
E' superior o poderio dOas Navôes DnidasLONDRES, 5 (u. P.) ---- O PODERIO COMIUNADO DOS ESTADOS UNIDOS, RúSSIA E (GRÃ-BRETANHA É, MUITAS VE
ZES, SUPERIOR À MÁQUINA MILITAR DO REleu E DE SEUS ALIADOS EUROPEUS. SEGUNDO CÁLCULOS FEITOS PELO
"THE TIMES", OS ANGLO-RUSSO-NORTE-AMERICANOS PRODUZEM MENSALME NTE CERCA DE 14 MIL AVIÕE.S OU SEJA
MAIS DO TRIPLO DA PRODUÇÃO NAZI STA. ALÉM DISSO, EM MUITOS ASPEC TOS, O PODERIO ISOLADO,' SEJA I DA
RúSSIA, GRÃ-BRETANHA OU ESTADOS UNIDOS, É MUITO SUPERIOR AO DA ALEMANHA. TAMBÉM EM TANQUES CA-

NHõES E HOMENS TREINADOS É MUI TO MAIOR o' PODERIO DAS NAÇõES ALIADAS.

Ofensiva geral foi pelos ares
ARGEL, 5 (U. P.) - Os ESTOCOLMO, 5 (U. P.) _._-

combatentes do general Clark, A fábrica de motores de COp8-
no setor ocidental da Itália, nhague foi pelos ares, em vío-
iniciaram uma ofensiva geral, lenta explosão, num dos mais
apoiada por grandes fôrças sérios atos de sabotagem Já
blindadas e aéreas. O avanro cometidos na Dínamraca, To-
aliado começou após intensa do o edifício da fábrica foi des-
preparação. Notícias as mais truido e uma fábrica de calça-
recentes indicam que as tro- O MAIS AXTIGO DIÃRIO DE SANTA CATAR[N A dos vizinha ficou danificada.
pas do Quinto Exército ja Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES A lancha daavançaram mais de 3 quilôme-
tros. Continua a retirada na- espionagem.
zista para novas posições de Ano' XXIX I Florlanópolis- Segunda-feira, 6 de Dezembro de 1943 I �t. 8979 RIO, 5 (A. N.) - A lanchadefesa. I "Hansa", pertencente à firma

A Conferência de Teerã VI·olenta batalha a oeste de Kiev �;l�r�:O�:, u�o�n�,p��er���=peita de ser utilizada para finsMOSCOU, 5 (U. P.) - Na Ilhes dos entendimentos e pos- LONDRES, 5 (U. P.) - Russos e alemães estão empenha- de espionagem. Agora, depoisUnião Soviética, a primeira sivelmente algumas declara- dos em violentíssima batalha ao oeste de Kiev entre esta ci- de demoradas investigações, anotícia sôbre a conferência de ções relacionadas com a Ale- dade e o importante entroncamento ferroviário de Mogilev. A I polícia esclareceu o assunto,Teerã demonstra, de modo in- mamha nazista e o futuro de emissora de Berlim admitiu que são sumamente poderosas '1S descobrindo a verdadeira si'discutível, que o govêrno so= post-guerra. Na capital sueca, fôrças soviéticas que estão atacando as posições nazistas. Ain- tuação daquela lancha e desviético a considera como um a notícia da reunião de Teerã da segundo os informantes germânicos, os russos encontram- mascarando os espioes, quedos mais importantes aconte- chegou muito tarde, mas, todos se na ofensiva ao oeste Smolensk. agiam nesta capital e em San-cimentos dêstes .últimos tem- os jornais suecos na publica- tos.
poso A notícia da reunião ele ram com grande destaque. Se- Rett"ram se os aleDla- .os a nOir�s pos.-�o-e�Churchill, Roosevelt e Stalin gundo alguns cOl�lentaristas,

-
U t! lU \I" O processo da

repercutiu, também, de forma trata-se �e acoI�tec:mento de ARGEL, 5 (U. P.) - As tropas do Oitavo Exércízo ocu- TRANSOCEAN
destacada em Washin ton e grande importância e que param Tregilio, Lanciano. e Orsogna, depois de d�ét'rotar im- ..

dernai d
g
id d constitue fora de qualquer portante contingente nazista durante uma encarniçada bata-I RIO, 6 (A. N.) - Reunir-nas emais gran es Cl a es ..' .
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. E t d dúvida grande triunfo das a-I la e varres las. S orças nazrs as oram comp e amen e I se-a em sessao pena, aman a,nor �-an;erIcana�. _
.:.im. o os

ções Unidas.

I
batidas e agora se encontram em retirada para novas posí- o Tribunal de Segurança Na-os c rcu os nor e amerrcanos.

__ ções de defesa. Outros despachos de Argel adiantam que pros- cional, afim-de julgar, entre
�spera-se "que, � qralqUer mo-

LONDRES, 5 (U. P.) _ Os segue a cometida aliada na direção de San Vitto. Na frente do outros, o processo contra amento, sejam dlvu gados deta- matutinos dão grande destaque Quinto Exército, foram repelidos vários ataques lançados pelos Transocean, agência de propa ..

Pr-Ime.-ra reun.·a-o às noticias relativas à confe- germânicos. f): ganda nazista .

.

rência de Teerã, assinalando o

LONDRES, 5 CU. P.) - A fato de que tenha sido a Rús
Comissão aliada constituída sia quem anunciou a realiza
para a Itália reuniu-se ontem, ção, alí, do grande conclave. (J
no sul da Itália, sob a presi- "Daily Express" sugere que
dência do delegado russo, sr. isso deve ser interpretado no

Vishinsky. Revelou-se que se- sentido de que Churchill e
rá adotado o princípio de rodi- Roosevelt já deixaram a capl
sio para a direção dos traba- tal persa, bem como o sr. Sta-
lhos da referida comissão. lin.

Apelos para o dia de Natal
Estocolmo, 5 (H.) � A emissora clnndestina alemã "Estução dos

Povos" .transmitiu hoje um iapêlo ao povo alemão p ar'a que faça 'ele-Imonsuaçôes em prol da paz diu-ante o dda 'de Nalt:a,l, dia ele Paz. "1'0-
dos os homens e .mulheres que rac iociriaru bem IUI Alemanha - diz
o r-eferido apêlo - elevem fazer delllonstraç()es pela paz agora, antes
que toelo {J 'pais se transforme .em vasta r-ui na ..Já Iperdemos esta guer
ra, mas os homens na linha ele Ir ente não podem avaliar todo o pêso
dos raides da R. A. F. Todas 'as mulheres alemâs quando escreverem a

seus mar-idos e filhos elevem-lhes contar tudo sôbre 'suas casas destrui
das. Os homens e mulheres, empenhados 'I1IOS serviços das <fábricas de
guerra, não deveun ir nrabllillhar no Naibal. Isso será prova do desejo
alemão de 'paz. Hitler forçou esta guerr-a ao povo e somente a' morte doe
Hitler pode trazer a paz à AIemanba".

A's portas do desmoronamento total
MIO,SCOll, 5 (U. P.) - As defesas alemãs, no sul da Hússíu Branca,

estão às portais do dasmornnaunento total, em Ico!1lsequência dos novos

êxitos conseguidos pelas fôrças do general Rokosssovski. A,s mais re

centes .informaçõcs indicam que está 110 seu ponto cubmdnanto fi bala- I

lha pela posse de Zhelobin, ao passo que os I'll'S'SOS efetuaram 1l0lV'OS

avanços sôbre Hogach ev, Bobruisk le Mogilev. Outros despachos acres

centam que na região de Dovsk os alemães estão-se IretirumcLo· desor de
nadamonte, abandonando enorme quantidade Ide matertal ·bélico e mi
lhares doe civis russos 'que estavam sendo conduzidos para a retaguarda.

São também filhos de Deus!
Berna, 6 (U. P.) - O "Osservattore Romano", órgão da

Santa-Sé, condenou a recente decisão dos alemães de internar
todos os judeus da Itália e confiscar as suas propriedades. O
jornal do Varticano destaca que não existem razões para essas
novas medidas nazistas, que atingirão a milhares de crianças,
mulheres, velhos e enfermos, que, embora sendo judeus, são
também filhos de Deus.

Furacão devastador
Santa Maria, (E.) � Violento furacão varreu parte do

segundo 'e do sétimo distrito deste município, causando gran
des prejuizos à lavoura. Plantações inteiras de mandíóca, mi
lho, feijão, melancia e batata doce desapareceram. O espetá
culo, que as colonías apresentavam, após o furacão, era verda
deiramente desolador. Nos parreíraís, cujas uvas estariam em

condições de ser colhidas no fim dêste mês ou princípio de ja
neiro, ficaram só troncos, segundo informou um agricultor
prejudicado.

'�) -e�tas rosquinhas
;�>,..) feitas com o

7�co�O�?!�:O.:�,��t��,�"./� pode aprimorar o seu talento culinário,
l�;' fazendo rosquinhas e outros quitutes

muito mais deliciosos. Não contendo
umidade, o Composto «A Patrôa. evi
ta que a massa fique empastada, prevenindo os «desastres» dos doces e bolos
mirrados, de má aparência e sabor.

