
(Jonfirlnado oficialmente o encontro de Teerã
.Serão bem acolhidos quantos quiserem participar da família mundial das Nacões Democráticas»LOND.RES, 6 (D. P.) - Será publicada ainda hoje uma nota çficial 110 dia p rirnei.ru do corrente, sua rú a destrmcão dos exércitos ale-I d ial .das Nacôes Democráticas".
sôbrc a . reurnao de Teerã. l� essa pelo menos a impressão de todos os histór.ica declaração conjunta. Nes- mães; e no "mar exterminaremos Tcrmdnando, Roosevelt, Ohturchill e
jornais londrinos que amguram, na base de informações fidedignas, que s� magno e!'o�umenfbo, as três ,,!?o- seus submarinos; enquanto pelo Stal.im afirrnerarn : "Viemos à con-

e! di'
,., .". , têncüas coní'irmauam sua política lar, arr aaaremcs sua" fábri cas de fer ência com esperança e deter-mi-na tal' e c 10,1e sera divulgada uma nota oficial sôbre a conferência comum, dando-lhe forma aJO mes- guerra", .Ma is adiante, afirmam os 'nacão, Deixamos esta ca,p,irball, ami-aliada do Irã. Um comentador britânico, ao referir-se à conferência de mo tempo. Diz a declaruç ão que ;três Lideres que a p�IZ vindoura ,gos de ['alto, tanno no espíclto corno

Teerã, afirmou que povos das Nações Unidas deverão esperar muito in.tervier-arn nos debates os Esta- af'astará 10 espectro da guerra por ruas propósitos".
para tomar conhecimento dos resultados das deliberações que Churchill, dos-Maiores dos três grandes exér- muitas gerações. Nesse 'sentido, a Tearã, 6 (D. P.) - A reunião
Roosevelt e Stalin tomaram, citas aliados, acertaudo-se os pla- Grã-Bretanha, os Estados-Unidos tr-ipartite, que teve uma 'duração

n os para o extermínio das fôrças e, a Rússia sohicttarão o esfôrço ati- de 100 horas, terrndnou a hora mui
'allemãs, Nesse sentido, foi comple- vo ele todas as nações, grandes e to adiantada de quarta-feira. Foi

Teerã, G (D. P.) - Foi final- do os planos para a completa der- to o acordo Ia que chegaram no pequenas, sinceramente devotadas -tão cordial e 'an,i:maldo 'o tom das
mente confirmado o encontro do rota m ilitar da Alemanha e a ren- tocante ao alcance e ii cportunida- ao combate ii d.i ran iia, à escravidão, conversações, que o marechal Sta-
51'S. Churchill, Hoosevelt e Stalin dição i ncondi c ion.al daquele pais. de dos golpes, que serão assestados à opr-essão r- a i ntolcrâucia. "Esses him, durante um drrimde, deolarou :
',el11 Teerã, capital da Pérsia. Os Teerã, 6 (r. P,) I� Tcrun inados aio He ich desde o léstc, o oeste e o povos - continua a deelaracão - "As Nacões-Unidas nunca teriam
três esl adi.stas estiver-am reunidos 10'S trabalhos da conf'erõncla , Ho osc- S'l1'1. "Nenhum poder da terra serão bem acohhid os, quando qui-

.,

Conclue na 6"-página.até a quarí a-f'e.iru !Ú].t,i.ma, debateu- velt, Ch urch i ll e Stalin assâ n ar-am , prossegue a dcclarução -- ,impeeli- se rem p,m'IJieip'a'r ,d,a fam11,ila mun-
....

·
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Luta em KerchMisterioso assalto
LONDRES, 6 (D. P,) - Infor

mações oficiais alemãs pelo rádio
dizem que , a nordeste de Kerch
continuam os russos a lançar vio
lentos combates. A 'informação
acrescenta, que ao sul dessa cida
de os rumerios atacaram vigorosa
mente e reduziram de maneira
considerável ai cabeceira. de ponte

H. 8980 russa.

RIO, 7 {A. N.) - Verificou-se
onlem, na Estação Marítima" mis
terioso assalto, levando um tiro, I)

gunrda da mesma, Fabricio José
de S<Í, quando tentava prender os

assaltantes. Os larápios, um preto
e outro branco, ambos trajados de
macacão, evadiram-se. l� êstc o

quinto assalto efetuado dentro de
puocos dias, ,Ano XXIX

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SAN'fA CA'}'AJUNA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTlNO FLORES

I Florianópolis- Terça-feira, 7 de Dezembro de 1943 I

•

Faz bOje dois anos que os japoneses, depois de traiçoeiramente distribuirem fôrças de assalto
e invasão pelas proximidades dos pontos estratégicos preViamente escolhidos, desfecharam o
covarde golpe contra Pearl Harbour. A reação norte-americana, apoiaaa por todo o Hemisfério,
já está dando aos criminosos filhos de Hiroíto ii merecida lição, que êles mesmos provocaram.
A nova Conterêncla do Cairo Mandar ou não nlandar soldados não influe ...ESTOCOLMO, (j (U. P.) - A nova conferência do Cairo, entre o

presidente Inonu, Churchill e Roosevelt, constitue "o maior aconteci- RIO, 7 (A. N.) - O conhecido i ruandcr ou não mandar soldados, ela, deverá ser dividida em peque
monto desta guerra" no que se refere aos turcos". Foi o que afirmou o reporter internacional John Lloyd, I não influirálJ.tlO caso, pois que, de- nas repúblicas ou submetida a ou
[onnal sueco "Svenska Daghladl.", ao referir-se ai noticia da viagem do atualmente exercendo o cargo l�C II pois da guerra, todos os países da tra qualquer medida imposta pepresidente Inonu e do ministro do Exterior Mcnemencioglu ao Cairo,
A emissora de Berlim, por sua parte, afirma que a viagem do presidente diretor executivo da Associated I América" que se encontram sincc- los vencedores, no intuito de ser
da Hepúhlicn e do mniistro do exter-ior da Turquia a-o Cairo "não foi Press na América do Sul e que I ramente com a nossa causa, serão evitada. nova guerra". O jornalista
apenas uma visita de cortesia'", O presidente JnOrín e os senhores Hoose- acaba ué' chegar a esta cnpital, fa,.11 [ratados no mesmo pé de ignlald'l.- falou ainda dos 115 corresponden"elt e Churchill discutiram problemas de grande importância. tanto da lundo ao vespertino ''O Globo", ele. De resto, existe sUijJerabundân- tes de guerrru que Ja morreram;atualidade como da post-gu,erra, não só para os Aliados como para, a

, disse o scguinte: "Nada se sabe cia· de soldados nos Estados Di1Í- aludiu à conferência., de Teerã, qucTurqUIa.
LONDRES, 6 (L. P,) - O presid€nte ela Turquia c ::\oIenemenciogln, ainda de positivo sôbre a ida de dos. Temos milhões de homens considera como verdadeiro marco

estiveram no Cairo, onde confereeiaral1l com o presidente Hoosevelt e UI1I corpo expedicionário mexica- fora do país e mais milhões ainda de Ulll novo mundo; e à situação
o sr. Ohurchill. Ino; mas podemos infonlla,r que 11 a,guardando embarque. Depoi,s rla da França de após-gUlerra, que

Os fascistas contra mil mexicanos estão lutando na guerra. a Alemanha será ocupada I eleve ser restabelecida no seu pres-
OS judeus Itália ao lado elos Aliados. Aliás, por prazo bem longo e, em segui-, tígio,

RiIO, 7 (A. N.) - ,EsM viaja,ndo ZUIUQlJE, 7 (C. P.) - Segundo p' 'I-
-

d d J Co t
-

dpara o Bra.,il ,o. chef.e doe ,esquadri-I o diário italiano "Corriere de la I ara lqUI ar epressa o apão n ra a prlsao e
lha da RAF, tptloto W'ellllngion, nas- . Sera" a eliminação dos judeus flUI estudantes
cido em São PaulIO', ,onde p.ossue.' 'd' "bl'

.

'1' LO�DRES, 6 (D, P.) - "Os Aliados poderão liquidar. o Japão, pro-f· I,
' ,.

I Ai \'1 a, pu Ica começou, em ,oma, 'U1,l�,a . azel1� a no dlH�I1lC1PlO (e -

')' ,
" ';- yavelmente em um ano, se a,gll'em com energia e rapidez", Essa de-b'ua We,lI�nlgJton delxou seus ne- L horas depOIS da pubhcaçao llo

I
-

f' f 't 1 '\V S"t CI ·1 f d
. - , tido Liber;al sueco aprovou uma� ',' "

I' t f' " , I C araçao 01 el ai pc o sp. anO'- 11 - le c le e a llllssao especlal dagoclOs no l�nl1enor pau IS a, <:1- JI11- reSipecÍlvo decreto, sendo que ate I, _
.

'" "

l'e.solução, apo.iando o govêrnlo pe-de 'SiC alistar na ,Rea'l Fôrcla Aérea. I
'

',' f d t 1 1') 'I Cluna na Gra-Bretanha, Destacou, entretallto, o declarante que, se os .

'\VelÚngton já tlo.Jl1JOU parte'!em l1J1ais laJe J<l oram epor a( os � n11.
Alia,dos retardarem a ofensiva contra o Japâo, a: tarcfa de quebrar ri

la sUla, n01'a d,e pr,ote,�o: enviaela
,

H b Acrescenta a referida informação a He cl o t d toe 50 rai:d� �ôbre Berhm,' am, ur- resistência nipô.nica tornar-se-á mais árdua e clemorará mais tempu,
'10 I 1 1, o n ra ,a pnsao e e:s u-

go e te.I'I1'J,torws loculpadols pelos n,a- que parte dos judeus de Roma, fl1- ,

J
-

1" l'd
' - dantes e pr!'1of,ess'ores IlrOrUe"UICS,eSiistas ' I: i ginmn IJara o sul da Itália, e que, p01S o alPao pocera canso 1 ar as suas posIçoes. I d U' '1 d. dOI E "'t'

',

'.'. . ,
-

••••••••••••••�••__ f �•••••••••• I Ia. n1V,8'rSI'( a le e s '0. <IS, a au-

A Gestap'O contra os
cm cOUlsequência, presentemente

C t
·

t I d
- merutando em todla a S 'c'

,

bá, na capital italiana, cêrca de 00 'ra OS comerclan es a roes di��a�ão 'cO'ut,ra a violle���a1'aat�rlt;:��estudantes 20 mil apartamento disponiveis � naZ1Is-ta. Na m.dade de Lmkoepll1gESTOCOLMO, 7 (D. P,) - Info1'-
paTa pessoas que se encontram sem PORTO ALEGRE, 7 (E,) - Dez mil trabalhadores do mUlllClplO de' oelebrou-se imlPOrrJ1:ante rellnião pú-ma:ções de Copenhague anunciam teto em vista dos bon:ilbardeios Santana do Livramento dirigiram um apêlo ao secretário do Interior, I blicla co,m a p,res,ença de mais de

qqe a Gestapo realizoul o fecha- r:,éreos. sr. Alberto Paqualini, pedindo-lhe providências contra o "mercrudo ne- 112 mil pleSS'Üla'S, para priOlt,estar con-mento de tocla,s as secções do 1ns- gro", promovido por vários comerciantes da localidade. O secretário do Itrla a prisão dos estudantes norue-
litnto de Matemática da Dniversi- 16 horas de VOAo Interior está examinando o assunto, afim-de tomar medida,s.

