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�;���tê�f�li���l�V��Il��Ub���I���1:1�1l1�1��!�:�" ��g�:::;od'q;,� :;ü:l���;o::� Carburante feito com aguabrar igualmente que não podemos normal, é de 90 milhões. "Se 1'01'
. . .

ganhar a guerra somente com a executado com êxito o vasto e am- A "Mcr-idioual" informou 9, um matutino gaucho que visitou a re-

produção. A vitór-ia será alcançada bi c io so pr(!gr�I!Ja de P�'ürlução da dação de um vespertino, ontem, o desenhista e observador industrial
sobre os campos de batalha, pelos borracha sintética -- d isse - e se

"

b A d C tã que se encontra no Rio desde abril de-
nossos soldados, marinheiros e For-em cuidadosamente conserva- per nam ucano ma eu a ao,

. "

fôrcas de infantaria ele Mar-inha dos os pneus atualmente em uso I clicando lodo êsse tempo à propaganda de novas pesquizas sobre o

em
.

sangrentos combates". nos Estados Unidos, êste país terú (
aproveitamento geral de diversos' carburantes sólidos, líquidos e ga

O sr. ,Dol:ald Nc::on a��resc�n.tou ,,:encido a, �:�a_ssez cf�, borracha no I sosos, propondo-se a produzir, por meio do aproveita,me�1to de co��a�
que o "al�)! da, y� oduçao behca, f'irn do PIOXll1,O ano .

consideradas inaproveitáveis, um grande volume de essencia para aVIa0,
em 1943, igualar a o vn_lor de todas

,.,...................................................... . , . 'A" A d ra ue póde
as ruercadorins e serviços produ- gasolina, oleo, gas e petroleo. te a agua l�la eu assegu q

,

z idos nos Estados Unidos, durante Orson Welles não convertê-Ia em carburante, depois de submetida a certo processo qui-

�s a?;osc da 1l.1:"i:)l' prosperid,ade. • fi,
.

mico. O inventor solicitará ao ministro Gaspar Dutra uma_ audiên�ia,
rsm f1p� Ido P! (l_X1l110 ano, os Est_a- pagou os 1.:'fiPO�h05 I

afim de expôr-Ihe seu invento. Amadeu assegura que poderao ser ins-

dos Unidos í

erá o uma _produçao Hollywood,24 (L. P.) - Orson I " Iornecimento de to-
duas vezes maior que a do "Eixo" 'Welles foi intimado pelo govêrno

I
taladas ern todos os Estàdos grandes usinas para o I

e a dos aliados, ern con_.iun_to, será a pagar mais de 31 mil dólares de dos os carburantes em grande escala.
três vezes maio]'. , .mposto sobre <I renda, relativo ao
Assinalou que o ano de 1943 se-

ú

ltimo ano. Figuram tumbem e u- ��*$.$.�&@000.e.8•••••••" ••••••..

rá decisivo para a situação ela hor- ire os devedores elo fisco os astros
racha. Expressou que os Estados Victor :.\Iatllre e Robert Prestou.

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

ee•••O$••••Os &•••••••

sobre a perseguicáo
judeus

Londres, 24 (U. P.) - Foi ontem apresentada a segunda resenha

sôbre a implacável perseguição aos judeus, realizada pelos nazistas: Na

Bélgic«, dos 50 mil judeus que residiam nesse país, em 1941, 25 mil so-

A eSPI·onagem na Ita'11-8 �I;�r:�l�i�e�i:� ;'�I:aJ�e�le��I:t:��eSco;l�IOa�s:��l!�I�:��!��: 7;r!���a�0:11:�S �i!
-

��at�l��l�iul����:S f���-��ll.c:���I��:���s O��a;l�l��o��a��::: �:z��a:�d����r:c�a�
Noruega ruais de mil foram deportados. Finalmente, na Poloma, os.

• • • judeus vivem em condições espantosas, a ponto dos nazistas obriga-
Berna, 24 (U. P.) - Um des-

fessos do cnme de espionagem, ,

MaiS dOIS fora� sentenciados

I
rem treze israelitas a permanecer em .uma habitação p_equena, Milha..

pacho de Roma, recebido pela a pena de reclusao por 30 anos, res de judeus poloneses foram exterminados pelos alemaes.

Agência Telegráfica Suíça infor- pelo Tribunal Especial de Defesa cadaí um, e por fim foi também e f

mou que dois italianos foram con-
do Estado. J condenado à mesma pena de pri-

.

.

denados à morte '.como réus con-
-

id d- f A A' sua âis tin tíeeirna freguesIa o

-=====��==�==================�======sa=o=u=m=c=l=a=a=o==ra=nc=e�s.===== c;CIf� lii() 13rCII1C:()
Nenhum outro relógio reune tôdas estas

vantagens:
1IIIill==lt������""""�,.,.......,...""'"10. TEM UMA
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I
Novos pormenores

dos

Florianópolis - Ouinta-fei:a, 24 r'e Dezembro de 1942 H. 8705

Washington, 24 (D. P.) - O pre
sidente da Junta de Producão Béli
ca, sr, Donald Nelson, ao" dar in
formações sobre o progresso ela
p roduçâo norte-americana, durante
o primeiro ano de guerra, eleclarou
que os Estados Unidos produzem
tantas armas de combate como to
das as' potencias do Eixo juntas e

que as Nações Unidas produzem o

dobro do que o inimigo fabrica.
Declarou que o programa bélico

para o ano de 1943 deverá ser in
tensificado, para que o valor da
})I'odução se eleve ao total de 90
biliões de dólares, comparado com

52.500 biliões de dólares em 1942,
e 13.800 biliões de dólares, em

1941.

Para presentes:
Louças finíssimas. de porcela na

inglesa. recebeu
«A MODELAR»

Rua Trajano Nesta (apitai

Cumprimenta cordialmente, formulando os mais sinceros

votos de abundantes felicidades pelo transcurso do NATAL
e entrada do ANO NOVO

.....................................................

"Não podemos ganhar a guerra
- disse - simplesmente igualan
do ou superando a produção de
nossos inimigos, Devemos alcançar
-------------------------------------------.---------------------------------�------------

Grave a situação dos nazís
Estocolmo, 24 (U. P.) - Segun- a luta durante esta semana e acres

do o correspondente da agência centa que os alemães levaram suas
I sueca de informações telegráficas linhas até o Oéste de alguns sete

em Berlim, é grave a situação das res devido à necessidade de encur

forças do "Eixo" na frente do Don, tal' suas aéreas de defesa.
onde as linhas ítalo-alemãs sao De acordo ainda com o despacho
objeto duma pressão sem precedeu- a Wermacht não sofreu até agora

tes, que alimenta a cada momento.,
desastre completo, porém os rus-

Considera o correspondente que sos parecem dispor de grande
será extraordinariamente violenta quantidade de reservas.

A-f PRAÇA
Temos o prazer de comunicar aos nossos clientes e

amigos a instalação, nestá praça, à rua João Pinto,
na 5, 20 andar, da

CôNEGO PRESO PELOS NAZISTAS

Londres, Dezembro (Interaliado, para "O Estado") - Um jornal
clandestino confirma o aprisionamento pela Gestapo do Cônego Cardijn,
capelão-chefe dos [ocistas (movimento da juventude operária Cristã).

O Cônego Cardijn, foi enviado para a prisão de St. GilIes, em Bru..

xclas ao mesmo tempo que o R, P. Magnus, e os presidentes cio movi..

mento [ocista flamengo e valão.

I Esses aprisionamentos, são expressivos do óclio encarniçado com

o qual os nazistas empreendem a destruição das obras da juventude ca

tólíca, na Bélgica, bem como em todos os lugares que dominam.

O Cônego Cardijn, é uma personalidade conhecida em todos os pai..
ses católicos. A obra da juventude operária, criada por êle na Bélgica,
serviu de modelo para um movimento semelhante na França, e em se

guida, cm diversos outros países. Por toda parte sua idéia foi extre

mamente benéfica para o levantamento do nível 1110ral e profissional,
dos jovens operários católicos.

OFICINA TÉCNICA "ROYAL"
de nossa propriedade, destinada a consêr tos e refórmas em máquinas de

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

procuraremos servir com eficiência e modicidade de preços.

Machado & (ia.

c§arantia
cfOnfra . ódentes
20. E' DE ALTA PRECISÃO
30. E' ANTI-MAGNETICO

40. ESTA' AO ALCANCE DE TODOS

HZ 6181 - Aço .•• Cr. $ .,50,00
fE 6035 - Folheado c-. $ ft95,OO S6 num Tissot anti-magnético tem V.S.

esta vantagem adicional: um Certificado
de Garantia Contra Acidentes, válido por
um ano! Assim, qualquer que seja o

acidente que sofra o seu Tissot, V. S.
te-lo-á consertado completamente grátis.
Examine os distintos e mais recentes
modelos Tissot que os bons relojoeiros
estão apresentando agora. E note
ainda: nenhum outro relógio de qualí
dade é vendido por preço tão módico.

PRODUTO DA SOCIÉTÉ SUISSE POUR L'INDUSTRIE HORLOGÊRI!
OMEGA

.

