
o novo govêrno grego nas montanhas
CAIRO, 14 (Um P�) -- FOI ORG,ANIZADO, NAS MONTANHAS DA GRÉCIA, UM
NOVO GOVÊRNO DE LIBERTAÇÃO NACIONAL, SEMELHANTE AO DO MARE
CHAL TITO DA JUGOSLAVIA. INFORMAÇÕES PROCEDENTES DE ATENAS
INDICAM QUE O NOVO GOVÊRNO É DIRIGIDO PELO SENHOR SALAVOS,
EX-REITOR DA UN.lVERSIDADE DE ATENAS1 E OUE FOI DEPORTADO COMO
ESQUERDISTA PARA AS ILHAS CíCLADAS PELO GOVÊRNO DE -M ETAXAS.

LEMO
128 contos para os
pobres de: Lisboa
Lisboa, 14 (U, P.) - O comen

dador Paulo Felisberto Peixoto da
Fonseca, grande Iilantropo luso,
residente no Rio de Janeiro, man
dou proceder à entr ega, ao cardeal
Cerejeir-a, de .nm donativo de 128
contos para ser disnríbuido entre
os pobres da capital portuguesa,
e111 comemonaçâo ao dia de hoje,
em que cormplela o seu 78° aniver
sário. O caodeal, depois de celebra
da missa CIll1 acão de graças, encar
regou as delegações de São Vicente
de Paula a proceder à distribuicão
das esmolas. Os diários Iishoetas,
por sua vez, teCem os maios e.1ogio-
80,S comenta,r,ios ao mag,nânimo
gesto do comendador FonSleca.

Já nos
ARGEL, 14 (U. P.) - As tropas do Oitavo Exército britâni

co avançaram ontem até os subúrbios de Ortona. Informam de Ar�
gel que os soldados britânicos já estão combatendo praticamente
dentro da cidade, que deverá caír, a qualquer momento, em poder
dos Aliados. As tropas atacantes conseguiram repelir, com pleno
êxito, os contra�ataques lançados pelas formações motorizadas na

zistas.

subúrbios de Ortona

Cherkassy
,

caiu

o
Para os doces .....

Rio, 15 (A. N.) - O diretor
do Serviço de Racionamento
acaba de informar a um ves

pertino local que realmente na

segunda quinzena de dezem
bro todos os consumidores te
rão, por cabeça, mais meio qui
lo de açúcar, "para doces de
Natal". Para atender essa dife-

se:V�����; ��l}��!')rece�:r��� O discurso �o sr. Inlhouy Edeucom simpatia a notícia sôbre Londres, 14 (U. P.) - Em guerra com o Japão. Anthonyo acôrdo russo-checo. Segundo seu discurso de ontem, disse o Eden afirmou, finalmente, quese informa, trata-se de uma
sr. Anthony Eden que, como :) o objetivo dos Aliados é desdas medidas tomadas pelos primeiro ministro Winston truir a Alemanha nazista e o

Aliados para estabelecer a sua Churchill encontra-se ainda Japão. Chamou a atenção,solidariedade durante a recons fóra da Grã-Bretanha e por também, para o fato de quetruç�o de após guerra. Não se êsse motivo não podia íntor- paz negociada, seja com a

Rumo
'

Bessarábía e
'

P 10.14.OI
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a
I co�slder� e:n. Londres que o

mar, pessoalmente, a Câmara Alemanha ou Japão, equivalea a o ,acordo signífique uma tentatí- sôbre os resultados das conte- rá a platar a semente de ter-
MOSCOU, 15 (U. P.) - Havendo destroçado o resto das va russa orga.mzar um bloco rências do Cairo e de Teerã. ceira guerra mundial.

castigadas fôrças alemãs a oeste de Kiev, o exército russo eslavo .. O refe�ldo pacto e com- Afirmou, ainda, o sr. Anthony ,._.. _ ._ _•••

prossegue reconquistando posições de importância e apronta- preendído mais con�o. uma re- Eden que, como consequência
se para se lançar, novamente, com todo seu poderio, em díre- cuperaçao da e�tablIJdade eu-

r da reunião de Teerã, passou a

ção à Bessarabia e à antiga fronteira polonesa. ropeia, a qual f?I posta por .ter- ter ainda maior confiança na
ra em consequencla do acordo colaboração futura entre 03

Precisamos de 20 mil enfermeiras !
..

---;�ii�::i:Í��;:·��
..

�O�:i=�r�:3J!���:S��i:;le� QRIO, 15 (E.) - Em entrevista concedida a um vespertino local, 11 ma, hoje já resolvido, - adian- ue remorso!
propósito do congresso de diretores de �,scolas de enfer!llelr�s, recem-

V I
-

-I
tou Eden - causava certas Niterói, 15 (E.) - O operá-realizado nos Estados Unidos, a sra. Laís Neto dos ReIs, diretora da a e como o CIVI apreensões há pouco mais de rio Alberto Silva procurou aescola de enfermeiras Anal Néri, disse que ° Brasil precisa for.mar ,:,20 I

' um
. la's ho

í

demo2 O A t A R 15 (A N) O C ano, II , ie. po s polícia, para entregar um reló-mil enfermeiras técnicas e que possue apenas 1. O. crescen ou: 10, .,
- onse-

escola Ana Néri tem capacidade, apenas, para formar 200 �o:,as, �nfer- lho Nacional de Trabalho aca-
afirmar que a colaboração de gio que roubara, dizendo que

meir as por ano. Estamos empenhadas em c2r:se�Ulr d? Ministério da; ba de esclarecer que o casa- post-guerra russo anglo-norte- ,o fazia porque "o remorso lhe
Educação a ampliação dessa possibilidade. E md�spen.savel que possa- t r' r d americana será total. O titular roía as entranhas".tnos formar 500 enfermeiras, anualmente, no mínimo: O Brasil precisa men O re 19lOSO, rea iza O _na da pasta do Exterior reiterou,'
er uma grande escola de enfermeiras em calda Estado". hora da morte de um dos con- mais adiante, que os Aliados f I

- -

t O_ __ _ _- _ _ -.�- _..·.w.· ..,. ���:���� ,�y�g� os efeitos do estão firmemente decididos a a a o minis r
despojar o Japão de todos os Angora, 14 (U. P.) - Hoje
territórios que conquistou e a à tarde o ministro do Exterior
impedir que os japoneses vol- turco, senhor Menemencíoglu,
tem a efetuar, futuramente, falará no Parlamento sôbre .
novas agressões. Além disso, os assuntos tratados na confe
a China será indenizada pelos rência anglo-turco-norte-ame
damos sofridos durante a sua rícama, do Cairo.

i(m tôrno do acôrdo russo-checoeslovacoLondres, 14 (U. P.) - O
marechal Tito, com a informa
ção sôbre a Constituição Jugo
eslava, deu grande passo para
obter o imediato reconhscí
mento de seu govêrno pela
União Soviética. A constitui
cão, aprovada pelos guerrilhei
ros, designa um Conselho An
ti-fascista de Libertação Na
cional como organismo supre
mo, que Iuncionará durante a

Río, 14 (A. N.) :- O ministro guerra. Além disso, foi desig-Gaspar Dutra
. assl,�oU �lm ansa, . d m espécie de gabine-.3iutonzando sejam Hcenciados do na o u a. . _ ..

serviço ativo os conscritos que te com atribuiçôes legtslatívas
contam um ano OiU mais de

serVia,
e executivas.

co e que pertençam ao quadro, ou

sejam eX!tr�"numerá,rios d� fábri- Convíte n Carolcas, arserrais, ou estabelecbmentos U
do Exé:rc,ilto. Outro aviso �ssi.nado México 14 (U. P.) - Opelo Mínistro da Guerra diz o se- '. .

guimte : "nevem ser ldcenciados 'do agente de publicidade do ex

servioo ativo os soldados e cabos rei Carol da Rumânia revelou
que .contam 36 meses ou mais de que êste recebeu convites para
servi.9°' sem .ínterrupção de praça, visitar o Brasil Chile Guato-
e hajam permanecido nas Irlei ras, .

' ,

em virtude da suspensão do Iicen- mala, Costa RIca, Venezuela e

ciamentc de praça .do Exér-cito. O Bolívia, como hospede do go
licencialmen,t.o ora dleool'mll1ado, vêrno desses países, dando a

d�v'e se� feito dentro do P�'�zo �e entender. que o ex-soberanotrinta dias, a contar .da publicação . .

dêste Uoviso". �alvez aceite esses convites.

Londres, 14 (U. P.) - Cher
kassy encontra-se em poder

Idas fôrças soviéticas. Foi o

que informou oficialmente a

emissora de Berlim, ao anun

ciar a evacuação daquela cida
de pelas fôrças germânicas.
Segundo os nazistas, "a reti
rada verificou-se em ordem ,.

