
�opiosas chuvas DO Rio de JaneiroRIO, 22 r (A. 'N.) i
•••• HÁ 8; DIAS QUE CHOVE, NO RIO \ DE ,JANEIRO. PRECISAMENTE HOJE 'COMEÇA' OFICIALMENTE O

VERÃO. OUVIDO' A RESPEITO DO FENÔMENO, O DIRETOR DO SERVIÇO DE METEOROLOGIA DECLAROU' A UM VES
PERTINO LOCAL QUE DE HOJE PARA AMANHÃ O TEMPO· MELHORARÁ, MAS QU� AS CHUVAS NÃO' CESSARÃO' DE
TODO, EM CONSEQUÊNCIA DO SISTEMA DE ÁGUAS DO RIO SÃO FRANCISCO, OUE • ESTÁ NO REGIME DAS CHEIAS.
- - - _ _._ _ w_..•..- - -_w..-.w_ _ ,.. _•.-_._,._ _ -..-.. w.,..........,._

INTELECTUAIS A penicilina no
ENFORCADOS Rio Grande

ESTOCOLMO, 22 (U. P.) -

16 intelectuais Croatas foram
enforcados pelos nazistas e

fascistas de Zagreb, nestes úl
timos dias. Segundo informa
ções de Estocolmo os inte
lectuais referidos foram acu

sados de ter atacado e destrui
do um depósito de munições.
situado na vizinha localidade
de Sosnia.

Ano XXIX

-'------------

o
H i'L\I� ANTIGO lHÁRIO BP, S'\�TA CA'fARI�,\

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

I Florianópolis - Quinta-feira, 23 de Dezembro de 1943 ,

A

I

Atenção, srs. reservis-tas. !Ic!��, 23�!.lp)m�i�J.�rte a pressão dOv1��!i:m �,�l��o�!�u�RIO, 23 (A. N.) - Os reservistas. que não se apresentaram no
•

�ez l1113J.S vigorosa a, pr,�sa'o q,�e os i en;l��) ;a,tac�,dns de modo f'udrn
..
dnan .. 1 fôrças da frerute de Lemngoado, an-

.. . . " ... _ ,

di d
r ussos exer-cem SObI e �s poder os.(�s ,te. L � assuun que os nussos vao pe-, tes que as ITLC'SIl11as f'ossern cercadasDia do ReserVista , podem cumpnr essa obngaçao ate o Ia 30 o b�üuart��$ de N�vel e Vl'tel?s�! pro .. ' conquistando seu solo, e an iqui .. pelas colunas russas que avancaan

corrente nas Circunscrições de Recrutamento ou nos corpos de tro- XJI�OS a fro�ibel:.a. Na oprruao de' lando a "Wehmnacht", com o mi ..

, para
oéste, Essa ínforrmaçâo, no en-,

_ _ ITIfmilIOS, a ofens iva do general Ba .. nr.mo de perdas humanas para os tanto foi recebida com alzuma r-e-
pa. Os que nao se apresentarem cometerao falta grave para com a 'gJ:'alln�an, "enrta·� Nevei .� ':�,t,ebsk, �s": exércitos soviéticos. Os. "úbtinnos &erv,a', por iSSIO que tudo le�a a crer

Pátria que está em guerra e serão passiveis da multa de 50 a 100 �s,!rua]!a o ,?omeç'(} do f'im da ['1eSIS" !de�p'achos daf�,enrte loc.alizat-am O'S I que os alemães defenderão com
'.' . ,. d fi d \t,,:�� n.azasta em �.oda � Irente &0-

I
russos a G quilômetros de Gorodok I unhas e dentes SlUa5 posições ao

cruzeiros, alem da nulidade temporana o certi ica o para. exer- I
viétíca .. Os �;llC;ll:ales fazem tudo i e 35 ao n,?n�e de VIit.ebslL I_)e Esto-. nlolWe da Rússia, viltais, Domo são,

cício em cargo função ou emprego público. Também os que fizerem quaruto e s.aor,I�IclO para se agu,e-n"l cO+111IO no tici am que os naz.istas ha- para a defesa doo Estados Bálticos .

.: ' • • • A ' , • • tarem onde estão, mas de nada lhes
falsa dedaraçao de domicilio, residência, Idade, estado civil e de vabo o esfôrço ddante �IÜ ímpeto 1-·......···..

· ......· ...·-·..·-········.,.······.--....·.,..__· ....·.·......· .....·_,._.......w_.....�_.._...

outra qualquer natureza estarão sujeitos à pena de prisão de 4 me- dos .ataqttes r UcSiS'OS. Dm a crença iO
'

t d d fl- b h
.

ses a 1 ano e multa de 30 a 300 cruzeiros. ,����l �:l1;l�e�;�:el;���ch,\:�sl�t��: I me o o e Isa et Kenny
,üegamente cm Vitebsk, ci:da�lc pa ..

/ RIO, 23 (A. N.) - O coronel Jesuino de Albuquerque secretário da

líd d t!
- - ra onde convergem os exér-citos 50 ..

S
.

I A' t'
.

d
'"

'

rea 1 a e era O peSSImismo I
.

',' A" aJ h d t I auue c SSlS. encra a municípalidads local que acaba de regressar-"'le,,[,COS. a,oU, Calmpalll' a o IHor e I • •

' ,

da Rússia Branca é conduzida com 'I dos Estados Unidos, a onde fora em missão oficial da Prefeitura. cario
. LONDR�S,. 23 (D. P.) - Em artigo, publicado na �,evista :'D,.<.ls mid e m!l� precauções pelos :'uss'Üs. , ca,. d�cla�'ou :!ue teve ensejo de se avistar com Elisaheth Kenny, que a

Rerdh", o m�llIstro. da prop�gan.daJ, GoeDb�ls, fala. contra o pCSSlmIS- Bagraauáan ��t;á. r,eproduzm�lÜ. � I hoje ll1,dISCllhvelmente uma figura de relêvo no cenário médico COI1-
mo que domina o povo", pOIS nmguern maas acredita que a guerra ter- ola�cah' estra�GegIa ]cle Rok.os.sOSkl, temporaneo. Acrescentou que a famosa enfermeira se mostrou ínteres

. . ,.

d e'lll nOC dlsa e ome, e al� b rilhan- .. . .

.
-

nune rapidamente. Deve .. se destacar, a esse respeito, que a propagan ates operações elo zeneoais Koriev e sadíssirna em visidar o Brasil, o que farão, provavelmente, em melados
naztsta, até a entrada da. RÚ�'iia na, .guerra, se incumbi�I. d� explicar ao Tobulkin e.m Cherkassi e }Lel.ÍtOiPül. do próximo ano. Prosseguando, disse que o método empregado por Elí
povo que a guerra terminaraa rapidamente com a vitór-ia das armas O CIOlTIJ�n'd!RI1te russo J!1J�v�n1Jent.a sabeth Kenny, no comhats- à paralisia infantil, terá agora larga difusão
germânicas. Ali às, deve-se destacar, também, que os técnicos militar-es silll:;tds lfordças COdl1l. a precisao ed· o nesta capital; pois, além das observações pessoais que fez mais três

. . .

H' .
.

d dR" 'd clt]r a« o 'C enxa nsta C·o,l1l'>UUlla D, •. "
_ .••

' ,

nazIstas e o propno rtler gara,l1tlram a errota a USSla em cerca e prOCilllJ"amdo CLesaJo1"arr o
.. .

C1 médiCOS desta capItal Irao a Mmeapohs estudar o emprêgo daquele mé-
I d·

.. ,I nalnl"D
8 semanas. Esse "pessimismo", na opinião de a guns Ingentes naz!s- para ponetos inISU/SIten�áveJ.s, que são todo, bem como aperfeiçoar-se no diagnóstico precoce dru enfermidade.
tas, poderá prejudicar o esfôrço de guerra dos naZ'Ís-tas, pois o POV'j,
na retaguarda, não confiando, trabaIlhará sem entusiasmo.

((SUL AMERICA»
Companhia Hadonal de Seglfros de ,Vida

Finissímos cristais
Norte -Americanos

recebeu a

JOALHERIA ESMERALDA I
o

-

rei voltar

Porto Alegre, 23 (A. N.)
Segundo agora foi divulgado,
no Departamento Estadual de
Saúde estão sendo feitas expe
riências para fabricação de pe-
nicilina, com matéria prima:
riograndense. O novo e extra-

I ordinário medicamento será
utilizado, em experiência, no

H. 8992 tratamento de doentes, na
Santa Casa desta capital.

Jamais outro relógio
Aos segurados, médicos, banqueiros, organizadores,
'inspetores, agentes e funcionários em todo o Brasil,
e àqueles que lhe têm dispensado sua confiança
e colaboração, a "SUL AMERICA" _. Companhia
Nacional de Seguros de Vida - apresenta

oS::Je.lhores votos de bom Natal e feliz Ano Novo.

-

V�!�L�2��� p�O��'�O!�'ãn�?:�!'t,? "t�o��Pu� Iencarniçadamente, nas ruas de Ortona, .no setor oriental da frente ital-
1iaJla. De acôf'do com despachos oficiais, são sumamente violentos os

.combates de corpo a corpo; mas, a despeito dru tenaz resistência nazis
ta, os soldarclos �ritâJnicos estão abrindo caminho actravés da cidade ..
"Acredita-.se nos círculos bem infünnados que dentro de muito pouco
tempo os britânicos ooupacão totalmente a cidade de OrtÜlnal. No setor

. ocidental, as tropas do Quinto Exército obtiveram novos exitos, avan

çando três quilômetros ao .norte de Monte Spi'lluceio. As fôrças norte
americanas estão atacaIIldo agora as posições ,naz4';tas em Aquia .. Focacia
e Cardito, ao oeste de Fligr3Jno.

Pedro proibido de
LONDRES, 23 (U. P.) - O Conselho Anti�Fascista Jugoesla�

'VO baixou um decreto, proibindo a volta do rei Pedro à Jugoeslávia.
�nunciando a decisão, a emissora da JugoeláviaLivre esclareceu que
.() rei só poderá pisar o território da Jugoeslávia, depois do pronun�
.ciamento do povo, uma vez liberto o solo pátrio do invasor nazista.
Só �ntão, o voto popular dirá se o rei e a monarquia devem voltar
jJ. Jugoeslávia, ou continuar no exílio.

OMEGA
. ..

' * * * * * * * * * * * * * * * *

AçO, desde .... CR$ 615.00 Aço, desde ... , CR$ 480.00
Folhea·do, desde CM 675,ott � Folheado, desde CR$ 68lJ,00

***************************************�J.W.T.
.

Omega - o relógio dos que desejam
não apenas "ver" as horas, mas dos
que querem ter sempre a hora
exáta - é o vencedor das Provas

. Internacionais de Precisão do Obser
vatório de Teddington, na Inglaterra.
Os técnicos dêsse famoso Instituto
certificaram oficialmente que jamais
outro relógio atingiu a precisão dos
relógios Omega, de pulso ou de
bolso. Ê essa mesma e incompa ..

rável precisão que o Sr. encontra

em todos os elegantes e distintos
modelos Omega que as boas relo
joarias apresentam. Adq uira um

O m e g a e orgulhe-se de possuir
o relógio de mais alta precisão.

*******&*********
�

Realizam-se em Teddington, regular,
mente. pTovas de precisão entre os me,
Ih01'es relógios do mundo. Desde 1933
pertence a Omega o 1. 'lugar emprecisão.

