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Interessante fenôme.l
nci en� (uritibf.il

AMANHÃ

Cur iliba, 23 (A, ?\T.) - Ver i fi-
cou-se ante-on tem, aqui, um fenô
meno celéste, que despertou grau
rle interesse popular, Das 10,30 às
12 horas formou-se em torno do
sol 11111 gran de círculo colorido,
que se manteve perfeitamente Yi
sivel como uma enorme auréola
multicor, circundando o astro, Os
rádios chamaram a atenção da po
pulação para o fenômeno, que foi
largamente admirado.

o Londres, 23 (R.) - Um porta
voz autorizado do quartel general
norte-americano no Norte da Áfri
ca anunciou que as autoridades
norte-americanas que alí se encon

tram assumiram a direção da emis
sora do Marrocos, a partir de hoje,

I podendo-se, assim, dar inteiro crê
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I
dito às infurmaçõ9 transmitidas

XXVIII -, fiorlanõpolis Quarta"fei:'a, 23 c'e Dezembro de 1 )42 H. 8104 po r essa fonte.

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINf\
Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

-ao a
.-

dlU � italianas
GEfiEBRll, 23 (B.) -Noticia-se -'IDe o alto-comanãlo

para a Austt'ia e Checoes!ouá{iUia
estudando o projeto de transferir
béHcas da Itália.

Violento tremor
de terra

Zurique, 23 (R.) - A emissora
de Berlim anunciou ontem que CJ.

obscrvator io de lena assinalou ás
13 horas e sete minutos, do (lia 20"
um violento tremor de terra, que
se prolongou pelo espaço de duas_
horas.

'

O epicentro do fenômeno devia
Informa a "Meridional", para o "Diário de Notícias", de Porto estar situado a 2.990 quilômetros

Alegre, que no Hospital do Pronto Socorro, no Rio, apareceram de distância, pr.ovavelmente na re-

d h f gião de Anatólia, na Turquia.
uas sen oras que oram reclamar o corpo de Luiz Crispim Sousa,

recem falecido alí, Ambas se dizem sua esposa legítima, casada uma CASA MISCELANEA. dístrtbui

em 1930 e outra em 1940. O caso foi levado ao conhecimento da ' Oficiais britânicos, com o com an da n te francês do batalhão de

I
dora dos Rádios R. C. A. Vict�r.

Majunga. O comandante estava ferido. (Clichê da BRITISH Vávulas e Discos. - Rua Traia-
polícia. NEWS SERVICE, para "0 Estado"). no, 12.

Chegou a Tóquio o

«quislinglt chinêsconvida" prazeirosamente, aos se trs sócios, para as", Londres, 23 (U. P.) - A emis-
eistirem à sessão cinematográfica, que será realizada, ho ie, sora de Paris transmitiu despacho
;às 19,30 horas., -no edifício de sua séde social, à rua Ar de Tóquio informando que o sr.

üsta Bittencourt. Ainda serão apresentados, na sessão de Marg Chiang Wei, chefe do gover

hoie, os filmes "'''Campeões de bilhar", "Diagnóstico de no de Nanquim, apoiado pelos ja-
poneses, chegou a capital nipôni"t.uberctilose" ,e ""Atletas Paraquedistas", para atender a ca, tendo conferenciado com o pri-

pedidos. meíro ministro general Tojo.

Barbaridades
pnsíenenns

Moscou, 23 (U. P.) - A rádio de Moscou anuncia que, durante a

ofensiva russa no setor de Estalingrado, se obtiveram provas documen
tais de que os alemães obrigam o:> prisioneiros russos a construir defe
sas e a levar a cabo outros trabalhos militares, "contra todas as leis

internacionais", e em condições de horrível penúria, especialmente quan
to à alimentação. A rádio de Moscou acrescenta que foram encontrados
87 cadáveres de soldados russos num acampamento-prisão alemão, na al
deia de Vertyach, recentemente reconquistada pelos russos. Dez dêsses
cadáveres, estavam mutilados. Os prisioneiros tinham sido obrigados a

trabalhar 14 horas por dia, dando-se-lhes como refeição apenas uma so

pa aguada e um pedaço de carne de cavalo.

contra osl
russos

façamos o juizo de Salomão!
Duas esposas reclamam o corpo do Ulorto

o INSTITUTO BRASIL-ESTADOS UNIDOS Grande incêndio num.

depósito de algodão
Correspondência vinda do Recife e

,
um carro de bombeiros com a

para o "Correio da Manhã" do guarnição de 40 homens, sob o co-

Hio, diz que, pela madrugada de mando do capitão Olimpio.
sábado último, entre 3 e 4 horas, � .".

irrompeu um grande incêndio nos

depósitos de algodão da firma
Boxwcll & Cornp., localizados na

cidade de Caruarú, no sul do Esta
do. Apesar das prontas providên
cías, com o auxílio das tropas fe
derais ali sediadas, sob o comando
do coronel Niemayer, devido à fal
ta de aparelhamento para o com
bate ao fogo, êste alastrou-se, des
truindo inteiramente o "stock" da
quela matéria prima. Ainda pela
noite de ontem, o fogo continuava,
sendo os prejuízos calculados em

I
milhões de cruzeiros. Ainda ontem,
pela manhã, seguiram para o local
vários bombeiros, com quatrocen-

I tos metros de mangueira, e pela tar
....... de partia com o mesmo destino

Ecos da tomada de Mada3á�<a(, pelos
de Maj!Jnga

At PRAÇA
Temos o prazer de comunicar aos nossos clientes e

amigos a instalação, nesta praça, à rua João Pinto,
n" 5, 2° andar, da

TÉCNICAOFICINA "ROYAL"
de nossa propriedade, destinada a consêrtos e refórmas em máquinas de

escrever e de contabilidade.
Dirigida por pessôa habilitada, com prática nas oficinas da LIVRARIA DO GLOBO,
em Poreo Ailegre. eoloeamonos desde já à disposição de nossos clientes e amigos, a quem

procurareenos servir' com eficiência e modicidade de preços.
Machado & Cia.

Vítimas da "Gestapo" na Polônia
Londres, 23 (R.) - Segundo

;:i:�:fi;: �e�:�!:: p:I::gês��: t�ovimentos de revolta na ftlbânia (culgress':t:.uemausmo f ADVOG Q DO Inesta capital, mais de 6.0 pessoas Londres, 23 (U. P.) _ A rádio do Marrocos, em telegrama Rio, 23 (E.) - O professor Jo- I� Dr. Aldo Ávila da Luz

morrem diariamente DQ famoso -� A .

f
.

I d Alb' duzi
sué de Castro, que esteve em Bue- Horário: (} às 12 e 17 às 18

ue ngora, 10 erma que, na capita a ama, pro uziram-se mo- I nos Aires como hóspede oficial cio
'

campo de concentração de Osviee- vimentos de revolta. A população civil de Tirana realizou demons-I governo argentiI,lO; encoI1ti'a-s,e � Escr. Edifício Amelia Jl'

.

N h' t d 4 � -

t t '..J.J it I' d �.

'd I agora em Xlontevidéu onde' parli- � Neto, so.lc 2.

,-zm, esse campo a perto e rraçoes con ra as ,a� encanes I a ianas e ocupaçao, atiran o

pe-I
r ipou ,como mernhro �le honra, elo ' Res. Av. Rio Branco, 181

mil prisioneiros, dos quais 3 mil dras contra G palácio do tenente general comandante das forças C(\n�i'csso de �euillatISIl10, que se I Florianópolis.
�

Ih f
.

t
rcal izou !lOS (lias 18 e 19 do cor-

$ao mu eres, aseIs as.
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o próximo discurso
do Rei Jorge VI

Londres, 23 (R.) - Foi oficial
mente anunciado que s. majestade,
o rei Jorge VI, pronunciará um

discurso pelo rádio, dirigido a to
do o Império, no próximo dia de
Natal.
Acrescenta-se que é provavel que

êsse discurso seja pronunciado pe
lo soberano às 14 horas dêsse dia,
tempo GMT, devendo as suas pa
lavras ser tambem transmitidas em

ondas curtas para a América.

Alfaiate CARIOln. o melherl
Rua Tiradentes. IS.

Artigos para homens!
Casimiras e tropicais.

ingleses
O PARAISO

Rua Felipe Schmidt, 2 r

A familia de Pilsudskf
Londres, 23 (R.) - A filha mais

moça do falecido marechal Pilsu
dski, Miss Jadwiga Pilsudski, aca

ba de terminar o seu período de
treinamento e desempenha agora
as funções de piloto de transpor
te das forças aéreas polonesas.
Miss Jadwiga Pilsudski conse

guiu fugir da Polônia pela Litua
nia e Suécia, depois que os russos

entraram na sua pátria, conseguin
do chegar depois a Grã-Bretanha.
A viuva do marechal, Madame
Pilsudski, sua mãe, reside atualmen
te em Edínburgh, onde a filha mais
velha do fundador da Nova Polô
nia estuda Medicina na Universi
dade local.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS CLUBE Dia 31 - Grande baile «Reveillon»).-Surpresas - Traje à rigôrJ
o CLUBE DOZE DE AGOSTO, comemorando ii entrada do ANO NOVO, realizará, dia 31, o seu tradicional

baile de São Silvestre. Dia 25; NATAL-BAILE-INFANTIL, com inicio às 16 horas.
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'8. Se sua máquina REGISTRADORA ou de SOMAR precisa ser adaptada à nova

moéda CRUZEIRO, leve-a imediatamente à
• r �

"CASINHA DE BONECA" tessante edição' com uma �apa ale-I!

MECANOG A A
!,

b';;'�'�'�'�:C� ,:�t��,��d;;d'';��liV�: I f::i�',�t�"��;�' d�"';;':,,�,d�:'t', "s';�: I õ .... .... )� ;:
publicados pelas "Edições Melho- birous':II

I
A « JY A,.

ramentos", acaba de vir a lume... ...-
um interessante e original trabalho, UM POETA E O MO:\IENTO (I .'
intitulado CASINHA DE BONECA. Oh! Bendito o que semeia li- I • •Compõe-no seis grandes folhas vros ... livros à mão cheí a ... E man- que se acha tecnicamente aparelhada para fazer êss e serviço com absoluta perfeição.impressas em sugestivas c.o!;es, tra- da o povo pensar! • •
zendo tudo o que necessarro para Como êste jovem de talento que.

Também conserta quaisquer outras máquinas como de ESCREVER, CAI-CULAR, etc.,
•o interior e o mobiliário de uma foi Castro Alves tambem estamos com a maior precisão mecânica e a preços módicos. '

casinh.a de bone.ca�: mesa, sofá, nós. Sim, bendÚo o escritor que • R. João Pinto. 19. Fone PiS9. •
canape, b�l�ete, biblioteca, quebra- empunha a pena, procurando pro- .,

,

•luz, utensílios e pertences de co- porcíonar à humanidade o pão do .