Êste composto é ex-

celente, também, para �_::�=::�?fazer frituras leves e ;;;;;: . ú""

saudáveis, facilmente di- ,;,;;;oo:;;;��geriveis ! � !j11)!}'J'
----_h'"

COMPOSTO

UM PRODUTO DA

Swift do Brasil

* Poupando metais, o Com
posto (fA Patrôa» encontra-se

agora também em caixetas
higienicamente protegidas.
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Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

T�l. l022-Cx. postal 139

dSSlNATURAS
Na Capital:

Ano Cri 70,00
Semestre Cri 40,DO
Trimestre CrI 20,00
Mê.s CrI 7,00
Numero avulso CrI 0.30

No Interior:
Ano CF. 80.00
Semestre CrI 45.00
Tr-imestre Crt 25.00

Anúncí ()� mediante contráto

Os o r igi nais, mesmo não pu
blicados. não serão devolvi.

dos.

A direção não se responsa
I:li1iza pelos conceito! emiti.
dos nos artigos assínadoe

Tanques movidos )por hélices ,.'o telégrafo nos tr az uma noticie.
ele caráter bem extraordinário pa
ra as Ju1uras operações de guer-ra.
Na Escóssia, um mecânico britâni
co trabalhando numa moderna
fábrica. de tanques de guer-ra,
adaptou uma . pequena hélice na

parte
í

rasciru de um tanque, du
plicando a sua velocidade normal.
A irupor-lància desse invento é .120-

í á

vel, se considerarmos que com

esse dispositivo, quando um Ianque
Iôr ai ingido por UIIH projet il de
nrrnv!r- poder, que chegue a at ru

vessar <1. sua couraça! acar rcl ando ()

ln:\() J'ullcio!:ul1lenl0 (,t!: seu mot.)�' Ide propulsác , o seu pi lo lo poderá

cC:1Iinll::r �cionando, o. seu veiculo IIaté o ]'('1111,(10 mU1S prOXIITIO, ou mes-

mo continuar na batalha. Essa hé
lice é mo viría por um motor suplc
iucular de pequeno consumo <I::
combustl vel, e está de hui, forma
�lr1a.pl ada na trazeirn do tanque que
é completamente invisível, quando
o tanque está de perfil. As cxper-
ências realizadas com esse moder
no engenho de guerra cor-responde-
ram às expectativas do seu inven
tor, que é um jovem de apenas 22
anos de idade. As próximas experi
ências que deverão ser assistidas
por oficiais do Exército Britânico,
revelarão completamente a grande
utilidade desse dispositivo. - (C.
E. C).

I A Mobiliadora

DURANTE O Mfs DE 'NATAL
DÊ UM PRESENTE VALIOSO E DE FINO CiOSTO

adquirido na A MODELAR
ESCOLHA ENTRE

Sedas, linhos, quimonos e pijamas de seda.

Jogos de jereev , blusas finíssimas.

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

Alguma joio de alto valor!

Prataria Boliviana e Mexicana.

Aparelhos de finíssima louça inglesa.
Tropicais e casemiras de linda peulro.negem ,

recern=chegeda«,

rapetes I congóleuns, passadeiras, stóres.
Maillo ts e calças para praia.
Ternos de�' coroá e casemira.

Astracãs. Etc. etc. etc.

Refrigeração em geral
SO'l'vateiras-Refrigeradores-Balcões-Frigorificos

(para pronta entrega) Máquinas de escrever-Rá
dias-Móveis finos-Tapeçaria

Z. S. BATTISTOTTI

I!Rua fellpe S,bmidt, 34 -_ (. Postal, 173 __ fone, '549 •

Hitler e as gargalhadas de Napoleão•__F_L_O_R_IA_N_O_P_O_L_I_S_-__SA_N_T_A_C_A_T_A_R_IN_A_ I ceN��!n���QUEÉ����i���� �ÇJ:l�d��l�O�:��té��� �a��:iI do C. E. C. para "O ESTADO") se inspirou também o "fueh-

! Analisando a analogia exís- rer". Napoleão precipitou a

tente entre Napoleão e Hitler sua derrota, com o seu ataqueI naturalmente iremos encon- á Rússia, o que atualmenteI trar numerosos pontos em que I'
está acontecendo com Hitler.

I se chocam as diretrizes desses Entretanto sobresaem, os dite-
dois grandes ditadores. Napo-I rentes processos empregados AG:aNCU.S Il REPRESENTAC:�(,IIlS
leão, da mesma forma que o: por Napoleão e Hitler na es- !;nlxa pORtaI - 37. Rua .JolIo Pinto - I.

ll'Jorlab6poU.ditador nazista, pretendia o

I' cravização
dos povos conquís- Sub'll&'entes D08 principal .. mtUllcfp'o. do

dominio mundial. O grande tados. O taciturno Napoleão, ESTA:CO

Icorso, procurou derrotar as' empregava os mais doeis re-
.. ,,' _,' - cursos no sentido de evitar a

V d Trevolta dos países dominados eu e-se
O' IMA RESI-
DENCIA, com

pelos seus invenciveis exérci- grande jardim e pomar, ao ladotos. Hitler pelo contrário, pro- da Evtação Agronomica. Tratarcurou manter o prestigio na- na Rua Trajano n" 7zista nas nações invadidas a 5 I 31 v. a t.
custa das mais sangrentas per- 1'.I'Y'J'",............._...........w............_• .-..............<oJ'

seguições e dos fuzilamentos ças britânicas e aliadas. A In
em massa. E por isso, Napo- glaterra transformou o grande
leão estaria hoje - si assim tirano alemão no fantasma da
pudesse - soltando gostosas derrota do seu próprio povo.
gargalhadas ao ver as absur- As advertências de Churchill,
das pretenções do seu êmulo sôbre os perigos que represen
moderno. É verdade que, Hí- tava para a nação alemã, a
tler atualmente reconhece ha- conservação de Hitler no po
ver sido na história alemã, der, vão crístalísando-se rapí
apenas um péssimo imitador damente. A Alemanha foi con
do grande corso. As suas velei- duzida pelo seu "fuehrer" pa
dades políticas foram

redUZi-I
ra o abismo da derrota e para

das a escombros pela ação a sua completa degeneração
enérgica e libertadora das .fôr- política e social.

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

COMPA...'l'HIA DE SEGUROS "SAGRES"
Representante: L. ALMEIDA
Rua Vidal Ramos. 19

, . ,
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•

Continúa a pilhagem dos alemães:

I
Os alemães tentam simulações:

Segundo a informações recebidas Por diversas vezes, o porta voz

da costa belga os alemâes retiram <10 alto comando aliado tem pré-
as portas, janelas, vidraças, ador
nos de madeira e radiadores dos
hoteis enviando tudo para a. Ale
manha, onde são empregadas no

conserto das casa bombardeadas.
Os patriótas sabendo tia finalidade
desta. pilhagem estragam e lançam
pedras nas vidraças dos hotéis rc- possuem numerosos uniformes bri-
quisitados. �flnicos.
"Transacêes" realizadas pelos al .. - Elevam-se as dívidas alemães:
mães:
Em troca por 200 toneladas de

carne de porco os alemães enttc
Saram a. Huruânia material telefô
nico apreendido na Bélgica Ocupa
da.
As 200 toneladas de carne cheg.r

rum 3 Bélgica onde f'oram logo re

quisitadas pelo Exército alemão.
Para "regularísar " esta transação
os alemães inscreveram à cifra cor

respondente a este reqmsiciona
meato, no "clearing de Berlim" 011-

de o saldo credor da Bélgica já
atinge 37 bilhões de francos belgas.

venido a população dos territórios
ocupados de que os alemães pode
riam simular desembarques aliados
na esperança de descobrir e deter
patriotas.
Segundo informações recebidas

da Bélgica ocupada, os alemães

seu decurso.

Segundo estatísticas publicadas
em Bruxelas a importância das
"dívidas em divisas estrangeiras"
que figura no ati \'0 do Banco
de Emissão em Bruxelas, e que
representa os emprést imos que o

banco é obrigado aI fazer, sôbre o

valor das mercadorias requisitadas
pelos alemães a 9 de setembro de
HI43 elevava-se a 41.599 milhões.
Estas dívidas a 20 de dezembro de
1942 corresponrliam a 24.671 mi
lhões. Foram aumentadas de 16.92&
milhões desde o início do ano e em

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

lheír-o da ilu.traqtl.O a·oima, oftIrecer.
lhe. em runà..el gesto. um oàlice do
axcelente ..peribvo XNOT. lem�
oe V. Si&. de a.oreflCentar, ao a.grad.
oe' a gentileza:ESTE .i.1A11-
BEl1 o I1EU APEDITIVO

I'nEDIJ.ETfJ!

MACHADO & CIA.

