiguidade dos
monõpolioso sistema tão empregado hoie

nas grandes negociatas não e in

vençào recen te dos nossos dias.
Assim vemos que Talas de Mi leto,
o grande filosofo, certa vez, S3,

bendo por intuiçán que, a próxima
safra ele uma certa época, iria ser

riquissirna na produção de azeito
nas, arrecadou em toda a praça,
os moinhos e aparelhos necessá
rios para lr refinação de oleos c

azeites. Quando surgiu a super
abundância de azeitonas, o famoso
Iilosof'o enriqueceu-se de forma a.�

tronômica, com isso, querendo pro
var que os pensadores quando que
rem também são cxpocn t es e capa
cidades para vencer nos outros se
tores das atividades humanas, Um
tal Apnlódoro, retutando Tales de
:\lilelo quis provar que os comer

ciuntes também portem ser f'ilóso
I'os. Hcl i rou-se ao campo durauit e
três anos e tornou-se realmente
rcspcitavel pensador. Hoje, tudo

i mudou, Pouco vemos filósofos e,

I se os virmos, nunca poderão ser
comerciantes. Mas, há muitos mo

nopolizadores que, se quiserem,
nunca poderão ser filósofos e, tal
vez, nem letrados .. , (C. E. C.).

DURANTE O Mfs DE NATAL
DÊ UM PRESENTE VALIOSO E DE fiNO GÔSTO

adquirido na A MODELAR
ESCOLHA ENTRE

Sedas, linhos, quimonos e pijamas de seda.

Jogos de Jersey, blusas finíssimas.

Boléros, capas e casacos de pêle,
Impermeáveis para senhoras, homens e crianças.

•

Alguma joio de alto volor!

Aparelhos de finíssima louça inglesa .

Prataria Boliviana e Mexicana.

Tropicais e casemiras de linda pedroriagern ,

recernrchege dae .

rapetes, congóleuns, passadeiras, stóres.
Mai/lots e calças para praia.

Ternos de coroá e casem ira.

Astracãs. Etc. ete. etc.

Compra-se um piano em perfei
to estada de conservação. Ofertas à
rua Deodoro. 17. 15v.12
.-.-.........- ...-_....-.....-.......·_·.-.-_-_...-.-.·w

Vende-se u'a máquina re I

gistradora -Na·
tional", tipo 726, nova, por
Cr$ 5.0nO,OO_ Informações na

gerência do «Estado)'. V- 6
�..............- ...-..........-...- .......

Medidor de luz

fa�li�::a!iS;�c:p::!���J:'rt;tJ��aeCl�â: Be r I-Im, c I-da·de p redes tl8nadadas da Nação, exige que todos 08

perfeita quanto possivel, do apare-
lhamento material das fôrças arma- LONDHES � (Por Spcctator - bombas por minuto durante melabrasileiros lhe prestem cooperação.
Subtrair-lhe apôio é trabalhar CGb- Ex c lus ivi-dade do C. E. C. para "O hora, consti tuindo êsse um r ccór-

A
·

l'
·

f·
tra o Brasil em perra. (D. KM,,). ESTAOO") � I\ão cabe a menor de nos ataques de destruição dos

COerI-graiQdPoOs ltíolCtaOll.eta' r11!loaSn- V�-E···N·
....

·D
......

E··-M·
....

�S-·-E·
...

·c�-�i-a....-�s-:·i;d:e:r
...

u:t:- 1�:S\�1�:�d:ô�:'eca;it��S�i�10Rei,�I�, e�:� !��:�(�s a�'�����S �������i:i�S�� ;,:�:
_ _ CiSO dos nazistas persistirem no parada pai-a investir d iàr iaiuente

.

N' O O'
xe u m alf'rul ad o intento de prosse- contra a capital ber-l inense e cada

vlca acional a 47 O somen- ... - . I . .

São Paulo (POl' Paulo de Cam- lio bélico, A lula de armamento e-

T" d
_ gUI r na guerr-a, nao obstante a ]]11- vez com ma io r capacidade de

.

C l'
.

I J d te o lote. ratar na re açao .. . I..
pos Moura - Presidente do .e11-1 começou. sem YlS um rramentos e "..

V 16 pnssib il id arl e em que se acha a. bombardeiros e com maior segu-
tI'O de Expansão Cultural ) - Os programa de vitória. A ordem foi

��_._.!;;��_"_;'_""_"'''''''''''''''''''''''':'::'''I
Alemanha de poder revidar a qual- 'nl'nça na distinção dos objetivos.

regimes fundados em ambições j de resistir e não de vencer. Nesse

ALU6" SE A casa sita que r golpe militar. dos �Iiados . .T.á A maioria dos pilotos dêsses bom
pessoais, inspirados em volúpias I ínterim, tudo era construido, eclifi- ll- na Avenida 1'0 momento, 13erI1l11 pód e co nsr- bar-de ios, são veteranos de repeti
do domínio e orientados pelo ar- cado, fabricado e produzido. () r-e- Adolfo Konder n. 3, com amo I �eJ'ar-se a cidade mai.s b0111baI�clea- dos ataques, o que faz com que,
tificialismo de doutrinas arbitrú- sultado demonstrou a verdade das plo salão para qu alquer ramo na do mundo. A capital alernâ re- a eficiência seja cada vez mais
rias, só podem ter um destino, que democracias. Num per-iodo ele três de negócio, com todos os r equi- cchcu jú mais de 10 milhões de acentuada. Notícias recebidas de
é justamente o fracasso. A potcn- anos, o progresso dos aliados era sitos da higiene, Informações: quilos d,: bombas. Desde () início or igem neutra, r-evelam claramente
cialidade econômica e sua situação ucendente e a situação nazista re- Rua Conselheiro Mafra, 42. da gucrrn, Ber-l irn foi visitada 91 os pesados' prejuizos causados por
era solida e firme. As vitórias, ·')S

I'
trocedia. Hitler não logrou mais 30 v. -22 vezes pela aviação br-itânica e 38 êsses ataques que têm provocado

triunfos e os êxitos desbaratado- equiparar-se ao poderio dcmocr.i-�..- .........--.....--.....- vezes neste ano. Os aliados, no seu a «lesor-ganização dos trabalhos
res, ccnstituiram

'

ruidosos

rene-Iuco.
Onde ha liberdarle, harmonia, Máquina Vende-�e último ataque desencadearam uma nas usinas, as linhas telefônicas,

xos na opinião pública mundial. direito, justiça, estimulo e respeito, _

uma ma ofensiva tremenda contra todos os as cornunicacões tererstres e ferro-
Mais lima vez ficou evidenciada, a sempre ha forças ocultas e inco- l quma de costura SINGER, com objetivos militares daquela cidade, I viárias e 00 ··trabalho das fábricas
natureza efêmera e provisorra dos mensuraveis que nunca podem ser' 5 gavetas. Na rua Quintioo deixando cair 77 tonel adias de de utilidade pública.
k(OV{'I'llOS estabelecidos pela fôrça vencidas. O hi tler isrno é uma or- Bocaiúva (arrtiga Nestor), n.

l' viuléncia. Quando iniciou a con- gla política e financeira, ao passo 316 - EstreIto. lSv. -la
f'Iagração, a Grã-Bretanha teve de que os países rJemocralicos mau- �T··--E--R

....

R··
....

E·_··N
....

···O
..

_·_··-v-;��
enfrentar a realidade com sacrifi- tem 'Ordem, organizaçâo e técnica um, me
c:ios inacreditáveis perante um 11a di.rcção de s(�us depu,rtal11cntos dindo 15x50 ms., localizado na
inimigo poderosamente preparado. de produção e desenvolvimento. Alameda João Pessôa. Tratar
Porém, a grandeza democrática in .. Nas ditaduras todos procl1ram sa· com Eugênio Beirão, na rua
glesH possuia lastro políticos, eco" Usfazel' a sêde monetaria e apro- Tenatrides n 3.
nÔ1l1ico e militar. Tral1sformoll·�e vei tal' as gl'andes oportunidades.
imediatamente e todos os seus l'e- Na democraIcia, ao contrúrlo, todos
cursos sólidos, acreditados e ver- servem à nação e ao povo para en

rla.deiros convergiram para o auxi- grandecer a coletividade.

o ESTADO
Diário' Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

T€L l022-Cx. postal 139

A.SSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número avulso Cr$ O,�O

No Interior:
Ano Cr$ 80,00
Semestre Cr$ 45,00
Tr-imestr-e Cri 25,00

Anúncí os mediante contráto

Compra. se um, em perfeito estado
de funcionamento. Ofertas à ge
rência do ESTADO. V.-4
�_.-...-............

