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LONDRES, 8 (U. P.) - Encon

tra-se aigeiramel1lt,e enfermo o rei
Jorge Sexto da Grâ-Br-ebnnha. Se
gundo informações oficiais, o SiO

berano br itârrioo está acamado e

dleverá permanecer vários rl ias em

suas habitações privad'as, a conse

lho dos médicos assistentes. Reve
lou-se ao mesmo tempo que a sua

enfieruui dad e não é de caráter gra
ve, havendo, enbretarito, necessida
(h:� de completo repouso .

, Reina grande satisfa�ão· em toda a RússiaMOSCO'U, -7 cu. Pw) 111--- EM TODA A RÚSSIA ESTÃO SENDO REALIZADAS
INúMERAS REUNIÕES, NAS QUAIS POVO EXPRESSA PROFUNDA SATISFA
çÃO PELOS RESULTADOS DA CONFERÊNCIA DE TEERÃ. NESSAS' REU
NiÕES, VARIOS ORADORES POPULARES DESTACARAM QUE TODOS OS
HABITANTES DA UNIÃO SOVIÉTICA REDOBRARÃO ESFORÇOS PARA ABRE ..

VIAR A LUTA COM A VI1�ÓRIA COMPLETA DAS NAÇÕES UNIDAS.
Voltou a luz! Enfermo o Rei
Fortaleza, 9 (A. N.) - A Di

taria Regional do Serviço de
Defesa Civil de Fortaleza orde
nou o restabelecimento da ilu
minação normal de todas as
casas particulares da capital f.
do interior, mesmo as que se
acham situadas nas proximi
dades das praias. Dessa forr..a,
terminou o "black-out" a que
esteve sujeita a capital cearen
.se durante vários meses.

o :!tIAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Ano XXIX Florianõpolis- Quinta-feira, 9 de Dezembro de 1943 I H. 8981

Pão mcris barato- Loqo.; Dispostos a golpear Que vida va:mos viver?
PORTO ALEGRE 9 (D N) O

.,. d P d
. Estocolmo, 9 (U. P.) - Os .

, ..
- propnetano a a ana e meios oficiais de Berlim refe- Londres, 9 (Por G. Pcrry, por lum IP,en'odo de 14 :NlIOS. Portanto,

Confeitaria Dragão, situada à rua Benjamin Constant n. 1.856, e3- rmdo-se à conferência de via aérea) - Sir Amhrose Flic- o desenvolwimen í.o de outras íon

teve na Assistência Regional da Mobilização Econômica, pergun- Teerã, reconhecem que o gran- ming, o ,famoso óentcis.rta, que tem I t�s e�,e energia será de vital impor-
t d d; d

-

d f bri
-

I d C � de salto an 'lo-americano COD- agora 94 anos e que inventou a tância para o mundo atual.
an o se J?O la ven er pao e sua a ncaçao pe o preço e fq g ,- válvula toruuiôn ica que tor-nou pos-I Pcosseguindo ISIÍr. Ambrose Fle-
J 70 o quilo tra a fortaleza da Europa se .

1
'

I' f'
, .

d' "A
'

d' dí, .

avizinha Segundo a informa- s rve a rue lo-tele orna e a rádio- rmng asse :
.

guerra e uspen io-

.

Como _o preço tabe1lado é de .C.r$ 1,80, no b�l:ão das pada- ção, a e�issora de Berlim �d- Iocal.izução, jú está faz.endlo planos sa e durante muito tempo teremos

nas, e o pao apresentado pelo solicitante era de otimo aspecto e mitiu também que tanto para o pcr�,nd� de a,p,o,s-glluer�'a.. de viver sem certas coisas com os

peso exigido, a Assistência Regional, como era de esperar, nada Roosevelt como Churchill es- Quando falei com esse ci entis- quais iestavamos acostumados. Até
ta, êle dd sse-me que, 'na sua opi- o momento em que forem desce-

opôs aos desejos do panificador. tavam finalmente dispostos a . -

I I' bertas novas íontes de enerxia, te-, Il I ao, IJ lII11'l1it o (oe apos,guerra se- � '" .,

É êsse o primeiro panificador que, enquanto seus colégas argu- golpear � _Eumpa, provocando r ia i l
. .

1 d nemos ele levar uma existência
"

d 3
. - . uma decisão da luta em terra. 1< ImUI o mais SI lllpjC S '0 que o u

mentam terem pre}UIZO e Cr$ 0, o por quilo de pao vendido den- ele hoje, cm razão dia escassez das mais sil11pves. Sob certos pontos-
tro do tabelamento, vem apresentar seu produto por preço abaixo SOr 13 aprovado�

Iaci l id ades essenciais causada p e- de-vista, isso não será uma desgra-
do tabelamento, dizendo ter lucro ainda. l' los gastos resulharutes da guerra. ça. Prevejo muitas e importantes

Maceió, 9 (E.) - O Depar- Sir Arnbros e Fbemdng 'acredita modifi cações. Todas as espécies eI.e
tamento do Serviço Público que os cientistas britânicos desern- distinções sociais deve râo d esapa
encerrou o concurso para es- penhnrâo gpumde papel na criação recer e especialmcnoe as escolas
criturário da classe inicial de de prorbutos de substítuição. Os púbhieas. A ·enlÚnada mas uníversí
qualquer repartição do Estado. l peri.to s consideram que as reservas dades deverá ser facilitada a todos

PORTO ALEGRE, 9 (D. N.) - Foram animadoras, na sema- Entre 80 candidatos inscritos, I (]>c petróleo' norte-amerícano serão O'S que puderem ser heneêiciados

na finda, as entradas de produtos de outros Estados no pêrto local. apenas treze foram aprovados. completame,nrle gastas dentDo de com essa medida".

!�.:: :�a�:��:; :;::P;:�:t�o�.e�::��a�:;02�:=: ::.�ç;��� Cada sapato terá que durar o mais possívelPerigam os aleaães na curva do Dnleper Nova Iorque, 9 (U. P.) - O for-I A Reparlição d'e Administração 1 algum fabricamtes de calçado estão

MOSCOU, 8 (U. P.) _ Centenas de milhares de soldados n.eQin�eJ1.�o.lde ca,lça�[lo. à �1aç�O es- de Preços já all'lmCi�1[1 que, se os eIl1J]H'\�galil'dJo suosbituto de .couro,
nazistas encontram-s� em perigo imine�te .de ser cercados, na ta p,r_Inclpnalndo ,a ,cLuTIl,n,u".r, a pro-I,cstoq,ues Itl,e �OU�� ,�ao forem au- especkalnrente para solas, cuja es

zona da curva do Dn íeper, em consequencra dos grandes êxi- ;PQr?ao �lll, qUle. a e�,c�ssez de cou-jlllentado:. nos PI �Xll.noo meses o cassez é ma-iür.

'to.s obtidos, na jornada passada, pelos russos ao sul de Kre-
1'0 s,e tal na maIS clltIca. �qllOVO peIl'odo (.lle I a,clOna'l�l,e'lJt.o dle A firma E. P. Re,ed Co.. que é

menchung. As mais recentes informações salientam que as p_
........w_.....-..-.........-:.....................w..-..·lcalç.ado poulcora du,rur ,seIs meses uma das maior,es f.abr-icalnltes de

fôrças soviéticas não sómente cortaram uma das mais impol'- arece confirmar-se I en.l v_ez Idle quatro. Cêrc:a de 390 calçado pUlf'a !'Iconholra, aperfeiç,'oou,
tantes vias de comunicação da curva do Dnieper como tam- L d 8 I

mJlhoes {Le pares de c1alçados fo- reoerutlemente, um modelo de �ola

bém J'á estão ameaçando outra decisiva estrada 'de-fen:o da
on ref�' (U. P.) - _pare- �'al1l destinad'o'S aülS civis, dUirUll1'te de. madeira o qual, lao que se diz,

,
- cem con Irmar-se as versoes de I ',.. I." '"I I" f'

.

I d 1zona de Krivoi-Rog. Tudo indica que os alemães dentro de mui- Ch h'll R lt I c.s,te ano, (e <lCOl{ o com o' aLua e maJ'S weXl\�e o que gua quer

to pouco tempo, ficarão apenas de posse da via' férrea que cor- �� co���r;nci�ndooos��e cai��-' pl'ogr:HIH� ,d,e raci�,nall1l�nro; l.nus Slapato de ICiOurO. Outros suoeclâ-

re para o sul na direção de Kherson ê depois se .bifurca na di- .'. 'IlUdO
mdJOa que 50 se,ra posslvel !l1ieos estã,o 88111do eXjp1erimentados,

, com o preSIdente da Turqma, . ,', II . t ' :lh- d b �l-. 'n/t't' Ireção da nascente do rio Bug. Outros despachos de Moscou I. N
.. -

d entJiCoar- les l.r,ez,entos 1111 oes le COI1l0 orrUJL:.1.,a SlI ell'Ca para sa-
., _ , .

sr. nonu. a oplnlao os ob- pares tos e m�téri'a plás.tíca pana solas.acrescentam que os russos Ja estao combatendo ?-?S suburblOs servadores, essa conferência I A '" I' "]. I ', _ EsmIPTa-o·e qUle allll1lent,em de mm-de Zenamenka e encontram-se a apenas 11 qUIlometros de '

I 'd'
esca:ssez ( e CDuro pa.ra. os car ..... - �

,
. sera pre u la de uma confe- /ti' , t . I ."

.

d • d -' .... dXirovoka na linha férrea de Krivoi-Rog .� .

I' d
- ,1ll11eS e n Cil'escen e eXIgenCla e ILO as ell'COiIl1€1l1 as UJe COI1JS.e:l'lIOS e

, .

renc�:: a Ia a nos Balcan�. A calçad,o para as fôrças armada,s e calçado plOl'(f\lIalIlto roda paI' terá

I ..
- - ,,-

d
' - 'feu;uao �nglo-turco-::me.ncana para as nemess'as dlo pI'og!l'ama de que dUlfar o mais IPOSlSJivel. Por ês-

" ns.ruçao nao e ln us.rla tera efeIto quase tao ll�pO�'- a;rrenda1Tl�mQo e lemll}:rés1imo limi-Ise
moti"\"o, já foi piTovidendada

RIO, 9 (E.) - Foi entregue ao ministro Capanema o an- tante, q�anto o da conferencIa ta,ram o f'onnleClÍmento.
'

Uillla grande reserva de couros pau
te-projéto que fixa as . bases para o barateamento do ensino de Teera,. no que se refere ao Auxiliando a aliviar a SJi,tuação, reparos.

..

