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Londres,9 D.P. -IDforma�ão da Suécia diz
que foi fechada a fronteira turco-búlgara.

()
na casa

PARAISO

Só os licenciados
Rio, 9 (A. N.) - A propósito

de um concurso realizado no

Colégio Pedro II, esclareceu o

ministro da Educação que, a

partir de IOde janeiro de 1944,
só os licenciados pela Escola
Nacional de Filosofia poderão
habilitar-se. como professor do
ensino normal ou secundário.
Excepcionalmente, quando da
falta de licenciados, então se

permitirá a inscrição de não
licenciados.

Ano XXIX I Florianópolis-Sexta-feira, 10 de Dezembro de 1943 I

I Inquietação -húngaraESTOCOLMO, 10 (U. P.) - A
guerra de ncrvos está tirando ()

sono aos políticos húngaros. l� ex

ccpcionalmente intensa a agitação
nas esferas governamentais da
Hungria. Ainda hoje, o Parlamcu
tn foi inesperadamente COl1 vocado
]J:lIra sessão especial. Recorda-se que
há bem pouco foram mobilizados
novos contingentes húngaros e que
:.1 evacuação das crianças de Bu
dapeste continua. As recentes ofen ..

si vas verbais entre O! políticos ru
menos e os húngaros �eixa.m pai
tente que tudo gira em tôrno da
Transilvânia.

o MAIS ANTIGO DURIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente ALTINO FLORES

H. 8982

Nã�ON!�S���U p� _aot�i�i�t! dod!teJ�!!�i�., Os aliados ganharam a batalha do Atlântico
Menenmencioglu, afirmou que não mudou a atitude da 'I'ur- .WASH.INGTON, 10 (A. N.) - O AUântie? �ul. E�pressou que em- dos superaram os do inimigo. Os

quia em relação à sua decisão tomada em novembro. Após ex- vice-ahnirantc !onas Ingram, .co- bora seja 1l1lpo_sslvel revelar os re- triunfos alia/dos foram alcançados

pressar sua satisfação pela conferência do Cairo, destacou que mandante da _frota nor:e-a:men�:,. �u�ta.dos da açao eIl11:reendida. pelo não obstante a tenaz resistência do

todos os problemas diplomáticos e militares foram examina- na em operaçocs no Atlântico Sul, 1111l111g0 contra as forças aliadas inimigo. O vice-almirante Jonas re

dos com "brutal franqueza". Adiantou que são, cada vez me- escrevendo no "Army anrl Navy (norte-americanas, hrasileiras c velou ainda que os Estados Unidos

lhores, as relações entre a Turquia, a Grã-Bretanha, os Esta- J ourn�l", disse que praticamente I britânicas) dessa zona, pó�e-se di- têm eonsideráveis fôrças navais no

dos-Unidos e a Rússia.
os Aliados ganharam a batalha do zer no entanto que os êxitos alia- Atlântico Sul e que a esquadra
f'.JV'w-.............................. ..... - ................_._• .........,.,_,............................_..................._. brasileira cumpre muito eficiente-

LONDRES, 10 (U. P.) - As

de-l
convenceram os governantes tur- Cal"ndo 50"bre a plonicíe mente a tarefa de proteger a nave-

claruçõcs do ministro do Exterior cos de que a beligerância total de ' gação, revelando assim que as uni-

da Turquia reduziram às suas pro- seu país, no atual momento, seria ARGEL 9 (U P) A t d '. 'I CI k dades norte-americanas ficam dis-
porções, pelo menos aparenten�en- de gr�nde alcance para: os Aliados., .,'

..
- s ro�as O .g,eneI a ar, qu� se

te os acontecimentos destes últi- I Acredita-se que o presidente turco i apodei ar am do Monte Croce, dominam tírrnemente a Iocalida- ponívcis para outras frentes. Dcs-

Il1�S dias. Além de acabar com as
I
e seu ministro no Exterior fizeram de de Calabríto, ultrapassaram e isolaram virtualmente a ím- tacou também o importante papel

conjeturas de que. era iminente a: sen.til: .([ue, 'antes ele tomar decis�o portante praça alemã de Mignano e começam a acometer ago- que desempenha a aviação brasí-

entrada da! Turquia na, guerra, o
I
dcfin it iva, a Tur911'Ia pre��rIa. cost baí p I t Mo",

',I
b

'

d I leira na luta contra os submarinos
chanceler turco deixou bem claro i ugunrrlar os acontccuucntos 111111ta- I a, a a aixo, e os mon es aggior e, em usca a p a-

que Churchill e Roosevelt não rcs !lO sul da Rússia e sua. rcper- nície.
_••_ --• ._- � cussão nos países balcânicos. NÜo ------..,..----------------------

resta dúvida, no entanto, de que
as relações da Turquia com as três
grandes potências aliaelas saíram

RIO, lO (A. N.) - Dentre as sensivelmente reforçarlas das re

muitas teses, sôbre os mais varia- rentes conferências intcrnacienais.
dos assuntos e problemas nacio- Quanto às diretrizes da política ex

nais discutirias durante a última l erior turca, é bem significativo I)

sem;,na, pelo Congresso Brasileiro seguinte diálogo entre um [orrialis
de Economia, destaca-se aquela Ia e o ministro do Exterior da Tur
que se refere à criação do Minis- quiu. Estranhando o jornalista que
tério da Economia Nacional, que a Turquia pudesse auxiliur a/ In
deverá ser constituído pelos De-, glatcrra, permanecendo neutra, res

partamentos de Ind�lstria. e COll?ér- ponde�l o, cha�celer: "O m;xí!io da
cio. os quais, para esse f'im, serram i I'urquia a Grâ-Brctanha so e pos
dcsliaados do Ministério do Traba-. sivcl mantendo nossa neutralída-
lho.

'" I de".

aftosa

nazistas. Prosseguindo, disse que o

exército brasileiro está protegendo
suas instalações militares e norte
atncricamas contra um possivel ata
que e que o Brasil está adestran
do urna fôrça expedicionária que
espera enviar à Europa. O vice-al
mirante Ingram elogiou a harrno
nia existente entre as fôrças h ri
lânicas, brasilelras e nortc-nmeri-

Novo Ministério Em estado- de -alarme
ESTOCOLMO, 9 (U. P.) - Foi declarado o estado-de-alarme

em toda a zona fronteira turco-búlgara pelas autoridades militares
de Angora. Outras informações recebidas em Estocolmo indicam
que o govêrno turco toma medidas de precaução.

Livro de mérito Febre
criaas e expressou ainda que embo
ra, o inimigo não tenha sido totlal
mente iliminado do Atlântico Sul,
não pôde penetrar nessa zona sem

Rio, 10 (A. N.) - O chefe Porto Alegre, (é. M.) _

do govêrno determinou que Continúa grassando, com vio
fô�s�m inscritos �o Livro �.e lêncía, no município de JaguaMento, por haverem. concorri- rão, no Rio Grande do Sul, a
do p.ar� � engr�ndecIme�to, de � epidemia de aftosa malígna.patr.lmO?lO nacI�nal, o.coro?e: I As perdas diárias atingem a
Benjamin _ F�rrelra Guimarães uma média de 100 cabeças de
e o padre Joao Gualbe,rto. bois.

correr riscos de grande perdas, as

quais não se justificariam ante a

insigníf'icancía elos danos que po
deriam causar aos Aliados.Tombaram 3 carros do Expresso

RIO,9 (A. N.) - Três carros de passageiros do rápido mi

neiro, que se destinava ao Rio, tombaram próximo à estação
Eduardo Ribeiro, morrendo, em consequência, três passaget-
ros e ficando feridos 19 outros, que foram recolhidos ao hos- Bolsas modernas na

pital da Santa Casa, de Barra do Piraí. As vítimas, em sua CASA ROMANOS

maioria, eram imigrantes do interior' de Minas e Baía. Seus I O 2- ano da gestãofunerais serão custeados pela estrada de ferro Central do
d I D t

Brasil
O genera u ra

. RIO, 9 (A. N.) - Todos os ]01'-

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

Comprai na Cp., SA MISCE
LÁNEA é saber economizar'

Tensas as relacôes turco-alemãs, .

Nas ruas de lbenamenka nais registraan, com palavras en

comiásticas, a passagem hoi e do
8° aniversário da gestão do gene
ral Gaspar Dutra a frente do Mi
nistério da Guerra, re21'f=..ado suas

atividades e sua deíll�2o a tudo
quanto de perto diz dos altos inte
resses do Exército, que é hoje uma

eloquente expressão de brasllidade,
disciplina e organização.

ESTOCOLMO, 9 (U. P.) - É enorme a tensão que se ou

s�rva em Sofia, capital da Bulgária, em consequência da gra
vídade das relaçoes entre a Turquia e a Alemanha. Informa
ções fidedignas, que chegaram a Estocolmo, indicam que em
Sofia se realizaram, ontem, inúmeras manifestações popula
res pro-paz. Ao mesmo tempo o govêrno búlgaro está desen
volvendo grande atividade diplomática, procurando saír da
guerra antes que a situação se complique ainda mais no su
deste europeu.

MOSCOU, 9 (U. P.) - As fôrças soviéticas já estão com

batendo nas ruas de Zhenamenka, na curva do Dnieper. Se

gundo despachos fidedigno�, consta que os nazistas abando
naram ou estão abandonando a cidade de Zhenarnenka. Ou
tras informações acrescentam que os nazistas estão empre

gando mil tanques e grandes fôrças, no ataque que realizam
ao oeste de Kiev.

�_._._. • __..-.........'"oi'••_-_._••_._._..':'"'••--••-..........................- •••-.-•••---........_._...._-••_.""_....