Rád.·o Rádio «American
Bosh», curtas e

,longas, 5 válvulas, - Trans
(formador "Universal", - Esta
bilizador 220 vóltios e 2 mil
Watts, com Voltímetro pr6prio
para médicos ou ondulação.
Vendem-se na rua João Pinto.
la (sobr.). S v, 2

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

Salame - Peixe frito, etc. etc.

Os ()riginai�, mesmo não pu-

I
blicados. não serão devolvi.

dos.

A direção não se responsa
biliza pelos conceitos emítí

I
dos nos artigos assinados

Comprai na CI'_ SA MISCE
. ÁNEA é saber economizar:

Credito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

SortPlfl8 nos dias 4 e 18 de cada mês
PR�MIO M�IOR CR $ 6.250:00Muitas bonificacões e inscrições de pagamentos

Médico graUs
.

NOTE BEM todas estas vantagens por apena8
, Cr $ 1,00. Tudo que promete cum.

pre incontinpnte. Não existe igual. Não reflita e não
du.ide um só instante, Concl)rra para o próximo
sorteio, tenha cofiaDça, que, quando menos esperar' a
sorte virá 80 SPU encontro

'

Conserve bem na memória os dias It 8 18

•

li.

---- ��

CONSTRUÇÕES - compra, venda e administração
de

í

m ôve is-'
FINANCIAMENTO - para construções;

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

NÃO CONSTRUA, sem consultar os planos da

Cia. Construtora da Vasa Própria
(Não tem sorteios nem pontos!)

t;J
Vá à rua Felipe Schmidt, 44. e verifique como é

possível obter «casa própria».

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã aerA. a 8ua preferida

Orojf8. ollclonals e estrangeirM - Homeopatias - Perfamarlu

Artigo. de borracha.
GarantEl-IM! a exata observânrna no receituário m6d100.

PREÇOS MóDICOS.

I Mobiliadora
Refrigeração em geral

Sorveteiros-Refrigeradores-Bolcões-Frigorificos
(para pronta entrega) Máquinas de escrever-Rá

dios-M6veis finos-Tapeçaria
Z. S. BATTISTOTTI

Rua felipe Schmidt, 34 ._ (. Postal, 173 -- Fone, 1549
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4 e ESTADO-Sexta.'elr8, 3 de De.zembro de 1943

As. atrocidades «eixistas» contra BANCO DO BRASIL s. A�
CARTEIRA DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO

A VIS o N. a a

tmpor-t ações provententes dos ,Esta,los Unidos da Amédca ou do Canadá
A CARTEIRA DE EXPORTAÇÃO E E\IPOltTAÇAO DO BANICO DO BRASIL

S. A. - tot-na público que, em vntude dHS crescentes dísponioíüdades de jJ(l"'3Ç�'
mar-ttlcna. foram sstabelecadas normas tendentes a proporcionar Iacílddades a

execucão do Plano ele Descentralização elo contróte das ímportaçôes do Br'as í l

pt-cven iern.es dos Estados Unidos ,ela América e do, Ca�ladá. . , '"

Assdrn, não mais será necessaria a apresentação ele "Perl idos ele Preferencla
para a Irmpor taçáo: .... _. ..

., .

1) - ele qualquer dos matei-ja is incluídos na r-elação publicada '110 Diár ío
Oficial" ela União. de 26-11-43 (Secção 1);

2) - de outros produtos, desde que as encomendas sejam d€ montante igual
ou Inreríor a USS 25.O;Q:

a) - de materiais "rlist.ressed.", excetuados produtos de cobre e allUmLnio.
urna vez se dest.tnem ao esfôrço ele guerra ou atendam aos in terêsses da economia

do Bras.il ;
4) - de produtos ele "fel'l'o e aço" de segunda mão, bem como de má(jjWj,nag

e cqu.ipamen tos usados para os qua ís não haja sielo estabelecida quota ele expor
tacüo, cilc�àe que, igualmemte. inter-essem ao esfôrço de guerra ou a econorrua

brasilen-a;
5) - ele quaisquer materiais que, prov'en ien tes de outros países, que não o

Ca n ad á. devam apenas ti-ansitar pelos Estados Urndos da Amér-ica.
A propósito. esc larece a Car teír-a: •

a) - que são considerados mater iaís "d tstnessed" os ele estoques nã-o utiliza
do�.; � exc edentes:

h ) - qu·e. embor-a para as importações referidas nos Ltens 3 e 4, não receba
"Pcd ldos ele Preferência", poderá - Fazondo-o por meio de comunicação às amo
";fli.lde:-, competentes - dar-the-. o seu a.pólo. em casos excepoícmais, isto é, quan
do as consider-ar ele i-ele vante ,eoll\renjência para a defesa mi+itar OU econômic-a
cio Brn,�il;

(;) - que, quer a importação dependa, ou não, de "Recomeudação" a "Pedi
do ele Preferên('ia". o ernbarque de produtos não essencraís ao Brasil nesta fase
ele guerra só se fiará quando nüo houver - carga de produtos essenciais - as

sim oO�_-.�üd€'l'aclos 1.c:10s os que foigurrwnl não assrnalados por asterisco na "Lista de
Produtos ele Importacão" publicada no Su.plemen to ao "Diário Oficla l" ela Un iâo,
de 11-8-+3, n. 18H - cujo transporte terá precedência naturahuence assegurada.

Enl cons'equênc!a.' de agora' e111 d.ian.te, somente serão r-ecebidos - para exa
l11e - e den tro de 1�raz06 per iódícaunen te f'rxados - "Perdidos doe Preferôncla

"

retat.ivos a im.portacões provenientes cLQS Estados Unidos da América, OU tio Ca
nadá. (rl.iretas ou via Estados Unidos), que não se enquadr-arem nos itens 1 a 5
.Jêst e avtso.

Oonsegu in.temen te aluda, fica 9€'ln -efeito o Aviso n. 54. d ívulgado pela ím
pr-ensa do pc ís em setembro último. promovendo-se o arquivamento de todos os
"Pedidos" rerei-entes a encomendas cuja Impor-tação passou a independer ele "Re
coruendacão".

Ob"el'\iad'ls a, disposições e esclarecimentos precedentes, a Caa-teir-a rece

berá. a par-tu- da data ele publicação (C;;;1e aviso, até 15 de dezembro próximo
vindour-o. improrr-oga valanente, "Pedidos ele Preferêncla":

- put-a o 10 e 20 trimestres de 1944, referentes a ma ter ía is q.ue - não cons
tem sob as classes "F'enro e Aço - Semí-mamufatasras" e "Produto de Usina". da
"Lista de PI'OellUtOS ele Irmpor-tação" ptublit-ada no Suplemento ao "Diár-Io Oficial" da
Un ião. ele 11-8-43, n. 186, mern est.ejl3Jm enquad'raelos no A"'hso n. 51, sôbre :\láqui
nas e Ut:ensílios Ag,I'íOO,lJas", elivulg.aJdo em juLho pl'ó:x;imo passado; e

- paJ·a o 2° e 3° trÍlnestrí' (le 1944, atinentes a nl:ateríais que figure111 soh
as ]J't'ecita<la!s classes (ns. 6007.00 a 6108.05).

Assinala a respeito:
10 - que, par'a cada UI11 dos tl'irnesDl'es indicaelos. de\"el'âo "er fOl'm,ulatios

"Pedidos" distintos. Qtu.e 0·5 i.nteres9aelos .apresentarão simultâneamente e nos q,t1taÜ',
logo abaixo elo re,,"(,o impresso no esvoaçXl €ll1t1'e os itens 6 e 6-A, designarão o tri
rnestr'€ a q1.1e !S'e refe,rirenl;

20 - que. tenelo em vista a cu'cUJ1,st[,nC'ia ele quotas de su!)'ri.mento ,'elati\-as
a diversos matel'his serem estabel,eci<las em dólares, é de ab5'ol'llt.a conveniência
C}ue os "Solici.ta,ntes" consignem na oolunu própria elo item 6 dos "Pedidos" o pre
ço eXJato "FOB Factor)''' elas eneornenc1as, a-fim-LI'e que tais quotas possam sei'
lnelhoT aproveitadas;

30 - Q'ue, também com O objetivo ele possibilitar n1iClllOr aproveiVamento das
estimativas ele suvorim<e'!1:o. os "Pedidos" rere-rentes a fios e eabos de cobre deverão
tl·a"E."r, em nota na pa"te' final da segLULCla coluna elo item 6 ("QU1antity as inclioatecl
on o,,'eler to USA suplier") inelioação da exat3 quantielade ele cot1l"e que as encomen
as c0l1tenha111; e

40 - que continua sendo perl11�tJi.c1" o agl'Up3nlen.to ele cletet'mii!l,aelos mate
riais nUlll úll1ico "Pedido de f>irefierência", ob�le.rvad(}S os grupos relacionados no
Avi.�o n, 52, publlk'ado em agõ",to últ1mo.