GENEBRA - SUíÇA IJ.;iiôíL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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mou-se aos amigos: "Lançaremos a Aiemanha rea rmar-s.e o general
ofensiva dentro de dez meses". francês Dcbeney, antigo chefe da
Era maio, o comando russo dccla- estado-maior, que divulgou a tése
rou que o exército soviético conta- de que a guerra moderna está li
va com todo o necessário para des- gada à guerra com "hora marcada",
truir o invasor. Os alemães foram profetizou que r. Alemanha segui
obrigados a admitir, há 15 dias, que ria essa tática. Em 1938, Max Wer
e golpe russo na área do Don era n e r, um dos comentaristas melhor
inevitável. A Rússia. a única nação informados sôbre os p lan os milita
da Europa, afóra a Alemanha. a e11- res russos, escreveu: "Enquanto a

trar na guerra com adequado de- Alemanha está-se preparando para
senvolvimento militar, contava com uma guerra prevista de agressão, as
o potencial necessário para a 1)0· i potências interessadas na manuten

sicão que hoje está mantendo. ção da paz se p rcparnm para uma

Há algum tempo passado. em guerra prevista de defensiva. A
março de 1933, dois meses antes de. Rússia está-se preparando para COll

Hitler assumir o poder e antes da tra-ofensivas na "hora marcada".

o ESTADO Quinta.feira, 24 de Dezembro de 1942

Londres, 23 (De Stanley Burch,
correspondente da Reuters) - A
ofensiva em Voronezh que Q exér
cito russo está efetuando faz parte
da contra-ofensiva de "hora marca

da", que o comando russo planejou,
há muito tempo, antes mesmo de
seu país entrar na guerra. Os rus

sos, não sómente previram a inva
são alemã, com pleno conhecimento
do potencial nazista, como, também,
planejaram a resposta que dariam
em igualdade de condições.
Esta grande estratégia, em f'un

ção da qual a Rússia fez trabalhar
toda a produção de paz, com desen
volvimcnto econômico e treinamen-

to militar, constituiu programa que
enfeixou o eventual sucesso de
'eventuais contra-ataques ao longo
de toda frente de batalha. Ésses
contra-ataques seriam desfechados
pelas forças de todas as armas e

penetrariam profundamente nas

comuti icações mnmgas, afetando
suas forças de reserva e suas orga
nizações de abastecimento. Os
novos êxitos do exército russo re
velam um planejamento imensa
mento longo e demonstram que as

forças de choque, que lançam seus

ataques nos pontos vitais, estavam
esperando, durante todo o verão, o

.......................................................................0 0••••••••••••••f�

I DESDE 1938, MOSC U PREPARAVA A S A r
,I CONTR ..OFENSIVA DE ccHO AR » r1.-/ •••••e•••oo e o••••••e••••••�.e•••e .•••••••••••0••••••••••••••••••••••••••0•••••••••••••

dia ern que receberiam a ordem de
atacar.

O tempo está favorável à guerra
com "hora marcada". O congela
mento do Don Médio foi o sinal pa
ra a contra-ofensiva russa através
de todo seu curso, mantido tão obs
tinadamente. Cortando as importan
tes comunicacões laterais do inimi
go, ameaçando os exércitos de so

corro com cêrco e impondo a guer
ra móvel aos alemães, os exércitos
russos estão atuando de acôrdo com

os planos previstos.
O comando russo planejou essa

série de ofensivas, há muito tempo.
Há muito tempo, em janeiro, inf'or-

A CASA 43
RUA JOÃO PINTO, 9 A - FLORIANÓPOLIS

Acaba de receber grande sortlmemo de

BRINQUEDOS
E

PRESENTES DE NATAL
o

I
Clínica médíco-círürgíca do IDR. SAULO RAMOS
Especialista em moléstias de

senhoras - Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL:

61-1
tõmago, vesícula, útero, ovários,

I apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
PLASTICA DO PERtNEO - Hérnias,
bldrocele, varfcocele, Tratamento sem
dor e operação de Hemorroldes e varl·
zes - F'ractnrast aparelhos de gêsso,
Opéra nos Hspltais de Florlan6poliB. _

Praça Pereira e Oliveira. 10 -

IFone. 1009

Horãrtor Das 14 às 16 horas. diaria
mente.

Sub-Agente em Laguna, Tubarão, Itajai,

IBlumenau e Laqea.
I

Cabelos b:ncos 'l LOÇ�
, ............,,_"""'" '. MAItAVUHOSA !

---

Fazemos descontos especiais para as
associacões recr�ativas e beneficentes

"FALECIDOS REPENTINAMENTE"
Londres, Dezembro (Interaliado,

-

para "O Estado") - O jornal
"Wiesci Polskie", de 19 de junho passado, veiculou uma notícia che
gada do campo de concentração de Oswiecim, dizendo que o dr. Stefan
Piotrowski faleceu "repentinamente". O doutor Piotrowski era mem

bro ativo do Stronnictwo Narodowe como tambem do Conselho Muni
cipal de Posnan. Noticia-se igualmente a morte de Adam Zurcwski,
um engenheiro em minas, ocorrida no mesmo campo de concentração.

O mesmo jornal fala da repentina morte, em Paris, de Wieczeslaw
Prokopowicz, Presidente do Conselho de Petloura, proeminente líder
ucraniano e redator-diretor do semanario "Trizub". Tinha agora 61
anos de idade. Era um democrata sincero e negou-se a qualquer colabo
ração com os alemães. Esta foi, presumivelmente, a causa da, sua morte
tão "repentina".

-......_-----------------------�

Companhia c Aliança �a Baia.
Fundada em 1870 Side: BAIA

Seguros Terrestres e Marítimos

Dados relativos ao

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

ano de 1940
Rs. 9.000:000$000
II 54.700:000$000
II 8.929.719:000$000
• 2�5S:717$970
• 85.964:965$032
II 7.323:826$800
• 22.354:000$000

I

Diretores:
Dr. Pamphllo d'Utra Freire de Carvalho, Epiphanio José

de Souza e Dr. Francisco de Sá.

Agências e sub-agências em todo o território nacional.
Sucursal no Uruguai. Reguladores de avarias nas prln

cipaís cidades da América. Europa e Àfrica.

Agente em Florlemépolts

CAMPOS LOBO & (ia.
RUA FELIPE NSCHMIDT 39

postal 19- TeleohontI083-End. re: -ALLlANC!!»

<iabinete Electro - Dentario do Cirurgião Dentista

José C. de Borba (Caló)
Ex-dentista do Patronato de Auitapolls

Clinica e Protese da boca.- Espectallsta em pontes
I e dentaduras duphs.- Dentaduras anatomtcas de Paladou;
sem abóboda palatina (superior): novo sistema.- Estrações
de dentes e polpa dentaria (nervos) com anestesia.

Trabalhos modernisados, sob absoluta garantia.
Rua Deodoro , 16.

.._'-.._

DOENCAS DA PELE
E SIFILIS

Espinhas. eczemas. manchas
da pele. parasitoses. furúnculos.

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo.

Dr. TOLENTINO
DE CARVALHO

IConsultas: Das 1ft às 17 horas.
Rua Vitor Meirelles 22-1' andar.

Firmas incluídas na «Lista
Negra.

*

o Departamento de Es
tado, de Washington (E.E.
U.U.), publicou a relação
das firmas acrescidas à
"Lista Negra", bem como

as que fora:r:n r�tiradas, to
das num total de 293.
Das de nosso Estado, estão
na "Lista Negra": Curt
Hering, Felix Hering, Ingo
Hering, Paulo Hering, e Vi
tor Hering, Hermann M1:lel
ler - Hering, Max A. Schel
ling, Adolfo Poethig, Vitor
Probst & Cio., dr. Max Ta
vares de Amaral,' todos de
Blumenau, e Alberto Entres
e Livraria "Central", desta
capital.
Foram retirados da "Lista

o Sindicato Condõr e todas
as suas filiais.

Alfaiate CARIONI, o melhor!
Rua Tiradentes 16.

OBSCURAS HEROINAS JUGOSLAVAS

Londres, Dezembro (Interaliado, para "O Estado") - Alguma c0i
sa da obstinada determinação e do fervente patriotismo das mulheres

jugoslavas, pode ser vislumbrada nesta história que Ruth Miíchell, a

jovem americana que combateu ao lado dos Chetniks e depois foi re

patriada, recentemente contou:

"Uma manhã, trinta e cinco alemães entraram na cidade onde eu

estava homisiada, Incendiaram a igreja e a escola e varejaram muitas

casas. Todos os homens que êles encontraram ali, dez ao todo, foram
enforcados na praça do Mercado".

"Ao cair da noite, quando êles partiram, deixando atrás de si um

traço. de desolação, as mulheres locais, armadas com granadas de mão,

construídas em casa, armaram-lhes uma emboscada numa travessa es-'

treita e quieta. Nenhum dos 35 escapou".
"No dia seguinte, quando uma patrulha nazista' de investigação pe

netrou na cidade, deparou os dez jugoslavos mortos pendente das for

cas e os olhares fixos e inexpressivos das mulheres. Os trinta e cinco>

alemães, com os. seus cavalos (' equipamento, tinham desaparecido".

Hospital de Homônío
HAMONIA

Alta cirurgia - Ortorpedia - Parto - Clínica mé
dica de Adultos e de Crianças. Doenças da Nutrição
Radiologia clínica (raios X). L8�oratorio completo de

análises clinicas. Eletrtcídade médíca
Curas dietéticas e de repouso em ambiente

calmo e coníortavel

Médicos: DR. CES1\.R AVILA - Formado pela Fa�ul
dada 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 �io
de Janeiro. Ex-médico efetivo do Hospítat
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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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gerais.
Compõem o DASP os seguiu

tes orgãos: Conselho De libera

tivo, Divisão de Organização e

Coordenação, Divisão de Estu
dos do Pessoal, Divisão de Ori

entação e Fiscalização do Peso
soal , Divisão de Seleção, Divi
são de Aperfeiçoamento, Divi
são do Material, Divisão do
Orçamento (a ser organizada
oportunamente). Serviço de O·

bras, Serviço de Documentação
e Serviço de Administração.

•

O rninistro da F'o.zand c ,

despachando o pedido de uma

viuva, que solicitava a reversão
em Eeu favor da quota da
pensão concedido a um fi- fIHI)��.G��flH?IHiHtl.é'HJe.tHj.��@H�
lho contribuinte, que esta � •
va em vésperas de atingir a $ •maioridade, indeferiu apre A'il. a

tenção, afirmando que a l'$' -

lnesma carecia de arnparo • .,
legal, de vez que as quotas � •
de montepio aos filhos va � DE PESSOAS TEM 8
rões válidos extingue·se com

.� IUSADO COM BOM RE- .-a maioridade dos mesmos, _

não podendo, assim; rever·

ter tlm favor dos demais ii SULTADO O POPU.. •
herdeiros. e ..

•

I LAR DEPURAr v e
Respondendo a uma consulta, •

I O
•

o diretor da Divisão do Impos- .� DO SANGUE A
to de Renda esclareceu que o .�� VI

extranumerário não póde fozer tj rvlARGA REGISTRADA •
o exame da escrita, pois o mes- • •

.$••�G�@O�••. ia.:.t�f����-.A�.-.
mo é um trabalho' de perícia e, e e

"A _ 'U;íIi.I' 'VI
a como tal, privativo do pessoal ® •

., ltíJ esç,ecializado ou pelo menos ex- A SIFIUS ATACA TODO O ORGANISMO

.•! F'� LI H-· I F � VO I !. perimentado e de conhecimentos ., U Fígadú, O Baço, o coração o Estômago, os !
w

. i ... mw ! w irrecusáveis sobre o tributo. • Pulmões 8 Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôres vw

pr � d
! nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca- !