OMEGA
OMEGA

PRODUTO DA SOCIÉTE SUISSE POUR l'1NDUSTRIE HORlOGERE
G E N E B R A - SUl ç A liUCl"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LONDRES, 22 (pelo telégrafo) -

(Por Líberator, para Press Informa
tjon ) - A despeito dos considerá
veis sucessos aliados no M9diterrâ
DOO e das bem sucedidas incursões
aéreas sôbre a Alemanha, o princi
pal esfôrço anglo-americano em 1943,
não foi dispendido em ação ofensiva,
mas se concentrou, principalmente,
na fortificação do seu poderio. Seu
mais significativo empreendimento
nêste ano, não foi a invasão da Itá
Iia, nem mesmo a devastação espa
lhada em Rhur, Hamburgo e Berlim,
mas a reconquista dos mares, da qual
derIvar-se-ão os decisivos e' grandes
acontecimentos, ora em espectatíva.
Torna-se aquí, necessário lembrar

alguns fàtos mais ou menos esqueci
dos: Durante todo o inverno passado,
() caso da navegação permanecera
sem solução. Nos primeiros três me
ses dêste ano, as perdas sofridas, em
mar, pelos aliados, ainda não haviam
sido consideráveis, mas, em Março,
alcançaram e pela última vez, alga
rismos assustadores. Porém, em No
vembro, no desembarque na África do
Norte, empregaram-se simultaneamen-
te oitocentos e cinquenta navios (nú-
mero que, então, nos parecia muito
grande!) e, em Julho, na Sicília, o
número de embarcações empregadas
atingia a 3.250. Sómente em Maio se
iniciara a grande ofensiva anti-sub
marina que culminaria inutilizando
os planos do almirante Doenitz ...
Ha quinze dias, o coronel Knox

anun-,'clava que "As Nações Unidas haviam
substituido todas as perdas maríti-
mas sofridas desde o início da con-
flagração". Não existe mais, obstáculo
algum que se oponha ao lançamento
de ofensivas anfíbias de grande en

vergadura, utilizando-se de todas as

fôrças aliadas de mar, terra e ar, em
presa formidável, jamais planejada
TI: o que é mais importante, tal plano
não se baseia numa guerra oscilante
em frentes distintas e limitadas, mas
ao contrário, trata-se de urna única
batalha que abranja todo perímetro
europeu. Dez a doze milhões de com-
batentes terão de se empenhar nesses

sangrentos e decisivos choques. Em
Teerã ficaram decididos os objetivos
e a ocasião das diversas operações
que constituirão essa super-batalha
que, se presume, já se planejara antes
da conferência. Esta apenas resolveu
a sincronização das ofensivas ao sul
e ao ocidente, com operações na fren
te oriental, sôbre a qual as condi
qões meteorológicas influem muito
mais rigidamente.
Na Rússia, ha duas épocas apro

priadas para operações militares: de
Dezembro a Fevereiro e de Maio a
Outubro. Março e Abril são impró
prios em consequência do degelo. Po
de-se avaliar a gravidade do proble
ma, para aqueles que se encarregaram
de coordenar as atividades em diver
sas frentes.
A natureza das operações anfíbias,

partidas do mar em direção à terra,
obrigam-nas a se desenvolverem em
rítmo duplo: em primeiro lugar, o

ataque- anfíbio propriamente dito, fi
xação de uma cabeça-de-ponte, na

qual a marinha desempenha a fun
ção de artilharia; em segundo, vem
urna pausa para organização das
fôrças e, sómente depois, se processa
a verdadeira ofensiva de terra.
É provável que o ataque a oéste e

a sul, processar-se-á com a abertura
sucessiva de luta noutras diversas
'frentes. A batalha apresentar-se-ia,
assim, numa feição oposta à "blitz
krieg" germânica: ao invez de ser

iançado, logo no início, todo o pode-
rto, o ataque processar-se-ia passo a COMPRA Se: VENDASpasso, com gradual esgotamento das
reservas inimigas. Tem V.S. algum objeto novo ou
Parece que a estratégia aliada se usado poro vender?

baseia numa guerra de desgaste, que Ou desejo comprar qualque.r
ir se acelerando gradualmente até o objeto poro suo indústria, resi
momento em que se tornará possível dêncíc , etc.? Então vá à ruo Dao
desfechar o golpe final de misericór- doro 35 e peço informações sem

dia contra as fôrças de Hitler. compromisso à firmo A. L. Alves,
que se encarrego de resolver o seu

Balanço de 1943
.

DURANTE O MÊS DE NATAL
DE UM

adquirido
ESCOLHA ENTRE

PRESENTE VALIOSO E DE FINO GOSTO
na A HODELAR

Sedas, linhos, quimonos e pijamas de sedo.

Jogos de jersey, blusas finíssimas.

Impermeáveis para eenhoree, homens e crianças.
Boléros, capas e casacos de pêle,

Prataria Boliviana e Mexicana.

de finíssima louça inglesa.

, Alguma joio de alto valor!

Aparelhos
Tropicais e casemiras de linda

recetn=chegadee,
ropetes,

padroruigern ,

Maillots e calças para praia.
cengóleuns, passadeiras, stóres.

Ternos de. coroá e casemira.

Astracãs. Etc. ete.
Acabamos de receber

para lençóes.

etc.

finissim€l linho

Comprai na CP SA MISCE
LÃ NF À " S�hPT e('n.,n",i7�r·
.",._._._.._..__.._._..._............_._-_._.._....-_-_-_._..

Agradeciment�Vva. Adalberto Duarte Silva, eng.
Carlos Büchele Júnior e famHia,
sargto. Helvécio de Sousa Dias e

família, Manoel Leão Coelho e fa
mHia vêm agradecer a todas as

pessélas que os acompanho.ram no
doloroso transe por que passaram
com a perda irreparável de seu

querido espôso, pai, sélgro e avél;
aos Que levaram os despojos fúne
bres ao cemitério; aos que envia
ram Ilôres, corélas, cartões e tele
gramas. Agradecem, particular
mente, aos facultativos dr. Sáulo
Ramos, que o tratou com todo
carinho , at�ndendo-o a qualquer
hora da noite durante todo o tem
po de sua longa enfermidade, e
ao dr. Polidora Ernânl S. Tiago,
que também empregou todos os
recursos possíveis para salvá ·10.

3 v.' 3

ATENÇAo:

Novos modêios aviões amerIcanos an��'�ua de seleção: - a) .ooni--
dade e capacidade física;informações destaca especial- b) escr-ita de porauguês e arit-

mente o bombardeador equipa mética;
do com canhão. O único bom c)' prááica de servico.

Prova de Hobilitaçiio - Escr-ita,bardeador leve bi-motor que é de goog/ráfia do Brosi,l.
empregado atualmente é o 2 - No pôsto de iriscr icâo men-

"Douglas Havoc" (A-20). O clonado '00 carudidetos poderão ob
IIlOVO aparelho será dedicado a ter os esclarecimentos que des·eja
múltiplos usos e sua proa po

rem.

derá ser trocada por outra de
diversos tipos, 'afim de que de
senvolva diferentes operações
Presume-se que o canhão que
lhe será montado será mais
pesado do que o de 37 milime
tros que leva o caça "Bell Ai
.racobra ", o qual é o maior uti
lizado até o momento. No to
cante às proas desmontaveis
seguramente será empregada
uma de material plástico para
os bombardeios, e outras como

pequenos canhões para atacar
objetivos em terra aesae bai
xa altura.

de

A Associação Come·rcial
Florianópolis

de

Cumprimenta os seus prezados associados e ao

comércio, em geral, desejando-lhes feliz Natal
e próspera Ano Novo.

- 1944

S a nu uenolCONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:
ARSENIATO. VANADA·
TO. FOSFOROS. CALelO

ETC;
TONICO DO CEREBRO
TOHICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. D,p.uper.do.,
E.got.do., Anêmico., Mi,.
que cri.m M.grol, Cri.nç••
uquític•• , receberia • toni-
fic.çio geral do org.nÍlmo

COll' o

Sa nuue n DI
Llc. D.N.S.P. n' 199. de 1921

WASHINGTON, 22 (Por Re
lel S. Moore, correspondente
da "United Press") - O Bu
reau de Informações de Guerra

, faz saber que os aviões de
guerra norte-americanos são
objeto de constantes-aperfei
çoamentos e que em breve se
rão construidos modelos novos
e mais poderosos, entre êles
um bómbardeador de peso le
ve, dotado de um canhão e que,
segundo expressa aquele bu
reau, se adiantou uns três ou

quatro anos à sua classe. Em
breve bornbardeadores super
pesados que estão em constru
ção, desempenhando as mis
sões que agora são confiadas
às "Fortalezas Voadoras " e
aos "Liberator" quadrí-moto
res. Outro novo modelo é um

caça mono-motor de extraor
dinária atuação. O bureau de

1943
caso.
....::�_·ii';;;';�;;:;-�ici�;;';i-�;';,"lid-;·�...p';:'é:.
posição horizontal, e irá ao centro da
testa da coluna, se isolada; à direita da
testa da coluna, se honver ontra bandeio
ra; à frente e ao centro da testa da co

lnna, dois metros adiante da linha pelas
demaís formadas, se concorrerem três
ou mais bandeiras". (De<Ill'eto-lei n. 4.545.
de 1941l: - Art. 18. N. lU.

SE�AS

o ESTADO
Diário VespertiTUJ

Redação e Oficinas a
rua João Pinto n.v 13

Tel. l022-Cx. postal 139

ASSINATUHA�
Na Capital:

Ano Cr$
Semestre CrS
Trimestre Cr$
Mês ��,
Número avulso Cr'

No Interior:
Cr$

7U,00
40..00 .,

:W.OO
7,00
O.:lO

HO.OO
45,00
25.00

Ano
Semestre
Trimestre

Cr'
<:1"

.1Anúncios mediante cuntráto

Os originais. mesmo nAo pu
blicados. não serão df"volvi.

dos. ,

, ..
,

A direção .io se responsa
biliza pelos conceüos emiU
dos nos aMiRo!! 85sinaooe

•

Concurso para
mestre de linhas.
Estão abertas as mscrições para:

o concurso de Mestre de Linhas
do Mínistérdo da Vdacão e Obras,
Públicas, promovido 'pelo Depar-.
lamento Adunim istr-at ivn do Serví
ço Público (DASP).
Local de inscrição - Rua Feli

pe Schmídt n. 5, l°,llndar, em Flo
rianópolís, diar�.aJTLenif,e de 81/2 às
101/2 horas, exceto aQ'S sábados.
Encerramento - As .inscrtcões,

serão encenradas em 30 de janeirode 1944.
Condições - Só poderão inscre-

ver-se candidatos do sexo ma!Scu-·
Iino, Limites de -idad'e: 21 e 3&.

. Aos sofredores
Ora. L. GALHARDO-Ex

médica' do Centro Espírit�
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seU'c
consultório para a Rua Bue
nos Aires, 220 - 10 andar.
Rio de Janeiro, onde passa Q

oferecer os seus préstimoso
Escreva detalhadamente
nome, idade, endereço e en·

velope se I ado . para are&-
.

.. .m __.. 'posta.

