
Choques na fronteira turco - búlgaraCAIRO, 10 (UM P�) -- INFORMAÇÕES NÃO CONFIRMADAS REVELAM QUE
OCORRERAM CHOQUES ENTRE TURCOS E ALEMÃES, NA FRONTEIRA TUR
CO .. BÚLGARAp SEGUNDO CONSTA, AMBOS LADOS SOFRERAM PERDAS.
REVELOU-SE, AO MESMO TEMPO, QUE FOI DEVIDO A ÊSSES INCIDENTES

QUE A FRONTEIRA FOI FECHADA�
- .-

o rei melhorou Avence russo..

Londres, 11 (U. P.) -- O rei Londres, 11 (U. P.) - Os
Jorge Sexto, já se encontra

§ Cd o
alemães admitiram 'que os rus-

completamente restabelecido sos conseguiram efetuar novas
do ataque de gripe, que o aco- '. penetrações nas linhas nazis-
meteu há uma semana. Soube- tas ao sul de Kremenchug. Se-
.se que o isoberano britânico gundo revelou a emíssora de
presidiu, ontem, uma reunião Berlim russos e nazistas estão
do Conselho Privado da Corôa, I) "f AIS A.NTIGO DIÁI�IO DE SANTA CATARI::'J"\ empenhados em violentos com-
na qual estiveram presentes o Proprietário e Diretor-gerente _ ALTINO FLORES bates. Admite-se que as fôrças
ministro Clement Attlee, sir soviéticas, após conquistarem
Simon, lord Portait e o secre- Zenamenka, prosseguiram a-
tário privado, sír Alan Las- Ano XXIX I Florianópolis-Sábado, 11 de Dezembro de 1943 I M. 8983 vancando em todas as dire-
eelles, ã ções, na zona do Dnieper..-----------------------------------.-------------------------------------------- ._------------- -----------.----------------

ESPE�TH(. DA GRIPEo 8�JH�!lr�t�� 1 (���OXiflf�;,i�st �!.stif.ed��t!�:OExército sôbre a ala nazista do Adriático levou os britânicos mais I
perto de Pesca;a,. cuja q�éda ,alguns obse�v�dores consid�ram imi- 1\ epidemia assola a Grã-Bretanha e os Estados Unidosnente. A resistência alema esta sendo metóchcamente dommada, o LONDRES 11 (U P) _ U I CHICAGO 11 (UJ P) _ O· A f tu
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d registra a es e a guerra ante- por uma epi emia e gripe, e como a que causou milhares de
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posiçao dos al�maes em Roma, uma vez que a cld:de eterna. ficara I
mia 'está em ascen ão, e, embo .. Contidos os nazistas a oeste de Kievameaçada de Isolamento pela retaguarda. Os alemaes, que fizeram I •
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v, on e as orças e von mannes em
preen em essa situaçao e, por ISSO, tratam, ao que parece, e agi- I" êdi
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nao conseguiram efetuar nenhum novo avanco nestas últímas
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tar o pro ema e consi erar a capita ita iana como CI a e a erta.
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' . .. 48 horas. Informaçoes fídedignas Indicam que novos reforcos
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om essas negociaçoes, esperanam gan ar o tempo necessano para f A

d
> es ao c regan o a mha e frente afím-de-que as tropas de Va-
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improvizar outro centro de resistência e, sobretudo, para desarti- orças arma as. I tutin possam .passar da. def�nsiva a� ata.que e expulsar nova-

��l�o::i.stema de comunicações ferroviárias

itadlianas tcom �dnÚcleo� p�;��;"'qt;ena ��eça�I�;ã�m;. se retiramNumerosos submarinos es rUI os [jogava num casino do Rio, foi. ARGEL, 11 (U. P.) -- Informações da frente do Quinto
WASHINGTON 10 ru P.) -- Os Aliados afundaram, no mês 'p�eso Francísco de Paula Jú--I Exército dizem que os al�mã.es parec�m estar retira�do-se no

. '. . ',' mor, autor de grande desfal- setor central em consequencta das violentas acometidas alia-de novembro, maI.� submarmosA do que trveram �avlOs perdidos. In-. que no Banco Mercantil de II das aos setores extremos suas linhas de defesa. Nos setores
forma-se nesta capitalque o mes de novembro fOI o melhor de todos: Itapera, com séde em S. Pau- internos, as tropas britânicas encontraram pelo menos 4 al
os anteriores, sendo elevado o número de corsários afundados. 110, e do qual era contador. A delas em chamas, na estrada Castro di Sangro a Casoli, o que

prisão foi efetuada a pedido da se considera como prelúdio de que o inimigo se dispõe a aban-

«610'rl- � 'eterna aos herõI-S' .) Polícia paulista. daná-Ias. Tropas britâmicas Quinto Exército completaram a
u . -... ._-- -- -- tarefa de expulsar o inimigo da margem esquerda do rio Ga-

MOSCOU, 10 (U. P.) -- Em sua ordem-da-dia, comunicando Abriram caminho relIano, até 21 quilômetros para o interior, desde a sua de-
a tomada de Zenamenka, o marechal Stalin declarou a certa altura: L ndr 11 (U P) __ O sembocadura, ?om a conquista da localidade de Rocca di Evan-

�'Hoje 10 de dezembro às 18 horas Moscou nossa capital sau-
o ilheir .
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l' b .s dro. Prosseguindo o seu avanço costa abaixo, pelos conquís-
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. guern erros Jugoes avo.s a ri- t d t C' 1\11". trena l' d h<Iara, em nome da nossa Patna, as nossas valentes tropas que liber- ram caminho entre as linhas!

a os. mon es animo e ·.l�ggIOre,. as ropas a .Ia. a� c egaram
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... ., 'a ponto donde podem continuar limpando de inmugos a con-

taram Zenamenka, com_ 12 s�):vas e artilharia de 1 can o�s. ar �azlstas ate a costa �o Adr�a- I fluência dos rios Liri e GareIlano e penetrando assim sua pla-
suas excelentes operaçoes militares, expresso o meu agradecimento tíco e ocuparam, �epOls de v�9-1 nície de 30 quilômetros extensão que se abre sôbre Cassino
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·d�e de Zenamenka: Glona :_ter.na aos heróis ,qu_e caíram na .u�a pe a ra. Para contrabalançar essa reve a ome Ipoes perseguI osliberdade e pela independência de nossa Patna! Morte aos mvaso- importante vitória dos parti-, B lf t 11 (U P) _:_ H Chung-King, 11 (U. P.)
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MaCarter chefe do Estado Segundo um informante, des-
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to C:0mand? alemao au�e�to� Maior do' Exército Republica- de a reconquis:ta de Chang-Té,
Reconhecem Ja a dura realidade as forças aere.a� que .estao ata

no Irlandes, iriicio.u a greve de as tropas ChIl1ieSaS efetuam
, . _

cando as posIçoes alIadas. I fome, na prisão de Belfast. A uma. perseguição seI? quartel
ESTOCOLMO, 10 (0.. P.) --o A capacidade de produçao da Carmen Miranda e$tà greve é de protesto pela recusa aos Japoneses lem retlrad.a, e�-

indústria bélica norte-amencana fOI uma das grandes surpresas da trabalhando Idas autoridades em tratá-lo p.Ulsarnd?-os para norte dlreçao
b I
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.guerra que rece eram os a emaes. egun o um m armante c ega o Hollywood, 11 (U. P.) __ ,
como preso po 1 ICO. .a ar er
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de Berlim, os dirigentes nazistas acham-se alarmados e, agora, até Carmen Miranda a conhecida clomeço,,!- a recusar. _allmh�nt�s Von Rommel
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t· ego lapas a sua pnsao a va- D·mesmo exageram a capacI a e e pro uçao norte-amencana em a� IS a rasl.eIra, vo u a a 1-
rias semanas encont;ando-se na Inamarea

,consequência dos sistemáticos e intensos ataques aéreos anglo-norte- v�dade no c.mema. In.forma- presentemente muito fraco Londres, 11 (U. P.) A
.