,'.
,

'8ecundário e particular, elaborado por uma comissão. Abguar desenvolvImento da guerra. ....._.. _- _-_._._._._._._._._ _. •••_._._ -_. •••••_ _•••_. _•••_•••

Renault, diretor do Departamento Nacional de Educação, de- Bombarde.·os e "anhone.·os v.·o'lent.pss.·mos·clarou, a propósito, que o mesmo produzirá como resuitado o Bolsas modernas na "
CASA ROMANOSjusto equilíbrio entre os naturais anseios do barateamento do

ensino e os lucros razoáveis a que têm direito os diretores dos
.estabelecimentos de ensino. A comissão propôs que o ante
projéto fosse tornado público, para receber novas sugestões.

Milhares de sacos de ecücer t,

Milhares de litros de álcool!

MELBOURNE, 8 (U. P.) - Fôrças aéreas àliadas ataca�
ram intensamente as posições japonesas no cabo Glouchester,

V.oltando de Teera- na ��V'a !3�et�nha, à guisa do. que foi feit? .em Bo,?gai�ville e
. . posIçoes IlllmIgas em outras Ilhas do PaCIfICO. Alem dISSO a

.
Camo, 8 (U. P.).- Os chefes 11�[- ,esquadra norte-americana canhoneou violentamerute as tropasmares alnlglo-amerlcan�, que aSSIS- inimigas concentradas na baía de Choiseul na ilha de Bou�

tinam à hiSltÓlr.ica conf'erência de gainville.
'

Teerã, es'lJiv.erarÍl eill Jenilsalém; 011-

de v-isHarem·os fiam/asas ]ug,a;res da
quel1a cidade. Entre' os visitant,es

fome na província de BengalaNOVA DELHI, 8 (U. P.) - Cento e cincoenta pessoas es

tão morrendo de fome, diariamente, sómente em Calcutá, onde
-continuam a faltar alimentos para o povo. Acredita-se que, em
toda a província de Bengala, de 60 milhões de habitantes; é
'sumamente elevado o número de pessoas que morrem de forpe.
As autoridades britânicas, incapazes de resolver o problema,
afirmaram que a situação sómente melhorará em janeiro,
quando há safra do arroz,

A
NOVA IORQUÊ, 8 (U. P.) - Poderosas fôrças aéreas.,

pertencentes a porta-aviões norte-americanos, atacaram vio�
enCOl1ilralllH,e o g,eneral George h II F 1lentamente as posições nipônicas nas ilhas Mars a. a taro
MaI1shaU, s1r Cl::..arles Portal. detalhes sôbre o ataque.

A perseguição aos estudantes
ESTOCOLMO, 8 (U. P.) - Os nazistas estão dispostos a

deport3iT para a Alemanha todos os estudantes e professores
'noruegueses, detidos recentemente em Osl-o. Recorda-8e que
os suecos e dinamarqueses protestaram junto às lautoridades
do Reich, e pediram-lhes que não deportassem os presos refe
:ridos para a Alemanha. Segundo informações fidedignas, exis
tem 1.200 alunos e mais de 20 professores presos, os quais es

;tão internados �m campos de con.centração. -

Informa Berlim Os ingleses não temem o bicho-papão
.Londres, 8:(U,.P.),-:- A emis- NOVA IORQUE. 9 (u. P.) - Os alerpães estão construindo

sara �e BerlIm mformou �que grandes planta formas de cimento, no norte da França� onde ihsta-
O preSIdente turco general lno-. 'h- d d'

. ,. d d
nu voltará a Angora assim que Iam gIgantescos can oes, capazes e ISpara! prOjeteIs .

e oze to-

terminar suas dmversacões neladas. Segundo o correspondente, em BerlIm. de um Jornal espa
com Roosevelt e Churchil( no nhol, os alemães pretendem bombardear a Inglaterra com êstes mos

Cairo. Será im�diatamente todontes de ferro, que destruirão as superfícies de vários quilôme
convoca9-0 O gabmete turco, tros quadrados com cada projétil. O jornalista espanhol não escon-
em sessao secreta, para tomar . '. .

I f rconhecimento de importantes de seu ��tusIasmo pelo alc_anc� do Invento;
.

mas os �ng eses, e IZ-

deliberações .... __ '_ . __ .. _. __..... .._,meI}.te._.Ja prov_a_fé�!ll_q�e .. na? tem medo de bIcho papa0. .,
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Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.Q 13

TiÜ. 1022-Cx. postal 139

Questões de após - guerraLONDRES, 7 pelo telégrafo - A primeira contr-ibuição, no sentido
de suprir as necessidades da Europa l iher tadc foi dada pelo "Bureau
do Cmoité Inter-Aliado para Encomendas de Após Guerra", comité êsse,
eonstituido em Londres, em setembro de 1941, sob a presidência capaz
c experimentada de Sir Frederick Leithros. A extensão de sua taretn,
calculada em maio dêste ano e baseada numa informação fornecida pc
los governos aliados, será gigantesca.

Nos primeiros seis meses de paz, serão requeridas quarenta c ciu-

I co milhões, oitocentos e cinquenta mil toneladas de alimentos, maté
rias primas e artigos de primeira necessidade e, para transportá-los se

rão precisos vinte e três milhões, quatrocentos c oitenta e cinco mil to
neladas de navios.

A.SSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr' 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
Trimestre Cr' 25,00

,Anúncios mediante contráto

Outros afamados produtos
COSMOPOLITA:

Os originais, mesmo não pu·

I
blícados, não serão devolvi

dos.

A direção não se responsa
J:jiliza pelos coneeitos emiti,

I
dos nos artigos assinados

Em ferro forjado, com ou sem

descanço manual ou elétrico, dis
co de sinalização e interrupcão
de trilhos. Em qualquer tamanho
e para qualquer capacidade.

Os pedidos deverão ser calculados sob as mais rigorosas bases. Es
timando, ainda, o montante de gêneros alimentícios necessarro, o

"Burcau" admitiu, como mais baixo padrão de allime.ntação, duas mil
calorias diárias. Quan to às necessidades dos países inimigos e neutros,
êsse padrão deverá manter-se rigorosamente, dentro de seus limites.

O Conselho Administrativo de auxílios encontra-se, presentemente,
em sua primeira sessão, em Atlantic City. E, desde já, assume a res

ponsabilidade de assegurar uma organização de suprimentos aos ne

cessitados após a vitória. Em bases internaciona.is mais amplas, sua

finalidade será idêntica à do Comité de Londres, em relação à Eu
ropa.

O Conselho opina que "donativos cie caridade, voluntariamente ef'e
tuados, deverão ser restringidos somente àqueles quo tudo perderam",
visando, assim, mais os motivos sociais c morais do que os financeiros.

A divisão estabeleceu, também, o custo de auxílio fixado em um

por cento da renda nacional dos países, que deverão contribuir, poden
do-se atingir dêsse modo, à soma de seiscentos e vinte e cinco milhões
de Iíhras.

Certos países .poderão isentar-se. Contudo, o sucesso do Comité de
pende, principalmente, do auxí lio que os mais fortes prestarem a0S

fracos. Exigência, primeira, entretanto, é ter às mãos, perfeitas medida
da tarefa a ser desempenhada. Algarismos exatos de consumo em pers
pectiva, auxiliarão a produção e equilihrio e nestes Iundamentar-se-á
toda a reconstrução.

Banheiras - Fogões
Aqueccdorcli - Válvulas
automáticas para des
carga ... M a t�rial para
encansmcn to••

*
Orcomentos mediante indicacões:

cap 'lcidade, dimensões da plat�forma

I
I Produto da Metalú'rgica Paulista S.A. -- Rua Sampaio

Moreira, 247 -- S. P.

I A cooperação aérea brasileiro."
americanaGRATIS! peça este livro

XOYA DnLEANS - novembro -

(lNTBH-A3'EERICANA) - A coope
ração enlrre as fôrças aéreas do
Brasil e dos Estados Unidos, para,
f'abricução e reparo de aviões cori

t in uu cada vez maior, enquanto
vá rios técnicos hras id eiros Ise fa
milip.,·izam com os métod-os adota
dos nas fábricas norte-amer icanas.
Dois of'i c iaiis da Fôrça Aérea

Brasileira, o IcoQ10,nel Júlio Amer ico

I
dos Heis, e o major H.e�1a�0 Hodri
gues, membro da COl11llSS a. o Aérea
Bras i le ir a, em Wash ington, i nsp e

cionarum, recentemente, as insta- -"

lações da Higgíms Industries Inc.
nesta cidade, a convíte do govêrno
dos Estad os Unidos.
Aconrpanha va-os o coronel Mer-

I ri! Da eis Bur-nsid e, da Fôrça Aérea
Amerí can.a ; esses oficiais brasilei
l-OS aqui ichegaram de San Antô
nio, no Estado de Texas, em aero

plano, e daqui partic-am para Mo
bi.le, no Estado de Adabarna; de
pois de ter visitado, íábricas de'
aviâo 11'0 'interior e nas costas do'
Pacifuco.

1/:1 DOENCAS DOS CãES
E REMÉDIOS

II lAl
II lJ5J
//\ DEPARTAMENTO TEONlÇO

U. C.B.L.

,/ !_,., ff1t !l'(
FARMACIA ESPERANÇA

do Farmacêutico' NILO LAUS
, Hoje e amanhã será a sua preferida

Drojt88 nacionais e estrangeiras - Homeopatias - Perfumaria.
Artigo. de borracha.

Garanf.e.se a exata observância no recettuãrlo mécHco.•

PREÇOS MÓDICOS.

ENVltUM CHUZEI.IIO EM S�LOS PARA o PORTE POSTAL

UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS LTDA.
CGi:a:a ponu. 74 - J AB011CA1"hL '_.1:11. ct.. S.PauloOs alemães destroem catedrais

para construir edifícios nazistas

, ".

ESTOCOLMO novembro -

(Per Axel Kauíanan, Copyright da
INTER-AMERLCANA) - Segundo
se sabe nesta capital, as catedrais
nos países ocupados estão sendo
demohdas a-âínn-de serem cons

truidos em seus ãusares prédios do
Panbido Nazista e aíoiamento para
os quarteis generais alemães.
Recentes informações da Polo

n ia referem-se a êsse 'p1ano, citan
do como exernplo a catedral de
Lodz, Os- nazistas estão também
lllbiliZlaill,clIO a organização da Juven
tude Hbtlerisna pana destruir san

tuárdos. No distrito de Tesohen, na

Polonia Ocidental, muitos santuá
rios desapanecer-am. Na própria
Teschen, uma estátua seeuíar de
São João foi derrubada. Entretam-
10, a reação pública foi ltão gran
de que os nazistas tiveram que re

pô-la no lugar,
Outras Informações ddzem que

os simos das ig.rej,ag estão sendo
roubados pelos nazdstas, que os

ftandem para transêormá-dos em ar

mamentos. No disórito de Wiêna,
um dos sinos apreendídos havia si
do dado pelo rei Jan Kazimíerz,
no século XVII, à Igneja da Uni
versídade de São João, uma das
mais velhas de W'Í11'll0.