J
gues'es.

dade daquela capital e que êsse
_

falo deu origem a rumores de que RIO, 7 (A. N.) - O ministro "banceler Padl·lbaos alemães pretendem iniciar, con- Salgado Filho esclareceu que U '
tr::1 os estudantes d'aCjuele estabele- sómente os avi'adores da FAB
cimenlo, campanha, semelhante ii que tiveram mensalmente 16
que realizaram em Oslo, Até êsse horas de vôo em missões de
momento não há notícias de quc guerra, terão ao terço de cam-
se tivcssem dado prisões, panha.

Piloto da RAF

Estoco�I11IO', 6 (D, P.) - O Par-

Hitler receia algo da TurquiaRIO, 7 (E,) - Anuncia-se
que o chanceler Padilha, do
govêrno mexicano visitará em
breve o Brasil e outras repú
blicas do continente.

ESTOCOLMO, 6 (U. P,) - Inúmeras tropas. alI.emãs estão s,endo
transportadas para a fronteira da Turquia, principalmente para a zona
dc Chaskovoko, na Bulgárial. Segundo informações fidedigna.s, proceden
tes da HUlngría, 110 domingo chegou forte destacamento motorizado na
zista a Suvilengrad. Outras fôrças do Heich passaram em direção a.o ria
Tunhsa. É consideraJVel também o número de oficiais nazistas que se en
contram na zona da fronteira turea.Os chantagistas vão prestar contas à JustiçaRIO,7 (E.) - O procurador Cln-l tamente gara'ntido: por proprie�a .. e que só pudera�11 all,ir por tã�A 10:- Barateando o pa-o I Ataque ali-adovis Kruel de MOI'ais apresentou de", des de UII1 dos dU'etores, prorPrJe-1 go tempo, deVIdo a convemencJa

núncia ao presidente do Triubn,:,l dacles essas que não valiam ualda. de peritos, que lhes fornecíam PORTO ALEGRE, 7 (A. N,) NOVA IORQUE, 6 (U. P.)
(le Segurança Nacional contra os I Hevelou o Pl'ocl�rador C�óvis Kruel �audos ?aciosos destinados a be:l1 - O govêrno determinou a Uma informação oficial
fundadores e diretores da COl11p�- que os chantag1stas aplicavam o JlllpreSSlOnn,r os compradores de baixa da farinha de trigo de japonesa, retransmitida pela.
nhia Siderúrgica São Paulo-Minas, ,dinheiro I'ecolhido, em gestos na- ações. Presidirá o julgamento c Cr$ 75,50 para Cr$ 70,50, ten- emissora de Berlim, diz que
em vista de a mesma ter recorritl0 babescos e el11 agiotagem leonina, jniz Raul Machado. tando assim baratear o preço uma formação de 100 aVlOes
a snhsrrição popnlaij', sem alltori- do pão, aliados tentou atacar uma ba-
zação legal, lesando os acionistas Tomaram San ,Vitto e chegaram a Moro,., sdeurnailPltÔeniocadnl'aasdielhoanStMemar.shall,no tolal de 6.442.500 cruzeiros, to- O peso b·a.-xou, AHGEL, 6 (U. P,) - As tropas aliadas continuaram sua ofensiva
tal êsse que os chantagista,s emprc' geral, desencadea,da hú vúrios dias, Os soldados do Oitavo Exército bri- Porto A'],egre, 7 (A, N,) - Infor
garam em benefício próprio, O ÜlI1ico, qlle ocuparam Sa,l1 Vito, durante a jornada de sá,bado, chegaramll11am de Drugllaiana que 'aU e ,em

plano, bem elaborado, visava ex- à importante localidade de :Moro. A reliralrla germânica prossegue, na outra's pr�ç'la.s da fl:ü.ntdr,a, -a, mo�e
pa:ndil' a vencia de ações em todo direção do norte. Ou�ros despaoho� Ad? Arge� aCl'.escentan? que as força.s �a a'rg'enülnla, :adq,u;Jnda ao camblO

. . .'
- do general Clark obtIveram novos exllos, nao so consohdando as PO"I- lIvre, JJor 5 cruzewos ,e 60 oenta,

o, L;r�'ltorJO na�tOnal com

elevaçaO'1 ções conquistadas lIlas também rea:lizando novos avanços. O inimigo ;'os, b�.jx-ou :para ICr$ 4,80, 'ou< s,e
'flchcJa do capital da empresa pa- lançou grande reforços para' a frente de batalha, na desesperada tenta-II la, a dlfer,ellçla, para menos, de 80
ra 10 milhões de cruzeíros, s1tpos- tjva de deter ai acometida ger� anglo-norte-amcricana. centa'"Ols ,por pêso, m�ova.,

Canhoneada
Argel, 6 (U, P.) - J);eisltróieres

briitânicos canhÜ'nearam a estrada
ele-fer'ro que li@a P,esca'f<a a Gilia-

,
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ASSINATURAS
Na Capital:

Ano c-s 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número avulso Cr$ 0.30

No Interior:
Ano Cr' 80.00
Semestre Cr$ 45,00
Tr-imestr-e r.rt 25,00

Anúncíos mediante contrato

DURANTE O Mfs DE NATAL
DÊ UM PRESENTE VALIOSO E DE FINO (jÔSTO

adquirido na A MODELAR
ESCOLHA ENTRE

Sedas, linhos, quimonos e pijamas de seda.

Jogos de jersey , blusas finíssimas.

I
I
I

Boléros, capes e casacos de pêlu.
Impermeáveis para ee-nhoras, homens e crianças.

Alguma joio de alto valor!

Prataria Boliviana e Mexicana.

:(

Rocca San Giovanni, ;) - Os 'IH'i- vam completamente devastarlas c

sioncir-os de guerra germânicos, cheias de oaduvercs. Numcrnsos
aternordzados pela tremenda barra- canhões anti-tanques e muilus 111e

gern dos canhões br itâuicos, mur- tralhadoras jaziam abandonados
muravam c choravam corno crian- no campo de batalha. :\'a .est radn,
ças, enquanto eram conduzidos pa- entre Santa 'Nraria, no mo i o da ser
ra a retaguarda das nossas linhas. r-a, e Rocca San Giovan.ni, além ?e
quando atravessei 10 que ai.nda on- Fossacesia, na ver-lcn ic norle, lo
tem cons.tituia a linha Ide inverno ram contados 3 cu nhõcs alemães,
.dos nazistas. um dos quais il i nh.a ainda 'a sua

Nunce se viu, antes, nesta zuer- tampa, prova de que não fora

lIli-jra, tamanha des-olação. Uma peque- lizado.
.

na aldeia «lesapar eceu numa noite. Quando a infantar-ia e as unida
Todas as suais casas foram derru- eles de ianques atravessaram a al
hadas e as ruas estavam cheias de de ia de Rocca, grande número de
escombros. Alguns itallanos que prisioneiros chegou ali. Ma is de
permaneceram escondidos nas al- mil .dêl es pertencia a G;).a d i-visáo
deias dur-ante o assalto britânico, de infantaria. Com o intuito de
�rr.av�ll1, Incomsoláveis, em meio I salvar f� �fI-:_e '.resltava �as unidades

IIas ruun as. dessa divisão, os alemães desfecha-
Um dos prisioneiros alemães d e- ram violentos contra-aíuqucs apoia-

���������������������� .Lclarou : "Rezo a Deus que nem eu dos .com tanques. Mas rnal ograrum- ".::---- _

nem os meus If,ill1!oS voltemos a vi- se completamente. A i nfantar ia
ver essas horas tl-rágioas". A maior britânica le a arfilhan-ia inutíliza
parte elos prísioneiros alemães roam todas as tentativas do dnimi-
pensava da mesma maneira. go.

As .trrncheiras Igermânicas esta-

Os or igi n ais, mesmo não pu

I
blicados, não serão devolvi.

dos.

A direção não se responss
Hiliza pelos conceitos emiti.

I
dos nos artigos assinados

......,.--_._---* ......-----

Aparelhos de finíssima louça inglesa.
de linda padronagern ,Tropicais e ca se.mrras

I'ope t e s ,

"

Resposta alemã
Estocolmo, 6 (C. P.) - Infor

mam de Berlim que o barão von

Ribbentropp chamou 'Ü cncarregu-
do dc negócios da Suécia, sr. von

Post, e cn+regou-Ihe a resposta
alemã Ú nola de protesto pela pri
são ele estudantes noruegueses ele
Oslo. Sal i enta-se que a nota alemã
não dá nenhmna satistacão ao so-
vêrno sueco, no que diz' r-espeito
'ao pedido de Estocolmo para que
os estudantes não sejam deporta
dos para a Alemanha. Além disso,
o ministro do Exterior elo Rcich
estranhou o falo de o governo sue-
co 'ter in.tervi.nd o, procllrand'o "fa-
zer passar 'por inofensivos os sa-

botadores e incendiários nor ue-
gueses

"
.

I .

Depois do canhoneio bri�ânico I

I A Mobiliadora
Refrigeração em geral

Sorveteiro s-Refrigeradores-Ba lcões-Frigorificos
(poro pronta entrega) Máquinas de escrever-Rã

dios-M6veis finos-Tapeçaria
Z. S. BATTISTOTTI

Rua Felipe Schmldt, 34 ._ C. Postal, 173 -- Fone, 1549
FLOAIANOPOLIS - SANTA CATARINA

BAR E ARMIZEM
Rua V. Meireles, 11 OHI[NY[

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

Salame - Peixe frito, etc. etc.

recern=chegadee,

conqô leu n s , passadeiras,
Maillots e calças para praia.
Ternos de"'; co r o d e c o s em ir n.