,

sendo destruidas, com antece
dência, as instalações milita
res de Cherkassy. Deve-se re

cordar, entretanto, que os ale
mães informaram, há dias,
que em Cherkassy russos e na

zistas estavam empenhados
em furiosos combates. Em vis
ta disso, deve-se deduzir que
os alemães abandonaram Cher
kassy sob forte pressão russa

e fugiram daquela cidade per
seguidos, de perto, pelos guer
rilheiros soviéticos.

Ano XXIX I Florianópolls- Quarta-feira, 15 de Dezembro de 1943 I
rença, serão necessárias mais

H. 8986 de 20 mil sacas de açúcar.I
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A ConstituiCão da
Jugoesláviõ

.

Moscou, 14 (U. P.) - "O i de Munique, quando os Alia-
acôrdo russo' - checoeslovaco dos capitularam diante das

exigências de Hitler.

lávia, pois considera indispen
sável dar apôio ao exército
guerrilheiro. Acredita-se que
êsse fato esteja relacionado
com o possível reconhecimen
to do govêrno do marechal Ti
to pelos dirigentes russos.

Dois avisos ao gral.
Gaspar Dutra

representa um dos aconteci
mentos mais importantes da
nossa história nacional"
afirmou o presidente da Ch8-
coeslováquia, sr. Eduardo Be
nes, ao referir-se ao acôrdo as

sinado em Moscou. O chefe do
govêrno checoeslovaco desta
cou que o pacto firmado entre
os dois países será um dos vín
culos da ordem futura e bene
ficiaria não só a Rússia e a

Checoeslováquia, mas, tam
bém, a todos os Aliados, pois
representa uma garantia para
a paz européia.

Moscou, 14 (U. P.) - O go
vêrno russo resolveu enviar
uma missão militar à Jugoes-

posse de KivorovgradLONDRES, 14 (U. P.) - Os russos aumentaram conside
ravelmente a pressão que vêm exercendo no setor de Kírovo
grad, na zona da curva do Dnieper. A emissora de Berlim ad
mitiu oficialmente que os russos conseguiram forçar as linhas
nazistas e avançar ligeiramente na direção de Kirovograd. Ao
que parece, está-se travando furiosa batalha, cuja sorte deci
dirá. a posse daquela importante localidade da curva do Dnie
per.

Pela

At - I A despesa com o

ençao . cinema póde ser ti
rada com a venda de papel velho.
Compramos a Cr$ 0,40 o quilo.
Rua Francisco Tolentino. 3.

Chapéus PRAUft
Pijames
na casa

PARA1S()
Rua Fel. Schmidt Fone 1629

tvy." _._ ..........,..,. _ ...-,;.

'Comentários de «La :Manana)
MONTEVIDEU, 15 (u. P.) - 9 jornal "La �aiíanà:' cumen,ta. edi

torialmente a colaJborR.ção cio BrasIl com as NaçoesA UnIdas, r�f�r!l�d?
Se pat'Ucuhllrmente à notícia da l:�l1?eSsu de �lma f<?rça expedl.clOnal'lado pais vizinho para o norte da AfrIca. Terll1�na o ,Jornal, expt e�sàl1c1o
() seguinte: "Bem s2,tiSlfcitos, pois, devem senhr-se os nossos Irmaos do
:Brasil pela forma all1pla e efetiva CO!ll que souberam. l}onrar seus COI11-

Promissos palra com ° resto cio contlllente, pe�a declsao a.�otada, qlle
denota a disposição em que se acham de con.hnu:a,r CUl11pl !IH1?-os� "semacilações nem reservas, em todos os terrenos. Ben� sahsfe�ta I",ual
ente deve estar a América do Sul por ve.r que nao tardara a estar

galha,rdamenle representada no campo da gigantesca luta, que ora se

\rilVII para a s;:l!vaçàQ e Hbmladc do mpndÇl",

Intenso ataque
Argel, 14 (U. P.) - A avia

cão aliada bombardeou, On

tem, intensamente, as locali
dades de Spalato e Sibe1nik, na
Jugoeslavia, incendiando vá
rios qua,rteirõt;lS.

invasão pelo sueste
ZURIQUE, 15 (U. P.). - Círculos bem informados desta

capital asseguram que os alemães esperam que a invasão alia
da se verificará pelo sueste europeu, pois se confirmou que
estão sendo enviados aos Balcãs e às zonas insulares maIs
Itmeaçadas c(lmboios carregados de imenso material bélicO,

Esperam a

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Trágica ocorrência no
aeroporto «Santos

Dumont»
Cerca das 10,30 horas do dia 11,

um avião do «Panair», que vinha
do norte, 00 fazer a manobra per
ra descer, na pista do aeroporto
"Santos Dumont", apanhou, com
uma das asas, dois soldados da
Polícia Militar que se achavam no

local, em serviço de patrulha. Um
dos referidos militares teve morte
instantânea e o outro recebeu vá
rias contusões, sendo levado ao

Hospital de Pronto Socorro, em es
tado grave.
Ambos os cavalos, que as víti

runs montavam na ocasião do de-
sastre, foram mortos pela rabana
da da asa do avião.
O soldc.do ferido no acidente, que

se chama Lutalmo Marques Perei-

Ira,
era o cabo comandante da po

:

trulha, conta 28 anos de idade, é Nova Yurk (De Hobcrt Norton -lll1l1<lHio poderia obter tal co nso li- S. Valeriano, MarUr
casado e resei.:!e à rua It irrqu n

'

18, �:Xdlls:�idadc do ,e: E. ��. l�ara "O i dação. A. inv:r�ão da situação .mi.I!- Viveu este sa�to n�s tempos tur-
casa I. Depois de .sccor-r ido apre·ll:.slddo rr-r- A p ol il ir-a sí ntéti cu do lar, as Iormi dáveis derrotas, i n Il i- bulentos das mlgraçoes dos povos.

sent?,va s.irrtorno.s de

aluc;nação,,'
naz ismo, organizada por Hj.[]cI· pa-! uid as a'os naz istas pelas tropas br i- A miséria causa�a pelas invasões

mctIvada, ao que porece, pela forte, "

•.

, " I das hordas germanicas lhe obsiu
pancada que reoebeu na cabeca. ra satisf'azer os seus inst

í

ntos de l ân icas e aliadas c a revolta ele to- amplo campo de ação para o exer-
- ,

.

-

IdOI�l�.nio e de destruição do unindo dos os povos o,primidos, lev}�nlou I cí�io _
das ob,las da m�selicGrdiac i vi lizarlo, necessitou engendrar UIll pouco o veo que encohr i a a

I
crista. Uma VIda de estnta o bser

um deus que pudesse ser antcp os- vista dos alemães. O povo alemão vân;i.a dos preceitos da doutrina
t I

- , . catohca preparou-o para os atos() ao povo <li emao para anular os comeca a ver hoje, o erro em que bl' d b -

d.
,... .." ': , .

I
su irnes e a negaçao e espren-

e-IloSI namcn los an ti-maz ístas prega- Incídiu ao acreditar no dornin i o dimento e o iortaleceu, quando o

elos pelo Cristianismo. Hitler criou I1HIIlJdia'l por parte da Alemanha, As peso das de5g�OçaS públicas amea

pnru isso t.m deus também sintéti- desercões aumentam dia a dia. A çavam esmaga-lo. O chefe germâ-
.,

,.
I nico Genserico moveu uma pe:rse-revolta popular esta dclíneanrlo-se '

gUl' a-o l' pl I t t'ç rn acave con ra os co 0-
cada vez com maior intensidade e licos. Não podia faltar que o olhos
o crepúsculo do nazismo 111lCla-Se dos verdugos caissem sôbre urr. ho
r-apidamente abrindo para a Ale- mem que tanto se distinguia por

manha e para a Europa oprimida s�a fé. Valeriano foi �reso; mas,
.

nuc lhe deram morte VIolenta. Que-
perspectlvas ele paz c ele Iiberd a- riam atormentar o santo octoge-
de. nário por muito mais tempo do

que levava a espada em tirar-lhe
a vida. Por isto, foi exposto às in
tempéries do tempo, proibindo-se
o tedos socoressem o mart'ir. E
assim, abandonado por todos, mor.

não tiveram dúvidas em acornpa- Caixa postal - 37. Rua João Pinto _'.... I reu êle de inanição.
nh ar () nazismo alruvés as suas vi- Flonanõpoll.

1Sub-a&'ente8 n08 PEl'isn,c1rAPaiDSOmtLW.iclPto.
d" -.-.-•••

/::i

-.- ----- ---- ....,.