Trens destruidos Chapéus PRADA
Pijames LEMO

Clamorosos crimes da «Gestapo»
ESTOCOLMO, 10 (U, P.) - A Gestapo continua à sôlta na

Noruéga. Alguns discípulos dos nazistas e partidários de Quis- Cairo, 9 (U. P.) - Os guer-

ling incendiaram a Universiçlade de Oslo, como se assim pu- rilheiros jugoeslavos destrui-

'Idessem subjugar o patriotismo dos estudantes, vítimas da Ges- ram 3 trens alemães de tropas,
tapo. A gasolina com que os amigos de Quisling incendiaram na linha Zagreb - Belgrado.
a Universidade, foi transportada em automóveis da Gestapo. Despachos a respeito dizem

Enquanto isso os nazistas executaram em Varanger mais três que essas operações for,am
le-

�vadas a efeito numa só noite.
patriotas noruegueses. '. Rua Fel. Schmidt Fone 1629

Os mais dignos adversários dos alemães Levara c:���od:legre �..-...............-.-..--------............--.......-----.-.............----•..----.---.."".--�

WASHINGTON; 10 (U P.) - Falando aos jornalistas, Porto Alegre, 9 (A. N.) - É Atacados três combol"os alema-esdisse o seoretário da Guerra dos Estados Unidos que a Europa esperado nesta capital, dentro .....

deve ser invadida e a frota japonesa atacada, face a face, sem de poucos dias, o terceiro na- MOS�OU, 9 (U:_P.) - Bombardeiros de mergulho, caça:3-
perda de tempo. O senhor Stimson dissse ainda que sómente vio prometido à Federação das bombardeIros e aVlOes torpedeiros, da frota russa do nort8,
na Rússia houve, até agora, o encontro de fôrças de um país Associações Rurais pela Co- atacaram três comboios alemães poderosamente escoltados,
aliado com fôrças poderosas da Alemanha. "Felizmente para missão da Marinha Merca,nte, que navegavam para Petsamo e baía de Varanger e afundaram
nós _ continuou - os exércitos russos têm sido os mais dig- para condução de parte da 9 navios, avariaram outros três e derrubaram 28 caças inimi

nos adversários das tropas alemãs, às quais estão c'OIuba- carga que se acha armaneza- gos. A referida operação se verificou ao largo da costa seten-

tendo". da no po;r;to local. trional da Noruéga.
I...: : •• ......,....--
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Fogos de artifício ii
serviço da' guerras. PACLO (Do C. E. C. - para

"O ESTADO") - Xa guerra 1110-

dernu, os fogos de art if icio estão
desempenlmndo um papel de ex

cepcional valnr no selar da "piro
teondc a niilibar ", Os fogos de nrt i
fioio euuprcgados tanto llIO exérci
to, como na marinha e na aviação.
são mui lo ma is brilhauLes dos qU(
são ell1prega'd'o� em tempo de paz,
e surpreendem pela sua grande va

riedade. Ha silla,is vermelhos d ('

grallcte luminosidade, usados pe·
lo Exército, que são l'allçados co

mo um ll1ürteil'o e ao chegar a uma

::lll ri ra dle 250 l11Eltros eXl)] o,d'elll
deixando uma estrela vcrmelba
que de'see leITIN1,menlte, d,eixando
tl111 rasto de fumo cinza. Outros �i
lJ1ais vermelhto.s e vlendes, servem

para guiar os aviões nos seus mo

vimentos notl�I'il'OS. Na Ing1ate·rra.
varias Su,o as fábricas que estão
I1.rabalh�jljldlO na "pirotecl1lica lllili
tar", cujos produtos têm si do lar

g,a!1l1en te clllprega,d'os nos 'a taques
da RAF conlll'a o território aLemão
e paÍsIE's oCl�pados. A av:i'ação bri
H.niea t'em usad.o gra,ndes fogos de

bCl1ig1ala que vão caindo lcmtamen
te, susrt.idos por paraquedas de al

godão e que serviram p'ara ilumi
n.alr Essen, Hamburgo e Berlim, clu
ran.re os grandles bombllrdei os. Ha
ain(la os foguc.1-es que SÓD(:'!TI atl'
300 met.ros e dlcixam ClJ.ír um }JC
ql1enlO p:lraqllieda,s vermelho, parn
I1lpl'endiza,g,em dos artitlheil'os da
def,esa passiva. Outros foguetes e

sinais são emprega,dos para o so

corro ela.s nnidadlC's navais. Um
dle'sscs foguetes 11a-\�atis, ao chegar
a cer,�a alllura t:rans,forllla-se el11

mais de 50 eslnelas de grande hri
lho, cwda uma elas quais deixa I"

,raSlto de fUlllIO, igual que um C0111('

·tR.,

"

Atencão! ...o

(oniabilistas
'

DE ACÔRDO com o artigo 39, do decreto-lei
n. 4.178, de 13 de março de 1942, os Peritos-Con
tadores, Con tadores, 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
"Emprêsa Intermediária", de M. L. AraÚJO, estabe
lecida à praça 15 de novembro, 23 - 1.0 andar.

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

Surpresas da guerra moderna
L()�DHES. !) (Por Douglas Brownrigg, do Pr css Tnformation SC1'

vire, para "O Estado") - A tút ica modifica-se ii medida que se vão i
mudando as armas e estas se transformam para Jazer Iace às modif'ic I-Ições ocorridas lia tútica ... Ê a velha história da galinha c do 0\"0:

'''Qua.l dos dois apareceu primeiro"? .. . II A guerra atual .tem mostrado tendência acentuada para reviver 3l'-,
mas de épocas anteriores, bem como novas invenções, destinadas a . .')1- i

I frel1ta.,r
seus antídotos. Citare: dois exemplos que aíclum a artilha:ria

e a arma montada. Em 1813, foi utilizado o primeiro foguele, por oea-,
siâo da batalha de Lcipsig c, - talvez possa ser dilo, - daí se originou
a arte da artilhar!a moderna. Ternos, agora a rcvcrsúo (lo mélodo de \

"

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

propulsao. ofcrecido pelo Ioguel c . Esse falo, naturulmcnt e tem sido ob-I BARjclo de muue rosos comentártos, mas outro, igualmente importante é I
o que não despertou grande atenção e que consiste no emprego pelos
russos do uso an l iquad orla cavalaria, que emprega ... cavalos ! Não há I

Rua

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

Salame - Peixe frito, etc: etc.

O t d di I SlDP.Y[C'ü NAC'IOX.\L ])]D APHE:\llI:t,\_

san o o la I
GElII lXD�S'l'm.\I.(SENAT)

__ Florianópolis

T I d
..

d (I EDITAL
r as a a(ao ii asa I\OS cst abr-lceimentos industriais. 11"

de Nos:sa Senhora 'I'i-anspoi-tr-s, Cotnurricaçôes e :1'('S<,.1 (lo
R�1ndo de Santa Catarina

De ordem cio Sr. Eng. Ivo A. Caud urc
Piccol í. Delegado Regrona l elo S;..._Il·vi(:n
�\acional ele Apr'en d izagem Lnclust i-l.t l
(SE",AJ), aviso a todos os estahcleei
mentos industrls ís, de transportcs. ('0-
mun ícaçôcs e pesca sediados neste 8�
lado, que até o d ia 31 ele dezeurbro, rio

E IRMBlEM
v. Meiretes,muito tempo, julgavam ridícula essa idéia pr incipulmcnt o em se tra

tando de uma batalha em que ambos os lados dispunham de veículos
blindados. Então, a que se póde atribuí-lo? É ainda demasiado cedo
para uma resposta completa, mas tentarei uma possível solução:

Desde que o "Lank "

apareceu pela primeira vez, nw última gU(:'ITa,
[lOUH continuo duelo no progresso prático e teórico, entre essa a rmn

e o canhão. O "tauk' fora ideado pelos técnicos hritàn icos com o fim
de auxiliar a infantaria [ij cobrir li última centena de jardas, no ataque
contra o sistema de fronteiras protegidas por cercas de arame farpado,
pelo fogo de metralhadoras e amuas automáticas leves. A artilharia,
quando adequadamente usada" podia disparar um projetil capaz de pe
netrar a blindagem do "tank". Portanuo, o problema original requeria,
- e encontrou, - li solução de hlindagem mais espessa, capaz de en

frentar projéteis <te artilharia pesada. De outro lado, consl.rui ram-sc obu
zcs que perf'urarum chapas as mais densas. Assim, o canhão passou a

superar o "Iank ", Desse duelo, resultou a vantagem que, evidentemente,
também os russos aceitaram e, mais urna vez, vemos a cavalar-ia t0111an
(lo posiçâo como "ponta, de lança" no avanço contra os alemães em re

I irada. Assim como o foguete moderno é superior à arma, de 1813, tarn
hem a cavalaria de hoje, - a que utiliza cavalos, - é melhor armada
e constitue adversário mais temi vcl do que os couracciros de Water-loo,
fato que os germânicos já puderam constatar nos combales travados
nas proximidades elos pnn tanais de Pripct.

Coxnemora-se, hoje, um fato a

respei:o do qual. diz o historiador
Horácio Tursellino: "Duvidar de u

ma coisa tão bem investigada so
mente pode quem quer duvidar de
poder e da providência de Deus,
ou quem quer banir do mundo a

fé humana". Trata se da trosla
dação da casa ou, antes, de um

quarto da casa de Nossa Senhora
de Nazaré, na qual Maria Santís
sima ficou Mãe de ]esús. Depois
do.s Cruzadas malogradas foi essa.
casa de modo milagroso, levada pa
ra o Estado Pontifício, Depositada
num terreno que pertencia a uma

senhora de nome Laureta, ficou
conhecido pelo apelido de Caso
Lauretana cu Casa de Loreto.
Pesquisas meticulosas justificam
abundantemente a veneração que
é tribut"da a um dos mais céle
bres santuários de Nossa Senhora.

----------.------------------------.----------------------------------

FARM'ACIA ESPERANÇA
do Furmaeêutíco NUJO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

Uro2'8Jl nactonufs t:: eiiOtr;nnreiras - Homeopatíus - Per-rumar-tas
Artigos de borracha.

Garante-se 8 exata observância no receltuárlo medtco.

PREÇOS JllÕDICOS.

DURaNTE o MÊS DE NIlTAl
PRESENTE E DE FINO CiÔSTODÊ VALIOSOUM

na A MODELARadquirido
ESCOLHA ENTRE

Sedas, linhos, quimonos e pijamas de seda.

Jogos de jersey, blusas finíssimas.

Boléros, capas e casacos de péle.
Irnpermeáveis para se.nhoras, homens e crianças.

l1.1guma joio de alto valor!

Pra ta ria Bolir.;iana e Mexicana.

de finíssima louça inglesa_Aparelhos
de linda padronagem,Tropicais e casemlras

recem-chegadas.
congóleuns, pa.ssadeiras, stóres.fapetes I

MaiJJots e calças para praia.
Ternos de'; coroá e casemira.

Astracãs. etc. etc.Etc.

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

11 ORI[NT[

-orrcn te ano. êste Serviço receberá
lidos para a oi-ga.n ização ele cursos
t raorrlmários para ernpregactos 110
d ústria.

Os pedidos poderão ser feito por
ou ma.s estabetecímonto , ela 111eSl11::1 '0-

(1X_

um

C'alidac!e e podem-se ref'er ir a qualq'_lC'l'
(ias scgu in tcs modal ídades:
Curso de conLinuúl('ão (fornlí:lcrio mo-

not ér.n ica ) ;
Cursos ele aperf'eiçoaruen to;
Cursos de especialização.
Os estabelecimentos ínteressados l1e

verão dirigil'-se ao SENAI, Ca íx-, Pos
LUI n. HH., Florianópolis, espec iricaudo
) C'Ul'::lO que lhes convém e indicando o
:10111e e E.':l.c1erêç'O elos ell1pr€gaelos 'lHe
irão frequentar as aulas.
restes CUl'SOS, que serão gratuitos. um.i

vez que contem com suficiente con t!n
gente escolar, serão abertos em quul
quer localidade elo Estado de Santa Cn
larinn.

Florianópolis, G de dezembro de
(Ass.)Relisál·io Ramos, Auxiliar

cnico zona de Flol'ianópolis.