Astracãs. Etc. etc. etc.

stóras.

-

Credito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & C ia.

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

Sort· iI-lA nos dias 4 e 18 d€; cada mês.
PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00
Muitas bonificações e inscrições de pagamentos.

Médico gratís

NOTE BEM todas estas vantagens por apenas
, Cr $ 1,Oe. Tudo que promete cum

nre ínconuuente. Não existe igual. Não reflita e não
duviue um só instante. Concorra para o próximo
sorteio, tenha coüança, que, quando menos esperar; a
sorte virá ao seu encontro

Conserve bem na memória os dias It e 18

Quem sonegar informações à E&
tatística Militar, trabalha em pró]
de país inimigo. E, nesse caso
se.rá julgado, militarmente, com.

Capital Provisória da Itália, inimisro do Rrs!lil (D. E. M.).
5 (U. P.) - O govêrno Ital ia-

::I
...------------m.--------I-

no adotou medidas que com-

pletam a Lei Real, de 2 de no

vembro, que dissolvia diversas
organizações da milícia fascis-Ita e ordenava a incorporação
do seu pessoal, quando fosse I
possível, às fôrças armadas re

gulares.

Milícias fascistas

Eram acusações
improcedentes

RIO, 4 (A. N.) - o Tribu
nal de Segurança Nacional

jUI-1gou improcedentes as aCUS[l
-..ões ?Ol�tra o bacharel Odori-,no FlOrI, ex-professor da Fa
culdade de Filosofia de São IPaulo, que fora processado por I
.er, segundo se dissera, inju ..

,

riado o poder público e feito Isimultaneamente propaganda
subversiva.

I

Use Kolynos e exiba um so

rriso radiante, que mostre
dentes como pérolas. Limpa,
refresca e dá esplendor.

SOO mil cientistas no
esfõrco de guer ra

\VASHIGTON, novembro _.

(Inter-Americana) Cêrca
de 500.000 homens e mulheres
inscritos para os trabalhos
científicos, exceto a medicina,
estão contribulndo, direta ou

indiretamente, para o esterco
de guerra, nos Estados Unidos.
Esta é uma estimativa do

dr. Leonhard Carmichael, di
retor do Registro Militar do
Pessoal Especializado e Cien-..
tífico, numa recente declaração
ao jornal "Science".

"Nossas escolas e seus labo
ratórios, nossas indústrias o
seus laboratórios, nosso govêr
no e seus laboratórios", decla
rou o dr. Carmichael, «asso
ciaram-se para o prossegui
mento de uma guerra, na qU3,1
a. nossa poderosa· capacidade
técnica' e científica foi mobili
zada para ajudar a esmagar (J

inimigo. Para cada um dos
nossos cientistas, a questão
agora não é onde êle pode ser
vir e, sim, onde deverá servir
com mais eficiência".

Bolsas modernas na'
CASA ROMANOS

Vá à rua Felipe Schmidt, 44, e verifique
possâval obter «casa própria».

,

como e

CONSTRUÇÕES -

compra. venda e administração
de imóveis;

FINANCIAMENTO - para construções;
PIN1'URAS - internos e externos de prédios, para

paqamento à vista ou a longo prazo.
NÃO CONSTRUA, sem consultar os planos da

Via. Construtora da Casa' Própria(Não tem sorteios' nem pontos!)

I VINHOS «( A S T E L O�)

-

VINHOS «(j R A N J A U H I Ã O»
RIESLING
MERLOT
TREBIANO
CABERNET
MALVASIA
BONARDA
BARBERA

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

PRODUTORES: «SOe. VINICOLA RIO GRANDENSE LTDA,»
MATRIZ - PORTO ALEGRE

Filiuis: Caldos - B. Gonçalves -- Farroupilha -

GarihaIdi - S. Paulo - Bcfo-

Estabelecimento Agricola • «GRANJA UNIÃO» • Flores da Cunha
RIO GRANDE DO SUL •• BRASIl. I

_-&J-�
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o ESTADO-Terca.felra, 7 de Dezembro de 1943

santo do diaJildaSo"dãil.......t :
A:N"IVERSARlOS

. )�"41 hoje .,0 ani,v�rsário. nata'
lído da 'menma Mlrusm, fdha do
éên1.rciante sr. Elias Japur.

Fuem 8D08 hoje:
ara.: Raquél de Brito;
Bi'ita.: daeilda Boaventura;
ar.: Marçi�l D. Gomes;
jOV8�: Orlando Vieira;
mentno. Ernesto Barros.

Casamentos:
Terei lugar amanhã, nesta Capi
tal o enlace, mabimonial do sr.

Célio Pereira Oliveira, procurador
.0 firma Carlos Hoepcke S. A.
Com; II Ind., Filial em Blumenau,
com a srita. Emí Gofferjé. filha
do .a�cirtH'gião dr. Frederico
Gofferjé e de sua espôsa sro . Ma
ria GOfferjé. O ato civíl, que serei
Haliaado na resid�ncia ,da noiva.
no rub Nêreu Ramos n

'

30, será
testemunhado pelos IIrS. Franscis
co Pel('eira Oliveira Filho e senho
l'a, Carlos Leiriner e senhora, por
perte da noiva; Pedro Gofferjé e

d. Maria Gofferjé, dr. Aderbal Ra
mos da Silva e senhora, por par
te do noivo. O ato religioso real i
zur.ae·a na Catedral Metropolita·
na. e serão testemunhas OB srs.

dr. Djalme Moellmann e senhora,
Hermann Beck e d. Alzira Pinto
da Lti., pOI' parte da noiva, Moa·
cir Pereira Oliveira e viuva dr. AI
fredo Goeldner. dr. Armínino Ta
vares I ii senhora. por parte do
noivo. .
..

·õfsPEiiÊ---í·
..

àlfls
....

DO SEU FIGIDO
f tall...... CI.. ms..stl ...... ladl
Seu fígado deve produzir diariamente

vm litro de bilis. Se a bilis não corre li
vremente, os alimentos não são digerido.
e apodrecem. Os gases incham o estôrna
go. Sobrevém a prisão de ventre. Voe!
sente-se abatido e como que envenenado.
Tudo é amargo e a vida é um martírio.

UJna simples evacuação não ,tocará a

causá. Neste caso, as Pílulas Carter sã.
extraordinariamente eficazes. Fazem cor

rer esse litro de bilis e você sente-se die
posto para tudo. São suaves e, contu��,espe4ialmenté indicadas para fazer a bilis
corrh livremente. Peça as Pílulas Carter.
Nãoaceiee outro produto. Preço: c-, $ 3,00:

CARTAZES

BENGALA BRANCA

�HO"E

for convenção mundialmente
aceita, a bengala branca é o em
blemu da cegueira. Nas mãos de
um homem, ela indica, de longe,
que seu portador nado vê, e

po- isso, precisa do auxílio de
seus semelhantes, nas muitas
dificuldades que o trânsito UI"
bano oferece.
Não é raro esbarrarmo. em

pessoas (Jue, tI primeira vista,
nos pareceram distraidas ou mes
mo indelicadas por não se afas
tarem do caminho. E sómente
após o encontro verificamos tra
tar-se de um infeliz cégo. E'
comum irritar-se o condutor de
veículo em face de alguem que
atravessa a rua· displiciente
mente, sem maiores cuidados.
sem pressa e sem olhar para 011
lados. Somente após brecar. o
veículo e proferir alguns impro
perios verifica que o impruden
te é cego.
A bengala branca resolveu

tais dificuldades. De longe anun

cio que seu portador merece
nosso auxílio, nosso apôio, nossa
tolerância. Pedestres, chouffeurs,
guardas - de - trânsito poderão,
sem qualquer equívoco e inde
pendente de qualquer solicita
ção, dar caminho, diminuir a

velocidade ou ajudar a atra
vessar um cruzamento ao infe
liz que lhe surja à frente em-.,
punhando a bengala branca.
Foi por isso que o Rotary

Clube local, num g.sto digno
de louvores; ofereceu aos cegos
desta Capital as bengalas bran
cas que já temos visto em mãos
dêsses homens que vivem dentro
da noite eterna.

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA
Rua Vitor Meireles, 18

w-For-·�ô-êiípá---dâ-.-JNova Iorque, 6 (U. P,) - O 'Alto
Comando nipônico anunciou que a

estratést ca cídad e de Cha ng-Tse,
na região central da China, f'oi
ooupada ontem pelos soldados [a
poneses, Segundo ad.mitir-arn os

nipônicos, os combatentes chine
ses .oferecerem enérgica resistên
cia, travando-se em Chang-Tse vio
lenta batalha que durou uma s.e

mana,

3a.lelra HOJE

(INE
I A's 7,30 horas:

Walt�r Pidgeon e Maureen O'Hara, no filme, que fala ao co

fação com um sôpr o de pr orundo senrimer.to humano:

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

RUPERT, O BACORIM (Desenho)
Preços 3,00. 2.00 e 1,00 Imp.�é 10 anos

(IME «IMPERIAL"
A's 7.30 horas:

2 grandes tilmes em últimas exibições
Richard Arlen e Andy Devine em:

Motim no Aflico
. EUeo DreW e Robert Payne, no filme cheio de odio e vingança:

A bela e o monstro
COMPL:$MENTO NACIONAL (DFB)
Preço único 1,50. Impr. até 14 anos

Amanhã: no 'ODEON,
Simone Simon e Jean Gebin

Besta
num assombroso prollrama:
no célebre romance de Emile Zolá:

humana
Dorothy

',"Sorte
.

de
Lamour e Bob Rope em:

cabo de esquadrarigorosamente proibido até 18 anosu•

Atividades da Cruz
Vermelha Brasileira
WASHINGTON, novembro
(Inter-Americana) A

Cruz Vermelha Americana,
Semana da raça contando com a cooperação
RIO, 5 (1'2. N.) - Na Sema- 100% do exército e da marinha

na da Raça, que transcorrerá dos Estados Unidos, está de
de 13 a 19 do corrente, serão cempenhando um importante
tratados os seguintes temas: papel em todas as frentes de

"Raça e Saúde", "A proteção �latatlh� e Plrepara�ta p::ra Ee!:-d Ih arávída " "As psi- tren ar qua quer SI uaçao. ::;-a mu er b , .
I

,. • • -

d Ncoses de guerra" e "A educa -I �a e. a oPll'r��ao t °d srC or��tllcão fí�ica". aVIS, presi .en e a ruz er ..