Ió r ius na Europa. Hit ler prccon i-
sou a durucào eterna dessa nova

religiúo que invadiu o PO\'o ale-
caso, _

I
Bolsas, modernas na

como 111::.1\), esque cenr 'o todavia que só- CASA ROMANOS
Imente a vilór i a do nazismo
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t4.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
Sernestr e Cr$ 45,00
Tr+mestre CrI 25.00

Anúncio! mediante contrato

SE�iJAS
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas nos .balcões da

Oasa SANTA BOSA
Diariamente receoemos novidades

RUA FELIPE SCHMIDT, S4 - FONE 1514

o Deus sintético de Hitler o
Os originais, mesmo não pu.

I
b li cadns, não serão devolvi.

dos.

A direção não se responsa
biliza pelos conceito! emítk

I
cios nos artigos assinados

A cooperacão do
corpo médico .U

PILULAS DE BRISTOL
actuam de accõr
do com as leis na

turaes, limpando
o estomago sem o

violentar. AG�NClhl> E REPRESENTAÇ�E8

santo do dia

Fi.ladélfiu, novembro - ·(li\'TEH
A�1EHJCANA) - Muiltos oficiais
e soldados do Quinto Exérci lo dO'8
Estados Unidos, que Iur am feridos
e dentro de pouco tempo já esta-
varn novamente na ativa, teriam
morrido, se não Iôsse o eficiente
trabalho do Corpo Xlédico.
Esla foi a declaração elo general

Clark, comandante daquele Exér
cito, ao general Norrnun T. Kírk,
do Corpo de Cirugiôes das fôrças
armadas amer-icanas.
Dcsde o primeiro dia de desem

barque em Saler-no até 25 de se

tembro, for-am hospitatizados ....

3.335 feridos, dos quais morreram

apenas 42. Um dos hospitais esta
va localizado Duma d istânci a de
três a quatro mi lhas do front e ou

tro ainda mais perto e funciona
ram perIe inaeuente, apesar das pió
res condições enfrentadas. Quando
instalados, nenhum dêles tinha en

fermei-ras.
Dois mil e sessenta e um dêsses

casos foram evaouados para o Nor
te da África por mar e por ar, ten
do si do mandado citar em ordem
do dia a bravura e dedicaç'ão com

que se elIÍljJregou um bata.lhão de
médicos, numa das praias, sob pe
sado fogo de artilharia.
Dentre as dificuldades encontra

das, o general Clark ci10u a com

pIela falta de material méd,jc'o ade

<lua/do para um hospital e o tor

pedeamento de um navio-hos,pital,
qne trazia enfermeiras.

,-

A média do número de mortos,
enltre os feridos hos.pitalizados de
declara o general KJrk, foi de 2,5%.
Neste número só se computam os

{j'ue morrem nos hospitais e não
na frente da b::jtalha,. e o seu nivel
é assim baixo devido ao uso do

pItiSll1la sangu,íneo para combater
H/S be/l11'orragias, e à organização e

mobl>lidarde dos serv,iços médicos,
que atendem cnm presteza on·de se

faz necessário, ministrando os cui
dados médicos e cirúrgicos e apli
cando sulfamidas contra as infec

ções.

Quem sonegar informações à Es
tatística Militar, trabalha em pról
de país inimigo. E, nesse
<"rá julgado, militarmente,
lnimillo do Rl'asil (D. E. M_).

co: a Alcmunha. Arrogando-se vir
tudes de autêm ico Cristo, o feroz
ti i tad OI' al emào não tianbeou em

apagar os últimos vestigios de to
das as religiôes humanas, sobrepon
do a tudo e a lodos, a adoração do
novo deu s. Fum a ttsad os uns e con

vencidos pela Gestapo outros, o

"Iuehrer " logrou a padromisação
da nova rcl igião gcrruân ica. Ohse
curl'ns religiosamente, os alemães

MACHADO & CIA.

no

COMPRAS e VENDAS
Tem V.S. algum objeto novo ou

usado para vender?
Ou deseja comprar qualquer

objeto para sua indústria, resi·
d�ncia, etc.? Então vá à rua Deo
doro 35 e pega informagões /Sem

compromisso à firma A. L. Alves,
que se encarrega de resolver o seu

caso,

DURANTE O MÊS DE NATftl
DÊ UM

adquirido
ESCOLHA ENTRE

PRESENTE VALIOSO E DE FINO GOSTO
na A MODELAR

Sedas, linhos, quimonos e pijamas de seda.

Jogos de Jersey, blusas finíssimas.

Boléros, capas e casacos de péh.l.
Impermeáveis para se'nhoras, homens e crianças.

Alguma joio de alto valor!

Prataria Boliviana e Mexicana.

Aparelhos de finíssima louça inglesa.

Tropicais e casemiras de linda padronagem,
recem -chegadas.

rapetes I c0ngóleuns, passadeiras, stóres.

Maillots e calças para praia.
Ternos de coroá e casemira.

Astracãs. Etc. etc. etc.

ATEKÇÃO: Acabamos de receber finissimo linho
para lençóes.

/

Quando a.lguém, tDl COtn1) e cn.va.
Iheíro da i1ustrllçiI.o ..·cima., oferecer
lhe. em amável gesto, um cálice do
exçelente a.peritivo KNOT. lemb��
S6 v. Sia. de acrescentar, ao aoorade
ceI " gentilez.. :E$TEE 1.411,.
BEl'1 O I1EU A.PERITIVO

PREDllET(J!

(l1'f PflOOUTO OA KI10TSA./IfO••COf7. E SE6UROS
� ITJ.".t.I ....

Checoslováquia
e Rússia

Moscou, 14 (D, P.) - Foi assi·
nado o trail:ado de auxílio múluo
entre a ChecoecS]ovaquia e a Hüssia.
Ambas as potências prom�leram-se
múlua assistê.ncia l1li]j,lar na pre
sente guerra co,ntra a Allcnna.,nha e,
S'eLUS satélites; concordlaram em',:
não ent.rar em nego,ciações por se�'
parado com o inimigo e, betll a�

sim, .a, não concerta,r acôrclo C0111
qua.J/ql1er potência hostíl a ambos.
Diversas clánsuJoas do tratado sa

.Ji,en.ta-m, igualmente, a que veda
aos signatários o direito de inter·
vir na's questões internas do outro
reSjPectivament,e.

PERDEU-SE
nas imediações do comércio, a

parte inferior de uma caneta
PACI{ER. Gratifica-se a pessoa que
entrega-la nesta redação.

Faça econoDlia ! COlllpre na «A CAPITAL»!
Ali. V. S. encontrará o. maior sortimento de artigos para homens e CriaD�aSG

Faça o seu presente de NATAL e ANO NOVO, comprando os artigos da Casa «A CAPITAL»)o
Linhos estr'l.ngeiros 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 - Capacetes para homens e crianças. - Rua Conselheiro Mafra, 8 .
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Shelley, - "FRANKENSTEIN - O
criador e o monstro ".«FRANKENSTEIN» Darwin, o insigne cientista, achou
possível que um dia, na vida real, um

doutor Frankenstein de carne e osso

conseguisse ;riar um homem art iti
cal semelhante ao ímag inado por Ma
ry Shelley.
"FRANKENSTEIN" é de um ra-

"FRANKENSTEIN - O criador e

o monstro" - Mary Shelley - Ro
mance cinematografado - Editora
Vecchi.

;'0 fascínio, disse Baudelaire. E isso
é indubitável, porque a fôrça suges
tiva dêste romance resiste ao tempo.
empolgaudo não só o leitor que se

de-lleita com a sua leitura na soledade
do seu gabinete, como também multi
dões inteiras, a quem faz vibrar estre
mecidas nas salas dos cinemas, desde
-(ue Hollywood levou à tela o mons

tro e seu criador. Passam-se os ano:
8 os filmes de "FRANKENSTEIN'
sucedem-se uns aos outros porque c

oúhlico pede mais e mais. sem nuncr

saciar-se de um assunto como êste
tão original e fascinante.
Êste romance é o autêntico "FRAN

KENSTEIN", o escrito por Marj
Shel ley, espôsa do imortal poeta dês
3e nome. E a presente edição é com

pleta, definitiva, estampando na cape
urna fotografia dos autores Lon Cha
ney e Cedric Hatdw icke, em uma dr
suas mais felizes interpretações el(
n,riador e do monstro.

Acaba de sair dos prelos da concei- O sensacional romance que a Casa
tuada Editora Vecchi, do Rio de Ja- Editora Vecchi acaba ele dar a lumr

neíro, em edição de esmerado acaba- foi primorosamente traduzido PO]
menta, o famoso romance de Mary' Stella Martins Paredes.