Pelo Batnco elo Brasil S. A. - FlorhnÓpold6.
João José de (', Medeiros, gerente interino

______________J-_in_c_]()_l..fo__A_._G_,_1_'e..,_'eÍl'''' cantador inter'ino

as mulheres
Londres, 1 (United) - Foi

posto em circulação um folhe-' detalha as torturas e indigni- vens iugoeslavas são condena
to dos aliados, intitulado "A I dades que se cometem contra das à morte por se recusarem
hora mais tétrica para a femi-I as mulheres na Noruéga, po-! a dar informações sôbre os

n.il ídade ". Nessa obra são di-!lônia, Grécia, Iugoeslávia e
I guerrilheiros. Mas, e de acôr

vulgadas as atrocidades come- outras nações, Raparigas de: do, com a citada publicação,
tidas pelos alemães e japorie-: 15 a 19 anos são obrigadas a nem a tortura mental, nem a
ses contra as mulheres nos

I
exercer um infamante comér- I agonia têm conseguido subju

território conquistados. Sob a I cio. As mulheres gregas mor- j gar o magnífico espírito de re

epígrafe "A,s t;t1Ulheres esc�a-I. l:�m, de inanição com os se,us II sistênda, demonstrado por es
visadas pelo eíxo ", o folhetnn I fIlhmhos nos braços. As JO-. sas gloriosas mulheres.

JUIZO DE DIRBJITO DA COMARCA
DE TIJUCAS

Edital â.e praça ('1J?11 o jJ'/'(IZO de pinte
üias

I O dr. Maurí llo da Costa Coimbra,
I Juiz de Direito da Comarca de 'I'iju-

I' cas, 1Gstado de Santa Catarina. na

fónna. da lei, etc.
Faz saber aos que o presente edital

de praça COlll o prazo de vinte (20)
dias virem, ou rle le r-outiecímento tive
rem que, a requerimento dos interes
sados, o Oficial de Justiça deste Juizo,
ou quem suas vezes fi:"el', trará a pú
co prégào do venda e arrematação no

dia 24 ele dezembro próximo, em f'ren

I te o edifício ela Prefeitura Municipal,
I desta cidade. às onze (11) horas da
manhã, os imóveis abaixo declarados,
pertenceni.es ao espólio de Angélica
Carolina de Jesus a saber: Um terre
no sito 110 Sertão dos Bobos, dsta Co

r marca, com noventa (90) metros de
frent e trezentos e trinta (330) ditos
de funelos. fazndo frente o meio
brejo e fundos em terras de her
deiros de Benjamim Gallotti, Jú
nior, extremando ao sul com ter
ras de Antônio Rebelo, e, pelo
Norte, com dítas de Miguel João
dos Santos, no valor de mil cruzei
ros (Cl':; 1.000,00). Uma casa de mo

·radia. construida de madeira, coberta
de telhas. 110 valor de quatrocentos
cruzeiros (Cr$ 400,00). Um rancho
de madeira, coberto de telhas, no v;:t-
101' de duzentos cruzeiros .
(CrS 200,00). E, pant que chegue a

notícia ao conhecimento de todos,
mandou passar o presente edital. que
scd afixado no lugar do costume e

publicado na Imprensa de Florialló-

I polis, na forma da lei. Dado e passa
do nesta cidade e Comarca de Tijucas,

I aos trinta (30) dias do mês de no-'

Ivembro de mil novecentos e quarenta
e três. En. Rodolfo Luiz Büchele, Es-

II cl'ivão, que o dactilografei e sl�bscre,
, "ii. (Ass.) ;Vlannllo da Costa COllllbra.

.-----..--------------------------1IIl!I!! l.Juiz ele Direito. Sêlos afinal. Está

i conforme o original. que certifico ter
! afixaclo no lngar do costume.

I
O Escrivão:

Borlolje Lniz R iichele

JUIZO DE DIHEITO DA COMARCA
DE 'l'IJUCAS

J'9U�
ptopu4

ENFERMEIRA
"'.\1.1 .•.
;;

No fim de um ano, quan
to somarjo êsses dias de do·,
res, roubados aos afazeres tl
ás aiegrias da vida?

A faste de si os i)Gdeci·
mentos periódicos, A SAUDE
DA MULHER - regulador, tô
nico, anti,doloroso - ê o reme·

dio que lhe restituira á tran·

qUilidade, Êle tem no nome

o resumo de suas virtudes:

A aproximação do perio·
do mensal é, para as senho·
ras que não têm boa saude,
um tormento e um pesadelo.
A Simples lembrança dos so

frimentos que se dviziqham
perturba-lhes él tranquilida·
de e as põe em sobressalto.�

Á SAUDE DÁ MULHER THE LONDON ASSURANCE

tfOMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"
COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"

Representante: L. ALMEIDA
Rua Vidal Ramos. 19

Não liquidação
o proprietário da

CASA NATAL

,

e l'q::La (750) ditos de fundos, fazen,
do fl'ente na margem sul do Rio Ti
jucas e fundos na estrada pública;
extl'emando ao Oéste com terras de

Edital ele )J1'Ctça ('om o 1)l'azo de 'vi11te Eugênio João do Nascimento e a Lés-
dias te com ditas de Martinho João Nunes :

O dr. J\tIaurillo da Costa Coimbra, com a área de vinte e seis mil dl1zen: I

JU.iZ
de Direito da Comarca. de TijU-1 tos e cinqüenta (26.250) n�tl'os qua- ;cas, Estado de Santa Catal'lua, na chados. no valor de mil cruzeiros ..

fÓI'ma da lei. elc. (Cr8 1.000,00). E, para que chegue
I Faz saber aos que o presente edital I a notícia ao conhecimento de todos
de praGa com o prazo de vinte (20) mandou passar o presente edital qU�
dias virem, ou dele conhecimento tive- Se1'>1 afixado no lugar do costume e
rem que, a requerimento dos interes- publicarl0 na Imprensa de Floriallópo
sados. o Oficial de Justiça dêste Juiza, lis, na fOI'111a da lei. Dado e passado I
ou quem suas vezes fizer, trará a pú- nesia r'idade e Comarca de Tijt�Cas'lI' C? pl'égão de venda e a,I'l',emat�Gão no :1.05 trinta dias do mês de novembro
dIa. 24 de dezembro prOXI1110, as onze de mil novecentos e quarenta e três.
(11) horas da mal,hã, em frente o Eu, Rodolfo Luiz Büchele, Escrivão,
edifício da Prefeitura Municipal, eles- CJUP o dactilografei e subscrevi.
ta cidade, os imóveis abaixo declara- (Ass,) Maurillo da Costa Coimbra,
dos pertencentes ao spólio de Maria .Jniz de Diteito. Sêlos afinal. Está
Anastácia de Jesús, a saber: Um ter- conforme o original, ao qual me re
rena situado no lugar "Ribanceiras", porto e que certifico ter afixado no
distrito de São João Batista, desta lugar do costume,
Coma;rca, com trinta e cinco (35) me- O Escrivão:
tl'OS de frente com setecentos e ciu' Rodolfo Luiz Büchele

tendo estado em S. Paulo e havendo contratado alí com

diversas fábricas de SEDAS para ser o seu exclusivo distri
buidor em Florianópolis, inicial á, na 2a, feira proxima, urna

VENDA FSPECIAL
gar,hando apenas os descontos

Nova modalidade que Ira revolucionar
NOVIDADES EXCLUSIVAS A PREÇOS
SEDAS e mais SEDAS a preços de CHITAS I

a praça
NUNCA VISTOS

Aguardem, pois, a reabertura da

Casa Natal
Nova modalidade de vendas. Novos sortimentos.

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

Casa Natal
Rua Felipe Schmidt, 20

......................am �
SOCIEDADE ANÔNIMA

A mo.is importo.11.te Companhia de Capit:alizacão da Am&ricn do Sul
Amortizações de Novembro ,ie 1943

No sorteio dõ Clmortização realizado no dia 30 de Novembro toram o.mortiza.do.s
(lS seguintes oombinações:

ETQ REs· UMO CMZ NZM ZQO
Todos os portadores dos títulos em vig8r, sorteados com eltas combinações,

poderão receber imediatamente o capito.l go.rantido á que t�m direito,
Sede Social: •. RIO DE JANEIRO

ESCRITÓRIO para os Estados do Paraná ê Santa Cato.rina: _. CURITIBA
Rua Barão do Rio Branco 11.r, 39

Inspetores e Agentes em todo o Brasil.