DURaNTE o MÊS DE NATAL
DÊ UM PRESENTE VALIOSO E DE FINO GOSTO

adquirido na A MODELAR
ESCOLHA ENTRE

Sedas, linhos, quimonos e. pijamas de seda.
Jogos de Jersey, blusas finíssimas.

Baléros, capas e casacos dê péle,
Impermeáveis para senhores, homens e criençes,

Alguma joio de alto valor.!
Prataria Boliviana e Mexicana.

Aparelhos de finíssima louça inglesa.
Tropicais e casemiras de linda pedronagem ,

recem-chegeâes,
'rapetes, congóleuns, passadeiras, stóres.

Maillots e calças para praia.
Ternos de'tt coroá e casemil'a.

I

CASA MISCELANEA, distei
buidora dos Rádios R. C. A.
Victor, Vávulas e Dsicos.
Rua Traja'no, 12.

lhe. em omáveJ gesto. um cálice do
excelente aperitivo KNOT. lembr&
se v. Sia. de acrescentar, ao agradE>
08f a gentileza:ESTEE TAI1-
BEi'1 (J I1EU APERITIVO

I'RED/!ETtJ!
RESERVISTAS Astracãs. Etc. ete. etc.«Todo certificado, caderneta mi.
litar ou certidão apresentada, pes
soalmente, sem o carimbo ou o

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

mo as casernas do Tiro de Guerra
40 ou a Escola de Instrução Mili
tar 205, a·fim·de legalizar a vossa
situação para com o Serviço Mili.
taro

i �
Utt sooooro OA KIfOTJ.A.//'IO.pJl7. E fE6UnOS
� ITAdAI •

PrestigIa o Govêrno e'"
classes armadas, -- ou ser'"
um "quInta. colunllta". (Lo
D. N.).
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"Os Grandes Pensadores", a co- Budolf von Iherrng, célebr-e ju-
Iecão filosófica mais econômica, I risconsulto alemão, nasceu em Au
mãis completa e mais criteriosa' ric�1, em 1818, e faleceu em 189?
que até o presente se publicou em Apus de haver-se doutorado em d i

re ito, em 1842, consagrou-se ao

magistério, tendo sido professor
em várias universidades européias.
Profundo' conhecedor do direito

I romano, escreveu sôbr e o mesmo
diversos tratados dos mais COIll

pletos, além de professá-lo de ca

tedra.
I 'Discípulo de Savigny e Síahl, re.
flete-se-Ihe nas obr as a orientacão
id eológica de seus ilustres mestres,

I de par com a originalidade das
suas próprias concepções pess o a is
e a largueza de vistas do exegeta.
Foi Iher ing uma das mais sono

ras vozes que se elevar-am na his- .
Ió.ria em defesa da [ustiça, tendo
carcarlo fama uni versa! a sua obra
"A IXTA PELO DLHEITO", na

qual ex alça o sentido moral do di
reito em oposição às concepções
rasteiramenle pragmáticas e mate
ri al isl as que viciam tão transccn-

5 que o prof. Irving Lorge,dental questão. '1 b
.

'I "

"A LI;TA PELO DrHEITO" foi ce e re psrco ogonovalOrqumo
• chegou recentemente à concluconcienc iosamentc traduzido por

Persiano da Fonseca e editado em são de que a tese do declínio
intelectual ocasionado pela idadeelegante volume pela conceituada

Casa Editora Veechi, do Rio de .Ta':. avançada não tem nenhum fun
damento científico.neiro. f: O nono tomo da coleção

"Os Grandes Pensadores".

.......�.8...••.••..•.•••.-I,in1jprensa foi of'c reci d a uma taça
: lide "champagne".

':VI'''da Socl-all Após tiver-am liníç.i,� ais dansas

': : (IUe se prolongar-am ale alta ma-

'. : e!:rugada de domingo.
·�•••••••f ..

ANIVERSARIOS Super coura"udoPassa hoje o aniversário da ex-
,..

\I
ma . sra. viuva. Maria José de' , Filadélfia, 9 (U. P.) -- Foi
Carvalho Moritz.

'Iontem lançado ao mar o en- _,__ "vr,,, ,

Faz anos hoje a exma. sra. Ni- couraça�o "Wins?osin", urnas "Quem perdeu 'I
\. colina da Silva Veloso, espôsa do das 'maIOres unld�des da ar- , •

lJIl sr. Agapito Veloso.
, I mada norte-americana. Sua

--

. 'Ivelocidade, armamento, tone- Duas chaves niquela:las atadas
A gentil srita. Zulmira·Margarl- ''1 t d t Ih a um barbante, e uma, achatada,

·da Schaeffer festeja hoje a sua 1 �gem e ou,ros �.a es cons- de aço, foram achadas e depositadas
·data natalícia. ItItuem segredo militar. na gerência do «Estado_»_. _

Fazem anos hoje: CARTAZES DO DIAsr.: Roberto Santos;
menina: Felícia B. Matos;
menino: Tiago Guimarães.

Direção de Percival Callado Elores
-

. ·w..-.- • .....-_·...................,....._............ .........-.-_w....w·.-.__• .........__w_-.-.-_....-.-_,._�

A LUTA PELO DIREITO

.ç•._...-�--

A LDl A PELO DIREITO

Iingua pontuguesa, aeaba de ser en

riquecida com mais um valios-o to
mo - "A LUTA PELO DIREITO",
de Hudolf von Ihering.

Enfermos:
Acha se enfêrmo o sr. Paulino

"Sílvc , conceituado comerciante em

João Pessêa.
.

"5 DE NOVE:\IBHO CIHE

1 que a primeira enciclopédia
do mundo foi a organizada

por John Harris, um clérigo in
glês; e que tal enciclopédia, a

avó da «Britânica», foi editada
em Londres em 1704.

2 que a lhama peruana é o

animal que foi domesticado
há mais tempo no mundo; e

que os zoólogos não tem a rr í
nima idéia de como seria a vida
daquele ruminante' em estado
selvagem.

3 que o Instituto de Investiga-
ção do Cimento, de Chicago,

possue uma curiosa coleção de
quase todas as espécies de areia
existentes no mundo, e que exis
tem alí mais de três mil vidros
contendo areias dos lugares
mais longínquos do planeta.

4 que foi o Cordial de Riche-
lieu quem fundou o primei

ro jornal diário da França; €l

que êsse jornal, fundado em

1638, intitulava-se c<La Gazette
de France».

Atencão! ....J

<:oniabilistas
DE ACÔRDO com o artigo 39, do decreto-lei

n. 4.178, de 13 de março de 1942, os Peritos-Con
tadores, Contadores, Guarda-livros e Provisionados,
que deixarem de enviar os seus títulos à Divisão do
Ensino Comercial, do Ministério da Educação e Saude
Pública, no Rio de Janeiro, até 31 do corrente mês,
para apostila e obtenção de número de ordem de re

gistro, terão, - a partir de 10 de janeiro próximo, as

vantagens asseguradas pelos :mencionados títulos
cassadas.

SOLICITEM informações, sem compromisso, à

"Ernprêee Intermediária", de M.L. AraÚJO, estabe
lecida à praça 15 de novembro, 23 - I, o andar.

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

6 que de todos os organismos
vivos a bactéria é o que se

reproduz com maior rapidez;
que, em condições favoráveis,
uma bactéria divide-se em duas
metades e cada metade se trans
forma num ser completo no

intervalo de 15 minutos; e que
uma colônia de um bilião de
bactérias é o padrão usado nos

Estados Unidos para comprovar
a eficácia dos desinfetantes e

inseticidas.

o administracão das
ilhas Gilbert

LONDHES, 9 (U. P.) - A BBC
informou que os br-itân.ioos reas

sumiram a adminístraçâo civil das
ilhas Gilbcrt em cooperação com

o cornan d.am.te norte-amer-icano.
Acrescentou que foi içada a ban

deira imper-lal ao lado ela morte
.amer-icana no segundo dia da ba
talha de Tai-awa.

dosanto

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

8 DE DEZEMBRO
Festa da Imaculada
Conceicão de Nossa

Senhora
Desde aquele verdadeiramente

trágico momento em que Adão e

Eva cometeram o primeiro pecado,
nascem os homens sem o tesouro
da graça santificante e, em con

sequência disso, estão sob o poder
de Satanaz, são incapazes da gló
ria do céu. Maria, a futura Mãe
do Redentor, não devia ser mon

ehada com a nódoa do pecado orí
ginaI. Isto era inconveniente. Por
ís so , desde o primeiro instante de
sua existência nas benditas' en

tranhas de sua mãe, sta. "AnQ, a

alma de Nossa Senhora estava' 0-
dornudo com as riquezas da gra

�a s�ntificante." Já então era Ela
cheío de graça. Esta era a con

vicção de todos os católicos havia
muitos séculos. Quando, no dia 8
de dezembro de 1854, Pio IX de
clarou dogma da Igreja Católica
a Imaculada Conceição de Nossa
Senhora, encheu J de júbilo todo o

orbe. A veneração pela Imaculada
Conceição pertence a nosso potri
mônio nacional, preciosa herança
dos primeiros exploradores do Bra
sil.

Cozinheira �:��sa;:g!�
se hem; Tratar na rua Uru
guai, 27. s-..:

Um milhão de
cruzeiros

o prcsidemte da Bepúbica assi
nou decretos-leis abr ind o, aio Mi
nistério da Fazenda, o crédito es

pecial de 01'$ 1.000.000,'Ü'0 para
despesas com a viagem aos Estados
Unidos, e à Inglaterr-a, dos funcio
nários desixnados para acertarem
ns nuedddas para execução do de
ereto-lei sôbre dividia ex.ter na.

PERDEU-SE
lias imediações do comércio, a

9 DE DEZEMBRO parte inferior de uma caneta
••• PACKER. Gratíftoa-se a pessoa que

S��:c�ue�:c��:�� s�!���� I !�;�;�:��.-��!�:-.�:�;�-�__.........._-....

rica e nobre família de Toledo O divórcio de
(Espanha). Desde muito cedo cori- Veronlca·sagrou a sua virgindade a Jesús
Cristo. Renunciando ao conforto Hollywood, 9 (U. P.) -- A
que os SUGS posses lhe poderiam, '''estrêla'' Verônica Lake divor
fornecer, dedícou-se ao serviço dos ciou-se do major John Stewart
pobres, dos doentes e dos encarce- _

rodos. Chegou a Toledo o cruel
governador Daciano com a incum
bência de exterminar naquela
parte do império romano a fé cris
tã. A primeira vítima de sua sa

nha foi Leocádia. Julgava êle que,
havendo coersequ ido levar à cpos
tasia a estimadíssima viagem, fa
cil seria o resto'jPor isso empre
gou todos os rneros de persuasão.
Mas, Leocádia ficou firme. Irrita-
do Daciano mandou aos verdugos S A L A Sespancassem a jovem. Meio morta,
foi ela levada ao cárcere, onde pe
diu a Deus que a levasse desta
vida. E, de fato, pouco depois

HOJE 5a.telra HOJE

H.,ealiz,oll:.;se sábado úlltimo nos A's 5 e 71/2 horas
.salões do clube "5 de Novembno ", Ray Milland, Betry Fie1d e Patricia Mor lson, nesta comédia
'em João Pessoa, a festa corn que de um casal sem dinheiro querendo passar por gran-fino ,

. aquele clube homenageou a srta. Campeã da mentira, ela, chegou a eonvencer o marjdo de
Luci dos Anjos, rainha eleita do que estava esperando a cegonha de uma hora para outra:
comércio, desta capieal. M Ih

.