Faça eccncmío 1 Compre na «A CAPITAL) 1
Ali, V. S. encontrará o maior sortimento de artigos para homens e crianças.Faça o seu presente de NATAL e ANO NOVO, comprando os artigos da Casa «A CAPITAL",Linhos estr.,.nqeiros e nacionais - Casemiras - Panamá - Albene - Tussor - Brins - Camisas - Cintos - SuspensóriosMeias - Calçadas - Roupas feitas paro homens e crian�as - Gr..avatas - Joqos de gra"atas e lenços.Chapéus Ramenzoni - C.apacétes poro homens e crianças. - Rua Conselheiro Mafra, 8 .

......� I � .

VI'f »oooora DA KnOTI.A./IfD._COIf. E SEGunOI
, ITAdAI __

LABORATORIOS DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
- Oportunidade -

Pess8a ídonec , de grandes relações com a classe
médica de São Paulo, com tino comercial e sistema
de propaganda especial - garantindo grande movi
mento - deseja entrar em contacto com laborotó.
rios, para representar com exctuaívídede produtos
farmacêuticos na praça de S. Paulo. Cartas com
detalhes à Rua Artur Azevedo, 132 -, S. Paulo.

AOS
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Irlreção de Percival Callado Flores
..,."".....-....�----..-..--.---.----._---..-.-...._...._._._,.........._-..------._-_-...-_. .-......-_..--._

O· GARATU.JA
José de Alencar é talvez um dos es

critores nacionais mais lielo. O tom
atraente ele suas empolgantes histó
rias, o colorido ele um estilo poético,
ao lado ele um surpreendente poder
evocatório, ttzeram-no cair na simpa
tia elo grande público ledor. Eut.re
tanto, tal como se dá com Machado
de Assis, só as principais obras elo
autor têm sido largamente d ivutgu
das, permanecendo uma grande par
te quasi desconhecida.

11; o que sucede com as crônicas da
cidade do Rio ele Janeiro elo tempo
colonial, traçadas pelo au tal' d' "O
Guarani ", recapitulando a sua viela
pacata, as credices populares, o amo

biente enfim que, alguns anos depois,
o consagrada autor de "Memórias
Póstumas de Braz Cubas" fixou com

mordente ironia.
A série de crônicas coloniais de Jo

sé de Alencar relembram uma época
bem anterior àquela descrita pelo
primeiro presidente ela Academia de
Letras e são importantes documentos
para o conhecimento elos costumes
da sociedade colonial. .. Alrai-rábios",
como denominou o autor a série ele
crônicas, compõem-se de "o Garatu
ja", "O J<.Jrmitão ela Ç-lória", "A AI·
ma do Lázaro" etc.

O primeiro aparece agora em volu
me das s , Edições Melhoramentos" e

vem revelar de um modo mais largo

esta faceta do escritor de "Iracema",
o seu elom de observador das coisas,
ao lado do dom humorístico. na re

capitulação de interessante íuciden
te OC01Tido na leal cidade de São Se
bastião elo Rio de Janeiro, pelas altu
ras ela metade do século XVII, entre
o poder secular e o eclesiástico. e

que, por panca, não colocou a cidade
em uma revolução.
Papel saliente teve em todos os

acontecimentos a figura singular de
Ivo. um moleque enjeitado, rabisca
dor de paredes, e que fez de sua arte
11111 verdadeiro jorual crítico do mo

menta, cognominado Garatuja.
É bem caiateríst ícal a evocação

dos costumes e pieguices do tempo,
que lemhram a obra-marco do realis
mo, aparecida em pleno fastigio 1'0,

mântico - as "Memórias de um Sar
gento de Milícias", de Manuel Antô
nio de Almeida.

.1>,. par do acontecimento histórico.
cuja veracidade é corroborada pelos
.,Anais do Rio de Janeiro" e outras
crôn ícas, vem a história ingênua do
Garatuja, com a pequena Marta, amor
feito de recadinhos, sustos e rubores
inesperados, que a tornam singela e

encantadora.
José de Alencar, mais conhecido

como escritor indianista, rornanctsta
mundano, histórico e regionalista,
tem, agora, sua atividade de cronista
divulgada com o aparecimento do
primeiro volume dos Alfarrábios -

"O Garatuja", entre as primorosas
"Edições Melhoramentos".

/.'"�

�
# 111'0'

��)� �.'iII..'� PERFEITO!
...... �r ,,�.

':!J) Produtode�',,��,Hormo Vivos n.s 1 para os seíos pequenos ou ílacidos
Hormo Vivos n.s 2 para os seios grandes. volumosos.
Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta confiança.
A 'Fenda em F1orianopolis nas Farmacias Moderna,
Rauliveira e da Fé - Em. Blumenau: Fermnciee
Sanitas e Odin - Em Itajaí: Farmacia Santa
Ter••inha.

A vantagem do poder navalLONDRES (B. N. S.) - A, o desembarque na Algeria
história da Armada !\leal Bri- I significava as garras de outra
tânica, ou melhor, toda a his- pinça. apertando os Exércitos
tória da guerra nos últimos norte-africanos do Eixo nUl�a
doze meses evidenciou a imen- mão de ferro da qual eles nao

sa vantagem decorrente do po- conseguiriam libertar-se, CO'l

derío maritimo, quando este é cluiu GrenfelL
mantido, disse o Capitão Em cada subsequen�e etapa
Russel Grenfell, coresponden- do avanço anglo-amencano nê.

te naval do "Sunday Times" Europa, o inimigo teve. de
de Londres. aprender mais alguma coisa
A grande batalha terrestre e sô�r� ? poderi? da A!mad�

aérea que, há um ano, alcan- Bntamca, cuja extensao Ioí
çava a sua conclusão vitoriosa causa do seu fracasso e será
em El-Alamein possuiu um su- causa da sua derrota final.
cesso naval antecedente que
lhe correspondeu em impor
tância, prosseguiu Grenfell.
"A superioridade em homens

e munições, que tanto conta
na batalha, estava grande
mente ao lado do Oitavo Exér
cito e foi o poderio naval in-
glês que assegurou essa supe
íoridade. A "Royal Navy" ·as-

egurou-a, além disso, lutando V.pveres na Gré"·.8contra grandes desvantagens U

estratégicas, uma vez que as

rotas marítimas do Eixo se

Concentravam em. poucas cen

tenas de milhas no Mediterrâ
neo enquanto que a nossa ti
nha de percorrer vários milha
res de milhas, dobrando o Ca
bo da Bôa Esperança".
Apesar disso, o Oitavo Exér

cito recebeu uma torrente de
eSfôrços e equipamentos mui
to maior do que o exército de
Rommel, continuou o corres
Pondente. "E a contribuição
naval para a derrota dos exér
Citos do Eixo não parou nisso.
Os abastecimentos maritimos
�l'osseguiram no .mesmo ritmo
do avanço do Oitavo Exército,
qUe foi materialmente assisti
do na sua rapida perseguiçãoao inimigo".

. �nquanto isso, o poderio ma
lhmo britânico manifestava
Ir'também além ela Tu�isia,

FRACOS e

AN�MICOS

Regimes

Natural. de Patara, na Lícia,
guardou NicoJáu, durante toda Q

sua vida, aquele espírito de rnor
De acôrdo com as últimas tifico.ção e de renúncia que o tor

notícias chegadas a Istambul, n nou-o capaz de se sacrificar pelo
situação alimentar da Grécia pr6ximo. Ficando, adolescente ain-

, .. ,.: da, 6rfão distribuiu os seus hcve-entrou num período malS difi-, res entre os pobres. Caraterístico
cil, elevando as cifras de mor-I para sua caridade é o célebre caso

tos, pela fome, em Atenas e no das três virgens que o pr6prio pai
Pireu durante o mês de outu- delas quis vender ao vício afim
b

'
.

d '1' de que ganhassem a' vida. Tendo1'0, a maIS e mI e OItocentos conhecimento de atitude tão des-
casos. Quase não se podem ob- humana, Nicolau arranjou o di·
ter carne, peixe e manteiga. De- nheiro necessário para os respec
vido aos preços fantásticos ês- tivos dotes e, às escondidas, colo-

d
- .'" 'cou-o ao alcance das tr�s irmãs,ses pro ,utosdsao consl�erado,� que assim podiam contrair matri-

como artlgos e luxo e somente mônios honestos Voltando de uma
uma fração infinitesimal póde viagem à Palestina, chegou a Mi·
ser adquirida pela popula- Ta, justo�ente qua�do os bispos

-

O d
., da províncla se reunIram para darçao. preço a mantelga e de um sucessor' ao antístite de Mi-50.000 dracmas -- cêrca de oíLo m, recentemente falecido. Inspi

mil cruzeiros o câmbio de anteB rodos por Deus, elegeram a Nico'
da O'uerra - por libra' enquan- lau, que justificou plenamento a

to � da carne
'

de 17'000 dI' ,_ confiança posta nele. ?ura�te o

A e.. .

ae governo do Imperador DIoclecIano,mas - cerca de dOIS mll e sete- foi preso; mas, o advento de Cons
centos cruzeiroB - por libra; e tantino Magno libertou o. Morreu
O do peixe 10.000 dracmas, ou Nicolau enquanto pro_;tunciava as

Icêrca de 2.400 cruzeiros pola pa�avras do sa)mo: Nas vossas

• .3 d
maos, Senhor, entullo o meu es-

me�l'Ua t',I,l,.lantA4a. e. �ÍJ�tQ".