> melha Americana, que acaba

A A d D Z
de regressar de uma viagem

QU ARTOS Alugam-se qua- meaça OS e de inspeção no exterior, per-
a tro amplas sa- Malldamentos correndo um total de 15.001)

Ias em casa de família, todas milhas, visitando a Inglaterra,
com janelas, na rua Tiradentes, NOVA _IORQUE, (I. A) a Africa do Norte e a Sicília.
n. 21. Tratar na mesma. 10v.l'Aparecerao em breve, e�Itad.?s Há postos da Cruz Vermelha

simultaneamente em inglês, instalados junto com as tôr
alemão, sueco, português e es- ças americanas em todo o He
panhol, e escritos por um gru- misí'ério Ocidental, 'inclusive
po de conceituado.s autores, no Canal do Panamá, Guate
dez livros, ilustrando a amea.. mala, Ilhas Gualapagos, Guia
ça aos Dez Mandamentos, fei- nas Holandesas e Britânica,
ta pela "Guerra de Hitler con- Brasil, Aruba, Curaçáo, Baha-
tra o código moral". mas, Porto Rico 'e Cuba.
A obra foi planejada por um O sr. Davis, que já foi con-

editor americano, para a maior s elheiro especial de finanças
divulgação possível, nos países do Presidente Wilson, declarou
que agora combatem essa que o problema principal na
ameaça nazista à religião, à Africa do Norte era a obtençãomoral e aos outros marcos da. de abastecimentos suficientes,
civilizacão. bem como tran.sportá-Ios para
Por ordem dos Mandamen·- as zonas de operações, na Itá

tos, são os seguintes os seus lia. As distâncias sã-o tão gran
autores: Thomas Mann, Re- des quê o problema de tr3Jns
becca West, Franz Werfd, porte é de enorme importál)

com John Er3kine, Bruno Frank, cia. O emprego de grandes
Jules Romain, André Maurois, I aviões transportes, acrescen

pelo Sigrid Undset, Henrik Van tau, tem facilitado considera-
Loon e Louis Bromfield. velmente o nosso trabalho.

1 que, interroga,do por que ru-

zão não fozia uma viagem
aos Estados Unidos, o grande
humorista irlandês George Ber
nard Shaw respondeu: «Meu
querido amigo, para que fazer
semelhante viagem. se todos os

norte-americanos que se prezam
vêm ver-me aqui em Londres?»

2 que, segundo uma estima·
tiva publicada pela Real So

ciedade Zoológica de Londres,
há ainda. na Africa cérca de 12
mil leões, e na India Oriental
e no reino do Nepal 21 mil
tigres.

3 que o prof. J. P. Tijonov, de
Moscou, conseguiu reduzir a

fotografia de' uma página de
livro ao tamanho de um quarto
de urna polegada quadrada; e

que, de acôrdo com o método
empregado' por aquele cientista
russo, é possível arquivar-se to
das as obras de Shakespeare e

de Walter Scott dentro de uma

simples caixa de fósforos.

João Tolenfino Junior
(30• aniversário)

Sua família, recordando, saudosa. o dia 10 do
corrente (3° aniversário de seu falecimento),convida os parentes e amigos do inesquecívelextiFlto, para assistirem à missa, que, pelo

repouso de sua alma, será rezada, naquele dia, na Capela de
Nossa Senhora da Conceição, ás 7.30 horas, antecipando agradecimentos a todos os que comparecerem a êsse ato religioso.

Novas enfermeiras O
voluntárias SI' Ambrõsio, Arcebis

po e Doutor da
Igreja

Ouando o pai de Ambrósio era

governador romano na Gália naa

ceu-lhe éste filho que. como êle,
deveria entrar para o sel'viço do
estado como governadbr de Milão.
Uma educação esmerada junto
com uma energia invulgar fizeram
dele um exímio defensor da ordem
e do direito. E justamente estas
qualidades elevaram-no à dignida
de episcopal. Havendo faleeido o

bispo de, Milão, levantou-se a tem
pestade das lutas dos partidos que
deveriam eleger um novo chefe da
diocese. Ambrósio, cumprindo o

seu dever de zelar pela ordem pú
blica entrou na igreja afim de a'

calmar os ânimos excitados. Eis
que uma criança exclama,:· "Am
brósio Bispo !" E o povo aclamou
seu governador, escolhendo- o co

mo bispo. Ambrósio teve que ceei
tal'. E como pastor da Igreja de
de Milão mostrou todas as quali
dades que são o ornamento dos
sucessores dos Apóstolos. Sua ca

ridade de Foi, experimentou-a o

futuro santo Agostinho. Firmeza
inabolavel mostrou quando proi
biu ao imperador Teod6sio a en

trada na catedral até que fizesse
penitência pelo massacre ordenado
em Tessalonica. Foi santo Ambró.io
uma verdadeira bênção para a

Igreja e o Estado. Morreu no ano

de 307.4 que o general Yen Hsi-Shan,
governador da provincia de

Shansi, na China, é um homem
assáz desconfiado; e que, quan
do vai barbear-se, faz com que
um de seus guardas de con

fiança mantenha o rifle apon
tado á testa do barbeiro, para
o caso de êste ter sido subornado
com o fim de cortar o pescoço
do general.

NOVA IORQUE, novembro
-- (Inter-Americana) - Três
feiras de Nova Iorque ingres
saram recentemente como en-

. fermeiras no hospital militar
de Camp Normoyle. São as Ir
mãs Edna, Celina e Brídget.
Ingressando como entermeíras
militares, as jovens freiras
americanas estão respondendo
ao apêlo há pouco feito pelo
exército, pedindo novas enfer
meiras voluntárias.
As três enfermeiras 'prece

dem originariamente da Irlan
da, entrando na Ordem das Ir
mãs Marianitas da Santa Cruz,
na França, em 1927. Depois
de terminarem alí seus estu
dos religiosos, embarcaram
para Nova Iorque, em 1929,
onde ingressaram no curso de
enfermeiras do Hospital Fran
cês.

o desmentido
de Mihailovilch

CAIRO, 6 (U. P.) - Foram
desmentidas as alegações ale
mãs de que Mihailovitch en

trou em acôrdo com o chefe do
govêrno fantoche iugoeslavo,
marechal de campo Nedic. Ês
se desmentido, feito pelo Bu
reau de Informações Iugoesla
vb, disse que Mihailovitch ape
lou para o mundo no sentido
de combater essa intriga, cujo
objetivo é transparente e de
clarou que está sufici)'ntemen
te preocupado com a luta con

tra os alemães e os "ustach"
para perder tempo combaten
do ataques contra o Exército
Real-Iugoeslavo nesse terreno.

"Seore" do FOLE para o mês de
Novembro:

2 I· '-
5 que o conhecido explorador

e etnólogo norte-americano
William S. Butler apresentou
há pouco tempo à Sociedade
Real de Etnologia de Londres
uma comunicação no. qual pro
cura demonstrar que os pigmeus
africanos não são sêres huma
nos, mas sim a espéaie de ma

cacos mais evoluida que se co

nhece.

Bolsas modernas na
CASA ROMANOS

6 que, sob o famoso Don, na

Rússia, existe um túnel unin
do as duas margens do rio; e

que essa gigantesca excavação,
que mede 1300 metros de com

primento, possue vias especrors
para pedestres, automóveis e

trens.

o ESTADO EsportivoVárias
-Foi o seguinte o movimento téc'

nico do jogo S. Paulo x Rio G. do
Sul. PAULISTA, Escanteios 3; Fal
tas 15; Toques 7; Impedimentos 5;
Defesas 8; Tiros na trave 3; Ten
to anulado 1; Tentos 5 .. GAU
CHOS: Escanteios 8; Faltas 12; To
ques 5; Impedimentos 9; Defesas
9; Tentos 3.
-Os melhores elementos da sele·

ção gaucho: Avila, Tesourinha, Al
feu, Voz e Carlitos.
-Domingos, Jaime, Perácio e Pi·

rilo foram 09 mais eficientes joga
dores do selecionado carioca.

A segunda partida entre pau
listas e gauchos 's�rá realizada
quarta' feira , à noite.

.

Carreiro assinou contráto
o Palmeiras.
-Avila está sendo cobiçado

Corinthians e São Paulo.
-Arquimedes, centro avante da

seleção baiana, ingressará no S,
P. R.
-Pipi firmou compromisso com

o Fluminense.
-Luiz Viana ingressara no Pal

meiras. Todas as despesas com a

transferencia, «passe» e "luvas"
do excelente jogador boíano, se

rão paga. pelo sóoio palmeirista
10sé Barone.
-O Sã.o Crist6vão realizarei uma

temporada em Pernambuoo e Cea
rei.

•

Faça economia I Co:mpre na «A CAPITAL» 1
\

.

Ali, V. S. encontrará o maior sortimento de artigos para homens· e CriaD�aS.Faca o seu presente de N AoTAL e ANO NOVO, comprando 08 artigos da Casa (cA CAPITAL».
Linhós estro;1ngeiros e nllcionais Casem iras - Panamn - Albene - Tussor - Brins - Camisas - Cintos - Suspensórios _Meias - Calçados - Roupas feitas paro homens e crianças - Gravatas - Jogos de gravatas e lenços.Chapêus Ramenzoni - Capacetes para homens e crianQall. - Rua Conselheiro Máfra, 8.
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Nenhum submarino italiano se entreoouRIO, 5 (E.) - Um vesperti-, Itália, recebemos ordem. de
no publica uma correspondên-] percorrer os mares e observar
cia de Porto Alegre sôbre a en- os submersíveis fascistas que
trevista, que concedeu aos jo "- desejassem entregar-se, aton
nalistas gauchos, o aviador h o tando-lhes, em tal caso, os ca
[Oaetaldone, que já afundou miuhos da base. Nem por sun
um submarino inimigo, e abra êles apareceram - aC1es
respeito dos rumores de ren- centou Ivo. As notícias sôore
dição de um submersível ita- entrega de qualquer corsá-ío
liano. Ivo declarou: "Logo que fascista nas águas do Atlârtí
se anunciou a capitulação da co carecem de 'fundamento .