I
I

padrões maravilhosos. finíssimo acabamento das melhores
fábricas do país. são encontradas nos balcões da

Oasa SAN!A BOSA
Diariamente recebemos novidades

RUA FELIPE SCHMIDT, 54 - FONE 1514

Quando &lgném. tal_ 0__
lheiro da UustraQlI.o a-cima" o1llrecer
lhe. em o.mavel gesto, am oêJice do
.excelente &peritlvo KNOT. lambi&
"" v. Sia. de o.crescentnr. 80�
...... gentileza:ESTEÉ TA/1-
BEI'1 O I1EU APE1UTIVO

PREDILETO!!
I ..U/'f soooaro DA KI10rJ.A..I110. COI1. E SE6UROS •

� ITAdAi
-

Tol1E KN�T
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l���SO��JANI\'ERSAIUOS
Decorre hoje o aniversário nata

lício da exma. sra. d: Alípio de
Sousa Lúcío ,

I TREINOU O "FLORESTAL ço pela sua atitude digna e grande, sendo cobiçado pelo Botafogo.
A gentil srita_ Dilza Laundes

I.
E. CLUBE" I ern mostrar l[UC é, foi e estou cer-I O avante argentino Franquito,:festeja hoje o seu natalício_ Acaba de ser fundado nesta ca-I to ' .. que atuava no Guarani, de Bagé, fir-que o seru o companheiro sm-, mou compromisso .corn o Botafogo, do'" h

.

--

.

T
. pifai pelos jovens desportistas Os- cero e leal .nas horas amargas e I Rio, recebendo 40 mil cruzeiros des: az anos oj e a rrieruno nan-'

í '.
.

Ida, filha do sr. Ciriaco Kalafatas, valdo .igocki e Walter Borges, o difice.'is do jor-nalismo esportivo de "luvas".. .comerciante. Florestal E. C lub c. nossa terra. (Waldir de Oliveira
- O conhecido dianteiro carioca

Af'í d S t ) I
Carreiro, que vem de assinar contra-nn- e se preparar para a sua an os .

to C0111 o Palmeiras, de São Pauto,Mais urn aniversário completa I próxima estréia. o Florestal levou apostou 5 mil cruzeiros na vitória doshoje a menina Valda-Inez filha f
.

. . CORRIDA DE SÃO SILVESTRE,do sr. :osé Lisnôa.
' a e CIto nu' tarde de sábado um ri- " paulistas no prélio de amanhã contra

g()I'OSO apronto com o esquadrão A Federação Atlética Catarí nen- os guanabar ínos.

Homenagens principal do Bocaiuva. se a exemplo do que vem realizando
- Bolinha substituirá o médio Ja.í-

" '. me no
.. onze" carioca no prélio con-Amigos do dr. Vergílio Guo lber- Apesar de f relnar desf'alcado de nos anos a:ntcriores, Iara realizar tra os bandeirantes.

to, atual diretor do Departaman- três de seus melhores elementos !} no dia 31 do corrente mês, a, Cor-, - Vencendo ao Paulistano por 40to Esta:iual de Estatística, -que ] Florestal foi derrotado pela aper- rida de São Silvestre, nesta capital I
a 38. o Corintians se sagrou vice-cam-

vem de ser convidado pelo Insti-I' j ti' 3 às '>_0 horas. peão paulista de basquéte.t B '1' d G f' E D,r a con agem (e � x "

1 M' 1 Ih Itu o raSl err-o e eogra Ia e a- -I luto neve orgu ar-se o va 01'0SOtotística para desempenhcr

imp"r-I
O novel esquadrão possue em

• _ Corintians elo ano de 1943. Vice-cam-tonte comissão 110 Rio de Janeiro, seu meio com elementos de reall Varias peão ele futeból, vice-campeão de atle-
para onde se.guirá dentro em bre- valor tais COIIIO: Bibi o o'oleiro =-O Palmeiras ele S. Paulo, excur-] tismo, campeão de futeból infantil,-ve , oferecer-lhe·ão, dia 29 do cor- I

'

-'1 ,.: '"
sionará no próximo mês de janeiro a I 'vice-campeão ele remo, campeão elet

'

20 h "L' TA' (as maos l e seda; Silvio, um cen- ,ren e, as oras, n » lra erns . .. Coritiba. onde deverá disputar tl'eSj'xadrez, .vice-campeão de basquéte eClube Florianópolis", um jantar de tcr-hal! de reais qual Idades; a al:J. partidas. campeão de box, constituem titulos à
. despedida. A lista de adesões en· infernal é formada por Oliveira e - Claudio, ponteiro direito l·eser·1 altura do valor elo grande clube do,contra se à disposição dos que a I Cabelo; Mn.gTi. o meia esquerda va do selecionado bandeirante, está I

veterano Branelão.

qMuediram subscrever, na Livraria
I que é o cérebro cio ataque c To-o erna .

.. Por ter sido transferido para' nico, () ponta raio, ex-defensor do
o Estado do Paraná, o sr. Gapo }30tnfogo, da BaÍU.
ny Quadros, operoso insp",tor da Ao novel esquadrão "O Estado"Cio. Nacional de Segu!'os de Vida esportivo envia muitas felicirlades·Sul América", vai ser homena
qeado • com um o lrn ôço, que lhe no "socccr " varzeano.

.oíerecerão, amanhã, às 12 horas,
no Lira Tênis Clube, os seus su

bordinados da sucursal desta ca

pital.
............................. O

CIMENTO
GESTO DIGNO fCbãPéuS��

! !i!��es LEMO
! () P i\ l-{_�\JSO
� Rua Fel. chlhidt Fone 1629
"...,...... -.-. ....,. ....,..,...,... _ - .....

Difícil de ser compreendido é
cronista, esportivo.
Procurando fazer tudo para o

maior engrandcimen!o do futebol
Compra-se, urgente, uma

C' seus afins, é nesse trabalho mal
'saca de cimento. Paga-se 50 tratado lcviamr-ntn, por quem peno
cruzeiros. Ofertas à gerência do SU, que ao cronista esportivo é só
ESTADO, dado a honra de tecer comentúi-íns
-- .- cie partidas por ele presenciadas.(arlitos e a nova Nào, se assim tôra, seria desprc-

cestrêla» sal' a ética profissional rio jornalis-
IInllywood, 23 (U. P.) --:- Sem IIlJO esportivo; ao croOIl isLa espor+i

se l.mpresslO�lalr nem entusrasmar

I
vo, cabe tecer as mais rigorosos co

pelo aeolllt,e�ldo com suas preile- mentáríos sôbr e 0- desenrolar decesso r-as, AJ]ace Ealand , esbelta mo-
J t' I r'.

'

'.. Idêlo de :\Ilallha Ita'n, de 24 a'nIOS. de J ar f( as o IC1,11S ou amIstosas. JJem

Ld-ade. assi'l1iÜ'u cOl1�,.ralto com Char- I eOIHO lou:var este ou aquele jogaI
Fe ClÍmpl1n, p.a'l'a f,.'aZl�r O Pi1'i'f;lc�pall dor como também julgá-lo, confor
.papel felllll'llilJ1.0 €1111 sua p.roXJma me a conciência lhe ditar.pelímtlra, que tr'a,ta das Jiaçau1has·. .

de um "barba-azul", e.stilo 1944., O espOlte, tem em SI uma gran
AllÍCle ciOnhieoeu Gar'I,HoiS dlllra.nte de va'ntagelll, qua.! seja o tprimo�
Ultll "Tonm.js·Pan1y", há duras sema- nUllellto físico, morall e a,té mesmo
nlas, c, de improviso obtleve com espiritm111 da raça, mas, é paraêliC UllI COlnltraJto de 150 dó1<a·1'oe,,> se-

..

nlalllai,s. RecoI1d'a"se que uma das qlle:n, s,em interêsses peclllliúl'Íos,
-:ml,el"ess'OIms de AI,i·c.'C foi .Jo�l.ll Bar- rabIsca as colunas de uma, secção
ry, a qual t.ernüllou p.or mIOV',CIl' um C'sportiva, a mais árdua e espinho.
In'lo,cesso oÜ1fl1bl�a Chaplin, d'O qual \1 S3 das missões, pDis que os espí-p1el,te-av<a a mamutençao de U[ll'a ,'. "

, ...

(lI'i.auÇla, (�UiC a.fi,rmav;a ser s'eu filho I

utos atav�ddos, plocura�n. pOl
. ic:-e de Cat'litos. OutI1a fD.i Onna ,dos os lIIelOS e modos ndlcularlza

'O'Neill,. ql.l!e é a a1.ua,1 espÔSia l�O fa-.! lo COIll pFII�wras ríspidas, (lue se o

�:.:::.�.?�;!.�� _ _._ grande Hui existisse por cerlo te-

E d
ria lIllla síncope, pois essas pala

. mprega' OS, i, ':I::1S nem mesmo nos dicionários
PRECISAM-SE de 2 guarda-h- eXistem.

vros a Cr$ 700,00 cada e 4 escri- Ainda agora, Arnaldo Santos e ca-se que êsses efetivos, em suaturários a Cr$ 500,00 cada, que Aribaldo Póvoas diretores de "A maior parte, eslavam de reserva,--tenham prática de Contabilidade,
'

(,:lzda," esportival, acabam de de- esperando o inverno para entrarpara trabalhar em impo,.tante
indústria nacional, com séde no mitir-se, �l11 ação.
interior do Estado. Cartas de pró- Bonito e gra,l1lde, foi o gesto do MOSCOU, 22 (D, P.) - Os rus-
prio punho para R. S, dando refe- J)1'C'zado colega de mester Aribaldo sos c a:lemães continuam empenha-·.rência, aos cuidados de João Go- p'. .

m & C· T' 6 o"oas, que Ignol'a,ndo as causas, dos em violentissimos combates,es la., rua raJano,. \
5 v ... 2 \ aCOllll)Unhou em caráter irrevogá- ·na, zona de Nevel-Vitebst, na parte

-
_

-

.'" vel a demissão solicitadal pelo pre- ocidental da RÚssia. As mais reTte. RaimUndO Moacl' za,do colega Arnaldo Santos, 1110S- centes notícias indicam que os

Barreira de Alencar trando ao público esportivo de avanços soviéticos prosseguem de,

Matos Santa Catarina, que ligados por la- forma satisfatória, sBndo de espe-
Quando, em exercícios mili-talres ços de amizaldes, estão também ir- rar-sc, pU!I'a qualquer momento, ;)

'em Mucuripe, nla, manhã de 11 d,Q manados nas boa.s e más horas. inicio do assalto decisivo contra o
{',ornemte, foi viHma de fatal aci- Com a demissão de ambos os co- baluarte de Vitebsk. Outros despaden�,e o beruerutle ALencar Matos, do
22.0 Ba,talhão de Cacadores, sedila
do em ROlI'tla1eza, Eshdo do Cealrá.
O h1ll:1110'SIQ aconlteci:mento priva o
ExérClj,to de um ofi.cial brioiSlO e c'a
paz, No Golleg.ilo MHital' do Ceará,
afi"-'l11Ia,r.a s.eu PCll11d!01r pela ca�Tei]'la.
�rosseguil]]1(1 o O's estudos na Esco'
la �Hlli,tar d,o Helalengü, fo,j decla.ra
do a,�tpi,,.,alüe a oficila,1 em 1941, in
do s€ll'"ir em Joinvile, e, em comê-
90 ri,e 1\)43, cJa,slsifiClaclo 11'0 referi
<lo Ba,talhã,o. Dotado de exceJenfes
'QulalJi.dad,es (],e caráter, aprÍ11l1olrada
ed.uca�'ã(], seu i'nespClrac]o dcslapa- Nrec·jilllell'lo "eilo conster.lla'j' profllln- aI:Ianllcnlle o llaI'g'() círcul,o de rela
Ções de amiza�l,c. bem as.slim de
Sc<us antigos cn-Ill'arad-as d,o ExérCli
to. O tell'rnlle Moacir era acreano,
{'onblVa 23 �wos clc ifliade, e,na fi
],ho do (k. F,rancisco d,e Akncar
i'vlalt.r,s, ])lN) ('JunHlolr cl a ]1,ep.úb I i c a
bo E�lta'c1o do Oeaní, e sua eSllosla,
sra. Diva B�lrreira de Alencar :\Ia
tos.