TOMEM

Vin�o Creosota�o
"SILVEIRA"

Grlnde Tónico

Prefaciando o terceiro volume
da colecão dos seus discursos, o

terceiro- em quinze anos de go
vêrno, o sr. Oliveira Salazar teve
oportunidade de declarar o se

guinte: «Mas, dado que todos
os regimes pareçam ser, hoje,
em maior ou menor gráu, re

gimes de opinião, o mais assí
duo contacto com o país clareia
a atmosfera política».

NÇ1 verdade, assim é. Porém.
não há como confundir os re

gimes democráticos de opinião
com os regimes totalitários. Nos
regimes democráticos, a opinião
se organiza através de formas
que exprimem o consentimento
dos governados em face de go
vernos, que os seus votos leva
ram ao poder. Nos regimes tota
litários, a opinião é corrduaida
previamente pelos governos a

manifestar· se segundo o que os

detentores do poder desejam.
Por isso mesmo. nos regimes
democráticos, o que há são elei
ções; e nos totalitários. o que
há são aclamações. Na Estado
totalitário, o povo ;;'_ão escolhe,
aclama. O povo não vota, dá
vivas, juato.rrrerrte porque a filo
sofia política totalitária não
reconhece ao povo capacidade
de escolher, mos, apenas, o de
seguir, apoiar e aplaudir. Como
dizem os teóricos do regime
totalitário, nesse regime o "lea-

, ;

IVida Social i••••••••1 •••••••�

ANIVERSÁRIOS

Faz anos hoje o sr. José Irupêr
cio Lopes. nosso estimado conter
râneo e funcionário aposentado da
Fazenda Federal. Pertencendo ao

número de sócios efetivos do Ins
tituto Hist. e Geogr. de Santa
Catarina, tem a.s , realizado inte
ressantes in1l'Gstigaçães sôbre o

nosso passado, especialmente no

que se refere à Palhoça, lugar de
seu nascimento, e as quais foram
publãcodos e recebidas com agrado
pelos estudiosos dêsse.s assuntos.

Hoje transcorre o dia natalício
da graciosa menina Regina-Augus
ta. filha do nosso ilustre conter
râneo sr , dr. Osvaldo Bulcão Via
na, conceituado advogado.
Passa hoje o aniversário do me

nino Osvaldo, filho do nosso esti
mado confrade sr. Osvaldo Melo.

A exma. sro , d. Ester de
Costa faz anos hoje.

Sousa

de. opiniãoder" é figura cari�mática, isto
é, predestinada a mandar, de
tal maneira que sua al,ltoridade
não decorre de um mandato,
porém de sua vocação para ser

chefe, fuehrer, duce,. caudilho.
O povo não é senão massa, a

que a sua vontade dá forma.
Assim, a opinião, nos regimes
totalitários, não' tem preferên
cias a manifestar, não possue
meios para exprimir livremente
seus sentimentos e seus desejos.
Não lhe é dado escolher, e, em
consequência, não há aí deba
tes, partidos, nem liberdade de
pensamento. O único cidadão
que tem direito de pensar é o

chefe, o fuehrer, o duce, o cau
dilho. Os demais aprovam. Mas,
é da técnica do totalitarismo
que façam isso ruidosamente,
em massas exaltadas nos seus

instintos de agressividade e into
lerância. A nação converte-se,
assim, em puro instrumento
biológico, pronto a apoiar a von
tade do .

'leader". Nos regimes
demOcráticos, entretanto, a con

fiança é feita ao indivíduo, à
dignidade humana de cada qual
à in teligência e ao raciocíni�
d?s. cidadãos. Há. pois, que
dIstinguir entre regimes de
opinião. Nem todos são demo
Cráticos.
(<<Diário de Notícias», do Rio

de Janeiro).

3

Fazem aaos boje:
sra. Angélica Porto;
srita. Dogmar Nóbrega;
srs. Oslando Joeelim Conceição,

funcionário estadual, e João Gru
miché Júnior.

As autoridades responsáveis pela
fiel execução das Estatísticas Mili·
'al'es podem exigir, sempre que hoe
ver dúvida quanto à veracidade d,
qualquer informação, que cada in·
formante prove o que declarou. A
má-fé constitue crime contra a ..
Iruranca nacional. (O. E. 11_).
.-_ - ."._ _ - ..•_----�

o santo do dia

A França nao
se rende

Londres, novembro - (Inte
ralidao) - Em Lião, diante de
um cinema, os patriótas france
ses jogaram uma bomba, que
matou um soldado alemão, fe
rindo numerosos outros. Em
consequência do fato, rompeu
um tiroteio, sendo feridos pelos
alemães 50 transeuntes france
ses. Na cidade de Tolosa, foi ba
leado um soldado alemão. Em
Grenoble, mãos desconhecidas
fizeram explodir uma fábrica
de munições.
CASA MISCELANEA, distri

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

s. Nicolau, Bi!1po

"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 bandeí
ra; à frente e ao centro da testa da co
luna, dois metros adiante da linha pelas
demais formadas, se concorrerem três
nu mal. hauIJAI1'8s". (Decreto-Ieí n, 4.545.
"e 1942; - Art. UI. N. IH.

1 que, nos Estados Unidos, de
45 anos a esta parte, cons

troem-se escolas públicas pri
márias à razão de uma por dia.

2 que, no Japão, a fabricação
do «rouge» é monopólio do

Estado, o que equivale a dizer
que naquele país o embeleza
mento artificial da mulher é
neg6cio oficializado.

.....
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by PRESS INFORlIiIA
"O Estado").

Copyright
TroN, para

1 - Que os processos
industriais

técnicos
na Grã-

3 que o general chinês Feng
Yu-Hsiang, agora colabora

dor de Chiang-Kai-Shek, apàs
converter-se ao cristianismo,
batizava as suas tropas em mas

sa, utilizando para isso uma

mangueira de incêndio.

4 que a escravatura, a-pesar-
do adiantamento da nossa

civilização, ainda floresce hoje
em dia em suas formas mais
primitivas em várias regiões-da
India, da Africa e entre os clãs
dos Mui-Tsai, na China.

5 que quando Napoleão es';,a-
pou da Ilha d� Elba e desem

barcou na costa da França, o

jornal mais importante de Pa
ris escreveu: «O bandido corso
tenta voltar ao trono»; e que,
poucos dias depois, quando Bo
naparte chegou às Tulherias, o
mesmo jornal publicou um en

tusiástico editorial que assim
começava: «E' com júbilo que
a França vÊ! regressar a París o
seu grande Imperador ...»

Bretanha, sempre em

maior desenvolvimen
to, estão permitindo
que , tanques para
aviões de caça sejam
frubricados exclusiva-
mente com papel? ..

em 1777, quando esta
vam em moda peuteu-
dos dificílimos c írnen
sos que, uma vez

"construidos" eram

cuidadosamente con-

servados durante se

manas, foi instituído.
.por um jornal de Lon
dres "em vista dos aci-
dentes desastrosos oca

sionados por ratos" um

prêmio ao inventor da
melhor ratoeira para
camas e que êste pre
mio foi conferido a Mo
ses. .Martingo por uma

ratoeira de prata para
para ser vendida ao

preço de três guíneas? ...
3 - Que em uma eleição em Ni

carágua, as mãos . dos
votantes foram marca

das com tinta indelevcl,
depois de dar o seu vo

to, afim de evitar que
comparecessem p o r

mais de uma vez às ur-

6 que tal como a Santíssima
Trindade, do catolicismo roo

mano, o budismo também pos
sue seu triângulo de divinda
des -- Buda, Darmo., e Sanga,tQdall uniftcaclall na �rirn.b.'o..

2 - Que

nas? ..

4 - Que na Grã-Bretanha, os di
retores dos jardins zoo

lógicos, não podendo,
devido à guerra, dispen
sar a seus "hóspedes"
os cuidados devidos,
apelaram para partícula
res no sentido de adota
rem animais pagando
para isso, semanalmen
te, a quem "agasalhas
se" uma pantera 2 libras
esterlinas; um elefante
ou um okapi, trinta shit
Iings e um esquilo 1
shilling? . , •

5 - Que a mais alta, ternperatu
ra conhecida em todo
mundo foi registrada
nos Estados Unidos. no

"Wale da Morte": 56°(";
c 3J mais fria na Sibéria
em Verkoiansk: 69°C
abaixo de zero? ..

6 - Que Confúcio assim traçou
a sua biografia: na ida
de de 15 anos meu espí
rito se concentrou nos

estudos. Aos 30 ganhara
firmeza. Aos 40 minhas
dúvidas eram removi
das. Aos 50 conheci ;1_

vontade do céu. Aos 60
meus ouvidos destina
vam-se apenas à verda
de. E aos 70 podia dar
largas aJos desejos de
meu coração sem violar
o direito.