,

zinha, bonecas, enfim, todos os espírito! •••••••••••••••••••••••••�@���e.e�•••,

objetos caseiros.
. . Porém, desde 1867, época em que

É talvez um dos mais curiosos o inconfundível autor de "Espu
trabalhos de- reeorte e colagem em mas Flutuantes" assim disse no
cartolina no genero, que entre n�s poema "O Livro e a América, o
apareceu. Um certame- que, depois ] cenário literário mudou muito e
de reconstr!lido e pela. perfeição principalmente, no que diz respei�
do seu conjunto, sugestiona e en- to à literatura infantil. E mudou
canta os petizes, �

tanto que, hoje, torna-se necessá-
E qual a cI'Ianç� que nao _:se aI�- rio a todo o pai, selecionar a lei

grara corn um bnnquedo tao ori- tura antes de dá-la a seus filhos.
ginal? Oxalá compreendam ta�l- F�lizmente, porém, para satisfá
bem os pais a verdadeira alegria cão de todos nós ainda existem
i nf'antil, dando-lhe um passatempo boas sementes. É o que sucede com
rlêsses, que será sempre inesquecí- a "GALERIA DE GRANDES HO
vel e traz, aliada à qualidade de MENS", de autoria de Álvaro
recreativo, a de adestrar a crian- Guerra.
ça nos preliminares dos trabalhos Reune a "A GALERIA DE GRAN-
manuais. DES HOMENS" doze pequenos vo

lumes biografados as mais fúlgidas
figuras da nossa literatura.
Com que clareza, com que vigor,

com que habilidade vêm contadas

D L Das crianças nestes livrinhos as vi- r II auro auradas agitadas de Castro Alves, To
maz Gonzaga, Goncalves Dias Ca
simira de Abreu, Machado d� As
sis, Olavo Bilac, José de Alencar,
José de Anchieta, Gregório de Ma
tos, Basilio da Gama, Fagundes Va
rela, Alvares de Azevedo.
A "GALERIA DE GRANDES HO

MENS" não é nova. Já existia há
tempos. Porém, as "Edicões de
Melhoramentos", que tanto "já con

, tribuiram para a causa da educa
ção nacional, vem de reeditar, em
nova apresentação e devidamente
revista, aquela útil e oportuna co

leção, no louvável intuito de pres
tar franco e decidido apoio à cam
panha de nacionalizacão.

.
..

Doenças de Senhoras-Vias
Urinárias.
Tratamento especializado

das afecções do aparelho
genital feminino (Útero, Ová
rios, Trompas, etc.). Tra
tamento moderno, por pro
cessos elétricos da GONOR
RÉA AGUDA E CRONICA
E TODAS AS SUAS COM-
PLICAÇÕES, sob
le endoscópleo
TROSCOPIA)e
retorto.
Fisioterapia - Diatermia e

"SELEÇõES DO READER'S Infra-Vermelho.
DIGEST"

Do representante exclusivo para
CONSULTAS: Das 10-12 e

o BrasIl, .sr. Fernando Chinaglia, das il· 5.
estabelecido a rua do Rosário, 55 CONSULTORIO: Rua Tira-
A_2° andar, Rio de Janeiro rece- dentes, J 4 Fone: t 663.

1NTkZ� bemos o último número de' "Sele- RESIDENCIA: Rua João Pint o
_._----'---'�----...:.:.�:J ções do Reader's Digest", corres- 9. Fone 1607.

.

Bernadette Soubirous, candor e pondente ao mês de outubro.
pureza, pastorinha humílima, foi Como de costume, "Selecões do 760
providencialmente eleita para pro- Reader's Digest" apresenta" farta e

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

tagonista do mais admiravel pro- vali.osa colaboração dos maiores Licenc;a ginasial
dígio da idade moderna. gemas da pena, artigos de interes- Rio, 22 ("Esta.do") - O titu-
Repetidas vezes a Rainha dos se permanente e selecionados de ar da Guerra assinou, o seguinte

céus apareceu a esta criatura pre-
mais de 500 Jornais e revistas de aviso:.

destinada; e a gruta de Lourdes e
fado o mundo. 1 - Conceder-se-á certificado de

o manancial que perto dela brota Neste número a já famosa "Se- licença ginasial aos alunos do Co
devolveram a saúde a inúmeros le�ões do Reader's Digest" nos legio Militar adaptados no corren
enfermos. E aquele ignorado re- ?,rInda com os seguintes artigos: te ano à 4R• serie do curso ginasial,
canto da França comecou a ser vi- A batalha naval que se travou no uma vez que a concluam com ob
sitado pela romaria dos peregrinos ar" escrito por Stanley Johnston servancia do regime dos exames
que acudiam de todas as partes "Deixei de fumar" por Court- de suficiência relativos às três pri-
do globo. ney Ruley Coper - "Como caiu ii meiras séries, ficando revogados os
Porém Bernadette, a Eleita, teve lllexpugnavel fortaleza belga" por tens c, d, e, f e g do. aviso n. 2.736

d� passar por provas cruéis; o di- Raul W. Thompson (Tte. Coronel) publicado no Diário Oficial de
Vll10 favor que recebeu levou-a à

- "Meu professor de chinês" por 22-10-42.
barra dos tribunais. Todavia, tan- Manue� Kornroff

--;- "Sou cega" 2 - Aos alunos habilitados na
tos foram os milagres operados por Alies Bretz - 'Um milho que 4R série do curso fundamental as
em Lourdes e tão grandes os be- deu milhões" por George Kent - segurar-se-à, a partir de 1943, o
nefícios logrados com aquele cul- "�abel'ão os nazis que estão per- direito de matricula na primeira
to pela humanidade sofredora, que dl�O.S?" por Alex Dreie� - "UI�l série do curso cientifico".
Bernadette granjeou veneracão e' med�eo da roça revoluciona a CI-

respeito universais.
. rurgia" por James Thomas Flex- Caspa I LOÇÃO MARAVI.

M.orr�u .tão edificantemente como
ner -:-. ::A gl�erra quimica ameaça LHOSA!

havIa.YIVIdo, e, apesar dos muitos ?,S CIVIS por James Kendall - _

a�os .la transcorridos desde seu Morr�, es�a madrugada" por Kess
trânsito mortal, seu corpo conti- X. - DOIS por um centavo" por
nua incorrupto. John Steinbeck - e mais a mara-
Desta vida admiravel, suave, in- vill.lOsa condensação do Livro do

tensa, perfumada de beatítudo Major Alexander P. de Seversky :

François Duhourcau nos faz Ull1� "A VITóRIA PELA FôRÇA AÉ
cálida pintura cm seu livro "SAN- REA".
TA BERNADETTE DE LOURDES" ••..._W.....J"...·_-�U__.-__.U__M_....·_..............._.......

que lhe deu merecida fama e qU�
já se acha traduzido na maioria
das Iínguas cultas.
A versão vernácula correu a car

gO de J. da Cunha Borges e a Edi
tora Vecchi enriqueceu esta inte-

o ADVOGADO ACICIO MO
REIRA comunica aos seus a

migos e clientes que mudou
o seu escritório para a rua

«Deodóro s nO 23.

(das 9 às 12 e das 2 às 5)As anedotas e piadas apal'en-l Residência: "La Porta Hotél"
temente ingênuas são grandes apartamento 112,
armas de desagregação mane.1

'

[adas peJa "quinta.coluna". Caixa-PostalllO--Fone: 1277 j(L. D. N.). i
-

...�;J'i;1:SU.....caa�
•.y,r�...r�� ......... ... _.

IJ IJIJE S.� a:!;[�E\lE
[J uue SE PlJlBlll:.A

[J r;UE: SE LÊ

"SANTA BERNADETE
DE LOURDES"

A vida prodigiosa de uma ilumi
nada - François Duhourcau -

Editora Vecchi - Rio, 1942.
Um livro lírico, repassado,de

inefavel poesia, é êste de Francois
Duhorcau, "SANTA BERNADETTE
DE LOURDES", em que o grande
escritor francês narra a vida co

movedora dessa cândida acucena
do santoral cristão.

"
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Quer que sua

fique

, II

maquina
,

velha

O TENENTE CLARK GABLE

IMiami - Dezembro - (Inter
Americana - especial para "O Es-

CRUZ VERMELHA BRASILEIRA
Para conhecimento de todos os elementos que tomaram parte 11�

desfile do Dia do RESERVISTA, transcreve-se o ofício que ii Diretoria
da Cruz Vermelha Brasileira dirigiu o Sr. Capitão Davi Taulois, Chefe
da 163. C. R.

lado") - Clark Gable ganhou o

ano passado 357.000 dolares como

ator, e que como primeiro cabo
ganhava no exército 60 dolares por
mês, agora, que foi promovido a

tenente, ganhará a soma de 1.800
doI ares ])01' ano. Também, como

oficial, poderá deixar crescer o bi
gode, que teve ele cortar no pri
meiro dia que entrou para a esco

la de aviação.

Esta chefia teve 3, seu encargo a organizarão e direção dos festejos,
comemorativos a data do Reservista do Brasil, cujas festas transcorre

ram brilhantissirnas e deslumbrantes, tendo sielo apoiada por todos os

elementos que estão ligados ao Exército, cumprindo-me no entanto, re
saltar a colaboração eficiente de V. S. e de lodos os elementos que es.

tão sob vossa digna direção.
Agradeço profundamente o auxilio que me prestaram, para que me

lhor pudesse cumprir a missão que me foi confiada, o que consegui dada,
a boa vontade encontrada nos. vossos elementos, o que veio cimentar,
ainda mais, o ótimo conceito que já desfrutavam junto a esta chefia.

Aproveito a. oportunidade para renovar os meus protestos de consi

deração e estima.

CASIMIRAS INGLESAS
Padronagem exclusiva

O PARAISO
Rua Felipe Schmidt, 21

Davi Trompowsky Taulois

Cap. Chefe da 16a C. R.

N. R.: Pelo Gabinete do Sr. Dr. Interventor Federal foram entre

gues à Diretoria da Cruz Vermelha Brasileira dois cheques no total de'

1.500 eruzeiros, contribuição elo Município de Jaguaruna,

Não queria ,pagar o

aforamento de um terreno

contro
(URE
de labo-

Rio, 22 (E.) - O Instituto. de Aposentadoria e Pen
sões da Estiva, tendo

/

adquirido em doação de pagamento do>
Clube Náutico Cruzeiro do Sul, de Senta Catarina, um "terre

no foreiro á União, solicitou a interferência do presidente da

República no sentido de ser extinto o aforamento e autorizada
a doação do terreno aludida ao Instituto, com as obrigações e

encargos decorrentes do mesmo ato, sendo de marinha o terreno>

cuja doação pretende o Instituto de Aposentadoria e Pensões
da Estiva seja solicitada, não deve tal pedidos ser encaminha
do. E assim, o ministro Marcondes Filho determinou o arqui
vamento do pedido.

30v ·5
Não procures conhecer o que

I
A

Os órgãos da Estatística. M;ilitar
se pensa nas esferas oficiais' tem aporo legal, quando Intimans
_ •• •

'
o produtor e o vendedor a mostrar

sao segredos dIilcels de guar- o que possuem em seus estabeleci.
dar. (L. D. N.). mentos. (D. E. M.).

Hospital de Hcmônío
HAMONlA

Alta cirurgia - Ortorpedia - Parto - Clínica mé
dica de Adultos e de Crianças. Doenças da Nutrição
Radiologia clínica (raios X). Laboratorlo completo de

análíses clinicas. Eletricidade médica
Curas dietéticas e de repouso em ambiente

calmo e contortavel

Médicos: DR. CESAR AVILA - Formado pela Facul
dade de Medicina do Rio de Janeiro. Livre
docente de Ortopedia e Cirurgia Infantil da
Faculdade de Medicina de Porto Alegre
Ex-Cirurgião do Sanatório Belém e da Santa
Casa de Porto Alegre.
DR. ARTUR PEREIRA E OLiVEIRA - For
mado pela Faculdade de Medicina do Rio
de Janeiro. Ex-médico efetivo do Hospital
de Caridade de Florianópolis e ex-chefe do
Laboratório Central do Departamento de
Saúde Pública do Estado.