1D43.
T;;-

EDI'l'AIJ
Gentil Viei'ra BOl'ges, Tahelião ele .\/0-

Las e Oficial elo Registro ele lmó\'cis <la
COnlal'ea ele Bo,nl Retiro, Estrdo de SUl!·
ta Catarina, faz saber' que, pela Socie
c1:1de Color]1lj'zadora Catarinense. com Sf.L
ele na cielade ele POI'to Alegre, Capital .:10
ECstaelo elo Rio Granele elo Sul, com es

critórios neste l\rlunicípio, Inos lugal'cs
I .Jararaca e Yi% ele Salto Granele, pelo
,eu procuraelor especial sr. Paulo Al
freclo Schlicting foi requerkla a i'nsc.'·i
ção do l11renlol'ial referente as Gleb,15
de Terras abaixo elescritas: Imó\'el "A"
parte 10 Bu,rgo Ag,rícola: Phnla n .. -,3
SecC[lo Rio Cacté (Entre Pertius) com �

área ele 1.917.000m/q. Planta n. "·cf. Sw'
ç-ão Costão elo Fraele, com a área de
·lG4.300m/q. Pla'n.ta n. 5G Secção Mor":)
Redondo com a área" de 871.4:37111S2.
Planla n. 5G. Secção Morro Rcclo,lt!O
C0111 a áre aele 230.0C'Oms2. Imóvel "B".
Pa,l'le 20 Burgo Aglrícola: Planta n .. ,7.
Secr:ão Arroio do Araçá com à área 'le
89G.800m52. Planta n. 58. Sec:,'ão AI'·
,'oio (�O Araçá com a área de .......•

2.4. 78.100111s2. Planta n. 59 Secção Coso
t.ão elo Frade CO<111. a área ele .

2G.5.000ms2. - Imó\'el "C" Parte :;0
Burgo Agl'Ícola: Planta n. GO Secc;i.,
Rio dos Eug,res (Cabeceira do Rio Bo
nito) com a área ele 519.400·ms2. Peia
I'eqllerente por seu procuraelor €'1;)("
cial. foram apresenlaelos em meu Cal"
tório os clocumentos exigidos pelo ue
erelo-Iei n. 58, de 10 de elezembro Ile
1937 e pelo decreto n. 3.079, ele 15 de
selembro de 1938, exceto a relação cro

nológica elos títulos de c1omnnio e cer

tielão dos mesmos, elispensados pelo .'\1.
;\T. Juiz ele Direito, por já ter sido pro
(luzidos no registo inicial que se

acham franqueados ao exame elos inl�·
ressados, qlle poderão ofE.'reüer im-

pugnação a inscrição até trinta dias
após a últ!ima publicação elêste eel ilal. E
para que Chegue ao conhecimento de
todos lavrolu-.se o presenle edital, alélrl
de outro·s ele igual teor, que serão pu
bli'caelos na forma da j.ei.
Dom Retiro, 2 de dezembl'O de ] 943,

Gf'11til Vieil'a nrn'ges, ofiei;)l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Fazem anos hoje:
Sras. Otilia Gomes Pereira e

Isolina Dutra Gonçalves;
sritas. Normélia Miranda e Leo

nor Duarte de Melo:
menina: Dolores Ramos;
menino: Filinto Torres.

Casamentos:
Na residência dos pais da noiva,

na praça da Bandeira, às 19 ho
ras, realizar se á amanhã o enlace
civil da gentil srita. Júlia Dando
com o sr. Curt Metzger, sarido
testemunhas, por parte da noiva,
o sr. Abib Ribas e srita. Maria
Berka, e, por parte do noivo, o

sr , Michel Doura e srita. Emília
Doura. Logo após. se efetuará a

cerimônia religiosa, que será tes

temunhada, da parte da noiva,
pelo sr. Felipe Doura e sra. Zaía
Dnurr», e por parte do noivo, pelo
sr. cal. P. Lopes Vieira e sua es-

I pôao ,

Clubes:
O Diretório P>cad�mico da Fa

culdade de Direito de Santa Cata
rina fard realizar, amanhã, com

início às 22,30 horas, nos salões
do Clube "12 de Agosto", gentil
mente cedidos por sua diretoria,
um baile de gala, oferecido aos

bacharelandos de 1943; e para o

qual são convidados os sócios do
Clube 12 • do Li" Tênis.

Os franceses não se
consideram obrigados

Argel, 9 (U. P.) - Os fran
ceses não se consideram obri
gados por nenhuma decisão
referente à Alemanha das que
foram tomadas nas conferen
cias do Cairo e Teerã. Esta de
claração foi hoje feita por um
porta-voz do Comité Francês
de Libertação, o qual salientou
o fato de não ter sido a Fran
ça convidada àquelas cor-re
rências.

Dia do Res'ervista
16 de Dezembro de 1943
Pa1\} conhecimento dos reservistas re

sidentes ,no l11<Lunicíopio de FLerianópolis,
faço público o seguhnte: _.,

a) - A par'Ul' do dia] ° ate o dIa lU
de dezembro v)ndoull'Qs, fun('ionarão os

seguintes po�tos de c1iswibuição de Fi·
ch"s:

7a D. 1. A. C.
T. G. 40.
E. 1. M. 20G
DeLegacia elo Serviç'o de Re()l'utamento

- la Zona - P,refieituu'a Munlcipa.l.
Fôrç>a Policial do Estado.
b) - No dila· 16 de c1e-,o;embro, "Dia do

ReS€>"vista", deverão os mesmos, munI'

dos dos oeu's elocumentos ele qmta,ão
militar, devolver a Ficha, �reenCl1N:!a
com let.ra bem legíovel ou dactIlografada
e de acôrdo com às Instruções baixadas
PO<l' esta C. R. e aprovadas pelo Exmo.
·Sr. General Cmt. ela 5a R. M.; _ .

c) - Por ooasi:l.o da devoluçao da FI
cha, será aposto, após a ne�ssá.lria v�r.l·
fic-ação, no docUlmento de qUItação 111111-
tar o "visto" ou. o "lozango";
d) - A devolução deverá ser feita .em

um dos locais, após o fim das solel1lda·
Kes CÍrvica's;

7& B. L A. C. . ....• , ...• 1 Cent.ros de
T. G. 40 ... ,

_ . . . .. I 1I"ecl"bJinreq-
E. 1. M. 205 f
Mercado Público � Pavi- I tos de Fi
lhão da Feir'3 - Livre J chas.

e) - A partir elo dia 17 até 30 de de·
zembro fundonará, como Pôs to de Dls

Ll'ibtl'ido e de Recolhimento de 1"1-
chas a Delegacia da la Zona do S�l"
vJço ele RecJr'utame�1to (P.refeltura Mu·

niclipal) sob a Chefia do 20
.
'renen

la Del,egado, Allfêu Fel'reis:'a Lll1hares,
que atan:del'á a todos durante as ho,ras
do expec1iente normal. _

f) - Funcionará, a pô'rUr de 10 ate
30 de de21embro, na 16a C. R., o Cel';t1:o
de Reunião de Reservistas do mU111c1iPlO
ele Florianópo1i,s.
g) _ Os l'eservistas, dentro elessas

datas. pode.rão pl'()cu�'ar os Centros de
Distribuidio ele Fichas dos Reser,-:,sms
ou o Ce.n::tro de Reunião dos Reservlstas.
(Jue flU1cionará no edifício da 16a C. R.
sito na rua Marechal GUlilherme (frante
ao edifício do antigo Congll'es�o Esta
(lua!). onde serão orientados e mforma·
dos como pJ.'ocederem.
Chefia em F'lOlrianópolis, 2i de no·

vembro de 1943.
Amadêu Anastácio, Cap. Chefe da 16s

C. R.

CASA MISCELANEA. distri·
buidora dos Rádios R. C. A
Victor, Vávulas e Dsicos.
Rua Trajano, 12.

Nossa vida

�-..".......�
"A Bandeira Nacional quando apare

cer em sala ou salão, por motivo de reu ..

"Iões, cOl:.ferências ou solenJdades, i1ca·
t'á estendida ao longo da parede, por d ...
traz da cadeira da presidência ou do lo
cal (ia tribuna, sempre acima da cabeça
rito ou procissão, não será conduzida em

P 111'1
III

d II
'

I-
elo respectivo ocupante e colocada de

anorama pu I ICU a a la
modo 'lua o lado maior do retângulo
esteja em sentido horfzontal, e a es
t.·"la Isolada em cima". (Decreto-leí n,
4_54'5. de 31 de Jull10 de 1942: - Art.. UI.
..........................

IVASHINGTOill - Novembro - disti.ngudracn pejos seus sentimen- TEnRENO Vumen,dem-see.(CO;VIENTÁRlO DA INTEH-M,fE- tos arsti-fascisoas. KiUCANA) - Accmtnuru-sc cada vez O Conde Carlo Sfor-za tem-sê ma-
'Dais as divcrsênc ias on l re os par- n ifestad o em Iêruuos ele particular dindo ISx50 ms .• localizado na
.

idár ios de Vitor Emanuel e os que violência contra a í'igur-n do Rei Alameda João Pessôa. Tratar
co ns idcram O regi,mle republicano e parece con.tar, nos meios un iver- com Eugênio Beirão. na rua
''ÜIllO a única solução capaz de dar sitánios ele N{llpoles, em especial, Tenatrides n 3.mia saitla oonstitucinnal à intri- par.ti dários decididos a fazer vin- .,.. _ _ _....,
-ada situação politica do país. Al- gar os seus pontos elle vista. Croce,
runs monárquicos, iuicompatibi li- iderstif icado, em muitos pontos,
cad os com a pcssôa do Hei e do com aquele ilustre político íralia
Principe Urnberto, adotam, por ém , 11<0, dccfa rand o-se, ela 111<eSma fór
uma posição i.nter-méd ia, segundo ma, incompatibilizado com Vé tor
3 qual a corôa ela realeza podia re- Emam uel, p ronunciu-sc, porém, pe
cai r ruo 11I0to do atual monar-ca, sob la confin uidatle da monarquia. AIO
mn Conselho de 'Hegcncia. Avpesar- lado do nei formam os antigos re
dos parbid'os polinicos em pugna e n- rnanesce ntos do fascismo. d eshga
vereda.reru, em cer-tos aspectos, pe- dos, embora, de Mussol i n.i e os se
los cambnhos dia inta-ans igônc ia, não tones que não renunciam, sob ne
será avcn.ttu-ad o predizer que o 11a- nhurn pr-etexto, à lealdade q:ioe en
rioruma polutico rlo Pais está cha- tendem dever à Casa de Savóãa.
mado a sofu-cr novas modalidades Par-a onde carn inh ará a Itália?
quando se der a libertação elas zio- A situacão é por d.errua is confusa
rias elo norte, que sã,o as mais in- para pe"rmilti,r aventar conclusões. ".Ied.-dor de luzdustr ializadas e de massas operá- Quanto à posição das Nações 1".
rias mais densas e que sempre se Unidas, esta ficou bem escêarecída
�....- ...................----_.........- ....-;;:;, nas declaracões angho-russo-ameri-

canas de Moscou. Nada será per
mitido que possa entravar a von
tade do povo ibal ian o de manifes
tar livr-emente os'�.,elll<s sentimentos.
A Itália, r esgatada elos seus ocu
pamtes, terá uma vontade própria e
essa vontade prevalecerá sôbr-e
quaisquer ollllras consi'de,l-ações.
S.anções penais p<ara os prin,cipais
.res,pol1osáv,eis do Fascismo é outro
dos pontOJs as,�eJlltes nalS declara
cões cm ques,tão, bem C>01l10 a re
éomendacão clanamenrle feoita a.o

i Glovê'J'no italiall10 de li'mpar a admi
.

l1'ist.raçã'o pública d,e toàos os ele-
m 011 tos coOln respol1sab<ilielad,es
conrlra,ida,s 110 siSltcrna de governo AG1l:NC� JIl RJIlPRESENTAÇõES
Illus,solinis'ba. lialxa postal - 37. Rua Jollo Pinto - 6.
TodolS os provos amantes da Itá- FlorlanópoU.