...................oee �

i i

101$00$,1i r» 'I_�UMBIA II As mais famosas musrcas, com os maIS I
i famo sos artistas. II ÚLTIMAS NOVIDADES

i Na «�A�!��AR"•
. ,
� ....

Conferência com o presidente. turcoNOVA IORQUE, 5 (U. P )
-- Roosevelt e Churchill deve-. mano que a Turquia "não 'pos
rão conferenciar, a qU�lquel'l sue mot!vos para se, afastar de
momento, com o presidente sua política de' neutralidade
Inonu, da Turquia. Foi o que nem dar bases aos Aliados em
informou a emissora de Ber- seu território 1'. Ainda segun
limo Segundo o mesmo inror- do a emissora de Berlim, os
mante, a referida reunião terá turcos não deverão, tão-pou-

••••• como finalidade estabelecer a co, conceder aos Aliados o di-•••••••••••ctt......•••••••••••••• atitude da Turquia em face da reito de passar pelo território• . • atual situação internacional. ,da Turquia para atacar as po-

I Depois de tantos anos de bem servir ao público : ?a����t��is�� f:Z:�v���� de���> ��õ��ro�:�ânicas no sudeste

: A tradicional CASA MACEDONIA :/ ALIANÇA DO LAR (LTDA.)• r, • Séde: Avenida Rio Branco n. 91 ••• 5 andar• apresenta, - pela primeira vez - a sua • RIO DE JANEIRO. .

: Grande liquidação de Natal! i carlPí::�n·F�d���la dl�TB:��ilonal: • Resultado do sorteio realizado DO dia 30 de Novembro
•. Toda a Sel1�a"'o de BRINQUEDOS SER li' liQUIDADA '. 8.

de 1943. de couíorrr-tdade com o Oecre,to-Lei n-. :!.891,
\ly II bI de 20 de Dezembro de 1940, na presençu do sr. Fiscal Fe-•

•
deral e grande número de prestamtstas e outras pessoas,• Tecidos lisos e estampados serão vendidos por na séde da Aliança do Lar Ltda., de acordo com as Ins-

e truções baixadas pelo referido Decreto-Lei.: PRECOS MARAVILHOS08- ! :_• 1

iii
Roupas brancas. perfumarias, bôlsas, cintos. meias, bijute�ias, lãs em ,.

.. novelos, roupinhas para crianças, roupas de jersey, botões,

.' flores, presentes, fantasias

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
.,
•
•
•
•
•
•

: ' 8 - Rua Trajano -8
· : �
••••••••••••••••••••• ��•••é ••••••••• •

.�.

. I

Leipzig sofre violento bombardeio Perco a Gordura
LONDRES,4 (U. P.) - Mais Um método novo, usado

de 1.500 toneladas de bombas mudaram de rumo, enquanu- pelas Estrêlas de C�nema
explosivas e incendiárias bri- os velozes bombardeiros m05- de Hollywood. Pode-se
tânicas transformaram, na noi- quites prosseguiram rumo de obtê-lo agora nas far-
te de ontem, o grande centro Berlim. As defesas anti-aéreas mácias.
industrial alemão de Leipzig e os caças noturnos alemães Um médico da California que atende

"
as Estrelas ele Cinema de Hollywood

em intensa fogueira. Informa- foram surpreendidos pela ma- descobriu um método seguro e novo
"ara reduzir o excesso de gorduracões oficiais indicam que o gi- nobra britânica e, enquanto o. �;ntiestética. Esta descoberta chamada

g-antesco ataque desfechado defesa nazista se concentrava Formode dissolve a gordura de um

modo seguro e rapido. Comece a jJer
por mais de 700 bombardeir .'S em Ber-lim, a cidade de Leip- der peso na primeira semana e muitos

. .

1 quilos ao mês, Basta tomar 2 pastilhasbritânicos foi sumamente

con-\
zig sofria um dos mais VIO en- 3 vezes por .dia. Formode estimula

centrado, tendo sido realizado tos ataques aéreos desta guer- a saúde, a energia e proporciona uma

figura atraente, de modo que possa pa-
de surpresa, após uma das ra, EUl Leipzig estão instala- rccer e sentir-se 10 anos mais Jovem.

Formode é um preparado garantimais hábeis manobras de de;;-I das grandes fábricas. de aviões do para remover o excesso de gordu-
.

t t Ii dI" I'T
.

k l" "J rk ,., e "Mes ra. Peça Formode, hoje mesmo" em
pIS amen O rea iza a p e a -rem e, UI. ter ,,-

qualquer farmácia, A nossa garantia é
RAF. Alguns observadores re-: serschmidt". Além disso, são a sua maior proteção.
velaram que as poderosas 8s-1 fabricados em Leipzig, tan- Distr. S. I. P. Caixa Postal 3786 . Rio
quadrilhas levantaram vôo eo-I ques, carros blindados e OU- Venda .oh prescrição médica

mo se fossem bombardear Ber-I tras máquinas de guerra na ..

li.m, Logo que ch�garam à� vi- zistas. Não regressaram �s Comprai na CA SA MISCE
zmhanças da capital alema, os, suas bases 26 dos bombardel-jl.ANEA é saber economizar'
bombardeiros qu?drimotores Iros atl;l:cantes.

Plano _Especial· Premiado o n' 8.812
'I.812-MilhiH-Primeíro préu.to no valor de Cr.$ 10.00000
81�- Centena DO valor de Cr $ 1.200.00

Inversão no valor de Cr.$ 300,00
Plano Popular. Premiado o 'n° 8.8.12• 8,8 t 2 -Milhar-Primeiro Pr êuuo no valor de Cr.$ 5.000,00• 8I2-Ce[Jtena no valor de Cr $ 600,00• Inversão uo valor de Cr.$ :.100,00

• «Plano "lianca.
• Serie 2 número i650 no valor de c-s 50.000,OO-Tipo llber al
• Milhar de qualquer serie 7650 Cr$ 2.500,00 - 11 •

Centena .« 600,OIJ- I> »

•1 Inversão do milhar «200.00-I Inversão da centena c 60,00-•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UM MUNDO DE COISAS BONITAS
por preços de Papai Noel!

Não hesite na sua escolha! Compre, antes que acabe!
Uma só opor tunidade para

COMPRaR E fiCAR SATISfEITO I
Serie 2 número 7650 no valor de Cr$ 25 OOO.OO-TipoMilhar de qualquer série 7630 « I 250,00- «

Centena c 3JO.OO - c

rnversãc do milhar 1(0.00-
Inversão da centena «60,( 0-

olás-Ico
c

«

Começa no dia 1.0 de dezembro, não esqueça!
OBSERVAÇÃO - O próximo sorteio realiz8r-�e,á no

dill31 de D·z -mb-o, (oa-reirll), às 1-1 horas, de conformida
de com o Decreto- Lei n. 2.891.

Rio de Janeiro, 30 de Novembro de 1943
VISTO: . NelsoB Nogueira -Fiscal Federal

Eduardo F. Lobo -Diretor .Tesoureíro
O, Paçanha =-Dtretor-Gerente

CASA IACEDONIAA Casa que mais vende' e melhor atende
Convidamos os senhores prestamistas contemplados

que estejam com 08 seus tltulos em dia, a virem à nossa
-éde , para receberem seus prêmios, de acordo' com o nos
so Regulamento,

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

líssimo sortimento de verão.
de tropicais, linhos, brins e casemiras. Variado sortimento de sedas.
uma visita, sem compromísso, á «A Exposição»PRAÇA QUINZE N. 11

Ternos
Faça:m

"-I
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INQICADOR MÉ.DICO--------.
-----------

DR. MADEIRA NEVESI\'lédico especialista em DOENÇAS DOS OLHOSCurso de Anerretsoamento e Longa Prática no ):(io de JaneíroIJONSUL'l'AS - Pela manhã: diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aosiábados, das 16,30 às 18 horas - CONSULTóRIO: Bua João Pinto n, 7, sobrado -

,,'one: 1.461 - He9idência: Rua Presidente Continho, �3.

DR. MARIO WENDHAUSENllJiplomado pela Faculdade Nac. de Medicina da Universidade do Brasil)Ex·interno do Ser-viço de Cüo íca Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do
Departamento de Saúde

CLHi'ICA ;\IÉIHCA - ·�Ioléstias Internas de adultos e .criallças. CONSUL'l'óHI0
e Rl'i:llj)E1'iCL\: Rua .Fchpe Schmidt m, 38 - 'l'el. 812. CO.\'SUL'l'AS - Das 16.às .IS.

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Pr ofr-ssor Sanson do Rio de Janeiro.
CUNSüLTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - A tarde, das 3 às 6.

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447

DR. SAVAS LACERDAEx-int.erno do serviço do Professor Leórndas Ferreu-a e ex-estagrár io dos Serviço,do dr. Ga brie I de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)(Diploma de habilitação do Con se l ho :'\acionJl de Oflàlmologia)Chefe do Sei' viço de Oftalmologia do Depar-tamento de Saúde e Hospttn de CartdadUinlca médíco-cnúrgfca especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e GargantaCONSUI,TóIUO: Rua Feltpe Schmidt, M, Fone 1259 - o..;ONSULTAS: Das 15,311Li! 111 hora. - Hl'SIDENCIA: Consetben:o Mafr.a, 77 - f'LORIANóPOLIS.

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Dos Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospitalde Caridade

CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOSCONSULTúRlU: Hua Vital' Meireles, 2b - Fone 1.405Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 horasHESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO
Chefe do Serviço de Sífilis do Centro de Saúde - Ex-interno, por concurso, da

Assistência Púbtica de Porto Alegre, Ex-interno de Clínica Médica e ,Ginecologia.AFECÇÕES GENITO-URINÁRIAS -- SíFILIS - DOENÇAS DA PELE
RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-V;IOLETAS

CONSULTAS: das 15,30 às IS horas. Rua F. Scimidt, 46
RESIDJ!:NCIA: Rua Marechal Guilherme, 33 - FONE. 1.648

DR. LAURO DAURA
DOENÇAS DE SENHORAS - VIAS URINARIAS - CIRURGIA

Tratamento especializado das afecções do Aparelho Genital Feminino.Tratamento moderno da Blenorragia Aguda e Oroníca, sob controle ensoscoptco (URETROSCOPIA) e de Iabora tor-ío. Aparelhagem elétrica para os tr a ta-�,entos especializados.
DIATERMIA _ INFRA-VERMELHO.CONSULTAS: Diariamente das 14 às 11l horas.