O d d' 'd' I' çoes autonzadas sallentam .

emissora de Berlim anunciou
am�ncanos. eve:se recor ar q�e a propagan a n�zIsta n ICU lZava

que Oarmen Miranda está tra-
as mformações sobre a produçao dos Estados-Umdos, taxando-as balhando ;em "Greenwich Vil- Foi condenado �����a;:�� ��c�:fs�av��invariavelmente de fictícias. lage", seu primeiro film desde ''I':'. 11 (A N) F" 1 _ tropas alemãs da Dinamarca,.

que adoeceu. filO,
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1- I do no Tnbunal de Segurança num destes ultimas dias.

va�çam OS a Ia os, na a Ia M· d A B o réu Edmundo de Morais, con- Acompanhado por vários peri-
Argel, 10 (U. P.) -- As fôrças aliadas ocuparam a locali- Issa O DO- om tra o qual se articula a acusa- tos em fortificações, von Rom-

dade de Rocca di Evandro, no setor central da Itália, depois MadrÍ, 11 (U. P.) - A agên- ção de ter provocado, por meio mel, dando cumprimentos a

de infligir grave derrota ao inimigo. Os soldados do Quinto cia Transocean informou do de palavras, 'hostilidade às fôr- ordens de Hitler, examinou as

Exército prosseguiram em sua ofensiva na direção de Roma Vaticano que a missa do Ano nas armadas e, bem assim, defesas da JuUandia.
e conseguiram o domínio dos arredorels de Mignano, expul- Bom, oficiada pelo. Sumo Pon- proferido conceitos caluniosos
sando, além ,disso, os inimigos da margem esquerda do rio tífice, será retransmitida pelo contra a nação. O réu foi con

Garellano. As fôrças do Oitavo Exército, por sua vez, vence- rádio para todo o mundo, por denado a 1 ano de reclusão.
ram tenaz resistência inimiga e melhoraram suas posições. intermédio da emissora da Houve recurso para o Tribu-
Outras informações de fonte aliada acrescentam que as fôrças Santa-Sé. nal plenol

;���8d:�ivr;,�õ�ee��i�.as atacaram, ontem, GiuHnova,
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RooseveH elogia a bravura de Malta
Ultimatum a 1224 bacharels LA VALETTA, 11 (U. P.) - O presidente Roosevelt vi

RIO, J 1 (A. N.) -- O Instituto dos Advogados mandou um sitou a ilha de Malta, em sua viagem de regresso do Cairo, en-

tregando aos malteses, em nome dos Estados Unidos, um título
ultimatum a 1.224 bachareis e a 25 solicitadores. dando-lhes o de condecoração. Em seguida, o chefe do govêrno norte-ame-
prazo de 30 dias para se quitarem com ° Instituto. sob pena de não ricano passou em revista algumas fôrças da ilha, às quais
mais poderem exercer a profissão. . elogiou por seu destaca.do va.lor na luta contra o inimigo.

Saudando a Bolívia
Rio, 11 ,(A. N.) - Colegiais

cariocas estiveram ontem na
Embaixada da Bolívia, cum

primentando ao. embaixador
David Alvesteguí, pela atitude
de seu país, que declarou guer
ra ao "eixo". Esses colegiais
fazem parte da instituição "A
Formiga", que possue uma

secção especial devotada à cul
tura das relações entre Bolívia
e Brasil.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESTE AlUNO Atenc{lC) ! ...
..:>

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

n. 4.178, de 13 de março de 1942, os Peritos-Con
tadores, Contadores, Guarda-livros e Provisionados,
que deixarem de enviar os seus títulos à Divisão do
Ensino Comercial, do Ministério da Educação e Saude
Pública, no Rio de Janeiro, até 31 do corrente mês
para apostila e obtenção de número de ordem de re
gistro, terão, -- a partir de 1° de janeiro próximo, as

vantagens asseguradas pelos mencionados títulos
cassadas.

SOLICITEM informações, sem compromisso. à
"Emprêsa Intermediária", de M. L. AraúJo, eetebe
lecida à praça 15 de novembro, 23 - 1. o andar.

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

o ESTADO
Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n,v 13

Til. l022-Cx. postal 139

\ Diário

ASSINATURAS
Na Capital:

Ano CrI 70,00
Semestre Cr$ 40..00
Trimestre CrI 20,00
Mês Cr' 7,00
Número avulso CrI 0,30

No Interior:
Ano CrI 80,00
Semestre CrI 45,00
Trimestre CrI 25.00

«Espada de Estalingrado»
Londres, (V. A.) - O mais Na fabricação dessa espada eu

feliz e orgulhoso homem da pus tudo quanto aprendi na

Grã-Bretanha, agora, é o ve- minha vida longa de artesão e

lho Tom Beasley, de 83 anos de artista. Pus nela todo meu

de idade. Por que? Porque coração, para que a lamina

I Beasley deixou seu leito de en- exprimisse bem o coração de
fermo para forjar a "Espada aço dos cidadãos de Estalin
de Estalingrado", a grande grado. E tenho esperança de
obra de arte e expresão que o' que os valentes cidadãos da-
primeiro ministro Winston quela cidade heroica tenham
Churchill entregou, em nome gostado da minha obra. Se me

do rei Jorge e do povo das tivesse sido dada a satisfação
Ilhas Britânicas, ao chefe do de voar numa "Fortaleza Voa
govêrno russo, Joseph Stalin, dora" para ir assistir á grande
durante a conferência de Te- cerimonia, consideraria esse

erã. dia como o mais feliz da minha
O velho Beasley esteve na vida. Não pude ir desta vez,

sua forja, e, falando aos com- mas quem sabe se um dia po
panheiros, externou todo o pe- derei voar numa dessas torta
sal' que sentira por não ter po- lezas"? Tenho feito aquí mes

dido assistir á cerimonia histó- mo partes para as "Fortalezas
rica da entrega da sua arma". que voam", e talvez possa um

"Essa lamina foi a melhcr dia viajar numa delas ... ".
que eu forjei em toda a minha A família de Beasley, de pais
vida. Fiz espadas para cín-» a filhos,. vem desempenhando
gerações de reis ingleses, e o mister de fabricantes de es
também para rainhas. Mas padas há mais de 250 anos. O
sinto-me orgulhoso é com esta chefe da família agora, o oto
última que Churchill passou genário Tom, tem 23 pessoas
ás mãos do marechal Stalin. sob sua dependência.-.fl.

A

Anúncios mediante contrato

BAR E ARMIZEM OHI[NTE
Os originais, mesmo não pn-

I
blicados, não serão devolvi.

dos.

A direção não se responsa
bíllza pelos conceitos emiti.

I
dos nos artigos assinadoa

Rua V. Meireles, 11

PETISCOS - Roll-mops - Herrings - Pickles - Cama.
rões recheados - Sandwichs - Cebolinhas - Ovos de·

tainha fumadas - Pernil - Pasteis - Empadas
Salame - Peixe frito, e t c. etc.

famoso motor
britânico

Londres (B. J\'. S.) - O "Bristol
IIercules", mundialmente famoso,
ox emp lif'ica multo bem a insuperá
vcl habilidade dos engenheiros bri
tânicos que asseguraram uma gran
de produção de complexos e preci
sos motores aéreos de alta potên-

I cia, diz o enalísta aeronáuitco do.
'''\'ol'kshil'e-Port''. Antigamente,
tais motor-es costumavam ser fabri
cados com mais de 10.000 pequeni
nas partes que só poderiam ser

reunidas por meio de um trabalho
habi lissimo e verdadeiramente
exaustivo. Atualmente o "Hercu-
lcs", como resultado de uma, gran-
de simplicidade de construção, têm
apenas 1.000 peças diferentes que
podem ser montadas facilment�-'{
afim de perfazerem um total de ..

7.000. Esse motor tem sofrido um

meticuloso aperfeiçoamento a par
til' de 1936 e desde esse tempo a

sua fôrça total em cavalos-vapor:
sofreu um aumento de sessenta por
cento, constituindo hoje a, sua po
tência mais ou menos 1.650 H. P.
Outro notável aperfeiçoamento
consiste em que o peso para cada-
H. P. desse motor é apenas de uma

lira e pequena fração.
A amplitude do problema de or-

ganização que teve de ser cnfreu

I t::do .a�im de assegurar uma produ-

Iça0 ininterrupta contra as possi
bilidades de bombardeios inimigos,

I pôde ser demonstrado pelo fato (le
que atualmente quase todas as ci-
dades inglesas produzem, separa+
damente, algumas peças do motor
"Hercules". Ordens enérgicas de
terminaram que se puzesse em prá
tica essa dispersão que é plenamen
te justificada pelo sucesso do "Her
cules que. está agora equipando vá
rios aviões britânicos de primeira
linha, inclusive os "Lancaster",
"Stirling", "Beaufigter" e -wei
lington" .

Salienta-se que, depois da guer
ra, tendo em vista, a superioridade
por êIe demonstrada para todos os

fins e sob quaisquer condições o

"Hércules" constituirá um dos es

teios da aviação civil.