,l!a, que S:lO t,odos os povos liv,:,es 9ub-all"ente8 nos princlpal. m11I.lcfpl0ll do
�1O n�und(), seguem, com o maIO,r ESTADO1I1�ereSse o desennol1ar dlos aco,nle-

fcimentos, faz'E'nrdo v,otos para que •••_ ..
os iLaliall10s sa,iam finalmen.te do do o prestígio de uma ,sóllida ba
pesad.elo fasr i,s,ta com llm sis<be'lllia I s,e legal c co'nsif:i1uciomal pall'la ·a r,e

cI,e IgOVe,l'nIO oud e se congr,egule a Slloa

I
c.on,�truçãoQ da EUT,opla, cuja, ruina

vOHltade ,majloritúria e qu.e lhe outor- se deve, e�n gt'landre p.a.r1le, alÜ's seus

gue o el!ireito de cooperar com to- ca'lU'isa's pll'e,talS.

PRISIONEIROS NAZISTAS. _. Pesodos combates ainda se tra
vavam nas praias italianas quando estes soldados nazistas se
renderam às fôrças libertadoras norte-americanas, que desem
barcaram nas proximidades de I.Jápoles. (Fóto da L-Americana).

1 que a tartaruga terrestre
pode passar um ano sem

nada comer; e que isso se veri
fica porque o casco daquele che
lônio não permite que a humi·
dade escape de seu corpo.

Irmandãde do Senhor Jesús dos
Passos e Hospital de Caridade

Edital
Fornecimento

De ordem da Mesa Administra
tiva da Irmandade do Senhor Je
sús dos Passos e Hospital de Cari
:Iode, desta Capital, previno 08 in
teressados de que, até o dia 21
deste mês, às 12 horas, receberá
está Irmandade e Hospital, na sua

Secretaria, propostas em cartas
fechadas, de todos os artigos ne

cessários ao seu consumo durante
o semestre de janeiro a junlno do
ano de 1944 próximo vindouro.
Os proponentes poderão obter as

listas de todos os artigos, aos quais
se refére êste Edital, no Hospital.
Gonsistório, em Florianópolis, 9

da dezembro de 1943
JULIO PEREIRA VIEIRA

Secretario

Da concepção que ternos da
riossa vida depende o gráu do
nosso aperfeiçoamento. O homem
póde ser rico ou pobre, de acô r
do com o que êle é, não de acôr
do com o que possue. O maior
dos Mestres disse que a vida de
qualquer não consiste na abun
dância do que possue.
Dois valores há que estão na

ordem-do-dia porque sempre es

tiveram na ordem dos aconteci
mentos universais: o económico
e o moral. Os dois, entretanto,
são de ordem essencialmente di
versa. O econômico diz respeito
a urna coisa ou a um serviço
mais ou menos estimado e dese
jado, que pó de ser trocado por
outra coisa ou outro valor tam
bém estimado e desejado. Quan
do a troca se faz por meio de
um padrão mensurável, diz-se
que êsse valor tem um preço.
Com os valores morais a coisa é
completamente diversa: implica
relação com um padrão, mas de
modo algum se põe em têrmo de
quantidade o valor moral consi
derado. Quando dizemos que tal
ato é nobre, não pretendemos
medir a quantidade de nobreza
que nele l)OSSa existir. Em su ..

ma: ao valor econômico chama
mos preço, e ao valor moral,
virtude. Aos valores econômicos
chamamos bens, aos morais, cha
mamos o Bem em sí.
Quando as energias do nosso

coração se voltam inteiramente
para os valores de ordem eco

nômica � relegamos a um can

to os valores de ordem moral,
produz-se um desequilíbrio em

nossa vida, com reflexo na or

dem social? O homem se es

craviza aos interêsses econômi
cos e materiais e, algemado aos

bens passageiros da terra, perde
o ensejo de exercitar o que há
de mais nobre no sêr humano
- a vida da fé, a vida que dá
enfase aos valores morais. Essa
tendência, essa absorção com os

interêsses de ordem econômica.
desenvolve um tipo de materia
lismo tal, que, mesmo na" esfera
da vida espiritual, o indivíduo
passa a aquilatar tudo na esca

la das coisas visíveis, do calcu
lo, do número. E mais ainda: Se
se conversa com êle a respeito
das belezas do mundo natural,
revela logo o seu materialismo
cosmológico, declarando que só
a matéria existe e sempre exis
tiu. Se a conversa é a respeito
dos valores morais da vida da
sociedade, êle revela o seu ma

terialismo dialético, afirmando
de modo absoluto que o homem
é o produto do meio. Se o as

sunto gira em tôrno da alma, ve
mo-lo em seu materialismo psi ..

cológico" afirmando que o pensa
mento é fUllocão do cérebro_ Por
fim, não no� surpreendemos se

êle, assen.tado no alicerce frágil
do materialismo prático, nos

disser: "Comamos e bebamos,
porque amanhà morreremos"_
A vida é algo mais sério_ So

mos de origem divina, como do
invisível para o visível; como da
fé para as obras; da eternidade
para Q tempo_ Tudo está subor
dinado ao espírito, e os valores
econômicos devem estar subor
dinados aos valores morais, por
que êstes têm séde In.O mundo das
realidades in visíveis.
No desequilíbrio dêsses valo

res está, sem dúvida" urna das
causas responsáveis pela tragé
dia que engolfou o nosso mund&
em um mar de sangue.
Fpolis., 7 d·e dezembro de 194:ll

J. ALCÁNTARA SANTOS

2 que os vermes, a-pesar-de
não terem olhos, são sensí

veis à luz; e que é na parte
dianteira de seu corpo que pos
suem a sensibilidade que os ou

tros animais têm nos olhos.

3 que a Estrada de Ferro
Transaustraliana, que liga a

cidade de Sydney, no Oceano
Pacífico, à de Perth, no Oceano
Indico, tem mais de 5 mil qui
lômetros de extensão, sendo a

principal da Austrália e uma

das mais longas do mundo.

4 que a indústria vinícola tem
uma extraordinária impor

télncia para a economia ita
liana; e que, na Itália, em

épooas normais, cinco milhões
de pessoas empregam sua ati
vidade na cultura da uva e

meio milhão nas cantinas e no

comércio do vinho.

5 que 90% do aluminio con

sumido no mundo é extraido
das minas do Estado de Arkan
sas, nos Estados Unidos.

6 que o primeiro Poeta Lau
reado da Inglaterra, o título

mais brilhante a que pode as·

pirar um intelectual britélnico,
foi John Kay, no reinado de
Eduardo IV, há 500 anos atrás;
e que o atual detentor dêsse
título e Sir John Masefield,
sucessor de Rudyard Kipling.

U"" - Vende-se
I'tI'.Iaqulna uma má-

quina de costura SINGER, com
5 gavetas. Na rua Quintino
Bocaiúva (antiga Nestor), n ,

316 - Estreito. 15v. -12
................ w_._ _ _. ."

PIANO
'Compra-se um piano em perfei

to estada de conservação. Ofertas à
rua Deodoro. 17. 15v· 15
,.-•••- ......-.-.-•••••••••-.-•••-.-.,...............-.,;0

Compra-se um, em perfeito estado
de funcionamento. Ofertas à ge
rência do ESTADO. V.-7

RádiÔ:��������:i[�
longas, 5 válvulas. - Trans
formador "Universal". - Esta
bilizador 220 vóltios e 2 mil
Watts, com Voltímetro próprio
para médicos ou ondulação.
Vendem-se na rua João Pinto.
13 (sobr.) 5 v, 5
....·_-_·_-_·......-."._,._·_·_..- v..-................wI

MACHADO & CIA.

Resolvido, enfim, seu problema financeiro!
Adquira TUDO de que necessitar,

de UMA SÓ VEZ,
pagando PARCELADAMElYITE,

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

,

CREDIARIOSISTEMA
Roupas
Calçados

Móveis
Rádios
Geladeiras
Bicicletas
Jóias

KNOT ,)

Livros
Chapéus
Instalações elétricas e sanitárias

Artigos para presentes
Peles
Casacos
Quaisquer artilos

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SEGUROS KNOT S. A.
Rua Felipe Schmldt. 34 - Sala 5 - Telefon. 1634
Expediente: Das 8 is 12 • dai 14 ii 17 m.

-----

o, K. eTUOIO

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

Faça o seu presente de NATAL e ANO NOVO, comprando os. artigos ':ia Cas� «A CAPITA�)�.llÍnhos estr'J.ngeiros e nacionais Casem iras - Panamá - Albene - Tussor - Bnns - CamIsas - CIntos - SuspensorlOS
Meias - Calçados - Roupas feitas para homens e crianças - Gravatas - Jogos de gravatas e lenços.

Chapéus Ramenzoni - Capacetes para homens e crianças. - Rua Conselheiro Mafra. 8.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Adolfo Konder n. 3, com am

pIo salão para qu alquer ramo

de negócio, com todos os requi- 1

sitos da higiene. Informações: lRua Conselheiro Mafra, 42.
30 v. --24��;;�;;;;;;;;;;�;;�;a;;;;�;;;;;;;;;;..e;..;;....;;.