• O .>,f51 a � e·.·vem"· u� �q� i{"" a o Artigos para homens! � belo, Anemia, Abortos e faz os individios idiotas. :
A

. �""".:::i • . .."7 -J!. ,-

a fi Inofensivo ao organismo. Agradável como licôr. ..
• w Casimiras e tropicais
e � ingleses � O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. s. P. e
,�.'. ê,., o P A R A I S o -I como auxiliar no tratamento da Sífilis e Reu- •
,,� ")li' matismo da mesma origem. _ •! (OU REGUlADOR VI'EIR· A� ! Rua Felipe Schmidt, 21!. VALIOSAS OPINIOe:S A
V ".... W � O ELIXIR «91�». dada a sua Atesto que apliquei muitas v

.. A "'\flliULHER ·EVITARA DORES • Não tenhas dúvida em"(f; .. base. é ótimo auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «91ft» obtendo •
diIIl

I' nnuciar nm "quinta-coluna", ., lamento da Sífilis principalmen- sempre os melhores resultados "
-:: Alivia as Cólicas Uterinas � por mais que pareça teu ami- 8 ��In�saca::�:�o:S�:e�. via bo- no tratamento da Sífilis.

•..
E

w go; não merece tua estima um
!l!>i!.. Ca) Dr. Benedito Talosa. (a) Dr. Rafael Dartoletii •• _mprega-se com vantagempa- • traidor da Pátria. (L. D. N.). :;:,,_ r':L

i<il>. ,;:'�. ra combater as irregularidades a -.::..:r �

� í; '74; ••� das fançÇíes periódicas àas se-" MORADIA NO (ENTRO ••��•••••••HD••••••••••••
_. \�;;,�--�:..'<� Ilharas. E calmante e regulador • ALUGA-SE uma ótima C8S8
,. AVÓl;��; deRsaF; funções. " de mpradia, à rua Timdentes
ti) <:,,,,-' FLUXO-�EDATINA, pela sua • O' 7.
ftt f��,"���\'

" comprovada eficácia, é muito re- e SALAS - ALUGAM-SE di-

e l;,l;;;;-.'-'�t�i\· e.' ceit�d8. D�ve ser usada com
e vers�s, �alas p/mé�ico� ou

1 (. \\�:\ .

.r confiança.

\
e&CrIlOrlO à rua Tiradentes• �

,�.�� •. ;/;:- fLUXO·SEDATINA encontra-se e U' 14 (sob.) Tratar à rua Fe-
• F(LH.a: )JYI,Al em toda parte. ti Upe Scbmidt, 19 (CASA DAU
••• ��••O••••• 9�•••••••e.e RA). 15 vs12

Hm.IENS, CUIDADO!..."
-

. -

II
Nova Iorque, � (Pela Princesa J r" N tí "Ide

SChwa.rszemberg.
-

EXClUSi.Vi·1 ecos e o reias I' Idade do C. E. C. para O Estado) L..I &. '-"

- Na última vez que estive na In- _"._-____,.

glate rra tive ocasião de apreciar �"""" �I���lem sua pleniturlc a atuação das I11U'

llJer�s inglesas ll�)S mais .diversos Estará amanhã de plantão a
serviços �I<: aux i l io ao esforço, ele Farmácia Santo Agostinho à)guerra. Visi tando as zonas cio lito- .

'" ,

rul, cntre as quais o porto de Do- rua Conselheiro Mafra.
ver. a mais asseei iada praça naval
da Inglaterra, chserve i a ativi darle
uotavcl do elemento Fcmin ino. Em
lud o a� mulheres estão presentes.
Na lavoura, nas repartições públi
cas, 1l0� seliviç(�s de trfl�cgo, na

condução cle veículos co let ivo s, na

def'esa unti-aérca, nos postos de ob
scrvação metereológic a, nos hospi
i�)is, nos coJegius de inslrucâo mi
l i lur etc. É motivo de espanto pa
ra todos, o dinunusmo dessas 11c
roi cas mulheres, que renunciando
o conforto dos seus lares, atiran
se

à

s ci urezas elos campos e da s

cidades, em magnifiea substituir-ão
aos hornens exigidos Dela luta,·'
�illna das minhas vi sitas. es l ive

..

F8�em Anos hoje. con versando com o ilusl rc cs Iarlis-

O de
la br i lànico :\Iajo[' Allle, uma das

nosso prezado colega f igurus uiai» pr-o om i ncn tes ela poli-
imprensa jorn. Hermínio Milis; tica inglesa e uma elas persoualida

a srita. Natalia Beretta; eles mu is simpaticus desse país pro
a nosso venerando conterrâneo digioso. Disse-me ele, acompanhan-

sr. major Gustavo Silveira, do o meu espanto e surpresa: "Que
os homens tomem cuidado pois as

funcionário, aposentado, da Fa- mulheres os estão substi troin do em
zenda Estatual; muitos casos com evidente vanta

a prof. srita. Almerinda San- gem". Realmente, depois ela gucr

ches Trindade, filha do sr. prof. ra, vão surgir problemas muitos sé
rios a serem resolvidos. As mulhc-Luiz Trindade; res se habituam aos trabalhos

o estimado jovem Sílvia Me- masrulinos c esquecem e se abor
to, profissicnal-barbeiro do Sa- rcccm com suas antigas atribui-

Ião «Minerva»; cões.
.'

Eu, como mulher, sou contra
o sr. Jorge Corino da Luz; essa trunsformaçúo, mas, é neces-
a jovem Rubens Vieira; sário que homens promovam uma

o jovem Rui Pereira, tipogra· campanha rigorosa e severa, pois,
lo de "O Estado". senão, depois ela guerra vamos ver

Faz n h'
.

E'
muito "marmanjos" servindo mesa,a os ,.oJe a menina ru- cozinhando, page::lI1do bebés, cos-

Vitoria, filha do sr. Saúl Sena. I turando ...

y�a Social I
O "Diário Oficial ca União",

publicou, no di s 1 i do corr en-

te mês, o decreto n" 11.101, de I11 do atu al , aprovando oRe·

gimento do DASP,

I
O decreto. que se compõe de

9S artgos, contem VII capitulos ,

desdobrados em IX secções. Tra
ta da í inalidade do De parta- I
menta, da sua organização, da i
competencia das Divisões e Ser- �
viços, do Conselho Del iberat ivo , �
das atribuições dos funcionarias Ie extra-numerar ios, dn hora rio,
dás substituições e disposições

VULTOS & FATOS
NATAL

Examiriaudo o seu presente e recor

dando o seu passado, dizia Machado d·�
Assis numa cronica da Nativ idade:

- ::\Iuclaria o Natal ou mudei eu?
I-lá nessa amarga In terrogação, de

um esp írito amadurecido pelos anos,
um conceito de suprema filosofia,
Festa ex clus ivamen te dos pequeninos, o

Natal constitue em nossa época, para
o homem feito, nada mais que um clia
assjna lado no calendár-Io por dois nü
meros ver-melhos e tendo a aureolá-los
Ul113 Cl'UZ,., Para êle não há mais O

passar grave, zombetei ro, elas horas, de
seu tempo saudoso de criança .. , É LlIna

: simples dat.a do Calendário cristão,. ,

Natal!
"Com o ou trói-a se festejava êsse cl ia"

dizem hoje os homens ele ontem",
Não estarão êles no caso elo Machado

el€ Assis envelhecido?
O Natal não mudou. Nós, os que saí

ram ela inf'ância, é que mudámos" ,

DH. SEHTORlUS

DR. VITOR CiUTIERREZ

(Jll1bes:
Amanhã, o Cantista R. F.

Clube dará "matinée" infantil,
�om início às 16 horas e, às 19

horas, um saráu, que termina�
rá à meia noite. I

I
-------

Estará ausente até princípios
da mês próximo, quando re
iniciará sua clínica

Hoje, o Limoense R. Clube
�fetllará saráu dansante, com

início às 21 horas. I DR. AGRIPA DE FARlA
Rua Vitor Meireles n' 26

Telefone n' 1405

Porto I'
CLINICA MEDICA

• Homens e Senhoras - Mo-
Sortimento novo de luvas

Iléstias
nervosas - Moléstias

de camurça, pelica e jersey. Mentais
Bolsas e ointos Consultas díárias das 5
'l'rabalhos de c�ivo. horas em diante

Casa

Molé stias dos rins e coração
O TONlCARDIUM tônico dos rins e do coração limpa a

bexiga, OI! rlns,!ls nefrite" areias, cólicas renais: aumenta as
urinas, '1'11'6 8.8 Inchações doa pés e rosto, hídropaías, ralta de
81', palpitações, dôres do coração, asma, bronquite asmática,
artêrlo-esclerose.

Remédio das senhoras
E' o tônico útero-ovário SEDANTOL que restitue a saüde

perdida pela anemta, palidez, magreza, fastio, flôres brancas,
regulador das visitas, das doenças do útero, ovários, evita
8S hemorragias, antes e depois do parto; contra todas as enfer
mídades das senhoras de qualquer Idade.

J...4eSÕeS do coração e asma
Use 11 CACTUSGENOL especíüco

contra hídropslas, pés Inchados, falta de ar, palpitações, abati
mento das vetas e artérias, bronquite asmática,

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 o

vigor dos músculos e dos nervos. Fortalece o sangue nas pes
soas anêmicas Evita tA tuberculoso, cíeateíza os pulmões doentes
com pontadas, tosse, dores no peito e nas costas, pernas fracas,
língua suja. Para a neurastenia, o desãutmo e s dispepsia, a
convalescença {; rapída .

Sífi+is - Reumatismo
SPIROCHETINA é usada nas molésttas do sangue, sUllIa,

eczemas, tumores, darthros, espínhas, Iístulas, purgações. Ierí
das, cancros, eserõrulas, reumatismo.

Único depurativo que limpa o corpo, tonifica e engorda.
Depcaítarías: todas 8S drogarias de Silo Paulo e Rio.