Informações sobre tratamentos e reserva. de acomo

dações poderão ser pedidas por carta à

gerência do mesmo estabelecimento
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f Fô ·ças í)li,ndadas anglO'J��eri.;ana� :�:�eC.ha� �m Á Delegacia -Fiscal em São

I,
violento at=que as defesa do EIXO, nas proximidades de Tu- Paulo o diretor da Despesa PÚ
nis. O tanque que lhes serve de abrigo é um carro de assalto blica concedeu o crédito de.,.
nazista, destruido pela aviação nor-te-amer-icana, (Foto da Inter- Cr.$ 475.000,00 para o prosse-

Americana para O ESTADO). guirnento das obras de constru-

i ção dos Leprosarios Colonia de

I Cocais, Colonia de Pirapitingui
i e Sanatorio Padre Bento.

'I'; A siderurgia e o papel no Brasil] Conforme edital que vem sendo
N I 93 (P P) E t islad 1 "U rit d P " , I publicado, diariamente, pelo ór-

..
_

ova orque, - u', -,
- -,n revis ar o pe a IH e ress, o SI.

i gão oficial do Estado, terminará,

I
Joao ,Albert.o, coordenador �rasi!eiro, declarou. que dentro de uu: ano I no próximo dia 24, �mpreteri�e!estara funcionando no Brnsi l uma poderosa US111a para a produção de :·mente, o prazo de registo, na DIVl
chapas de aço. Dessa, forma - prosseguiu o declarante - meu país es.l são de Esta�stica Militar, n�' 1?e-

I··
t ..

'

em condições de reparar e construir seus próprios navios. I partamento Esta.dua.l de Est�tlshcaa, a
_ . . (rua Tenente Silveira, esqull1a da

O coronel Joao Alberto lambem assinalou que dentro de OIto meses, Trajano), dos estabelecimentos, co-
funcionará grande IáhrIca de papel em território brasleiro, a qual lera; merciais e industriais, que, no de-

111Ulla produção de cem mil toneladas, anualmente. ' I c?rrer do ano �e 1941, tiveram m�
O entrevistado da "Unil ed Press" deverá deixar Washington dentro \ vimento superIor. a 100.000 cruzei-

• •

í

rcs. Os estabelecimentos que, por-de algumas hor�s, rumo .a Nova Iorque, de onde voltara para a capital :
ventura, deixarem de efetuar o seu

dos Estados Unidos em fins desta sema,na., registo, na forma da lei, serão ime
diatamente processados pelo cri-

_]" 1 1
me de sonegação de elementos es-

A·cusano de '1"'''1- 1>.0 ar a ei tatísticos necessários à defesa mi-
� _. Y litar e econômica do Brasil. Entre

1 doa oí
as penalidades previstas em leís

oe ��nY.\"ê'. OS OT.l.�C.l'"ai-s especiais, estão a de reclusão, de
oIW'ç� ,J. ..... � .,. 1 a 3 anos, e a de multa até 100.000

Londres, 23 (D. P.) - A orga- segredos oficiais. Morris atua co- cruzeiros.
*

nizucão pacifista "Peace Piedge Imo pacifista ativo há muito tempo, .

. Unio'n" anunciou que seu secretá-I e em 1939 renunciou às suas 01'-, Atendendo .ao� �nteresses �a Em-

Il'io
geral, o ex-sacerdote protestan- I dens na igreja da Inglaterra, como I presa proprietárra dos

_ Cll1em.8'i
te Stuart Morris, foi detido pela [pr-otesto pela atitude da referida! desta .CaPItal, a Federação Flo�H!-
polícia acusado de violar a lei de! nacão favorável à guerra, nopolitana dos Estudantes, SOlICI-

-. tada neste sentido, projeta crear a

II' Carteira de abatimento nas entra-
i

I
das dos cinemas, a começar do

� I Camisas, Gravatas, Pííames Prestigia o Govêrno e 8S pl:óximo apo de 194.3. As ditas Car-
� I

, , teíras serao exclusivamente expe-

J II
Melas das melhores, pel,os menores classes a�'madas, - ou seras

)
didas pela Federação Florianopo-

preços só na CASA MISCELANEA um "qumta. colunista". (L. litana dos Estudantes, sob uma ta-
'

.... -: .

- Rua Tr-ajano. 12. D. N.). xa reduzida, devendo ser anual-
mente renovada e cada vez em cor

diferente, à imitação do que é fei
to em outras capitais .

•
Assumiu suas funções no

Hospital de Caridade de Ha
mônia o ilustre clínico con

terraneo dr. Artur Pereira
de Oliveira.

Importadora Ava -_ Rádios
S. PAULO-RUA PRATES, 43·CX. 4063
Sintoniza as 2 Américas, Asia e Europa
5 válvulas, 530$; '7 válvulas 593$, Peça
catálogo enviando 400 réis em sêlos.

Os italianos ton18in precauções
Zur-ique, 23 (R.) - A emissora alemã anunciou ontem a formação

-do "Conselho Especial", sob a, presidência do dr. Schacht, destinado a

fazer o recenseamento da riqueza nacional da Itália" e arrolar valores

industriais, financeiros e culturais italianos que serão levados para a,

.Alemanha como medida de "segurança", ante a possibilidade de ataque
aliado ao território italiano.

Acrescenta-se que vários membros rlêsse conselho partirão dentro
cm pouco para a Itália.

Mole-tias dos rios e coração
o TONlCARDIUM tôuíco dos rlns e do coração limpa a

bexiga, os rins, 8.8 nefdte�, areias, ró .ícas renaro, aumenta as
urinas, TIra as Inchações dos pés e rosto, hídrop-Ias, fillta de
sr, palpitações, dôres do coração, asma, b -onquíte asmática,
arterto-eseterose.

Remódio
E' o tônico ütero-ovarto SEDANTOL que restitue a aaüde

perdida pela anemia, palidez, magreza, Iastio, ílôres brancos.
regulador das visitas, das doenças do útero, ovártos, evita
as hemorragias, antes e depois elo parto; contra todas as enfer
midades das senhoras de qualquer idade,

L.1;0o-n� ..t.. '.n.,a.n·-'o" '''Q�n.lvci ur5 t�U (_"c�la;yn e [tvU.H�

Use 11 CACTUSGENOL especíüco
contra hldropsías, péll Inchado", tstta de ar, palp'tações, abati-

mento das vetas e IH'téria8, bconquíte asmauca, ,

lesões, eausaço, urinas 811C!H9fl.S e dõrea no coração, pontadas
nos ríns e lcchações,

j\08 fraCOf� ü con valescentes
Devem usar o STENOLINO, Que faz engordar, aumenta o

vigor doe músculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas pes
soas anêmicas, Evita a tuberculose, cícatríza os pulmões doentes
com pontadas, t098�, dores no peito e nas costas, peruas Iracas,
língua suja. Para fi. neurastenía, o desâalmo e li dispepsia, a
convalescença é raplda.

Sífilis - Reumatismo
SPIROCHETINA é usada nas moléstias do sangue, sUllie,

eczemas, tumores, darthros, espinhas, Iístulas, purgações, feri-
das; caucros, escróíulas, reumatísmo. '

único depurativo que Iímpa o corpo. tonifica e engorda.
Depositarias: todas as drogaríaa de São Paulo e Rio,

AS SENHORAS DEVEl\I USA.R
Em sua toílette intima somente o MEIGYPAN, de

grande poder hlgleuíco. contra molésuas Cf n�!lgll')s88
suspelraa, irrlta,çõt>8 corrlmentos, molés

tias utero-veginala, met. ltes e tode sede do doenças
Iooe:s e fll'iHldí! preSerVbU'fo. Drogaria Pacheco, Rio.

A LUT TUNISIA II Ecos e Notícias I

1
"

i,

o ministro da Educação vem

de designar uma comissão es

pecial composta dos diretores
das faculdades e escolas da
Universidade do Brasil, locali
zada no Distrito Federal, r-ara.
com a participação e sob -

a

presidencia do reitor, organizar
um programa de obras e insta
lações de emergência, que pos
sam atender às mais urgentes e

imprecindíveis necessidades da
queies estabelecimentos e da
propria Reitoria, até que sejam
construidos os seus definitivos
edificios na Cidade Universita-
ria.

•

Hoje, às 20 horas, haverá
sessão doutrinária no Cen
tro Espírita "Amor e Hu
mildade do Ap6stolo",

DR. AGRIPA DE FARIA
Rua Vitor Meireles n' 26

Telefone n' 1405
CLINICA MEDICA

Homens e Senhoras - Mo
léstias nervosas - Moléstias

•

Mentais
Consultas diárias das 5

horas em diante
�-------------------------
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C.I:u pottlll - 37
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FLORIANÓPOLIS

QCaba de receber I J Sub-Isente. nOi pri�cip,11 II! muncípiol do Etiado.
, '7P.

I =rl='R=O=P=I=C=A=I=S==IN='T�G�L�E�'S�E�S�

I
O mais variado e belo

stock lia praça
O PARAISO

Rua Felipe Schrnidt, 21

UM livro de orscões
que pertenceu a

Tamandaré

ALTA DISTINÇÃO CONFERIDA AO SR. WALTER DONNELLY

Rio, Dezembro - (Bureau Interestadual de Imprensa, para o "E,,

tado") - O SI'. "Valter J. Donnelly, Conselheiro Comercial ela Embai
xada Norte Americana, que relevantes serviços tem prestado ao nosso

comércio e indústria, durante sua longa perrnanencia no Brasil, acaba de
receber da Associação Comercial do Hio de Janeiro, por proposta do sr,

Manoel Ferreira Guimarães, o titulo de Sócio Honorário daqgela insti

tuição.
Agradecendo a elevada distinção da prestigiosa entidade de classe,

o sr. Donnelly enviou ao presidente da A. C, o seguinte telegrama:
"É para mim grande privilégio aceitar o título de Sócio Honorário

dessa conceituada Associação pelo que rogo fineza transmitir meu pro
fundo reconhecimento a Diretoria por esta cortezía, Sempre admirei a

Associação Comercial pelas suas contribuições construtivas e liberais ao

progresso de seu grande país visando outrossim e estreitamento de re

lações mais práticas e duradouras com meu país. Orgulho-me de ser

incluido entre os sócios de tão patriótica organização cuja presidência
está ao cargo de um brasileiro do valor de mcu eminente amigo, defen
sor inveterado dos principios de liberdade e pensamento tão caros aos

povos de nossos dois países. Abraços",
Em todos os nossos altos círculos repercutiu com muita simpatia a

alta distinção conferida ao ilustre diplomata, que tem recebido inúmeros

cumprimentos por êsse motivo.

•

"A Modelar

I Vendas à vista e a prazo
MENSAGEM À IMPRENSA

Rio, dezembro (Bureau Interestadual de Imprensa para O ESTADO)
- No Dia Panamericano da Propaganda, o sr. Alvarus de Oliveira, pre
sidente da Associação Brasileira de Propaganda, enviou a seguinte
"Mensagem à Imprensa":

"No "Dia Panamericano da Propaganda", a Associação Brasileira de

Propaganda, que congrega os publicitários brasileiros, vem trazer o IH,U

abraço fraternal à imprensa do Brasil, esteio da liberdade do pensamen

to, paladino das aspirações nacionais.