P-ER-DE--IT-�m--A-viu-va-Ana IU ..... llJj Soladini Leal,
grandemente necessitada, pede I
ercarecidamente à pessoa que
achou, p�óximo à Cúnfeitaria
Chiqlinho, a quo n:ia de 140
crmeiros, o ob équio de entre

gá-'a nesta 'e:laç;:(1. 2�v. 1

A

u�rra � a �I r�
6)

�r I
WASI-lfXGTO;\; - Novembro _._ za nus pop ul'ac ões indefesas du Eu- tra todos os povos livres do

(SERVIÇO ESPECIAL DA L\'TEll- Topa, com a1fiumas das quai s nem mundo.
A.\IEIUCAXA) _. Berlim sofreu siquer eslava r-in guerra. é total- Flutr" as POIPulações ci vi s,

í

ns-
11m dos maiores bombardeios desta mente imposxive l precisar um ob- talaram as autoridades militares Iguerra. Foram alingidas as rcsi- jct ivo, sem que muitas vezes os alemães os seus ccndro s de produ-
dcn c ias de Hi-bl er , Hibbentropp, i.n occutes paguem pelos pecadore,s,· çâo bélica, os seus orgnu ismos de IGue ri ng e a sedie dia Gesl ap». Cai-' Porém, os métodos alemães de govê rn o e de rcnressúo. Exs e s fo-
1'8111 lauu bóm sob a ação das bOIlJ- gucrre a r não nos for-necem n c- ram os objcl ivos (kl aviação alinda. I
bus uliad as alguns Ministérios e nhum a,ntecedlenle sôln-e a consta- E a prova dle que os pr i nc ipui s d ô
outros cd.ifi ci os públicos .d e cara- tacão dêstc f'lato, si,mplesmen,le por- lcs Ioram atilngi,dl)s pela per.icia de
t or m i l il a r. As principa'is avenidas que, para a brnl a l i da d« racIsta, noss os a viud.orcs, .a i estú a rus itlê n
d�l capita,l alcmâ onde êsscs edifí-I não bú inocentes, e o maior «,elito da de Hi l ler , cuja (I,e�truiçã[l as
CJOs se encontravam, Iicaram pra- !qUl' pode cometer um hunrcm não- S11111e é certo, urna digni,l'ic1aç:io. Itlcauu-n!e irl'cconhcC'Íveis. Estão I al'bn'll é () d c ler nascido. A!i'lll simbólica, mas que I'stú muito 1 '11- ii nl cr rom p idos os ser-viços de trans-' disso. na cOllcep(:âo da guerra io- ge (fIe satisf azcr as nossas aspira- I
porte, e tôrlu a vi dia da c i du d e fi-! tal [)I'l'coni;':l(i" por Lude ndut-I. ções... Icou uf'ctadu em conscquê ncia (lo

'I
que H.j

Ucr levou it prática com to- ...,................-_..

vigoroso ataque da avi acâo in- dos os seus recalques de condena- ;,glesa. "do, as rr-Iaguar-dns civis devem

liL1T tiRO R fl MO'" � I
As charnns, que nas ameacas constituir sempre uma Ircn to a al- fi wa

7
Hlil rJ i

constantes de Hitler, devi am ('le-I vejar de preferência pela avlacão .. n' .

í,ver-ar o mundo, sacr.ifhcautlo-o, no niiditar. CIRURGIÃO-DENTISTA !
holocausto do fogo, ú grarul e raça 'l'rat a-sc. nào apenas de dr-sur ti- �

alemâ, .iú estão devorando a capi- ClI!a,1' as reservas m i l i.lurcs do ini- RIJa Vitor Meireles, 18 flal do n az isnuo , que assim pr csta migo, mas de destrui:' Iuuubé m a

também () seu lr-ihulo dle sangue às sua morul por todos os meios. :\a
lutas pela liberdade. vida dc lima criança da ret aguo r-
Por mu ifa que seja a

nos.sla 5erc-1
da está mujtas vezes o estímulo de

ni dadc ,e substâncias os princípios UIll pai que combate na frente (la
que nos separar-am da moral na-· luta. l',ma criança, portanto. co ns

z.is!a, não podemos oculda'r um
í

itue um objetivo rn idi tar lá o per
sc ntinnc ntu de regos ijo ao ver p ul- feitamente determinado corno LIma
ver isarlos pelas bombas da aviação f'or talez a. Assim pensam os teori
dcmccr

áí

i ca ccmtr-os of ici ais onde santos bélicos do nazismo. e da
,talnltos cr i.mes se pcrpcn-aa-am e o n- tcoria iI práuca passaram i mplacà
de tem sido harbat-aru ente maetiri- ve lrnente e-m I\oil'terd:.llll, em Guer
sado o lIlellHJr que- havi,a n'o povo nica, em Londres, em Belgrado, cm

al,emiio, e quc a polícia d.c Hitler Varsóvia, em Convcntry, etc.
fez d'es,aparecler para todo o Não fizel1lllls nossa, no e,ntanto.
,scn1Pr,e. essa teori,a lllonstruosa, c lamenta-

Dle vim,te c ainco mil J1101'[OS e cio mos a mortc tlo,s inocentes, cuj:l
d6b1'o de lie1'idos nos falam os deli-- respol1's.abilidade cabe ainda aos

pachos (las ag(\ncias telegráficas

lopressores
cio povo alClllãlo que

que anunciam este aeontecimento. quisel'elll l'evar para ê.s<e c a!lllp o

Numa arnm ,1:1'0 terrÍ\"el como t' a lerl'1Yel eSlta guer,ra sem tréguas
aviaçüo, que o nazilsJl1o, aliás, foi I que eles �.lesen0adeara'lll UIll di'a.
o primeiro a exercitar CO)]] largue- scm 1'azà,o nc.m provocações, con-

ALUGA-SE A casa S:t8
na Avenidfl

-I

---'-�f---
Sábado (dia ti)
Grandiosa soirée oferecida

ao Bloco X e 70lei Feminino.

I M:!sas r e se ev a d c s : na
,

�
J

Joalheria Moritz

------------------------------�

CONSTRUÇÕES _

compra, v�nd.:l e administraçã.o
de irn ÓVE.>lS ;

FINANCIAMENTO _ para construções;
PINl'URAS - internas e externas de prédios, para

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• •

: Depois de tantos anos de bem servir ao público :
: A tradicional CASA MACEDONIA! Cia. Construtora da Casa Própria
ti apresenta, ... pela primeíra vez _ a sua I (Não tem sorteios nem pontos!)
• • Vá à rua Felipe Schmidt, 44, e verifique como é

: Grande liquidação de ataI!: iiiIIJII.-l__P_oss_ive_lo_bte_r_«ca_s
a

_pr_ópr_ia»_'....LiIiiD3W�.,'''''''
• •

: Toda a Secção de BRINQUEDOS SERi' LIQUIDADA! :
• Tecidos lisos e estampados serão vendidos por 8

i R:��o���um�,�I����?:��U��� �m r i• novelos, roupinhas para crianças, roupas de jersey, bot�es,
G flores, presentes, fantasias

! UM MUNDO DE cOisas BONITAS :
• •

: por preços de, Papai Noell :
: Não hesite na sua escolha! Compre, an'les que acabe! :
• Uma só oportunidade para •
• •

: CUMPRIR E· FICBR SATISFEITO I :
• Começa no dia 1.0 de dezembro. não esqueça! •
• •

I CASA ACEDONIA I• A Casa que mais vende e melhor citende •

: 8 -- Rua Trajano -- 8 :
· �
••••8••e.�••G•• o�•• o...a••••o •••••••• �

CARTAZES

x

DO DIA
ti a.felra

A's 7,30 horas'
Rsy Milland, BettY Field e Patricia Morisofl, numa diverlida
e original comédia da vida moderna. Eles tinham casa, auto

móvel, geladeira e rádio, mas o diabo eram os homens
de prestação:

marido & Cia ..

HOJE

Mulher,
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB Nat.)

A INDIA MARCHA (Shor:J)
A VOZ DO MUNDO (Atualidades)

Preços 3,00, 2,00 e 1,00 Livre de Censura

COMPLEMENTO NACIONAL (DFB)
RUPERT, O BACORIM (Desenho)
Preço único 1,50. Impr. até 10 anos

HOJE

CIHE «IMPERIAL»

DOMINGO _ A h'Lstória mais sensacional até hoje apresenta
da pelo cinema e que é um monumento ao valor e à nobreza

humana, sendo ao mesmo tempo um drama de amor e

heroismo,:

40 mil cavaleiros
-

VINHOS «ei R A li J A UNI Ã O,)
RIESLING
MERLOT
TREBIANO
CABE:RNET
MALVASIA
BONARDA
BARBERA

PRODUTORES: «soc. VINICOLA RIO GRANDENSE LTDA,»
MATRIZ _ PORTO ALEGRE

Filiais: Caxias - B. Gonçalves - Farroupilha -

Garibaldi - S. Paulo - Baía-

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

A's 7,30 horas:
Ultima exibição do filme que tala ao coração da humanidade,

com Walter Pidgeon, Maunen O'Hara e Donald Crisp:

Como era verde o meu vale!

VINHOS (CC A S T E L O"

CASTELO T IN'.('O
CLARETE
BARBERA
GRANDE VINHO BRANCO
RESERVA (Tipo Porto)
BRANCOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o iSTADO-Sexta.feira, 10 dã Ce%embro

INDICADOR MÉ.DICO
DR. I\flADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Anerreisoamento e Longa Prática no Hio de Janeiro
VONSUL'l'AS - Pela manhã: drarramenre das 10 às 12 hs., à tarde, excepto cos

sábados, das 1(j,30 às 18 horas - CONSULTÓRIO: Hua João Pinto 11. 7, sobrado -

)"one: 1.461 - He!1.Ídêucia: Rua Prestdente Coutinho, �3.

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela F'aculdade Nac. de Medicina da Universidade do Brasil)

Ex-interno UO Serv íço de Clímíca Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do

lJepartamento de Saúde
CI,IN H'A ]\1(,;OICA - ,Moléstias Intcruas de adultos e crianças. CONSUIlJ'óIHO

e Hl!;SIUf:NCL\: Bua ,1"ehpe Sclunidt �l. ;;8 - Tel. 812. CONSUL'J'AS - Das JG ,los 18.

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Prof'essor Sanson do Rio de Janeiro.

CONSuLTAS: Pela manhã! das lU às 1:.! - À tarde, das 3 às ti.
Rua Vitor Meíreles , 24. Fone 1447

DR. SAVAS LACERDA

Dos Serviços de Clínica Infantil da Assistência
de Caridade

CLlNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTóRIO: Hua Vitor Meireles, 2ü - Fone 1.405

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 horas
HESIDf:NCIA: Hua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

DR. BIASE FARACO

DOENÇAS DE SENHORAS - VIAS URINARIAS - CIH.URGIA

Tratamento especializadoO das afecções do Aparelho Genital Feminino.
'llratamento moderno da Blenor,'agia Aguda e Ol'onica, sob controle en·

doscopico (URETROSCOPIA) e de laboratól·io. Aparelhagem elétrica para os U'alil-

�,entos especializadoOs.
DIATERMIA _ I�FRA-VERMELHO.

CONSULTAS: Dimiamente das 14 às 18 horas.
HESIDÉNCIA: Tirad'entes, 7 (Sobrado).
CONSULTORIO: Tia'adentes, 14. FONE: 1.663.

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO'
CUNICO .

DR. DJALMA
MOELLMANN

DR. SAULO RAMOS

Formadó pela Universidade de Genebra
Com prática nos hosp1tais europeus

Clinica médica em geral, pediatria, doen

cas do sistema nervoso, aparelho genito
urDné.rio do homem e da mulher

Assiste. Técnico: DR. PAULO TAVARES
Ourso de Rad:ologia ClÍnica com o dr.