AS SENHORA.S DEVEM USAR
Em sua toílette íntima somente o MEIGYPAN, de

grande poder hlgleníco, contra moléstías C( ntegtosas
suapettas, irritações corrímentos, molés

tias utero-vegtnals, menítes e todâ sorte de doenças
locats e gI'IHHII! p:r�serVIJtI"o, Drogaria Pacheco, Rio.

A Estatística Militar, destinada 8

facilitar a preparação ráp.ida, e tão
perfeita quanto possivel, do apare
lhamento material das fôrças arma

das da Nação, exige que todos os

brasileiros lhe prestem cooperação.
Subtrair-lhe apóio é trabalhar con

tra o Brasil em guerra. (D. E. M.).

As autoridades responsáveis pela
fiel execução das Estatísticas Mili
tares podem exigir, sempre que hon
ver dúvida quanto à veracidade d.
qualquer informação, que cada in.
fo.rmante prove o que declarou. A
má-fé constitue crime contra a sec

gurança nacional. (D. E. M.).

Tem em «stock» os mais recentes. artigos
para crianvas; ternos de fina confecuão para
homens, caluados, cbapéus, casemiras e li,..

!lhos nacionais e estrangeiros, brins, roupas brancas, pijamas, etc. A FábrIca DISTINTA. está con
feccionando camisas para o verão a pre�os extremamente baixos.

Visitem as novas e �nodel1nas instalações de A CAPITAL, ii rua Canselbeiro Mafra, 8.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Nova Iorque, Dezembro (Interaliado, para "O Estado") _ A rádio, ,Só às autoridades interessa

de Roma veiculou a. notícia de uma batalha f'orrnidavcl entre [ugosla-
l rá, de-fato, o que sabes ares

vos e tropas eixistas, inclusive algumas canhoneiras húngaras do Denú-Í peito da "quinta-coluna" o (Lo
bio, Verificaram-se muitas baixas de ambos os lados. Em ações posterio-! _D_"_N_o}_o _

res, na Jugoslávia ocidental, as forças patriotas rctomurum cinco cida-; 'é'h"' ....m.._-..... - ......_...v""'-...
·

"''ô?'ãõliIIOI__�!11
desinhas. I -

Na No�uéga seis bispos .des�fi�ram abertamente os "quislings", comi San � U 8 n ti Io. estabelecimento de uma "Igreja Independente". Em certa parte elo ma-l u Umfesto que lançaram, lê-se o seguinte: "Lutamos por nossos mais ca-l
•

ros direitos. Lutamos pelo elireito ele trabalhar livremente, sem as in- i C O N TEM
justificadas interferências do Estado". O manifesto, ao que a "Reuters" Ideu curso, conclue com um apêlo a todos os sacerdotes para que con-:
tinuern suas atividades independentemente, quer sejam dtrni tidos por:
Quisling, ou não.

O povo de Creta, faz poucos dias, atacou as forças de ocupação,
e tem feito todo o possivel para auxiliar as ncursões aéreas ela HAF.
Cerca de 90 pessoas, entre elas quatro mulheres, foram executadas por
causa dessas atividades.

Na Holanda alguns campônios tiveram suas terras expropriadas
«por falta ele cumprimento elo dever de entrega de suprimentos". Na
Checoslováquia recente atividades de 10.000 guerrilheiros, operando na

Rússia Sub-Carpatica, resultaram na destruição, em um mês, ele 13 trens,
19 aviões, 34 tanks, 121 veiculos a 1110tor, 12 carros blindados, 28 de
pósitos, 93 tanques de petróleo e estações ele estrada, de ferro. Além disso,
mataram ou feriram vários milhares de soldados do Eixo., com cujos
despojos se abasteceram e se municiaram.

Na Bélgica, devido aos muitos atos de sabotagem, os nazistas decre
taram que, quando soar o alarma de incêndio, todo o tráfego deve parar
e os pedestres devem ficar quietos. As pessoas que espalharem rumores

sobre uma invasão aliada, são passiveis da pena de morte.

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

a acre e
civis na UcrAnia

Moscou, 23 (R.) - Dois mi
lhões de pessoas já foram assas

sinadas pelos alemães na Ucrânia,
segundo anunciou o presidente do
Conselho ucraniano. Numa única

aldeia, naquela região, os nazis

tas fuzilaram todos os homens e

torturaram até à morte 62 mulhe
res e crianças.

A

SUA 91(01'1<11\ I
·lAR�'�'-".

Siga a voz da experi
encia. Faca o que têm
fElÍto milhares de Senho
ras. que devem sua saude
normalizada e livre de

contratempos ao grande
remédio A Saude da
Mulher. Regulador. tôni
co. anti-doloroso, A Saude
da Mulher é uma garan-

lia contra certos sofrimen
tos que periódicamente
afligem a mulher em
todas as fases da vida
na puberdade, na idade
adulta, na idade crítica.
A Saude da Mulher

é o remédio que traz no

nome o resumo de suas

virtudes.

A LUTA CONTINúA NOS PAíSES OCUPADOS

CAS

Aparelhada para concertar Registradoras. Numera-
com o

deras. vitrolas, máquinas de escrever, calcular, coser.

San U u 9 n o I· a����I��S ��I::���COS� I·��:::�ID�C
L'o. DN.S.P. n: 199, da 1921 11 _

758 vs-lO

C:�1'1!lm.q. .-

......�.:�
.

Dr.. Edgard Pinto de Souza

Machado & Cil�
Agências e

Representccões
C.h" post.1 - 37

RUI João Pinto - 5

FLORIANÓPOLIS
I
i SLlb-cgtnt�s nOI princip.h
I muncípio$ do E.t.do.
) 17P.

I

ADVOG j DO -11.11Dr. Aldo Ávila da luz
Horário: () às l'l e 17 às 18
Escr. Edificio Amelia

Neto, sala 2.

IRes. Av. Rio Branco, 181

,I Florianópolis.
!

I
i

Médico - cirurgião da Cau de Saúda São S�bastião. formada D!
Faculdade de Medicina di! Ullivar3idada de 3àt1 Paulo. unja foi assistente

I e:elivo da Cildeira de Te!:niciI GirúrJica regida palo Pnf. Edmundt1 Vas-

I cancelos. Ex - assinante d� PNI. B liH:iIIJ MJnlene1!ra. Com prática da
mais de '1 anos na Clínica Cirúrgic:1. do Prol. Alípio Corraia Neto. Gllm

I estágio da esncia\i�ação m HHlJita! CharitIl de Barllm (Serlfiça do Prof.

I Sauarbruch)
e nas clíntcas dos Prots. lhnjelzn;J, di! IhmlJurgo, e Schmieden,

de Frankfort. Cirurgia di! Tiróide, estõmase. intestina d3lgada e grosso.

I figado e viu bítíares, seios, úsre. ovar os. rins, nrostata e bexiga,
í hérnias, hídroeele. vartcecele e varíz ss. Cirurgia dos OSS!H e articulações.
i É elconli'ada diariamente das 9 hs. da manhã ao meio dia, na Casa de

I Saúde São Sebastião. tel. 1.153 Das 15 às la da tarde, à H,la Fernando
Màchado 6, tel. 1.l!lS. Residencia: HlB Duarte Schulel n° 2, Tel. 1259

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSF OROS,CALelO

ETC

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálidol. DePluper.dol,
Etgotedol, Anêmicos, Mã••
que criam Magroa, Criança,
raquíliclI, receberão • toni-
ficação g,,.1 do orglnhmo

Nova tática
soldados

Moscou, 23 (R.) - Anuncia- tas e nas trincheiras inimigas, re-.
se que os soldados do general duzindo-se assim snas fortifica
Rodintsev, ao norte de Estalín- ções, para permitir os ataques
grado, estão empregando agora diurnos. Com êsse método, os
um novo método para embaraçar

russos estão tomando nm número
c dizimar os soldados nazistas. Sa- cada vez maior de edifícios an! padores, isolados ou em grupos,

: infiltram-se à noite nas defesas teriormente ocupados pelos ale
: dos campos de minas, nas casama- mães em Estalingrado.
I . _ _ _

7 de Novembro
Foi pago à ;Jrestamista Maria Sever ina da Concalção,

RESIDENTE EM FLORIANOPOLlS,
possuidora da caderneta n. 6532, o prêmio

que lhe coube em mercadorias, no valor de

Cr, $6.250,00
contemplada no sorteio de 5 de Novembro de 1942.

.�-4 de Janeiro
Mais um formidável surte to rea liza rá 8 Crédito Mú

tuo Predial, no dia 4 de Janeiro (4,deira),
com prêmios no valor de

Cr, $6.250,00
Não vacile, Adquira já a SUB, caderneta na séde da

Crédito Mútuo Predial à rua Visconde
de Ouro Preto n? 13.

Contribuição: apenas Cr $2,00

I
I
I
«Relojoaria

Rua Trajano n' 3
Anexa - Ofc.n a mecânica sob

a direção de

TRE-MEL

dos homens !!
8, Rua Troiano, 8

Padrões que encantam! Cores firmes ! Firmes como o amor

Não esqueçam, (asa Macedonia-(a casa que mais barato vende) J
1.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'LIRA JENIS ClUDE Dia 31 -- Grande baile -- uReveUlon» .-Surpresas - Jraje à rigür
'o CLUBE DOZE DE AGOSTO, comemorando a entrada do A�10 NO·VO, realizará, dia 31, o SRU tradicIonal

baile de São Siillestree - Dia 25, rVATAL�BAHjE-INFANTIL, corn inicio às 16 horas.
---

Farmácia «Espe���;�:l��"��ª�§=�_ç!º�_ºj_ª
do � HOJE S.a·ieira HOJE

farmacêutico NILO LAUS I =CiNf-'iE"X--CiNij�"ThEO;--;-ooiMp1tm�-t fONE i581 - - 'aME 1602 -
- FONE 1581 --

t A's 5 7 1/2 horas A's 7 1/2 horas A's 7 1/2 horas

r o T R A I D o R 4 vllluanca A's dos Repórteres
i Com Vitor Mac Laglen e do. s Daltnns.Iackie Cooper • 11

J-
-

,-.,

I

Hoje e ama nh� será 8 sua preferida
Drogas nacionais e e!itrangeiras.--Homeopatias.

Perfumarias.--Artigos de borr�chd.
Garante se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MÓDICOS
Cine jornal brasileiro D.!.P.