'filE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE COMPANY ILIMITED
SMe: em Londres. Fundos de Reserva excedem:

Cr$ 1,200.000.000,00. ISub·Agente: L. �LMEII,)A Rua Vidal Ramos, l'

t---------------------------..------- .....------......-

FARMACIA ESPERANÇA'
A SUA FARMACIA

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

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

líssimo sortimento de verão.
Variado sortimento de sedas.

«A Exposição))
casemiras.de tropicais, linhos, brins e

urna visita, sel11
PRAÇA

Ternos
FciçaIll

,

a
..

compromiSSO,
QUINZE N. 11
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Por amor ao Brasil e à Liberdade
A inflexihilidade rígida dos méto- se divórcio entre o cidadão e a pátria,

dos antigos, empregada e posta em por que, será, preferir o indivíduo, a

prática na sociedade, na família, na situação vexatória do filho expúrio e

escola é até mesmo no rigorismo da indigno, que deserta ao cumprimento
disciplina dos quartéis, creou, para o de seu maior dever!
homem em todos os setores das suas Não há, sabemos, no Brasil, quem,
múltiplas atividades, uma atmosfera de sã conciência se furte à digna e

de receios exagerados, que, lentamen- fiel bôa sorte de serv í-Io com de
te se foi desanuviando, à medida que voção.
tôdas as coisas se enquadravam em O espírito patriótico, que as crian
um novo rítmo, ao compasso acelera- ças recebem em sua primeira doza
do do progresso. gem nas escolas principalmente, ago-
Houve tempo e já vai muito Ion- ra, nos nossos dias, vai tomando lu

ge, em que a Caserna inspirava pa- gar de primazia entre aquelas vir
vor como si tõra uma masmorra crea- tudes que devem formar o homem do
da para cerceamento de tôdas as li- .tuturo e o bom cidadão. Ao bom cída
berdades.· dão, se junta, também, ·0 dever do
Êsse ambiente era, apenas, um fe- bom soldado. Ambos se completarão

nômerio, que se dava em todos os pai- depois, para dar à pátria o coeficien
ses que saiam do cativeiro colonial te de trabalho na seara do civismo
e do jugo do estrangeiro. Logo, po- e nos campos da luta.
rém, que a conciência verdadeírarnen- Agora, que o Brasil está em guerra
te nacional se formava, nascia com e, em guerra que não representa, ape
ela, a idéia da formação de um Exér- nas, uma ideologia como tantas ou

cito novo, corno acontecue comnôsco. tras, efêmeras, sem finalidade e que
E, vem daí, a creação do Exército por isso mesmo, logo se esborôam

Brasileiro, comandado por generais desde que sintam os primeiros ven

brasileiros, com oficiais brasileiros, tos adversos, -- agora, que a pátria
com soldados brasileiros. tomou um lugar de destaque entre
Dizer o que tem sido essa evolu- as nações que se batem pela man

ção cheia, tôda ela, de etapas glorio- tença na terra, de um patrimônio di
sas, que torrnam, hoje, o justificado vino, que é a liberdade. a necessida
orgulho nosso, será repetir fatos, que de do serviço militar é ponto es

todo o bom brasileiro não pode desco- sencial.
nhecer. Temos que aprender a defender a

Olavo Bilac, o precursor do serviço nossa própria liberdade.
militar no Brasil, que dedicou com A liberdade de viver a vida para

grande e decidida paixão os melhores a qual fômos todos indistintamente'
dias de sua vida na construção de creados.
um ideal que se concretizou em reali- Liberdade que se inspira e se en

dade, inspirou-se em uma de suas I quadra nos quatros pontos da Carta
conferêhcias públicas nessas página do Atlântico e, sôbre tudo, aquela
de supervisão do que seria o nosso liberdade que o Brasil sempre car i
Exército. nhosa e solicitamente cultivou em to-

Ainda, talvez. como poeta que era, dos os tempos, condensada no supre
chamou de sonho e desejo, aquilo que mo desejo de se tornar uma pátria
ele esperava se tornasse realidade tu- sempre livre, num mundo, também,
turamente. E falou, assim, profetica- eternamente livre.
mente: -

.. O nosso sonho, o nosso de- Para a mantença dêsses princípios,
sejo, se condensam nisto: - O Exér- todo o bom brasileiro não pode fi
cito Nacional será um laboratório car surdo ao chamamento da pátria,
de civismo. Uma escola de humanida- pois, que é a própria pátria que cha

de, dentro do patriotismo; uma escola I ma:
-- Cidadãos, alistai-vos. Vinde

de energia social, começando por ser para as fileiras do Exército, todos
uma escola de energia nacional. Am-I' vós, que quereis defender o Brasil
bicionamos que todos os brasileiros contra os cavilosos inimigos da li

passem pelo quartel, revezando-se; berdade.
que cada um dê ao menos. um ano
de sua vida, ao serviço da vida da •_••- _ _ -_.._...-__.

pátria. E não queremos somente o CASA MISCELANEA, distei
quartel. Queremos que dentro de cada buidora dos Rádios R� C. ]I
quartel haja uma aula primana e Victor, Vâvulas e Dsicos.
que ao lado de cada quartel, haja,
também, uma escola profisaional. Ao qUA Trajano, 12.
cabo de seu tempo de aprendizado
cívico, cada cidadão será um cidadão
completo com a sua inteligência ades
trada, com a sua capacidade armada
para o trabalho, com a sua conciên
cía formada, com os seus músculos
fortalecidos, com a sua alma enobre
cida".
Hoje, desejo e sonho do grande

poeta-soldado, cuia palavra e cuja
pena se puseram a inteiro serviço da
pátria, se tornaram em explêndida
realidade.
A Caserna de hoje é tudo a. quilo

flue desejára ardentemente Bilac, e,
mais, ainda, muito mais, por que to
do o bom brasileiro, dá com amor e

dedicação, sem o menor constrangi
mento, parte de seu tempo, de sua

mocidade, de suas justas ambições e

até mesmo, parte de sua vida, quan
do não de tôda a sua existência, ao

serviço de. própria vida da páJtria.
Formada a verdadeira conciêncía

da nacionalidade, bem sabemos, hoje.
quanto é necessário que a vida do ci
dadão esteja estritamente ligada à
vida do soldaâo.
Só há riscos a correr na existência

do homem, quando êle não sabe de·
fender-se a si mesmo e aos outros.

O instinto de defesa, somente, num

gesto quáse inconciente não basta
para legitimar o ato que nos deve importância, assim como o oriente
garantir contra as agressões. Preci- europeu no qual os exércitos na

samos agir com inteligência e equ ilf zístas estão sendo barbaramente \
brio, fazendo sentir o comando do es-

píríto sôbre o automatismo dos nos vencidos. A incoerência dêsses pon-
sos impulsos. Para que se consiga ês- tos de vista radio,fôhicos' é tão ab
se domínio, necessita o bom cidadãe surda que é possivel que o povo
aprender nos quartéis o método segu- ademão, mesmo que queira" não po
ro da legítima defesa.
Compreendendo, assim, sentindo derá crer nas afirmações de seus

essa necessidade é que o homem do chefes. As perdas das referidas
campo, o funcionário público, o estu- ilhas por parte dos ingleses signi
dante, o empregado no comércio, o fica apenas que para os aliados, o
homem pobre, o remediado, o rico,
todos os moços, atendem o chamado sacrifício de vidas e materíads pa-

da pátria e vão cantando, alegres e ra a resistência nesses pedaços oe
satisfeitos, rumo à Caserna, onde te- terra nãJo correspondia à I1ccessi·
I'ão ensejo para se tornarem veJ'da- dade da sua posse. Eis porque
deiros defensores do Brasil, onde e

quandO fÓI' necessário. abandonaram a posição. Parru os

Vão, assim, todos, sem temores nem aJiados .não interessa propaganda e

receios, inspirados no ideal comum sim, unicamente, obedecer a planr,s
de amor à terra onde nasceram, a mHitares de utilidade pratica e po
terra que sabem amar e querer com

sitivaJ.
orgUlho e que lle<!essita do amor e

da devoção de seus filhos, para vi
veI' grallde, fOl'te e, sôbl'e tudo,
livre.
Não há e não pode haver mesmo,

qualquer motivo, pOI' maio!' que pos
sa parecer, l'iue seja capaz de afas
tar o bom é verdadeiro brasi
leiro do devêl' sagrado de servir ao

Brasil, na );Jaz como na gU8!'ra.
Nã.o prevalecerão raZões que pos

D�m ser avoead!ts, J;lara. justifiCar és·

OSVA.LDO MELO

As últimas derrotas
aliadas

Nova Iorque - (De Robert Nor ..