SISTEMA
Roupas
Calçados

Móveis
Rádios

Geladeiras
Bicicletas
Jóias

L.ros
Chapéus
Instalações elétricas. sanitárias
ArtiloS para presentes

Peles
Casacos
Quaisquer artiloS

Envenenamento coletivo
SAO P.AULO, (via aérea) - Verificou-se um caso de envenenamen

to coletivo na rua Padre Adelino, sendo vitimadas 30 crianças. Por essa

via pública passou UI11 caminhão carregado de pinhão paraguaio. Devi
do à trepidação caiu um dos sacos, espalhando o seu contendo. As
crianças, .inlgaram que fosse castanha do Pará, e assim levaram ,!U'andc
quruntidade para. casa. Cerca das 20 horas, a Assistência começou a b
oeher sucessivos pedjdos de socorro, verificando os. médicos que estavam
envenen·adas pelo pi,nhiio. Trata-Se de uma fruta mlLito semelhante a

castanha do Pará, se.ndo usada. para o fillbrico de purgantes para ani
mais, podendo a sua ingestão tornar-se fatal na falta de assistênciru mé
dica imediata .. Toda!> as vítimas rOTam postas font rle perigo.

A grande ofensiva de inverno
ESTOCOLi\1!O, 23 (l.:, P.) - Mi- ,._-.- - _- .,...-':, _

Servico contábil
o sr. Antônio Miroski foi desig

nado para iniciar o serviço de con

tabilidade do HQspital «Nerêu Ra-

lhões de solciados soviéticos en

conl r;t1l11-se preparados p11ra grande
ofensíya a ser desfechada, pOI' or
dem do marechal StaJi,n, em cada
frenle de batalha. A maior parte

mos».

Bolsas modernas na
CASA ROMANOSdêsse poderoso conHnge,nte encon-

1r8"5e totalmenle equipado para; a

luta de inver;no. Além disso, dcsta-

o santo do dia
Sérvulo, Confessors.

Mostra êste santo como nem
mesmo doença e pobreza são obs
táculos para a santidade. Desde
sua infdncia, era Sérvulo, filho de
pobres pais de Roma, paralítico.
Nem mãos nem pés podia mover.
Ganhava o seu sustento mendi
gando na porta da igreja de S.
Clemente, aonde seus pais todas
as manhãs o levavam. A humilda
de com que pedia as esmolas e a

resignação com que sofria as corr

sequêncios do seu mal ganhavam
lhe todos os corações. Repartia os

abundantes esmolas com outros
necessitados'. Encanto peculiar ha·
via para êle o canto religioso. A
prendia as melodias cantadas no

templo e as repetia com tanta
perfeição, que os transeuntes para
vam para ouví lo. Mais, entretan
to, do que a suo bela voz, írnprea
sinou a cónvicção com que cem

tava os textos sagrados. Quando,
certo dia, não estava no lugar por
tantos anos ocupado, uma imen
sidão de gente' corria para sua

choupana. Lá estava êle preso por
uma nova moléstia. Com a mais
profunda devoção recebeu os ss ,

Sacramentos e expirou pronuncio
ando o nome de Jesús .

Ataque perto de
Calais

LONDRES, 23 (D. P.) - Podero
sas fôrças aliadas atacaram, sem

sofrer perdas, inúmeros ohjel ivcs
mi litarus situados nas vizinhanças
dc Calais. Os bombardeiros norte
amer-icanos, que participarnm 110

ataque, foram escclt.r.Ios por IlIÚ
cuinas de caça britânicas.

Dispensado
Foi concedida dispensa a

sio de Oliveira Bastos da
de comissário de menores.

Gené
funçao

COBRADOR
Precisa-se. Necessário referenda e

fiança. Informação na MODELAR

Novo Musêu
Rio, 23 (A. N.) - Vai ser or

ganizado o Musêu de Aeronáu
tica, tendo sido incumbido da
sua organização o aviador ci
vil convocado e industrial Gar
cia de Sousa, diretor da fábri
ca de aviões da Ilha do Viana.

Nio O deixaram
regressar" 'ii Itália

QUITO, 23 (U. P.) - o Con
selho de Estado não atendeu
o pedido do candidato a presi
dência, sr. José Velasco Ibar
ra, para que lhe fosse permiti
do regressar ao 'Equador, pro
cedente do Chile, onde se en

contra exilado.

Resolvido, enfim, seu· problema financeiro!
Adqu.ira. TUDO de que necessitar,

de UMA. SÓ VEZ,
pa.gando PA.]!,CELADAMElMITE,

com as VAlfTAGENS da' compra.. ii. vista,
servindo-se do

,. ,.

CREDIARIO KNOT j'

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SEGUROS KNOT S. A.
Rua Felipe Schmidt, 34 - Sala 5 - Telelon. 1634
Expediente: Da, 8 �I 1! • da. 14�, 17 h•.

-----

O. K, STUOIO

-legas e amigos, perde "A Gazeta" chos acresce.ntam que os russos

esportiva, dois jovens capazes, e 3JS consoI1daram as posições ao oeste
suas faltas, serão dificeis de serem de Nevel e agora se estão prepa
preenchid.as. rando parai cortar a.s comunicações
Porém, seja pelo que for, estamos daqu'Cla cidade' com Vitehsk e Po

solidórios eom os dois prezados CO-[ lotsk. Em diversos setores da fren
legas e amigos, em suas decisões te norte, foram sitiados diferentes
acerta,dals c bonitas.

I conUngentes nazistas, os quais es-
A Al'ibaldo, o nosso sincero abra,- tão sendo aniquilados.

Amanhã -- Talharim fresco,
com sêmola e ovos!
Artigos de natal: bôlos,
doces finos, quindins,
tortas recheiadas, etc.

PRODUTOS DAS

INDUSTRIAS
MORnZ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



OLUBE 12 DE AGOSTO Programa de
Dezembro:

4 o UTAOO- nuint8.telra. 23 de Dezembro de '943

A 25. .MATINÉE. INFANTIL COM INICIO ÀS ..
, 15 HORAS E A 31. O GRANDE BaiLE DE SÃO SILVESTRE

(As mesas para o baile de 31 poderão ser reservadas na Secretaria do 'Clube, a .Cr$ 10,00)

A situação do mundo, nesta
hora dramática que vivemos' é
realmente desalentadora.
Como construir :: comunidade

humana, essa velha Torre de
Babel, não é pergunta que ofere
ça aos sociólogos .a opo rtun ida
de de uma resposta fácil.
Stefan Zweig, Que tanto se es

forçou e pregou a unidade esp i-:
ritual do mundo, terminou a

sua carreira, expressando, com a

maneira trágica de sua rao rte , o

terrível pessimismo que se apo
derou de seu coracão. quanto aos

������������������������������ 'frutos do idealisrno com Que êle
�

- I procurou ver apagados todos os

rancores que forjavam as armas

e declaravam a ,guerra.
() homem tornou-se senhor da

natu.reza. Com as grandes con

quistas da ciência, 'o Imundo
chegou a alto grau de progres
so, aumentando consideravel
mente OR seus re cu rsos mate
riais. Ele, porém, não se sente
feliz. Sua condição parece, co-

mo' dizia Pascal, de instabilida ..

de. desgôsto c: inquietação.
Em que vai dar isso tudo ? é

a pergunta de muitos. Não es

tará tudo perdido? Não esta
mos presenciando a der ro cada
da sociedade humana?

Se não devemos alimentar
grandes eSPeranças a respeito
dêsse mundo tão rico na esfera
dos cOllhecime,ntos científicos,
mas tão f'istulado pelo mal radi
cado no coração. também 'não
devemos julgar que tudo esteja
perdido e que não haja mais
possibilidade de melhor com

preensão entre os homens. E.
»o afirmar isso, não estamos la
borando no subjetivismo de Pla
tão. Cremos Que mal tão grande
como a guerr a devastadora, Que
pre,wnciamos, é o .pessim ismo fá
cil. Ora, crer na derro.cada da
sociedade seria crer como

Wagner e Nietzsche - na trans-
mutação de todos os valores mo

rais, que constituem a essência
do organismo da humanidade.
ESi"es valores nunca serão erra

dicados do coração do homem.
Pretender substituí-los é o mes

mo que desejar mudar o próprio
curso dos astros 'no céu. Contra
essa mudança, prevalecem as

leis fundamentais da natureza
humana.
A história da humanidade é

como a do próprio homem:
cheia de quedas e soerguimen
tos. Do estado aflitivo em Que
ela agora se .encontra, se levan
tará; e nos alicerces do sofri
mento e da dôr por que estão
passando os homens nestes dias,
�"construirá um mundo me

lhor.
O que devemos, pois, é crer e

e esperar. Crer e esperar um fu
turo melhor do mundo, e. espe
cialmente, de nossa Pátria.
Crendo, porém, não devemos

só esperar, mas contribuir para
isso com a fôrça da mossa per
sonalidade.
Um dia há de secar e deixar

de correr a torrente deshumana
da ambição e do ódio. A marcha
p lenta, po rque a natureza não
dá saltos ; mas virá. Virá com a

cristianização do Cristianismo.
Fpo lis., 19 de dezembro de

1943.
J. ALCÂNTARA SANTOS

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

O maior e mais acredítado Clube de Sorteio de M�r·
cadorras do E ... t'ldo.

Sort- i·,," nOR diHs 4 e 18 Oê eadf\ me-
PRÊMIO M� IOR CR.$ o.�5Ó.OO
Muitas bonilícacõ ... " e inscrtcões de pagumeütos.
.. Médico gratís
NOTE BEM todas estas vantag eus por a p e nas

, , Cr $ 1,OC. Tudo que pr orne te cum
nre tnconuneme. Não existe igual. Não rt'flitü e não
duvíue um só instante. C"n0Qrrtt pürli o próximo
sorteio. tenha' cofiança, Que, quando menos e�)terar, 8
sorte virá 80 seu encontro

Conserve bem na memória os dias It e 18

FARMACIA ESPERANÇA
'do Farmacêutico NILO LAUS
Boje e amanhA será a sua preferida

OroJl'u nacionais e estrangeiras - Bomeopatias - Per-tumartae
Artigos de borracha. •

Gar"nt"".... a exata obser-vâncía no receituário mêdíeo,

PREÇOS MóDICOS.

CASA 4-�3
Livraria e ·Papelaria

Para as festas de Natal e Ano ..Novo
Acaba de receber grande e atraente sortimento

de BRINQUEDOS dos mais ofom�das fábricas
do gênero, no País.

Visitem. sem compromisso, a nossa

EXPOSIÇ.L�O
Interessante sortimento de

LIVROS PARA CRIANÇAS e �bras literários em geral

Preços m6dicos!
Rua João Pinto, 9 - A.

CART'AZES
·

DO DIA
58.telraHOJE HOJE

(lHE
A's 7,30 horas:

Um programa que agradar
á

100%
Virgínia Gilmore e George Montgomery, em:

J ..

e n n I e
Fred Astarre, Paulette Goddard j Ar t ie Shaw e sua orquestra em:

Amor de minha vida !
COMPLEMENTO NACIONAL (DFB,l

PARAISO DO PACIFICO (Short Colorido)
Preços 2,20, 1,50 e 1,00 Livre de Censura

(lHE ((IMPERIAL»
A's 7,30 horas:

Betty Grable, Victor Mature e Hack Oakie, no t e cnicó lor que
.é uma festa para os olhos e uma delicia para os ouvidos:

Canção do Havaí
COMPLEMENTO !':ACIONAL (DFB Nat.)