As anedotas e pIada!! aparen.
temente Ingênuas são grande!!
armas de desagregaçio mane
Jadas pela "quinta·coluna",
,(�, P.. 1.1.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o enADO-Seluftda .. felra, , de Dezembro da 1943

A volta de prisioneirosN. R. - AI Newman, correa- O Serviço Médico tinha, tudo orga- SI. Dumstam, uma sociedade britâ
pondento de guerra do News- nizado de uma maneir-a digna de nica, para a rehabilitação de cegos,
week, foi o único representan- todos os elogios. Tudo se processou por intcrmédio da Cruz Vermelha.
te de revista que teve permis- ordenadamente. -Um dos recem-che- O Marquês aprendeu o Sistema
são para: receber os prisio- gados trazia, um kepi de oficial ale- Braille e assim ponde ensiná-lo aos
neiros americanos e ingleses mão como preciosa relíquia. seus desventurados companheiros.
que foram repatriados, me- Mais ou menos, à 1 :30 da larde Ensinou-lhes preperando os manus-
diante troca com alemães, na um grupo de americanos que podia critos em papel comum, furando-os
Suécia. De Liverpool enviou a andar veio até a terra. Os nomes com paus e fósforos.
crônica que damos abaixo, jú foram publicados e as suas nar- Agora, o jovem pastor de cegos

Londres (Por AL NEWMA1'1j r-ativas nas partes que não foram ia levar toda aquela gente para os

Copyright da Inter-Americana, em censurarlus, de forma que me l irni- seus lares, com algum ensinamento I
combinação com "Newsweek") lo a dizer que todos

ê

les me pare- útil. E tenho a cer-tez.a que se os
O navio singrava o rio Mersey, fa- ceram surpreendentemente hem seus antepassados tivessem visto J
zendo movimentar as suas águas dispostos, bastante melhores que Marquês em tal mister, viriam lus-
tranquilas, ii mcdida que a SUai si- os br itânlcos que soírerum urna Irar os botões rl e pérola das suas
lhueta ia ficando visível no meio da pr isáo muito mais longa. casacas.

cerração matinal e os reportes c Olhei () próximo grupo que ia .Tamais me esquecerei daquele
gencrais se agrupavam no cais, fa- desembarcar. No meio vinha um dia. Cor certeza São Pedro, às por- izendo. gr�ndc esforço parai enxer- ()fi.cial !�rilàllico, muito, a110, C(!l1l tas. rio c�u: nunca "iul uma tão tran-Igar. Sentia-se que todos aqueles dOIS galões de tenente. Era um ]0- quila Felicidade cm tantas faces.
peitos respiravam com mais exci- vem honito. bem barbeado, narí z I
[ação. E a excitação dos prisionei- aqu i li n o, denotando ser gente da
1"OS feridos que se achavam 110 na- aristocracia britânica. Em torno
"ia era <!�guma coisa, que atravessa- ll(,1l' vinham nada menos de trinta
va aquela milha que ainda separava homens cegos. Cm dêles, um co
o navio do cais e que trazia U11I mandante de navio mercante, com

aperto na garganta. 72 anos de idade, cego em conse-
Depois, os apitos de todas as pc- quôncia de estilhaços de granada

quenas embarcações do tranquilo numa luta terr ivel con tra um cor

rio, em saudação ao Atlantis, à sário alemão, procurava manter-Si!
moda britânica - cockadoodledoo ereclo como um velho man-inheiro.
- unia saudação reservada apenas O homem alio e jovem era o

para a8 grandes ocasiões festivas. quarto Marquês de Normanhv, fe
Ouando o navio se aproximava va- rido e feito prisioneiro em DUl1-
garoso do cais, lima banda; musical kerrrue. Depois da SlW captura em
britânica executou "RoU Out the Dunkor-que, foi levado pelos ale
Barrel ", depois "Pack up Your mães para um campo de concentra
Troublcs" e em seguida "Tippera- ção onde havia; muita gente cega
ry", e os homens que vinham no em consequência da guerra. Desta,navio cantavam fortemente, tão maneir-a ao invés de se limitar ii.
fortemente que já se ouvia de vida de morto de um campo de con- I

terra. Il'enlração ou ao trabalho da rot ína,
I

Com a ajuda de binóculos já era. I êle que ainda tinha olhos e que Ipossível distinguir as fisionomias.' sabia o que a escuridão significa-
Vi um homem que trazia os dois va, comunicou-se com a Casa de

olhos tapados com pano preto can- _'-- "_

--------------------------------------------=R=-=E=-S=-=E=-R=--=V-=-:-S=-:-�-tando com tamanha vibração, que ••••••••••••••••••••••••••••••••••• �';'

I: I TAS
o rosto estava rubro. Tinha que • •cantar por dois, pois os cornpa- «Todo certificndo, caderneta rn i-

����i:�I�l ���IPa���v��c��v���olad�: Depois de tantos anos de bem' servir ao público : ��:l:n��t��rt��� �P�;;r:�b�a,o�es�

;�,,!:b:?i�:n:�l��F1�ai�:�r�e�;: A tradicional CASA MACEDONIA :i�E�I�:#;f�:E�fb!��:9!��auuilo devia te!' ficado louca. • I RESERVISTA! ProcuraI hOJe rnes-
Eu vi um grito de comando. • t 1 ., a mo as casernas .do Tiro de Guerra
Estavam de volta à Pátria, e mm- apresen Q, - pe ..a prlmelIa vez - a sua \W 40 ou a Escola de Instrução MiJi-

cn pensaram que isto acontecesse. • t I tar 205, a-firn-de legalizar a vossa

Posso dizer aos leitores, por exp�.. Grande I- ·d ,., d'e Nat�l! • situação para com o Serviço Mili-
riência pessoal, que existem dois fiqUI ara0 o

taro
medos tremendos na guerra e que • • � " ----------.----
nestes não estão incluídos o medo • • I PIANO Compra-se um

da. morte ou da dor. O p-rimeiro é

T I QU DOS SERA' LIQUIDADA
em perfeito es-

o medo de ter medo de si mesmo e • oda a 8ell�a"'o de 8R N f , • tado, Ofertas à "Casa Porto",
�Il�;au���t:r 0p:�O�:':�l.te receio de • tJ\I.Ii • • rua Felipe Schmidt, 36.
O Lord Prefeito de Liverpool • Tecidos lisos e estampados serão vendidospor. 3 vlalt' .3

com um chapeu alto e uma cadeia' , •
��n���'� ���s�1:c:r�O�el�çdiscS;·�� • PRECOS MA,RAVILHOSO� 1. " "e;:Acllln=�'I�e�·� S�I��,O��� !���!o d:P:::'
h lh t bon ma n

-

I ã o A - , níões, cor.-ferências ou solenidades. .Clt-aru eu o e 1, s ao .

'Iii' \i rã estendida 80 longo da parede, por de-bom como quando as bandas de I • '.t:. traz da cadeira da presidência _ do lo-
músiea tocaram "1 am a Yankeel Roupas brancos. perfumarias, bôlsas, cintos, meios, bijuterias, lãs em 't: I cal da tribuna, sempre acima (Ia cabeça
Doodlc Dand,," e "The Slars anu

I
ê novelos, roupinhas para crianças, roupas de J'ersey, botões, f' I

I1to ou prodsslio, não será conduzida em

Stripes forever", C01110 uma h ..me- tlf
" do respectivo ocnpante e colocada de

� flores, presentes, fantasias " modo que o Indo maior do retângulo
uagem aos quatorze americ'lI")S �, , ,esteJa "tn sentido horizontal, e a as-

��t�r�r�l�n%�n!;;ê��i� �u�O��O;eg���I.. UM M,UNHO DE cOisas BONITas
e 1 t:.���.i��,ln:la d:mJn�:,a� 1(�2��Ã�18;

às niúsicas, Uln dêJes de pé no tl)Jj1'" ti
------

badilho gritoul: - "Quem ga.i1hOll • ., _os jogos de baseball nos Estados
'

Unidos?" E um coronel da Fôrça • •
Aérea alto, forfe, respondeu: , por preços de Papal- Noel1 •"Os Yankees". Mas, tendo aberto a

•
•

'

boca demais para gritar, a umida- •
,��t��t�o��pir�;�, passou alguns mi- I Não hesite na sua escolha! Compre, antes que acabe!Desceu então a primeira maca, •
trazidw gentilmente por dois sar- ,gen tos do Corpo Médico do Exér
cito. A segunda maca, por alguma ..
eslra�lha razão, parecia trazer um •americano e uma das moças da

•Cruz Vermelha disse isto, O ravaz
levantou a cabeça e disse: - "Acer- •.