O papel da imprensa brasileira no momento que passa - sombrio
para os destinos dos povos onde só existe uma verdade à tona catástro
f'e r - A luta da liberdade contra a barbaria, a luta dos que querem pen

sar pelo seu próprio pensamento e trabalhar livre de algemas, contra o

chicote dos escravizadores - é dos mais nobres com relação à união do

pensamento americano e como no sustentáculo dos 'negócios que precisam
desenvolver-se, da economia que precisa incrementar,

Se no setor doutrinário, se no setor de combate - onde se podem
lembrar os paladinos da nossa imprensa livre -rr- Ruy Barbosa, Quintino
Bocayuva, José do Patrocíüio e tantos outros - a imprensa é arma de

primeira, é coluna mestra no edifício da nossa nacionalidade, no setor

'econômico o seu valor ascende às culminâncias porque divulga negócios,
porque faz circular riquezas, porque desenvolve o comércio e a indús

tria através da propaganda.
É pois a êsse veículo de publicidade, no "Dia Panamericano da Pro

paganda", que trazemos a nossa mensagem de simpatia e de confraterni

dade".

I.
Camisas, Gravatas, Piiamea,

'

Meias das melhores, pelo! menores
preços só na CASA MISCELANEA
- Rua Trajano, 12.

Prestigia o Govêrno e as

classes armadas, - ou serás
um "quinta. colnnísta", (L.
D. N.).

Cs.rtazes diado
ooaooooo otJOOOCXtO '-�nnxnooo i:lOOOOOOQocxaXlClOOOOQCX)Or'IOOOOClCXlO:XXJOQOOOO:XlOCOCXXXJC�Q(X)OIXX)QDaaaDDDa3CJOOGOOQQCIOIOIQIIJaD� ::noc:xa:Ja 0rCJ00DCJQG:

HOJe 4.a·feira HOJE
OOOOOOOQaoaoac.QICoc:o:xlOOOOCOXXlOOOCIOClClCOÔ� oaoc:xxJOQ:..<OOCJCQQCOUOQCCQCIOClOOOOO"XX:JOOtDOccxx::a.x:IC'" �x OOOCXXXXI�OOQIXJOQO ccecccce 0DI::J000iaIIII
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IMPERT '\L CINE ODEON
-- FONE 1591 -

- FONE 1602 _.

A's 7 1/2 horas A's 5 7 1/2 horas

A's dos Repórteres O papagaio negro
Com War ren Hu ll Com William Lunàgan e Luli

Os últimos episódios do Deste
sensacional seriado: Os novos bandeirantes da

Demonios do Cir(ulo Vermelho lavoura. Nacional D.F.B.

Com Herman Br ix Pr e ç..e-; Cr. �2,OO . 1,50 - 1,00
11°/12° episódios Imp. até 11) anos

Preços Cr. $2,00 e 1,50
Imp. até 10 anos

-o--

CINE REX
- FONE 1581 -

A's 7 1/2 horas

Noiva por uni dia
Com Fr anchot Tone e Robert

Stack
Complemento Nacional (D,F.B.)
Cine jornal brasileiro 2 x lia

Preços: Cr. $3,00 e 1,50 I.
Livre de Censura

--=-_._ I -------

Mechado & Cia.

/'

Pela sra. Natália de Andrade Cal
das Viana, sobrinha-bisneta de Ta

mandaré, foi ofertado à Marinha
Brasileira, por intermédio do mi
nistro Aristides Guilhem, um livro
de orações que pertenceu ao insigne
brasileiro, datado de 1860 e auto

grafado pelo eminente e ilustre pa
trício quando ainda era Barão de
'l'amandaré.
Fazendo entrega de tão precioso

'volume à nossa Marinha, a sra. Na
tália de Andrade Caldas Viana es

creveu as seguintes palavras:
"Conservado como relíquia de

família, por minha mãe, Rita Mar
ques Lisboa de Avellar Andrade, sua
sobrinha-neta - falecida em no ..

vembro de 1939 - resolvo ofere
cê-lo à Marinha Brasileira, certa de
que será piedosamente conservado,
como relíquia nacional. - NATA
LIA DE ANDRADE CALDAS V1A
A".
O ministro Guilhem agradeceu,

com palavras carinhosas, o delica
do gesto da descendente do grande
almirante - patrono e orgulho tia
iossa Marinha.

431
IRUA JOÃO PINTO, 9 A - FLORIANÓPOLIS

Acaba de receber grande sortimento de !

I
I
t

BRINQUEDOS
E

PRESENTES DE NATAL
CHARUTOS SUERDI(K

Maço Cr$ 1,00
CASA MENDES

Fazemos descontos especiais para as

associacões recr&stivas e beneficentes

1.500 caS8S para
os comerciários

BELO HORIZONTE,22 (A.
N.) - o Instituto dos Co
rnerciários construirá nesta

capital um conjunto da
1.500 casas destinadas aos

seus associados. Dr,. Edgard -Pinto de Souza
eH!'!.,n t IA)�Á" MAH.A VI·

Médico _ cirurgião da Cau de Saúde São Sebastião. Formado Di[

..L_H_O_,_S_A 'Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. onlle foi assisteutll'

Max e B"dd" Baer, sol- efetivo da Cadeira da Tecnica Cirúrgica regida pelo Prof. EdmundO Vas-
o. 1 concelos Ex - assistente do Prof. B9!1edil3 !\1antenegro. Com prática de:

dados do ar mais de' 'I anos na Clínica" Cirúrgica do Prof. Alípio Correia Neto. CODl

SACRAMENTO, (Califór- estágio de eSll8cialização na Hospital Charité de Berlim (Serviço do Prof�
Sauerbruch) e nas clínicas dos Profs. Konjetzll!l. de Hamburgo. e SchmiedeD.

nia), 22 (Reu ters) - O ex- de Franldol't. Cir��gia da 1'irói�e. eslôma!l0' int�slino delgado e gr�sso.
campeão de box Max Baer figado e vias blhares: seres, ulero! OVá�iOS.. nns, prostata e. beXl'!_il.
e seu irmão Buddy Btt.er hérnias hidrocele. varíceeete e varizes. Cirurgia dos ossos e artlculaçoe�

É encontrado diariamente das 9 hs. da manhã ao meio dia. na Casa da
alistaram-se nos corpos aé-

SiJ"ide São Sebastião. teI. 1.153 Das 15 às 18 da tarde. à Rua FerDiUld.
reos do Exército nor-te-orne- Mlchado 6. tel. 1.195. Residencia: Rua Duarle Schulel n° 2. Tel. 125S
ricano, onde serão aprovei-
tados como instrutores de
cultura física do pessoal. •••••••••••••••••••••••••

• • •

I: Farmacia Esperança:
., A SUA FARMACIA ..

fi.. Rua Cons. Mofro 4 e 5 --- FONE 1.5i2 :fJJ E dcmi ..,'
.

• nbeg;{j �
.

omlCI 10 •
I. eI••••••••••�••;••••y•••@.

w.�
_ -i
'.a. ,.• ,•.. ia ;
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i E'8'1T{_ l/i i��'.' R{·Jô!!.'io� de nUI"O "r 'L.
.+. (-, ..:

Palavrns' do sr, Amt'rico Hamos, décano dos publicitários brasileiros e Diretor .�.
'-_

..'tde P'ub lf cirlnde de ,l'ários orgãos de "A Noite", sobre os festejos .do "Dia Pnname- +!. Os mais luxuosos e de absoluta precisão �fl.rtcano ,da Propaganda",
� �..,

O "reporteI'" dísse ao sr. Ahnél'io Ramos o porque da sua entrevista �.. im: *':. Relógios de aço RECORD, AUREA e ASCOT. +��l)l'ens�: �proxÍl�,a�a.sc o "Dia da Pr-opaganda" e o sr. Ramos, como diretor da ,*'t +: jAssoclaç�o Brasileira de Propaganda e <los mais destacados home,ns. «Ie propago'anda *'.. Artigos para presen teso ••'t!do Brnslt, era dos 'mais indicados )I.>nra falar sobre a sig"ificação (la data, há ..... �.Jpouco ocort-ída. : PRATARIAS-CRISTAIS- PORCELANAS :'�J*'... e FAQUEIROS DE PRATA e AÇO. •..�- É verdade que estamos em paganda, podemos responder afir- ..+. ..�+1prepar-ativos para a cornemoracão ' mativamente porque através elos : E'ecção de 6tica completa.-Garante-se a exata :ldo "Dia d� Propaganda" que será I variados veí�ulos ele que a publi- .:.. observância da receita, ••�
levaelo a efeito em quase todo O! cidade dispõe, louramos levar l'á- �... ....�
-conti n ente

_ ,suJ-�m�ricano, o que pidamen1.e ao conh,ecimento de mi-
'

..+. d ;;�comprova ja ex ístir uma compre-Ilhôes ele pessoas não só o valor de: Acabamos de receber as últimas novidades, diretamente os vfi
e�lsâo perfeita entre os publicitá- UIll produto de utilidade de uma *':." Estados Unidos, de pulseiras. colares e chatelaines C�no�. É uJ�Ja demonstração de evo- descoberta, que poderá contribuir �.. "-tl
lução ,s�c�al, evidenciando que en- para o combate de males ela humn- .::+ de c uro. de 10 e 12 quilates. .��1re OfICIHlS do m�smo ofício póde niclade. t,

:.�',hav,er um entenel1l11�nto cordia!. Essa pU,blicidade, estimulando o�" JU....-''<.alhería' ESMERALDA *'.,Essas cO�ll�n?oraçoes, que tive- desenvolvimento ele uma nova in- .... .L. ....
r�J�l lugar ,111lcJal�11ente em Buenos dústria ou um novo comércio, pas- .+. ,

:.!Alies, hoje e,stao-se estel:dendo Isa a dar trabalho a unia enorme :. RUi\. TR�JANO 4 _ FLORIANOPOLlS .,��
�I,OS dell1�IS, pai ses sul-americanos, I �llassa. de trabalhadores, constí tu-

.

J .;�.1 erup o vrra em que veremos nou- 11I1do, um fautor para () progresso ..��tros rcc an tos rio inundo, comemo- I, do mundo. I : � + � ++. t. l'jiar-se em um mesmo dia, o "Dia Que!' dizer - ancnlnrámos nós ••• �. � � � � � '*' � '*' � � � � .., � � � .., � � '*' .., � � -� '*' � � � � � � � � � �.::.t!