Preço único 1,50. Livre de Censura

2 EXITOS POSITIVOS que se aproximam. Natal! Nat a l
Gene Tierney, John Sutcon e Preston Foster no tecnícólor:

Aguias de fogoDomingo: Claudette Colbert, Joel Mac Crea e Ruddy Valee em:

Mulher de verdade

Nossa vida Ultimos estilos de finos
MOBILIARIOS

ACABA Llt RECEBER o

I

� ._"_"-_"wI"'.-.-_...-_-.-••_-.r.-_._-_-_.,,_-.-_.

GRATISl peça este livro

Lá V. S. encontrará solos de jantar, dormit6rios e

solos de visito, de fino acabamento

Vendas à vista e a prazo
--------,___,....._�-----

, DOENCAS DOS CãES
: E REM tOlOS

ii !Al
:1 �
I'i

.

DEPAlITAMENTO rsomco
I U. c, B. L.

'i _,., rff !fi(
ENVIE UM CRUZEIflO EM ssros PARA o PORTE POSTAL

UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS LTDA.
Coi:ra Postal. 14 -1 ABO TIC AliAL'_ Eal d. S. Paulo

-_._-----

•

A �,tenCa() ...j
,

•

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

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

gistro, terão, - a partir de 1° de janeiro próximo, as

vantagens asseguradas pelos mencionados títulos
cassadas.

SOLICITEM informações, sem compromisso, à
('Emprêsa Intermediária", de M. L. AraÚJO, estabe
lecida à praça 15 de novembro, 23 - 1.0 'andar.

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

Ao tentar esquivar-se às determí
aaeões dos õrzãoa de Estatística Mi
rítar, uma pessoa revela ° que é:
Inimigo do Brasil. E para os Inímt
'08 do Brasil, a lei é inflexivel.
roo E. M.).

As anedotas e piadas aparen
temente Ingênuas são grandes
armas de desagregação mane

Jadas pela "quinta-coluna".
(L. D. N.).

SJ-\ NGTT]1�N(.)L
Contém oito elementos tônicos
Fósforo. Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio. etc.

Os Pálil1o�. Ot'p:�upernÓOb.
Esgote dos. Auêmicos,

Magro», Mães Que Crtam,
Crranças Rl:lquitietts rece
berão li touíücação gerlil

do organismo com oI
_,..Q .................-......-----""------............----.� �J""7'''' --,Iiil:;l _.• ,\--..,.:

1
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: 1IIl � �••••��•••: 1_ !'Pt!RK S8N �al!g� ,.0
: DepoIs de tantos anos de bem servir ao publico : I��l� �:�������ltO d� na�I������Ol��!;l�m� �:�7��:0� ta�sei�, ���iC��s� ��'�:e�����

posteríor salvamento do famoso pa às máquinas e aparelhos metálicos,

:: A Iradlecíooal CASA MACEDONIA : �U��q�:.a���:i!ân���on���:��o:m:�\�i�� �: b��.��l,p��: z: ê:�d�oss:e���;;���
mundial foi o fato de se ter conse- do seu peso, A seguir, esses maquí-

,e " gu ido evitar. quase que cornpletamen- nismos eram armazenados para serem

.. apresenta. - pela primeira vez - a sua • t�, o fabuloso prejuízo que acarreta- usados oportunamente.

"na
-em outra época. o naufrágio dês- Entrevistados sôbre o assunto, os

.. te gigantesco navio. técnicos da Standard Oil Cornpany ot

çG G.randa l.aqul·daça-O de Natall. • Agora, porém, já está esclarecido New Jersey revelaram .que a oxida-

• '!/&ít
êste fato, aparentemente incompreen- ção atingiu poucas partes das peças

• sivel. metálicas do navio que estiveram

• • Tendo a maquinária e todos os apa- submersas. Esclareceram eles que não

• Toda S
-

d BRINQUEDOS SERA' LIQUID aDA' •
relhos metálicos do transporte de pode haver oxidação onde não há

,

a ec�ao e R guerra "Lafayette ", que é o nome oxigênio; daí o fato dêsse perigo ir

.• \I •

• atual do famoso transatlântico, sido diminuindo ao passo que aumenta a

•
ràpidamente prnteg idos por um novo profundidade.

· Tecidos lisos e estampados serão vendidos por • preventivo contra oxidação, derivado Muitos dos aparelhos do "Latavet-
... • do petróleo. logo que saiam da água te" eram de tal natureza que não po-

,.. PRECOS . MARAVILHOSO� ! • �U�·�i�l�u���a:�g��lt:·C:P����o Ul��f�:� �i��n p:��> �.���Vi�Oe�o�:ci��nel:\�'ra�:�
'. _ prejuizo consideravel. E mesmo isto da água, tornou-se necessário apl iea r-

.. &t só ocorreu pelo fato de ter essa peça IhGS o novo preventivo por meio de
Roupas brancas, perfum a rias, bôlsas, cin tos. meias, bij u terias, 1 ãs em 1iij' permanecido durante muito tempo aparelhos pulverizadores ou da ímer-

"" novelos, roupinhas para crianças, roupas de jersey, botões, � imersa em lôdo, segundo declarou o

SIr. flores, presentes, fantasias sr. R. Nelson Rose. engenheiro espe-
• cial ista em lubrificaçã.o, da .Colon ial

I:.

UM MUNDO DE cOisas BONITas
• Beacon Oi! Cornpany, empresa filiada

'.
..

'.

.,

• !e�,ta������r�i]d;o�:�:l�i�OOfp��;�t:,el' I
�!g��o�eO��i��ál���:q�:�t�r:���i��ai'!lI�

,.. • O preventivo acima aludido tem a armadura que envolve esses motores.

.e • extraordinária propriedade de aderír' Outros aparelhos bastante complexos

d P N 11
às superfícies metálicas e, como que como. por exemplo, a bússula giros-

• por preços e opcri oe _ • "rastejando-se" sôbre elas - mesmo cópica ficaram perfeitamente protegi-

• •
debaixo dágua - infiltra-se entre a dos. Essa bússola está agora servín-

c
superficie metálica e a água, isolando do em outro navio em alto mar .

., Na-O bes,·te na ·sua escolha! "ompre, antes que acabe! .. esta daquela, criando assim uma pe- O novo preventivo contra oxidação

.. \J " lícula protetora entre as duas. foi aplicado não só às turbinas prín-
Logo que se resolveu fazer flutuar cípais, motores elétricos e ínstrumen-

.. Uma só oportunídcd e para • o "Latayetts que, como se sabe tom-; tos giroscópicos mas também a gran-

'. • bára no cáis de Nova York em con- de número de aparelhos e ínstrumen-
.

ATISFEIT
sequência do excesso de água nele tos entre os quais figuram bombas,

'. COMPRRR E FICRR S O I • atirada para extinguir o incendio que lâmpadas e asccessórios de ilumina.ção,

'. JI n e o devorava, os técnicos da companhia utensílios de cozinha, máquinas
.

de
. petrolífera ofereceram o novo pre- lavar e máquinas de fa.zer gelo.
ti Começa no dia 1.0 de dezembro. não esqueça! • ventivo contra a oxidação à Merrit E foi assim que se salvou da eles-

'. • 1 Chapman and Scott Company, que se truição uma quantidade imensa de

i CASA M A C EDON I A i I"v;a,���ao:d'���:��:��oI. • O proprietário da

:.:
A Casa que mais vende e melhor atende

:. CASA NATAL8 ": Rua Trejeno ,. 8
• .. tendo estado em S, Paulo e havendo contratado _ alí com

•••••••••••••••••••••••••_•.•••••••.�,.. diversas fábricas de SEDAS para ser o seu exclusivo distri-
buidor em Florianópolis, iniciou uma

",_..-_-..- -_ -_ - -_ .

A
- Vende:se Hriís-

rmacao sima armação
, para estabele·

�.•."..,.....,._..",.___._.__••w ._._.......-".w• ..........,.,_-__-_-.-....... .,......_.. __- -;. cimento comercial de luxo. Infor-
..................................................... mações na gerência do ESTADO.
• • 10v. - 2

11 3)1(S�.,' /�C (,0- r.$ II VeDdê:-se1I��f����
� grande jardim e pomar, 80 lado

da Estação Agronomica. Tratar
• • na Rua Trajano n" 7

·1 cnLUMBlA i
15 v. ai' '9

1 As mers famosas musicas, com os msrs • TERRENO �:,d::�
• .= dindo l5x50 ms., localizado na

famosos artistas. Alameda João Pessôa. Tratar

ÚLTIMAS NO.VIDADES I ��de!�e�ê:io 3�eirão, na rua

Na (CRAD IOLAR» I S,.._--·A--·--L-..-..i
.....

S·-
..

-Ai�-;�-:?;---�;:;;�
: li tro amplas sa

• las em. casa de família, todas
= �om janelas, na rua Tiradentes.

:.e" _ : n. 21. Tratar na mesma, IÜv 8

�����l· Fundada em 1870 - Séde: B A I A �
..:.� Capital e reserv��������?S,,�. ���.�����,���� 7l.956,189,20

t;ifl'as do balanço de 11142:
Responsabilidades ..,. .. _ , Cr$ 4.999.477.500.58

�:. �2:�::s
.

�ago�
.

:1�� : �;�;l�l�:S: :1:0: :L�� : : : : : : : : : : : : :
.

: :: �ce�r-; 76.7\3�46�'.:94:;61�:.r3�I ••:io·�Responsabilidades ..

'.' .... .,.. .. . . . . . . . . . ... U' ...... , �

Bens de raiz (prédios e terrenos) .... , ... ,,'....... Cr$ 23,742.657.44
DiRETORES; - Dr. Parrlfílo d'Ultra Freire de Ca�valho, Dr. Francisco

_\ de Sá e Anísio Massorra.
Agêneeas e sub-agências em todo o território nacionaL - Sucursal no

UruguáL Reguladores de, avarias nas pr íucípaís cidades da. América. Europa
e Africa.

.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C A 1\-1 P O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Schmidt, n. 39
Caixa Postal n, 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, lTAJA!, BLUME-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

Trajano,Rua 6

ex-«Normandie»

são.
Até mesmo os motores elétricos Io

rarn submetidos a êsse processo. não
tendo sofrido prejuízo algum, fato

VENDA. ESPECIAL
ganhando apenas os descontos

Nova modalidade que irá revolucionar a praça
NOVIDADES EXCLUSIVAS A PRE(OS NUNCA VISTOS
SEDAS e mais SEDAS a preços de CHITAS!

Casa Natal
Nova modalidade de vendas. Novos sortimentos.

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

Casa Natal
R\la Felipe Schmidt, 20

Localidade e colina conquistadasARGEL, 21 (U. P,) Os soldados norte-americanos,
prosseguindo em sua ofensiva na direção de Roma, penetra
ram na localidade de Monte Spinuccio, situada a seis quilôme
tros e meio ao oeste de F'íllgrado. Outros despachos adiantam
que as tropas do general Montgomery melhoraram as suas po
sições e ocuparam importante colina no setor oriental.

BAR E ARMAZEM ORI[NT[Rua. V. Meireles, 11
,

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

Sa[�me - Peixe frito. etc etc.

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

Faça o seu presente de NATAL e ANO NOVO. comprando os artigos da Casa (A CAPITAL».
Linhos estr'Jngeiros e nacionais - Casemiras - Panamá - Albene � Tussor - Brins - Camisas - Cintos - Suspensórios

Meias - Calçados - Roupas feitas paro homens e crianças - Gruvc tos - Jogos de gravatas e lenços.
Qo Chapéus Ramenzoni - Capacetes paro homens e crianças. - Rua Conselheiro Mafra, 8,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I VINHOS «, AS T E L O» VINHOS «Ci R A N J A UNI Ã O» I PRODUTORES: -soc VINleOLA RIO GRAHDENSE LTDA.» IRIESLING MATRIZ - PORTO ALEGRE
CASTELO TIN'J.'O MERLOT Filiais: Coxias - B, Gonçalves - Farroupilha -

CLARETE TREBIANO Garibaldi - S. Paulo - Baí·a.BARBERA CABERNET
GRANDE VINHO BRANCO MALVASIA Estabelecimento Agricola • «CiRANJA UNIÃO) • Flores da Cunha
RESERVA (Tipo Porto) BONARDA
BRANCOS BARBERA RIO GRANDE DO SUL •• BR'ASIL.