I .MobílicdoroA
Refrigeração em geral

Sorveteira s-Refrigeradores- Ba lcões-Frigorificos
(para pronta entrega) Máquinas de escrever-Rá

dios-Móveis finos-Tapeçaria
e Z. S. BATTISTOTTI

Rua Felipe Schmidt, 34 -_ C. Postal, 173 __ Fone, 1549
FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA

Como emprega
o «Mosquito»LONDRES (B. N. S.) - O Iamo-

. so aVIa0 britânico "Mosquito" ê
empregado para um maior número
de fins do que qualquer outro aé
roplano de guerra existente, - diz
o correspondente especial em Lon
dres do "Sunday Chronicle". A já
grande lista de brilhantes feitos
realizados por êste avião, que é o

mais veloz e o mais agil do mun

do, f'oí recentemente acrescido o

de ter feito fracassar o plano de
Goering no sentido de reimciar
urna "blitz" em larga, escala sôbre
a Grã-Bretanha, prossegue o cor

respondente. "Uma nova ação
"blitzing" deveria ser lançada pe
los "Focke Wulf 190" - avião que
é a "menina dos olhos" de Goering
- tendo sido a mesma anunciada.
com ruído pela imprensa germâni
ca durante o último verão. Partin
do de suas bases na França, êsses
rapidíssimos "F. W.-190" pode
riam incursíonar sôbre o sul da
Inglaterra. e regressar aos seus ae

rodromos dentro de 45 minutos. A
crença geraâ era de que nenhum
caça inglês seria capaz de enfren
tá-los. Os planos estavam prontos
para intensificar a produção dês
ses "Super F. W.", mas por oca

sião de numerosas tentativas e SOi'

tidas durante o verão e o outono
os "Mosquitos" da RAF nas suas

funções de avião de combate no

turno enfrentaram vantajosamente
os "Focke Wulfs". Em três noites
um só esquadrão de "Mosquitos"
abateu seis aparelhos immigos
dêsse tipo. O próprio Goering pa
rece ter agora desistido de qual
quer "blitz" com os "F. W.",
acrescenta o correspondente. Ulti
mamente êle tem enviado o novo

"ME-410" da Luftwaffe - o último
e mais aperfeiçoado dos avioes

germânicos. Do mesmo modo po
rém, êste último avião tem demons
trado não poder competir com o

"Mosquito", que pelos continuos
sucessos que já teve em combates
contra o "ME" demonstrou mais
uma. vez ser o melhor de todos 05
aparelhos britânicos.

se
Não tenhas chivlda em de

nunciar um "qulnta.coluna�,
por mais que pareça teu aml
go; não merece tua estima um
traidor da Pitrfa. (T.. n. N.).

DURANTE O MÊS DE NATAL
(iÔSTODÊ UM PRESENTE VALIOSO E DE FINO

A MODELARadquirido na
ESCOLHA ENTRE

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

Boléros, capas e casacos de péle.
I

Impermeáveis para senhoree, homens e crianças.
Alguma joio de alto valor!

Prataria Boliviana e Mexicana.

Aparelhos
.

de finíssima louça inglesa.
de lindaTropicais e caser.niras padronagem,

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

Maillots e calças para praia.
Ternos det: coroá e casemira. 40s sofredores

Ora. 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 andarp
Rio de Janeiro, onde passa a

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

velope selado para a res

posta.

Astracãs. Etc. etc.etc.
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o ESTADO- Sábado. 11 de Dezembro de '943 3

AguardamLONDRES, 10 '(U. P.) ... OS PERITOS ALEMÃES CONSIDERAM QUE A INVASÃO ALIADA COMEÇARÁ 'NA PRÓXIMA' PRI..

MAVERA, SIMULTANEAMENTE COM UMA NOVA OFENSIVA I DO EXÉRCITO RUSSO. OUTROS DESPACHOS DE BERLIM
_ADMITEM QUE OS ALIADOS JÁ POSSUEM TROPAS' E NAVIOS SUFICIENTES PARA INICIAR A INVASÃO no SUDESTE

DA EUROPA, PELA, GRÉCIA E PELA JU GOESLAVIA.
:•••••••••••••••••••••••êlb
. :

:IVida Social i
• •'
••••••••, •••••••1

F'aze ru anos hoje:
Passou, ante-ontem, a data ani

v..rsária da exma. sra. Mafalda
Devoglio.

Ante-ontem, por motivo do seu
aniversário natalício, recebeu

í

n
ú

...

meras manifestações de estima o

provecto advogado sr, Acácio Mo
Teira, que tão largo círculo de a

mizades possue em 11osso meio
social.

Hoje faz anos o sr. Antônio Ta
vares d'Amaral, do alto comércio
floria.nopolitano e que, em nosso
Estado, desempenha as funções
de vice-cônsul de Portugal. Culto
e de afabilíssimo trato. conta s. s.

'

com grande número de amigos e Iadmiradores, que, por certo, ries
:

ta data, lhe tributarão provas de
estima de todo em todo calorosas
e expressivas.

Transcorre h.oj e o dia natalício
.. do sr. telegrafista Alberto Brü g_
gemann.

Completando, amanhã, setenta
e-cinco anos, o sr. José Glavam,
antigo representante comercial
nesta p ro ço, onde goza de geral

'estima, oferecerá a seus amigos,
na sua aprazível fazenda. em Ti
juquinhas, um farto e saboroso
churrasco. A' disposição dos ami
gos, o sr. Glavam colocará, na

praça 15, um ônibus, crue deverá
partir às 9 horas para' a referida
localidade.

Fazem anos hoje:
sra. Celmírn Costa;
srita. Cecília Luz;
sr. Vítor B, Arruda;
meninas: Maria e Rômula, filhas

do s r , comerciante João Martins.

ViaJantes:
Como noticiámos, Ja se encon

tra en�re nós, para servir no 14'
B. C., o .sr . capitão Domingos da'
'Costa Lino Sobrinho, ao qual faze
mos votos de feliz permanência
cem nossa terra.

Farmácia de plantão
.. Estará amanhã de plantão a
Farmácia Nelson".

Exposlçã«DediGada à Legião Brasileira de
Assistência, o sr. Aca'rí Margarida-abriu, na rua Trajano, uma ex

.posição de pintura, que está sen
do muito visitada.

Ho�i;i�-"d�s santas Missas
para DomingoCatedral: 6, 7, 8 e 10 horas.

Novena: às 19 horas.
Em' dias semana: Missa: às 7,30horo.s,
Igreja de S. Francisco: 7 e 9 horas.
Hospital de Caridade: 6 e 8 horas.Puríssimo Coração de Maria (Par-to): 8 horas.
Igreja de S. Antônio: 7 e 8 horas.
Igreja de S. Sebastião: 6,30 horas. 1
Igreja de S. Terezinha: 8 horas.
Igreja da Conceição: 7 horas.
Asilo Irmão Joaquim: 6 horas.
Ginásio: 5, 6 e 7,30 (só alunos),8,30 horas.
Capela de S. Luiz 7 e 8,30 horas.
Capela do A,brigo de Menores: 7

horas (todos os dias).Trindade: Matriz: 8 horas.
Trindade: Chácara dos Padres: 8

horas.
João Pessôa (Estreito): 7,30 horas.
Ba.rreiros 9,30 horas.
São José: 7,30 e 9.30 horas.

Luta sob a neve
Londres, 11 (A. N.) - A

:rádio Berlim anunciou oficial
:mente que a sudoeste de Kre
:menchug continuam desenvol
Vendo-se encarniçadas bata
lhas, apesar das fortes nevas
cas.

a
•

Invasao na Primavera ,

Joias novas do esmalte CUTEX
J,W T.

Brasil, pais da borracha
RIO, 10 (A. N.) - Em entrevista concedida ao vespertino

"O Globo", antes de retornar a Belém, o sr. José Malcher,
presidente do Banco da Borracha, fez palpitantes declarações,

I

adiantando que em virtude dum acôrdo que será assinado
amanhã com. aquele estabelecimento de crédito, o Ministério
da Agricultura fornecerá imediatamente 500 mil mudas de
"hevea" seleccionada, afim-de intensificar o plantio e produ
ção do "latex" _ ° ponto mais importante da entrevista foi
quando o sr. Malcher declarou que, mesmo depois da guerra,
o Brasil concorrerá com os maiores produtores de borracha.

Resolvido, enfim, seu problema financeiro!

Escravidão nazista Serão embaixadas

Adquira TUDO de que necessitar,
de UMA SÓ VEZ,

pagando PAltCELADAlVIE1V1TE,
com as VANTAGENS da compra à. vista,

servindo-se do

Estocolmo (Imbel) - Mais Ottava, 11 (U. P.) - O go-
ou menos 200 mulheres, prin- vêrno canadense elevará à ca

cipalmente estudantes e pro- tegoria de embaixadas as lega
fessoras, partiram da Antuér- ções no Brasil, IRússia e China.
pia para a Alemanha, "a-fim- O posto de embaixador no Rio
ue ajudar na colheita". de Janeiro será desempenhado

Todas as mulheres belgas en- pelo atual ministro, sr. Jean
tre 21 e 35 anos podem ser

sU-IDeSy.jeitas ao trabalho fôrçado. No -- - - -- ---- --- - ---

decurso de 3 meses, entre �5 d.e I eIs" Precisa-se alugar uma,
outubro de 1942 e 23 de janei- i II se possivel com mó
ro de 1943, foram, deportadas

[VeiS, de preferência nas irne-
5.50� mulheres 'belgas. _Agora, diações de alguma das nossas
menmas de 16 anos estao sen- praias Informações na zerência
do reunidas à fôrça e enviadas do "Estado".

'"

V. - 1
para a Alemanha, para traba
lhar em condicões de escravi-
dão.

>

Os alemães anunciam perio
dicamente que "um grupo de
donas-de-casa bélgas partiu
para a Alemanha", para reali
zar serviço "voluntário" na la
voura..