���I;:r°tsa�':��(t�;tár��ss�lO °l��f,�!�� i p!'O����,(l�I(f�': c�':o c:��:)i�';S�I;,el:/z�;;zL: Flori-alIO?pOliS recoher� tnalas 1 aVI"'a-o.50, sem distinção de classes, na-: lesláuel? I II li; II lU �cionalidades ou credos, estenrle-I - Sim, como s ir H. E. Ií ind íu z,rão os seus braços num imenso, es- i presidente da "Periodical Puhlis- São Paulo, 22 (A. N,) - As ci- batizadas em lJ1.inga. O quinto se

piritual e fraternal abraço, Esta

I
hCl's Association", eu creio na pu- dades de Pindamonhangaba, Biri- rá balizado na Peniienciária do Es

c?n;raternj�a<:ão estendida a t?- b!icidade�, C?1ll, essa feição inteJi- gui, Botucatú, Tanabi e Florianó- tado e receberá o nome de "Vivei
das as naçoes do munelo, trana, gente e ctmal\llea que lhe empres- polis vão receber os aviões de trei- ros de Caslro", em homenagem à

�omo rcsu:ta(�o fn:tos :mai� ,bené-I Ü'.:illOS, na .atlwliclade, a qua,l I:ão namento que lhes foram destinados memoria do grande criminalista
1leos, que a ltlta ,J �nh.da OI a ob- visa somente despertar no publJCO pela Companhia Nacional de Avia- brasileiro.

s�.'r'yacla 110S, �O!l1_Il1IOS de cOIllPe-1 o de�c.i() intenso de adquirir UIJJ ção. Quatro elessas unidades serão
tI Ç�IO P L1blt�üar,1 a! yrovocan d o p r�Llu�o, mas, a n u lar qualquer re- -.-••-.�-••-.-••--.-

-

--_-.-••
- -

••
-

..
-

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

-._-
- -
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-
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-

..
-

••
-

••-_-..-._-_-
- -

..-",.,.....---w.-
- -:

••-:.-:••-:..:":•••
atrttos e desmtehgencIaS, que se lalancla de sua nade criando no
vão refletir no desprestigio da clas- espírito do consllmid�r a neces

s�, �ss�s _males que, ainda existem, sidade elo artigo que lhe oferece
·clll11lnmraO ele mUIto ou de todo mos.

desaparecerão, no dia em que l1le� - Para isso, torna-se preciso Ilhor nos compreendermos. lIsar de aro'ulllentos convincentes
E prossegllill, depois de ligeiro COliJO aflrll�ou HobeJ"t Tinsman en{

intervalo: seu magnifico trabalho "As idéias Ternos sob meclida-Casemiras nacionais e estrangeiras.
- Sim, nós precisamos ele bem são armas". Brins de o. rimeira qualidade-(aroás-linhos, etc •

. 11,OS entender porq�l,e? publicitá- E depois de oul]'(1 pausa:
no exerce uma prOdssao de cara- - Voltando ao nosso assunto, 5" t-d P t·d-ler economico e social. Não é só rcgozijo-me pela confraternizacão ervaco garan I 0- rOR I ao
(l pão ele cada dia que êle procura. de nossa classe, no dia que es'co- o

a,ss?gurar com o seL1:_trabalho co-: lhemos para dignificar a nossa pro- O �Ifa·late elegante da Cidade � Caso raro deLldlano, mas o de leglOes ele traba-I fissão, tornando ainda mais forte� U '

Jhadores q. lI,e .vivem cl,os resulta,- i os Jac.,os que nos unem, para qtle filantropiados
_

da pubhcl�la.de. MUItas OrgaI:1-1 possamos elevar sempre mais o Rua João Pinto, 21 � Porto Alegre, 22 (A. N.) - A im-
zaçoes IndustrIaIS cerÍêul1entc nao i nive1 de nossas atividades. (

� ç prensa desta capital regista o caso
teriam conseguido produzir mi-' --_ - -- -•••• raro de um verdadeiro "baixista".
lhões de autol1loveis, refl-igerado-! Trata-se do sr. Pascoal Piaque, pro-
res, rádios, aparelhos domésticos e1Gb EI D' d C'

'_

D t' t prietário dos auto-ônibus que fazem
tantos outros, se a publicidade não I Sedas t d l'

a inete edro - entarto o Irurglao en IS a
as linhas de Tristeza e Belém No-

.levasse ao conhecimento de mi- e� ampa as .e lsas

J" C d B b (C I" ) vo, arrabaldes de Porto Alegre. O
Jhões de pessoas vivendo nos mais

I
PerfumarIas. armarInhos e ose. e or a a o referido senhor dirigiu-se ao pre-

�lfastados lugares do mundo, as modas. Linhos inglp.ses, Ex.dentista do Plitronato de Anitapolis feito municipal solicitando permis-
vantagens, o conforlo" o ben;

eS-1
O P A R A I S O Cll·nl'ca e Protese da boca.- Eapecl'alista em pontes

são para continuar mantendo os
tal' que lhes proporcIOnam esses . .

'.. 3
preços da tabela de passage,ns, sent

produtos de utilidade indiseutivel. Rua Fehpe Schmldt, 21 e dentaduras duplas •• Dentllduras anatúmicas de Paladon, se locupletar da majoração autori-
Pro�luzi!l{lo ell: .massa, as organi- sem aboboda palatina (superior)': novo sistema.- Estrações zada pela Municipalidade de 10 e 20
zar,oes I,ndustn,Hls, POI: seu tur�o, O derrotismo e o pessimismo. de dentes e polpa dentaria (nervos) com anestesia, centavos. Alega o requerente não
proporcIOnal�1 a �lIa chel:lela, pIO- são armas da "quinta.coluna"

.

Trabalhos mo'dernl'sados, sob nbsoluta garantia.
existir motivo que justifique a alta

c1LIto� que, nao fora a açao elapu-' das passagens, mesmo porque os

blicidade, jamais poderiam ser (I,. D. N.). Ru& Deodoro. 16, oito carros de sua empresa servem
oferecidos pelos preços por que passageiros na sua maioria operá�
são vendiclos. E, se não fossem os ••••••• tJJ••••••••••••••••••_•••••••••• rios.
instrumentos da publicidade, fauto- •

.

• --------------res decisivos da sorte de prospe- QUARTOriclade que observamos autes de • •
estalar a monstruosa guerra que • �

E DAS • Ah:Jga· se um, espaçoso, bemhoje destroe lantas conquistas da ... ��. • arejado, Tratar à rua Curitiba-civilização, as companhias nâo po- .,
rleriam manter os exérci10s de tra- • '"", • nos, 14. ISvs .. 9
balhadores de que dispõem e cuja • •������I���Ollll1é 111:���:�lt��a1éC�1�1��l�" padrões maravilhósos, finíssimo acabamento _ Aluga-se ���:di�,a8aC:r:
que viío sempre aperfeiçoando a • • banheiro. agua fria e quente,
sua especialização, e não raro por d Ih f ' b -

d
' - sita' rua Presidente Couyerdaeleiros cientistas que na tral1- ! as me ores a ficas o paiS, sao !. tinboano roo. Tratllr com To:quilidade elos laboratórios investi-

w .,gam sempre no sentido de alcan-
:ó1ii" encontradas nos balco-es da A I)eent.tino, na Agência Chevro·

çar novas conquistas para o bem w. ,.
coletivo, • • 755 15 vs slt.-8

O enlrevi:;lado pal'a e o I'e,por-

ANI BOS&ter prefe.1'e deixá-lo llal' expansão 8,. S '..
.

.-.-.
'

Tirem o chapéu!(/0 set! D/'óOl'io vensamento:
_ Ih)l PllbJicista inglês, sir WiI- Maceió, 22 (A. N.) - O secre-

""'"

-. tario do Interior assinou uma por�liam Crawforel, em sua conferl'n- •

1
taria proibindo, terminantemente,cia, realizada em Berlim, por oca- .&.

D b d d
A. _ ,., C iJJS.'

"

't
'

.. o uso de chapéus pelas senhoras,SJao lIO ongresso de Publicidade,
,'lia. larlamen e rece emos nOVl a es e dfilclla·asn. te as projeções cinematográ-que reuniu em 1929 centenas de �

-

destacados expoentes do ramo de � •propaganda remunerada, iniciou o

A. Rua Fell·pe Scbm.·dt, 54-fone 1514 :seu trabalho com estas palavras: V
"Podemos nós tornar o mundo
próspero?" E hoje, observando a
,cada passo as conquistas ela pro- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

o que representa a propaganda
COliJO fautor de aproximação

ALfAIATARIA <, o UNICO»

'Florisbelo Silva

Só às autoridades interessaR
rá, de-fato, o que sabes ares·

peito da "quinta-coluna". (L.
D. N.).

Realce a sua beleza com um lindo e moderno vestido comprado na popularissima

CAS
Padl�ões que encantam! Cores firmes ! Firmes como o amor

fião esqueçam, Casa Nacedonia-(a casa que mais barato vende)
dos homens !!
8, Rua Traiano, 8

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Crédito Mútuo Pr("'(<<�
�

7 de Novembro

Proprietários: J. Moreira &. (ia.
(Por Bãfreio Leite Fnho ...(opyrigh� da Inter-Americana,

espeetet pera U EiVADO)
� I Rio - Dezembro - (Por avião) I

•

almlruut e De Labor-de, de nlundar
ii -:- ('1ll dos Jl1�t:s amigos costuma no Jogo europeu", lIit�er esperava I a esq�llldra, Ao e,ntrar na grande
I dizer, a propósito dos aconteci- eqUlllbrar�, sua situação no

contl-I
base francesa, HItler encontrou

rB, I mentes desta guerra, que a sorte é nente e lentar ainda a vitória 111lll1- uma enseada vasia e U111 porto des-

� oportunista, Realmente, como sem- dial. Se não o conseguisse, pois êle t rui do.
-

pre souberam todos os grandes ho- próprio desconfiava que isto se! Em lugar de U111 país que Laval

I
mens de ação, a sorte acompanha tornara impossivel com uma Rús- inutilmente se esf'or çou por arras-

de 1942. os vencedores com um servilismo sia em pé e os anglo-norte-ameri- tal' à coluboraçüo, Hit ler reconhe-
só comparavel ao de Mussolini (Ii- canos a esperarem a sua oporíuni- ceu em Toulon um país irred.utivelante de Hitler. Napoleão confiava dade, no ocidente, lentaria pelo mente inimigo. A França se acha

.

na sua estrela, e tinha razões para menos o empate, com a paz de novamente em guerra com o Reich;
�: confiar, porque de um simples ca- transação, que o deixaria senhor I e não apenas a França ultramar-i-
� : ride corso sem vintém e sem pres- ela Europa e lhe daria i ndir-etamen- na, em virtude da presença de tro
r:. : tigio mili tar chegou a Imperador te a vitória. pas norte-amei-icanas e britânicas.

; elos Franceses. Em dezenas de ba- Provavelmente, ao avançar para A esquadra rle Toulon fez, à sua
: talhas bateu todos os exércitos e dentro ele Tonlo n, esperava mais maneira, causa ('011lUl11 com os ter
os mais no laveis generais da Euro- um vacilação ela esquadra f'rancc- roristns e sabotadores de Paris,
pa. Mas quando cometeu o 111on5- sa, o que lhe daria tempo de toma- C'OI11 todos os que resistem dentro
truoso erro da campanha da Hús- la. Com a esquadra italiar-a por um do terrilório metropolitano. Pelo

da sia, a estrela o abandonou para lado, e us enormes rcsponsuhillrla- nf'undamcntc ela sua frola, a Fran-

i!i sempre. O seu gó n io militar estava I dcs navais elos aliados, por outro, ça toda entrou na guerr-a, O últi-

I·
intacto. 1\1as em todas as i n iciati- I criaria par-a estes uma situação ex- mo passo do Fuehrer foi um passo
vas saia-se mal. Finalmente, em

í

trcmamente perigosa no Mcdi tcrrâ- fatal. Em lugar ele uma vantagem,
� \Vaterloo, última tentativa, depois neo. Mas a França deixara de va- agravou as suas desvantagens. A

de Lcipsi g, depois ela campanha da cilar, e êste seu novo estado de sorte o abandonou. As suas inicia
Fi-aur-a, depois cio exílio modera- espírl10 se traduzin nela decisão rio tivas são contraproducentes.
ri!) dê Elba, quer a tradição que te-

-

_"",....'.""..,. ..... 110'........

&-·----,lil nha perd ido porque Grouchv não

Im atendeu ao rumor distante elo ca-

R 1
!!li "t�

1� nhüo. De fato, todas as cí rcunstân-
«

,

O. OS00·,'�" � {�, i�.ova» l

I
das que o cercaram nos Cem Dias, v J ,� � �A _- �

""" �fruto das novas eondicões da Eu- I

I
" rapa, conduziam êssc vitor-ioso per-

,�
R.....· n' 3

"

mancnte à derrota.
.