A voz do mundo Atualidades

Preços: Cr. $2,50 e 1,50
Imp. até 14 anos

Com Herman Brix
11"/12° episódios

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

Rua Trajano il.O 16 - S�de próprIa
:Reglstrado DO Ministério da Agricultura pelo Certtlleado

n. 1 em 20 de Setembro de 1958.
Endereço telegráfico: BANCREPOLA
CódiflOS usados: MASCOTTE 1 a. e 2a. edição

FLORIANOPOLIS
EMPRESTA ESPECIALMENTE A AGRICULTORES
Emprestimos - Descontos - Cobranças

e ordens de pagamento.
'Tem correspondente em todos os Municípios do Estado
Representante da Caixa Economlca Federal para a vendo

dali Apólices do Estado de Pernambuco, com sorteio
semestral, em Maio e Novembro.

'Paga todos os coupons das apólices Federa.is e dos Estados
de São Paulo. Minas Gerais e Pernambuco.

Mantem carteira especial para administração de prédios.
Recebe dinheiro em depósito pelas

melhores taxas:
c/c à díaposlção (retirada livre) 2%
C/C Limitada 5%
C/C A 't'iso Prévio 6%
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuracão para receber vencimentos em to
'·"&8· a8 Repartlcões Federais. Estaduais e MunicipatlS.

•••••••••••••••••••••••••

: • O ADVOGADO ACACIO l'fIO·

F�rma· E • REIRA comunica aos seus a·

• U . ela sperança.. migas e clientes que mudou

_! J..�. SUA FARMACIA ! o seu escritório para a rua

... Rua COnfim Mofra 4 e 5 --- FONE l.Sfj2.
c<Deodóro. n'' 23.

•
E· I

• (das 9 às 12 e das 2 às 5)
• ntte8� a dcmici lo i Residência: "La Porta Hotél"

., ti
- apartamento 112 .

••e".eG•• e�•• 15••••��.,•••• ú _C_a_iX_B_-P_o_st_al_1_10_f_o_11_e:_1_27_7_

R. Conselheiro Mcfro 4 e

Merccrdo,
FONE 1.642

5 (edificio do

Para as grandes festas do
�

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

desde já suas compras na

Casa Oscar Lima
SORTIMENTO RENOVADO

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

�Ban(o de Crédito Popular e Agricol·a
de Santa Catarina

Com Warren Hull
Os últimos episódios do

sensacional seriado:
Demonios do Circulo Vermelho

Com Randolph Scott, Kay
Francis e Brian Donlevy

Atualidades RIO Pathé News
(Jornal)

Preços: Cr. $2,20 - 1,50 - 1,00
Imp. até lO anos

_ -.

................

LEONOR DEUCHER
Enlermelra obstétrica (par

teira diplomada) Atende Da

Casa de Saúde S. sebastíão,
das 10 às 12 e das 15 às 17
horas

Os elementos colhidos pela Esta
tística Militar são absolutamenr
secretos, e servem sómente a· fins
militares. Negar-se a fornecê-los ou

mentir no ministrá-los constitue
crime rigorosamente punido pelas
leis do País. (D. E. M.).

��!�eEo�:�!�!;��� Itra esse terrivel mal
(CRUPE)

IInformações com o

Dr. ARMINIO TAVARES

r;::;��::� A MORTE DE DUCK JDIES
� Paticiparn aos parentes �
w e pessoas de suas relações, � (Por M��ret Davies·-Copyright da inter-Americana

o contrato' de casamento i para O Estado),
de sua filha LÊDA, com 8
o sr , Febrônio Tancredo de >�. .Holl�'wood - �ipn1br{) - (Por 1l11_aChucá.-IO.

Era sempre generoso,
, VIa Aerea) -- A'U�rte de um ar- nao havia nas suas atitudes qual-Obveíra.

g tista de cinema cada sempre acen- quer sombra de intenção perversa.

I
São José, 20-12·42 �. tuada sensação de melancolia, quer Sua pontaria era terrivel, e os la-

�. êles morram no momento mais al- drões de cavalos nunca consegui
�. to de sua glória, como a querida ram armar-lhe cilada de que ele

,OCIDOOOOOCOOOOOOO oc=ot>.n�� Carole Lombard, quer desapare- não se livrasse. Os que hoje teem

� a cam obscuramente como Roscoe trinta anos, um pouco mais ou um

� Osvaldo Neves de ülíveí- § Arbuckle, o "Chico Boia" - sem poucó menos, hão de recordar

Ira
e Maria Palmira da

�
falar no luto universal que desen- agradecidos as emoções que lhes

Oliveira cadeou a morte de Rodolfo Valen- proporcionou o b0111 e bravo Buck
tino, pranteado por milhares de .Iones.

I
Participam aos

'

parentes

I
"viuvas" inconsolaveis. É que, pe- Buck Jones acaba de morrer em

e pessoas amigas, o con-
.

lo menos, as glórias efêmeras de consequência dos ferimentos rece-

trato de casamento de seu Hollywood não fazem inal a niri- bidos no grande incendio do caba-
I

� filho FEBRONIO, com & I
guern. Na semi-obscurídão de inú- ré "COCONUT GROVE", de �r;:::;,

Fazendas, Arm arinhcs, Perfumarias, Pi- � srita. Lêda Gerlach mer-as salas cinematograficas do tono A primeira reflexão Cltle i;lss�
� 2 mund_? inteiro, os .artistas de cine- aCQ!lt.ecimento 11ó [lê. (ie�pel:tar llQ,[amas, Gravatas, Ar t.go s para Viagem, 1_.�eilO"

0-12-42 � ma dão ao "fan" Instantes de ter- espJqtq dQ leltm- é. de nus � des-
Entei'6s. e Ornamentos Vartado s, etc. __� � nura barata que Ilo entanto ÜQSW" !JlW fez uma ":��;;ue;l de mau 0·05-i;

_
�"""""""'"

I
;ijâíú perdurar pelos aliás afora. to com o herói de'" tantas avenh�ras

\J C M
...__ ",,-, .. l,j

II �
A • A

" I E eis q�le um dia aparece no [or- -tumultuosas da tela. O cenario que

:.
On5. efra, 11 Fone. 1.070

J
g Febromo e Led.a apresen- 8 nal, perdido en�r.e telegramas de logicamente deveria estar reserv:=t-§ tam-se noivos, 8 guerra é ele politica internacional, do para a sua morte era um cenarro

---------..-------- . i j
uma notícia de poucas linhas so- de vales pedregosos e montanhas
bre a morte do astro ou da estrela. abruptas, em combate com índios

rr-.
O bom e legitimo "fan" pode dar ou galopando através de um des-

1'1 ao procures eoaheeer o que

I
,Os. órgãos da Estatística Militar

"""""""''''''''''''''''oooa>DOCDOOOOOQOOCOCOOOCOOOClJOOD
de ombros, mas no fundo há de filadeiro à frente de um grupo de

-se pensa nas esferas oficiais; tem aporo legal, quando Intimam Alfaiate CARIONI. o melhor sentir uma certa amargura. É o "cowboys". Mas Buck Jones mor-

'são segredos dificeis de guaro
o produtor e o vendedor a mostr�r Rua Tiradentes 16 tempo que passa. Os moços, que reu apenas num sofisticado cabaré

dar (L D N)
o que possuem �m seus estabeleci- •• ainda não se habituaram à idéia urbano, depois de uns goles de

• • • ••
. mentos. (D. E. M.). de ver se extraviaram no caminho whiski. Foi uma morte ingloria.

da vida os amigos e companheiros, Provavelmente nem o seu obediente
teem a estranha impressão de ter cavalo branco estaria à porta, es

perdido um velho conhecido. perando inquieto o chamado do
Agora, por exemplo, desaparece dono. Mas que importa, afinal?

o bravo e resoluto Buck Jorres, de Façamos de conta - como mais
tantas fitas em série, "chevalier ou menos sempre fazemos com os

sans. peur et sans reproche", sal- artistas de cinema - que havia
vador de mocinhas e terror dos dois Buck Jones: o homem igual a

bandidos. Montado no seu dócil todos os outros, e o impoluto he
cavalo de alvura deslumbrante ele rói do Oeste. Quem morreu foi o

percorria em galopadas loucas as primeiro. O segundo permanece
planuras do Oeste selvagem, descia vivo nas enternecidas memorias
rampas incriveis, saltava de enor- dos "fans" que já vibraram com as

ll1CS alturas dentro de lagos cujas suas alucinantes e inverosimeis
águas se faziam algodão para não aventuras.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IN BOAS FESTAS
o ESTADO recebeu cartões, car

------,------__......__......._........._-=- tas e telegramas de bô as festas das

D A'RAUlO' OLHOS, OUVIDOS nessoas e firmas abaixo menciona-

r. -NAR'iZ' GAQGAN TA
das: Comandante e oficiais do 14°

I n
B. C.; Comandante, sub-tcn., sargen-

---- - ii j tos e praças do Corpo de Bombei-
l'OS de S. Catarina; sr. João Alcan

I tara da Cunha, digno diretor Regio

II nal dos Correios e Telegrafos de
Santa Catarina; dr. Mohair Thomé

i de Oliveira; da comissão promotora
I da construção do Hospital "Bea

I triz Ramos"; srs. Alvaro Silva, Car-

Ilos de Souza, Mário Fernandes,

D MADEIRA N:::\/ES ·d· . j' . Pom pi iio Silva, Fridolino Rosa, Ma-
r. I r..,. V - me ICO espeCléi Ish em noel Ribeiro, Lúcio Sousa, Adernar

Ferrei ra e No rmelia Ramos; T. Ja-

DOENÇAS DOS OL��OS �:;tit �!�lo����s�:frl�)�R��AdeM��:
Curso de Aperfdçoam�nt.o e Longa Prática DO 1:110 de Janeíro I nel�'o); A E?u�tahva d?� .Est�do.s

C I Pela manha: as terces. quintas e sabndos, das 10 ás 12, Umdos do �tas,J e a �qUlt"tJva rei,'
onsu tas horas: à tarde. diariamente. das 15 as 18 horas restres, AClden.tes! fransPo,rtes S.