Dos 780 estudantes de Liége,
apenas 168 se registraram pa
ra realizar trabalho fôrçado,

Julgou prejUdicadoo Supremo Tribunal Militar jul
gou prejudicado o pedido de ha
beas corpus em favor de Lauro
Klaum, de Santa Catarina.

r

SISTEMA CREDIARIO KNOT
r-

Roupas
Calçados

Móveis
Rádios

Geladeiras
Bicicletas

Jóias

Livros
Chapéus

Instalações elétricas e sanitárias
Artigos para presentes

Peles
Casacos

Quaisquer artigos

CASA Família de trata
mento deseja alug.r
uma, com 3 a 4 quar

tos e que tenha todas as insta
lações necessárias. Telefonar ao

Hotel Central para; senhor Sebos
tião Araujo. 4 v. 1

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SEGUROS KNOT S. A.
Rua Felipe Schmldt, 34 - Sala 5 - Telefone 1634

Expediente: Das 8 as 12 • dai 14 às 17 hs.
----

o. K, STIJDIO

San Leonardo
Argel, 11 (U.P. Urgente) - Fôrças

do 8' Exército ocuparam, esta ma

nhã, a localidade de San Leo
nardo.
.!".- - __••-_._-••_._•••_••-_-...

Golpe audaz dos
patr�tas

Londres (Imbel) - Patrió
tas bélgas puseram fóra de uso
a estação de rádio, estabeleci
da pelos alemães em Liége, pa
ra atrapalhar as transmissões
da BBC. Depois de haver desli
gado os fios da campainha elé
trica, pela qual a sentinéla ale
mã fazia soar o alarme na sala
de guarda, os sabotadores cor
taram o cabo aéreo desta esta
ção interceptara.

Bogotá, 11 (U. P.) - A Co
lômbia, ampliou seu programa
cooperação econômica militar
com Estados Unidos, após dois
dias de conferências realizadas
na embaixada norte-america
na, 'entre os representantes
dos dois países. Ainda não fo
ram divulgados os pormeno-

A cooperacão
da Colômbia

res.

Sementes
A Florkultura, avisa aos seus

fregueses que recebeu grande sor

timento de sementes tanto de
horticultura como de Floricultura.
Grande variedade em vimaria. 5vl

CARTAZES DO DIA
HOJE SARADO. HOJE

CINE
A's 4.30 e 7.30 horas

2 grandes filmes 2
Richard Arlen e Anr;ly Devine, entre lutas e sensações de:

Justiça
.

às avessas
Brenda Joyce e Richard Travis em'

Mais vale tarde do que nunca
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB Nat.)
Preços: 2,20, 1,50 e 1,00. !mp. até 14 anos

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

CINE «IMPERIAL»
A's 7.30 horas:

Ullimas Exibições.
O célebre romance de Emilio Zola, com Simone Simon e Jean

Gabin:

Besta humana
Bob Hopeem:

de esquadraCOMPLEMENTO NACIONAL (DFB)
A. B. C. DO SOCORRO (short)

Pref(> único 1,50. I�pr. até 18 anos

Doro thy Lamour e

Sorte de cabo

AMANHÃ - A hãstór ia mais sensacio:nal 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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o t:�T6:II'" O-Sàbado, 11 ele Dezembro de '«lI/.l '<I

o VENDEDOR MAIS
ATivo PODE PERDER
UM BOM NEGÓCIO ...

NORMA é a fábrica
suiça que apresenta
sempre lindos e arroja.
dos modêlos de relógios
e, quer sejam de aço,
folheados ou de ouro,
são todos possuidores
de grande regularidade
de marcha. Estas são as

vantagens que oferece
uma marca que tem mais
de 80 anos de existência.

MAS CHEGARÁ SEMPRE À HORA
SE TIVER UM RELÓGIO NORMA

NORMALIZA O SEU TEMPO

____________________________________________________________ . S_ÚW__d_Md f

A Rftf e os exércitos russosjf-'·'-
'._""....'-_.._.. __..........w._m__'!rI

_m:
LONDRES (B. N. S.) -- Um ) "r'.�.I',' .�r���despacho enviado de Moscou 'I que se elevaram a cento e se-

pelo correspondente do "Daily tenta e quatro tanques. A pro
Xclegraph" salienta o caráter. pósito, os especialistas opinam
complementar da .ofensíva dos

'I' que seriam precisos dezessete
exércitos russos contra a Wehr- meses para que os nazistas
macht, enquanto continúa o' possam se refazer de perdas tão
grande assalto aéreo anglo- elevadas. Mas, precisamente
norte-americano contra as in- aquí se sente o efeito da ínves
dústrias germânicas do ociden- tida aérea anglo-americana, a

te. Ainda há pouco ,um relató- qual tem reduzido considera
rio oficial russo apontava vin- velmente a produção dos cen

te e cinco mil unidades para tros industriais germânicos
as perdas de tanques sofridas que poderiam suprir as neces

pelos nazistas em suas duas sidades nazistas. Em alguns
últimas campanhas de ínver- casos, os efeitos dessa ação aé
no e verão, cifra que aliás não rea aliada não se fizeram sen

obscurece os terríveis estragos I til' ímedíatamente, pois os ale- I
que a RAF está infligindo á, mães possuiam algumas reser- :::. :II!I!IIllIIlIIIIIIIlii::iill!lli.r.í

indústria bélica do Reich. I vaso Todavia, assim que estas
Na frente oriental os ale-I se exgotaram, os fornecimen

mães estão malbaratando os tos muito se ressentiram, pois
seus tanques de uma maneira as fábricas germânicas não po
verdadeiramente íncompreen- dem manter o ritmo de. produ
sivel, sendo lançadas á ação, cão dos primeiros dias de guer
divisões inteiras, o que acarre- ra, em virtude das atuais de
ta grandes perdas ao inimigo, vastações infligidas pela avia
como as de uma luta recente ção aliada. .

•CONSTRUÇÕES - compra, venda e administração
de imóveis;

F!N ANCIAMENTO - para construções;
PIN'1"URAS - internas e externas de prédios, para·

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

:::"1 cem ir rrt.a çáo ret.at ou n. morra

gias, cuidado! São o prenuncio de
grave doença que, r ão tratado em

te-np » pode trazer serias complica
ções, exi g ind o até uma intervenção
cirurg CL A Pomada Man Zan lhe
:iará alivio imediato das dôres, gra
ças a uma substancia de reconhecido
efeito antisético-bactericida.

ela. ConsÍI'utora da Vasa Própria(Nõo tem sorteios nem pontos!)
Vá à ruo Felipe Schmidt, 44, e ve r ifi q u e

passivei obter «cosa próprio».
como é

PARA HEMORROIDES
Um produto De Witt

J

I DIUrnos· estilos de finos Hitler e o jôgo
do bichoMOBILIARIOS

!', CABA Df� RECEBER o Interessante e muito curioso foi.
o comentário de um jornalista ame

ricano fti respeito da infortunada
empresa de Hitler pretendendo do
minar o mundo. Humoristicamen
te ele compara o "fuhrer" a um

l jogador do "bicho". U 1'''Dorter de:
Tio Sam faz rcícrênesa l'O jogo do

'bicho que conheceo ua Amér-ica do
Sul. Além de mencionar a organi
zação perfeita de tal jogo, o [or
nalísta equipara o chefe- nazista a

um eximio e viciado jogador que,
como sempre perde. Termina a

cornpavação afirmando que Hitler
foi a um chalet chamado Polônia e

� fez o jogo: jogou tudo no milhar

I em pr-imeiro prêmio, No período

I
de espera, í.al era a sua conviccção
de ganhar, todo o mundo pensou
que ele iria pegar o "bolo". Ao

I I �orrer o sorteio, d.eu o I�ÚJ11erO q�,��

11,
Jogou mas... na inver+lda l E fOI
o diabo! Até agora, está em upn-

1 ros ...

O comentário interessaaue foi

II' !wl � muito bem comparado. Rearrnente;
� r. I turlo que sonhou Hitler saiu inver-
.� ! I tido. Nos primeiros assaltos, {I,

I ! , I triunfo parecia fato líquido e cer-

i � " I to. Com o tempo, o panorama dos
Il li i acontecimentos mudou. E hoje ve-

J, ". mos a Alemanha sofrendo o maior
.. ataque ela, história. Vemos a;

i ofensiva inglesa inflingindo o

I
cáos no Ierr itór io germâncio, sem

Lá V. S. encontrará solos de jantar, dormitóri"os e t "� 1"
.

t, que o \r,ulrel' possa 1Il .erporsolas de visito, de fino acabamento
i qua lquer obstácu lo e defesa. Eis

� Vendas à vista e a prazo I. porque diz o adagio popular: "Com

� ! Iln[Cria nirigucm fica rico..."-

_________________....... .
1 (C. E. C.).

TENHA
TEM SIFILIS OU REU.