, .",._.._r ......_�� _ ......_ .-....,._-�

As melhort:s
aluacões de 43

Nova Iorque, 23 (U. P.)
As revistas de crítica cinema-

I
tográfica publicam o seguinte
resultado de um julgamento
sôbre as mais destacadas atua
ções de 1943: primeiros lu�a-

------------------------------- res - Green Garson, estrela
de "Random Harvest" (Noite
do Passado), Paul Lukas, astro
de "Watch on the Rhine"; se

gundos lugares - Ingried
Bergman, na película "Por

Iquem os sinos dobram", James
Gagney em "Triunfo supre
mo".

\- fu-ri-os-o-co-m-ba-te.....-·
LONDRES, 22 (U. P,) - Os

guerrilheiros jugoeslavos estão
I travando turiosa batalha com

I poderosas fôrças nazistas, no

I setor de Kornun, na Bósnia.
: Informações oficiais Indicam

I que os nazistas sofrera� pesa
díssimas perdas, mas nao con

seguiram avançar.

•

1ft.
CONSTRUÇÕES - compra, venda e administração

de imóveis;
FINANCIAMENTO - paro construções;

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

NÃO CONSTRUA, sem consultar os planos da

Via. VODstrntora da Casa Própria(Não tem sorteios nem pon to s l)
Vá à rua Felipe Schmidt, 44. e verifrqu e como é

possivel obter «coso própria».

'FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

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

A Mobiliadora
Rehigeração em geral

Sorveteiros-Refrigeradores-Ba lcões-Frigoríficos
(poro pronta entrego) Máqu'inas de escrever-Rá

dias-Móveis finos-Tapeçaria
Z. S. BATTISTOTTI

Rua Felipe Schmidt, 34 -- (. Postal, 173 -- Fone, 1549
FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA

TENHA JUIZO
TEM SIFILIS OU REU.

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO-

PULAR PREPARADO

l�fJl:&#lr:1A SU'ILIS ATACA TODO O ORGANISMO
O Fígado, o Baço, o Coração, o Estômago. o�
Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nOR Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ce
bela, Anemia, Abôrtos e faz os indivíduos idiotas.

Inofensivo 80 organismo. Agradável'
como um lícôr

O ELIXIR 914 està aprovado pelo D.N.S.P. como
auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo

da mesma origem
FaLAM CELEBRlDADES MÉDICASSobre o preparado ELIXIR A composlção e o sabor a

.914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR .!:IU. re
que o tenho empregado, em comendam-no como arma de
os casos de indlcaçAo apro- facll manejo para o público
pelada (sUills em varias de ,DO combate á BUm!!, quallda
suas manlíestações) os resul- dei que frequentemente a
tados têm sido sanstatortos, proveito no Ambulatorio da
pois são rapídos e duraveís. Maternidade de Santa Maria.
Dr. WashiDgloD Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passu

I'
Novos ataques à Natal dos pobres na Cruz VermelhaI Alemanha

III Londres, 23 (U. P.) _ Vá- A. Cruz Vermelha Brasileira Filial de Santa Ca rar ina •

R fará distribuir amanhã, dia 24, na sua Séde S ,('ICl:, na
.

ruarios objetivos inimigos ao no-

roéste da Alemanha foram ata- Tenente Silveira n." 69, às 8 horas da manhã. gêneros arirnen-
cados ontem em plena luz do tícios aos pobres que receberam da c orni s sào do Natal dos
dia pelas Fortalezas Voadoras Pobres os respectivos car tões. Para auxilia r esta d i st r ibuiçã o.

E to í • estão convidadas todas as Samaritanas e Voluntárias Soco r-

I
americanas. nquan o ISSO, �n-
formam de Estocolmo que am- ristas.

------------------------------------------�-----------
da não foram apagadas as cha-

p
-

t d D IiSP N vo d CO t d
mas provocadas pelo "raid" de rOle o o li I o es

__

n .0 os
f rt . comerCiar lOSante-ontem contra Franc o. RlO, 23 (A. N.) - O DASP I Rio 23 (A N) _ A tírA propósito dêsse pesado ata- já a:p�ese�tou o s.eu projeto de de ja�eiro p;óxi�o, os c��e��que, afirma um jornal suec? modíficaçâo de timbres e for- ciários sofrerão o desconto deque mais de 16 mil pessoas tí- matos de todos os papeis esta-

caram desabrigadas, sendo de duais, munícípáís e federais, mais meio por cento para o
,

ílh
'

d I IPASE, destinado à prestaçãovários mi ares o numero
.

e
I com gra:r;d� �conomia para os de serviços médicos em arnbu-,mor���._ _ _ .;. 'cofres públicos, ·1 te p.

.

t
.

..........�-m� __..__ ��_� ", a anos. ara o ln enor, esse

2"" 011' "1-81·S nrugnaio{1
I
desconto só. vigorará quando

li '-' I � nos respectivos Estados hou-
Rio, 23 (A. N.) - Segundo ver tais serviços.

acaba de anunciar em uru-J
-

.

guaiana o embaixador Batista GARJ\IlE Pr e cisa-se alug�r
Luzardo, 20 oficiais uruguaios I

Ji iiU
..

uma garage, SI

virão fazer estágio nos corpos tuada no tnangu}o formado per
de tropas do Brasil. las ruas Carnbor iú , Blumenau e

av, Mauro Remos, ou imedia
ções Illformélr à avo Mauro
Ramos 249, ou no Cabo Subma
rino, Fone 1014. 5 v .. 1

I 1
$

c .
.....,., _

1 que o exército japonês é o

único do mundo que possue
um regimento de cães de pa
trulha e socôrro; e que, corno
nos regimentos de cavalaria.
naquela unidade militar cada
soldado tem a seu cargo o trei
namento e o tratamento de um

animal.

2 que foi na cidade de Doyton.
em Ohio, nos Estados Uni·

dos. que foi fabricada a pt:imeira
caixa registradora do mundo.

••

POR 180 Mil CRU.ZEIROS
O Govêrno do Estado vai adqui

rir, por compra, pela importância
de 180 mil cruzeiros, da «Compa
nhia Tração, Luz e Fôrça de FIo·
rial,ópolis» e «Cio. Fôrça e Luz do
Paraná», os bens e objetos que
constituem o acêrvo dos serviços de
energia elétrica dos municípios de
Biguassú. e S. José (inclusive João
Pessoa e Coqueiros).
�............._-........w•._.._ ...,...�

Cinco milhões
Rio, 23 (A. N.) - Foi aber

to O crédito de 5 milhões de
cruzeiros para reformas no
Musêu Nacional de Belas-Ar
tes, Musêu Imperial de Petro
polis, Musêu de Ouro Preto e
Musêu de Sabará.

34.545 premiadOMadri, 22 (U. P.) - O gran-
de prêmio da loteria de Natal,

I
no valor de 15 milhões de pe
setas saíu para um morador
de Madrí, possuidor do número
34.545.

DesapropriacõesRio, 23 (A. N.) - O govêrno
acaba de desapropriar . vários
prédios em torno do Itamarati,
afim de dar maior amplitude
e imponência ao palácio histó
rico da diplomacia brasileira,
um dos mais belos do conti
nente americano.

3 que o gafanhoto efetua de
urna maneira bastante í

n

vulgar o seu ciclo de crescimen·
to; que, ao atingir determinada
e:apa do d. ;envolvimento, aque
le inseto rompe e ahandona o

seu envólucro a-fim-de criar
uma caroassa maior; e que, num

espécime normol, êsse processo
repete-se cinco vezes consecu ti
vos.

.4 que a comodidade e o luxo
não são exigências exclusívo

mente humanas, pois existe uma

espécie de formiga .- a «Oeco
phylla Smaragdina» -,

que coso

turno forrar as paredes das suas

galerias subterrâneas com fios
de seda tecidos por suas larvas.

5 '1ue, segundo uma estatís-
tica recentemente publicada

nos Estados Unidos, são gastos
orrunlrneerte naquela nação, em
todas as formos de publicidade.
cêrca de 1 bilhão e 500 milhões
de dólares.

6 que a primeira esfera gira
tória feita para dar uma

idéia geral do mundo foi cons·

truida pelo grego Crates do Ma·
lus, no século II antes $ da era

cristã; e que aquele globo. com
mais de três metros de díôrne
tro, dividia o mundo em quo -

tro oceanos e quatro continen·
tes habitáveis.

A.s anedotas e piadas aparen
temente Ingênuas são grRnd�8
armas de desagregação mane

jadas pela "quinta-coluna"'.
(L. D. N.).
. ...

Aae-ncia: Rua p",drn Soares, 9

,,�\\�O V1RG�.J ...-G':i DA ���('� WETIEL INDUSTRIALJOINVILLf

o sabão
. "VIRGEM ESPECIALIDADE"

Cf l\. WETZEJ� INDUSTRIA.L-JOINVILLE (Marca reglsr.)

_.0 ct••e f.lta� em o••••le.... '
S�lOÃ� 'fIRetA-t<

• il ...,
Esp ECIAU DADE
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INDICADOR MÉ_DICO----
DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso de Aoerfeij;O()amenlO e Longa Prática no Rio de 1anel.l·o
VUN:!'ltTlJTAS - Peta manhA, dlaFlamente du 10 às 12 hs .• à. tarde. excepto aoa
eábalt'ell, d·as 16,30 As 18 horas - CONSULTóRIO: Rua JoAo 1'11lto a. 1, sobrado -

"'"ne; 1.401 - ResIdência: Rna Pl'esldente Continho, �.

Orgulhe-se do seu
relógio!

A

JOALHERIA 8RILLO
DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado peia Faculdade Nac. de Medicina da Universidade do Brasil)

Ex-Ulterno do Serviço de Clinlca Médica do Professor Osvaldo Ollvetra, médico do
Departamento de Saúde

Ut,lNJCA MÉDICA - ·Moléstias internas de adultos e crianças. CONSUJ,TóRIO
e ICES[Vf!:NCJA: Rua .Fellpe Schmidt n. 3S - Tel. 812. CONSUL'l'AS - Das 16 às JS.

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Río de Janeiro.
COJl.lSULTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - A tarde, das 3 às 6.