,ua 1 r010nC)
g '. Hitler foi o grande homem de O �.:J 'DO'•

... !!:!IlISit:!_lB!iIlm I:Il!II!_iiIIi5 =_rm�- � A nexa f CI' n::. m ,';l r
á

n "Crl, ,... "�""'i"_"."""'"
__ _ __ ,_., "::':"':���-� 'sorle do 1l0SS0 tempo. Chegou ao

,-; II -' .._ - -

MAIS UM BISPO ESPANHOL QUE SE PRONUNCIA CONTRA O 'poder por uma conspiração dos �. a direção de

ITOTALITARISMO i "junkcrs" ela Prússia Oriental e ,

Washington, - dezembro - (Inter-Americana para "O Estado") -

dos industriais renanos, quando �o- T- R E l\�� �." L'
mecara a decrescer a sua influên- 1\'1 � ..-

Numa carta pastoral recentemente publicada, sob o título"Alguns êrros cia popular traduzi da nos resulta- .

:modernos", monsenhor Fidel Garcia Martinez, arcebispo de Calahorra, elos eleitorais. Consolidou-se com o Aparelhada para concertar Registradoras, Numera-
Espanha, observa que embora o nome de Deus seja frequentemente men- incêndio elo Reichstag. Daí, sem duras, vitrolas, máautnas de eS:Cfev�r, calcular. coser.
clonado pelos líderes nazistas, êsse deus é o do pauteism o, e não o da dar um lira. pôde aparecer C?tllO �

auaralhos fotográUcos, telefones, etc.
'o homem que l.i nha completado a i l'

Cristandade, acrescentando: ; obra de Itismarck. As mais ousa- I SE' VICO P�R;r.EITO"Mas - declara o prelado - a dúvida que alguem poderia ter é elas decisões trunsf'orrnavam-sc em

..

_

R. t i' I E GARANTIDO
sobre se tais êrros são elocubracões particulares de alguns espíritos faceis vitórias. Finalmente, dcrro-

_..... ..w_.'''_
exaltados e doentios, ou se realmente se pretende tomá-Ias a sério e tau em quarenta e cinco dias o 758 vs-9exercito francês e tornou-se, cenfazer delas a norma efetiva da vida dos povos. Desgraçadamente, esta

to e tr-inta anos depois de Nap o-última hipótese é que é a triste realidade". leão, o senhor ela Europa.

I
"

- Clínica médico-cirúrgica doA título de exemplo, o bispo cita do livro "Gott Und Volk, Solda- Mas, enquanto se afundava na DR. SAULO RAMOS
tisches Bekenntnis" ("Deus e Povo, uma Profissão de Fé de Soldado") Rússia, como o Corso, a relação Iilspeclaligta em moléstias de

publicado em Berlim, o seguinte trecho: geral de fôrças se modificou con- senboras - Partos.
tra êle, cOl11 a entrada dos Esta- , AI,TA CIRURGIA ABl.)Ol\UNAl,:

ell'l"Agora existe o Reich. A Alemanha se gerou a si mesma. Um cios Unidos no conflito. A sorte,
'

tômago, vesiCllla, útel'O, ovárIos.
, , .

U I d apêndice, tumOl'eS, etc. - CIRURGIA< Fuehrer' nos gUla. ma vOllta( e coman a. Um povo irrompe. Entre- que já tinha começado a se mos- PLASTICA DO PERfNEO _ Hérnias,
tanto, ainda temos que ganhar uma batalha, a batalha pelo homem ale- traI' esquiva desde que os exérci- hldl'ocele, val'lcocele. Tratamento sem

I. , l' dor e operação de Hemorroldes e varl-
mão, pela alma alemã. Ela será a mais dificil, mas também a mais fe ..

tos do Fuehrer foram detwos (1- zes - Fracturas: aparelhos de gêsso.
cunda a mais bela. ;,' ant,e .ele, Moscou, passou a ll1oslrar- Opéra n08 Bspltals (le Floi'lanópolls. -

, I I t Praça Pereira e Oliveira, 10 -

I
" , ..

.

se 111l111lga (esc e que os nor e-ame-,Onde ha combate ha duas frentes. Uma se chama cnstramsmo. ricanos desembarcaram na Africa Fone, 1009

Outra, Alemanha. Não há uma terceira. Também não há lugar para do Norte. O maior, exemplo disso Horftrlo: Das 14 às 16 horas. dlarla-

compromissos, e 'sim sómente para uma clara decisão, Hoje não se trata é Toulon. Em TOlllon Hitler per-
mente. �

de debilitar o Cristianismo em benefício do Protestantismo. A questiio eJet!, � sua mais il1lp�rt.a!1te batalha �""'_-_"",_"'�"'__",""_""_"" ' -

,

b" I'
.�

'h ,. polIt!ca. Perdeu defll1Jtlvamente a 'jr..ADR'lHOS TAlVISe su shtUll' uma re Iglao que nos e estran a por uma fe naSCida do. Franca, que era a pedra de toque \, \a 1\ I
mais profundo da alma alemã. i da siispirada "nova ordem". Pela Cr$ 0,40 cada. Caixa Cr$ 36,00

"Toda época tem seu signo. Duas épocas, dois signos estão hojo FralH'a que, mesmo vencida, COI1-
I CASA MENDES

frente a frente: a Cruz e a, Espada. A espada é a arma do combatente. Itinua'�'a a ser llI11á pedra decisiva

Por sua vez, o resignado arrasta a Cruz. Sob o signo da Cruz está hoje i
-

Á -E-s-t-at-í-st-i'-ca-l\-i-i1-it-a-r-,-d-e-s'-â-n-a-d-a-a--A-s-a-u-t-o-ri-d-a-d-e-s-r-e-s-p-o-n-sa-'v-e-i-s-p-e-lz
alinhado o Cristianismo. Não a Cristandade. Nossa luta não se dirige: facilitar a preparação rápida, e tão fiel execução das Estatísticas Mili,

contra os homens, mas contra uma idéia. Diante da cruz há uma ala! perfeita quanto. possivel� do apare- �ares �o?em exigir, �empre �ne hon.
, , . ., ,_

f
i lhamento materIal das forças arma- ver dUVida quanto a veracidade dt

forte e outra fraca. A forte e a catohca. Sua força e 11 umao. A - raca i das da Nacão exige que todos os qualquer informaçíín, que cada in,
é a protestante. Sua debilidade é a dispersão. Contra as duas.' se dirige o J brasileiros -lh� prestem cooperação. I formante prove o que declarou. A
110SS0 combate, o combate dos corações. O objeto da contenda é o ho-l Subtrair-lhe apôio é trabalhar con- má-fé consti!ue crime contra a se,

mem alemão. Por isso se luta hoje. Não por prebendas, não por dogmas, I tra o Brasil em guerra. (D. E, M,), gurança naCIOnal. (D, E. M.).

ll.ão por igrej�:;;: No flliu�o não I�averá llen,hum� confissão religiosa, n�m i Sociedade Cooperativa de ResponsabilidadesSIquer uma unIca "IgreJa alemil", mas somen-Le um povo que acredIta I' L' 't dem Deus e em si mesmo".
.

"mI a a

Tal doutrina, comenta o bispo de Calahorra, revela no seu próprio! B�n(o d� (re'ditn P,ftftular e Afiricolaenunciado "um pensamento tão arbitrário, tão exorbitante e anti-cien�! y�;) �,; \I Vfill".... ;) �

tífico, que não é mister comentário algum, para que a conciência do i
dA S t (t inpovo espanhol a repila com energia, e ainda se sinta inclinada a dar I . � an ii a ar I • ii

graças a Deus, que lhe conservou o equilíbrio mental ,suficiente para í Rua Tralanõ n. o 16 - SMe próprianão cair em tais aberracões e mitos" I
1 I C 'f ti Espinhas. eczemas. manchas

.' I Registrado no Minililtério da Agricu tura pe o (>rtl íca ,) da pda, parasiloses. furunculos., ..

'I n. 1 tm 20 de Setembro de 1958. ' úlceras.
I Endereço telegráfico: BANCREPOlA Tratamento das afecções da

II couro cabeludo.
.1 Códi!iOS usadoFsL:oMRAI,SACNooTTpEOL1ISa. e 2a. edição

Dr. TOLENTINO
II EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGR1CULTORES DE CA-RVALHO I'1' I Emprestimos _, Descontos - Cobranças 'o Consultas: Das 1� às 11 horas.

I
e ordens de pagamento. l� Rua Vitor Meirelles 22-1' andar.

i I Tem úorrespondente em todos 08 Municípios do Estado 1
• Representante de. Caixa Economica Federal para a vend8 --......-----

I'
das Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio Alfaiate CARlONI, o melhorl

semestral, em Maio e Novembro. Rua Tiradentes, 16.
Paga todos os COUPODS das apólices Federais e dos Estados

QUartoAIUga.se um, bem
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

I
Mantem carteira especial para administração de prédios. espaçoso, com ou

sem pensão, com 2 janelas de
Recebe dinheiro em depósito pelas frente, à, rua Tiradentes, 18.

melhores taxas: (sobrado). Tratar no mesmo.

f C/C à disposição (retirada livre) 2% 10vs. - 5

( dOf" d I C/C Limitada 5%
e 1 leiO o i C/C A'Y!so PrévIo 6-+6

, ,

C/C Prazo Fixo 7%
Aceita procuraçllo para receber vencimentos em to

f{as as R.epartições Federa.is. Estaduais e Municipais.

Foi pago à ;>restamist8 Maria Sevetlua da Conc sição,
RESIDENTE EM FLORIANOPOLIS.

possuidora da caderneta n. 65H2, o prêmio
que lhe couhe em mercadorias, no valor de

Cr, $6 ..250,00
contemplada no sorteio de 5 de Novembro

4 de Janeiro
Mais um formidável sorte io re a liza r

á

a Crédito �!ú
tuo Predial, DO dia 4 de Janeiro (4deira),

com prêmios no valor de

Cr, $6.250,00
Não vacile, Adquira já a sua c ..derneta na séd e

Crédito Mútuo Predial à rua Visconde
de Ouro Preto na 13.

Con�uit/j .. i.
medica gr&ti� !

Contribuição: apenas Cr $2,00

Os elementos colhidos pela Esta
tística Militar são absolutall\eUt'
secretos, e servem sómente a fim
militares. Negar-se a fornecê-los ou,

mentir no ministrá-los constitue
crime rigorosamer-te punido pelall.
leis do PaÍs_ (D. E_ M.).

Alfaiate CABIONJ, o melhorl
Rua Tiradentes i6.

•

OLEO ELECTR1.
. co é o linimento
ideal para aliviar
as dôres mús
cuIares produzi-
das pelo exercicio
violento e pelo9
esportes _ além'
das dôres reumá
ticas, nevralgia. I
e as caimbraa. .'

"

DOEN(A! DA PELE
ta sn=u.. ls

I Farmácia «Esperança»
do

Farmacêutico NILO LAUS

Hoje e amanhã será a sua preferida
Drogas. nacionais e estrangeiras.--Homeopatiu.