·

d & C'A Ieséa que transoorreu num am- U er, marl '0 18.
biente de cor-dialidade teve a CO:l1l

parência dos represeutantes dos
c::ltlb:es loe:ais e :düs a:ssocliados.
Ofierecendo a ho,melm:g,elll usou

dia palavr:a 'o Sir. Heitor Santos, pa
l'a saudar o DenllOe.rata Clube, iten

__ � UO le,n,tã,o a,gra:d,ecido o sr . .T oão

� Cost'a, presi,den:t'e dêslte últüno e.lu
. be.

F,a1a,mm ainda os srs. T'1'1ajano
Malr'glari:da, lem nome do clube "6
de ja,nleiro"; Heitor S,3111:tOS, para
',em p1'i.11101'.oslo i,mprovis'o s'auclar a

imprlens,a f],o,rialnopoli ta'na alí pre-
Slentes.
Por úl.til110 f,alou a sr,irt:a. Luci

dOiS Anj.o'S, ag,I1a,d:ee:e'l1'do a hlOlmena

gem que lhe era Iplres1a:da.
Às r,epl'eslenltaçõels. dos clnbes e I

ATUALIDADES TUPI' n, 7 (Nacional)
A VOZ DO MUNDO (Atualidades)

Preços 3,00, 2.00 e 1,00 Livre de Censura

(lHE «IMPERIAL"
A's 7.30 horas:

Um programa extraordinario:
Jean Gabin e Simone Simon o célebre romance

Besta humana
de Emilio Zola:

Bob Dorothy e Hope Lamour em:

,Sorte de cabo de esquadraATUALIDADES O GLOBO 2 x 10
A. B. C. DO SOCaRa (short)

Preço único 1,50. Impr. até 18 anos

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

morreu na prisão.

Alugam-se qua
tro amplas sa

las em casa de família, todas
com janelas, na rua Tiradentes
n. 21. Tratar na mesma. 10v 3

I
'

Séde: em Londres. Fundos de Reserva excedem:
Cr$ 1.200.000.000,00. ISub-Agente: L. ALMEIDA Rua Vidal Ramos, I'

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

THE LONDON & LANCASHIRE INSURANCE COMPANY
LIMITED

Dra. Josefina F. Schweidson
A Dra. Joséfina F. Schweidson avisa ter reiniciado sua

clínica, atendendo das 10 às 12 e das 14 ás 17 horas.
8 v. alto - 4

.....

VINHOS <cG R A N J A UNI Ã O»
RIESLING
MERLOT
TREBIANO
CABERNET
MALVASIA
BONARDA
BARBERA

VINHOS «c A S T E L O»

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

PRODUTORES: «SOC. VINICOLA RIO GRANDENSE LTDA.» IMATRIZ - PORTO ALEGRE

Filiais: Caxias - B. Gonçalves - Farroupilha
Garibaldi - S. Paulo - Baía:

Estabelecimento, Agricola • «(GRANJA UNIÃO» • flores da Cunha
RIO GRANDE DO SUL •• BRASIL.

...�----------------------------------------------------------------------------------------------------

t.
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É muito fácil ser pon
tual! Basta possuir um

relógio NORMA e con

sultá-lo todas as vezes

que fôr nec:essano ...

Esta famosa marca suíça
a!lresenta ao p ú b li c o
brasileiro, relógios pre
cisos, elegantes e duro
douros.

RMA
NORMALIZA O SEU TEMPOSE TIVER UM RELÓGIO NORMA

SERVI('O NAClOK:\L DE AP[{EXJH:t;.\_
GE�I INDUSTRIAI,

(SENAl)
.Fforiunópof is
EDITAL

Como vivem os trabalhadores I
italianos na Alemanha IBerna - (Intcr-Amerícanu) i n d l c ip l i naclo s, pois o siciliano lJ.a-'

A propaganda n az isl a conta mu ra- via ousado amcçá-lo.
vi lhas tI;]S cU1Hli(;óes de l rubalh o e "Depois de ter sido enviado pa
!,;'alúrio·s que são p agos aos l ru hu- ru outros canjp os, c suportar 110-
l hadures itul ia nns. Porém, vejamos vos maus lr a lns da mesma i ndol e,
qual é a realidade, de acórrl o com d cc id imos fugir, cb cgan d o ao Pus
o que contn Ulll Irubnlhucior pcni:i- so de Brcnncr. Porórn, 'ali não con-

sular que esteve l rab aihan d.o cinco' scguinuos atr-avessar a fronteira Imeses na Alcrnunhn nuz i slu c que
I i)ol'crue não cxlúvumos munidos de

de 1ú voltou com o i n vúl i d o. I
passaportes. Fomos detidos e I

"Quando chegamos ú Alemanha I'onviados para uut ro campo de 'I'a-I- d isse - fomos Jevarlos ao nosso balbo. Fin al III e.nt e, me "enviarem
centro ele' distribuic-âo. Ali recebe-I para l.rab.alhu r nas obras ele um

.• I
mos como primeira, ref'ci câo uma I tuue l, del\lro (lo qual li água caía
tigela cheia de agua quenl�, que di-! oontinuamcn!e pe las Ii ltraçõcs, H

z i am ser sopa c um pctlaço de pão. ponto de em poucos minutos de
Ass i m que pro vanios o conteúdo' trabalho, ficarmos completamente
da tixé la, fleixam:J-la. Pusc rum-u.o s I encharcados. A fome e o trabalho
depois em fila para IlOS ap resc n lur estafante do tuncl, rorrninarnm
aus chefes que '.l(·abavalll de eh e- por me dehiliuar de tal f'orru a que
gilr. e que

í

inham () nspcct o e pro-I f irru e i inut ilizado para qualquer
ccrior de mercad'llres de esc ruvos.j trabalho. Foi quando permitiram
COl11 mais 19 comp.mh ei rus fui; que regressasse ú Ilália.
cun duz ido ao "ca.mpo ", Ficaram ali' "FeÚas as co nl a: verificou-se
com os nossos passupurt cx, dando- que eu ganh ar.a 83 marcos, cios
nos aI(,'1lma roupa [Jura dormir. Na quais foram rcl iradas as seguintes
hora rio almoço Fom os colocados qua.nl i as : al imcntaç âo - 42 mar

n ovumcntc em fila l' a mesma agua cos ; aiojamen to 25 marcos;
quente da manhã nos foi servida, quantias devidas ao sindicato, en

com algumas batatas e arroz. Em f'ermidades, desocupação e não sei Ivista disso dissemos ao interpréte quantos descontos mais, que ascen

que aquilo não nos ugrarl ava e (oI,e deram a 82 anarcos. Deduzidos do
pr-ometeu falar ao palrào para que que ganhei .restara-mc .apeuas um

nos f'ósse ser-vida cniu i da ita']iana. �llar('o. Foi-rue devolvido o passa
Porém, o regime não sofreu alí e- porte, e 'assim pude regressar <Í
raç'ão: oonünuaram semp,re as ba- \,ttáUa para me Lralar. Havi,a ganho
Latas, o arroz .e a água quente, Ullla ,111ll marco em 5 m.eses (k' trabalho

,. •. . I
f I AI I

.

L I"p·eCI'uel1l.ssrma falN.l de salallle c 300' orça0( o na eman la nazIs. a:

gl'amas de púo por rlia. Ao cabo J� isto 'o (fIle conta .ê.s�,e desven
de duas semanas nü() aguenlava- �ura,do trabal'hador italiano, que
Jl!OS mai,s e procuramos o chefe do contud,o. teve a sorte de po{]er re-

Aos estabelecímentos índusu-ínts,
�rl':nlSl)Ol'tes, Comuntcnções c .Pesca elo

Esü,,!o de Santa Catarina
De ordem elo Sr. Eng. Ivo A. Cauduro

'Picco l i, Delegado Heg i'ori a I do Servíço
Nacional ele Aprendizagem Industria l
(SENAl). aviso a todos os estabclect
mentes ínrtustríus. de transportes. ('O·

mun icaçôes e pesca serliados neste E .. -

t.ad o, que até o dia 31 de dezembro, do
corrente ano, êste Serviço receberá »c
<lidos para a organização de cursos 0X-

uaordjnártos para empr-egados na �n-
dústr ia.

Os pedidos poderão ser feito por urn

ou mats estabelecuncntos da m esrna '0-
ca lidade e podem-se referir a qualquer
das seguintes modalídades:
Curso de con tirsuação (form.ação mo-

riot.écníca) ;

Cu.rsos ele aperfeiçoamento;
Cursos de especial ização.
Os estabelecimentos interessados lle

verão d irig ir-vse ao SENA!. Ca
í

xn Po s
tal n. 1G4. Florianópolis. especificando
o curso que l hes convém e indicando o

.norne e end ei-êço dos empregados 'rue
l1';;O frequentar as aulas,
ftstes cur sox. que serão gratuitos, U111;}

vez que conLem com suficienLe contin

gente escolar, serão abertos em qual
quer looalidade do Estado de San la Ca
tarina.
F'Ior-ianópulls, 6 cle dezembro ele 194�.
(Ass.j Beltsárto Ramos, Auxiliar T�,

cníco zona ele Florianópolis.