FRHnHEnSTEln
;'. ()� e o-7ItUII4ÚzD.,\ ;'�:!i'�,,�;;t�:.,,� EDITORA VECCHI

Ao
", .

c.o rrie r-cro
A Associação Comercial de F'lcr-icnôpol is apelo

para os nunca desmentidos sentimentos cívicos e

patrióticos dos srs. comerciantes locais, afim de
facilitarem aos seus empregados o comparecimento
às solenidades do Dia do Reservista (no próximo
dia 16). 3 v. - 2

Consequência dos
mãus tempos

: 0•••=
• •

IVida Socialj........, _"

ANIVERSARIOS
Trahscorre hoje o dia natalício

da exma. sra. Maria Jorge Salum,
espôsa do sr. Antônio Salum, con
ceituado comerciante e alto ex

poente do esporte em nossa terra.

Londres, dezembro - (INTER
AMERLCANA) _- Durante mais dr
30 anos, os par-isienses se d i vert i.
r ann com o ST. M. Muhucha e ser

circo de pulgas. No entanto, com"
ocupaçâo da Fr-ança pelos nazistas
as primeiras dificnldades começa
num a sursír. Agor-a, urna informa
ção recebida da Frarnça d iz que r

sr. M. Muhaicha fechou o seu circo
Pamela, a estrela, morreu e os

demais atores estão muito fracos
para trabalhar. Todos sofriam de
desnutrição aguda.

A srita. professora Vanda B.
Cláudio faz anos hoje.

Nesta data, ocorre o natalício do
sr , Roberto Lapagesse Filho.

Faz anos hoje a exma. src , Irma
Rêgo, espôsa do sr , Daniel Rêgo.

Fazem anos hoje:
sras. Maria de Lurdes Torres e

Levina Fernandes;
srs. Aristides Fernandes de Sou

sa, Olívio O. Pereira e Temístocles
Soares.
1l'\enina: Zaira Motos.

'",

Ilíát;upé..á ti..,
',� eficácia o

.'-..
. '.\ O L E O ....,.
i -' ,

.' ELECTRICO l
\

GentHezas:
Paro. agradecer a notícia recem

publicada a seu respeito, visitou
nos ontem o sr. Juvenol Farias,
sub-delegado policial do Estreito.

IDO tratamento
de dôres reumá
ticas, caímbras,
n�vralgias e dõ
res ou torcedu
ras de músculos

e tendões.
Empresas elétricas
RIO, 14 (A. N.) - o Conse

lho Nacional de Aguas e Ener

gia Elétrica está estudando
um projeto para a legalização
das empresas de eletricidade
em todo o país_

;-

Sl\ NGTJEN()I___Contém oito elementos tônicos
Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc.

Os Pálidos, DepRuperádoB.
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam.
Crianças Raquíticas rece
berão li tonificação geral

do organismo com oI

I

Nossa vi�a
OrjJ'_.

"OW.llka

1 que o nome do querosene
deriva da palavra grega «ke

ros», que signifiCa «cera»; e que
isso acontece porque antiga
mente o querosene era obtido
da distilação da cera mineral.

2 que na povoação de Kleine
Knetin, na Alemanha do

Norte, foi há pouco tempo des
coberto um cemitério cheio de
esqueletos e de preciosos obje
tos de cerâmica pertencentes às
antigas tribus germânicas.

3 que a pr-inc.ipo l fonte de
riqueza da Flórido, nos Es

tados Unidos, é a plantação e

a industrialização da laranja.

4 que as abelhas, formigas e

insetos afins são os únicos
animais que possuem um per
feito controle sôbre a determi
nação do sexo e da profissão de
seus filhos.

5 que uma teia de aranha
cujos fios medissem 6.396

metros de comprimento, pesaria
apenas 6 centigramos, 4 m il i
gramos e 6/10 de miligramo.

A marcha sôbre
Roma

6 que o pintarroxo digere com

tal rapidez que chega a co

mer cêrca de 68 minhocas por
dia, ou seja 41% do seu prório
pêso; e que se um homem mé
dio comesse nessa proporção,
deveria comer cêrca de 1:5 qui
los de alimento por dia.

CARTAZES
HOJE

Do Q. G. ALIADO NA ITÁLIA,
dezembro (INTER-AMERICA
NA) - O general Sir Harold R. L.
G. Alexander, declarando, numa

entrevista à imprensa, diz que o

avanço aliado na direção de Roma
seria d.if'icid, acrescentou: "Sei que
todas as estradas vão dar a Roma;
mas sei também que todas as est ra

das estão minadas".

AGRADECIMENTO
Tendo-me submetido, recente

mente, a delicada intervenção cirúr
gica na Casa de Saúde «São Se
bastião, venho, por êste meio, agra
decer ao médico-operador sr. dr.
Roldão Consoni o desvêlo que me

prodigalizou, nessa emergência,
pondo à prova, mais uma vez, a
sua alta capacidade de cirurgião_
Também tozrio êsts agradecimento
extensivo às carinhosas irmãs e

enfermeiros daquela casa de saú
de, que não pouparam esforços no
sentido de me verem rapidamente
res tabelecid o .
Florianópolis, 13 de Dezembro

de 1943.
OSCAR PEREIRA

Comprai na Cf SA M.lSCE
LÁNEA é saber economizar'

DO DIA
4a.telra HOJE

(INE
A's 5 e 7 1/2 horas

Um filme eletrizante e cheio de aventuras sensacionais
Richard Dix, Preston Fester e Patricia Morisolll:'

Cilada fatídica
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB)

AMIGO A'S TURRAS (Desenho)
Preços: 2,20, 1,50 e 1,00. Irnp. até 10 anos

com

A's 7,30 horas:
Ultima Exibição do filme que é um monumento ao valor e à

nobreza humana, com Grant Taylor e Betty Briant·

40 mil cavaleiros
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB Nat.)

Preço único 1,50. Impr. até 10 anos

AMANHÃ - UM POEMA DE AMOREDE DOR:

Sangue e amot
Domingo: Betty Grabe, Victor Mature e Jack Oakie, no tec

nicólor que é uma festa para os olhos e uma delícia
para os ouvidos:

Canção do Havaí

(lHE «IMPERIAL»

F"ARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
Entrei. • domicílio

Atencão ! ..._:, .

Contabilistas
DE ACÔRDO com o artigo 39, do decreto-lei

n. 4_1'18, 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
"Emprêsa In termediária", de M. L. AraÚJO, estabe
lecida à praça 15 de novembro, 23 - 1.0 andar.

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

Lí a respeito de um quadro
pintado sôbre .madeira, de Boti
celli - notável artista da Renas
cença. Depois de quatro séculos,
o tempo ameaçava destrui-lo. Foi
quando 'um célebre, restaurador
de quadros empreendeu a difícil
tarefa de salvá-lo. Cobriu a , su

perfície pintada, com sucessivas
camadas de papel especial e,
usando perícia e habilidade, foi
retirando do outro lado a madei
ra deteriorada, com o ,maxlmo
cuidado. Colocou depois a delga
da e fina camada, onde se encon

trava � pintura, sôbre a inova pe
ça de madeira, capaz de resistir
mais alguns séculos. Cêrca de um

ano levou o restaurador de qua
dros para executar a sua tarefa.
Por que tanto cuidado, tanto

esfôrço, 'tanta paciência de um
técnico :numa tarefa dessa matu
reza? Por causa do seu grande
valor. Era .d o célebre Bnti cel li,
Valeria, no século dezenove, uma
fortuna.
Jesús veio ao mundo restaurar

o quadro da vida .humana.
O homem-obra-prima da nata

reza criada por Deus - se dete
riorou de tal modo, que perdeu a

sua semelhança com o Criador.
Corno se alterou êsse quadro, não
sabemos; mas sabemos como êle
poderá ser restaurado. Jesús .vei»
para isso. Veio 'para devolver ao
homem a sua feliz condicão 'de fi
lho de Deus. Eis a mensagem do
Natal: "Glória a Deus mas altu
ras e 'paz na terra 'aos homens de
boa vontade". Jesús veio, Ele é o

grande ·técnico, conhecedor per
feito das mais profundas necessi
dades do coração humano. Ele ;._
o Mestre infalível, o lsábio por ex
celência, o especialista do cará
ter. Sua missão está assim iresu
mida: "Veio buscar e salvar o

que se havia 'perdido"_
É contra a economia divina

pensar que 10 plano de Deus a res

peito do homem se encerra com a
morte. A ânsia de viver, que exis
te no coração do homem, é mais
do que um imstinto : é uma lintui
ção, uma certeza -de que a vida
é um bem que .precisa ser conser
"ado e que não se pó de circuns
crever ao tempo delimitado entre
e berço e o túmulo. Se não fôsse
assim, a vida humana assumiria
as proporções de -tragédia.