ton - Exclusividade do CEC para
"O Estado") - A repercussão sen

sacional que os nazistas pretende
ram dar 'ruas triunfos totalitári.rs
nas ilhas do Mar Egeu, é indicio

expressivo da necessidade suprema

que Hitler está tendo de imprimir
larga propaganda em torno de vi
tórias embora ínfimas c até ridi
culas. A fábrica de propaganda ale-
mã desejou insinuar que a recon

quista das ilhas amencionadas foi
manifestação cabal da organização
militar perfeita do "eixo" e que,

quando uma posição deve ser man

tida, sempre ha recursos e superio
ridade para defendê-la. Isso quer
dizer que o norte da África inteiro
.ião tinha importância para os

rlemães, que aJ Sicília e o sul da
Itália também não desfrutavam de

1 que o geólogo Dr. Glenn L.
Jepsen, da Universidade de

Princeton, anunciou recentemen
te o descobrimento do crânio
completo de um carnívoro pri
mitivo que teria as dimensões
de um gato e pertenceria àépo
co paleozoica inferior; que o

crânio foi encontrado pela «Scott
Fund Expedition» na vertente
do Big Horn, em Wyoming, a

25 milhas de Cody; e que se

acredita ser êsse o primeiro
crânio completo daquela época
até hoje encontrado.

2 que no país dos negros; Be-
chuana, na Africa do Sul,

as meninas indígenas executam
uma dansa em que o papel da
cabeça é quase tão importante
quanto o dos pés, e isso por
que as bailarinas equilibram na

cabeça grandes potes de barro.

3 q1lle o comprimento das li
nhas telefônicas em serviço

nos Estados Unidos sornam um

total de quase 156 milhões de
quilômetros, isto é, o suficiente
para instalar 150 linhas do Ter
ra à Lua.

4 que o governador do Estado
de Jaipur, na India, o Mao

rajá Sawai Mau Singi Bahadur,
a exemplo do seu antecessor,
usa a palavra «Sawai» em seu

nome a-fim-de aumentar o seu

prestígio; que tal vocàbulo in
dostano significa «um quarto
melhor do que os outros»; 'e

que , portanto, aquele poten
tado julga-se um maarajá e

um quarto.

5 que Sarah Bernhardt, a fa-
mosa atriz francesa e pro

fessora de arte drámatica do
Conservc.tôr ío de Paris, recusou

certa vez a Legião de Honra
porque o govêrno francês agl'a
ciara a "professora" e não a

"atriz" .

6 que a emissora de ondas
curtas WRUL, de Boston, nos

Estados Unidos, é a mais pode
rosa do Hemisfério Ocidental,
sendo também a única grande
estação norte-americana não
comercial.

ISábado (dia 4)

lheiro da ilustração a-cima. oferecer
lhe, em amável gesto, um càlice do
excelente aperitivo KNOT. lembro.
ee V. Sio.. de acrescentar, ao agrade
ce, a gentileza:E$íEE TAN-
Bf� O I1EU APEí"UTIVO

I'fiElH!.ETtJ!
lP!I�
UI'! ooooaro /)A KIfOTS.A./ltlJ. (/)17. f Sf6{//(OS
� ITI••l!J�á ....

"A Bandeira Nacional quando em prés·
posição horizontal, e irá ao centro da
testa da coluna, se isolada; à direita da
testa da coluna, se houver outra bandel·
ra; à frente e ao centro da testa da co

luna, dois metros adiante da linha pelas
demms formadas, se concorrerem três
ou mais bandeiras". (DMreto-Iel n_ 4_545.
de 1942; - Art. 18, N. IH_

GRANDIOSA SOIRÉE
Ingresso: - talão do mês.

Solicita-se aos senhores sócios
não se fazerem acompanhar de

pesso as extranhas, sem prévia
aquisição de ingresso.

MISSA_

I...._-------.JJI X
, cao••••••••; O santo do dia
IV·d S

III �:

i I a
. OCliU I s. F!ancisco Xavi�r.

ee.oe.o.w Apostolo da Indla
Quando; aos 1 de abril de 1504,

comunicaram a Dom Juan de Jos
sú y Xavier o nascimento de seu

terceiro filha -' que devia receber
o nome de Francisco -- não podia
prever que �ste filho, um dia seria
a glória não somente da Espanha,
mais ainda o nobre herdeiro do
sangue dos conquistadores da pe
nínsula ibérica. Mas, até que Fran
cisco alcançasse estb glória imor
redoura, deviam passar sôbre êle
o.noa de tribulações. A infeliz guer
ra entre a Espanha e a França
privou-o do pai, exilou-lhe os ir
mãos acusados de alta traição, e

custou lhe os haveres da família.
Dirigiu-se para a Universidade de
París, onde os sucessos científicos
lhe despertavam as ambições mais
audaciosas. Eis que surge diante
dele Inácio de Layola que lhe eri

sina o valor da alma. Francisco
liga-se a Deus pelos votos religio
sos que dão início à Companhia
de Jesús. E quando o Papa pre
cisa de um missionário para a

India, basta uma palavra do su

perior para começar aquela vida
errante no serviço de Deus que
fsz dele o maior missionário dos
tempos modernas.

t-

Orilia convida os

Fazem anos hoje:
Sras. Maria de Lurdes Boiteux

Piazza, Lídia de Lur-des Cláudio,
Carmen de FIgueiredo Fontoura a

Benvinda dos Anjos Pereira;
Sritas. Maria de Lurdes Lopes,

Ema Mancelos e Doralice de Melo
Correia;
Srs_ Lúcio Silveira, Geraldino

Ferreira, Agenor Cardoso e Nestor

I Duarte Guimarães;
Jovens: Dultávio Coelho Júnior,

Fernando - José Caldeira Bastos,
Maurício de Morais e Francisd'o
Régis.
Menina: Dulce, filha do sr. Fir

mino Gomes, comerciário.
Menino:' Roberval Dias.

, As autoridad*lS responsáveis pela
fiel execução das Estatísticas Mili.
�ares podem exigir, sempre que bou.
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informação, que cada in
formante prove o que declarotl. A.
má-fé constitue erime contra a ...
�ll...nç. aul9.�aL (D, lo •.,)�

Visitus:
Em companhia do sr. João Gon

çalves, conceituado· representante
comercial nesta praça, deu-nos o

prazer de sua visita o sr. Pcul lne
Gonçalves, digno presidente da
prestigiosa

WAssociação dos Proprie
tários :ie Imóveis», de Porto Ale
gre, e _o qual se encontra entre
nós com o objetivo de promover,
também aqui, a fundação de urna

entidade associativa, idêntica áque
la. O fim da associação, segundo
nos informou o sr. Paulino Gon
çalves. é harmonizar os direitos do
senhorio com o Fisco, de um lado
e o inquilinato, de outro, procu
rando, em bem de todos, coorde
nar os interesses dessas três cor- Comunicam do Rio de Janeiro
rentes, que .n�m sempre. operam que o vigário geral baixou o se
de acordo, orlçpnando atrltos que, I guinte aviso: '- «Lembro o opor

de. outra forma, bem podem ser, tunissimo Aviso n
' 315 da Cúria

eVItados. Arquidiocesana, pelo qual nossa

cardeal arcebispo, de S. m., solici
tava a atenção do Revmo. Clero,
das Comunidades religiosas, bem
como das Ordens Terceiras, Irman
dades, Associações e Obras Pias,
para os decreto 363, 364, 365 e 366

I I \��.,.,,,-- ....- i do Concílio Plenário Brasileiro que
.------"""----.........---_ urgem o cumprimenta do C6digo

de Direito Can6nico em matéria
de ct'lntico e música nas igrejas.

. Queiram, pois, os srs. Capelães
avisar as respectiva administra
ções que - -: 1') em funções religio
sas ficam proibidos as coros mis
tos, isto é, de cantores e cantoras;
2') dentro do recinto sagrado pro
pr�amente dito não podem as
«bandas de música» executar peça

3 v.-l alguma; 3') à porta das igrejas
_________________ , podem as mesmas ser admitidas

contanto que nã.o perturbem a�
funções litúrgicas e, sobretudo, no
momento da consagração, fiquem
inteiramente silenciosas; 4') nada
impede que, logo após a consagra
çã.o, à porta das igrejas ou nas

missas campais, seja executado o

Hino Nacional. como é do costu·
me, em dias mais solenes_ -- Rio
de Janeiro, 24 de novembro de
1943. Mons. Rosalvo Costa Rego .

Vigário geral".

Proibidos os coros
bandas de música no

das igrejas

mistos e as
interior

Nascimentos:
Em festas se acha o lar do sr.