Cousultórío: Rua João Pinto n, 7 sobrado _ Fo uo: 1467 �., doa Orga.":lzaçao �ar.ana-Sant�
R 'dA '. R P 'd' C·

l • C�tanna� União Jornalistica Brasi-
e81 ",ncIS. ue resi ente outmho, 28. Ie i ra (Sao Paulo); Press Informa-

t ion (Sucursal de Campinas, S. Pau-

Jiu'eph·I"Ui S/�W.fllidt.on lo); Linótipo do Brastl S. A. (Rio
'\I�' U� "n �y :,t n !deJaneiro); sr. J. Medeiros Junior

M E I (Rio
de Janeiro); Companhia Me-

D I C A Ihoramentos de São Paulo; e União

Doenças de senhoras e crianças. I (Rio de Janeiro); Companhia lVIelho-

CONSULTAS.' das 10 a's 12 e das 1'· a' .. 1'1 horas
ram entos de São Paulo; União Bra-

lAu '1..:r sileira de Imprensa (Rio de Janei-
Rua F. Schmidt. 39 (sob.) I 1'0); do Chefe e oficiais da lSa Cir-

MARIO WENOHAUSEN (d' 1 ti I' cunscrição
de Recrutamento, do sr.

-, Figu�;r:deO �e il1 dr. Ivo d'Aquino, muito digno Se-

de Medicina da Universidade do Brl. "' l.ac·1 cretár io da Justiça, Educação e Saú-

Ex-Interno do Serviço de Clínica Médica do Profesl' svalde Oliveira I le ; do sr. Otávio Oiiveira, com pe-

médico do Deoartamento de Sag!lt I
tenie direto r do Tesouro do Estado;
dos cap, ten. Howard A. 'White, 1°

CLIN!CA ME-D§CA I ten. Thomas D. Aitken , Jr., e ten.

S !
I

I Roy T. Davis, J1'., distintos oficiais
da gloriosa Armada Norte-america
na, presentemente nesta capital; de
Pedro Xavier & Cia.; da Vulcaniza
dera Leonetti ; dos dedicados repre
sentantes da "Panair " nesta cidade,
srs. Sir iaco T. Atherino & Irmão.

t
�
li
li
I'

li
"
;
I'

I
1

I
I
i:
i:

D,. A U·
�

r:U STO DE -PAU lA Diretor_�.O H�SPital' I o nosso diretol�: professor Altin o ii
f. . \I ' "" de Ca! ld�tL .

de Flores, recebeu o seguinte fonogra- IPlorlanónnlis . "O d' t' funcioná IResidência e Consultório' Rua Vise d d OlP t 51
ma. s,. Ire ores e uncronarros I

••
.L o OD e euro re o da Telefônica se comprazem em I

. .
(prÓXIIDO ao Teatro). cumprimentar ao Ilustre amigo, de- I'Oírurgía geral e Doenças de senhores. sejà nd o-l he muitas felicidades no

Ftsloterupía: Diatermia, infra-vermelho e Ultra-Vluleta. decorrer. d o An? Novo. fazendo v�- i

CONSULTAS' DI'a 'a t à 11 30 d 15 à 8 b
tos pela pvosperida d e de O ESTADü, 11'11 • - ru rnen es � . e as s 1 oras

q,ue tão acertadamente dirige. _.

IFone l.ô44 (Ass.) Juan Ganzo Fernundez -

I,-----------

I
Norberto Rihl -- Franklin Ganzo i,

Dr. SAV A�S LACERD.A\ -- T. Carlos Gal!.zo Fernandez". .....,.....,_""""'cw..................._""""...
·

...''''''"''.........''''=..,_.......,..,�_��.

Oculista do Caniro de Saúde e do Hospita! de Caridade ' A todos êsses bondosos amigos, O -------------------------

�x.Íi!terllO do Sei'viep do Professor Le�nidas Ferreir� e ex .. esraetarie deli ESTADO agradece, retribuindo, da

l:jerVlços do dr. GabrIel de Andrade Oho) e dr. Pereira Gomes (S Paulo)
mesma maneira, os sinceros votos

CUnica e drufli'llia de: OI_lUlAS. oe il"\.I1U�·ftlP, de Bêas Festas e prosper idade que
� _nv. v .. illW'VóD nos foram enviados.

NARIZ e GARGANTA
Consultas: das !6 às 18 horas

Rua Felipe Schmidt, fi, FOGe! 256
Resldencla: Conselheiro Malre, 77-FLOl<jAl'�OPOLlS.

Especialista, assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

l.- E Pela manhã, das 10 àS' 12
onsultes. A' tarde. das 3 às 6

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

üre,

Dr.

Moléstias internas de adultos e crianças.
Consultório: RUa Felipe Scbtnldt n. 38 - Tel. 1426

Resideucía: Rua Visconde de Ouro Preto D. 70 ._- 'I'el. 1523
ATENDE CHAMADOS À NOITE. - FLORIANOPOLIS.

I" Dr. Antônio Moniz Ide Aragão
MÉDICO

Cirurgia e Ortopedia.
Clínica e Cirurgia do
tOraR. Partos e doenças

de senhoras,
CONSULTORIO:
Rua TrajaDO, 33.

Diariamente das 15 às

'��'fíl'Ul'O D� Ol�HNUS'l'!fn

CU�!CO

Dr. Djalm� Mcellmann
Formado pela UDlverELJ.vie (i�'

Genehra ttiuical
Com (Stâtlca nos b08pltl:t!s europt.\lJ<
CUnlca médica tW geral, pedlalr'a
doenças do slste>:!i8 oerVf)g(�, ap8rt>·

lho genlto-urlnürto do bOffil:'Ju'
e da ullllber

Assistente Tl-cr;ico
.

Dr. Paulo T av,,::<res
,-'urso de RadiologIa Clín'cl 00m o
ir. Manool de Avreu l'llmpanor'o
S!l.o Panjo). f!1pec iliiz"rln em H:
�:eoe e Saúde f'úb\!c", via llni'l<er.
�!da.de do Rio de JpDeko.

Gabinete de H3íO X
EiectrocaídiogrMia clínica

l'i/\etat)üiisrrH, tiasol
Son.ja�fm PU(íl1enal
Gabinete de !iSiOieracla

Laboratório de microscopia e

análise clínica
Ror! Fernando M&dj�do. ti

Telefone 1.195

I
I

I I
I
....--""""----�=- ........_-_...

F,\ r'Ui. t<i��fnigio
CLLNICA -MEDICA
Molestiâ8 internas, de
Senhoras e Crianças em

Gerai

ICONSULTORIO :

Rua Felipe Schmidt--Edifl
cio Amélia Neto--Fone 1592
9 ás 12 e 14 ái 17 horas...

RESIDENC1A'
A II. Hercilio Luz, 186
- PílOne: 1392 -

FIORfAN\JPOtt"

Dr. ARMINIO TAVARES
OUVIDOS • NAms - 6ARGANTA

CONSULTÓRIO:
Rua João Pinto. i - Fene 1.ft61

I RESIDÊNCIA:

���ua Bocaiuva. 1Ft - Fone l.l.I5S'
AHEinde a chamados
14

Caspa T
LnOSA f.

Uhimos estilos de finos
ILI I 5

receber

rCXXJCOOOO�ocooaoooOO<l<XJCCO�� Q. G. Aliado na África do Norte,

I
Giraud estava a ponto de pular

� Targino F. Vieira e SG- � 24 (De David Brown, correspon- para o tombadilho (lo submarino,
nhora participam aos

�.
dente especial da Reulers) - O quando uma onda apanhou o bote.

� parentes e pessoas de . general Giraud, atual comandante O general perdeu o equil ibrio e

§ suas relações, o contra. I das fôrças francesas DO Norte da caiu nágua, mais foi iruedi atamen-

º

�
África, por pouco escapou à 11101'- le salvo pelo seus companheiros. O

� to de casamento de I ie, quando caiu ao mar, na oca- submarino britânico, após, sub-

� sua filha 'MARIA DE si âo em que subia a bordo de um mcrgin e navegou a toda velocida-

�
LOURDES com o sr.

� I �lIbl1larino britâni�o, durante a sua

.,'
de. �a manhã segl�inle, e�t_abeleeell.

Paulo IVIalty fuga da França, Justamente antes contato com um hldro-avlao, como
I do desembarque dos. aliados, em 81 estava. planejado. Precisamente

a � de novembro. Por dIVersas nOI les, quando o bote de borracha, con-

g Jorge M. Malty e se- S em começos ele novembro, o rcfe- duzindo os pasageiros, se dirigia
� nhora participam aos � rido submarino permaneceu ao lar- para o hidro-avião, foi avistado ou

� parentes e pessoas ami- I
ga da costa francesa, subindo à su- tro avião. Como não era possiveI

l pe!'ficie apenas à noi te, pm-a reco- identificar imediatamente o

ap,
a

: gas, o contvato de ca- ,lhe!' a triplllação e recarregear as Irelho, todos os que se achavam a.

5 samen to de seu filho

�
balerias. A bordo �I(! submarino, bordo (�O subll1ari�l_o ;�e esconde-

S PAULO, com a srÚa. encontrava-se o OfJClal !1orl.e-mlle-I.l·am, ate que o aVIa0 tIvesse desa-
q

Maria de Lourdes �
ricano capitão Jeraud Jiercht. No pnreci(lo, o que aconteceu 10 mi-

� Vieira � I
dia 4 de novembro, o comandante

I
nutos após. Giraml e seus compa-

� f I
do submarino recebeu ordens ele nheiro entraram rapidamente na:

ll1ante-Io submerso a 60 pés de, embarcação, transferindo-se em se-

� D<DmaaD�D<lOCODOOODOOODClC� I
profundidade em determinado por- II gUida, para o hidro-avião. Poucas

� � to. Quando o periscópio atingiu à horas antes da fôrça expeclicioná-

�
PAULO § ,superfície, o ob�ervador viu 1Il11.a I ria aliada haver desembarcad?y

I
e

�
� lampada na praIa, sendo tranSilU- I achava-se o general em companhla

MARIA tidos sinais que diziam: "Espere telo general Eisenhower, coman-

!' confirmam 11l1la hora". Mais tarde, um bole! dante-chefe elas fôrças aliadas. ()

�•
•

•

1 A �
tripulado por quatro homens se j capitão foi ontem condecoradO'

F pohs, 23/42/.2 B aproximou elo submarino. As sen-: pelo general Eisenhower, como.