EDITAI,
Gentil Vieira Borges, Tabelião ele No

ta, e Oficial do Reg
í

stro de Imóve ís da
Comarca ele Bom Retiro, Est-ado ele San
ta Ca tae-in a, faz saber que, pela Soci;�
-dade Colondzadora Catan'Jnense. corri sé
àe na cidade ele Porto Alegre, Cal>ital ·10
Estado elo Rio Grande elo Sul, COI11 es ..

critól'ios neste MUl1kfpio, r110S lugares
.Tal'al'aca e Vi'la de Salto Granele. pelo
seu procuraelo.r espeeial sr. Paulo AI-
.Freelo Schlicting foi requerida a i·I1SC.['[·

ção elo memorial referente as Gleb.13
de Terras alJaixo descrita,: Imól'el "A"

varte l° Bu.l'go Ag,rícola: Planta n. ,,:1 campo, que nos recebeu de l'el'úl-
5e(:('[10 Rio Caeté CEntre Peráu::-") <.'on1 ri I

áre� de 1.917.000111/q. Planta 11. ;H. Se('- i "er em punho ..ordenando que 1'01-

ção Costão cio Frade. com a áq,a de I tasse'lllos illlc.diatallle!lLe ús nossas

464.500m/q. Planta n. 5G Secção Mor,'o ban'ac,a·s, enquanto os alelllã'es

ReclO1:d� C0211 :1 {',r�� L:ê ,,971.4.371�S2·I'
pres.entcs soltavum gu.rgalhadas.Planta n. ;:,0. Secçao MOllo RedOl.ldo DCPOIS nos sepanlrall! e eu COllllO

com a ál'e ade 23G,OOOms2, Imóvel "B", ,. . . . '. .
Pa.1'te 20 Burgo Ag;rícola: Planta n. ;,7. unICO Ital!ano rio grupo, ftll e·nvI1a-

Secção Arroio do Ara,'á com à área 'le I
do pa,ra tr'abalbar com belga.s, po-

896.800m52. Planta n. 58. Secção :\.1'- loneses e ]JolandC'!iCs. Xã·() porlia
roio elo Araçá com a área de ll!OS falar porque mio nos enten-
2.47'8.100ms2. Planta n. 59 Secção Cos- di,amos . Cm dia, sob IIl1la fllriosatão elo Fraele com a área ele .

265.000rns2. - Imó\'el "C" Parte ;;0 tormenla ele neye, esta\'alllos ca·r

BUI'go Agl'Ícola: Planta n. 60 Secç;;', regando m,íquinas em um cRmi
Rio cios Bugl'es (Cabeceira elo Rio Ba- nhâ·o, quando fui alcançado por
l1ito) com a área ele 519.400m52. PPla, lima peçil qlle se des.prendeu c caí
requerente por seu procurado!' esJ)0.-' 1

. .

cial. foram apresentadOS em meu CRl'-1 ao so o fendo. ))<OIS bons polone-
tót'io os elocumentos exigiclos pelo

d.e-.I'
ses correram para lllC

SOC(.)I'rC'r,
en

oreto-lei n. 08, ele lO de dezemb,·o de quanlo O .eap.at,az alel1lúo ria-se co-
1937 e pelo elel''1'eto n. 3.079, ele 1., de, mo rliante de um espelúculo diver-'
sele_111bro (le 1�38. e"c�eto a rela(:ão

(""\-I' lido, Dali, fui levado novalllente
Jl,QlogJc'a elos tlLulos oe elom'llnlO e cer .

tidão elos mesmos. dispensados pelo \1. a 1ll�1 C,:IIIPO de lrab,�ll�o� no qual
lII. Juiz ele Direito, por já ler sido p1'O-

.

a prlll1elra cena que VI j OI a d-c Ulll

<luzidos no registo inicial que ,e pobre siciliano com o ros·to ensan
acham fl'anqueaelos ao exame dos inl")- gu.cll1tüdo e um braço feriel,o. QlIiz\'essaflos. que poderão oferecer im-

11ugnaç'ão a inscrição até trinta dias a,ÍlI,dú-lo, quando o chefe 'rio ealll-

após a úlLima publicação dêS'te edital. E po - sempre de re"óh'cI' CI11 PlI-

gressar fi pátria. Esta narração ser·

ve para se .aquila.tur quan.tos inf(w
lúnios e �ofl'imellil'O·s passam os mi
lhares de 1.rahalhald.ore,s italianos
:enviad.o,s pelo ,fascismo para se.rvir
seu cÚITlIplice e amv cm solo ale
mão.

Standard

Não liquidação
o proprietário da

CASA NATAL

,

e

tendo estado em S. Paulo e havendo contratado alí com

diversas fábricas de SEDAS para ser o seu exclusivo distri
buidor em Florianópoiis, miciará, na 2a. feira proxima, uma

VEND.l\ ESPECIAL
ganhando apenas os descontos

Nova modalidade que irá revolucionar
NOVIDADES EXClUSIVAS A PREÇOS

a praça
NUNCA VISTOS

SEDAS e mais SEDAS a preços de CHITAS
Aguardem, pois,

CL-i Sél
a reabertura da

Naté11
No'va modalidade de vendas. Novos sortimentos.

Novos Preços.
Remarcações gerais em todas as secções;
ARMARINHOS, CALÇADOS e TECIDOS

Casa Natal
Rua FeHpe Schmidt, 20

.................................................

F"ARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

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

� COMPANHIA "ALIANÇA DA BAíA"
Funda«la em 1870 - Séde: B A I A
I�CENIHOS E rrRANSPOR'!'ES

Cr$

Responsabilidad€s ... . . . . . . Cr$' 4.999.477.500,G·g
Heceita " Cr$ 70.681.048.2",
Ativu Cr$ 105.961.917,70
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$ 64.986.957,2:)
Responsabilidades .. .. " Cr$ 76.736.401.306,20

�Bens ele raiz (prédios e terrenos) Cr$ 23.742.657,44

de S�l:�:����E�a�ol�:: Pamfilo el'Ultra Freire de Carvalho, Dr. Francisco
.

>.

!
AGENTE E:\1 FI"ORIANóPOLIS

C A l\-1 P O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Schmidt. n. 39
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"

I'
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAí, BLUME-

': NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL
�. -_-..-.....,......."• .,_,._-_-_-w-.,-_-JA -_-_-...__.....,.,.........-.-�_...,._- .-.....-_.......,._ �_-...:.

Capital e reservas 71.656.189,20
('i!J'as do balanço de 1942:

Agencias e sub-agências em toelo o território nacional. - Sucursal no

Url.1guái. Reguladores ele avarias nas principais cielades ela América, Europa
e Afriea.

SE��AS
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, sào encontradas noS balcões da

Casa SANIA ROSA
Diariamente rAceIJemO!; novidaops

RUA' FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

nho - nos ordenou enlrar em uma

barraca com o ferido. Apareceu ·cm

seguIÍ(] a o capa,taz gera I acolllpa
nhado de dois capang'as para nos

dizeI' que era assi 1lI CJllC 'I nllava os

para que chegue ao conhecimento de
todos lavrou.-se o presente edHal. além

ele ouLros de igual teor, que ser[to P11-
bli'('aclo,s na forma ela lei.
Bom ReLil'o. 2 ele elezembro ele 191.:3.

Gentil yü:h'a. Ro)'ges, oficial

Faça economia 1 Compre na

Ali, V. S. encontrará o maior sortimento de artigos
Faça o seu presente de NATAL e ANO NOVO, comprando

Linhos estr':lngeiros e nacionais -- Casem iras - Panamá - Albene - Tussor - Brins - Camisas - Cintos - Suspensórios
Meias - Calçados - Roupas feitas paro homens e crianças - Gravatas - Jogos de gravatas e lenços.

Chapéus Ramenzoni - Ca.pacetes para homens e crianças. - Rua Conselheiro Mafra, 8.

os

CAPIT.AL») r
para homens e crianças ...

artigo� da Casa « A. CAPITAL».

I
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\) ESTADO-Quinta-telra, 9 de Dezembro ele '943 5

Bonita,sim
_mas até quando?

elo orgulho� Não se deixe.ceg;;/a sua be\e
natural que lhe lllSPno futuro. Para

pense no
7.a presente. ,

.

o da' beleza, use

o cuidado b�,sl� Sabonete Gessy.
seu banho dl�no o, leos da flora b�a
Feito de preC1osod� com finas essen

sileira e per!um�essy desobstrue os

cias natUrais,. . ele, sem
e V1Vlhca a P .' Eporos f óes VitaiS.

afetar as suas _unç que pro-
é mais econômiCO, P;:nde mais.

.

spuma e ...

du;z. mais e

({ Pobres alemães 1 »

Washington novembro
(Comen.tárro da Inter-Amcr icana )
-Quando os nazistas, ébrios de
'triunfos, dcsf'ccbaram o seu mui or
1)01ll ba rei e i o sóbr e Lond rcs, quar
teirões inlciros da capital inglesa
foram rcd uz i dos a ruínas. O sr.
Churchill visitou a parte nta is atin
gida doa cidade, c tornou-se 'celebre
aquela fotografia do"prellllcr" in
gh's, com o seu i nscparáve l cha ru
to, entre os escombros f'umegan les
dos cd if'i cuox desmoronados. No
seu rosto se. refletia uma expressão
sombrín. de profunda comoç

â

o.

O esp etúc ulo trág ico que se es

terid i a a seus olhos parecia a ten
tar contra essa espantosa s cren ida
de que é L1l11a das caractcris l icas
mais relevantes do famoso políti
co. Poucos comentários fez então
Chucchi ll ao terri vel ataque que
emi ssúrios de Hitler desfechavam
sóbre o coracâo da City. Duas pu
lavras apenas s air-am de seus lá
bios: __ o Pobres alc mács l
Desde cnd áo, ClU 1941, segll'lldo

d colnruc ócs do comandante em

chefe lI'a avi açân i-nglesa, começou
a p lanclar-se a ofensiva que agora
-está sendo rle sun cadeada contra a

cnpital alemã. Sangue, SlHH' e lá
gr i IIlHS, prometia Church ill ao seu

povo. prutl camr-n!e i ndcf'eso. O
mundo a nossos pés, eis aVisa0

grandiosa que Hitler apresentava>

aos ol hos de seu povo Janal isado.
De un: lado, a verd.adc nua e crnQ.l.;
do outro, a alucinação.
Já lú vão quasi t rcs anos. :Muilo

sangue, suor e Jágrimas se está ver

tendo ainda entre a vasta família
de nossos combatentes e de nossas

populações bombardeadas. Mas des
se cataclismo de sofrimento que
aflige lodos os povos livres já está Ipurbl cipando também o povo ale
mão, e em proporções, não d iga
IllOS c oeupensad orcx, porque mio
.snmox n az islas, mas, pelo menos,
efi c i entes.

�o "Bo,bre alemães!" rle :VIr.
Ch urch i l l não havia unia fanfarro
nada cruel, ao estilo nae ional-so
c ia l istu, nem esse esp iri lo de v i n
ganr-u com que Hi t ler , ainda hoje,
nas vascas do desespero, ameaça
esnuagar o mundo. Havia sómente
>() firme reconhecimenlu de uma

realidade pungente, da realidade
do terrivcl oami n.h o para a qual
Hitler ia conduzindo a guerra.

E aí está o povo alemão consu
mi ndo-se nas pr-ópi-las labaredas
que os seus grni a s monstruosos pro
pagaram em nome da comunidade
gJermânioa, a todo o mundo que
ia caindo sob as suas ga'ITa,s.
Berlim. em pavorosas ruínas,

conf'i rmu agora, passarl os quas! três
unos, a p.revi sâo do "prernier" in
glês. Pobr-es alemães!