Se a vida eterna fôsse mito, a
vida terrena seria apenas tsonho
bom, que acabaria em pesadêlo;
porque o homem, ,neste mundo,
segundo a experiência comum,
vai de espectativas róseas, Ipara
o desencantamento da realidade
crua" quase sempre indesejável.
Jesús, como restaurador da vi

da humana, realiza a 'sua 'obra
com paciência, com brandura.
com amor, respeitando a liberda:
de do homem. Ele aplica os re
cursos da sua graça como um ho
mem que. experimenta. paciente
mente as chaves de um mólho
uma após outra, até acertar co�
aquela que, .ajustando-seà fecha
dura, lhe abra a 'porta da casa em
que deseja residir. Os conselhos
de um amigo, a leitura de bons
livros, e, .às vezes, as próprias
enfermidades e provações são
chaves que 'estão sendo aplicadas
ao coração do homem. Mas, que
chave .poderá ser comparada aos

Evangelhos? É iaí que encontra
mos êsse apêlo : "Eis que estou à
porta, e bato: se alguem ouvir a

minha voz, e abrir a porta, entra
rei em \sua casa, e com êle cea

rei, e êle comigo".
"Há vidas que são com.o para

gens oceânicas: rugidoras ,à 'Su

perfície, enquanto que na profun
didade ,reina ,doce paz e misterio
so silêncio"_
Outras vidas há que têm tanto

de placidez exterior como deses
pero llas entranhas. Estas são co
mo lindas montanhas cobertas de
pinheiros I;l ·de neve, ocultando
em seu seio as lavas destruidoras
de um vulcão_ ,São quadros de va

lor infinito que precisam Iser .res
tMIrados. Jesús de Nazaré �em
poder para restaurá-los.
Florianópolis, 12 de dezembro

de 1943.
J. :ALCÁNTARA SANTOS

....

_··Iõs···s·óírê�dô·rês··
..·�

Dra. L. GALHARDO-Ex
médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

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

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente'
nome, idade, endereço e en

velope se I ado para ares

P08tca.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o .ESTADO...;.;Quarla.felra, 15 de Dezembro de 1943

Departamento Administrativo
Servíco Público•

do' Uma de lldolpbe
�IenjouHollywood, dcz ombrn ux-

lHVISÃO DE SEL1�rÃO I TEn.-A�LEHlCA"'A) Adolph e

Para conhecimento dos snrs. Candidatos, -'tornamos pública a escala I :.\Ien.1011. o couhec i d o astro de Hol

dy� 'p�ovas ai serem realizadas nesta Capit a I, nos próximos dias, no lvwood, ao regressar r-e.ccntr-mcntc ]
Edif'icin do Instituto de Educação, na Hua Saldanha Marinho. - . ,., l

ALMOXARIFE ele Mia ex cursuo a. vari as frentes (e :p... IU�[11 Precisa-se alugar um�, I �itoriosa por todos
,

Dia 15 de dezembro, às 19 horas - :�l\'cl mental e Aptidão - Le- batalh a, em compunh i a (Ie outros iI�1I) ai se poss,Avel, com .mo· O·S o""e!:lllno"glslaç�o (,I,e Material e A�llllinisLraçã() ele Almoxa,rifados,. I astros e estrel as que foram reali- v ets, de pr ef'er ência nas irne-
'It UI ..,

,
DIa lu d,e .clezeml�r?, a,s 19 �o,rr::.; - Merr-cologia c Noções de Estatís-I zar espuláonlos p ara divertir os di

-

d I dtica, Matemática e Ciências Flsicas. I " ,Iaçoes e a gume. as nossas LONDRES - (Por Donald
CONTADOR soldados aliu dos, declarou: Leve] praias. Informações na gerência Stinsom - Exclusividade do

Dia lIi de dezembro, às 19 horas - Contabilidade Geral e Conta- a melhor massugem do mundo - do "Estado". V .. 3 C. E. C, para "O ESTADO") _

hilidadc Pública. 'I· dei um passe i o num "jeep ".
Dia 17 de dezembro, às 18 horas _ Escrituraçâo e Perícia Contábil. _.-........_w.r.........,..· ..........---w...... CASA Família de tro to- Desde 1939, quanào irrompeu

tl'stl'c])ai.�� 20 de dezembro, às 19 horus - Xlatemática e Noções de Esta-I T, IRO DE GUICRRA 40
mento deseja alugar a guerra na Europa, a Norue-

i; uma, com 3 04 qurrr- ga estava destinada a desem
Di� 21 :1e d�zelIlbro, às 19 horas - Português c Noções ele Direito Eleição da nova Diretoria tos e que tenha todas as insta- penhar papel de grande rele-
Legislação FIscal D d d C Ih D l ib loções necessa'rl·as. Telefonar ao
"'. c , e or em o onse o e 1 era vâncía no cenário dos trans ..

,. GUARDA-LIVROS. tivo, convoco todos os associados Hotel Central para; senhor Sebos- " ._,

Dia 14 de dezembro, às HJ horas _ Contabilidade mercantil e No- dêste T, G. para a reunião de tião Araujo. 4 v 3 portes aliados. O ataque naZIS-

ções �e (�ontabilidade Púplica. ,
Assembléia Gerar, que terá lugar ta á Noruega veio precípítar

Di a 1;) de dezembro, as 19 horas - Conhecimentos gerais. Maí emú- nesta Caserna na Avenida Mauro Sementes essa valiosa cooperação do po-tica e Noções de Estatística, Ramos no di� vinte do corrente, aliJ. A ,

J)' 1(' d d b
.

I
' vo noruegues a causa das Na-

la ) e ezern 1'0, as 19 ror-as - Português. às 20 horas, a·fim·de que se pro' A Floricultura, avisa aos seus -

DACTJL(')GHAFO ceda à eleição da nova Diretoria, fregueses que recebeu grande sor- ço�s Unidas, A Noruega pos-
Dia 17, às 19 horas - Nível ll1ent�] e conhecimentos gerais isto é, que regerá os destinos desta timento de sementes tanto de SUIa em 1939, um quinto da

ESCRITURARIO • Sociedade cívico'militar no próxi- horticultura como de Floricultura. frota de navios-tanques em te-
Dia 19 de dezembro, às 7 horas da, manhã - Português e Direito mo ano de 1944, Grande variedade em vim� d,o O mundo. A êsse respeito,

.. - Conhecil�lent�s ?�rais. I GUSTAVOR ZIMMER
OBSEmrAÇoES: S

' , ALUI!" ('iE A casa sita eIS como se expressa Mr. Noel
a) _ Para as' provas" de Estatística, os candidatos deverão levar, ecretano 11 \l1l""'A) na Avenida Baker, secretário do Ministé-

adém de, lapis-tinta ou caneta-tintcu:o, lapis preto, régua, compasso, RESERVISTAS Adolfo Konder n. 3, com arn- rio dos Transportes de Guerra
tra.nslcridor, etc,

'

G
-

B t
b) _ Os candidatos deverâo estar presentes ao local das provas «Todo certificado. caderneta rn i- plo salão para qu alquer ramo ua ra re anha: "OS navios-

30 minutos antes da hora marcada para início elas mesmas, lí to r ou certidão apresentada. pes- de negócio, com todos os requi- tanques noruegueses são para
c) _ O ingresso aro recinto das provas somente será permitido 111e- scalmente, sem o carimbo ou o. sitos da higiene, Informações: a Batalha do Atlântico o �ue

diante exibição do cartão de identificação ou prova ele identidade para lozango relativo ao ano de "1943", Rua Conselheiro Mafra, 42,

j'
foram o� "Sp�tfire�" ,pma a

os candidatos que não possuam o referido cartão. ,
deverá ser submetido a essa exi- b t Ih

'

G
-

B -

d) _ Os cartões de identificação deverão ser retirados pelos cano' gência, ap6s o preenchimento da 30 v. -27 a a a aa ra- retanna em

didatos. na Delegada do Instituto dos Iudustriár ios, na. Rua Felipe
I Ficha de Apresentação». ,.,.. .....-.w.- -.. 1940". Todo marinheiro mer-

Schrnidt, 5. I RESERVISTA! Procurai hoje rnes- TEnnERlJO Vende-se' cante sabe que, 40% do óleo
Florianópolis, 11 de dezembro de 1943, j mo os casernas do Tiro de Guerra, KK L"'1 �m. me- I tr�r:sp,ortado para as tropas

A COMISSÃO EXECFflYA E:\>I FLORIAN(WOLlS: 140
ou a Escola de Instrução Mili- dindo 15x50.ms" lOAcahzado na britânicas e aliadas, chezarn

Francísco 'de Paula e Oliveira tar 205, a·fim·de legalizar a vossa A d J
-

1:'

João Roberto Moreira
I situação

para com o Serviço Mili- lame a oae Pessoa, Tratar ao seu destino em navíos-tan-
Itagiha Campos ta r, com Eugênio Beirão, na rua! ques noruegueses. Quando Hi-

Tenatrides n 3. jtler desencadeou a guerra na

••• �� ••••• #J� 'k�••••e� .."•• ,,�.�.o.c 6)••• �� :-..••-..-..---: -..