Manoel de Abreu Campanario (São Pau-

10J. Especializado em Higiene e Saúde

Pública, pela Universidade do Rio de Ja·

neiro. -- Gabinete de Raio X - Electro

car(!lografia clínica - Metabolismo ba·

sal _ Sondagem Duodenal - Ga.binete
de fisioterapia - Laboratório de micros·

·copia e ané.J.ise clinica. - Rua Fernando

Machado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis,

oe Hemorroidas e varizes - Frac1m'as:

.par..elhos de gêsso. Opéra nos Hospitais
de Florianópolis.

Praça Pertlra e Oilvelra, 10. Fone, 1.1109.
Iforárlo: Das 14 às 16 horas, diariamente.

HELENA CHAVES SOUSA
ENFEltMEIRA OBS'.rÉTRICA

(Parteira)
Diplomada pela, ,Maternidade

de Florianópolis
Atende chamados a qualque"

hora
Praça da Bandell-a, 53 - sob.

tAntll!O Larlro 13 de MalolDR. REMIGIO
CLíNICA MÉDICA

Moléstias internas, de Senhoras e Cri

anças em Geral. CONSULTORIO: Rua

Felipe Schmidt - Edifício Amélia Neto,

Fone 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE-

SIDE:NCIA: J Largo Benjamin
Constante, 3

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico -

Ex-interno da Assistência Municipal
a do Serviço de Clínica Cirúrgica
a cargo do Prof. Castro Araujo,

do Rio de Janeiro.
Vi as urinárias - Operações
Consult: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11.30 hs. e,

à tarde, das 16 hs. em diante
Resid: Vidal Ramos, 66.

Fone 1067.

ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia. Clínica e Cirurgia
do tOl·ax. Partos e doenças de senhoras,

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá
tiameme das 15 às 17 horas. RESID11:N·
elA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.
--- .

DR. ROLDÃO CONSONI

DR. AURÉLIO ROTOLO I

Médico - Cirurgião - Parteiro
RAIOS X

Moderna e possante instalação
de 200 MA.

Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar. úlceras gástricas e duo
'1enais, câncer do estômago, arc
ções das vias biliares, rins, etc,
Aplica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

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

esquina Felipe Schmidlt
Das 9 às 12 lus., e das 14 às 17 hrs

Telefone 1.475

Médico _ Cirnro-ião - Parteiro
Formado pela Fac�ldade de Medici�a��_Universidade de São Paulo, onde �Ol

2"!stent.e por vários anos do ServIço
lrurgico do Prof. Alípio Correia Neto

�Primeira Cadeira �e. Clín�ca Ci�ú:gica).
pum prática na chmca gmecologlCa .do
dro!. Sila O. Matos, Assistente do servlç_o

,�partos do Prof. Domingos DelasclO no
OSpital Leão XIII".

lnCirurgião do estômago e vias biliares,
p tSStinos delgado e gr,?sso, tiroi?e, rins,�rÓStata e bexiga. Varlc(){!ele, hldrocele,
:lzes e hérnia. Doenças de Senhoras �

tos.

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

Opera na Casa de Saúde
o�!lsuqas o�S

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"

Representante: L. ALMEIDA
Rua Vidal Ramos, 19

SUL"

d� 1943

ScüarszembClrg (Exclusi vida.te
do C. E. C. para "O ESTADO") -

a) - Concentr-ação dos reservtstas
1) Local - Praça da Bandeira,
2) Hora - 8 (oito) horas do dia 16-XII-1943.
3) Os reservistas entrarão em forma nos lugares assinalados por taboletas

Indicativas elas classes, em coluna por 7, com a retaguarda voltada para o mar.

4) A" 9 horas hastearnento da Bandeira, pelo exmo. sr. lmterventor Fe
deral.

5) Após o hasteamenlo terá início o deslocamen to para o desfile pelo se

guinte itinerário: Av, Herc ilio Luz - Rua Anita Oaríba ldí - Rua Padre Migue
linho - Praca Pei-eu-a e Oliveira - Rua Arcipreste Paiva - Pr-aça 15 de No
vembro (l-ado" do Palácio do Covôrno) - Rua Felipe Schm.id t.

G) Ao a ting ii- a testa ela coluna à esqujna da rua F'el ipe Schmidt com a

Praça ]5 de Xovcmbl'o, será f'e ito 'um pequeno alto pare reajustar o d ispositrvo,
b ) - Desfile

7) Após o alto será rotnlclado o dcslooamen to para o c1esfile,
8) A formação para o desfile será' em cojuma por 9 (n ove) para os Girupa

mentes de Reservistas e na segumte:
9) Or-dem (Los elementos:
a) Ba.ncla ele Música do J4° B, C" que se postará, pare o desfile, face ao

palanque oficial.
!J) Direção geral elo desfile com representantes elo Exército, Mar ín.ha, Aero

náut ioa. FÔ"I:a Policial. �IinistérioO do Trab1111oO, Legião Brasileira de Asststêncla,
Cl'UZ Y·e1'melha Brasileira, Liga de Defesa Nacíonal, '1', G. 40.

c) Ba nd e i ru cio 250 de Voluntárícs, conduztda pelo sr, Prefeito Mun ictpal
e com lona guarda fornecida pela Liga de Defesa Nacíona l.

d ) Bandoras históricas conduzidas:
4 por elementos milit.ares (Exército, :\�arinh8, Aeronáutica e Fôrca Po

cial elo Kstado) e 8 POI' e ivis representando os Sindicatos elos Estivadores, Comér
elo Arm ,Z0I13(101', Eruprog.ados cio Comércio. Comércio Hot.ele íro, Bancários e Con
dutores de Veículos. <l Associação Cornerc ial e a Urií'âo elos Varej istas.

A guarda seru constdt uid a pelo Serviço ele Defesa Civil Anti-Aérea,
e) Leg ião Bra si leira {ie Assistência,
J') Bancba de m ústr-a "Amor ii Ar-te".
g) Cruz Verm cllra Brasileira sob a rlireqi1ro do dr: Oavald o Cabral, com repre

sen to ções cio F'l oriamópo l.i«. São Ft-ancisco. .Ioíriv.íse. Blumena u e Laguna.
h) Grupame.nt.o ele Bunrleh-as Nacionais, conduzíüns por of icla ls das Fôrças

Armadas,
i) Banda de música da Fôrça Pol ícüaj que se postará, para o desfile, face

ao l)ala'nque or!cía I.
j) J ° Grupamento de Reser-vistas:
Enquadrado pOI' pi-ar-as da Mar-inha e da Acronáut ica.
Coruanrlan to - Urn oficial da Base Aérea dê Florianópolis,
I) 20 Crupamen to cIe Reservistas:
Enqundrarlo por pracas do 140 B, C.
Oomandan te: um oficial do 14° B, C.
111) Banda de ll1Ú_",;'('3 "Un ião dos Artistas",
11) 3° Grupamento de Reservistas: EnquacIrndo por praras d2 7a B. l. A. C.
Comandante: Um ofi('ial da 7a B. r. A, C,
O) 4° GI'upunle'mlo ele Reser\'lstas:
Enqua{li'ado pOl' pla�as da Fôrça Policial dI() Estaelo,
Coman(lanLe: l'm ofkial ela Fôrç'a Polidal do Estac1o.
l() Na I'ua Felipe Schmidt esquina da rua .JerÔnillllo Coelho, será prestada

I in(;lJslrializ::lcüe do j{cich nazi,t�l. continêll1cia � cli'l'eila,ao exmo, sr. Intel'\'entol' F,eeIera!.
, 11) Apos o c1esf'üe, a ('oluna será dissolvida.

I
A maLennida(]e, sllblime predi- J2). A dil'ec:ão geral do desfiJ,e, a Banrleira do 23° de VoluIlitál'ios e as Ba,n-

cado da ::\"lltll"eZ'1 (h Ikli<>ião e da cle';'as HJst(>l'icas farão uma cODversão _iI direi,ta n.a altura do Largo Fagundes,(, ... c: "", (: � onoe farao alLo. cllSlsol\'lendo-se enl segulda.
própria ciyiliza<:uo, foi I ransf(Jr- _l3) ,

A L�,g:lão Brasi�:i:'a cIe Assistência fará conversão à esquerda na rua

I.:he[e do Serviço de Sífilis do Centro de Saúde - ,1�x·iJlt.el'no, por concurso, da
I ,!.]

"

1 '. l' 1
PedlO I\ o, c111lgllldo-,s,: l"ala sua s�de lfela rua Conselheiro Maf1'a.

, ,_ . _ .. ,ll1ae " pe O naCIOl1d -SOCld IS1110 a e- 14) Banda ele :lfuslca Amor a Arte e Cruz Vermelha Brasileira farão uma
Assistência J'Ílblica de Porto Alegre, EX'lIlterno de Chnrca J\Iel1:ca e

GrneCOIOgla'lmüo num'! 'Isina dc\'o"1<lla aos in- CC1',,-e.rsão il dil:'eita no Largo Fa'�RJIldes, dirigindo-se para sua sede pela rua Te'-
AFECÇÕES GENITO-URINÁRlAS - SíFILIS - DOEl\ÇAS DA PELE ,

' '

..

�" .1,. , 'nenlle_SIl\'€ll'a, _

H. lOS INFRA-VEH.MELHOS E ULTRA-WOLETAS teresses bellcos de IIllll>r, A noya 1 _
1,,) O Grupamento da� Bandeiras _Xacionais seguirá pela rua Felipe Sch.mic1t

A ,
_ _

.. . j.
.

, . >1 �_' .

I
ate ao Departamento ele Saude onc1e fara alt.o, deixando livre a rua Felipe SClhmidt.

COKSULTAS: das 10,30 as IS horas, H.ua F, SCllllldt, 46 ,OI e (Ill lllll,osia pc l) n"ZISIllO a to- 16) O 1° Gl"llpamento de H.eservista;; [al'á uma conveJ'são à esquerda na altll-
HESm:i!:NCIA: Rua Marechal Guilherme, 33 - FONE. 1.648

I
das .as lllillll.leres

ela Elll10pa foi: ra �a l'ua Pa�ll·e. Roma e.
ao

a.�ingir a I-;"� Conselheil'O )\[afl'a fará alto e será dis-
_ sOI_' Ido, As pr a('8JS dl3 Base Aerea segU1.rao fOI-macIas p.eLa, rua Conselheiro :vraf1'a

Pl'o(]ucao em massa, de homens ate o Departamento de Saúde. 'Onde rec-eher'i'ío a sua Bandeira

DR. LAU RO DAURA !)al1a o" IH Heieh Alelllãlo". O casa- d17f) "o. 2° Grup�m8n(,0 de H.es,el'visotas se�llil'á até o Dep�'rt.amel1lto de Saúde,
on e a,1 a ,!lt.o e ser á dISsolvido. As praças CIO 140 B. C. fon11'adas escoltarãü as

lll>Cl1ltO, sacnúllllc-nlo inviolúvc] da suas BaUldelJ'as pana o ,�eu quarteL
}-

, , , " J8) A Ba,nda Doma0 (los ArtIstas e o 30 Grupamento de Res'ervistas far;;"IUlllanldl[Nle, fOI suprl'lllldo para uma l'onve:'.,50 il clil'eila na altura da rua Padre Rüma. ao atin.�ir à Av€nida 11io
dar 1l1n·ar 'I essa nehneh inclúsi("ia I Branco farao alto e serão dissolv,i,dos. As praças da 7a B. 1. A. C, seguirão form3-c. . �c: <:. • '- '- (. \ � (; das !lara o seu qual·fOI.