PerFumaries.--Artigos de borracha.
Garante se a exata observância DO receituário médico

PREÇOS MÓDICOS
Conselheiro Maira 4 e 5

Mercado,
FONE 1.642

R. Ao tentar esquivar-se às deterini
nacões dos órgãos de Estatística Mi

lit�r, uma pessoa revela o que é:
inimigo do Brasil. E para os inimi,
gos do Brasil, a lei é inflexiv(il.
(D. E. M.). 1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MEDICO LEONOR DEUCHER
{
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f

Londr-es, - Dezembro (British
Xews Servi cc, para "O Estado")
Lrua das armas, mais sérias e

também d as mais antigas, pois as

morlif'ic açôes que se introduziram
foram d e bem pouca monta, é, sem
dúvida, o bloqueio. Conseguindo
isolar o inimigo em determinada
zona, não permitindo que che
guem até êlc viveres, armamentos,

Itudo enfim que possa impedir
uma resi stcnc in mui lo p rol ongadn,

peta os que Iazcm o hloqueio já tem

Nac. meia vitó ri a. O resto, é apenas
uma questão de tempo.
No início desta guerra, quando

as fôrcas nazistas sem encontrar
resistência apreciavel, invadiram a

Polônia, a Holanda, a Bélgica, con
seguiram chegar a Paris, falou-se
muito num possivel bloqueio das
Ilhas Br-itânicas.
Enquanto a uviacão alemã b0111-

bardeava quase diariamente gran
des zonas da Inglaterra e tentava
inutilmente desembarcar as emis
soras de Berlim anunciaram COI11-

pleto isolamento das Ilhas e davam
para muito breves d ias a rendi
ção dos ingleses, levados a isso,
pela incapacidade de _ receberem
qualquer aux ili o do exército.
Virgi nío Gavr!a, o locutor oficial

do govêrno italiano, teceu inume
ros comentários sobre ° que êl e
chamava "

a situacão insustentavel
em que se encontr-a a Inglaterr-a
sem poder receber auxilio de par
le algumas, tendo seus dias C011-
lados.

É bem de lembrar isto agora,
quando a esquadra britânica, apro
veitando os êxitos do general Mont
gomery e a invasão americana no
norte da África, resolveu minar
uma grande parte do Medi terr-âneo.
Talvez a isto ° sr. Virginio Gayda
não chame bloqueio. Mas fechado
o Mediterrâneo, estando as duas
saídas em mão dos ingleses de um
lado Gibraltar e do Ol{tro S:lez cre
mos que agora sim a Itália se en
contra definitivamente bloqueiada.
l'\ão num bloqueio de propaganda
como as emissoras e os órgãos in-

Dr. Ojalma Moellmann' formativos do Eixo andaram es
palhando quando da tentativa frus
trada de invasão da Inglaterra. E
sim um bloqueio verdadeiro, com
pleto, C0111 vastas zonas inteira
mente minadas, num domínio ab
soluto do Mediterrâneo.
_A Itália considerou-se até agora,

nao sabemos bem porque, como a
deten tora da supremacia no Medi
terrâneo. Apesar de definitivamen
te excurr-alada, apesar de ter to
dos os fautores clara e positiva
mente contra si, propagavam sua

supremacia, querendo com isto
menosprezar o poderio naval in
glês.
Agora, no entanto, quando os

exércitos britânicos no norte da
África levam para longe aquela
ameaça que era Rommel, fazendo
com que suas tropas desmoraliza-

e
das se percam nas vastidões do de
serto, inteiramente desfeitas, rea
gindo apenas esporadicamente e
sem uma grande união entre si,
quando o completo contrôle das
costas africanas é apenas uma
questão de dias, não cremos que
Virginio Gayda ou outro qualquer
porta voz do govêrno de Mussoli
ni, possa ainda invocar a supre
macia naval no Mediterrâneo para
as côres fascistas.

Já o bloqueio inglês comeca a
surtir seus efeitos. Tomando tuna
vasta região das águas do Medi
terrâneo, semeadas de, minas, im
pedem assim uma expansão ela
Itália no sentido marítimo. Com
seus vasos ele guerra encurralados
impedidos ele percorrer determi
nadas regiões, sem poder levar
auxílios aos restos das tropas fas
cistas no norte da África, a Itália
agora sim, está com seus dias
mais ou. menos contados. E este
bloqueio do Mediterrâneo não é
certamente C01110 o tão anunciado
pelos alemães quando da invasão
da Inglaterra. Isto, é bloqueio;
aquilo não passou de mera propa
ganda.

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

Enfermei-a obstétrica (par
teira diplomada) Atende na

Casa de Saúde S, 86 bastião,
das 10 às 12 e das 15 às 17
horas

Alfaiate CARlUNI, o melhor
Rua Tiradentes, 16.

BGiSi .iii
7

D AR nUJo_oLHOS, OUVIDOS
__l_e ,n. NARIZ, GARGANTA

Especiallsta,_ assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

C I Pela manhã, das 10 às 12
...on�u.tes: .V tarde. dlH1 3 às 6

AUSENTE
----------------------------

Dr. MADE!RA NEVES - médico especialista em

DOENÇAS DOS
Curso de Anertelçoernento e Longa Prática no UIo de Janeiro

(on5ul"u Pela manhã: às terças, Iluintas e sabndos, das 10 ás 12
. " horas: à tarde, diariamente, das 15 às 18 horas

Consultórto: Rua João Pinto n. 7, sobrado - Fouo: 1467
Residência: Rua Presidente Coutinho. 23.

OLHOS

MENSAGEM AO COMÉRCIO E À INDúSTRIA

Iosephlne Schweidson
MEDICA

Doenças de senhoras e crianças.
CONSULTAS: das 10 às 12 e das 1,. às 11 horas

Rua F. Schmidt. 39 (sob,)

Dra.

..

Dr. WENDHAUSEN - (diplomada
Faculdade

de Medicina da Univ1lrsidade do Brasil)
Bx-'Dlernll do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Oliveira

médico do Dellartamento de Saúde

CLINICA MÉDICA

MARIO

Moléstias internas de adultos e crianças.
Consultório: Rua Felipe Schmidt n. 38 - Te). 1426

Residencia: Rua Visconde de Ouro Preto n. 70 Tel. 1523
ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS,

Dr AUCiUSTO DE PAULA DJ�etola;i��,�S��:1.
����

Residência e Consultórto: Rua Visconde de Ouro Preto 51
(próximo ao teatro).

Cirurgia geral e Doenças de 8enbor'lS.
Fisioterapia: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Violeta.
CONSULTAS: Diariamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone t .644

Dr, SAVAS LACERDA
Oculista do Centro de Sdúde e do Hospital de Caridade

Bx�iBterno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário dOIJ
Serviç&s do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
Clínica e cirurgia de: OLHOS, OUVIDOS,

NARIZ e GARGANTA
Consultas: das 16 às 18 horas

Rua Felipe Schmtdt, b, Fone 1256
Residencia: Conselheiro Msfra, í'7-FLORIANOPOLlS.

tl�3'TITUTO DE DIA6NOSTICO
CLlilCOI Dr. Antônio Moniz Ide Aragão

MÉDICO I
Cirurgia e Ortopedia.

.

Clínica e Cirurgia do
torax. Partos e doenças

de senhoras.
CONSULTORIO:
RUR 'I'rajano, 33.

Diariamente das 15 às
n hora".

HESID�NCIA:
Almirante Alvim. 36
Telefone n. 751.

Formado pela Universidade de
Genebra (Suíça)

Com prática n08 boepítaía europeu!
CUnlca médica em geral, pedlatrta,
doençaa do sistema nervoso, apare

lho genito-urlnarlo do homem
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

I
Curso de Radiologia Clínica com o

I
dr. Manoel de Aoreu Oampenarte
Silo Paulo). Espee'alízado em HI
:lleue e Saúde Pública, pela Uníver
Ildade do Rio de Jaoef.ro.

Gabinete de Raio X
�---------,---_. Electrocardiografia cllnica

. Metabolismo basal
Sondagem Duodenal

Gabinete de fisioteraola
Laboratório de microscopia

análise clínica
Rua Pernando Macbado, I

Telefone 1.195

Dr. Remígio
CLINICA -MEDICA
Molestias Internas,

-

de
Senhoras e Crianças em

Geral

ICONSULTORIa:
Rua Felipe Schmidt-Edlfi
cio Amélia Nelo--Fone 1592
gás 12e14 ás 17 noras.

RESIDENCIA'
Av. Hercilio Luz, 186

- Phone: 1392 -

PIORTANQPOLIG

--------

Dr. ARMINIO TAVARES
OUVIDOS - NARIS - GARGANTA

CONSULTÓRIO:
Rua João Pinto, 'l - Fone lJt61

I RESIDÊNCiA:
Rua Bocaiuva. 11� - Fone l,ft56

Attende a chamados
14

Rio, Dezembro (Bureau Interestadual de Imprensa, para "OEstado")
- O sr. Alvarus de Oliveira, presidente da Associação Brasileira de Pro

paganda, no Dia Panamericano da Propaganda" dirigiu a seguinte "Men-
sagern ao Comércio e à Indústria":

"No "Dia Panamericano da Propaganda" congregados à mesma ho
ra em todo o Brasil e em toda a América, os homens da propaganda -
esteio da economia e coluna mestra do comércio e da indústria dão,
pela união do pensamento publicitário, mais uma prova de que as Amé
ricas e os americanos estão unidos em todos os setores das atividades
e sobretudo pelos laços do coração.

À propaganda - fautor do progresso, marco da civilização, que de
senvolve a economia, cabe missão espinhosa, especialmente no momen

to que passa: A ela cahe desenvolver negócios, combater crises, esti
mular novas atividades, fazer circular riquezas, fora o seu papel ativo
de guerra - divulgando doutrinas, unindo os povos, combatendo o

mal.

O comércío e a indústria -- vasos capilares do corpo de uma na

ção, onde circulam as suas riquezas que são o seu sangue, têm na pro
paganda o coração que centraliza, que comanda, que orienta.

A Associação Brasileira de Propaganda, que reune os publicitários
brasi leí ros, traz ao comércio e à indústria brasileiros no "Dia Pana
mericano da Propaganda, a sua mensagem de eonfraterrrização ",

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

• Aliança �aCompanHia Baia»
Fundada em 1870 Séde: BAIA

Seguros Terrestres e Marítimo9

Dados relativos ao

Capital Realizado
Reservas, mais de
Responsabilidades assumidas;
Receita
Ativo em 31 de dezembro
Sinistros pagos
Bens de raiz. (préuros e terrenos)

ano de 1940
Rs. 9.000:000$000
» 54.700:000$000
» 3.929.719:000$000
• 2&858:717$970
• 85.964:965$032
» 7.323:826$800
, 22354:000$000

Diretores:
Dr. Parnpnt!o d'Utra Freire de Carvalho, Eplphanlo José

de Souza e Dr. Francisco de Sá.

Agências e sue-agências em todo o território nacional,
Sucursal no Uruguái. Reguladores de avarias nas prin

cipais cidades da América, Europa e África,

Agente em Florianópolis

CAMPOS L O B O & Cia.

r
. a XII

RUA FELIPE SCHMIDT N 39

t. 0$141 10- T,leDhontI083-1!ntl. Tel. ..ALUANCA»

Sub-Agente em Laguna, Tubarão. Itaiai,

IBlumenau e Lactes.

COGITAM REABRIR A CORTE DE RIOM
Londres, 22 (Reulers) - A reabertura do Tribunal de Rion está

sendo objeto de cogitações na Alemanha, segundo informação procedente
da França, e recebida pelo quartel general da França Combatente. O

ex-presidente da Câmara dos Deputados Herriot e o ex-presidente do

Senado Jeanneney estão incluídos entre os acusados. A mesma informa

ção acrescenta que os alemães que penetraram na França não ocupada.
apoderaram-se dos grandes "stocks" de reserva do exército francês, in
clusive de todas as reservas de gêneros alimentícios. Em Lião foram con

fiscados cerca de 6 milhões de metros de tecidos.