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? US":= O PO-
I

PULAR PREPARADO

«Lar
(antiga sec(ão de móveis d' A Modelar)

Ruo Trajano, 15I§I! EJ 1:11#]19� �lFILI� ATACA TODO O ORGANISMOO Fígado, o Baço. o Coração, o ' Estômug«, ii""
Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôr es
nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Qllt><h do C",,·
belo, Anemia, Abõrtos e faz 08 indivíduos idiota".

Inofensivo ao' organismo. Agrade vef
como um Iicôr

O ELIXIR 914 està aprovado pelo O N.S.P" co mo
auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo

da mesma origem
FALAM CELEBRIDADES MÉDICASSobre o preparado ELIXIR A composição e o' sabor a .

• 914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIX[R .\:1)4. r,,
que o tenho empregado, em comeudam-no corno arma d e

os. casos �� indicação apro- facll manejo para o públicopríada (81f11is �m varias de ,no combate ti. siftli�. quaudasuas manHest ições] os resul- deI que Irequeuternente a
tados têm sido eatíslatoríos, proveito DO Ambulato-ío riR
pois são rapídos e duraveis. Maternidade de Santa Maria.
Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy..

de tropicais, linbos, brins
umo visita"

� � avisa o distinto público
polis de que acaba de receber

Hssimo sortimento de verão.
easealras. Variado sortimento de sesas,
compromisso, á ((A Exposição»
QU1NZE N. 11

Ternos
Foccm" sem

PRAÇA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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REPRESENTANTE
Para a venda de livros infantís na Editorial
Letras Brasileiras Ltda., procura-se represen

tante nesta cidade. Escrever paro: Caixa
Postal, 1607 - S. PAULO.

1943 5

.
------------....------� 'Os casamentos no dia

da Imaculada
Conceicão

Rio, 10 ("Estado") - Con
forme sucede todos os anos

foram numerosos os casamen

tos aquí realizados na data da
Imaculada Conceição. Nas 14
circunscrições do Registo Civil
nada menos de 170 pares se

casaram na data de hoje. Hou
ve, todavia, um acentuado de
crescimo em relação aos anos

anteriores.

Credito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

O maior e rnRÍS acreditado Clube de Sorteio de Mer
cadorias do Estado.

Sort ..)(',� nos dias 4 e 18 de cada mês,
PREMIO MAIOR CR s 6.250,00
Muitas boniílcações e inscrições de pagamentos.

Médico gratis
NOTE BEM todas estas vantagens por apenas

, Cr $ 1,OC. Tudo que promete cum

pre Incontinente. Não existe igual. Não reflita e não
duv ide um só instante. Concorra para o próximo
sorteio, tenha coflança, que, quando menos esperar; a
sorte virá 80 seu encontro

Conserve bem na memória os dias lt e 18

o santo do dia' Cristal de rocha
1 1 DE DEZEMBRO

$. Dâma50� Papa
Era êste santo de descendência

espanhola, nasceu, provavelmente,
em Roma pelo ano de 304. Sua
aplicação c os estudos e sua vir t u

de pr-epcrr-c.rrr-ri o para o posto de
chefe da Igreja. Quando o Papa
Libério fora relegado para Beréa.
Dâmaso tinha-o acompanhado po- SEBYlfO NACIONAl, DE Al'REXDIZ.\-
ra o exílio. Depois da morte de GElII INDUSTIUAL
Libério. o clero e o povo de Roma (SENAl)
escolherem a Dâmaso como Papa. Florianópolis
O comêço do seu pontificado ;ra EDITAL
muito dificil; pois, alguns d e so o ri- Aos esrabelecímentos Jn dusrj-íuts, ,le
tentes elegeram um antipapa. Ven' 'I'i-anspor-tes, Comunicações e Pesca <lo
cida es to difículdade, teve Dâmaso Estado de Santa Catru-in a

que enfrentar as hostilidades de De ordem do Sr. En'g. Ivo A. Caudur-o
sacerdotes e manjes que se viam Piccoli, Delegado Reg zona l do Serviço
prejudicados em sua ganância por Naciona! de Aprendizagem Industr-ial
um decreto do imperador Valenti- (SENAI). a v íso a toelos o, estabeleci
niano e atrás do qual queriam ver mantos ind ustr la ís, de transportes. co
a mão do Papa. Mais séria era a mun.cacôes e pesca sediados neste Es
luta contra a here!!ia dos arianos. Lado, que até o dia 31 de dezembro. uo
A-pesar de todas essas dific ulda· corr-ente ano, êste Serviço receberá ;,e
des achou Dô rno so tempo e meios d idos para a or'gan ízaçâo de cursos 0X

para embelezar a cidade de Ro- tr-aortlmâr-los para en;pregados na .n

�a. ,!,ambé;:,\ como escritor
. dis-j d ústria.

bngulu se ele. Urna das malares Os pedidos poderão ser feito por um

glórias dêste pontífice constitue o ou mais estabelecimentos d'a mesmo :0'
fato,de ter encarregado a S.JerÔni ca lidade e podem-se referir a qua lquor
mo com a tradução da Biblia. Dô- das seguintes modalidades:
maso morreu no dia 10 de dezem- Curso de continuação (f'or maç ão mo-

bro de 384. Sua festa, errt re tcm t o , notécnica ) :
� ceIabrada no dia 11 do mesmo

A morte de um

jov6m oficial 1937 e pelo decreto n. 3.078, de 13 de

R· 9 (A N) A t d setembro ele 1938. exceto a relação cro-

10, ..
- mor e o

nOlógica dos títulos de domílnio e cer-

major Lélio Ribeiro Boaventu- Lidão elos mesmos; dispensados pelo _11.

ra foi muito sentida no

RiO.,
�I. Juiz de Direito, por já ter sido pro

Era êle um dos mais jovens e duzidos 110 registo inicial que se

todavia dos n1ais brilhantes acham franqueados ao exame elos inl�-
. , .

Il'e::-;sac1os.
que poderão oferecer jnl-

engenheIrOS do nosso EXer?lto, pUg'naç[l'J a inSl'ri,ão até trinb dias
devendo-se-lhe grandes ooras após a última publicação dês'le edital. E

militares. A morte colheu-o para que chegue ao conhecimento de

precisamente quando cons- torJos l:r·,'n·u·'2 o Jlr,'sente erlit:>!. nl";'l

t d t
. ele ouL'os de igu8.1 teol', que Sel'flO l)!lv. ruIa um campo e Telnamen- bli'cacios na forma da lei.

'to para o Corpo Expedicioná- Dom Retiro, 2 de dezembm ele lD43.

rio, em Pernambuco. Gentil Vieira Borges, oficial

mês.

12 DE DEZEMBRO
· N. Sra. de Guadelupe,

Padroeira Principal
da Amérh:a La&ina
Onde está o Filho, deve estar a

Mãe. Assim foi, quando os desco
bridores do século 16 tro uxer-c.rn

por-o a América a dcuhina de
· Cri.sto e instalaram nos taberná
culos das igrejas a Iesúa-Hôs+io ,

não tardou Maria em demonstrar
os seus cuidados de Mãe para corn

os povos conquistados para oRe:
dento. E:-n. 1531, apareceu Nossa
Senhora a João Dídaco, recen re

mente batizado, no alto de um

outeiro perto de México, e man-
· dou o ao bispo da cidade, o cê le
hre João de Zumárraga (o mesmo

que fundou a primeira tipografia
am toda a América I com a ordem
de construir urna igreja em honra
da Mãe de Deus, no lugar da a

parição. O bispo não se mostrou
muito crédulo. Pelo contrcirio, ar

denou ao neófito exigisse de Maria
um sinal comprovante. João Dída
co tomou um dia por um atalho
para chamar um sacerdote à co'

beceira de seu pai que que estava

gravemente enfermo. Eis que N.
Senhora lhe aparece pela terceira
vez, lhe diz qUE: ficasse tranquilo
a respeito de seU pai, pois que se

achava restabelecido, e encarregou
o de levar ao bispo as resas que
Ela lhe tinha dado, a-pesar de
não haver rosas naquelas paragens
ásperas e em tempo de inverno.
Espalhando João perante o bispo
as rosas, formaram estas a ima
gem de Maria Santíssima. Os ci
dadãos cientes do milogre cuida
ram da construção da igreja que
nos tempos tristíssimos da última
perseguição proporcionou tanta
fôrça 0011 perseguidos.

Anápolis, 10 (A. N.) - Pro
cedentes do norte de Goiaz,
chegaram a esta cidade vários
caminhões carregados de cris
tal de rocha. Esse minério se
rá embarcado pela estrada de
ferro até o Rio de Janeiro.