�
,

I'
[inelas de bordo identificaram o prova de reconhecimento pela sua

�",,,,,,'..'o,nooo,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, general (�it'allll, seus filhos e ou- participação na fuga do general
•

''''''''''''''00000000 ,Iros oficiais franceses. O general Giraud.
770· m=_DUCJOOOCJOoanaoaa3�;.'i

acaba

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

��,'�� ......,_..,."_.,,,_,_._.,"C2""""........._.......
SE'.das estampadas e lisas

I Perfumarias, armarinhos e
,
t modas. Linhos inglp.ses.
l O PARAISO

I Rua Felipe Schmidt, 21

�
Alfaiate CARIONJ. o melhori

K
Rua Tiradentes, 16.

FaJeceu conhecido en- !�J��')�,e2i4r�. �.?rt':,!��ISo .

conhecido engenheiro João Emílio ISantos Segurado, construtor de
maior parte elas linhas ele elétricos
que ser"em esta capital.

IO engenh·eiro João Emilio San
tos Segurarlo era pai elo arquiteto
Jorge Segurado, construtor do Pa-
vi I hi'io Porlugl1('s na Feira i\IUI1-
diai de No",\ Iorque. __....."",..............,..,... ...== ___

6'

Vendas à vista a prazo

o general Giraud quase
morreu no I�edile·rrâneo·

Tamancaria oderna
A INSTALADORA DE FLORIANÓPOLIS, anexou ao

seu estabelecimento uma Secção de tamancos, o que há
de mais moderno.

E' hoje o calçado da móda, é recomendado para
época de verão, uso de praias e mesmo pal'a uso diário.

Mão compre seu calçado sem primeiro visitar a

TAMANCARiA MODERNA li rua Trajano n. 11 - anexo à
Instaladora.

Vendas a varejo e pai atacado. Aceitam-se pedi
dos do Interior.

..

/
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GASOGENIOS
TI PC) "C. oE. O."

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

r

I 013 mais aperfeiçoados e de melhor
materícd, Entrega imediata.

P.H�Çú3 especícde para revendedores.
Peças avulsas.

FABRICANTES:

x

GASeS I L LiDA.
Rua da Conceição N.o 343 a SÃO PAULO

OS �IARINHEIROS GREGOS TEEM O SEU LAR, GRAÇAS AS
MULHERES

Londres, Dezembro (Interaliado, para "O Estado") - As mulheres
gregas organizaram a Casa dos Marinheiros, em Bayswater, em Londres.
Nessa casa os marinheiros encontraram um lar tranquilo. As mulheres
gregas trabalham no quadro dessa casa, como interpretes, estafetas,
etc, Sabe-se que a marinha grega passou por momentos dos mais duros.
Apesar de todos os torpedeamentos, os marinheiros gregos continuam
-com a mesma coragrn, o mesmo espírito de sacrifício, os combates.

Dizem os marinheiros que até agora o melhor lar que tinham era

aquele organizado em Lisboa, por um nobre grego, mas este organizado
em Bayswater lhes parece ainda melhor.

I E M P R E S A oror R E X .,I
Transporte de Cargas

DOMICILIO A DOMICILIO
Viagens diretas em caminhões proprios para:

Bom Retiro, Lages, Painel, CorrelajPinto, Ponte Alta,
Curitibanos, Campos Novos, Cruzeiro e vice- versa.
E� COMBINAÇÃO EM LAGES PARA: Campo Bélo,
Anita Gatibaldi, Ve car!a, Caxias e vice-versa.

Aceitamos cflrg�s para recespacho junto à Es
trada de Ferro em Herval (Cruzeiro) ..
Agência em Lages: Agência em Ploríanépolls:
Rua Correia Pinto, 59 Rua Alvaro de Carvalho,2

Telefone 1.677

"O Lira Tênis Clube de
Florianópolis, por sua Di
retoria, deseja a todos os

seus associados BOAS FES·
TAS E FELIZ NATAL".

Na não há mais lugarFranca
�

CP /I

Ia
pal�a eslI�angeiros . .

Nova Iorque" 23 (U. P.) - A bulhar por conta de emprega- Ileada pela emenda publleada
rádio emissora de Berlím in- dores, os estrangeíros interna- pelo "Joul'nal Officiel" na

formou que o Secretário 110 dos na Franca desde a assina- qual se diz que para os estran ..

Trabalho do Govêrno de Víehí tum do Armistício. A situação I geíros "já não há lugar na vi ..

foi autorizado a obrigar a trn- legal dos estrangeiros foi rnodl- i da econômica da França".

Doenças de Senhoras.Vias
•

Urinárias.
Tratamento especializado

das aíe cções do, aparelho
genital feminino (Uter«, Ová
rlos, Trompas, etc.). Tra
tamento moderno, por pro
cessos elétricos da GONOR-

grandes quantidades de leite condensado e de carnes congeladas. RÉ:\ AGUDA E C fiONICA
Outra questão que prendeu :1 atenção do Comité foi a do trabalho E TODAS AS SUf\S COM-

a.grícola. A falta (�e tra.bf�ll�adors será provavelmente uma das maiores di.! PLICAÇÕE�, 80 b c entro-
f'iculdades do per-íodo mlewJ da post-guerr-a. Os camponeses e outros tra- i I e endoscópí co ( U R E _

balhadores em fazendas estão quase todos dispersos. Ou foram deporta- T R O S C O P I A ) e de la bo
dos para trahalhar nas fábricas de guerra do inimigo, ou então como

r8 torto.
prisioneiros ou então servindo nos exércitos aliados. Assegurar o rc- Fisioterapia _ Diatermia e
torno dêsses homens ao trabalho, antes das estações vitais de seruea- Infra.Vermelho.
dura ou colheita, não será tarefa facil. CONSULTAS: DJS 10.12 e

Enfim, são muitas a sdificuldades, E foi para solucioná-las que o das ::l.5.
Comité se reuniu. CONSULTORIO: Rua Tira-

dentes, 14 Fone: 1663.
RESIDENCIA: Rua João Pinto

.................,._· ••• • • ·._· w • ·............. 9. Fone 1607.
.

760 30 v ·6

CASIMIRAS INGLESAS
Padronagem exclusiva

O PARAISO
Rua Felipe Schmidt, 21

Agricultura afim de estudar as medidns a �CI'Cll1 tomadas, com relação
aos problemas alimentícios que sohrevirúo depois da guerra.

Revelou-se durante as discussões não haver muita probabilidade de

se poder utilizar a ria.vcgaçâo marítima, nos priruci ros tempos de após
guerra, corno meio de transporte de gado procedente de países ultra

marinos. Lrna idéia muito apoiada foi :1 de aumentar os rebanhos por
meio da fecundação 8,rtificial. Nesse meio tempo, podiam-se importar

UNICO)ALfAIATARIA «O

Florisbelo Silva
Ternos sob

. meQida-Casemiras nacionais e estrangeiras.
Brins de primeira qualidade-Caroás-Iinhos, etc.

Servi(o garantido-Prontidão

Alfaiate CARIOMI, o melhor!
Rua Tiradentes, 16.

Q "OAluga.se um, bem

1
nar. espaçoso, com ou

sem pensão, com 2 janelas de
frente, à rua Tiradentes, 18.

( (sobrado). Tratar no mesmo .

...._•••_•••_ _
-

_ _ _............................... 10vs. - 6

o alfaiate elegante da cidade
Rua João Pinto, 21
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Edifício La Porta) l�_.4gradece aos seus ami-

gos e fregueses as aten
ções. que lhe foram dis-

� pensadas em 1942, for- �
� mulando votos de Bôas �
I

Festas e Felii A110 Novo. �
I

2412-42 - .}1-12-42. �
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N. - 773

A TINTURARIA GUARA-
NY tem a satisfação de de
seier aos seus fregueses Bôas
Festas e Próspero Ano Novo.
N°. 784

A MECANO'GRAFA dese ie
aos seus amigos e fregueses I
Bôas Festas e Feliz En trada
de Ano Novo.
N°. 785

,
A ALFAIATARIA PEREIRA

cumprimenta os seus fre
gueses e amigos, dese iarido
para todos Feliz Nete! e Prós
pero Ano Novo.
N°. 786

A CASA MALTY tem o

prazer de cumprimentar seus

amigos e fregueses, com vo
tos de felicidade para o Na.
tal e Próspera Entrada de
Ano Novo.
!'v 0. 787

A CASA DAS FRUTAS, de
Artur PolJi, formúla aos

seus fregueses votos de fe
licidade para o !'vatal e Ano
Novo.
tv, 788

o RESTAURANTE ESTRE
LA, de Lirnorigi & Evange
lista, envia aos seus amigos
e r::1ientes votos de felicida
de pelo transcurso do Natal
e Entrada do Ano Novo.
N°. 789

A CASA MISCELANEA de
se ie aos seus numerosos ami
gos e clientes Bôas Festas
e Feliz En trada de Ano
Novo.
N°. 790

A GALERIA DAS SEDAS,
de Jorge Barba to, cumpri
mentando seus clientes e

amigos pelo transcurso do
!'va tal, deseja a todos Feliz
Entrada de Ano Novo.
N°. 791

A CAPITAL, de Oscar Cer
doso, envia aos amigos e cli
entes cordieie votos de Bôas
Festas e Feliz Ano Novo;
!'v' 792.

A CASA MENDES,
�

neste
enseio, éumprimenta aos seus
amigos e clientes, desejando,
para t.odos êles, um Natal
Feliz e Próspero Ano Novo.
N' 794.

A INSTALADORA DE FLO.
RIANOPOLIS tem a satisfa
ção de formular aos seus fre
gueses e amigos votos de fe.

EH iCS mr
o ESTADO Quinta.feira, 24 de Dezembro de 1942

Rllti 4

Xlais lima vez, o Natal de Jesus ocorre com o humanidade
encharcada de sangue, caberia de luto, mergulhada em pranto,
desespero e dôr, dividida e convulsionada pela guerra.

Mais UlJla razão para que, neste dia sublime, elevemos os
nossos corações, couiicuües, à Divindade e mos Iremos que não
queremos perder a fé nos prodiqios consclatlores ela sua supre-
ma misericordia.

.

Quanto maiores forem as atribulaçôes do mundo, maiores de
velll ser a proptiqaçiio e a resistência ela crença em Deus,

a espetáculo tremendo que nos oferece esta aiualidade sinis
tra não pode, ainda que as circ unstãnc ias o queiram, prouocar
e justificar o nosso esmorecimento.