....................................................�

•

1ft.
CONSTRUÇÕES - compra, venda e administração

de imóveis;
FINANCIAMENTO - para construções;

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

NÃO CONSTRUA, sem consultar os planos da

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

Vá à rua Felipe Schmidt, 44, e verifique como é
possivel obter «casa própria».

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"
Representante: L. ALMEIDA
Rua Vidal Ramos, 19

Ultirnos estilos de finos
MOBILIARIOS

ACABA DE RECEB'ER o

«Lar' dos Móveis)
(antiga seccão de móveis d' A Modelar)

Rua Trajano, IS

Lá V. S. encontrará salas de jantar, dormitórios e

salas de visita, de fino acabamento

Vendas à vista e a prazo

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

líssimo sortimento de verão.
Variado sortimento de sedas.

«A Exposição)
Ternos

Facam,

de tropicais, linhos, brins e
urna visita,

,

a
easealras,

se:m
PRACA...

compro:misso,
QUINZE N. 11

•

OLEO ELECTRI.
� 'co é o linimento
ideal para aliviar
as dôres mús
culares produzi
das pelo exercicio
violento e pelos
esportes _ além c

das dõres reumá-I
ticas, nevralgiaeJ• as eaimbraa..

/

•

Vende-se O'TIMA RESI-
DENCIA, com

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

15 v. alt 4

........__............w

Is����!�olOITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO, VANADA·
TO, F05FORaS, CALCIO

ETC;
TONICO DO CEREBRO

'fONICO DOS MUSCULOS
o. Pálido.. DePluperldo"
E'90tadol, Anêmlcol, Mã.,
Que cri.m Mag:oJ, Crianç.,
uquíticlII, recab.rio I toni-
ficação ge,,1 do orglnismo

co", O

Sangue nol
Llc. D.N.S.P, n: 199, da lH21

Presente americano para as

crian�as russas
WASHINGTON - novembro

(lNTER-AMEHIANA) - Mme.Tvay
Low Litvinoff. esposa C!O ex-ernbau
xador da Rússia nos Estadios Uni
dos, deverá dentro Ide breves dias
regressar a Moscou, tendo decla
rado que suas madas seguir-ão re

pletas de presentes enviadas por
cidadãos arner ioanos ao povo rus

SiO, inclusive V,i,tami,na D crtstali
zada em quantidade suficiente pa
ra utender a 20.000 cr ianças, du-

J I.'�l�t: _l:l� _�n�� ��_4iiI _ • �. __.c • _ • _ ••,. • _ •• __

\ O Mucus da
Asma Dissolvido
RapidamenteOs ataques desesperadores e violentos da
asma e bronquite envenenam o organismo,
minam a energia, arruínam a saúde e de
bilitam o coração. Em 3 minutos, Mendaco,
nova Iórmula médica, começa a circular
no sangue, dominando rapidamente os ata
q ues, Desde o primeiro dia começa a desa
parecer a dificuldade em respirar e volta
o sono reparador. Tudo o que se íaz ne
cessuno é tomar 2 pastilhas de Mendaco
ás refeições e ficará completamente livre
da asma ou bronquite. A ação é muito
rapida mesmo que se trate de casos rebel
des e antigos. Mendaco tem tido tanto
êxito que se oferece com a garantia de
dar ao paciente respiração livre e faei! ra

pidamente e completo alivio do sofrimento
da asma em poucos dias. Peça Mendaco,
hoje mesmo, em qualquer farmácia. A nossa

garantia é a sua maior proteção.

Mendaeo A�a::,�:�n
AGORA TAMBEM A CR $ 10,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BANCO DO

Schedule B
N° 1101.00 - Feno

1115.00 _ Carôço de algodão - torla.
1116.00 - Smeente de linho _ torta.
1119.00 _ Côco'_ torta. e farelo (Olcug.) .

1129.98 - Côco _ torta e farelo (Oleag.).
1119.00 _ Semente de cânhamo _ torta e farelo (Olcag.).
1129.98 - Semente de cânhamo _ torta e farelo (Olcag.).
1119.00 - Tortas oleaginosas, outras que não as jú mcnclonadas

acima.
1121.00 _ Carôço de a,Igodão - farelo. O

UM MUNO'O DE COlinllS BONITü'"
-

1122.00 _ Semente de linho _ farelo. .." ...,,'. 'i � •
n��:�� = �����SÚs,oja tortaf'aer:l�;c�� torta (Oleag.).. u·

.

'11 .,
1129.05 - Copra - lorta e farelo (Oleag.). $: •1129.98 - J����li��a�l�stc:cti�1�al.°leaginoS2.s

- outras que não os jú � por pleço� de Papal- Noe�l' 1. •
1140.00 _ Farinha de peixe para alimento.. t::J' •1180.00 - Alimentos para gado leiteiro e aves, misturudus (inclu-

�l��:::� = r���i��r:d�:��t�:;'.�';lOS e misturados, outros que n.io l ; N fio hesite na sua escolha! Compre, antes Que acabe! .:os j;) mencionados acima (inclue sôro de leite cm pó'. ii Uma só cporturridrrd> para1190.00 _ Alimentos derivados do trigo, em Iarclo. quurcra. etc. � •1199.00 _ Alimentos _ outros que não os já mencionados acima
• COM,'PHIR E FICftR SATISfEITO I(inclusive bagaço dc maçã). •

GRÃOS E SEUS PREPARADOS: • •Shedule B
N° 2811.00 _ Farinha de milho. • Começa no dia 1.° de dezembro, nao esqueça! •

��'����,.�o - Roupas de banho.

LÃ'

. :.: Ali

ASAM A C E O O N I A
:

3679.00 - Artigos ele matha - outros que rido os jú acima llle.ncio-I• U'
"

•nados (inclusive "swcatcrs " e chalcs). (Vi de gravatas e. 4'2;
"cache-cols" no n. 3.928, em "Produtos de tecelagem' ).,_ •

3680.98 - Casacos, ternos e calças de meninos. • •3(i80.05 _ Idem. idem, para homens. •3681.00 _ Roupas par a senhoras c crianças. •
3689.00 _ Manuf'aturas de lã ou de pêlo de cabra Angnrú, inclusi- • A Cosa que mais vende e melhor atende •

ve as de pêlo de carnêlo - outras que não as jú meneio- • •nadas acima (exceto tecidos total ou principalmente fa.-I fi2 Rua TraJ-ano 8bricados de lã; feltros de Jã - não Iccidos; fellros ele • O ,. ,. •lã - tecidos, próprios para máquinas; -obcrtor'es c

I' Itapetes dc lã), ,"
PRODUTOS DERIVADOS DA CARNE:

,
••••••••••

'

••••••••••••••••••••••••••
Shedule B

::e:::e2.:O
_

Carnep���Üu�OoS DE TECELAGEM: � ......
--.--

e en- I Vlt�rt��� )?J��)da e�u��t���toS�o�!�!�!!�N° 3913,00 _ Panos par-a cortinas. procure á. nas3914.00 _ Pano engomado palra encadernação. contraI' está empenhado em duros combates com os nazistas, nas al-
392,8.00 _ Gravatas, mantos e chales - exceto de seda. 1\. S DE turas de onde se descortina a planície do Liri. Solidamente
3999.00 - Manufaturas de tecidos - outras que não as já meneio- PILUL.n. instaladas nas colinas em que serpenteia a principal estrada

nadas acima (exceto linoleo ; feltros para! Iôrros de aSSO:1- rr-C"Dlho; panos oleados para mesas e paredes; pano para en- ''O 1:'.,.1 .L J:;;.a,l1. de Roma, as tropas do general Clark, nestas próximas 48:
capar livros (revestido ou impregnado de pir-o xi lina ) ; ,ll. J;:.a u I horas, deverão irromper pela planície, com as suas f'ôrças
tecidos revestidos ou impregnados de pi'roxi liua ou 0:1- \\dade blindadas. Nessas condições, a luta contra os nazistas será de
tros materiais; roupas impermeáveis; coletes, corpinhos .. nOl'llla \llnc- maior proveito. Noutro setor da frente italiana, o Oitavo Exér-
e cintas; colchões; algodão absorvente ; gases e atadu- daS sdll\�Sestlvas.1'3.5; tecido elástico, ligas, tiras e suspensórios; farda- 6 S l!I cito, depois de atravessar o rio Moro, rechaçou dois contra-
mento de Exército, Aviação e Marinha). ç e

ataques nazisats em meio a uma cerração que transformava,
VEGETAIS E SEUS PREPARADOS: as operações em batalha de sombras. Estas condições atmos

féricas reduziram, como é natural, o apóio aéreo das tropas,
aliadas, as quais, não obstante, levaram a efeito outra vitorio
sa jornada na marcha sõbre Roma.

BRASIL :•••••••••••••••••••••••••••••••••••;
I: .Depois de tantos anos de bem servir ao público :
! A tradicional CASA MACEDONIA :.. npresentcr, - pela primeiro vez - a sua •
• •

: Grande liquidação de Natal! :
- .

: Toda a Secção de BRINQUEDOS SERA' LIQUIDADA! :
e Tecidos lisos e estampados serão vendidos por •
e _
• PREÇOS MARAVILHOSO� ! •
� .
,t Roupas brancas, perfumarias, bôlsas, cintos. meias, bijuterias, lãs em fi

i� novelos, roupinhas para crianças, roupas de jersey, botões, •
.. flores, presentes, Ecn to s

í

o s ,',

6

Carteira de Importação e Exportação
AVISO N. 56

Importacões pro'venientes dos Estados
Unidos da América ou do Canadá

A CARTEIRA DE EXPORTAç.m E IMPORTAÇAO DO BANCO DO
BRASIL S. A., reportando-se ao Aviso n. 55, há dias divulgado pela im
prensai, comunica aos interessados que foram excluídos da relação pu
blicada no "Diár-io Oficial ela União", de 26 de novembro último (Sec
ção 1), os materiais abaixo, para cuja importação, pois, serú necessária
a apresentação ele "Pedidos de Preferência":

FORRAGENS E ALIMENTOS:

Shedule B
N0 1252.95 - Azeitonas (inclue verdes, maduras, recheadas ou cm mo

lho de vinagre, em gar-rafas, latas, barris, grandes ou

pequenos) .

Esclarece, por oportuno, que a apresentação, para o 1° e o 2° tri
mestres de 1944, ele "Pedidos" relativos a êsses materiaâs deverá ser

feita dentro do prazo fixado no Aviso n. 55, que expirará a 15 de de
zembro corr-ente.

Florianópolis, 7 de dezembro de 1943.
Pelo BANCO DO BRASIL, S. A. _ Florianópolis.
José Pedro Gil, gerente.
João José de Cupertino Medeiros, contador.

4.P.OVADoa .&LO ao 5.. Da 185.