Para as grandes festas do

NATAL E ANO NOVO!
Com real economia no preço, façam

desde já SUQS compras na

I Casa Oscar Lima
I
i

I
j
i

I (ons, MarraI u

SORTIMENTO RENOVADO

Fazendas. Armarinhos, Perfumarias, Pi
j arnas , 'Gravatas, I-utlgos para Viagem,
Enfeites e Ornamentos Variados. etc.

Fone. 1.070

�� ,_.WA �_____________ ..
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o obscuro
sr. Wagner

Estocolmo, 23 (R.) - "Ternos .

"trás de nós apenas um árduo tra
trabalho incessante" - declarou (1'

frente também duras batalhas e um

lrabalho incesasnte" - declarou o

i "guuleitcr
" Wagner, em discurso

pronunciado em Mulhousc, diante
do Partido Nazista da Alsácia. O
"gauleiter " acrescentou que a gran
ele questão do futuro será manter-
o Partido pronto para a batalha,
Como de costume, o orador ata

cou os que se recusam a compre
ender e acreditam (IUe haja alguém.
capaz de nadar contra a corrente•.

IVida Social
Anlver8árlosI

Faz anos hoje o distinto jo
vem Paulo Malty, competente
e dedicado funcionário dos Cor- i

reias e Telégrafos; !

Falem an08 ãoJea
A galante menina Valda-Inês,

dileta filhinha do sr. José Lis
boa;

a exma. sra. d. Alípia de
Sousa Lúcio; Ia srita. Dilza Laundes;

a prendada garotinha Léa
Moura Xavier, filha do sr. Pe
dro Xavier, acatado comercian
te em nossa praça;
'a srita Abigail Ventura, filha

do sr. Pedro Ventura.

Noivados:
Com a prendada senhorita

Olcinéa Barbi, professora nor

malista, ajustou núpcias o sr.

Mario Withorn, diretor do Gru
po Escolar de Hamônia.

Habilftações:
Habilitam-se para casar o sr.

Jair de Matos Guilherme, ofi
cial de nosso Exército, e a srita.
Maria da Conceição Brügge
mann Barbosa,

VfaJantesl
De sua viagem a S. Paulo

regressou o sr. major Pedro
Cunha, digno diretor-gerente do
nosso confrade "Diário da Tar
de",

Retornou a esta capital a sta,
Nazira Mansur, formada pelo
Conservatorio Nacional de Mú
sica e filha do sr _ Salim Man
sur, comerciante em nossa pra
ça.

Encontra-se entre nós, acom

panhado de seu secretário, sr.

Alvaro Maia, o sr. Arnaldo
Douat, prefeito de Joinville.

(asa Porto
Sortimento novo de luvas

de camurça, pelica e jersey.
Bolsas e cintos.
'!'rabalhos de crivo.

Quem Perdeu?
- Pelo sr. João Cardoso foi

nos entregue uma CADERNE
TA DE SAUDE, expedida a

Adolfo Picolo, e que foi encon

trada à rua Visconde de Ouro
Preto.
Pela sra. Cecília Di Bernardi

foi depositada , nesta Redação,
uma argola com duas chaves,
para escritório, encontrada à
rua Almirante Alvim.

Artigos para senhoras!
SEDAS ESTAMPADAS
Os mais lindos padrões

O PARAISO
Rua Felipe Schmidt, 21

Submarinos alemães
atacam Curac;ão

Caracas, 23 (R.) - Os submari
nos alemães bombardearam e lan
çaram três torpedos cotnra Cura
çáo, nas índias Ocidentais, ao
amanhecer de um dos dias da se
mana passada, segundo informa
ções chegadas a esta capital e
anunciadas pelo jornal local "No
ticias" _

As baterias costeiras abriram fo
go contra os atacantes e os bom
bardeadores lancaram bombas de
profundidade contra os submari
nos atacantes.

���!eEO��!������ Ina esse terrivel mal �

(CRUPE)

IInformações com o

Dr. ARMINIO TAVARES
.

�����"'lo".��.ç.r.Io�.J"

nct,Hcd amiao»
I

e cllentej

BOAS FESTAS e FELIZ ANO Novo

FORD MOTOR COMPANY, EXPORTS, INC.

1942 • 1943

Demissão de um

membro do governo,
francês

Zurique, 23 (H.) - Segundo a

emissora de Berlim, a gazeta oficial'
de Vichi uublicou a notícia da de
nnssao elo sr. Roger De Severs,
que desempenhava Importantes
Iunçôes junto ao marechal Pétain ,

Todavia, a referida emissora não-.
fornece pormenores.

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

�n�o Cre8s@fada
"81LVElilÀ"

Mudança no quadro alemão
Zurique, 23 (R.) - Anuncia se que o almirante Raeder,

chefe da marinha do Reich, e que, completando 61 anos

de idade, ultrapassou o limite fixado pelo "führer" para
os 01 tos cargos militares, foi substituido pelo almirante
Frick. Tombem o marechal Goering foi substituido no

comando da aviação alemã, para se dedicar inteiramen,-
te à política.

-

______________ I

lavai e suas tramas
Londres, 23 (R.) - Em esferas neutras anuncia-se

que Pierre LavaI teria firmado já um acôrdo com Hitler,
e mediante o qual a França fica r io fazendo parte de
«eixo). Outras cláusulas do acôrdo obrigariam a forma
ção de um exército voluntário francês para operar na

Polônia e na Ucrânia, e o envio de mais 400 mil
obreiros franceses para o Reich ..

Pondo para trás os italianos
Londres, 23 (R.) - A emissora alemã de Paris, numa

irradiqção em que indiretamente menospreza o valor
militar dos fascistas, anunciou que as forças italianas
que se achavam no setor do Don, na Rússia, foram
retiradas da la linha e se acham agora reagrupadas
atrás das 2as• linhas, sendo que presentemente as l8s.
linhas estão sendo defendidas pejos alemães.

"Obrigações de guerra
11

j A Associação Comercial de
São Paulo acaba de dirigir cir
cular a todos os seus associa
dos, concitando-os a que subs-
crevam as "obrigações de guer
ra" emitidas pejo Tesouro Na
cional, empréstimo êsse que
vencerá juros de 6% ao ano:

Grcndo Tónico

o vitorioso avanço russo

Moscou, 23 (R.) - No setor médio do Don, os exércitos rus

sos continuam infligindo gravei perdas aos nazistas. que recuam

abandonando os cadáveres e muitas armas e munições, inclusi
ve tanques. No seu vitorioso avanço, as vanguardas sovieticas
se aproximam de Milerovo e Rostov, chave da estrada do Cáu
caso, onde opera grande exército alemão. Milerovo é importante
entroncamento ferroviário que Iiga Rostov a Moscou.

Munique pesadamente bombardeada
Londres, 22 (R.) - Cêrca de 250 grandes bombardeiros

britânicos, 12 dos quais não regressaram às suas bases, ataca
ram de' noite as indústrias vitais da importante cidade alemã
de Munique, causando vastos incêndios nos galpões onde se ar

mazenavam dezenas de locomotivas. Munique é a 4". cidade
alemã em população.

Perto de Misurata
Cairo, 23 (R.) - As fôrças

do 8El exército britânico avan

çaram ontem mais 30 kms.
Acham-se agora perto de Mi
surata, que fica a 160 krns a

léste de Tripoli.

A situscão financeira
da IncHa

Nova Delhi, 23 (R.) Foi
anunciado nesta cidade que as

finanças da Iridia estão em po
sição forte.
No próximo mês, a India pa

gará todo o débito externo do

govêrno e terá reservas adicio
nais de esteriinos em 'Londres.

Ataque americano a Lashia
Chunquim, 23 �R.) - o quar-

tel do general Stilwell infor
ma que uma formação de aviões,
norte - americanos bombardeou.
for temen te a base japonesa de
Las hio, cujo aer ódrcmo sofreu

grandes danos. Todos os aviões
regressaram incólumes.

I DR. ViTOR fiUTIERREZ I
I Estará ausente até princípios

dido mês próximo, quando re
iniciará sua clínica

Poderoso canhão anti-tanque

co Britânico em operações na

Africa Francesa do Norte, pe-
.....

netraram até 8 quilômetros na H E M O R R O I DASzona de Bizerta.

CAIRO, 23 (U. P.) - Informou-se que os aliados
estão usando, no deserto, um novo tipo de canhão anti
tanque norte-americano, muito poderosc , que tem cons

tituido um dos principais fautores da catastrófica der
rota que vem sofrendo o "Afrika Korps" de Rommel.
Ao mesmo tempo, os aliados empregam um novo tipo
de granada, que perfura as mais grossas blindagens
dos tanques pesados do "eixo"_

Companhia Telefonica Catarinense
Nada mais lindo nem mais gentil que cultivar boas ami

zades. E' agradayel saber-se lembrado pelas pessoas a quem
estimamos de verdade, e, para Isso, neste período de festas.
estão às vossas ordens. todas as crnt rais da Companhia Telefo
nicas no estado, com seus rápidos Fonogramas e serviços de confe
rências interurbanas. '178

L O J A
Aluga-se excelente lOja

com vitrina grande
Edifício Cruzeiro

R. Felipe Schmldt, 52
Tratar com Tom Wildi,

C. Postal 115

771

Cura radical sem operação, sem dor e sem repouso.
Tratamento de molestias do ESTOMAGO, FIGADO,

INTESTINOS e ANO-RETAES.

D R. BIS C A R D I
Médico do Hosp. S. João B. da Lagoa do R. de Jana., de
passagem por esta cidade - consulta à rua Vitor

Meirelles n= 28, das 9 às 11 e das 2 às 5 horas.
MAIS DE NOVE ANOS DE PRATICA NA ESPECIALIDADE

O terror domina a Itália
Londres, 22 (R.)-Segundo

se informou, a conferêriclo
do conde Ciono com o Chan
celer Hitler teve por finali
dade solicitar da Alemanha
armas e munições para defe
sa da Itália, exigindo, assim,
do Reich, o cumprimento
dp acôrdo feito quando da �

d f b
'

'):tradaM�.:Itália na

g:::: Por questoes e ule o r

Não tenhas dúvida em de·1 matou I) .:imlegonunciar um "quinta-coluna", lli6 ii
por mais que pareça teu aml- I Informa a "Meridional", elo Rio, para o "Diário ele Noticias", de

go; não merece tua estima um P. Alegre, que ocorreu, ontem, na Capital Federal, uma cena de sangue,
traidor da Pátria. (L. D. N.). na estação Encantado. O operário Bebiano Casimiro, após violenta dis-

cl�ssão sobre futebol, vibrou violenta facada em Jeremias Kascímento

JJOçÃO MABAVI. Fsscíla, matando-o. A vítima trabalhava no Arsenal Naval da ilha das

'_c_ �_ _ • .dJ
Cobras.

Ofensiva aérea total
Londres, 23 (R.) � O. Q_ G.

norte-americano anunciou que
se estão ultimando os prepara
tivos para a realização, em

breve, de uma ofensiva aérea
total contra o «eixo».

De Mediterrâneo para a Rússia
Moscou, 23 (R.) - o gral.

Albert Kasserling, comandante
da aviação do «eixo» na Tu
nísia, foi transferido para a

«frente» do Don.

Os «remendos» em Bizerta
Londres, 23 (R.) - "Coman- I Caspa t

dos" pertencences ao 10 Exér - ( LHOSA I
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