Itamar Ferreira, funcionário dOI!
Telégrafos, pelo advento de sua

filhinha Irene-Elcí.

ITAMAR FERREIRA e
RITA fERREIRA

participam a seus' parentes e

pessoas amigas o nascimento
de sua filhinha

IREHE.ELcI
Fpolis., 28-11-43

A familia de Lilí Goulart
parentes e amigos para a missa que, em inten
ção à sua alma, manda celebrar. pela passa
gem do 2,° aniversário do seu falecimento, no

dia 6 do corrente, às 7 horas. no altar de N. Senhora, na Ca·
tedral Metropolitan •• antecipando seus iiraàecimentoli, 3 v. 2 .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.····································'0 que fazem mulbe..I• ..
b·1

·

: Depois de tantos anos de bem servir ao público : res r.asl eiras e

·0 A Iradl·cl·onal CASA MACEDONIA : SÃO PA�UtMI��1 Rihei"

• •
de Almeida - Exclusividade do
C. E. C. para "O ESTADO")

• apresenta, - pela primeira vez - a sua " A precisão com que todas as

• • mulheres brusi leir-as acorreram

G II
para atender o chamado da Pátria,

• , rande 1.·quIBd!!lça-A. da Nat!!l •• nUll1momentoqueparanósseafi-
g Vi � "" A gurava como o desmoronar de to-

• V das as nossas conquistas de Iibor-

• {I dado e de cultura, demonstrou a

• Toda a 'Sec�ão de BRINQUEDOS SERA' LIQUID.ADA! • ���c:l�:����resaH�II��l�W�iraf�tr�ot���
." • magn if ico espirita ele sacr if'Icio

• Tecldos Iisos e estompodos serõo vendidos por • pelas cousas que dizem respeito á
,;;:, Pátria. A mulher brasilcj ra não

• I) assistiu impassível ao movimento

• PRECOS MAR.AVILHOSO�! a de todas as mulher-es das democra-
_

W c ias de prestar apôi o aos esfôrcos
• • d e nossos soldados que distantes

AIS. dá.� suas pútr ias, combatiam o in i-
• Roupas brancas, perfumarias, bôlsas, cintos, meias, bijuterias, lãs em 'Iii migo da liberdade e tia justiça. O
.. novelos, roupinhas para crianças, roupas de jersey, botões, • primeiro apõlo (oi suficiente "para
.. flores, presentes, fantasias � que oferecessem .tud o o que p os-

.� sui am e que servisse á causa da
•

UM MUNDO DE COISAS BONITBS
• democracia.

• ... .. lh�'e��x���:i���lie:�i:i�����ei�l:r:l�lllll:�
• I todas as mulheres do mun d o per-

• i manece rá como um monumento de

d P
·

N 11
heroismo e de abnegação. Hoje,

• por precos e api""'fl oe. (I as mulheres britânicas estão atuan-

• _
\iol • do destacadamente em todos os

teatros de luta, executando as ve-

: Não hesite na sua escolha! Compre, antes que acabe! :. z;�s i�1P��;<I�I��flfh�s(�f�écl:l��n���:�• Uma só oportunidade para O 'iaviarn-so inscrito nos Bureaux

• • 'le Trabalho. Mais de 50.000 por

COMPRIR E, ·fICAR SATISFEITO' I
.

semana ernnu entr-evistadas e, des-
• e ias, 20.000 pnrtium imediatamente

• • pana os trabalhos de guerra. Des-
A

xas mulheres, mais de 50.000 estão
• Começa no dia }.O de dezembro, não esqueça! v .�ervindo nos campos, em todo o

:
C ASAM A C E DON I A

: ���f�����rO��������;t:5·�;:�1��t��
•

.

(8 crganizacão de guer-ra err.s qual-
rtuer nais. Mais de 20.000 estão

• • trabalhando em vários ramos ele

• fi o'lfermagcJ1l. nas diferentes r e

"iões do Reino Unido. Cêrca de
• • (l.750.000 mulheres trabalham o

• A Casa que mais vende e melhor atende • rlia todo em difer-entes servicos de
�llerpa ou nas Fôrcas Arruadas,

• Q ,., Rua TraJ-ano ,., 8 • Aquelas que tôm filllos abaixo de

• CJ • certa idade não são convocadas,

• • por ém o núme'l'1! das que se apre-
sentam voluntar'iamente cresce dia

'

••••••••••••••• �;� ••• t:)•••• �i;'# ••••••••• , ,a W:fil1l, ma Inzlatorra não há uma
l mulhcr quo não tenha uma tarefa

I que não SE' relac ione dir-etamente
I com a f'i nal idadc de auxiliar os
exér c ltns (h democracia nue nos
camnos de batalha, l11ta111 h eroi r a
mente Dela conservacão da Iiberd a-
ele e da justiça.

'

Tenazes contra o JapãoWashíngtou novembro do mundo é mais vulnerável a um

(Serviço especial da In ter-Amer ica- ataque aéreo do que o Japão. A sua

na) -�- A ofensiva iniciada, há seis situação geográfica é a mais prop í

meses, pelo general MacArthur C011- c ia possível à formação, por parte
tra as bases mais recuadas do impé- dos aliados, de um anel de aço ao

rio nipônico está obedecendo a um longo das costas da China, da Rús
rítmo acelerado, com vitórias espeta- sia, Birmânia, e ilhas Aleutas, C0111

culares para as fôrças navais dos bases aéreas capazes de enviar, de

EEstados Unidos. O Japão ao dosenca- duas em duas horas, formações cer-
I

m I'!!I!J5adear a guerra de surprêsa contra as' radas de bombardeiros com mais de pr ...ilhas do Pacífico esperava obter enor- oito toneladas de explosivos cada um.
mes reservas de alimentos e combus- Não está longe o dia em que essa si
tíveis armazenadas ali pelos amer ica- tuação se transformará em real idade,
n08. Essas reservas seriam destina- No rítmo acelerado em que prosse
das a manter as próprias guarn í- guem as operações, é de se esperar
ções das ilhas ocupadas, poupando que no melado elo próximo ano já
ao serviço de abastecimento do exér- estejam formadas essas tenazes e

cito metropolitano sangrias pesadas em plena ofensiva contra o coração Resultado Oficial
nos seus escassos estoques armazena- elo império nipônico. Uma outra cir
dos no arquipélago. O sacrifício feito cunstãncía poderá acelerar a obten.
pela marinha japonesa para conquis- cão dêsses objetivos: a situação na

tal" sssas bases não foi compensado Europa. Se Hitler nessa ocasião já
pelo que encontraram nas possessões estiver acuado dentro das fronteiras
devastadas. As perdas em navios, ho- lia Alemanha, a redução das linhas
mens e aviões foram pesadíssimas. de combate permitirá a transferência
comprometendo seriamente a estrutu- de grandes contingentes de tropas
ra da marinha e ocasionando díficul- da Europa para' os campos de bata
dades de logística decbrrentes das lha do Extremo Oriente'. Embora a in
imensas distâncias a percorrer. Nes- da existam enormes dificuldades a
te momento, o Japão experimenta as vencer, pode':se Q_izer que o panora
)]l'imeiras consequências dessa illfil- ma da guel'l'a, dia a dia, se mostra
tração exagerada. O general MacAr. mais favorável às Nações Unidas.
tl1ur, com o apôio d0s seus porta- Prosseguindo os ,aliados na mesma
aviões e a cooperação eficiente dos cooperação que têm tido até aquí, a
fusilei1"os navais, vai reconquistando vitória da Democracia não poderá
as posições avançadas do império ui· mais fugir das mãos dos dirigentes
l)ônico, aproximando·se, cada vez democráticos e, então, será a época
mais, do território metropolitano do de se pensar na organização da paz,
Mikac]o. Além dêsse encurtamento de baseada em princípios capazes de as�

linhas, há a registrar o aumento do segurar uma tranquilidade perma- a) ROGERIO AGUIRRE
raio de ação dos aviões aliados, 11ota- nente às gerações do porvir. Gerente
tlamente dos Liberators e das Forta·
lezas Voadoras que, desde o início ela
I!;uerra, (juáse dobraram a sua capa�
cidade de vôo. Esses fatos servem

lJara demonstrar qne não tardará o

momento ele uma tremenda ofensiva
eontra o Japão, desencadeada num

lllovimento de tenazes, vindo do Pací
fico sob o comando do general Mac
ArthuJ' e da Índia sob a direção do
almirante Mountbatten. Nenhum país

Bolsas modernas na
CASA ROMANOS

o Pai dos'
Leprosos

Nem o contágio, nem os japoneses
podem forçar êsse devotado pa
dre a abandonar os seus leprosos
chineses. No novo número de
SELEÇÕES. E, mais:
Que faremos da Alema
nha? Corno havemos de fazer
para salvar a Alemanha dos es

combros do nazismo, restituindo
o povo alemão à liberdade e à
cultura... Pág. 8.