Rua Vitor Meireles. 24. Fone 1447 (AuSENTE)

DR. SAVAS LACERDA
Ex·lnterno do Se"viç:o do Professor Leôn ídas F'err'etra e ex-estagtár ío dos Serviços

do <ir. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
(Diploma de habil itação do Conselho Nacional de Oftalmologia)

t:be'o do Serviço de Oftalmologia do Departamento de Saúde e Hosplt'. .iI de Caridade
Clinl"" rnédico-elrúrglca especializada de Olhos, Ouvidos, Nariz e Garganta
CONSUl,TóHIO: Rua Fellpe Schmidt, 8, Fone 1259 - CONSU'LTAS: Du II1.aO

... 18 hOI'a" - KESIVIi:XVIA: CoBselh�ro Maf ...a, 77 - FLORIANÓPOLIS. Mais um punhal
sôbre o coracão da

Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospital· Webrmacbtde Caridade «
_

» ICUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 26 - Fone 1.405 LONDRE.'5, pelo telégrafo (Por

IConsultas das 10 às 12 e das 14 às 15 horas Donovan Buch, da Press Informa-
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme. 5. Fone 783 tion Service) - As conferências _-------------------------------_

realizadas no Oriente Próximo abri-'
ram, sem dúvida, várias e anima-]
deras perspectivas para o desell·1
volviniento do conflito. A guerra

I

ua Europa se aproxima dos seus
estágios finais. Mas esta última
fase será indubitavelmente, oner l
sa e dramática e, para as potências,
t' liadas ocidentais, constituirá pro Ivavelmcnte seu maior sacrifício -Io
id [VI as ,nos campos de batalha. Cien- Ites desta, verdade, os líderes alia- I

:10s �r3Jtaram não só dos problemas I.1 existentes mas dos que surgirão, I

quando nos empeuhamnos no I
"round" final contra Hitler. Unta Iterceira conferência! de grande iru- i

portâncla, vem completar os es- !
forças empreendidos pelo presldenoe ROOi&eVieH e pelo primeiro'ministro Churchfl), em SUJa histó
rica visita ao Oniente. Depois de
terem acertado com o g,eneira.Jí,ssi-1mo Chíang-Jvaí-Chek, os planosali ados para a guerr-a no Pacífico
.e, em seguida, com o marechal S1a
Iin, as medidas necessárias para al
cançar a vitór-ia defi.nitiva na Eu
ropa, .Q.S dois estadistas trataram
de en.tnar em entendimentos com
os di�igenil'es da única nação neu
tra existente na região que fica en
tre a Europa e o Extcerno Or-iente.
Pode-se aquilatar da ímportân-

'HELENA CHAVES SOUSA cia dos acoratecirnentos pela pr-e-� sença, no Cairo, do presídente Ino-
nu, acompanhado do seu ministro
do _Exter.ior. Numa ocasião em queestão �endlo tomadas decisões que
afetarâo 1.0<1[0 o destino cio mundo
era, na verdade, ,indispelJ1,svel cou:

I
suãtar-se

.

'o pais que, pela su� prudente pOlliJti'cla externa, ruamtida na
paz e na guerra, desde os ddas da

---------------- sua renascença sob KemaI Atta-
Dr. Newton L. d'Avila t'l!,r�, a:té agora, r. pela su� posição

Méd' Vigilante na negrao que hga a Eu-- lCO -

�'oQ,pa à Ásii3 e nos estrei10s que li-
Ex-intern� da Assist�n?ia M�nici�al gam o Mar Egêu ao Ma.!" Negro, se
e do ServIço de Cbmca ClrÚl'glCa ,tornou uma verdade,ira roOoha de
a cargo do. Prof. Cas.tro Araujo, ,estabjJidade no Oriente Médiü.

do. Rl(� de JaneU'o.
_ No conflito de p.rinCÍpios queVi as u rmárl.as - O.peraçoes ora se t:nav,a, .a TurQluia de ha mui-

Cons�t:. VItor MelJ'Elles, 28. 11:'0 es,cülheu .Q. l[ugarr em qUIe se co-Atende dIariamente às 11.30 hs. e, .JlOca,da. O go,vêrlno turc.Q ma.ntem-à. tard�. da� 16 hs. em diante s.e fiéd à Siua aooauça oom a Grã..J3rle-Resld: Vldal Ramos, 66. ·.lanha e jamais desmentiu sua fide-Fone 1067. lidade aos ,ideais de libe·rdade in-

DR. AURÉLIO ROTOLO ternaaionlal e pnogre.sso pacifico,p.noccramad,os pelIas Nações Unidas.
A situação é a mais piI'Omis�,ora

para os aliadlos. Novas e maiores
opontflllllitdlades para uma c'Ótns;t;ruti
va cooper,ação entre os paíslCs ami
gOS oomeç.am a sUlI'gir. A alianca
.ang�o-tUtrca é, pior si só, suificílente
para da[r uma idéia do papel que
a Turquia eSltá desltin,3c];a a repre
se.nta'r na 11CCO.I1iSitrruçã'O do n1.l1l11do.
E a ida de eSltadis,ta,s seU/s ne;presen
,taJunes· ao Caill"'o, demlnnsltra a dis
.p,otS,içãío em que se encontra o país
pana examtnar suas futU/ras res
p onlslabUid acl es.

O c,omun[ictado sôbne a cOtnferên
ai,a foi brevle e expresso em tenrnos
gerais. Mas o.f,ereaeu garantia su
,filCien1'e da "esltr.eita unidade" es
tabeLeci.da pellas cl,eli.berações dos
.três es1adisltas, oom r.eferência à
atitude d,os seus respectivos países
·em face cl a situação mundial. O
.Ori.eJ1.ne Médlilo assume, repellti'l1a
mel1lte, uma posiçã,o de primeirü
plaJno. HitJoer te111 maios um punhal
aptolJ1ltado sôhre o conaçã·o da sua

máquina d·e guerra.

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Dos

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

Tratamento especializado das afecções do Aparelho Oenítat Feminino.
Tratamento moderno da Blenorragia Aguda e Cronica, sob controle en

dOliOOpico (URETROSCOPIA) e de laboratõr-ío. Aparelhagem elétrica para os trata
......en tos especializados.

DIATERMIA - INFRA-VERMELHO.
CONSULTAS: Díar iamen.te das 14 às 18 horas.
RESIDÉNCIA: 'I'Iraderites, 7 (Sobrado).
CONSULTóRIO: Tiradentes. 14. FONE: 1.663.

DR .. BIASE' FARACO
. MÉDICO - chefe do Serviço de Sífilis do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇÕES URO-GENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS - HAIOS INFHA-VERMELHOS E ULTHA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 2 às 5 h. R. Felipe Schrnidt, 46
RES.: R. Marechal Guilherme, 33 - FONE 1648

INSTITUTO DE DIAGNÓSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela Universidade de Genebra
Com prática nos hospítats europeus

Clinica médica em geral, pediatria, doen
ças do sistema nervoso, aparelho geníto

urtnário do homem e da mulher
Assiste. Técnico: DR. PAULO TAYARES
Curso de Rad!ologla Clínica com o dr.

Manoel de Abreu Campanario (São Pau
lo). Especializado em Higiene e Saúde
Pública, pela Universidade do Rio de Ja·
neiro. - Gabinete de Raio X - Electro

caniiograf!a cHnica - Metabolismo ba
sal - Sondagem Duodenal - Gabinete
de fisioterapia - Laboratório de micros
copia e análise clln1ca. - Rua Fernando

lIlachado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis.

DR� REMIGIO
.

CLíNICA M:tDICA.
Moléstias internas, de Senhoras e Cri·

8IlQaS em Gilral. CONSULTORIO: Rua
Ji'eUpe Schmidt - Edif!cio Amélia Neto.
Fone�592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE-

Sn;>ltNCIA: J Largo BenjQIl'\in
Constante. 3

DR'. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

ctrurgla e Ortopedia. Clfnlca e Clrnrgla
do tol'ax. Partos e doenÇlilB de senhoras.

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá"
rlamente das 15 às 17 horas. RESIDltN-
CIA: �te Alvim, 36. Fone 751.

DR. ROLDÃO CONSONI
Médico - Cirurgião - Parteiro
Formado pela Faculdade de Medicina

da Universidade de São Paulo, onde foi
Assistente por vários anos do Serviço
Cirúrgico do Prof. Alípio Correia Neto
(Primeira Cadeira de Clfulica Cirúrgica).
Com prática na clínica ginecológica do
Prof. Sila O. Matos. Assistente do servi�o
de partos do Prof. Domingos Delascio no
"Hospital Leão XIII".
Cirurgião do estômago e vias biliares,

intestinos delgado e grosso, tiroide, rins,
próstata e bexiga. Varicocele, hidrocele,
""rizes e ·hérnia. Doenças de Senhoras E!
Partos.
Consultas. Das 9 às 12 horas nu

Casa de Saúde São Sebastião.
Opera na Casa de Saúde

São Sebastião

DR. SAULO RAMOS
E�J>eclall.ta em moléstias de senhoras -

Partos,
ALTA CIRURGIA ABDOl\IINAL: estõ-
mago, vesicula, útero, ovários, apêndice,
tumores, etc. - CIRUR,GIA PLASTICA
00 PERfNEO - Hérnias, hidrocele, ve-

rlcocele. Tratamento sem dor e operação
de lIemorroldes e varizes - Practurasr
apaeelhos de �êS80. Opéra nos Hospitais

de Florianópolis.
Praça Pert>lra e Oliveira, 10. Fone, 1.009,.
H .. rário: Das 14 às 16 horas, diariamente.

illl'FERMEffiA OBST1l:TRICA
�Partelra)

Diplomada pela Maternidade
de Florlanópoll�

�tende clla!nad98 a. l.l.�al9�'"
hora

Praça da Bandeira, 153 - Bob.
(Antlll'o Lartlo 13 de Halo.

Médico - Cirurgião - Parteiro
RA 10 S X

Moderna e possante instalação
de 200 MA.

Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômage, are
ções das vias biliares, rins, etc.
Aplica o Pneumo-torax artificiaJ
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabin ete de Eletricidade
médica: Ondas c,urtas e ultra-cur
tas. Raios Infra-Vermelhos e Raios
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

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

Telefone 1.475

Camisas, Gravatas, Piiames! 9u!m s0!l�gar informações à F.s
Mias das mehQres pelos me- tahstI�a }"�ht.ar, trabalha em pró)

" de paIs InImIgo. E, nesse caso,nores preços so na CASA MIS sed julgado, militarmente, como
CELANEA - Rua Traiano, 12 inimigo do Brasil (D. E. M.).

recebeu variado sortimento
dus f'amos.rs re lóg ios

OMEGA e LONGINES.
últimos modélos, que está
vend�ndo a preços módicos.

Rua Ar crpresre Pa va

--

-- -,
I

DIA 25
Grandiosa soírée do Natal.

DIA 26
Matinée infantil - distri·

buição de primios
e muitos bombons.

l Grande
DIA 31
Réveillon de São
Silvestre.

MOLÉSTLlS DOS RINS E CORAÇÃO
O TONICARDIUNI tônico dos rins e do coração limpa a be

xiga, os rins, as nefrites, areias, cólicas renais; aumenta as urinas.
Tira as inchações dos pés e rosto, hídropsias, falta de ar, palpi
tações, elôres elo coração, asma, bronquite asmática, artérío-es
clerose.

}{ElIÉDIO DAS SENHORAS
Ê o tônico útero-ovário SEDANTOL que restitue a saúde

perdida pela anemia, palidez, magreza, fastio, flôres brancas, re
gulador elas visitas, das doenças do útero, ovários, evita as hemor
ragias, antes e depois do parto; contra todas as enfermidades das
senhoras de qualquer idade.

LESÕES DO CORAÇÃO E ASMA
Use a CACTUSGENOL especifico contra hidropsías; pés in

chaclos, falta ele ar, palpitações, abatimento das veias e artérias,'
bronquite asmática, sifilis e reumatismo, lesões, cansaço, urinas
escassas e dôres no coração,' pontadas nos rins e inchações.

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

vigor dos músculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas pessoas
anêmicas. Evita a tuberculose, cicatriza os pulmões doentes C01':'.l

pontadas, tosse, dores no peito e nas costas, pernas fracas, lin
gua suja. Para a neurastenia, o desânimo e a dispepsia, a con

valescença é rápida.
S1FILIS·PÉLE·REU�[ATISMO

SPIROCHETINA é usada nas moléstias do sangue, sífilis,
eczemas, tumores, dartros, espinhas, fistulas, purgações, feridas,
cancros, escrófulas, reumatismo. - único depurativo que Iimpa
o corpo, tonifica e engorda. - Depositários: todas as drogarias
de São Paulo e Rio.