�:;;;..�, Europa, a Noruega era o país
• " MaqUina uma má. que mais navio? mercantes

! Depois de tantos anos de bem servir ao público ! �uinadte costNura SINGEQ�' ct?m �����osTa:���ao e��i�·��t�
w

'IP� ::> g5ve as. a rua UIn IVO t
'

_ ' ,

(
.

N )
nor e-americano Emery S. Lan,

: A tradicional CASA MACEDONIA i �o6a�v�,t,:i��:ga "WIv: -�5 fi��d��;eE�t�d������s 1:::�:
• 'CiO)' S A L A S Alugam·se que- rindo-se á gloriosa missão de-

G apresenta, - pela primeira vez - a sua ti) tro amplas sa- sempenhada pelos marujos no-

• " .as em casa de família, todas ruegueses, declarou: "A frota

a Grand'� fi,:qu:.d'aç;;'" d a�=1 � olcomjanelas, na rua Tiradentes. mercante norueguesa vale pa�
v

'IE!!iííf i I li iilV' e '01 � if1!!, n 21 Tratar na mesma. lOv 5jl'a a causa das democracias,
• '!Ir ,...,...,..,.,,-� I tanto quanto um milhão de

: T d S'·O d BRINQUEDOS S"R'" LIQU'ID4Dfà, : Cozinheira ����saps:g!ell���n�s�� ��;��i�sõe�e ��!�
o a a ecça e � II fi li.. •

se h,em; Tratar na l':'ua, Uru, �m do valor patriotico dos
• •

gual, 27, 5v.-4 marinheiros da N o r ue g a.

: PRTeEcidçoSOliSSCS
e

Mes,aAmPRadAosVserlãLoHvenOdidSOSOPO� !
.. Veííde:Sê·-g�:r�t:�R���II���ng�d:��� i����al!���Ug���

• � fi grande iardim e pomar, ao lado hordas n�zI�tas, teve de �rde-
• � da Estação Agronomica. Tratar I' nar O refugIO, �a .

sua ma�mha
• Roupas brancas, perfumarias, bôlsas, cintos. meias, bijuterias, lãs em (na Rua Trajano na 7 I

nos portos brItamcos, os, mgle-
.a novelos, roupinhas para crianças, roupas de ]·ersey. botões, �-:. 15 v. aIt '7 ses prestaram aos. maruJos no-

w ";' ruegueses expreSSIvas homena�

: UM MUNOfOlores'OPEresencteso'fla�aAsiaSs BONITAS � I PRECISA-SE �:scoFmJ��I� ���sii:��;ei�aa�i�����faiéC��i
4) .... \: ,

'.

..
.

;ii.' I DORES· FORMEIROS, Em- I fornecida pela Inglaterra para
A _ .J C: pr�sa Metalúrgica Na.cio_?al, I

que a ma:m�a da Noruega na-
_ @ CaIxa postal n, 43. ]olnvllle. vegasse vItorIosa por todos os

! por preços de Papai Noell :
Santa Catacin.. 3v 3 oceanos.

: Não besite na sua escolha! Compre, an'tes que acabe!
•
•
•
•
•
..
•
fi
•
•
•
•

: 8 pt Rua Trajano pt 8
•
••••••••.••••••••••••••.«t•••e •••••••

(DASP)
FARMACIA ESPERANÇAdo Farmacêutico NILO LAUS

Hoje e amanhã será a sua preferida
Vrn2;s8 nacronats e estrangeiras - Homeopattas - Perfumar-tas

artigo. de borracha.
Gnrante-�e 8 exata observância no receituário

PREÇOS l\fóDICOS.
médico.

--

mais vende e melhor atende

Uma só OpOJ tunidad (I) para

CO�1PRAR E fiCAR SATISfEITO I
Começa no dia }.o de dezembro. não esqueça 1 CONSTRUÇÕES - compra, venda e administração

de irn6\1eis;
FINANelAMENTO - para construções;

PIN't'URAS - internas e externas de prédios, para
paqamento à vista ou a longo prazo,

NÃO CONSTRUA, sem consultar os planos daCASA MACEDONIAA Casa que Ciaa Construtora da Casa Própria(Não tem sorteios nem pont;os!)
Vá à rua Felipe Schmidt, 44, e verifique como é

possivel obter «casa pr6pda»,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o E�TADO-Quarta.felra, iS de Dezembro de 1943

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

líssimo sortimento de verão.
casemiras. Varia,do sortimento de sedas.
compromisso, á «A Exposição»
QUINZE N. 11

Ternos
Fcçcrm

de tropicais, li�bo8, brins e
umo visita, sem

PRAÇA

Dltimatum à Alemanha''WASHINGTON - dezembro Iitarcs da Alemanha possam cxcr- ção, se estas persistirem na idéia

I(SERVIÇO ESPECIAL DA INTER- citar qualquer determinação váli- de defenderem uma causa sóhrc as

A:\IEHICANA) - A atenção poli 1- da, deverão desfazer-se, previameu- quais se projeta, como desenlace
cu de Londres e Washington estú te, do..s que, dentro da constituição inevitável, a perspectiva da der
agora pendente da reunião de Roo- funcional do sistema nazista, exer- rota.
sevclt, Churchi ll, Stalin e Chiang- cem um poder superior. Falhada esta última, hipótese, às
Kai-Shek. Até este momento não Besta, por, último, o povo ale-I Nações Unidas só caberá uma de
hú a menor notícia. oficial sôbre a mão como a única entidade capaz terminaçâo : o prosseguimento da
realiznção do importante aconteci- de demonstrar, em boa jurispru- guerra com todas as suas consc

men to, que marcará, sem dúvida, a dência se está ou não em condições quências até os alemães se rende
etapa mais decisiva desta guerra, de fazcr prevalecer a sua vontade rem total e incondicionalmente pe
etapa que póde ser apenas supera- por cima de seus opressores ou rante as razões incontroversas da
da, em consequências, pela rendi- mesmo das fôrças armadas da Na- nossa fôrça superior.
çâo do inimigo, num futuro mais

proceden-Ites, na sua maior-ia, dos paises neu

tros, segundo as quais ii reunião se

estaria efetuando ou no Cairo ou

em qualquer ponto da Persia, não
existe sôbre isso o menor' indício
oficial, nem se ,sabe mesmo se JS

quatro "Ieadcrs" aliados já estão
reunidos. Mas parece certo a rea

lidade do encontro, e em torno do
mesmo se estão tecendo todo o gê
ncro ele conjeturas. Avulta, entre

estas, pelai sua significação e vero

similitude, a que atribue aos quatro
homens de Estado o propósito de
dirigirem um ultimatum à Alema
nha, convidando-a a render-se. Es-
se ultimatum - antecipam os ob
servadores políticos - não será
dirigido ao Govêrno de Berlim,
mas à "Wehermacht" e, em seu

defeito, mo povo alemão.
Os acordos já tomados no pros

seguimento da guerra permitem
lançar alguma luz sôbre o critério
dos quatro chefes, cujas resoluções
devem ser determinadas pelos
princípios estabelecidos na "CAR
TA DO ATLÂ]')JTlCO" (direito de
livre determinação dos povos), nos
"ACORDOS DE CASABLANCA"
(rendição total e incondicional) \J

nas "DECLARAÇõES DE MOS
COl)" (aliança das Nações Unidas
na guerra e na paz e punição dos

Iresponsáveis pelo desencadeamen-
to da catástrofe).
Nestas condições, os chefes do

Nacional-Socialismo alemão, isto
é, o Govêrno .do Reich, reus decla
rados e 'confessos dos maiores .de
Iitos cometidos contra o povo ale
mão e contrai toda. a Humanidade.
estão moral, jurídica e politicarne.i
te impossibilitados de receber ul
timatuns de quem quer que seja.
Não é permitido aos reus discutir
as sentenças dos juizes e trata-se,
neste caso, de uma sentença tão
solene como Inapelável. I
Quanto às altas autor-idades mi- IIitares do Reich, constituem, com IIefeito, a Alemanha em armas, c, i

independentemente das resporisabi-

I'lidades que lhes possam caber no

desabar do cataclismo, são hoje a

guarda armada da fortaleza alemã
e as chamadas, logicamente, a ren

der-se sem condições ou ll/ ser ven

cidas no seu posto de luta. Claro
está que, para que os poderes mi-

ou menos próximo.
A-pesar-das notícias

o sabão I

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
CI A,. WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca regtsr.)