Cursos de aperfeiçoamento;
Cursos ele especialização.
Os estabelecimentos inter-essados

verão d ir lg ir-se ao SEXAl1 Ca ix a Pos
tal n. 1G·1. F'Ior-ianõpolis, especificando
o curso que lhes convém e Indicando o

nome e enderêço dos empregados 'lue
irão frequentar as aulas.

mstes CUTSOS, que serão gratuitos, urnu

vez que c-ontam com suficiente cont:n

gente escolar, serão abertos em qual
quer Iooa lidad e do Estado de San ta Ca·

----- �

.I"'\J..__-_-...�..-..-.-_-......��.-..-__.r'......,._.. \J"_.._-..........,.._._-.-_-..........- ..........-_-..___........_.._,...

� COMPANHIA "ALIANÇA DA BAíA" �
��

Fundada em 1870 - Séde: B A I A

t�,.- INCENDIOS E TRANSPORTES �Capital e reservas Cr$ 7U'56.189,20
Cifras do balanço de 1942:

< Responsabilidades . c-s 4.999.477.500,58

I"� Receita ..
'.. .. Cr$ 70.681.048,2,0

.. Ativo .. . .. . Cr$ 105.961.917.70

�
.. Sinistros pagos nos últimos 10 anos CrS 64.986.957,2:)

�
O. Pálidos. Deplup.rados,Responsabilic1.ades .. .. . Cr$ 76.736.401.306,20 E .It.

Bens ele raiz (prédios e ter-renos) CrS 23742657 44 �C!ohdo5, "nêmico., Mã ••

� DIRETORES: - Dr. Pamfilo d'U1tra Freire ele Carvalho, Dr.' Fr�nci�co � qUe crlem Mlgrol, Criançl'
I de Sá e Anisio Massorra. � nquíticas, rec.b.rão I tonj·

� Agências e sub-agências em todo o território nacional. - Sucursal no

!
ficação ger.1 do olgani.moUruguáí. Reguladores de avarias nas principais cidades da América, Europa

� �;�;�O��I n�1{:C:1:�.It.::,RI���l.'!!i:g�.C�;:'l�l;ç�?. S 8 n �Ü; n O 'I
� SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAÍ, BLUME· �

I
Y

� NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL (Ue. D.N.S.P. n: 199, da 1'121

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

OITO ELEMENTOS TONICOS:
�RSENIATO, VANADA·
TO, FOSFOROS,CAlCIO

ETC.
TONICO no CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS

tartna.

Florianópolis, 6 de dezembro ele 1943.
(Ass.) Bel isá rio Ramos, Auxiliar

cníco zona de F'Iorianópolts.
T':>-

••• �� ••••••••••••••••c•••••••••••••••
• •

: Depois de tantos a�os de bem servir ao público :
: A tradicional CASA MACEDONIâ i• apresenta, - pela primeira vez - a sua .,
• •

: Grande liquidação de Natal! :
• •

: Toda a Secvão de BRINQUEDOS SERÁ' LIQUIDADA! :
• Tecidos lisos e estampados serão vendidos por e·

! PREÇOS MARAVILHOS05! �
•

EDITAI,
Gentil Vieira Borges, Tabelião de �o

tas e Oficial do Reg istr-o de Imóveis da
Comarca de Bom Rletiro, Estado de San
ta Catarín a, faz saber que, pela Sócia
cJ.ade Colonizadora Catan-inense, com sé
de na cillade de Porto Al·egre, Ca pí tal (lo
Estado elo Rio GI'al'lrie do Sul, com es

critórios neste Mun íc ípio, nos lugares
Jararaca e Ví'la de Salto Grande. pelo
seu procurador especial sr. Paulo AI,
fredo Schlicting foi requerida a In scrl
ção elo memorial referente as Glebas
ele Terras abaixo descritas: Imóvel "A"
parle l0 Burgo Ag.r ícola: Planta n. 03
Secção Rio Caeté (Entl'e Peráus) Com a

área ele UH7.000m/q. Planta n , 5 l. Ser-
ção Costão ll.o Fraele, com a área ue

clli-1.500rn/q. Planta n. 36 Secção MOl'ro
nedondo com a ár-ea ele 97L437ms2.
Planta n. 5C. Secção Morro Redondo
com a áre aele 230.000111S2. Imóvel "B",
Parte 20 Burgo Aglrícola: Planta n. 57.
Secção AlTOio do Araçá com à área 'le
896.800ms2. Planta n. 58. Secção Ar
l'oio cIo Araçá com a área ele ....

2.478.100ms2. Planta n. 59 Secção Cos-
tão do Fl'aele com a área ele .

2G5.000ms2. - Imóvel "C" Parte ;,0
Burg.o Agrícola: Planta n. GO SecçiíJ
Rio dos Bugres (Cabeceira elo Rio Bo
nito) com a área de 519.400ms2. Pela
requerente por seu procurador. eSi)e·
ei'al, f01'am apresentados em meu Car
tório os documentos exigidos pelo de·
oreto·lei 11. 58, de 10 de dezembro de

Roupas brancas, perfumarias, bôlsas, cintos. meias, bijuterias, lãs em

novelos, roupinhas para crianças, roupas de jersey, botões,
flores, presentes, fantasias

UM MUNDO DE cOisas BONITIS
•
..
,�
•
..
•
�
..
•
•
•
•
•
•
•
•

por preços de Papai
Não hesite na sua escolha! Compre, antes Que acabe!

Noel!

Uma só oportunidad CI) para

COMPRIR E FICAR SATISFEITO!
Começa no dia 1.0 de dezembro,' não esqueça 1

CASA MACEDONIA .,
..
•
4&

A Casa que mais vende e melhor atende

Rua Trajano #. 8

_IN"N"4#itn* SH

Faça econom.ia 1 Com.pre· na «A C,,1\.PITAL))!
AU, V. S. encontrará «1 maior sortimento de artigos para homens e crianças ..

Faço: o seu presente de N l\ TAL e ANO NOVO, comprando os artigos da Casa ({!\ CAPITAL».
Linhos estr'lngeiros e nt'lcio::tais - CasemÚas - Panamá - Albene - Tussor - Brins - Camisas - Cintos - Suspensórios

M:eias - Calçados - Roupas feitas paro 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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Q eSTADO-Sábado. 11 de Dezembro ele 1943

Várias
No magesioso estádio de Paca

embú ealiza-se amanhã o pri
meiro choque ent'e cc r io. as" pau
listas. os t rodicio nc is fino listas do
certame máximo do futeból na

cionaL Os clássicos adversários.
salvo modificações de ultima hora •.

preliarão assim organizados: PAU
LISTAS - Oberdan; Junqueira e

Osvaldo; Zezé Procópio. Brandão
e Dino; Luizinho. Leônidas. Remo
e Hercules. CARIOCAS -- Batotais; ,

Domingos e Laranjeiras; Biguó,
Rui e Jaime; Djalma. Admir. Pir-il o ,

Perário e Vevé ..
- Em Joinville jogarão os con

juntos principais do América local
e Perí. de Mafra.

-- Em Blumenau pelejarão os
.

q uod cos dss clubes Blumenauense
e Brusquense.

-- Em Santos. efetuar-se-á o em

b ate amistoso Santos x P. San-

Conforme fora noticiado reali
zou-se. quiula-Iuiru, 8 do corrente,
ala sedo do glorioso alvi-negro, ar

reün iâo dos paredros daquele cln:
bel

mados "craks ", das Américus

qui çú (1<:) muntl o.
Procísamcn!e às 15,30, foi abr-r- Por tudo isso a Iruta que d'e rir-se-

ta a sessão pelo sr. Carlos Edgar á amanhã, no maicstoso "Pucactu
Mor l!z, vie�:p,res.idente, I�O exerci- hú", falará bem alto d'Ü quu n l o é
cio da presidência, que tinha a la.- .cupaz a fibra e (J entusiasmo dos
deú-Io os srs. Orlando Scarpclli, I brus i le irus.

Man.oel
Ferr-e irui de Melo, Tomaz

I Quem vencerá? Eis a pergunta
Cabral, Osní Ortig_a e. o n�sso com-

que corre pelos qu al ro cantos de
panbeiro de redaçao jornalista Ncl- nossa cap i lal, e também a mesma
son Maia Muchado. questão, é, t!,ão r csl a a menor dú-

Tomando a palavra o sr. presi- vida, a i nterrogaçâo, que perpassa
dente da mcsu explica aos pr eseu- de huca em boca, nos céus do nos
tes o fim a que se destina àquela so grande e quer ido Brasil.
sessão extra, para conceder a pa- Pauhisuas e Cariocas, eis os COI1-

lavra a quem dela quisesse fazer tcnd orcs de mu anhà a larde no
uso.