AS SENHORAS DEVEM USAR

Em "ua toilete íntima sõmente I() MEIGYPAN, de grande po
der .higiênico, contra moléstias contagiosas 'suspeitas, irritações
vaginais corrimentos, moléstias utero-vagínaís, metrites e toda
sorte de doenças Jocais e 'grande preservativo_

Drogaria PACHECO, Rio

4,ó taZQV' �Ud
·t'Ugta dQ cam-
pVag,l1ã0 Qg
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clulr d YVldfd
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



8 o Eft'ADO-Qulnta."lra, 23 de Dez�ro ele

e ANO NOVO, adquirindo
nozes, amêndoas, passas, figos;
chocolates em caixas a 'fantasia

e outros artigos
-- MORITZ & cie.

Justas de Cordell ,HolIpalavrasWASHINGTON, 23 (U. P.) - Só' depois de estabelecido que
"influências exteriores inamistosas para a causa ali�da não concor

reram para o golpe de Estado da Bolívia" poderão os Estados-Uni
dos tratar do reconhecimento do novo govêrno. Assim se manifes
toa, hoje, o secretário de Estado, sr. CordeU HuU, sôbre os recentes
acontecimentos no país irmão..0 chanceler americano acrescentou
Cfue, para a análise de casos como êsse, ou semelhantes, deviam pre
valecer as considerações relativas à segurança do 'hemisfério e do
esfôrço-de-guerra das Nações-Unidas. Por fim, assinalou que o he
misfério ocidental, atualmente, se acha sob a ação subversiva . de
agentes do "eixo", alguns secundados por elementos do próprio
Lemisfério.

'

DE 1500 TALHERESALMôÇOS. PAULO, 23 (A. N.) - Os lavradores paulistas ofereceram on

tem às 13 horas no Parque da Agua Branca um almôço de 1.500
talheres ao presidente da República e ao qual compareceram os re

presentantes de 262 municípios bandeirantes ..

UM volume. COllt, 260 ,ógiftes
• autnef'OSGI ilastNÇõel .j
�;o. Cr$

""', � Pedidos in li...n.. .......
... IV j '_"0I00 P_.I

EDiÇÃO DA UVRARIA 00 GLOBO -P. ALEGRE

Artigos sôbre o'tk:ulturo: ogr!·
cutturo e assuntos tUfafs. �
co de semeod-uro das hortali
ças. Unidades legais de me
didos. Medidos inglesas e es
todunldenses e respectivos con
versões em unidades métricos.
Imposto do Sêlo Federal, Te
belo Price.

Problemas, chorados, odivj·
nhoçõe.. Como judio< COR)
os amigos. Tomeio de que
brc-ccbeçcs, Seo;õo Infantil,_
A�tas,

o México e '8
da

política
«bôa vizinhança)NOVA: IORQUE, 23 (U. P.) - "O México continuará apoiando 3,

política de boa vizinhança depois da guerra, enquanto for um meio de
solidariedade; mas combaterá esse política se for convertida em instru
mento do imperirulismo". Com estas palavras, o presidente da nação me

xicana interpretou o sentir de seu povo em recentes entrevista, acres

centando: "A política de boa vizinhança deve fundar-se no desejo de
'lima assistência mútua, unindo os povos americanos pela fôrça, de seu

espírito de harmonia; não devemos, por outra parte, ver essa política
'do bom vizinho invocada somente iIlOS momentos de perigo, pois, assim,
perderia seu sentido hístóríco".

Festeje seu

NA SOB[RANA
NATAL

Proprietários
ag

Pllllllll
11111[OIR

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA
BELOS E DEMAIS
ftFECCOES DO
COURO CABELUDO.

(' preciso acabar com tais abusoso CCl5iO de registro ele
firmas na Junta

Com�rdaD çto Estado
. LONDRES, 23 (U, P.) - O govêrno espanhol e a falang

apresentaram -desculpas aos Estados-Unidos, pelo illcident
ocorrido, no sábado, quando dois falangistas invadiram e de
predaram o Consulado norte-amertcano em Valência. SegUllld
os despachos de Madri, os autores do atentado foram preso
pelas autoridades e imediatamente expulsos da Falange. Se
gundo informações autorizadas, os autores do ataque são r

patriados espanhoís pertencentes à "Divisão Azul", tendo I
tado na Rússia ao lado dos alemães. Acredita-se que os Esta
dos-Unidos tomarão atitude enérgica afim de obrigar o go
vênno espanhol a proibir êsses abusos. Recorda-se que recen
temente um Consulado britânico foi vítima de atentado seme
lhante cometido por espanhóis partidários do general F'rane

Judicioso parecer do sr. dr.
João José de Sousa Cabral,
consultor iuridico da Asso-

ciação _ Comercial de
FlorianópolisCONSULTA; "Os negociantes, que

efetuarem o registro de suas firmas
na Junta Comercial do Estado, estão
também obrigados, por lei, a fazer o
mesmo registro na comarca onde têm
sua séde, sem o que não estarão legal
mente regularizados?
Respondemos pela negativa.
RESPOSTA: O registro de comér

cio, que em nosso país antecedeu ao
próprio Código Comercial, pais que
já se íncluía nas -atribuicões do Tri
bunal da Real Junta d� Comércio
Ag rícu l tura, Fábricas e Navegação:veio, pelo decreto 738 de 25 de novem
bro ele 1850, com o regulamento dos
Tribunais do Comércio, a ser disci
plinado, criando-se as Juntas do Co
mércio, com as atribuições adminis
trativas daqueles tribunais, salvo ex
ceções, que apontava,
Com o decreto n. 2.662' de 9 de ou

tubro de 1875, suprimidos os Tribu
na is e Conservadores do Comércio,
suas atribuições passaram para as
Juntas e Inspetorias Comerciais, ex
ceto as que ficaram na competência
dos juizes de direito das comarcas,
Juntas e Inspetorias, para o funcio
namento das quais, foram baixados
dois regulamentos.
Proclamada a República, antes mes

mo da promulgação da Constituição
Federal, surgiu o decreto n. 596 de
19 de julho de 1890, no preâmbulo do
qual. se fixava o objetivo do novo tex- I
to legal, para "melhor regular e d is- �
tr ibuir os serviços das Juntas e Ins-I
petorías Comerciais, etc".
E, como bem acentua o eminente

Valdemar Ferreira - "Tratado de Di
reito Mercantil Brasileiro - II VaI.
pág. 118 ,.

-_ reorganizaram-se as Jun
tas e Inspetorias Comerciais, sem se
lhes alterar a estrutura ou modificar
lhes a finalidade de registro público,
isso a título t1'ansitório, como ficou
explícito no enunciado do art. único
daquele decreto, dêste teor:

,.

Enquanto o Congresso nesta Capi
tal e as Legislaturas nos Estados não
organizarem definitivamente, em con
formidade da Constituição Federal, o

serviço a cargo das Juntas e Inspeto
rias Comerciais, serão elas mantidas
com as alterações e na forma deter
minada no regulamento, que com êste
baixa, assinado pelo Ministro e Se
cretário de Estado dos Negócios da
Justiça, que assim o faça executar",
Ora, o Estado de Santa Catarina

prevalecendo-se da autorização conti
da no artigo citado acima, criou, pe
la lei n. 68 de 16 de maio de 1893,
uma Junta Comercial, na capital do
Estado, tendo a 1° de junho de 1916
reorganizada a aludida Junta pelo de
creto n. 943, baixando o regulamento,
que fixou a sua jurisdição em todo o

território do Estado (art. lOdo de
creta 943).
Entre as atribuições da Junta, está

a de ordenar o registro de firmas ou
razões comerciais, contratos e distra
tas das sociedades comerciais, dos es
tatutos das sociedades anônimas em
comandita por ações ns, III -e IV -

parag. 7° do art. 31}.
Do própria' texto do decreto 596 se

depreendia o caráter provisório da
quele documento, quando estabeleceu
a sua vigência enquanto as Legislatu
ras dos Estados não organizassem de
finitivamente as Juntas Comerciais.
Debatida a questão da constitucio

nalidade, dos atos dos governos esta
duais criando e organizando as meu-

CIA. DE CIGARROS SOUZA CRUZ
cionadas Juntas, o Supremo Tribunal
se manifestou pela validade da com

petência estadual, acentuando que a

lei federal deixou aos Estados-mem
bros a atribuição de organizar suas
Juntas Comerciais.

Política argentina
BUENOS AIRES, 23 (U. P.)

Os 14 interventores federais dai'
províncias argentinas apresentaram:';
sua renúncia. logo após a posse do'
novo ministro do Inter-ior, general
Luiz Berlinger, Informações ofi-
ciais indicam que nove renúnciaS"
foram, aceitas, Parai a província deJe"Mendoza foi já nomeado o cor?B_
Aristóbulo Belmonte, que snbstLtPoder-se-á alegar que a Lei de ar- rá, no cargo de interventor, ao gganização Judiciária (decreto-lei n. neral Luiz Vellanueva.431 de 19 de março de 1940). ao esta- BUENOS AIRES, 23 (U. P.) .

_'

belecer as atribttições do oficial de A união cívica radical foi autan�registro de imóveis, concedeu-lhe a da pelo govêrno argentino ai cOlI
do registro de firmas comerciais, nos vocal' a sua convenção nacional d�
têrrnos da lei (art. 143 n. VI), mês de março do próximo ano- �e-:Entretanto, é evidente que, ao de- corda-se que o govêrno praibjJ1lclarar a atribuição citada do escri- t t'

�

teu
vão do registro de "ímóveis, nos ter-

recen emen e essa. convocaçao,
.

de-do modificado a sua posição,
'

mos da lei, não restabeleceu o Iegís- acôrdo com a sugestão feitá pel�"lador a vigência do decreto federal chefe da polícia.916 de 24 de outubro de 1890. ... ..__-_........_"w�_-.._...._-_�,.Aliás, o citado decreto, nem sequer ciais, salvo na comarca da caplta
regula mais o registro do comércio (art. 104 n. VIII).
na esfera federal, pois que tal reg is- Do exposto se conclue, pois, que :r

tro para o Distrito Federal se preces- Junta Comercial do Estado, criad�sa no Departamento Nacional de In- pela lei n. 68 de 16 de maio de 189
.

dústria e Comércio, de acôrdo com a e reorganizada pelo decreto n, 943 de'
lei posterior, o decreto n, 93 de 20 de 10 de junho, é a única competente pa
março de 1935. ra efetuar o registro de tírrnas eo-

Admitindo, apenas para argumen- merciais no Estado de Santa Cata
tal', houvesse sido restabelecida aque- rína.
la vígêncía, ainda assim, o artigo da Êste, o nosso parecer.
Lei de Organização Judiciária seria S. M. J.

de/-inoperante, por falta de regulamento, Florianópolis, 29 de setembro
'não constando ademais na matéria 1943.
da competência do Juiz de Comércio (ass.) João José -de Sousa Cabral
(decreto-lei 431 de 19 de março) a Advogado R-de ordenar registro de firmas e con- (Transcrito do BOLETIM COME

__

tratos, mas sómente de abrir, nume- CIAL, de Florianópolis, outubro
rar, rubricar, encerrar livros comer- ano III, n. 30).

Daí só resta concluir que, no Esta
do de Santa Catarina, o registro do
comércio se deve processar pela for
ma estabelecida na sua legislação, is
to é, no regulamento que baixou com
o decreto n. 943 de 1° de junho de
1916.
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