""A'tou, soou mesmo amcrlca,no. qUI, '"
sargento" disse êle para UI11 8ar- lIf
gellto que se apresta;a para tirar •uma fotografiaJ. O fotografo fez-lhe

•li vontade e foi até la saber o seu
110111(' pa.ra fornecer a fotografia fidepois. mas levou uma repreensão .•
do Major qUJe representava -o De- IV
partamento da Guerra! Britânico. •Houve, então, um doloroso des
file, embora nenhum dêles demons- .,
tr-asse pezar. Eram os rapazes que •experimentaram a.s agruras de.Dunkerque, Dieppe, Tunísia, Líbia,

,

,Sicília. Alg�ms vinham em macas, • �
outros traZlalll ml1l�tas, outros au- ,& '!! �' •• A __ ..�_. >liI>. '"' .".4••••••davam, outros quasl se arrasta;vam, "IIIII'1lIlII" - WtiílP'"f; .1I"'�>lil!'''' ' .• ' - �����_���������������""

GRATIS! peça este livro

DOENCAS DO GADO
E REMÉDIOS

'[pm'KfHlOG DE OIVUl"IÃO

�..,'"
ENViE UM CRUZEIRO EM sues PARA o PORTE POSTAr

UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS LTDA
C.POSTA�;"é4 cJABOTICASAL esr, S.PAUI.G

Uma só oportunidade para

CARTAZES DO DIA
HOJE 2a.telra HOJE

(lHE "ODEON)
A's 5 e 71/2 horas

Walter Pidgeon, Maureen O'Hara-, e Donald Crisp no filme
que íala ao coração da humanidade:

Como era verde o meu vale!
COMPLEMENTO NACIONAL (DFE Nat.)

RUPERT, O BACORIM (Desenho)
Preços 3.00, 200 e í ,00 Irnp , até 10 anos

(lHE «IMPERIAL)
A's 7,30 horas:
2 FILMES 2

Richard Arlen e Andy Devine nas lutas e.emcções de:

Motim no Artíco
Gary Cooper

I
e Marlene Dietrich num romance

céu de Espanha:

DESEJO
de amor sub o

COMPLEMENTO NACIONAL (DFB)
Preço único 1,50. Livre de Censura

4a. leira no ODEON,
Simone Simon e Je<1n Gabin

Besta
num assombroso, programs:
no célebre romance de Emile Zola:

humana
Doro thy

Sorte de
Lamour e Bob Hope em:

cabo de esquadrarigorosamente prcibido até - 18 anos"."Programa

•
•
•
•
•
•
•
II
I
.,
•
•
•
•

COMPRIR E FICAR SftIISFEITO I
Começa no dia }.o de dezembro. não esqueça!

CASA MACEDONI!mais vende e melhor atende

8 ,. Rua' Trajano ,. 8
A Casa que

S a nu oenol
c o 'N TEM

orro ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO. VANADA
TO, FOSFOROS,CALeJO

ETC;
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. O'PIUPI"dol,
ESIJot.dol, Anêmico., Mi ••
qUI: cfi.m Mlgrol, C,i.nçll
raquític.s, receberio I tonl-
fic.çiC) ge,,1 do org.nilmo

COfl' o

Sa ngue n DI
Llc. D.N.S.P. n' 199, de 1921

Exijam o Sélbão

"VIRCiE-M ESPECIALIDADE'I
elA. WE'rZEL INDUSTRIAL-JOINVJLL]�� (Marco regist.)

O IDEAL PARA CaSINHA, LAVANDERIA E LAVADEIRA
S�����:RCtAtESPECIALIDADE

\-

\

J_!,..t
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t;açamento de mais uOIa pedra fundamental de uma casa
residencial. em Cresciuma1 a ser cODstruida pela Companhia
Construtora da Casa Própria, com séde em São Paulo

Flagrante apanhado à rua João Pessôa, em Cresciuma, por occrs ioo do lançamento da pedraEundornerrtc.l da casa que está sendo construido para o sr. f:trmacêutico Luiz Bortoluzzi.
Realizou-se domingo, 28 do mês I para maior progresso do nosso que-

próximo passado, ás 15 horas no ter- I "Que se ressalte por si própria a; rido BRASIL".
rena sito á. Rua João Pessoa, em �;randiosidade dos desígnios a que se I A seguir, o senhor Luiz Bortoluzz i
Cresciuma a cerimonía do lançamen- predtspõe cumprir a Cia. Construtora i procedeu ao lançamento da \ pedra
to da pedra da casa. a ser construída da Casa Própria. I fundamental, após o quê, foi muito
pela Cia. ConstrutO!:a da Casa. Pró- "Não são os lucros, que venhamos cumprimentado pelos presentes à ce

pría, para o Sr. LUIz Bortoluzz i, de a obter, que nos impulsionam para a. rimônia.
'acôrdo com os modernos planos de I frente; mas, sobretudo, o espírito de Assistiram ao ato os srs. Antônio
construções da Cia.

. I solidariedade humana, resolvendo Matos, Inspetor Fiscal da Intendên-
Fica .a�s.im pr�vada com fatos reais

I
() lll_ais sério problema da faI_ll íl ia, is- cia de Curitiba, representando os Di

a possí hí ltdade Iudtscu tível de todos to e, a obteucão da casa propria. retores da Cia., Elmar J. F. Schaclen,
possuírem a Casa própria, pagando' .. Eis porque, meus senhores. com- inspetor da Cia. no Rio G. do Sul,
em suaves prestações mensais, infe- preeudendo quão pesados se vão to 1'- Celso Vieira Borges, representante
riores ao que teriam de pagar de alu- nando os encargos de cada família, geral da Cia. para o Estado de S. Ca
gueI ao senhorio. E, num ritmo cie- foi que resolveu a diretoria da Cia. a tariua, sr. Luiz Bortoluzzi e exma.,
cente de construções de todos os ti- apresentar planos onde pobres e ricos família, sr. Fúlvio Furtado e exma.

pos, segue triunfalmente para a fren- poderão, com a maior segurança ve- família, sr. gerente do Escritório
te a Cia. Construtora da Casa Pró- rem realizada sua maior aspiracão. Técnico Contábil de Cresciuma, Agen
pria, aumentando, dia a dia, o 1'01 de "Trahalhamos fervorosamente pe- te da Cia., além de diversos repre
casas. prontas e entregues, pelo Bra- lo engrandecimento da Cia., ombro a sentantes do comércio local.
si! fora. ombro com todos os nossos colabora- Prosseguindo as festividades, to-
Companhia de sólida constituição dores e prestamistas. certos de que ram os presentes conduzidos ao

"ca-,social, vem, desde sua fundação, ca- estamos assim contrtbu índo para a fé-Bar Ouro Preto", onde= Ihes foi
da vez mais, melhorando seus planos grandeza e melhoria de vicia da famí- servida lauta mesa de frios, regada I..-------,-----�-_:'l
'de construções, afim de que, não só- lia brasileira e, cousequentemente, a finas bebidas. 3 v.-3
mente o rico, mas, principalmente, os ,------------.----

·��_�cursos menores, possam ver rea

lizada essa grande aspiração de todo
o chefe ide família: a obtenção da ca

sa própria.
A SOLENIDADE

Com a presença do Sr. Antônio Ma
tos, Inspetor Fiscal da Intendência
da Companhia Construtora da Casa
Própria, em Curitiba, representando
a diretoria da Cia., e de diversas pes
soas representativas da socieda.de 10-
eal, o senhor Celso Vieira Borges, da
firma Lyra Borges & Cia., de Floria
nópolis, representante geral para o

Estado, deu início a cerimônia, pro
ferindo a seguinte oração:
"Dando início ao lançamento de

mais uma casa l'esidencial, prosse
guimos, assim, na construção de uma

grande série de lares para nossos

prestamistas, sob as responsabilida
des da Cia. Construtora da Casa Pró
pria.
"Talvez que, à primeira vista, pare

�il Bem importância o lançamento da
Pedra fundamental de uma casa nu

ma cidade tão importante como Cres
ciuma, onde, todos os dias, surgem
novas e modernas construções: mas,
meus senhores, não é sómente ova·
lor desta cerimônia que nos traz aqu í.
l1ate ato representa, para nós todos.
o marco de nova fase de construções
de c s nesta próspera e culta cida

. ii'" ssinala também, o início ele
tima nova e;a para a economia local,
!lOis �ne aquí se erguerá uma obra
qUe irú proporcional' trabalho ao ope
rário construtor creciumense, consu
nJo de matéria prima de fabrica�ão
l�al e incentivo ao comércio fornece
dor dêste material.
"Afinal, veremos, coroando os ele

Vados proposítos da Cia., a constru
�o de .rnais um lar amigo e acolhe
dor de Uma família que o irá pagar
cOm a mesma verba com que está pa
gando o aluguel da casa alheia, em
qUe reside. Não vamos aquí discor
rer sôbre as demais vantagens que
Ii'az esta construcão como seja: con

tribUição para a 're�eita pública, em

belezamento da cidade etc.
"Giram as atividades da Cia. uni

camellte em tôrno de casas e terre

ro�, bens imóveis que adquirem va

orlzaGão crescente, o que nos pro

:or�ioua vermos cada vez mais engran-
e,cldo o patrimônio de nossos presta
ln1stas.
d
"Os nossos planos de construção,
e�tl'o de suas modalidades origi
�IS, garantem, ao prestamista, não

'111. ll!�nte por intermédio de um seguro
t �d.lante taxa assáz módica, como
:tl\_�ht, por disposittvoa contratuais,

za de legar, em caso extremo,
Seus entes mais queridos,' a segu

Ca do lar próprio, tão ardente
te almejado 1'1lt' nós todO!!,

liquidação
o proprietário da

CASA NATAL
tendo estado em S, Paulo e havendo contratado aH com

diversas fábricas de SEDAS para ser o seu exclusivo distri
buidor em Florianópolis, iniciará, na 2". feira proxima, uma

VENDA ESPECIAL
gar.hando apenas os descontos

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

Aguardem, pois, a reabertura da

Nova modalidade de vendas. Novos sortimentos.
Novos Preços.