-

nazista. Homens e 1l111]'hcres, es.-' 19.)
,_
O 4° Grllp�l11el1to ele ReSeI'Vist,a

..
s seguirá até o DeP. aa·Lall1el1..

to de Saúele,
11

.

I "

.

','
onde ia1 a alto e ,e,I'a cIl�solvJdo. As pl'a<:'.1S da Fôr�'a PoLicLaI receberão formaelasco )'l( os COIllO 1Je<:;15 pnnclp<IlS de as sua, Bandeiras e seguil'ÜO para seu, (juarl:.€l.

t1lna d iaból ica máqui na são a11101a- 20) As ;li'4ànc!as e>:>tl·e. os element'Os COmp0l1C1;1.tes da coluna deverão ser:, - no lln1l1'1110 JO (cl'nqu€-nta) ll1etros'
{los pelos esbirros de Hosc11lberg, nomáximo 100 (cem) metros.

-,

l)ara a obtenc'lo de novas criatu- 1'" 12J1) EAS 18 ho,["as - Arreiall11ento do Pavilhão :\facional, a cargo da Fôr<:a Po-
.•

c: (.. (,. leIa cp' !:>tarlo, (�e Sa11ta Catarma, na Praç:a da Banc1eka.
r,IS que deyerão se"uir inLnterrpta" Confere. :\[arJo de :llelo :llo1'ais, :\lajol' Sub-Omt. (ass,) HII!!.'o Silva Ten Cei

IJ;speclallsta em moléstias de senhoras - '" . ComaJllchnte. -
' , .. ,

Partos. mcnte para os tcah�os de g,ne,rra.
!LTA CIRURGIA ABDOl\IINAI,: eetô- gssa é a nova Or,c],clll alocmã, que
mago, vesicuJa, útero, ovários, apêndice, I-Ii [,ler p:rocunou apr,egoar elOJ11o
IUlllores, etc. - ClHUUGIA PLASTICA sendo a futulra sll'hsltitul'a ela de
DO PER1NEO - Hérnias, hlru'ocele, v&

ricocele. Tratamento sem dor e operação lllocracia mUlndial. Conlra essa or-

lizaçâo completa da mnlc rn idudc
ClI! território ocupado pelos san

guinári,os adeptos do nazismo,
Sob o regime n.az is

í

a sómcn lc as

múquí nas vivem e pruli í'crmu por 1

.ód a a parte.
A co.ncep<:uo ela p rorluçâo CIJJ sé

rie lal"r�igoll-s,c de lall Iúrm.a no cs

Ex·!.n t.erno (lo Serviço do Prufessor Leõn idas Ferreira e ex-estagiário dos Serviços pí r i Lo aliem ão, que a i n.l ustri a I i Z:.\-
d o dr, Gabriel de, And:'ade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

I' ção passou a ser a ordem d o di a
(Dtplc mu de habil.itaçào do Conselho ?\aC'wnal.ele Oftalmologia) do nacional-socialismo. A Alell1a-'Chefe do S"I'\'i,o de Oftalmologia do Dep.u-uunenro de Saúde e llospit:Jl de Caridade

I
�

. c

Cl
í

n ica médico-cirúrgica especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garg'anta n la e a Europa oClqpacla ShO um ]
'CUNSUVl'ORIO: Rua Felipe Schmidt, IS, Fone 1259 - CONSUL'I.'AS: Das 15,30 território completamcnl,e mocnn l-

... IIS hura. - !{ESlní!:NCIA: Conselheiro llhir.a, 77 - FLORIANóPOLIS. zad o. O pensumento é mccunizudo ;
a politica é mecanizada; as idéias

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS são mccam izndas ; a cducncão da

Municipal e Hospitall infâneia e da jllv,entl1ldiC é ';nccani,
zada; a 11113't,ernicladc foi mecaniza
da, mlfim, tucJo quanlo l'çpl'csen:ll:

A depnayaçào dos costumes e a

imoralicl<::dc implarntada na Alema
nha e nos países dominados pelo
nazismo, a,1>i ngiu üais ] im.itcs, que
causam verdadeiro horror. A in-
Hucn ci a dos imoralissimos dogmas
elo nazismo na Imuil i.a curopé ia,
trouxe como rcsudlud o a dexnior a-

�l menor eXlcriorisH(,'ü,O ]JUll1alla foi

dlem é qUre a I'ugJa.teITTa e seus a.lia
dos cmpurram armas, pam defen
eler a esbabil<iclade de um govêrno
livre para todos os povos livres!

lhelro da ilustração o,..cima, oferecer
lhe, em amável gesto, um cálice do
excelente aperitivo KNOT, lembre
se V. Sia. de acrescentar, ao agrade
ce' a gentiJeza:E$íE.( 7.411-
Br-N () NEli Ai'E/71T1VtJ

I'i1EiJ/!.Ei"b!
��
U/'fMoouro OA KIYOT SÁ. 11/0••(017. E SE6UIlOS
_____ 1 TI••J.I.I_-'--__---I

�!:�c����:::!�i-Ilitar ou certidão apresentada, pes
soalmeI'\te, 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·
tQT.

DE PESSOAS, TEM

USADO COM BOM RE
SULTADO O POPU.
LAR DEPURATIVO

SANGUE
�A.�e .......IIrWrc....
MARCA REGISTRADA DO

- EJA SI ILIS ATACA TODO O ORGANISMO
,� Fíga(,�t:, v I:h\çü, O coração o Estômago, os

Pmmoes a Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
belo, anemia, abortos e faz os individios idiotas.
Inofensivo ao organismo. Agradável como licôr,
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N, S. P.
como auxiliar no tratamento da Sífilis e Reu.
matismo da mesma origem, _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «91�».dada a sua

base, é ótimo auxiliar do tra
tamento da Sífilis principalmen
te nos casos em que a via bo
cal é a única possivel.(a) Dr. Benedito Talosa.

II

Atesto que apliquei muitas
vezes o EIJXIR «91�» obtendo
sempre os melhores resultados
no iri:tamento da SUilis.

(a) Dr. Rafael Bartolem

Dra." Josefina f. Schweidson
ADro. Joséfina F'. Schweidson
clínica, atendendo das 10 às

avisa ter reiniciado sua
12 e das 14 ás 17 horas_

8 v. alto - 5

A Mobiliadora
Refrigeração em geralSorveteiros-Refrigeradores-Ba lcões-Frigorificos

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

Z. S. BATTISTOTTI
Rua Felipe Schmidt, 34 IO- C. Postal, 173 -- Fone, 1549
FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA

II
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6 o ESTADO-Sex2a.'elra, 10 de Dezembro de 1943

Como é 1 Tito, ou Mihailovitcl11
Londres, 9 (U. P.) - A Rús- pois, na realidade, os guerri

sia, a Grã-Bretanha e os Esta- lheiros jugoeslavos se acham
dos-Unidos vão seguir política combatendo os alemães, o que
firme, no sentido de ampliar e não está sendo realizado pelos
esclarecer a situação dos go- partidários de Mihailovitch. A
vêrnos exilados, como medida inatividade de Miahilovitch é
preparatória para o ataque tachada de "favorável aos ale
contra Hitler. Segundo in for- mães", expressando-se ao mes
mantes de Londres, está sendo mo tempo o reconhecimento
estudado agora o caso Jugoes- pela bravura dos combatentes
lavia. O govêrno do general do marechal Tito. Um jornal
Tito conta com a simpatia dos censura o govêrno do rei Pe
principais dirigentes' Çlliados, dro por considerar "terroris-
....----- --.---•••- -.-•••- -- � tas" homens entre os quais se CAMPEONATO CATARIHENSE Zurique, (V. A.) - Enquan- tam sequestrar o rei da Ingia-
Novo cargo do encontram iminentes cidadãos R Ii ,

dorni
, . to porta-vozes alemães falam terra com os mesmos méto-

II -

Alb t
ea lzar-se-a orruriqo proxrmo ,

, t
_

'd d -a Iíb t .

sr••oao er o jugoeslavos de todos os parti- na baia Norte, o primeiro turno I
em armas secre as que _serao o� ':ls� os ,para 11 er ar Mus-

Rio, 9 (A. N.) _ Nomeado dos, raças e credos religiosos do Campeonato Catarinense de empregadas contra Gra-Bre-lso11m, Isto e, de soldados para
pelo presidente da República que combatem os nazistas com Vela, promovido pela Federa.ção de tanha, informações recebidas: quedistas, seguidos de aviões
para presidente da Fundacão õ sacrifício da própria vida.

Vela e Mot�r de Sta. Catarln,:" no aquí trazem rumores fantásti- que aterrisam e levantam vôo
, quol tomarao parte as seguIntes .

.

A • •

Brasil Centra}, toma posse ho- Soube-se que o govêrno do rei guarnições: Mário Noceti __ Joel COS que circulam de boca em a muito pouca velocidade.
je, perante o ministro da Jus- Pedro tentou retirar da círcu- Longe; dr. João Moritz -- dr. Felix bôca na Alemanha. Os mes- I Segundo, gigantescos alto
tiça, o ministro João Alberto. lação o comunicado de ontem, Schaefer; dr. Vergilio Gualberto _

mos rumores correm nas zonas falantes, recentemente inven-
À Fundação Brasil Central anunciando o govêrno de Tito.

Fel L:. Tuma; Al�o Linhar.es � Os_ni mais afastadas do Reich. tados, lançarão dia e noite
.

d
' Raffs; do Iate Clube F'Ior ionôpo lís. . ,

d
.