Faz então uso da palavra o dis
tinto desportista sr. Osní Or í

igu, HO:\1I�;\IAGE.M DO "BOCA ll'YA"
para propor aos associados pre- Amanhã, antes do l)l._:]iO Bnc aiu

sentes, para que o Figueirense se va x Curilibanos, a .l irctur i a do
licencie por algum tempo da F. C. "Bnca iuva E. Clube", farú entre

D., e ao mesmo tempo solicitar a ga ã. Adolíi nho, o maravilhoso
sua! demissão da Diretoria do a lvi- keeper da s�,jeção cararlr-cnsc. dc
megr-o. uma medalh a de ouro, corno pro va

Posta à aprovação dos presentes de estima ao seu ex-d ef'ensor e co

foi a proposta do sr. Osní Ortiga 'mo pr ômio à sua a.tuaçáo no cam-

rejeitada por unanimidade. peonato brasidc iro de Iutebol.
Em seguida pede a palavra o jor- A homenagem do "Bnca iuva ",

nalista Nelson Maria Machado, para vem calar profundamente nos

fazer UI11 apêlo ao sr. Osni Urtiga, meios esportivos ela cidade, pnr
í i.n

para que continuem a emprestar o
t cio de seus antigos companhciros

seu apôi o e cooperação ao Figuei- de lutas.: nos jogos varzeauos.

runsc, no que foi aceito. A Adol íi nho, cnYiamos as nos-

Finalmcnte o sr. Carlos Edgar sas felicitacões, pela ho mcn agrm

l\Ioritz, congratulou-se C0111 os pre- em boa 11ol1:a prestada ao d isc ipl i

sentes e prometeu providenciar nado e modelar ar-quei 1'0.

junto a F. C. D., ela situação por Frente ii frente os
que atravessa o esquadrão de aço-o clássicos rivais
Figueirense, encerrando a sessão JUO, 9 (A. N.) - Prosseguiu 011-
com Ulll vibrante "hurrah ", no

glorioso, que foi acompanhado por
todos.

"Pacuembú "
.

tem, nesta capital, e cm São Paulo tista.
a disputa do campeonato brasilei- -- Amanhã. terá lugar o clássico

tio futeból paranàense: Atlético x
1'0 de futeból, que marcha para () Curitiba.
seu término. Com a' elimi nação cios -- O Caravana do Ar excursionará,
selecionado gaüc.ho, pelos paulistas. omanhã, a Itajaí, onde medirá

Transcorreu dia 6 do mês cor- f l' fo'rças com o Lauro Müller.e dos lUl1linenses, pe os canocas,
rente a data aniversúria do conbe- - Jogarão, amanhã, nesta capi- fO campeonato nacionnl c,hegou aI) Bcido esportistar catarlnense ::saul tal: América x COl'inthians e oca-

seu ponlo culmina,ntej colocando, iuva x Coritibanos.Oliveiral, destacado e vigoroso ele-
..............,..._ . .,...._ _ .._---._ ..,. _ �

menta do Avaí F. C.
Salllsinl1o, como é conhecido nos

meios esp�)rlivos da cidade, Pj!'
cerlo Foi l11uito felicitado por seus

inúmeros amigos e pessoas de suas

relações.•
O conhecido esportista cursa com

brilhantismo ai Academia de Co·

SAUL OLIVEIRA

HEMORROIDAS
E VARIZES

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO

mércio, desta capital.
O "Estado" esportivo, cumpri

menta-o efusivamente, embora tar
diamente.

Após longos estudos foi descoberto um remédio
de componen1e3 vegetais, que permite fazer um
tratamento com ótimos resultados das hemor
roidas e varizes. HEMO - VIRTUS é o nome

dêsse remédiQ que, para hemorroidas internas
e VARIZES, deve ser tomado na dose de três
colheres de chá por dia. Para as hemorroidas
externas, usa-se o H E M 0-
V I R T U S, pomada. C0tnece hoje
mesmo e leia com atençào o tra
tamento na bula. Não encontran
do na sua farmácia. peça-o ao

Deposiiario: CAIXA P. 1874 (UM
OITO-S!:."lE-QUATRO). s. Po"h.

BOCAIUVA X CURITIBANOS
Rrealiz'a,r-sle-ú amanhã, no es,tádio

"Dr. Adolfo Kond('1r", o sensacJo
nal cotejo pebroHstico c'nLrre os

aguerridos esquac�rões d,o Bocalu
va e Curiliharn,os, ambas desta ca

pital, em disputa do camp,eonato
cat'arilWl1'Sle de amadorismo.

Ambos os esquadrões, plOSSllC em

s-eu meio com destacados elemen
tos no f'l1,Lcbrol a,macloriSlta da cida
de, l1l0rtivo porque o jÔg10 de ama

nhã, \'l11ll pl'(ll1dendo as atenções

Técnico para Fábrica de Rendas e
Bordados

Precisa-se de um, que saiba tr8,balhar perfeitamente em

teares para rendas e bordados. Otima oportunidade para
quem tiver bons conhecimentos e fôrça de vontàde.
SAYAD & ClA· Parque D. Pedro II, 404, Fone: 2-8862

Caixa Postal, 2661 - São Paulo.

A Casa dos Bons Relógios
(Fundada em 1890)

Rua Sernin ár ro , 131 - S. Paulo
Faça hoje seu pedido pelo Reem

bolso Postal, ou contra chéque. '

COMPREM PElO REEMBOLSO POSTAL
���Q�

"P}jRFF�LTA
A Maravilha da técnica suíça moderna

Modelo n
' ! - Co.íxo oco inoxidavel

- Ancora 15 r;:'bís
o-s 275,00

Modelo n
'

2 - Caixa aço inoxidavel
- Ancora - 15 rubís

Cr$ 260.00
Modelo ri

'

3 - Caixa aço inoxidavel
- Ancora - 15 rubís

Cr$ 320,00
Modelo n. 4 - Caixa folhada fundo

aço - Ancora 15 rubís
Cr$ 390,00

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

de madeira marchetado.

CASA MASETTI

MS .,4 p.uw4At-

CAIXA ECONôMICA FEDERALDO IUO DE ..JAN!<J!RO
Relação geral elas apólices elo Estado de Pernambuco premia

elas no 170 sorteio realizado no dia 30 de novembro de 1943 no

salão nobre elo edífícío ela Matriz ela Caíxã Econômica Federal
do Rio ele Janeiro e pela mesma dirigido.

Um premio de 600.000,00
406.032

Um premio ele Cr$ 50.000,00
1G.188

Dois premies ele Cr$ 10.000,00
49.915 - 530.Ul6

Quatro premios ele CrS 5.000,00
:36.76G - 92.658 - 1G8.33G - 415.533

Cinco premios ele Cr$ 2.000,00
287.5-tl - 320.'J56 - nO.H4 - 381.2G2 - 500.809

Cinqüenta premies de CrS 1.000,00
10.8G3 19.342 29.649 ::3G.177 37.78G
·H.GI2 55.581 107.890

109.028 111.753 187.821
79.G53 105.1GD

129032 132.761
21R.520 221.1:')7
234.882 236.979
258.750 250.789
30'(.400 321.999

.

358.430 408.721
441.028 482.541

199.820 206.549
229.858 231.942
2-11.432 248.986
280."18'1 301.800
331.856 3-16.959

229.639
241.034
278.178
326.529
418.545 I

I
428.87-5 '130.247 L186.781
488.069 495,663 G07.034 547.G56 558.818

(a.) A. Veiga Fat'ia,
Diretor ela Carteira ele Títulos

l\IOLÉS'1'IAS nos JUNS E CORAÇÃO
O TONICARDIUM tônico dos rins e do coração limpa a be

xiga, os rins, as nefrites, areias, cólicas renais; aumenta as urinas.
Tira as inchações elos pés e rosto, hidropsias, falta ele ar, palpi
tações, dóres elo coração, asma, bronquite asmática, artérío-es
clerose.

I

REMÉDIO nAS SENHORAS
É o tônico útero-ovário SEDANTOL que restitue a saúde

perdida pela anemia. palidez, magreza, fastio, flôres brancas, re

gulador das visitas, das doenças elo útero, ovários, evita as hemor

ragias, antes €': depois elo parto; contra todas as enfermidacles elas
sen110ras ele qualquer ielade.

LESÕES DO CORAÇÃO ]<� ASIUA
Use a CACTUSGENOL especifico contra hidropsias; pés in

chados, falta ele ar, palpitações, abatimento elas veias e artérias,'
bronquite asmática, sífilis e reumatismo, lesões, cansaço, urinas
escassas e clores no coração, pontadas nos rins e inchaçôes.

AOS FRACOS E CONVALESCENTES
Devem usar o STENOLINO que faz engordar, aumenta ('

vigor elos músculos e elos nervos. Fortalece o sangue nas pessoas
anêmicas. Evita a tuberculo1;e, cicatriza os pulmões eloentes C01'l

pontadas, tosse, elores no peito e nas costas, pernas fracas, lin

gua suja. Para a neurastenia, o clesi'tnimo e a elispepsia, a con

valescença é rápida.
StFILIS-PÉLE-REUlUA'j'ISMO

SP IROCHETINA é usada llas moléstias do sangue, sífilis,
eczemas, tumores, clartros, espinh::ls, fistulas, purgações, feridas,
cancros, escrófulas, reumatismo. - {'nico depurativo que Jimn'l

o corpo: tonifica e engorda. - Depositúrios: todas as clroganJ<;
ele São Paulo e Rio.