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

Casa Natal
Rua Felipe Schmidt, 20

Não
,

e

Casa Natal

o Pai dos
Leprosos

Aos sofredores
Ora, L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírita
Luz Caridade e Amor, co

mu�ica a mudança do seu

consultório para a 'Rua Bue
nos Aires, 220 - 10 andar,
Rio de Janeiro, onde passa a

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente·
rrorne , idade, endereço e en

velope selado paX'a a resd
d os to .

1TAMAR FERREIRA e

RITA fERREIRA
participam a seus parentes e

pessoas amigas o nascimento
de sua filhinha

IREHE.ELcí.:,j
Ppolis., 28-11-43

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 Alemo·
nha? Como 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 I
São bem menos raros do que, em
geral, se supõe, os acidentes mor

tais, de origem alimentar. Êste
artigo lhe mostrará três simples
porém eficazes maneiras de pro
ceder para evitar o envenenamen
to da família... Pág, 73.

Atrocidades inacreditá·
veis! Como 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

14 10:;

THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE COMPANY ILIMITED
Séde: em Londres. Fundos de Reserva excedem:

c-s 1.200.000.000,00. ISub-Agente: L. ALMEIDA Rua Vidal Ramos, l'
.....'w.-.._,._. .,_,.'-"'- ..PU"-"- o"'.l' ,.,_.,,,._, .t'J' _,."'.'-' - "",p0IJ'.�.., _"' - F".-_""' -'-'_ -

_ .........

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAIA"
Fundada em 1870 - Sêde: B A t A
INCENDIOS E 'l'RANSPORTES

crs
CIfl'lIs do balanço de 1942:

I
Responsabilidades .. .. . , .. c-s 4.999.477.500,58
Receita .. _. ., , 01'$ 70.681.048,2.0 • :

1
�i���:tr��' �a��� 'n�;' �Ilt;��'s' '1'0' .����

.

: :: : : : : : : : .: : : ::�: l��:::�::��:�� I:. As
C ()LUMB IA IIResponsabilidades ., , Cr$ 76.736,401.306,20

•Bens de raiz (prédios e terrenos) , - . Cr$ 23.742.657,44 F •

DIRETORES: _ Dr. Pamf'Jlo d'Ultrà Freire de Carvalho, Dr. Francisco mais amosas mUlHcas, com OS mais
de Sá e Anísio Masscrra. • Famosos artistas.

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

�r::r\l:�: Reguladores de avarias nas principais cidades da América, Europa I ULTIMAS NOVIDADES IAGENTE EM: FLORIANóPOLIS •

N RADIOLAR •
C A l\'I P O S L O B O & C I A. - )tua Felipe Schmldt, n, 39: a C( ) :

..
Caixa Postal n. 19 - 'I'elefone 1.0S3 - EulI. Telegr. "ALIANÇA" : :

L:::2����:::_I!.._.......::..:=�:..._H..J

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

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

71.656.189.29

não p�rmita que a

Representante Geral no Brasil:
FERNANDO CHINAGLIA

Rua do Rosá"io, 55-A - 2.° andar - Rio

Patriotas itálicos
Bari, 4.(U. P.) - "La Gaz

zetta del Mezogiorno" diz que
as atividades dos patriotas se
torna cada vez mais violenta
em toda Itália e que unidades
regulares do exército, equipa
das com artilharia e morteiros
de trincheira, resistem ainda
aos alemães nos alpes píemon
teses. ,.
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Balcãs Talvez :

se torne desnecessaria a invasão da Europanão depende das decisões to
madas no Irã, o que poderá fi
car esclarecido dentro de algu
mas semanas ou meses.

No de dos
-"

lDVaSaOcaso
WASHINGTON,5 (U. P.) - que o general Marshall, chefe

Produzir-se-ão tão importan-! do Estado Maior das fôrças ar
tes acontecimentos, em future madas norte-americanas, vá
bastante próximo, que talvez diretamente para Londres, de
se torne desnecessário a inva- regresso das conferências do
são do ocidente da Europa. Cairo e de Teerã. Segundo pa
Essa afirmação sensacional foi rece, de todos os delegados
feita pela conceituada revista norte-americanos o general
"Army and Navy Register", Marshall será o único que não
que, entretanto, não procurou regressará aos Estados-Unidos
esclarecer, de nenhuma forma, na companhia do presidente,
o caráter dêsses "importantes Roosevelt. Ainda de acôrdo
acontecimentos" . A revista com a revista "Army and Na
formulou essa declaração, ao yy Register

"
a necessidade dét

comentar a possibilidade de invasão do ocidente ouropeu

Londres, 5 (U. P.) - A Bulgária não oporá grande resis
tência às tropas das Nações Unidas, no caso da invasão dos
Lalcãs pelos soldados aliados. Segundo informantes autoriza
d03, essa resistência será, ainda, mais reduzida, se a Rumania
depuser as armas, de acôrdo com os rumores que estão circu
lando a êsse respeito. Ainda de acôrdo com observadores mili
tares, a invasão dos Balcãs pelos Aliados poderá ser efetuada
com êxito, pois contarão êles com o valioso apôio dos contin
gentes de guerrilheiros que dominam inúmeras localidades da
Jugoeslavia.

Empossado
em substituiCão

RIO, 4 (A. N.) - O novo di
retor da Fazenda Nacional, sr.
Paulo Lira, será empossado
hoje, em substituição ao sr.

Romero Estelita, que foi no
meado delegado do Tesouro
Nacional em Nova Iorque.

Londres, 5 (Por Robert VV. Hi- Os mesmos iníormantes dizem
chards, cor+espondente Ida "Unileel que Honnncl organiza as defesas
Press") - Os círculos jugoslavos dos Balcãs de forma i dô nl ica ii rea
locais informam que o .marcchal lizada pelo marccha l vun Hun
Rormnel 'está enviando enormes r e- dste dt na França, porém salientam
fôrç os para a Jugoslavia, 'onde os que, se hem que aquele chefe 1)OS
.alcmâes ocupam posições sôbre fi sa cobrir com .lrnpas (JS !)(iO quilô
cesta do Ad'r iálico prontos contra melros de costa cx ist entcs entre
a esperarla invasão dos Balcãs pc- Fiumc e a Albània, os gllerilbeiros
los adiados, pois os ,germânicos Ic- que op or am na retaguarda germâ
ruem que tal operação lenha sido nica podem abrir "árias rolas de
rleci diclu nas conferencias celebra- invasão. em caso de .ataque ali ado,
das ult imamerrte pelos chefes (las Cm cios p roulemus que deve ser

principais nações unidas. resolvido ,ppr Itonuucl é que nuui-
Esta opinião 'se reflete, lambC'1I11, tas de suas lrqp,as não sâo rle na

'na inf'ormacâo r-adiotelefônica elo c i onalidude ,alemã e nfi o mnst ram
"eixo", segundo a qual () cnr rc s- desejos de lulur contra os gucrr-i
pond en!c do diário sueco "Sozial Ih.eir os. Pr cc i sa rnc nd e sóhrc isto, 0
Dernok rat cn " em Bud aposte comu- I rád i o-emissora "I ugoslavia Livre"
n icou que o marechal H Olllmel está lr an smi í i nd o () c omun ic ad o emiti-

T
.. _ '" _. enviando para a Jugoslavia gran-I

(lo hoje pcl?� pal ri nt as.
... informo,ll 1\ !]{I . t\DO IJ(!Uortlvo I Cerimênla doeles quantidades Ide tropas e p ctrc- que. na .regiao Iro n

í

e ir i ça enti e ti iiI] li liiJpchos, prcced entes ria Austr ia e elo Sandjac le a SC]'Yia, as tropas bul- r Em São Paulo S teto U-I--pr otetor-ad o ela Boemia e Murávi a, 'I g'a'ras se ucgaoam a c�:)!llbale,r, o Em disputa do Campeonato Bra- or.. I 1....1 IlarO que indicaria que os .alel]1]ãe,s es- que obrigou 'o� alemaes a .rlesa�- si le iro de Futeból jogaram ontem,tão <]ançanel'o mão ate de forças I
mar mm batalhão dessa nacionalí- ':t tarde, no majestoso estádio de Conforme estava noticiado, reachecas. ({ade. ?acaembú, os selecionados de São lizou se ontem, às 10 horas, no