Credito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

O maior e mais acreditado Clube de Sorteio de Mer-
"cadortas do Estado.

Sortp_i('}s nos dias 4 e 18 de cada mês.
PREMIO MAIOR CR s 6.250,00
Muitas bonificações e ínserlções de pagamentos.

Médico gratis
NOTE BEM todas estas vantagens por apenas

, Cr $ 1,00. Tudo que promete cum

pre Incontínente. Não existe igual. Não reflita e não
duvide um s6 instante. Concorra para o próximo
sorteio, tenha coílança, que, quando menos esperar, a
sorte virá ao seu encontro

Conserve bem na memória os dias It e 18

o direito de. 50neaoo
é o mesmo do reser
vista convocado

Sábado (dia tt)
Grandiosa soirée oferecida

no Bloco X e Valei Feminino.

M eso.s r e se rv a d a s : na

I Joalheria Moritz

----- ammE�

,

Em requerimento dirigido
ao Ministério da Guerra, o di
retor da Sociedade Construto
ra e Industrial Brasileira Ltda.,
solicitou fosse declarado se os

sorteados para prestação do
s e r v i ç o militar obrigatório
teem os mesmos direitos asse

gurados aos reservistas convo
cados para o serviço ativo do
Exército pelos decretos ns. ..

4.902 e 5.612: de 31 de outubro
de 1942 e 24 de junho de 1943,
respectivamente. Em resposta,
o titular da pasta mílítar, por
intermédio do coronel Bina I

Machado, chefe do seu gabine
te, esclareceu que os decretos
citados asseguram idênticos
direitos tanto aos sorteados
corno aos convocados para o

Serviço do Exército.

A importância da
Conferência

MOSCOU, 8 (U. P.) - Todos os

diári 0'5 de NLos1CIOill são unânimes
em destacar a i mpor tânci a ela reu

nião, que cons ider-aru o maior
triunfo dos principios da estraté
gia coordenada dos A,l ia dos contra
10 inimigo comum. As decisões 1:0-
madas em Teerã _ acrescentam os

comentadores russos-c-são de tran
cendcntal importância.
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Solidariedade ítalo-britânita
LONDHES - novembro - (Por

John Weston correspondente da
INTEH-AlIIGIUCANA) - Men iuos
de Lima escola Inglesa pediram,
durante muitos dias, a salvação de
UI11 prisionei ro de guerr-a italiano,
i níer.p ado num hospital e cuja vi
da estava em gnaud e j}erigl:>, já ten- .

do, cnuetanto, entrado cm co nva

Icsceuçu. IHá quem cx tra nhc que
meninos ingleses tenham se preo
cupado com a salvação de um ita-
l iano, mas basta saber que este

prisi onc iro ISWhiOU da mor-to dois
pequenos colegiais para se com

pr-ecnder a sua causa., Brincavam
os Hl·!;oninos próximo ao local onde
,tr'abuthal'u o priston.elro dtaliuno ,

quando foram atacados por Ulll

touro que escapou de urna granja,
Sem vucilur , o italiano, te nd o por
única a nma uma vara, enfrentou o

animal enfurecido, dando tempo a

que as duas crianças Iugtsseiu e s.e

.suhvasscm. :\la'5 a vara partiu e o

abnegado gesto terminou Itragica
mente paru o italiano ; o touro oca

sionou-lhc f-eri,mcl1tüs graves pondo
('111 sério r isco a sua vida.

Sabemos, ontr-euamto, que não é
êsle um caso isolado. A imprensa
br it ân i c a já registrou outros, co

mo () do pr-isnonei ro itali a.n o que
salvou 2 pilotos

í

nxlcses das eh a
também pr i sioneiro de ,guerra e li
mas de um avi âo incendiado, que
caiu ao norte dia Ing,lalterra; e ou

tro de um jovem médico italiauo,
hertado sob palavra, que, p asscan

d,o na margem do rio Cambr-idge,
sal vou duas cr.iançus na ásua e

que já estavam afogando.
O gesto dêsses .pr i sionei ros, em

solo inglês, revelam melhor «lo
que Iodas as palavras o PJráu de
sen'sibilid,ade' e sol id ar-iedad e hu
mama 'que animam o coração ira
ha no.
Vinte amos de degeneração Ias

cista n âo c ornsegu i nam extinguir
do corução italiano êstes sentimen
t-os de abnegação e deldcadcza.
Sente�l1-se confortado os que es

tão longe dia pátria ao sabei- -que o

fascismo não' conseguiu Cinvilecer
senão a um pequeno número; e

que o ibal iamo Icontinua sendo mes

mo ; bOI11, generoso, sens ivel e in

clinado à fl,ait,er,nidade com todos
os seus semelhantes, sabendo dar
valor às vdrtudes da Paz e da bon
dade.

MAIS
UMA FÁBRICA

no patrimônio industrial
do Brasil

-_-----

operar no progresso indus
trial do Brasil, orgulhosa
de continuar oferecendo,
sob o nome Gillette, um

produto da Indústria Na
cional que representa o

método de barbear mais

perfeito do mundo!

E' um princípio da política
americana de Bôa Vizi

nhança produzir, nos pró
prios países consumidores,
os produtos anteriormente
importados da América do
Norte - proporcionando,
dêste modo, trabalho a

milhares de operários seus

e ampliando seus parques
industriais. ,

Porisso, Gillette, no

mercado brasileiro desde
1924 e já fabricada no

Brasil há 17 anos, construíu
agora uma nova fábrica,
mais ampla e modelar
mente instalada.

,""

cional; lâminas e aparelhos
feitos sob os mesmos pro
cessos e rigor técnico que
caracterizam a fabricação
Gillette, e que são, em tudo,
absolutamente iguais aos

que V. tem usado até hoje.
O mesmo aço fino, flexível,
duro como diamante... o

mesmo fio agudíssimo ... :J.
mesma assepsia perfeita e

a suavidade ao barbear
que tornaram as lâminas
Gillette mundialmente
famosas!

Inaugurando sua nova

fábrica, Gillette congratu
la-se por -isso com o comér
cio e o público brasileiros
- satisfeita em assim co-

â
* Modêlo de qualidade de fa
bricação, Gillette passa também
a figurar como modêlo em me

didas de confôrto a seus empre
gados e de Assistência Social, a
cujas exigências não sómente
satisfaz mas ultrapassa, com

detalhes como êstes: seguro de
vida em grupo, pago totalmente
pela Companhia. Sistema de ar

condicionado. Serviço médico
odontológico gratuito. Trabalho
de 5 dias por semana. tnstouições
para esportes e recreio. Piso
assoalhado. Perfeita iluminação
natuTaL Cozinhas higiênicas.
Amplo refeitório e alimentação
racional, sob fiscalização do
S.4.PS, sendo que as refeições,
iguais para chefes e operários,
são fornecidas a estes últimos
abaixo do preço de custo.

c
'.�.>,.,.

'0
"

. ,

Dêste bloco de cimento
e de aço, com uma área de
2.800 m2, e um aparelha
mento de alta precisão,
sairao diàriamente os mi
lhares e milhares de lâmi
nas e aparelhos Gillette
exigidos pelo mercado na-

PIANO
Compra-se um piano em perfei- I

to estado de conservação. Ofertas à
rua Deodoro. 17. 15v·14
.,._••-.-_"....-_•••_.......-.-....-_-_-_.....

- ..._......J

Gillette Safety Razor CO. o] Brazil
AVENIDA SUBURBANA, 561 - RIO DE JANEIRO

Medidor de luz
Compra-se um. em perfeito estado

de funcionamento. Ofertas à ge
rêndia do ESTADO. V.-6

R' d- Rádio «American
a 10 Bosh�, curtas e

longas, 5 válvulas, - Trans
formador "Universal". - Esta
bilizador 220 vóltios e 2 mil
Watts, com Voltímetro próprio

Ipara médicos ou ondulação.
Vendem-se na rua João Pinto.
13 (sobr.), 5 v.·4

r.·Alfi6Á:SÊ·
..

·-�:·�r����:
Adolfo Konder n, 3. com am

plo salão para qu alquer ramo

de negócio, com todos os requi
sitos da higiene. Informações:
Rua Conselheiro Mafra, 42.

30 v. -24

F A B R I C A N T E D A L E G 1 TIM A TJ Â M I N A G I L L E T T E A Z U L
,--------------------,------------------�

IA·G 135

[ João Tolentino Junior
(30• aniversário)MobiliadoraA

Refrigéração em geral
Sorveteiras--Refrigeradores-Balcões-Frigorificos

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

Z. S. BATTISTOTTI
Rua Felipe Schmidt, 34 ._ C. Postal, 173 -- Fone, 1549
FLOAIANO"OLIS - SANTA CATAAINA

Sua família. recordando, saudosa. o dia 10 do
corrente (3° aniversârio de seu falecimento).
convida os parentes e amigos do inesquecível
extinto, 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 agra
decimentos a todos os que comparecerem a êsse ato religioso.

Exijam o Sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
CIA. WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca regíst.)

O IDEAL PARA COSINHA, LAVANDERIA E LAVADEIRA

,�y,KO VIRcl:>.J �DA �<';-'7p� WETIEL INDUSTRIALJOINVlllE

Sf.\�Ã� ylRGfA,. ".