AS SENHORAS DEVEM USAR

J<Jm �.;ua toilete líntima ,sómpnt{' ro l\IlCIGYPAS, de gralHlc 110-
(kl' ,h igihlil'o, contra mol(>stias contagiosas suspeitas, il'rita1:õl's
vaginais ('ol'l'imPJüos, mol(ostias lltl'l'O-yagillais, metrites e üHl·t

SOl't{' de tlo{'ll(:as ,locais e grande llJ'esel'\'aüvo.
Drogaria PACHRCO, Rio

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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SEJA

Sábado (dia m
Grandiosa soirée oferecida

ao Bloco X e Valei Feminino.

M as o s r e serv a d a s : na

Joalheria Moritz

SUA

Á SÁUDE DÁ MULIlER

x

Este aluno hobí
Iitou-sa em es·

crituração mero

cantil, colculos
comerciais, por.
lugues pratico, []l�irr'::�__/
direito comer

cial, correspon
dencia, em sua
casa com estes 4 livros especialisodos que
dispensam o professor por ser de uma Iocili
dade jamais vista. A verdade seja dita: sou professor ha mais de
20 anos, mas nunca vi isto, é verdadeiramente formidavel! Peçaprospeto, com toda confiança, ao Prof. Jean Brando, R. Costa Jr.
n.O 194, Caixa 1376. S. Paulo. Escola devidamente registrada
por quem de direito sob n.O 548 em 1918: habilitou já uma gera.
ção de alunos e todos estõo trabalhando. Junte envelope selado
com seu endereço bem cloro. Os preços são modicas e em pe
quenas prestações. Nõo perderá nem tempo nem dinheiro! Sehabilitará em 4 a 6 mezes, tendo direito, no fim do curso a
um Certificado de competencia com o qual, de conlormidodo
com a lei bem clara, poderá comprovar a sua alta habilitaçõo.

PERDEU-S� :ol:��:ia L�:�
grandemente necessitada, pede
encarecidamente à pessoa que
achou, próximo à Confeitaria
Chiquinho, a quantia de 14()
cruzeiros, o obséquio de entre
gá-'a nesta redaç&o. 2 v. - 2:

�·Al;Ü61Í:-SÊ---�:�i����:
Adolfo Konder n. 3, com am

plo salão para qu alquer ramo
de negócio, com todos os requi
sitos da higiene. Informaçõesc
Rua Conselheiro Mafra, 42.

30 v. -25
.-_-.-_.•._-_..-_..-_- _-_-.- - -.-..- �

TERRENO �:,d���
diodo l5x50 rns., localizado na

Alameda João Pessôa. Tratar
com Eugênio Beirão. na rua

Tenatrides n 3.
"'_ _._._w_w_._._._ w_._..w .......

U" .. Vende-se
lY.aaquloa uma má,

quina de costura SINGER, co·m
S. PAULO (Por Paulo de ficar satisfeitos. O mandato 5 gavetas. Na rua Quintino

Campos Moura - Presidente do povo não pode servir de ins- Bocaiúva (antiga Nestor), n ,

do Centro de Expansão cultu-'Itrumento para enriquecímen- 316 - Estreito. ISv. -13
ral) - Os tratados, as confe-, tos. Milhões de outras conside- ,. - - - - - ,,- - - - - - - - - - - - - - - - - -

rências e os congressos em tôr-I' rações figurarão no estabele- s·It400A· S�ÃÍ�;;�;e"CiU-a""I no dos problemas políticos, cimento da ordem universal tro amplas sa-

econômicos, sociais e culturais futura. Ias e m casa de família, todas
...IíIIIIIllIllliI=::JII!I_t=====:::iI.•=:1I....... do mundo vindouro têm dado Nós, brasileiros, aguarda- co� janelas, na rua Tiradentes.

:••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••: ��;g:�n�l�g�:��á���an���� ���hor��r�e�s�:�v���ti�� d�� I �.;.-�2-:-!.!_�-':.�·::�-7-�-�..:...-_w�7• .. pretende formular, pelo seu e� ql!e conce.de�mos a todo o Cozinheira u:��saps: a�: DISCOS:
I cérebro, um programa comple- cidadão brasíleíro os recursos h T t U9•

\,' I" i ,." /' (" '), • t
' . . se em. ra ar na rua r u-

• ) . \ .. O de vida coletiva post-guerra, necessanos para o desenvolvi- .

27 S �: : como se isso fosse possível e menta e aproveitamento da �_.............. �
: : admissivel. É preciso que todos sua capacidade, seremos auto- Vende-�e O'TIMA RESI-
41) 9 .nos convençamos de que essas maticamente, senão a maior, li DENCIA, com

: C; . T U �1 B IA : reuniões de chefes aliados uma das maiores potências do grande jardim e pomar, ao lado.
.:

•

A �..I... , : constituem movimentos de mundo. O brasileiro é inteli- da Es t ação Agronomica. Tratar
: As mais famosas musice s,

• conciliação, de aproximação e gente, ativo, vivo, perspicaz. na Rua Trajano na 7
'

• com os mais : de harmonização. O objetivo é Não haverá limite para a pre- 15 v. alt 5
: f B mos O S él rti � ta s , : observar o tempo presente e v i são do. nosso progresso. "...._•••_._._ w••_•••••_ _...........

: U" LTIMAS NOVIDADES : estabelecer sujestões para o Quantos países, que atingiram VENDE-SE ·Li_?gua.fone In-

: : tempo futuro. Mas, determi- um apogeu de progresso sem gles sem Mes.-
•

Na 3J1R.AD10LAR» · nar, estipular, indicar uma 01'- tantos predicados de que so- tre- Vitrola, com os r especti-
: ". I : dem é preocupação que êles mos abundantes possuidores? vos discos - lições comple tas ;

: : nunca pódem pretender. O tu- A própria Inglaterra, a Sué- Informações nesta redação.
-: Rua Trajano, 6 : multo da atualidade é tão in-I cia, a Hol8;:nda, Din_amarca e �: • tenso que, podemos dizer e outras naçoes. A Gra Bretanha RE�ERVISTAS.................................................... afirmar que não há homem ou é o exemplo máximo de pro- -.J

__ �_ homens capazes de prever as' gresso. Cada inglês é um va-
circunstâncias que ocorrerão lar completo. Eis porque todos
nos acontecimentos futuros. E os ingleses são uma nação com
sem conhecimento de círcuns- pleta.
tâncias não há possibilidade I -----------

para construção de doutrinas.
Sabemos que os princípios que
deverão prevalecer no govêrno
dos povos se inspirarão no res

peito mútuo, na liberdade, no
uso do direito, na prática da
justiça e no aproveitamento
dos valores humanos. Com ar

tigos obedientes a êsses princí
pios, qualquer regime será
bom, qualquer constituição se
rá boa. Com a omissão' de qual
quer um dêles ... a guerra não
terá acabado!

A transformação radical dos
dicionários, a modificação dos
termos, dos vocábulos e das
fantasias será uma das reali
dades que vingarão. A subor
dinação do indivíduo a tudo
que seja necessário ao Estado
para proteger e defender a co

letividade, será mandamento.
A punição rigorosa dos man
datários do povo, que se ser
vem do mistér para instalar
fortunas, será um imperativo.
Os funcionários pobres, que
pretenderem enriquecer, de
verão abandonar seus cargos e

trabalhar por conta própria.
E os funcionários ricos deverão.

A leviandade das opiniões sôbre
o «Mundo Futuro»

Quando a.lguém, tal como o ....
lheiro da ilustr8,Qão a.oima. �
lhe. em a.mâvel gesto, um câIice do
excelente a.peritivo KNO'l', Ism�
oe v, Sia. de a.oresceIltar. ao �
oe> • gentileza: E1.TEÉ TA11.
BEI1 O I1EU APERITIVO

PREDILETO!
Toi1E KN0T

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Uff PflOOUTO 04 KI10TJ.A.//'ID. COI1. � SE6UIlOI
, ITAdAí �

«Todo certificado, caderneta mi
litnr ou certidão apresentada, pes
soalmente, sem o carimbo ou o

lozango relativo ao ano de "1943· �

deverá ser submetido a essa exi
g�ncia, após 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 MUi
ta'!'.

MACHADO & CIA.
AG1I:NClMJ E REPRESENTAÇOES

Caixa postal - 37. Rua Jolio Pinto - L
FlorianópoU.

Sub-a&entee nos principais m1lJl.lclplo. tio
ESTADO

Bolsas modernas na
CASA ROMANOS

FARMACIA ESPERANÇ'A
A SUA FARMÁCIA

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

THE LONDON ASSURANCE
COMPANHIA DE SEGUReS "CRUZEIRO DO SUL"

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"
Representante: L. ALMEIDA

Rua Vida! Ramos. 19

SE�AS
padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores

fábricas do país, são encontradas nos halcões da

Oasa SANIA. BOSA
Diariamente recebemos novldaoes

RUA FELIPE SCHMIDT,54 - FONE: 1514

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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