I
I

t t 'd d'
_

cria a por recente decreto do de só contar com o apôío da Ademar N. Pires _ Almir Baixo; El.S aqui OIS exemp OS SU-
I
cons an es rui OS na. rreçao

chefe do govêrno, incumbem esquerda já era demasiado tar- Rafael Linhares -- Jales Tinoco; gestívos: I da Inglaterra, destrumdo os

os trabalhos de desbravamento de. Nos meios bem informa- Rafael Linhares Filho -- José Mar- Primeiro, os alemães proje- mervos da população.
e po t d

. _ tins; José Büchele . - Marçal Silva, �

,

voamen O as regioes com- dos salienta-se que o general
p:eendidas na rota da expedi- Tito e os seus partidários aca-

dos Veleiros da Ilha. Oracão do Papa pela 10 problema
çao ao Roncador-Xingú, ora

I barão reconhecidos pelos Alia- Várias paz do mundo! dos menores
e� anda�ento, s?b os auspí- dos como os principais repre- A C.B.D. conced€u licença ao �(� dia (!; .:\'. Sra .. �� fon,ceiçàe;, I Porto Alegre, 10 (A. N.) -

ClOS_ da Coordenaçao da MObili-il sentantes e dirigentes do povo Internacional, de P. Alegre, para
() _J�adl() \ atícano III ar IOU ° se- O sr. Orlando Seabra Lopes,

E �LlJ11te: , 'do h f d tzaçao conomica. [ugoeslavo. disputar varias partidas no Para- '

"Hoje é o dia da festa <la Santa �e lCO.-C e e o ?epar amen-ná e S. Catarina. :\Iôe Imaculada. Como nos aUI0S to Nacional da Criança, no Es-
-Avila e Tesourinha receberam' passados, grandes celebrações f'o- tado realizou meticuloso in-6timas propostas do São Paulo, P E

'

Palmeiras e Corinthians. rum feitas e111 H Ol:na, na raça �'s- quérito entre as famílias desta'
punha. A embaixada espanhole T ·t, I f'ilh-o zagueiro gaucho Voz assina enviou um grande presente de fIo ,apl a, que po.ssuem lOS.

rá contráto com o Fluminense. res C a própria embaixada estav: Do resultado, apurou-se que-O Figueirense realizou ontem, rlcarncu te adornada com flores". :lentre 2.051 menores observa-à tarde, rigoroso exercicio de con- 1
junto.

Na 1.l1c5ma 0c::.asião ° locu�or ,el ios apenas 353 se apresentam1 seguinte oraçao do Papa PIO XlT " .'
-O Figueirense recebeu convite 'Nessa hora trágica da histór i: .omo �egl�tados. Durante 1A942para exibí r-se nas cidades de Tu-

uununa nossos corações voltam-sr � O pnmelro semestre deste
barão e Araranguá.

I -Regressou de sua viagem ao sul »ara a intercessão d.a Vir-gem _lma mo, foram amparados pelo
d E d o d S 11 (.'ulad�. lnl1l�1,l'ra5 rU.lI1as morais l uizado de menores 694 meno-

• o sta o, o sr. rlan o carpe i, maí criais a ISSO 111e Impelem. Quan- . b d

I
proprietario da "Casa Santa Rosa" Ia desgraça e angustia! Quanto, es. de am os os se�os, os
e dinamico presidente do Figuei- lares arruinados ! Oh. I Bainha d. [uais 331 eram deliquentes.

I. re��ecÍiretoria do gremio alvi negro paz - nós oramos a vos, palra que rodo esse cuidadoso trabalho
reune se hoje, à noite.

a paz volte il terra. Daa naz às nos- será enviado às autoridades do
sas almas. Dai-nos paz e que pos

������������������������������I
-O Figueirense convidou o sele-

santos ver as a rrnas novamente Estado, devendo ser apresenta-.
cionado gaucho para disputar u- d S d C f

A •

, depostas, Oh! Santa Mãe - nó- O na egun a on erenCla
_ I ma partida nesta capital. .

f N' I d P t
_

'I f'A ec
-

-I d C'h T
� rognmos a vos, para que açais pa l aciona e ro eçao a n an-

r onquls.la e '" ang- e -Efet�ar se·á domingo, p r óxirno , rar a onda de ódio e neo-paganis- .

. . I no .estad�o. de Pc.caemb_u, o pz-i -

l1l0 que está envolvendo o mundo
Cla.

CHUNG-KING, 9 (u. P.) - As tropas chinesas reconquista-: n:euo preho entre paulIstas e co- E que o amor e a verdadeira P>U
--------------

ram a importante cidade de Chans-Té durante as primeiras horas I nocos. I possam mais uma vez voltar a: VENDE-SE Lglie�:gUsae-mfonMe Iens:d h- d h' eh T' f
'O

ioad I' , IA d t 11'- coração dos homens". �

a man a e 0Je. _ ang- e ora ocupa a pe os Japoneses, ha 6 epor a�ao tre - Vitrola, com os resrecü","dias, depois de uma luta que durou duas semanas. I de estudantes Comunicado vos discos - lições completas.
_ Estocolmo, 9 (U. P.) - Os Informações nesta redação.

CHUNG-K�NG, 10 (U. �.) _

AI de Chung-Ki ng lançar-am edições primeiros cem estudantes no- ARGEL, 9 (U: P.) - O Alto-Co 3 vv- l
derreta sof�ld[ll na, manh� de on- c:;t�·a.s, . anunciando a espetacôlar l'ugueses presos em Oslo pelos manuo comulUcou o seguinte:
t�J1l peh).s Japoneses n:: cldaue de I vl.to.na dos soldados de Chiang-: nazistas' foram deportados i "Operações terrestres - Hegistru
Chal��- [ e tem pr�porçoe.s de. ;re�'-I -I�a�-S.hek, que .agora perseguem os t ,�·t AI � ram-se numerosas ações locais :};l
dadell o d�sastre. E ,!l maIOr vLÍona i lllpOI11COS el11 fUgll, punI o nordes-' on em, � nOl e, para a erna, "

.' .

.

,

que os chJl1l'ses obtem em 9 meses te. , nha. FOl o que Informou ;].n1a frente do QUlIIlo Exer Nto, hàvendo

�le en�arniçada luta só comparável _____. _.

=-'-==�:_ agência noticiosa sueca. f'aJ. nossas forças realizado limitados

� ful'w .da ,ba.Lalha. pela posse .oe I PERDEU -SE tam detalhes sôbre se essas de-
I
avanços no terreno ll10nta:nhoso 'J

Shanghal .. Esla aSSlll1 tel111)o1'al'la- t
_

. .'
_

� . oeste de Feli"nano A rinci )a1 ta··
menle dctlda, com a reconquista dt�

I
nas imediações (10 cOllu'l'cio a porvaçoes plossegUlrao ape�al "". PI,

Chang-Té, a campsmba japonesa parte inferior !lI' uma car:eta I do protesto efetuado pelo go-. refa das mesmas fOI tomar os 111-

pelo cl()J�lÍn_io dEU pa,r�e l1ler!dion�l PACI{ER. Gratifica-se a pessoa que vêrno da Suécia. Como se re-I nhos de metralhadoras estabeleci·
da prOVlnCla de Hona. Os JornaiS entrega-la llesta redação. I corda, encontram-se presos l1a· dos pelo inimigo. No setor ('entral,

Noruega 1200 estudantes e 20 o inimigo foi desalojado de lodo o

professores. monte Camino, exeeto na, failda
norte ocidental, onde permanecem
ainda alguns grupos adversários.

Faz hoje um ano que foi desi- As tropas do Oitavo Exército con·
gnado para ocupar o cargo de

I
tinuam estreito contacto com o il1i-

I sub-delegado de Polícia do Estreito . . ...

(João Pessoa) o sr. comissário Ju- n1Jgo na zona htoral do Adl'latIco,
venal Farias. sendo que nas imediações de 01'
Educado, conciliador e benévolo, sogna, onde ai luta, é intensa, <'S

sem deixar de ser justo e rigoroso nossas tropas conse"uiram 111e1110-
como é pr6prio das atribuições . _

'"
.

daquele cargo, o sr. Juvenal Farias ral' suas posiçoes. O mau tempo
tem-se mostrado à altura das suas voltou a restringir as operações.
espinhosas funções, grangeando, por
isso, a estima da população da
quele distrito j osiHense.

I Sedas estampadas em cortes

CONTRa CUPA,
QUEDA DOS CA
BELOS E DEMAIS
AFECCOES DO
COURO CABELUDO.
TÓNICO CAPILAR
pOÍl�EXéEtÊNW,

Reversíveis -lergalbas
Maravilhoso sorrimento na

CASA ROMANOS
Rua Conselheiro Mafra, 26.

alemães

CIA. De· ÇIG:ARRo,g SOUZA' CRUIZ-�. -

_ ...- ---- '''--�_. -.. -

e projetoso ESTADO Esportivo Sonhos

É MAIS QUE ÚlI
NOME, É UM
il.M.BOLOI

Sub·delegado do Estreitá
DESQUITENa pr6xima segunda-feira, o Tri·

bunal julgará a apelação de des
quite n. 344, da comarca de Itajaí,
em que é Cipelante o dr. Juiz de
Direito e são apelados João Hen'
rique Hilário e sua mulher. Rela·
tor o sr. des. Silveira de Sousa e

revisor o sr. des .. Edgar Pedreira.

00 NO lJRS O
Querem saber ....

Afim de serem preenchidas diversas vagas existentes nesta Filial.
fica, a partir desta data, aberta a inscrição para candidatos [soltei'
ros) às provas para o cargo de praticante, devendo os do sexo mas'

culino apresentarem caderneta de reservista, certidão de idade e ates'
todo de saúde; e as do sexo feminino, atestado de saúde e certidão
de idade.

O concurso constará das seguintes disciplinas: Ingl�s e Franc�s
[tradução], Contabilidade Bancária, Geografia, Matemática, Portu'
guês e Dactilografia.

A inscrição encerrar-se-á no dia 20 do corrente, às 13 horas.
Quaisquer outras informações poderão ser prestadas aos interes'

sodas, diariamente, das 13 ás 15 horas, na Séde desta Filial.
Florianópolis, 9 de Dezembro de 1943.

BANCO NACIONAL DO COMERCIO S.A.

Istambul, 10 (U. P.) Re-
vela-se que os funcionários da
embaixada nazista no Cairo
estão sumamente interessados
nos últimos acontecimentos
políticos em que a Turquia to
mou parte. Consta ademais
que os agentes nazistas estão
realizando grandes esfôrços
para conhecer particularmen
te os acôrdos assinados, no

Cairo, entre a Turquia, a 1n-
glaterra e o.S Estados-Unidos. Grunadas incendiárias contra LeningradoMedidas de higiene MOSCOU, 10 (D. P.) - Os ca;nhões alemães de grande aI-

.

�I cance estão bombardeando a cidade de Leningrado. Dizem aS
.
Belem, 10. (A.�.) -- A �edl�a da notícias que os nazistas empregam projéteis de fósforos, cüJJ1

lnterventorla sobre a mais rlgoro- f't d b b
.

d'" '!:IS
sa higiene de Hotéis e Botequins O,�esmo e eI o as om_ as �n?en UlJna�, serudo numerosas

.

foi recebida da forma mais sim- VItImas entre a populaçao CIvIl de Lemngrado. Entrementes,
pática pela !,opulação. E as_ gerais os exércitos russos da Ucrânia Central. depois de um avanÇa
transform�çoes por que. estao pas- de 32 quilômetros nestas últimas 48 horas conseO'uiram co":sondo mUltas estabele(nmentos a- . , . .' . I:> .•

�
testam os bons resultados de mes' tal' a lmha ferrea de Zhenemenka e Nlkolal, ameaçando agorl!'
ma,

• a cidade de Kirovgra<1, __ .-----'

GUIDO BOTT ORLANDO FERNANDES
ContadorGerente

6 v.
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