HESIDÉNCIA: Tiradentes, 7 (Sobrado).CONSULTORIO: T1radentes, 14. !<'O!\L; 1.663.

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

Cr$ 1.200.000.000,00.

ISub-Agente: L. ALMEIDA Rua Vidal Ramos, l'
'�"""""��"Ra "� """"''''''''_''''_

lNSTlTUTO DE DIAGNÓSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANNFGrmado pela Universidade de Genebra
Com prática nos hospítaís europeus

Cllnlca médica em geral, pediatria, doen
ças do sistema nervoso, aparelho gentto

urmàrto do homem e da mulher
Asaiste. Técnico: DR. PAULO TAVARES
Ourso de Radíolog ía Cllnica com o dr

Manoel de Abreu Campanario, (S110 Pau·
loj. Especializado em Higiene e Saúde
Pública, pela Universidade do Rio de Ja
nelro. - Gabinete de Raio X - Electra·
car410grafia clinica - Metabolismo ba·
sal - Sondagem Duodenal - Gabinete
de fisioterapia - Laboratório de mi_cros·
copia e análise clínica. - Rua Fernando
Machado, 8. Fone 1.195. - Florianópolls.

DRw REMIGIO
CLíNICA MÉDICA

Moléstias internas, de Senhoras e Cri
anças em Geral. CONSULTORIO: Rua
�ellpe Scbmldt - Ediflclo Amélia Neto.
Fone 1592. 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE-

SIDENCIA: J Largo Benjamin-

Constante, 3

'R. ANTÔNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Chourgla e Ortopedia. Clínica e CIlt"urgla
do torax. Partos e doenças de senhoras.
CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diárlamente das IIi às 17 horas. RESIDEN-

. elA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

DR. ROLDÃO CONSONI
Médico _ Cirurgião - Parteiro
Formado pela Faculdade de Medicinada Universidade de São Paulo, onde foiAssistente por vários anos do

. Serv.içoCirúrgico do Prof. Alípio CorreIa Neto(Prinieira Cadeira de Clínica Cirúrgica).Com prática na clínica ginecológica doProf. SUa O. Matos. Assi,stente do servlç_o�e partos do Prof. Domingos Delascio noI!OSPital Leão XIII".
Cirurgião do estÔmago e vias biliares,Intestinos delgado e grosso, tiro ide, rins,prÓStata e bexiga. Varicocele, hidrocele,"rlzes e hérnia. Doenças de Senhoras f;Partos. .

_

CConsultas, Das 9 às 12 horas nu
QsQ de Saúde São Sebastião.

Opera na Casa de Saúde
0ll11suqaS 0118

DR. SAULO RAMOS

o ()ASO MOSLEY
LONDRES, 5 (pelo telégrafo) de modo que as precauções podem serPHESS INFORMATION SEHVICE, menos rigorosas. As suspeitas podempor CHARLES CHAVES). Na abrandar-se, como de fato abrandaCâmara dos Comuns, o Ministro do rum-se, se bem que isso não basteInterior, sir Morr ison, justificou os para se deduzir que o principal susmotivos que o levaram a libertar peito deva gozar de plena liberdade.

o ex-líder fascista, sir Oswald Mos- O contrário, êle deveria ser mantidoley. A única objeção que se pôde em circunstâncias tais, que se torIuzer conlra lal ato é que as causas nasse incapaz de qualquer ação ma
da libertação do proeer totalitário Ief'ica. Na ausência, ele circunstânciasbr itân ico, deveriam ter sido escla
recidas ao público, simultaneamen
te com a sua saída da prisão.
Sir Oswald Mosley tornara-se

espelho das doutrinas perl1lCIOS3JS
com as quais estamos em luta .. Daí
a natural surpresa que provocou a
nolíeia da sua libertação.

Comida
que Pode
Matá-lo!

Três regras simples e eficazes para
evitar o envenenamento da família.
No novo número de SELEÇÕES. E,
além dêste, mais:
Atrocidades inacreditá
ve is! Como 0$ japoneses, com
a sua habitual perversidade, mas'
sacraram os feridos e violaram
as enfermeiras... Pág. 17.
O Pai dos Leprosos. Nem o

contágio, nem os japoneses, podem
forçar êsse padre a abandonar os
seus leprosos chineses., . Pág. 19.
Que faremos da Alema
nha? Como havemos de fazer
para salvar a Alemanha dos es
combros do naz iamo, restituindo
o povo alemão à liberdade e à
cultura .. _ Pág. 8.
Dê voz aos seus encantos I
Eis aqui a maneira pela qual .al
guris fáceis exercícios podem tor
nar adorável qualquer voz nor
mal... Pág. 29 .

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

p;speclallsta em moléstias de senhoras -

Partos.
lLTA CIRURGIA ABDOMINAl,: estõ
nago, vesícula, útero, ovãrfos, apêndice,
tumores, etc. - CIRURGIA PLASTICA
110 PERfNEO - Héruias, hldrocele, ve
-tcocele, Tratamento sem dor e operação
te lIemorroldes e varizes - Pr-actnras.
.paeelhos de ll'êsso. Opéra nos Bospttaís

de Florianópolis.
Praça Pereir-a e Oliveira. 10. Fone, 1.0·09.
I-Iarário: Das 14 às 16 horas. diariamente.

HELENA CHAVES SOUSA
ENFERMEIRA OBSTf!:TRICA

(.Partelra)
Diplomada pela Maternidade

de Florianópolis
Atende chamados a qualqo.,.

hora
Praça da Bandeira, 33 - sob_
IAntlll:o Larll:o 13 de Maio'

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico -

Ex·interno da Assistência Municipala do Serviço de Clínica Cirúrgicaa cargo do Prof. Castro Araujo,do Rio de Janeiro.
Vi as urinárias - OperaçõesConsult: Vitor Meireles, 28.

A.tende diariamente às 11.30 hs. e,à tarde, das 16 hs. em diante'
Resid: Vidal Ramos, 66.

Fone 1067.

DR. AURÉLIO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

RA 10 S X
Moderna e possante instalação

ele 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
rienais, câncer do estômagG, afe
cões das vias biliares, rins, etc.
Aplica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da TuberculosePulmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidademédica: Ondas curtas e ultra-curtas, Raios Infra-Ve'rmelhos e RaimUltra Violeta. Tnfrazon-TerapiaConsultório: Rua Deodoro, 3

esquina Felipe SchmidtDas 9 às 12 hrs., e das 14 às 17 hrs
Telef()11e 1.475

especiais, o lugar mais naturalmen
te indicado para impedi-lo da práti
ca desses atos, seria a prisão. Mas o
caso é que surgiram as circunstân
cias: cinco médicos, cuja autorida
de se cncon tra acíma de qualquer
suspeita, constataram que as condi
ções físicas de Oswald Moslc ,', no
caso dêste continuar sob prisão, co-A afirmaçã-o de Herbert Morri ..

Iocm-iam cm pel-igo sua saúde c a.on de que, na qnalidarlc de Minis-
própria vida. Evidentemente, só j,,-1'0 do ln lcri or, era permi lido agi I'

cor sua, própria responsahilidade,
«uncnto prestando contas ao par-la
ncnto depois, - o que não consti
uc doutrina coustitucional inédita,
- não tornou () caso tão simples,
.. isto () ódio profundo do povo, con-

so não bastar-ia para sobrepor con

siderações relativas à segurança pú
blica, mas foi suficiente para permi
tir que o Ministro tr-atasse da possi
hilidadc de afroxar a vigilância sô
bre aquele homem que, aliás; não
fora condenado por qualquer [udgn-ra tudo o que se ligue ao fascis-
menlo.110. Torlos poderão aivaliar quilo Mr. Morrison decidiuespinhosa era a laruía do sr. ::\101'-

r ison. As detenções sem julgamen
to justificam-se sómcnte como
.lidas de precaução cm face

favoravel-
mente. Contudo, foram tomadas pro
vidências afim de que o ex-chefe1l1P-
fascista não tenha "chance" parada

ameaça à segue-anca do Estado tor
nam impossível ao ::\Iinistro do In
terior COll1 parti Ihar' com outra, pes
<;na, -- ainda mesmo com magis
trados, - sua-grande responsabili
dade. Se hem que

ê

le devesse ter
anunciado, inicialmenle, os moti
vos determinantes da libertação de
:\Iosley, do mesmo modo que anun
ciou oportunamcn te os motivos
dessa prisão, o ::\ii nistro Morrison
ulgiu corretamente, quando expli
cou ao Parlamento as razões de
seu ato. Moralmente, êle têm de re-

pr-aticar qualquer alo contrário
aos interesses do Estado. E mats
elo que evidente que o Ministro do
Interior inglês agiu estr itamcn!c
de acôrrlo com a interpretação ju
diciúria ele suas funções. Qualquer
suposição em contrário, levar-nos
ia ii monstruosa hipótese de que
:\Iorrison deixara-se levar por ccr
ta benevolência para com o f'as
cismo, contra a qual seu passado é
a melhor elas respostas. Ademais,
estú bem claro que, mesmo em con

tingências de guerra. a lei britâni
ca não permi te que um cidadão
seja castigado sem devido julga
menlo.

solver cada caso separadamente,
:0111 firme convicção, tal como o
que o levou a dissnlvcr a "British
L'nion " em 19"10, quando foram de- Prestígta O Govêrno.irlos, entre outros, o chefe do par- classes armadas, ou.ido, sir. Oswal d Moslc y, Aluallllen-j um "quinta - eofunísta".'c, o pcr igo externo atenuou-se ele 'D. N.).