_ão eI... f.lta:,.. O... .'e..... ,

A Casa dos Bon s Relógios
(Fundada em 1890

.r
Rua Seminário, 131 - S. Paulo

1_"'M*ri_"':':�=-- Mais dois padres
assassinados

,

COMPREM PELO REEMBOLSO POSTAL

de

•

A Mobiliadora

"P}jRFE{jTA"

Refrigeração em geral
Sorveteiros-Refrigeradol"es-Ba lcões-Frigorificos

(para pronta entrega) Máquinas de escrever-Rá
dios-Móve;s finos-Tapeçaria

Z. S. BATTISTOTT!'
Rua Felipe Schmidt, 34 -- (. Postal, 173 -- Fone, 1549
FLORUlNOPOLBS - SANTA CATARINA

Ultimos estilos de finos
MOBILIARIOS

ACABA DE RECEBER o

(antiga
«Lar dos Móveis) .

seccão de mõveis d' A Modelar)
Rua Trajano, .15

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

salas de visita, de fino acabamento.

Vendas à vista e a prazo

•

A Maravilha da técnica suke moderna
Modelo ri' 1 -- "Poldit" -- Caixa aço

inoxidave1 -- Ancora -' 15 rubís
Cr$ 340,00

Modelo n
' 2 -' "Perfecta" -- Caixa fo

lhada -- Ancora 15 rubís
Cr$ 390,00

Modelo n
' 3 -- "Perfecta" -- Caixa aço

inoxidavel -- Ancora 15 rubís
Cr$ 340,00

IMPORTANTE -- Cada rel6gio leva
certificado de garantia, e rico estojo

de .madeira marchetada.

CASA MASETTI

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18Nova York, dezembro - (IN-
TER-AMEH.TCANA) - Os nazístas.
assassinarunn mais dois sacerdotes l ::... ...,,_ _

cató.l.i cos, na Holanda, segundo re

vela uma informação dívuâgada pe
lo Burcan de Notícias Holandês.

O reverendo V, J. A. V'aln Oppen,
deão de Vculo, !pereceu em resul
tado dos Ieri.mentos recebidos
quando os guardas nazistas do
campo de concentração de Vught o

atacaram, ao observarem que êle:
.conrluzia o seu breviár-io e um 1'0-

sario. O padr e Van Oppen foi pre
so pelos nazis las por ter colocado
um cartaz em sua igreja aconse

lhando os fiéis a boicotarem os ci
nemas, em virtude de o contrôle
naz ista sôbre os filrmes ter atin
gido um grán de baixeza incrivel.

O reverendo Jacques Kerrsema
kers, irmão Beneditino da Iaanosa
abadia de São Paulo de Costerhout,
'também foi assassinado pelos na

zistas. A Informação do Bureau Ho
landês não fonnece detalhes sôbre
a sua morte.

....-----..-----_."•.--.....---.p_-_.J-.-_-_..._-_-.._-

A Agoniada IsmaAliviada em Poucos Minutos
Em poucos minutos a nova receita -

Mendato - começa a circular no sanguealiviando �s acessos e os ataques da asm�
ou bronquite. Em pouco tempo é possiveldormir bem, respirando livre e facilmente,
Mendato alivia-o, mesmo que o mal seja
antigo, porque dissolve e remove o mucus
que obstrúe as vias respiratorias, minando
li sua energia, arruinando sua saúde fa
zendo-o se n t i r - s e prematuramente �elho,
Mendato tem tido tanto êxito qu'i, se ofe
rece com a garantia de dar ao '"pacienteraspiração livre e faci! rapidamente e com
Ideto .alivio do sofrimento da asma em pou
cos dias, Peça Mendato, hoje mesmo, em
qualquer Iarmácia. A »ossa garantia é a
sua maior proteção.

.qend aeo A-�a::.:::.m
AGORA TAMBEM A CR $ 10,00

BAR E ARMftZEM ORI(NT(Rua V. Meireles, 11

PETISCOS - RoU-mops - Herrings - Pickles __: baX:�-
rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos
tainha fumadas - 'Pernil - Pasteis - Empadas

Salame - Peixe frito, etc. etc.

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

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

I'

. c:,p..\3Ã� yIRCf�_
..... '7

ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 o ESTADO-:..Quarta.feira, 15 de Dezembro de '943

Tenaz luta dos guerrilheirosLONDRES, 14 (U. P.) -----' Os guerrilheiros jugoeslavos re

conquistaram a importante localidade de Livno, na Dalmácia,
depois de violentos combates. Informações oficiais indicam
que foram cercados e aniquilados 800 soldados alemães, na re

gião de Sandjak, onde sérvios e nazistas estão empenhados em
furiosas batalhas. Outros despachos acrescentam que, na zona
oriental da Bósnia, os nazistas lançaram-se ao ataque apoia
dos em 6 divisões. Embora em inferioridade de condições, os

guerrilheiros jugoeslavos estão combatendo tenazmente o ínt
migo.

Sedas estampadas em cortes
Reversíveis -Zergalbas

Maravilhoso sor t.mvn o na

PI1IlLII.
1�IRI[aIR

O

CONTRA CASPA,
QUEDA ijOS CA
BELOS E DEMAIS

AFECÇÕES DO
COURO CABELUDO.

BANCO DO BRASIL S/A
Carteira de Exportação e Importação

AVISO N. 57
Importações provenientes dos Estados Unidos da América

ou do Canadà
Levamos ao conhecimento dos interessados que o pro.zo para

II.entrega
de «Pedidos de Preferência» para o l' e 2' trimestres d. 1944,

Ipara importo.ções dos Estados-Unidos da América ou do Canadá, fica
prorrogado pQ.ra 22 de dezembro corrente.

ijANCQ DO 2�ASlL $/11. •• r�odan!Spolill. ..••••••1•••••••1'1.td••ll_IIiIl•••••__••II'_••I!lIMIIII·n_�r__Ta.1f:14_1a11l_11íII.1iIi�

São exeluidos da Aumentados
. portaria Rio. 14 (A. N.) - Estão adianta-RlO, _l5 (A. N.) - o mims- i elos e já no próximo mês fic-arão

tro Joao Alberto resolveu ex-I conclui dos, os estudos para o au
cluir dos efeitos da portaria .. ! lllent� geral das pc:nsões (' ap�sen-
159 de 26 de novembro de 1943 ,'taclo,rws, no.s. Instibutos e C�l1xa�.

-

f' demaí Os f'uncinnár ios de lodos os 111Sl1-O algodao, O ca e e os_ emais Lutos e Caixas de Pensões e .Apo-produtos de exportaçao. sentador-ia terão seus aumentos e
salár-ios de Iamilia ainda êste mês.

A substituicão de
carteiras

Hio, 14 (A. N.) - O Conselho

V-Nacional do Tr-ânsito avisa que o aoprazo para a substituição das car-
teiras ((,e motorista, pela Nacional Lisboa, 15 (U. P.) - O em
de Habilitação, .terrninará a 31 do baixador brasileiro sr. Nevescorrente .mês. As canteiras, não
suhstítuidas até aquela data, serão da Fontou.ra e o �scritor �ulioapreendid as e consideradas sem Dantas discursarão no dia 20
nenhum valor, ,tanto. no Di,s'tr�to do corrente por ocasião do ato
Federal como .nos Estados, de ac?r- ! inaugural da "Sala do Brasil"do com o que prescreve o artigo I '"

.��
.

148 alínea D cio decreto-lei 3.651, na academia de ClenCIGI,::; de
de �etembro de 1941. I Lisboa.

discursar

�!�5��. aND)me�tO!e_l R���e (Ad2) eD�inc�efe
sidente Vargas autorizou pro- \ do govêrno assinou �ecreto, es�
vidências especiais para que o I tabelecendo ampla rede de e�
funcionalismo público seja pa- I sino, para atender as necess�
go, êste mês, coJ:'!l os aumentos Idades d� todas as zonas ruraIS

recem-concedidos. do BrasIl.

;'f6NICO·C'ÁPIL�R,
'P,o�"i1(q�FíWÁ

caso Pattono ESTADO Esportivo Nova Iorque, 14 (U. P.)
- �i._. O secretário da Guerra dos Es-

Paulistas e Cariocas! íln;'cs dos cluhes (jure encimam e�s,a tados Unidos, sr. Henry Stim ..