Dê voz aos seus encantos!
Eis a maneira prática e eficiente
pela qual alguns fáceis exercícios
podem tornar adorável qualquer
voz normaL.. Pág. 29.

Comida que podematá-lo!
São bem menos raros do que, em

geral, se supõe, os acidentes mor

tais, de origem alimentar. Éste
artigo lhe mostrará três simples
porém eficazes maneiras de pro
ceder para evitar o envenenamen

to da família... Pág. 73.

Atrocidades inacreditá
veis! Corno os japoneses, com
a sua habitual perversidade, mas
sacraram os feridos e violaram as

enfermeiras. . . Pág. 17.
Não deixe de ler estes e outros

24 notáveis artigos no número de

SELEÇÕES para OUTUBRO

Representante Geral no Brasil:
FERNANDO CHINAGLlA

Rua do Rosário, 55-A - 2.° andar - Rio

RESERVISTAS
«Todo certificado, caderneta rrri

litar ou certidão apresentada, peso
soalmente, sem o carimbo ou o

lozango relativo ao ano de "1943",
deverá ser submetido a essa exi
gência, ap6s o preenchimento da
Ficha de Apresentação».
RESERVISTA! Procurai hoje mes

mo as casernas do Tiro de Guerra
40 ou a "Escola de Instrução Mili·
tal' 205, o-Hm-de legalizar a vossa

situação para com o Serviço Mili·
tal'.

MACHADO & CIA.
AG1ilNClSB E REPRESENTAÇOE8

Caixa postal - 37. Rua Jolio Pinto - a.
lI')orianópoll.

Sub-lI&"ente8 n08 principais mu..lcfplo. "0
ESTADO

«Líder» Construtora Lt'da.
Em Combinação com o Banco Cruzeiro do Sul

S/A São Paulo
do Sorteio do dia 27 de Novembro de 1943

L' Prêmio da Sede C. n. 681720 - Premiado com uma construção no valor Cr$ IOO.OOO,OQ
Serie A Serie B

Cr. $30.000,00 Cr. $ 50.000,00
Cr. $ 5.000,00 Cr. $ 10.000,00
c-. $ 3.000,00 Cr. $ 5.000,00
Cr. $ 1:500,00 Cr. $ 5.000.00
Cr. $ 1:500,00 Cr. $ 5.000,00
Cr. $ 5.000,00 Cr. $ 7.000,00
Cr. $10.000,00 Cr. $ 20.000,00
Cr. $12.000,00 Cr. $ 24.000,00
Cr. $12.000,00 Cr. $ 24.000,00
Cr. $10.000,00 Cr. $ 20.000,00
Cr. $ 50.000,00 Cr. $100.000,00
Cr. $140.000,00 Cr. 270.000.00

o prÓXimo sorteio será realizadO a 30 de Dezembro de 1943

4.0
5.0
10

100
120
240.
1000

10000

Titulo n.O 90960 Uma construção de
"IJ0960 Um terreno de

" "10960 Um terreno de
" "20960 - Um terreno de
" "30960 - Um terreno de

Prêmios - Os títulos com o final n.? 0960 (Milhares)
"" " "" 960 (Centenas)
"" " " " 90960 (Invertido
" """""" 0960 (Invertido
" """""" 60 (Dezena)
" """ "" O (Final)

1.0 Prêmio
"2 .0

3.° "

Total dos prêmios distribuidos em cada série Rs.

ALVARO RAMOS

Dr. F. da Gama Cerqueira
Inspetor Federal de Sorteios

CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

o resultando do sorteio é irradiado pela "Rádio Excelsior" de São Paulo, às 17, 18, 19 l" 20
horas e pela "Rádio Tupí". do Rio, às 21 IS; serà ainda pubJi('ado nos jornais "Estado de S.
Paulo", "Diário de S. Paulo", "Folha da Manhã", e Folha da Noite", de S. Paulo, e pelo "O

Globo", e "Jornal do Brétsil", do Rio, no domingo seguinte ao dia do sorteio.

Inspetoria Regional em Florianópolis-Rua Vitor Meireles, 18 (sobrado), sala n' 2

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

Faca o seu p!"esente de N �TAL e ANO NOVq, comprando os artigos da Casa «A CAPITAL».
Linhos estr':1ngeiros e nacionais - Casem iras - Panamcí - Albene - Tusso!' - Brins - Camisas - Cintos - Suspensórios

Meias - Calçados - Roupas feitas para homens e crianças - Gravatas - 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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A fumaça
ESTOCOLMO, 3 (U. P.) - A fumaça dos incêndios de Berlirr.

chegaram até o território sueco. A parte sul da ilha de Oeland ficou
envolta de fumaça. A distância entre Berlim e aquela ilha é de mais
de 500 quilômetros. Tudo indica. assim. que os recentes bombar
deios contra Berlim constituiram horrorosa catastrofe para a Ale
manha.

foi

Homenagem ao gral. I' ORabelo
R�O, 3 (E.) - Os amigos e I Rio, 3 (A. 1\T.) - Víajandcadmiradores do gal. Manoel no trem internacional cheaou

Ra.belo, mil�j�tro d9 Supremo i
o embaixador da a�"gentina'I'rlbunal Miljtar, vao prestar- nesta capital, general Rawsonlhe uma homenagem no Auto- que teve festiva recepção.móvel Clube do Brasil, no dia 4 ..

-----------

do corrente. Essa homenagem Prisioneiros e mortos
consistirá no oferecimento Argel, 3 (U. P.) - Confor
àquele ilustre militar de um li- me foi noticiado, o Oitavc
vro encadernado, com todos os Exército fez cerca de mil pri
discursos que o mesmo proferiu sioneíros válidos. Os alemães
contra o nazi-nipo-fascismo. I deixaram em campo grande
Em nome dos ofertantes,falará número de feridos e mortos, nr
o sr. VeTgílio de Melo Franco. sua retirada para o norte.

general Ra\vson
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INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,

F E R! DA 5,

NUNOr:l EXISTIU !GUt=lL ESPINHAS, ETC.

Washington, 3 (U. P.)
Informou-se oficialmente te]

TOdnl! OS esfo 110
sido afundado, no Pacíficc

. !hhl rv S Central, o porta�aviões de es-
Moscou, 3 (U. P.) - Os ale- coIta "Liscome Bay", da frota

:nâes estão fazendo desespera- de guerra norte-americana. lTende €I Q'TIMA RESI-
Jos esfôrços para deter os ata- Essa belonave foi torpedeada V nU -Lle DENCIA, com

-lues russos, e para isso estão por um submarino, no dia 24 grande iardim e pomar, ao lado
.::mpregando numerosa infan- de novembro, em águas das da E,tação Agronornica. Tratar
Gana, tanques e canhões mó- ilhas Gilbert. Foi a única nave na Rua Trajano n° 7.
veis na região de Cherkassy. ·perdida nessa região. I 15 v. alto 3

SOLUCIONANDO O PROBLEMA DA FALTA DE [SABÃO EM FLORIANóPOLIS
Conse(j iiência inevitável de uma situação de g'uerra, 111'1 OIJeraçÕes cOlIlel'cÍaÍs em todos

Ios llaÍses que ntulIlmente se hatem, quer em fa-vor de sua liberdade, quer em detrimento da
de outros, sol,remodo se têm l'estrillg'ido, cri a1HI0 lIrohlemas emlwl'açosos até mesmo às
pOlmll1ções mais wfastadas da frente de batalha.

l<'loriallóllolis, não ohstante 'as oportuna�: medidas oficialmente adotadas, -vem sentindo
de perto ('ertos prolJlemas de ordem econômi:-Il - falta de g'êneros (Ie necessÍ(la(le imperio
sa, encarecimento de artig'os indispensáveis - cuja g'l'a-vidade evidente <lesnecessita Inqd
l'ealcl1da.

�nelltro os llrodutos escassos, amiude, no comércio local, jig'ura o sabão - imprescill
dhe] em quaisquer circunstâncias.

(institlie, poil', motivo para, g'el'ul satisfação a notícia de que ai "Refinaria 1l1'usileim
de Úleos e Grl1xas S. A.", com íábricu\ em Pôrto Aleg'l'e, pretende bre-vemellte ('oJocur neste
comércio, li haixo preço, um de seus excelentes produtos - o afamado_ salJão "Primeira",

r
larg'l1lmente conhecido em outras prl1ças llela. destacada qualidade: cOllsistehtê;""'d Ill'ável (�

de üficaz aplicação. O no-ro· artigo, em nada inferior aos similares já apal'ecidC!s u,quí, so
lucionará, sem tlúvida, uÍn dos problemas de maior premência com que se <lel)ate nosso ('o-

1 mél'fio cOllslunÍflor. O. K.