ti _til
será!!
(L

o tormento das D5res na nocivos e os eliminam do or-Cintura, do Reumatismo, da
sensação de "envelhecimento",
das d5res nas junta3, é devido
exclusivamente ao funciona
mento anormal dos rins.
� importante conservar os
rins em perfeito estado de fun
cionan1cntb e corr:bater ime
diatamente quaesqucr sinto
mas de alteração do mesmo.
Todo adiamento é perigoso.Os rins executam o trabalho
importan tissimo de reter por
filtração as substancias nocivas
ao organismo. Dia e noite se

produzem elementos como aci
do urico, bactérias vivas e mor
tas, celulas diversas bem COIT10
outros produtos que acarreta
riam rapidamente a vossa mor
te si lhes fosse permitido per
manecer no vosso organismo.
Cada articulação dos membr03,
cada movimento respiratorio
ou batimento cardiRco, mais
ainda, cada pensamento e emo-

ganismo, sob forma de urina.
As Pilulas De Witt para os
Rins e a Bexiga são fabricadas
para o fim especial de ajudar
os rins doentes. De modo bran
do mas seguro, elas tonificam
os rins de tal maneira que estes
possam executar o trabalho
que a Natureza lhes confiou.
Os toxicos acumulados �ão fil
trados r. eliminados do orga
nismo e novamente podereis
desfrutar saúde e gozar a vida.
Alterada a saúde dos Rins de
vido a causas como abalos, res

fl-iamentos, manifestações se
cundarias da gripe ou outras
doenças, surgem embaraços ao
seu funcionamento e eles não
mais conseguem eliminar todos
os toxicc,;, Estes toxicos e prin�
cipalmente o acido urico, se
acumulam nos musculos e nas

juntas e são responsaveis pelas
dôres mtensas do reumatismo,
pelo lumbago, pela prostraçãoção concorrem para a

proclução desses toxicos.
Quando sãos, os rins
filtram esses elementos

SELEÇÕES para OUTUBRO

Representante Geral no Brasil:
FERNANDO CHINAGLIA

Rua do Rosário, 55-A - 2�o andar - RilJ

CASA MISCELANEA, distribuidora dos Rádios R. C. A.Victor, Vávulas e Dsícos,Rua Trajano, 12,

RESERVISTAS
«Todo certificado, caderneta militar ou certidão apresentada, pesosoalmente, sem o carimbo ou olozango relativo ao ano de "1943",deverá ser submetido a essa exigência, ap6s o preenchimento daFicha de Apresen tação».RESERVISTA! Procurai hoje mes

mo as casernas do Tiro de Guerra40 ou a Escola de Instrução Militar 205, a·fim-de legalizar a vossa
situação para com o Serviço Militar.

geral e pela' sensação de "ve
lhice". Os primeiros sintomas
são em geral as torturantes
dôres nas costas. Os rins estão
então sobrecarregados e infla
mados - e como consequencia
vos assaltam estas terriveis
dôres nas costas. As Pilulas
De Witt vão ter à séde de
todos os vossos males - aos
Rin�. A sua ação é indicada e
segura em todos os casos de: 1
DÔrtle5 NA CiNTURA -

REUMATISMO - LUM
BAGO DÔRES NAS
COSTAS E JUNTAS

ou' de quaesquer
IRREGULARIDADES

URINARIAS

ITTo vidra grande de Pilulas De Witt, contendo duas vezes e meia a quantidade do tamanho pequeno, custa proporcionalmente muito menos.

I
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Confirmado oficialmente
encontro de Teerão

jiodido ganhar a guerra sem as má-I tov e o marechal Vornssilov ; pela
quiuas noi-te-americanas ". Cha- Grã-Bnoíanhu , o mi nistro Ed en,
.lIlOU a atençã-o o fla.lo de ler Sir Alai; Brook, uhnirunto Cunn in
empregado Stalin 'Ü verbo .no pas- gham, marechal do ar sir Char lcs
satl o, dando como caso consuauado POI'Uall, si r Joh n Dili e úr Ar-chi
a vitória das Nações UILi(hIS. Sl a- hald Kcer ; pelos Esfadns-Un idos,
hi n foi o primeiro a chegar a os srs. Hopcloi.ns e Uaniman.
Teerã, descendo de seu avião no
dia 2(j de novembro. Vintc-c-quutro
horas depois, Isto é, no dia 27 de
nuvomhro, chesanam os 81'S. Chur
chil! c Roosevelt. A pr imeira reu
nião iteve ilug,ar mo domingo, 28, na
.cmba ixarla russa, onde, a convite
do marechal Stalin, ficou hospeda
do 'o presádente Roosevelt. A pri
rne i ra ,relllnião ele Stalin ,e Rooso
volt demorou 90 rnlnutos. COIll a

ehe�1da do s.r. Churchi ll, iniciou
.se, icr.táo, a sessão Iplenúria. Os três
r-stad istus rcun.í.nuu-se, quatro ve
zes, isl o é, uma vez por dia; e, de
pois dos trabalhos, 'sempre cea
v C!,n I juntos. As comitivas rios três
cstad

í

slas estiveraru, durante todo
() tempo, em sessão -qnase per-ma
nenle e d odos os problemas de 01"
dern politica, que SUrgiaolll, eram

submetidos, ii decisão «Ios 'tll'ês che
f'es supremos. Dessas comdbivas f'a
z iam par-te, pe,],a Rússia, o sr. :\11010-

Teerã. (i (C. r.) - Também foi
divulgada pelos r-epresentantes das
três gr-andes polô n c i as uma d.ecl a
ração r-chad i va ao Irã, 'em cujo solo
se deu o e n co.n.Ir o d os trôs chefes
supremos aliados. Nesse documen
to, foi Irec>Olllenclado o auxilio que
() Irâ está p rexl and o às Nacõ es
Unidas na guerra contra o inimi
go COIllUlIl. COIllO se sabe, através
do Irã passam i n lr rm i nú v e i s cara
va.nus de abastecimentos para a

Un ião Sowiéf ica. Coinpruchdenrl o
as d.if'icul du d c s econômicas do Irã,
os três govêrn.os cotup romctcram
se, nessa decl arnçâo, a d ar-lh e to
do o aux í.bio , logo que seja p ossi
vel. Foi, ainda, rcconhccldn o di
reito dia' Irã a part icip ar, com os

demais membros das Nacõr-s-Uni
d as, das c cnf'er-ê n cuas ecoriôrn ic as
de post-gucr ra, sempre que ês-sp
país e,steja intel'essado nas mesmas.

I
I

Sedas estam})adas em cortes
Reversíveis -lergalbas

Maravilhoso sortimento na

CASA ROMANOS
Rua Con�elheiro Mafra, 26.

A
- 1 A despesa com o

, tençao. cinema póde ser ti-
rada com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 O quilo.
Rua FrancisLo Tolentino. 3.

Horário das santas Missas
para a Festa de N. Sra.

da Conceição
DIA SANTO DE GUARDA

Catedral: 6, 7, 8 e 10 horas.
Novena: às 19 horas.
Igreja de S. Francisco: 7 e 9 ho

ras.

Hospital de Caridade: 6 e 8 horas.
Puríssimo Coração de Maria I

(Parto) : 8 horas.
Igr. de S. AntÔnio: 7 e 8 horas.
Igreja de S. Sehastião 6,30 horas.
Igreja de S. Teresinha: 8 horas.
Igr da Conçeição: 7,30 e 9 horas.
Asilo Irmão Joaquim: 6 horas.
Ginásio: 5. 6 e 7.30 (só alunos),

8,30 horas.
Capela de S. Luiz: 7 e 8,30 horas.
Capela do Abrigo de Menores:

7 horas.
Trindade: Matriz: 8 horas.
Trindade: Chácara dos Padres: 8

horas..
João Pesséa (Estreito): 6 horas.
São José: 7,30 e 9,30 horas.

alugueis elevadosPORTO ALEGRE, 7 (A. N.)
- A Secção de Economia Po
lítica, a que estão afetas a fis
calização do comércio e outn'l,S

funções relativas à determina
ções da Coordenação, vai ago
ra exercer sua ação também re

lativamente aos alugueis de
casas, fazendo com que seja
obedecido o decreto-lei federal
9.u� reJ5e a matéria,

CIA. DE CI'GARRO'S' SOU;!A: CRÚZ.. -- -- ......� . �__,. ...- ....... ,.,... ...........-.._

PETIDLIIR
1�IRI[aIR

Bolsas modernas na
CASA ROMANOS

CONTRA CaSPA,
QUEDA DOS CA
BELOS E DEMAIS

AFECÇOES DO
COURO CABELUDO.
TON'IÇO ,C�PILAR
PqR,EXCÊiÊNCIA

É UlU. DOENÇ.r
lIUITO PERIGOSA
PARA A FAllÍLIA
B PAlti J.. UÇ.!

PERDEU-SE

-------�.::::O

Insl. de Educacão•

No próxima dia 9 (quinta-feira)
colarão gráu oe normalistas�' for:
modos êste ano pelo Instituto de
Educação de Florianópolis, e que
são os seguintes:

Ada Borba, Aily G, Mendongalanl'll a rel.irada dos mesmos e () Alaíde Scheidt, Altanira F. da Silo
'ecolhilllenlo de todos os desenh;)s 'la, ApolÔnio Maikot, Aurora L.
,'eitos por crianças que visitaram o Goulart, CecÍ Gonçalves, Cecília V,
'e1'ta1lle. L'm dos organizadores de So.usa, Cesar de A. Góss, Cora

. .

I
. - AmorIm, Dalva Lebarbenchon, Dil.

respOllsavCls (a exposlçao decb- ma Silveira, Edite L. Araúfo, Elí
'ou que os aparelhos <lludidos fo-I C. Avila, Elí Jacques Cunha, Ema
l"alll exibidos COI11 permissão dd5 R. BIasi. E'rica M, Kilian, Hedy
;')rgãos oficiais.' I

R. de Oliveira, Heliete Franz.oni,-=-____
_ _ _

I1ka Luchi, Jandira G. do Amorim,
Matou para na--o---'= Je�ui.na Abreu, L�a C. C�nha, �aOhveIra, Laudehno Jose Novais,

morrer de fome! Lúcia Serafim, Lúcia Speck, Ludo.
mila Kowalski, Maria Lygia Müller,

PORTO ALEGRE, 7 (A. N.) Mario, José da S. G. Franzoni,
Omiro Kose detido com') Moacyr M. Lima. Nair Carone,

,
.

'

Nair Daminelli, Norma P. Brasil,autor da morte de Marganda Otávio M. Bacha Realcí Silveira
Silva, disse que estava na mi-' Samuel Cunha,' Zilá Mendonça:
séria, não tendo nem que co- Zoê Amaral e Walmor Uliano.

mel'. e r.esolveu matá-la afim-j Naquele dia, às 9 horas, navará
-de Ingressar na Casa de Cor- missa votiva, na catedral; .' s 20
reção, onde poderia dormir e horas, no salão nobre da A!!í'1Ii"õ......�
Jomer à vontade. O criminoso: bléia Leg_islativa, �ar se-á a entié
.>

"

I'
ga dos diplomas; as 22 horas, \lS

, aInda benl Jovem. diplomandos, suas famílias e ami.
,

gos se reunirão no Lira Tênis Clu'
be em jubiloso saráu dançante.