Rio, 14 (E,) Pa ra o 11Iatc11 de

j
nol a, venceu o segundo pelo csco-

san levou ao conhecimento
amanhã an�ecJlJa-se, que .0 quadro '1' de 3 x 1. ficHn�iü déssc modo

I do .'Senado os dois incidentes
cal'l?ca S('!:,I: ,Ualat:a!s, Domingos (' col ocad o para a f'in al elo canipeo- ôb "rnáus tratos corpo-Nor ivad ; Bi guá. Rui e Jaíme ; Amo- " ,.,.. ,,' I

so re os
,

I .'
Pi ril T'i V n a l.o de u rnuuor cs destu cup i tal. raís" q ue O general Paton ha-l'!llll, Adem ir. H'I 0, IlIll e cv c. , c b '"

. Apesar dos contr-atempos havi- d ld dA escwlaç'àü de Tim para o .I0:gi) via infligi o a so a os per-
de amanhá en lre pauJist,�s e carro- los duraní c o desenrolar da parti- tencentes a unidades sob seu
.cas, encheu d e a]Jreens�\O os han- Ia, é ele jusd i ça que Ir izcmos a d is- d O titular da Guerradeiramtes, os qu.us consideram o . coman o.

adacante tricolor como Ulll elcmcn- 'ipJi.na havida eütr e os :ióvcns In- revelou que o general Eise-
lo capaz de dar n ovu vi talidud e ao egra'ntes dos clubes prel iautes. nhower em relatório a res
ataque guanabartn o. Porém, a culpa nüo foi dos! peito afirrnara que esses atos.São Paulo, 14 (E.) -- O técnico "p l nye rs ", 'mas, sim do sr. 'Va']lde-1 embdra fossem realmente zrapaulistano Dei Dúbio declarou que m.iro ,lO_ão de, ;,Iélo, que .de flllcbóll/ ves, na-o are...tavam a capacbI'dc't-só escalará I) quadro .par a o iualch -

de amanhã, ii hora do jogo. :jn�la nuo e,sla apl o a, agH', :��1l111c10 I de estratégica e de comando
) al'J)!otro e o senhor do grauiado, do general Patton.lOUCO se i mpcr tand o de que um

tos goals consignados pelo Ç�uriti
'ranos Iósse if'ei to em completo i m
red iencnto, mas se o juiz nada co

-ihece de regras, l} que é que se p o-
-le fazer, apenas nos conformar-
mos com a sua decisão ...

Várias
Dia do ReservistaFimabrnen l e hoje às 21 horas Ife

r ir-se-á no "Pacaembú" a segunda
partida da série rle quatro entre os

aguerridos esquadrões repr-esenta
tivos de São Paulo e Rio de Ja-

E' amanhã que se festeja em

todo o Brasil o dia do reservista.
Pelas notícias que nos estão che

gando de toda parte, acreditamos
que a data vai ter. êste ano, con
digna comemoração.
«O Estado» publicou há poucos

dias o programa, que será iniciado
às 8 horas pela concentração de
reservistas na praça da Bandeira.
Às 9, far-se-á o solene hastea
mento do pavilhão nacional, na

) referida praça, seguindo-se a êle
o desfile dos reservistas, na ordem
mencionada no aludido programo.

ueiro.
OX0Iá, o jÔgO de boje a noite te

nha um desenrolar mais seguro 'do
que o de domingo último, em que
I seleção carioca fõi derrotada pe-

,�"""""-",,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,_,,__,,,,,_,,,,,,,,,,,,,,,
".

FRACOS e

AN�MICOS
TOMEM

Vinho Creosotado
"SILVEIRA"

Grande Tónico

.o lescóre ele 3 x 1.
A Par tida de domingo .teve no

árbitrn Cirilo, vinIo de Mont evi
léu, um csle io seguro para repr i
nir o jôgo violento, dando assim
:'eal des lncumbónci a da responsá
biltid adc que em boa hora lhe foi
conferida.

Comprai na CP SA MISCE
LÁ NEA � s�hf'r economizar---------

HATAl DOS TUBERCULOSOS
Êste ano, o Natal não passará Consideram-se

.r x tristemente despercebido para os I.-cenc.-adosTelegramas recebidos, nos uao
tuberculosos, pois urna comissão, Rio, 15 (A. N.) - Esclarece-conta de que talvez o se lecionarlo composta das sras. profassoras

metropolitano não .se apr ese nte Madalena Moura Ferro, Zulma se que devem ser considerados
com o concurso de .Perácio, pois Linhares d'Avila e dr. Bezerra Lei- 'licenciados todos os servidores
ma atuação domingo último este- te. teve a generosa lembrança de públicos matriculados no C. P.
I-e abaixo da criti ca. promover, em, favor daqueles infe-' O RIizes , um movimento tendente a _.__

.

__, _

dar-lhes alguns momentos de co- O
. �

I' I� dmovida alegria. contando, para sr. vlce·consu 1n9 es agrô ece
isso, também, com o auxílio da Para agrooecer a notícia que,
L.B.A. ontem, publicámos sobre g passa-Para o emba,te de hO,J'e serviní b d

. ,. d S M R
.

A festa para os tu erculosos será gem o anIVersarIO e • . el
ele árbi.tro Tejadas, da Federação antecipada para o dia 22, come- Jorge VI, visitou-nos o exmo. sr.

çando às 8 horas, e se realizará Frederic Percy Welch. digno vioe
no «Hospital Nerêu Ramos», cons- cônsul da Grã-Bretanha, nesta
tando de diversos atos sociais e capital.
religiosos, com distribuição de pre- --S-A.,--e-m-·--c-o-m-.--s-s-a-"Osentes aos enfermos, etc. U
Todos são cordialmente convida- RIo, 15 (A. N,) - O DASP

bi'nação com di"ersas olltras emis- dos a assistir à mesma, sendo que esclareceu que os funcionários
soras, ,para Itodos os céus das Amé- a r�ferida ;o�issão .ainda r,ecebe aposentados só podem exer-quaIsquer dadlvas destinadas aque- . _I'ic,as. le humanitário fim. : cer cargos em comlssao,
-O Palmeiras vendeu o passe do Izagueiro Celestino ao Fluminense, Avanco das fôrcas COBRADOR

por 20 mil cruzeiros. . australianas I Precisa.se. Necessário referenda e-o arqueiro Batatais será con

Itratado pelo S. Paulo. Melbourne, 14 (U. P.) - As fiança. Informação na MODELAR.-"Aralton, zagueiro da seleção fôrças blindadas australianas, ------.------ _

fluminense, será experimentado no na Nova Guiné, forçaram as }i.- A propriedade doSantos.
-o meia Canhoto ingressará nas nhas japonesas através do ri.o dr. Alfredo Luz

fileiras do S. Paulo. Sumi e atingiram os arredores O govêrno do Estado, por decreto-
-Oscar Sastre, irmão do' famoso de Lakona, depois de um avan- lei de ante-ontem, declarou de uti

Sastre, será contratado pele S. ço de mais de 3 quilômetros. l�dade pública. afim de ser adquiPaulo. "rido pela Fazenda Estadual o ter
-O dr. Décio Pedroso acaba de As .forças aereas atacaram o reno com a área de 158.644 mta

ser reeleito. por mais 4 anos, pa- aerodroll10 de Gasmata e ob-I quadrados. pertencente ao dr. AI-
ra a presidencio do S. Paulo. jetivos na ilha de Agur. fredo Felipe da Luz, sito no dis-
-O <dive» de basquete dos ofici- trito josMense dos Barreiros, ter-

ais do 14' B.C. venceu o torneio Para â Fábrica de rêno êsse indispensável a obras do
Olímpio Regional de Bola ao Cesto.

M t
- Ministério da Marinha.

-O América, de Jaraguá, derro' O ores. -------.----------.
tou o São Luiz, de Joinville, por 11io, 14 (A. N,) - Jâ ChegHram
5 a 3. dos Es-ta,rlos l'nidos oilenta por
-Jogarão domingo •. na.sta C�Pital.l centl? ,das máquinas !le�essá,rias ,aoPaula Ramos x Crlsplm Mna e funclon'amenlo ela Fabnca Nacro

Carb.vana do Ar x Lopes Vieira. I naJ ,de ;'j;otol'es. Sua fu,ndicâo terá
-O Figueirense realizará amanhã, capacillacle pa,ra p'l'oduzir 'seis mil

à tarde, rigoroso exercicio de con- toneladas de alumínio .por ano. Foi
junto. O que revelou hoje, aos membros

c1 o Co,ngl'lcsso Ecolnômioo, o briga-
Curitibanos x Bocaiuva odeiro Guedes Muniz, diretor daql1'e-

No jôgO realizado domingo últi- Ic ;id1liJ?orrbnte. estabel.ecil11�nto, q�te� devera fUJ10cwnar a partI'r de la-mo entre (JS Ih0!l10gôllcoS ,esqlla-, u1Cil"o ou fevereirü pTÓX'Í1110.

I

O selecionado bandeirante, po
rém, s'erú o mesmo de domingo,
,alvo modificações de última hora,

uruguaia.
Aguardemos, pois o embate de

hoje a noite, que será irradiado pe
la rádio Tupi, de São Paulo e Na

cionaI, do Rio de Janeiro, em C0111-

É lUIS QPE UlI
NOME, E UlI
filKBOLOI
--

PODEROSO AUXI-
LIAR NO TRATÂ�

ME�'TO DA

pp H •

e ANO NOVO, adquirindo
nozes, amêndoas, passas, ligos,chocolates em caixas a fantasia

e outros artigos
-- MORITZ & Cia-

Festeje seu NATAL

NA SOB[R�N�
Proprieláríos
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