Esp ECIAlIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ROMANOS

o cardeal condena

Sedas

CASA

PARA FERIDAS,
E C Z

o ESTADO-Quinta.teira, 9 de Dezembro Ck!. 1943

estal.eiros uor-te-americenos ultra- Berna, 9 (Umit cd Pr'ess) - O n ou público no sábado último.
pussaram em UI1l milhão e 300 mil arcebispo de :'IIHão, carelial Scl1US- Embora o cardcal riâo mencione
tonelarias os 24 milhões de tonela- ter, em carta pastoral d inigitla ao dire,lcamCI1Jbc os alcmâes, "condena
das f.ixadas pelo govê.rno para o p e- clero de sua d iocesc condena "o a d eücnç áo e a execução de retens
ruodo de 1942-43. Foi o que in- saque autnr izurl o " de que são oh- inocentes e do vandalico saque dos Morreu famosa
formou o conu-a-ahn ir e.nte Howard jeto todas as igrejas ela Itália ocu- bens cios fiéis". O pr-elado não dei- novelista inglesa,"
Vi ckerv, presidente ela comissão parla e renova suas censuras às x a qualquer dúvid'a a quem se re- Londres, 9 (D. P.) - Fale- .

maui t im a dos Estados-Un id'cs. práticas germàni0a:s, segundo tor- fere quando diz: "Embora as cir- ceu, no dia 2, em Cullopton",
cunstüncias sejam excepcionais, o Devonshire, a escritora britâ
estado de guerra nâJo autoriza aos nica E. M. Delafield (senhora ,

\

conquísnadores a saquear os venci- de Arthur Daswood), uma das
dos. O saque é um pecado, mesmo mais conhecidas novelistas bri
quando autorizado pelos conquis- tânicas. A extinta em vida es-

tad ores ". A pastoral do cardi al creveu uns 40 livros, que em

Schusler que Iioi pubbí cada no jor- sua maior parte estão presos a ,

nal cutóldco "Ifália ", serviu para I temas da vida campestre e a"

renovar os ataques contra o clero assuntos policiais.
na imprcnsa i Ialiana Iiscalizada
pelos alemães, os quais bivcram
inicio com o comentário estampa
do no jonnal de FarIn acci, "II Hc
g ime Fascista", editado em Cre
mona, que dizia o seguiutc : "O
clero ita+iano, com base em instru

ções recebi d as el o Vaticano, colo
cou-se decididamente ao lado de
nossos soldados que coiubat em o

comunismo nas estepes el,a .HúsISlia, I Arroz ordinário pararmas agora acusa os gerunarn cos de ,
serem arquai-ini m igos ela Igreja Ca- O. pOVO •

d ó hica .. Com muito poucas exce- Porto Alegr.e, 9 (A. N.)
ções todo o clero apíoia o govêrno T�ndo O .InstItuto do Arroz
de Bac],ogli.o, protege os gucrr-i lhe i- cnado tIp?S popu�ares que
1'08, oculta os prisioneiros 311'Íados leram vendidos mais ba.ratos,
que fogem dias campos de concen- suce�eu que?s con�umldores
tração e aconsebha à [uven tud e consld:raram esses tlI?O� �omo.
itali ama que deserte das fileiras dema,sl8:damente. ordlnaflo� e'�

....-.-...,.,.-••-..,.......-- ....-.? .......- ....- ......._-- do exército fusoista ou da "W,ehr- de pesslma qualidade, surg,'ln

SOFRE DE CA- macht". Os círculos da Itália ma- do verdadeira repulsa. Haven-

nifestaan-se preocupados por essa do necessidade de serem postos
TARRO E NÃO nova atitude ela imprensa f'ascista. no mercado tipos melhores e

com mais variedade, agora en-·

OUVE BEM? Comprai na CA SA MISCE trou novamente para a tabela
LÂ.NEA é saber economizar' O arroz japonês.

T!!!rep.���O�) de �ea��e��!l �i�!�!�!u�! Iguerrilheiros. do. general Tito Ida de ser alia�o dos nazistas.
,deram os pnmelros passos pa- Com a formação do novo go-
ra organizar a política da Ju- vêrno, . a política jugoeslava
.goeslavía, criando um govêrno passou a ser exercida por dois
próprio. A primeira medida do grupos, um dos quais se encon
novo govêrno, que está à fren- tra no país, combatendo os na

te da real luta dos jugoeslavos zistas, e outro em Londres. O
contra os invasores nazistas, general Tito foi promovido, pe
foi outorgar o comando militar lo novo govêrno, ao posto de
ao general, Tito, chefe e cria- marechal.
dor das fôrças do exército po- ............ ....w__......._.._.-_-...................-.·.......

pular de libertação nacional.
Essas notícias causaram gran
de sensação em Londres, nos
meios dos partidários do go
vêrno do rei Pedro da Jugoes
lavia. Na opinião de observado
res bem informados, êsse novo
fato vem aumentar, ainda
mais, as divergências existen
tes entre o general Tito e os

partidários do rei Pedro, em

consequêncía do apoio dêstes

Milhares de tonela
das a mais

NOVA 10RQ1;E, 8 (D. P.) - Os

NUNCR EXISTIU IGUJ:ll

Inominúvel --exploração! A morte do
RIO,9 (E.) - Um vespertino diz que não tem justificativa os sonâmbulo

preços dos calçados, que estão alcançando níveis fantásticos, ulti
mamente, e chama a atenção das autoridades para essa "inominável
exploração" .

Nas planícies geladas da Rússia Brallca
MOSCOU, 9 (D. P.) - Na frente oriental, o inverno ins

talou-se, por fim, com armas e bagagem, dando o sinal para
uma violenta campanha, que decidirá a sorte dos numerosos

exé_:rcitos ?a "Werhmacht". Dois terços do territórip russo já
estao vestidos de branco. Os trenós do general ','{.okossoski, pu
xados a cavalo, cortam as planícies congeladas da Rússia
Branca, abastecendo as linhas da frente. Zonas, que há uma
semana apenas eram simplesmente extensos lodaçais, estão
transformados em excelentes pistas, através das mais o gene
ral Rokossoski abate sistemáticamente a resistência alemã. A
própria emissora de Berlim já se referiu a uma violenta ofen
siva a oeste de Smolensk. Segundo Berlim 600 mil russos estão
empenhados na limpeza dêsse "front" embora os meios ofi
ciais de Moscou não tenham feito a menor alusão a essa ar
rancada. O fato é que tanto os alemães como os russos se, pre
param para mais uma grande prova: os alemães, para segurar
o pouco que lhes resta na Rússia, e os russos, para expulsá-los
mais para o oeste, até a hora em que os tanques anglo-ameri
canos surjam pelos lados do Canal da Mancha.

. CIA. D� CIGARROS SQUZA CRtiZ-- .. � .--� - --- -

'

- -- -

'
----

estampadas em cortes

Reversíveis -Zergalbas
Maravilhoso sorrimento na

Rua Conselheiro Mafra, 26.

Schuster

Perdido o «Wahoo» O '1
-

uWashington, 9 (D. P.) _ O S a emaes aproveI am a pausa'
Departamento da' Marinha M�s�ou, 6 (D.·�) - As I?ás defesas com a esperança de

anunciou a perda do submari- condlçoes atmosfencas detlve- restabelecer a "linha de inver-'
no norte-americano "Wahoo". ram momentaneamente a car- no do Dnieper" antes de que (J

Presume-se .que a nave foi ga do general Rokossoski c�n- frio se faça sentir intensamen
afundada no Pacífico. Sua tri- tra os baluartes de Zhelobm. te. De fato, o inverno, êste ano,

pulação era de 65 homens. O Roganchev e Mogil�v, na Rú,�- ainda não se apresentou com

"Wahoo" 'é o quinto submersi- sia Branca. Ap�oveItando essa todo o rigor, ao contrário d6

ve� norte-americano perdido pausa, os alemaes reagrupam que tem ocorrido nos anos all-."
nesta guerra. suas unidades, melhorando as teriores.

E MAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

Rio, 9 (E.) - Vaner, operá
rio do Arsenal de Marinha. so

nâmbulo, levantou-se do leito
e dirigiu-se à sala de jantar de
sua residencia, batendo forte
mente com a cabeça no guar
da-louças, cujo vidro se que
brou, seccionando-lhe a caró
tida. Sua mãe, acordada com o

barulho, correu em seu socor

ro, mas Vaner faleceu minutos
depois esvaindo em sangue.

Homenagem ao sr. OtávioOliveira ;
;'

Cruzeiro,8 {ESTADO - Especial!."",'
'

De passagem por esta cidade, o sr_.
Otávio Oliveira, diretor do Tesouro·,
do Estado, foi homenageado com
um jantar intimo, ao qual com- .
pc.receram os exatores do Oeste.
catarinense acompanhados dos res
pect ívos escr-ivdes de Coletorias. O"
sr. Otávio Oliveira foi saudado.
nessa ocasião, pelo sr. dr. Miranda
Ramos, Juiz de Direito da Comar
ca, que, em nome dos presentes,
raferiu-se às boas qualidades do
homenageado, que realiza proveic_
tosa visita a esta região. O sr.
dr. Juiz de Direito levantou brin
des de honra ao sr. dr. Nerêll1_.
Ramos e' sua exmo. espôso sob'
aplausos de todos os p"ea9Ilt_. -

Pela Comissão: Vidal Pereira Alves" "

Irinêu ComeUi a Indio Fernandes.
coletoras, respectivamente, do Crl1-
zeiro, Rio do Peixe [Campos No- ..

vos] e Esteve Junior [Concórdia].

FRACOS e

AN�MICOS

O aturdimento, provocado pelo
catarro, é muito incômodo e abor
recido. As pessoas que não ouvem

bem, que sofrem de zumbidos nos
ouvidos e padecem de aturdimento
catarral, encontram pronto alivio
tomando PARMINT - o remédio
realmente eficaz no tratamento da
afecção catarral. Pela sua ação
tonificante, Parmint reduz a infla
mação do ouvido médio, causadora
do catarro. E uma vez eliminada a

inflamação, cessam os zumbidos
nos ouvidos e a dor de cabeça, e

desaparecem gradualmente o aturdi
mento e a dificuldade de ouvir.
Parmínt é obtido em qualquer far
mácia ou drogaria.
Todos que sofrem de catarro,

aturdimento catarral e zumbidos
nos ouvidos, farão bem experimcn
tando Parmint.
-_._._.•..._ _ -_ --_ ..

inteligência, o pobre
também alem

São Paulo, 9 (E.) - Um ves

pertino local publicou a foto
grafia dos alunos que termina
ram o curso primário, no gru
po escolar "Visconde de Itau
na", situado em Ipiranga, den
tre os quais se destaca o alu
no Francisco Padiá, de 11 anos
de idade, filho de um lixeiro, o

qual conquistou os nove pré
mios de distinção, concedidos
pela administração daquele '€s··
tabelecimento de ensino pri
mário.

TOMEM

Vin�o Crcosota�o
"SILVEIRA"

Grande Tónico

l\1ais Cruzeiroincêndioum no
Cruzeiro, 8 (E). -- Violento incêndio irrompido na madrugada de

hoje destruiu totalmente a funilaria e a residência do sr. Joaquim
Zanardo, bem como a oficina tipográfica «Santa Teresinha», onde·
funciona o jornal «Voz do Oeste». O fogo foi detido quando ameaça_'
atingir a casa situada nos fundos da Delegacia Regional, onde o·

Departamento dos Correios e Telégrafos tem um depósito de mo.terial
telegráfico. Não houve vítimas a lamentar.

�esolvido, enfim, seu problema financeiro �.
Adquira TUDO de que necessita.r,

de UMA. SÓ VEZ,
pagando PAB,CELADAlVIEMTE,

com as VANTAGENS da compra. à vista,
servindo-se do

,

CREDIARIO KNOT I'

SISTEMA
Roupas
Calpdos

Móveis
Rádios
Geladeiras
Bicicletas

J61as

Livros
Chapéus
Instalações elétricas e, sanltirl..,
Artilos para presentes

Peles
Casacos
Quaisquer artlloS

INDÚSTRIA, COMÉRC�O E SEGUROS K'NOT S. A.
Rua Felipe Schlllldt. 34 - Sala 5. - Telefon. 1634
Expedlen{e : D.. 8 ii 12 • di. 14' as 17 h••

-----

O. 1<. STUglO'

'",
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