Querem a salda
MlhaHovitch

Japão semeou ventos,
colherá tempestadesLONDRES, 3 (U. P.) - O Japão já está receiando que 3,S

poderosas fôrças de bombardeiros das Nações Unidas iniciem
violenta ofensiva para arrazar as mais importantes cidades
nipônicas. A emissora de Berlim revelou que o prefeito de 'I'ó- I

quio fez uma visita ao embaixador alemão, von Stammer, para i

expressar-lhe o seu pesar pelos intensos ataques R'nglo-nol'te-Iamericanos contra a capital nazista. Após a visita, o prefei.to
da capital nipônica revelou que o Japão precisa adquirir quan-: '"

�o antes a experiência que possue a Alem;-lllha no .que se ::8-1 M.arselha atacada 1 Japones condenadofere � defesas de cldades.contra ataques aereos. Adiantou alll-j LONDRES 3 (U. P.) _ AIda o Informante que os Japoneses precisam aumentar os s: iS
id 11M' Ih f O " (A N) O" I

f ',. , ,. I Cl ac e c e 1 arse a so reu on- lU, v - .
- JUlZ ce .

os. orços, no terreno da defesa anti-aérea, para os proximoa I'
. .

1 t t '1 I Teodoro Pacheco do 'I'ríbunal
ataques aére 1" d tem VlO e11 o a aque aereo c as c c 1

'. .

0,

os a la os.

I fôrças aliadas da Africa do I ele Segurança Nacional, jul-
� .... ....l'5'. cps!!!i1ta;rcm;__r'-- Norte. É esta a primeira VC.�: gando o processo originário ele

.. I que o porto ele Marselha é
I São Paulo, condenou o japo-

Sedas estamnadas Á:om Co.r,...tes bombardeado pelos aviões nOl-�nês ]\:I�tzu Ko�ama a 6 anos
� !)�! i..t �.J U.i lv te-americanos. Segundo info··-Icle �rlsao. Do libelo consta ter

mam oficialmente, foram vísa-: o reu, quando se encontrava

R
"..

l Ih
.

dos no ataque os estaleiros i num bar, insultado os brasí-
everSIVe.ls"

.

erga as de submarinos, recentemente leiros e amer�canos, chaman-
.. construidos pelos nazistas, do-os de ladroes.

Maravilhoso SOl rimento na
-------

Cartaz do diaCASA ROM NOS &1
Hoje às 19.30horas, o CINEIM-

J
PEI�IAL exibirá pela última vez o Itecnicólor mais interessante e mais

Rua Conselheiro Mafra, 26.�. :;dmirável da tempcra�a'"isto é,
Defensores da Bc n de iro". corn

John Payne, Maureen O'Hara e

____________________________ Randolph Scott. Figura também

P d b Ih
no programa um Complemento

arece um calnpo e ata a �a�ional DFB. Preço: C1' s 1,501, (umco). IESTOCOLMO, 3 (U, P.) - O correspondente em Berlrm .

Para domingo está sendo
a:,un-jdo jornal finlandês "Helsinge Sanomat", em despacho para I �lOdo o grande e comovente f�,!me:A •

1 l'
.

"1'
. Corno era verde o meu vale ..

esse jorna , c IZ o segumte: - Bel' im, hoje, parece tudo o que
pode res;tar. de �m campo de batalha. demorada_me�te ,ca�tiga-l D.esastre de �ur·la-odo pela artilharta. Entretanto, a capital alema nao e CIdade I lJlh) U ta! V
morta. Sua vida normal está-se restabelecendo, embora vaga- Lisboa, 3 (U. P.) - Em Iren-
rosamente ". te ao cabo de Santa Maria" na

II costa sul de Portugal, ocorreu Iaté ii Suécia um desastre com um aparelho \

norte - americano, sabendo-se
que 5 membros da tripulação
morreram e 6 ficaram feridos.

Sorleio Militar
No próximo domingo, dia 5, às

10 horas, dar-se á a cerimônia
iniciai de< sorteio militar 20 clas
se de 1924, no teatro"Alvaro de

ICarvalho", t:ara a qual recebemos
gentil conv,it: do .sr. capitão Ama- LO�m�í�S, 2 CC. P.) - Dizcndeu AnastaclO, d iqno chefe da 160. os meios bCIJl informados que est.C. R. sendo solicitada a demissáo do 14e

.

n er al :.\Iihai]o,'i1ch da pasta rle l;li

Re:!ressOU ao· RI·O nistro da Guerr-a no gabinete [u
{5 U go eslavo. Se U;_11 se der, Mihni lo

Rio, 2 (A. N.) _ AC0ll11)a- vitch fjead apenas com o coman-
do do seu bando de guerrilheiro:nhado de sua comitiva regres- na Jugocsla via. Nâo foram revela

sou hoje da Amazonia o gene .. dos os motivos dessa pressão pol i
ral Mendonça Lima, ministro l ica sóbrc Mihailovilch ; mas é ben
..

V·
- possível que se prendam às grave"(ia iaçao.

'---���'-•. -R-I1"II-�-t\� '1'0 �ll�,����flõe�;ll1it��e cle,ge�cel��nJ��� l,�'('8 il; CI'li.!G t'. �f colaboração C0111 os nazi-Iuscistas.
Angora, 3 (U. P.) - Esté

calculado entre 4 e 5 mil o nú
mero ele mortos e feridos con
tados na area devastada pelo
recente terremoto.

Um poria-aviões
afundado

On,pm, n4P}l"de:n?...,u. .,........ � .. �... U ..

Fo i achada e depositada na çe
rêncin do "Estado" uma planta
{projeto de construção), acompa
nhada do orçamento respectivo e

outros documentos, e que fica à.
disposição de quem perdeu.

CONTRA BERLIM
Londres, 3 (U.P.) -- Ontem à noite

a RAF lEl,vou a efeito novo e de
vastador ataque contra Berlim.
Faltam detalhes. mas sabe-se que
o ataque foi elCtremarnente con

centrado, havendo tomado parte
nele elevado número de b:Jmbar·
deiros.

de

Seguem avancando
os soviéticos

Moscou, 3 (D, P.) - Entrou crn

sua fase final a ofensiva soviética
para expulsar as tropas nazistas que
defendem Mozyr e Kal inkovich, úl
limos centros de comunicaçõos que
s eencontram em poder dos alemães
no sul dai Rússia Br-anca. As tropas
do general Rok ossovsk, rcal iza ndo
um dos mais brilhantes movimentos
da ofensiva russa na zona de Gornel,
estão a ponto de cercar os defenso
res nazistas de Mozyr e Ka lin kovi
eh, Nos demais setores da Rússia
Brancal, continua o avanço so viéti
co, principlamcntc sôbre Zhclobin c
Bobruisk,

Atenção I !" despe�a cem o
CInema pode ser ti

rada com a venda de papel velho.Comp!'amos a Cr$ 0,40 O quilo.Rua Frcmcisco Tolentino. 3.
COlolIfHUO EBTADUAL-DEP-nEcO;q

RESOLUÇÃO N. 1
O Presidente da Comissão Estadual

d� Preços, no uso de suas atrtbut
Ç?CS, e tendo em vista o que ficou de
cidí do na última reunião plenária dadita Comissão,

. RESOLVE:baixar a seguinte tabela de preces
para o produtor, de sabão no Estado:
Caixa grande - 1/1 - Cr$ 11,30Ca ixa média - 1/2 - Cr$ 9,00Caixa pequena - 1/3 - Cr$ ,7,00
Os. preços para o comércio varejis-ta sao os constantes das atuais tabe

Ias muntcipais, que deverão ser man
.idos por unidade.
Florianópolis, em 10 de dezembro

de 1943.
Rogério Vieint
PRESIDENTE

-----

QUE HORROR.-
Nova Iorque, 3 (U. P.) -- Uma

mulher, tende nos braços do is filhi
nhos, suicidou-se espetacularmen-'
te. lcnçondo-se do 15' andar do
«New Yorker Hotel».

Avan(ando sôb�e=
obstã(u!os

Argel, 3 (U. P.) - Apesar da
chuv�! t!opas de Montgomery,constituídas de ingleses, india
nos e neozelandeses, consegui
ram avançar quase 6 quilôme
tros; porém, tiveram de de
frontar-se com extensos cam
pos de minas e barreiras de
arame farpado, deixados pe�
los alemães.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