Paulo e do Rio Grande do Sul. A edifício do teatro "Alvaro de Car
partida, que teve um desenrolar valho", a cerimônia inicial do Sor
�mocionante, conseguiu uma nu- teia Militar. relativo à classe de
merosa assistencia, que deixou nas 1924.
bilheterias do Pacaembú a impor- Compareceram ao ato, além do
tância de 226 mil cruzeiros. Os representante do sr. Interventor
pnul is to.s conseguiram vencer aos Federal e do sr. ten. cel , coman

gaúchos pela contagem de 5 a 3, dante da Gua.rnição, o desembar
tentos de Hércules, Servílio. Zezé gador sr. Medeiros Filho, presiden
Procópio, Luizinho e Brandão, para te do Tribunal de Apelação, e ou
Q vencedor, e Carlito (2) e Tesou- tras autoridade civís, militares e

rinha, para o vencido. Os dois clesiásticos, e crescido número de
quadros pelejaram assim consti- populares.
tuidos: PAULISTA _. Oberdan: Ju';'- Inicia<i!a a cerimônia, ao som do
queira e Osvaldo; Zezé Procópio, Hino Nacional, o sr. capitão Ama'
Brandão e Dino; Luizinho, Servilio, deu Anastácio, chefe da 160. Cir
C,eônidaa, Remo e Hércul€s. GAU- cumscrição de Recrutamento, leu,
CHO -- Julio; Alfeu e Voz; Laerte, logo após, a ordem-do dia corres'
Avila e Abiga.il; Tesourinha, Motor- pondente ao ato.
zinho, Cardeal, Rui e Carlito. Juiz: Em seguida, usou da palavra o

José Alexandrino (paulista). sr. Percival Callado Flôres, que,
.. depois de referir se, sucintamen:e,

No Rio às fases mais impostante da enrn-

Na ponha tendente a estabelecer nocapital da República enfrem- Brasil. a obrigatoriedade do servi-taram-se as seleções do Distrito dêFederal e do Estado do Rio. O ço militar, pôs em evi encia os

vultos do marechal Hermes dajogo terminou com o triunfo dos Fonseca e do poeta Olavo Bilac, os

�������s, por 3 a 0, tento.s de Pe- verdadeiros incentiva-:lores dessa
benemérita cruzada cívico militar.O conjunto vencedor atuou obe- E, logo após, se procedeu aodecendo à seguinte organização: sorteio inicial dos cidadãos nasBatatais; Domingos e Augusto; cidos em 1924, para o que contriBiguá, Rui e Jaime; Djalma, Ad-

.

Pi r-il P ,. V' J' buiram, pessoalmente, cada umarrur , 1r1 o, erocro e eve: UiZ: id d tJ
'

P' P' t (
.

) rias autor1 a es presentes ao a o,

'Rosed ge6re513ra7 el�o o

carioca., Encerrou.se a cerimônia, final.en a: . cruzeiros.
b d d H'O f d 1· t' J

. mente, 50 os acor es o 1no_. amoso pe a iS a oaquim N' 1Peixoto, do Sampaio Atlético Clube, _a_c_lo_n_a_. _

venceu o "Circuito do D. Federal",
no tempo recorde de 2 horas, 9
minutos e 50 segundos. Tomaram
parte na corrida 48 ciclistas.

FERIDAS,
E MAS,

PA R A
E C Z

INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.NUNCI=1 EXISTIU IGURL

RetificaçãoFoi pronunciado pelo sr. prof.
Joêio Gualberto Furtado (e não
pelo sr. dr. Vev-gílio Gualberto) o

discurso de saudação aos alunos
que corl(lpletaram o Curso com

plementar anexo ao G, E. Silveira
de 'Sousa, e que publicámos em
nossa edição de sábado.Contra a fráude e retenção de gêneros

Porto Alegre, 5 (A. N.) - Noticia-se que a Associação Co
mercial dos Varejistas de Porto Alegre representou contra par
te do comercio atacadista, que, além, de obrigar a comprar no
"mercado negro", ainda fraudava no peso, lesando a classe va

rejista. As diligências policiais descobriram vasta correspon
dência entre negociantes de São Paulo e R'io Grande do Sul.
sôbre o modo como deviam agir no "mercado negro". Foram
efetuadas várias prisões.

Porto Alegre, 5 (A. N.) - A Secção de Ordem Econômica
determinou providências no sentido de serem feitos exames
nos armazens e evitar manobras que prejudiquem os consu
midores. A mercadoria, cuja falta se notar nr mercado e esti
ver armazenada, será apreendida e o seu proprietário proces
sado como incurso na lei que define os crimes contra a econô
mia popular.

Latino-americanos
internados

'

WASHINGTON, 5 (L A.)
Mais de 470 cidadãos latino
amer-icanos, inclusive mulhc
res, que foram internados pe
los alemães na França e na

Alemanha, estão recebendo re
:;ularmente presentes e ali
mentos por intermédio da Cruz
Vermelha Americana. Sabe-se
que os cidadãos latíno-amorí
canos estão localizados nbs
seguintes campos de interna
mento: as mulheres em Vittel r

na França, e os homens, em
Compiàgrie, também na Fran
ça; os diplomatas em Baden, e
os demais em Liebenau, na
Alemanha,

É mu DOENÇAlIUITO PERIGOSA
PARA ... FAllÍLlA
lil PABA A UÇA

Por permutaForam removidos. por permuta,
de um Estado para outro, os agenFm Belo Horizonte te fiscais do empasto de consumo,

O América, de Belo Horizonte, Antenor Xavier de Almeida, do
venceu ao América, do Rio, por I interior de Santa Catarina, e Mai
l a O, tento de Gabardinho.

Reno,
sés de Almeida Cavalcanti, do in·

da: 25 mil cruzeiros. teria r da Baía.
* -----

Náutico 2,N�!:r��!e 1; Esporte O seu a seu dono
Clube Recife 2, �la:nengo O. O projeto de construção (planta)

que havia sido achado e deposita
do em nossa gerÉlncia, foi entre
gue ao sr. Mário Celso do Almei'
da.

o presidente Vargas
em Mallet

RIO, 5 (A. N.) - Durante a

visita, que ontem fez aos esta
belecimento.s de Mallet, consi
derados o maior conjunto de
edificações da América do Sul,
o presidente Getúlio Vargas
examinou o material destinadt
ao Corpo Expedicion�rio, \)

.

qual, segundo declarações do
general Sousa Doca, foi nO:
quase totalidade confecciona
do nas oficinas do estabeleci
mento.

Em Santos
o labaquara derrotou O Santos,

por 2 a O.
* ._-----�------_-

"SC:ore" do FOLE para o mês de
Novembro:

214
Em Campinas

o Corinthians, da capital ban
deirante, abateu o Ponte Preta, de
Campinas, por 7 Q 1.

•

Em Friburgo
Bangú 2, Fluminense 2.

I!I'
CURSOS. por CORRESPONDENCIA

Acham-se abertas as matrículas nos seguintes Cursos: Ginosial.
curse completo com um ano apenas (concessão do decreto-lei n.4244).
Concursos no Banco do Brasil, Dasp e outros: Curso Comercial Pl'ct·
tico, em um ano-; taquigrafia, linguas, Con tabilídade, etc. Peça hoi�
mesmo o prospeto d. caixa postal n. 3379.

Curso de MADUREZA "BRASIL" .- São Paulo.

;
I

�. Em Mafra
o América, de Joinville, derrotou

o Perí, de Mafra, por 2 a 1.
•

Em BrusQue
o Blumenauense, de Blumenau,

venceu ao Brusquense, de Brusque
por 2 a O.o incidente provocadO por. falangi�tasLondres, 5 (U. P.) - Em círculos autonzad�s acredita-se

que no incidente ocorrido em Saragoça, onde o vlce-c�nsulad?
britânico foi invadido por falangistas, pelo q�al o �overno bn
tânico solicitou excusas oficiais à Espanha, mtervleram agen
tes provocadores alemães. Diz-se que �uitos. "Industriais:' alemães e outros viajantes da mesma naclOnalldade se mOVImen

tam pela Espanha, onde a embaixada alemã t�m um J?esso�lde mais de 400 pessoas. Ao que parece, os falan�p�tas umfor�m
zados, que penetraram no vice-consulado, e�lglram .

do Vlce
consul, que é espanhol, que ��.steasse a bandelr� naclOn�l pela passagem do novo aniversano da morte de Pnmo de RlVera,
e insultaram a espôsa do. funcionário quando êste se negou
� atendê-los, , __ ' �

Sedas estampadas em cortes
Reversíveis,.Zergalbas

Maravilhoso sortimento na

Em Curitiba
BritAnia 3, Brasil 2; Juventus 2,

Comercial 1.
•

Em Montevidéo
Nacional 3, Penarol 2.

t
Em Buenos Aires

Vencendo ao Ferrocarril por 2 a

L o Boca Júnior sagrou-se cam

peão argentino de 1943.
CASA ROMANOS

Rua Con�elheiro Mafra, 26.
Bolsas modernas na
CASA ROMANOS.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