S.EHVI('O ::\'M'IOi\'.'\L Im .'\l'IlENJHZ,\- Será orador da turma o aluno
0101\1 Ji\'Dl:"S1'nr.\J, Otávio Munir Bocha. O paraninfo

(SE.:-JAI) será o prof. M. B. Lourenço Filho,
Florianópolis A. turma dêste ano teve a comp'
EDITAL 'ledora lemhrança de prestar 'h!)·

Aos f"stauelt'cimentos i])(lush'iai�, '!f" menagem à memória do prof. I%Jl.
'rl'anspol'tt's, Comunicações e ;Pt'sca <lo dia Abade Ferreira, saudoso dire·

Estado <1 .. Santa Catarina tor daquele Instituto.
De ordem elo Sr. Eng, Ivo A, Cau(lUl'ü No quadro de formatura, serão

Piccoli. Delegado Reg;lonal do Ser\'içll homenageados os professores Hen'
.:-Jacional de Aprenelizagem Industl'"li rique Stodieck e Estanislau Traple,
(SE.'\Af), aviso a todos os eslabel2ci-

)1'esença dêsses desenhos de nov'lS

1 viôes na referida exposição, 90S

�lltorirlades competcntes ctctermi-

mento.s indu.;tl'ÍJis, de tral1.spor�es, �o-

111 unic'ac;ões e pesca sed.iaelos neste Es
taelo, que até o elia 31 -ele dezembro, do
corrente ano, êste Sel�viç'o recebel'[J i�C�
tIjelas para a organizarão de cursos f'X

traol'cUnáll'ios para en1pregados 111a ·;11-
dlistria.

Os pedidos pOderão ser feito por l1m

ou mais estabelecimentos da mesmo :0-
,'alielacle e podem-se referir a qualqiJN
das seguin tes 1110dalidades:
Curso ele cO'l1tinuac;áo (fol'mação mo)-

not'écnica) ;
Cursos de aperfeic;oa.men lo;
CUl'SOS de especiaJizaçáo.
Os estabelec,menlDs intere-ssaelos tle- Seguiram oDt,e"f.\ �

Rib, 7 (A. N.) - Afim . (\'u��tal' com às all't,orickl'dles c ballHjl el
ros nortle-a.merka.llos as 'lllc,rlidas
ref'er'entes à execueão do "Esque-
ma Sousa Cos,ta", :;l,e qulC cOJlsla o

pla,n1a em dúlnres para 'a liquida
ção Ida nossa dividia ,externa, s�
f(ui,ram ontem para os Estados Uni
dos os 51'S. ,ClandÍ1101" ,d'e Sousa Le
mos, c.Q;utJador geral da Hepúbli,ca
e Jolibel d,e Lima Pa,els llia.f'relo,'al-
to fnncllOlná,rio dlo l\1idl'islério tia
Fazenda.

Chapéus PRa�a
Pijames

.

LEMO
()

na casa

P .1-\. R.t-\_ 1 SOo
Rua Fel. schTl�t Fone

""""*.",..-.". -rr tI' il"rI\I".- �.A.J _ I'W"1,-.

verão di'rigir-se ao SE�NAI, Caixo Po:::
tal n, 164. Florianópolis, especificando
o curso que lhes convi'm e inciica,ndo o

':1ome e enderê,o elos empregados '1ue
irão frequentar as aulas.
ftstes cursos, que serão gratuitós, uma

\'ez que co,ntem com sufieiente cont::1-
gente escolar, serão abertos em qua:
quer localidade do Estado de Santa Ca,
tal.'!na.

Flol'ianópolis, G de dezembro de
(Ass.)Uc!is;Í!"io Ramos, Auxiliar

cnico zona de Florianópolis,

1943,
T.2-

Mulher estrangeira F t t h' JIilT' .. li f'casada com brasileiro a o es ran �ve � oqure ln erma
Hio, (� (A. N_.) ---: o ��onsle.JllO de ,-- NOVA IORQUE, 6 (U. P.lIruigruçâo e ,CoIol1lzaç'a?, COl1l o LONDRES, (j CC. P.) - O "Dai- - A rádio de Berlim reprodu.nbjcl ivo de f'aoi l i l a r o j ul gam cn to I J' "bt li

, I· .

f-f'
.

nelas Dlele'�acias de Estran�',eir(ls e �' sxprcss pu ICOU a no ICIa que ZIU U111a ln orrnaçao o IClaI de
Scrvico« d� Hegist.o de Estrangei- Iuncionários do Ministério <11. Tóquio, segundo a qual aviões
1'05 <los E�,tad()s, nos c.axox de aprc-I Aviação procuram esclar-ecer os japoneses afundaram dois na.
s;enla(:ãl). para regislo de senhl!ra,s. JI1o[j\'OS pelos quais dois modelos vios de guerra norte-ameríe.,estrn n cc irus ousadas com br;uslll'l-1 ,_. A' • •

ros. Jr(,idiu baixar as sexuintc: secretos de avioes britânicos [oram
I nos, a noroeste das Ilhas Gil-

i nsí ruró cs : l0 - li mulher cstran expostos, durante nove dias, I1UP1 'bert e avariaram gravemente
geira "casa,da com lnasi.lei rn deve cer-tame levado a efeito na capilal

'

a dois outros.
s�r inscr í.ta oomo permanente, me da Escóssia, e no qual foram apre-
�1Ja,nt!e py�mll("nlo da. taxa r�lla:tiv.; sentados 900 diferentes tipos de At ....nçâo I. A despesa corn o
a cxpcd içâo de carteira de lllent], , . _

� cinema póde ser ti,
rladc, CO!110 se jú tivesse cn trud: aparelhos. L'm dos nvioes expostos roda com a venda de papel velho.
no Brasil COIllO pcrruanerrt e ; Istr 'oi o "Barrancuda", novo bornbar- Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.
é, aun du quundn a entrada se fe, .lciro, cujos dados ainda não sào Rua Francisco Tolentino. 3.
na Cjuulid:Jdc de lempol'ári,(J, el: :onhecidos c do qual ncm mesmonão eslá sujeilta ao registo lell1lpo·
rúrio nelll à ,laxa ("Iorresponrlenl( "permitida, a publicação de foto-
10 ,regillle tellllJodrio nem às mui, 1rafias. O outro é Ulll aparêlho de
'as previslas pela falta 'rlêss,e regis 'lI'ça, que o público menos ainfia
to tellljJOr:'lrio, ne>]1] pelo l'xceSSI ·onheec. Tão pronto foi notada alo praz10 rio vi�t{) telllllO'1'áriu, nell

't,laxa de lransfl(),rlllllção de tempo,
;urio el11 p.ermanenle; 2° - eslú
porém, sujei.fa its obrigações il11'
posLas aos permanent.es, inclusive
a mu1ta de 20 cruzeiros por 111ê,'
de atraso no cumprimento da obri·
g'açãlo de registar-se 'como perma·

III nel1.l>e; mas êsse atnas,o eleve sel

I
;:'onlado ,a partir (lo (lia em qU(
�ada Ser\'ico de Hegi,sto d,e Estran
�eil'os pltlJ!ica,r a decisão; 3° -

) brllefíci o refere-se apenas ii es,

rangcira casada ("om brasileiro
,Jorque a JI1 ui her ,é quem segue f

..������������������������������_ii lomi dUo do lllarid D, excluído,
,)I)rlanto, o eslrangeiro casrado COl1

�rasileira; 40 - quando o casa
!lento se ItÍ\'('j' realizado no Bmsil
.lo que f,arú prova a resp,ectiv:
'ertidão, '0 Serviço d,c Heg1islo (]L
�strangl'il'os e as Delegadas d(
�strangcil'l)s podelll conh('cer dire
aJIIl'ntc do caso e dec.iclir; 5° -

]uando () casamenlo rüio se tivel
"f:alizaclo IJO Brasil e helll assin
lOS casos Ide suspeila de frállde (
{ll\'ida qlJaonLo Ú prova 'llo casa
neuto re,ul'izado 1:0 Brasil, os Ser
viços de !legislo de Estrangeiros (

I IS ,Delegac.ias de E'strangeiros de
\'eln consultar l) Conse,lh,o de Imi,
gra�'ii() (' COllfllliz,açã!o,.

��!)�E�����i;m����i I I�,�,�? (C��U���!i
ly Express" publica inforll1a:çõ(�S lheiros jugoeslliavos dlo gel1'eral Tito
de fontes esp<lnhola,s, "provarvel- oCllpar.am TI' 'vo, importantc loca-
mente inspiradas pelo inimigo", liüacl,e da Bosnia, situada a 25 qui
anunciando que os alemães con5- lômetros de S'arajevo. Os patriota,'
truÍram novo bombardeiro gnadri- séryilos venceram talllbém a guar

motor, provido de ullIa arma esp!"- nlição nazislla e,ncarregada de de
cial e de tubos de propulsão 1'0- [e,!lder uma posição fortificada na

guetes, além de motores e hélices, região de :\losla\'ipa.
o que lhe permite elevar-se rúpl-
damente com grande quarntida,dc Lei de falênciasde carga. A notícia acrescenta: Hio, 7 (A. N.) _ ,Col11ecou <l ser
"Aparenlementc, quando os caças publicado ünte'lil pc!>o :\-Íinisitérilo
udversúrios procurarcm inlercep· da Jus'tiça 1(' o S,el"�l duralnte três
tal' o bombardeiro o piloto dêste mes,es seguidos () 'arn,te-p,rojelo ela'

,

.

'

. '. nlo'\'a lei rIe falênerias, por ,determi- --------- _

pode fazer funclOnar o a,pall elha- ,nacão e.special do chefe do Hovêr-
mento foguete de propulsão, au- 'no; que ao mesmo lemj)o or�lenou
l11entando de forma repentina e fosse ,a cOlllÍlssão e1a!Joraclol'a toOr- nas illlf'dia<:õps do comt'l"Cio, a

extraorelinúria a sua velocidade".ll1ada permal:�nt'e, afulI-dc rcceber pal'tl' illfpl"io.· de uUla ("a)ler;!
sugestoes, Cl"llt�('as, ele. dos Interes-! PACKER. G"atifiea-se a pessoa qw'sados, e estuda-las. eutrega-Ia lIf'sta reda<:ão.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