Todos os males profundos, políticos, sociais e econômicos,
que há 20 anos vêm-se abatendo sobre o planeta e que se assina
lam por sucessivas discórdias, pelos desmandamentos da fôrça
bruta, pelo materialismo ideológico, pela extensão da miséria,
pela subversão das velhas e sábias normas jurídicas, pela pros
cripção das leis morais, tudo deriua de um [urulumental dese
quilibrio operado na conciência humana com o seu. desvio dos
princípios cristãos, que anieriormente possibilitavam aos ho
lllens o máximo possível de concordia, tranquilidade e bem-estar.

Consequintemenie, esta é uma hora de ex.uiaçiio para os ho
mens. A oolía do obscurantismo, da barbaria, d« uiolência, do
sacriléaio, do aieismo, engendrando a deliquescência dos costu
mes, o apetite dos prazeres materialistas, a viuidez exibicionista
pelas posições, o açodamento na escalada dos postos e honra
rias, o desprezo pela educacão individual e pela preparação cul
tural, e tantos ouiros característicos da anormalidade calamitosa
prevalecente no nuuulo, tudo é para ser levado à conta dos des
regramentos e dos érros em que a humanidade têm perseverado,
em consequência da ação 'tenebrosa de [ôrças ocultas que, con
[iscando a liberdade dos povos e Suprimindo os direitos em que
se nutria ,a propria dignidade do ser humano, implantou o domi
tiio do mais nefando [arisaismo político de que há lembrança
na história e do que dão patente testemunho as ideologias for
jadas pelos taumaiurços qnerreiros,

Consequinietnetüe, sem que o rebanho humano regresse, con
trito e penitente, ao aprisco da Fé; sem que, através da Fé, bus
que êle alcançar a proteção de Deus para o seu destino melhor,
não será possível à humanidade libertar-se da pavorosa anarquia
em que se debate e em que se destrói.

É preciso ter fé e esperar; ter fé e coragem; e no dia em que
se celebra Qj maior festa da Cristandade, a do nascimento d'Aque
le que veio ao mundo para salvar os homens com a lição da sua.

doutrina e o exemplo do sell' martírio e da sua magnanimidade,
todos os auqurios que possamos [ortnular são para que isentemos
os nossos corações de angústias e rancores, e eleuetnô-lo puro,
humilde e crente até ao solio celestial de Jesus, !Huna oierenda
votiva de renlÍncia e contriciio,

Infelizmente, 110 instante em que a terra e os mares da Eu
ropa e dos outros continentes se tingem de sangue, não é licito
formal' simples votos [esiioos e cordiais. Impõem-se tambem os

graves auçurios que se dirijem ao espírito e à conciência das
criaturas atribuladas e inquietas, para que concentrem o pensa
mento no ,refúgio divino da esperança e da consolação, que é a
Fé na Divindade, aprendida no regaço materno e na inocência
da vida, e que não 110S deve abandonar, porque mais [orte e re
sistente escudo moral e espiritual não póde existir.

D. N.

- Comemorando êste grande dia, cuja evocação
nos é tão cara, e cujo sentido cada vez mais se

impõe, teremos fechadas, amanhã, as nossas redação
e oficinas, não circulando O ESTADO.

e Ano

I
AS NOVAS INSTALAÇõES DE

A CAPITAL
•

A conceituada casa A CAPITAL, de
propriedade do sr. Oscar Cardoso, depois
de uma reforma no prédio, inaugurou
as suas novas e modern ísslmas vltrtnas,
as quais deram ao estabelecimento as-

licidade para o Natal
Novo.
N' 776.

A RELOJOARIA ESME,
RALDA tem o grato prazer
de augurar votos de Bôas
Festas e Feliz Ano Novo pu
ra os seus distintos fregueses
e amigos.
N' 777.

pecto distinto e elegante.
É digna de encômios, pois, a iniciati

va do sr. Oscar Cardoso, que não pou
pou esforços no sentido de proporcionar
aos seus numerosos fregueses um esta
belecimento que honrasse ° nosso co

mércío.

Florianópolis conta, assim, com mais
uma casa comercial capaz de ser com

parada com as que melhor existem no
PEDRO XAVIER 8? CIA, gênero.

formulam aos seus amigos e Felicitamos, neste ensejo, ao propr íe

fregueses votos de felicidade tário de A CAPITAL formulando votos

ln d N t I I de constantes prospei-iãades.
pe a peseegem o a a e

desejam, também, Feliz Eri- Casna ! LOÇÃO MABAVI.
trada de Ano Novo . LHOSA I
N' 775.

Artigos para senhoras!
SEDAS ESTAMPADAS
Os mais lindos padrões
O PARAISO

Rua Felipe Schmidt, 21

Chega a Montevidéu
o navio.escola

cSagres»
Montevidéu, 24 (D. P.) - Fun

deou ontem, neste porto, às 18 ho
ras e 10 minutos, o navio-escola

OSVALDO GOULART, pro,! português Sagres, procedente da
prietário do "Salão Record" I Argentina. Estão sendo organiza
deseja aos seus distint s f � das nymerosas homenagens á tri-

o re pulacaogueses Bôas Fe s tas e Feliz .;;;;;;;;;;:;;;";;;;;;;;';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;:;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;:;;;:;;;Ano Novo.
N·738. I
TEODORO FERRARI, pro-Ipri�tário da C:0nfeitaria Chi

qUInho, deseja aos seus inu-
meros amigos e fregueses I!um feliz Natal e um Ano
Novo cheio de Venturas. JN°. 977 7�1�1----�-----

L O J A
Aluga-',e excelente lOja

com vitrina grande
Editido Cruzeiro

R. Felipe Schmidt, 52
Tratar com Tom Wildi,

(. Pcs�al 115

as instruções da sua bula. Parmint
alivia prontamente os aborrecidos O derrotismo e o pessimismo',
zumbidos dos ouvidos .. As narinas são armas da "quinta-coluna" ..

obstruidas despejam o catarro, a _(L_o_D_o_N_o_)_o _

respiração se. torna mais facil e I III dcessa o desprendimento do muco I fi nga-se OU ven e-se
nasal na garganta. Parmint é agra- Otima residencia, com gran"davel ao paladar.. As pessoas que I de pomar, ao lado da Estaçã�
sofrem de aturdImento catarral, I Agronômica. Tratar à Rua Tra-

2 1
farão bem, provando êste remédio. I jano 7.vs -

Progride o avanço russo
MOSCOU, 24 (R.) - Prosseguindo o seu avança.

pelo fel'rocarril que leva a Rostov, os rUESOS ocuparam
a cidade de I{umensky, a 120 kms. daquela praça
forte. Além disso, dezenas de povoações Eor c rn recon

quistadas ,quase todas pequenas, mas algl.lmas delas de.

I
singular importiincia estratégica. A tomada de Ka
mensky indica que, em 2 dias, as forças ruesas ovon

,çaram 80 kms. Se elas chegarem a Rostov, ficarão cer -

1
cados 600 mil alemães, italianos e rumenos.

Galgou os Pirineus em 3 dias

'I Lisboa, 24 (R.) - A imprensa dá notícia da aven-
tura de que foi protagonista o sr. Carlos Ponce, cônsul

i do Uruguai nesta capital. O s n. Carlos Porice, que no

I ano passado per-dêra um braço, vinha da Suíça, onde.
fôra em busca de rnelhocas para sua saúde, quando os
alemães ocuparam todo o resto da França. Poro es

capar às dificuldades que a "Gestapo" decerto criaria.
lo sr, Ponce atravessou a pé, em 3 dias, os montes.·

I Pirineus.

,; Weygand preso pela Gestapo! I bon;bardear�m os quarteis e

Londres, 24 (R.) Soube se on aeródromos raponeses de Rangon
tem que o velho marechal Wey- (Birmânia), onde os estragos
gand , da França, foi detido por foram enormes.

ordem da "Gestapo", encontran- •

do-se num campo de concentra- Avião solitário

t ',

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 periodo de festas;
estão às vossas ordens todas as centrais da Companhia T'elefo
nicas no estado, com seus rápidos fonogramas e serviços de confe
rências interurbanas. 779

'AUfIiD .-

ção,

I, Submarino· destruido
Cai 'O, 24 (R) - o navio de

guerra grego "Rainha Olga"
destruiu no Mediterrâneo um

submarino do "eixo".
•

Bombardeio de Rangoon
Nova Delhi, 24 (R.) Á luz

do dia, um grupo d e "fortale
zas voadoras" norte-americanas

Mti II eu cn. 9 o

Melburne , 24 (R l-Um aVIa0

solitário j ar o vês lançou 12 bom
bas sobre Po: to }.1ore�by (Nova
Guiné). Não houve danos.

2 navios lncendlsdos
Londres, 24 (R.) Doia

navios alemães de abastecimen-·
tos, que navegavam ao longo>
do litoral holandês, foram in
cenrnauos por aviões britânicos.
Um dêsses aviões não regressou.

Um nome! Um símbolo! Uma garantia!

CAS�A R.ADIOLUX
Rua Conselheiro Mafra, 7 (Edif. La Porta)

End. Teleg. "Radiolux" - Florianópolis
Empório de Louças, vidros e artigos elétricos em geraL
Depositário dos lâmpadas PHILIPS, para iluminação.
Instalações de LUZ & FÔRÇA, em Florianópolis e í.n.terdor ;
780 IS vs. alt,-l

A CASA ATANASIO tem o

prazer de desejar aos seus

fregueses e amigos Bôas Fee
tas e Feliz Entrada de AnoO ALFAIATE CARIONI de- Novo.

seja aos seus distintos emi- N' 774.
gos e fregueses Bôas Festas
e Feliz Entrada de Ano Novo.
N' 793.

Alimento para os pobres
Hoje, pela manJ:tã, foi

í

n i
ciada a distribuição de pães
e gêneros alimentícios para
os pobres, no Coreto da
Praça 15 de Novembro, pelas
Samaritanas da Cruz Ver
melha.
Convidando-nos para o

ato de distribuição, estive
ram nesta redação]as srtas.
Ru te Silveira de Souza, Olga
de Morais Lima, Matilde
Feliz e Maria Rosa Bruno.

PARA ALIVIAR
OS ZUMBIDOS
E A DIFICUL
DADE DE
OUVIR

,

Se V. S. sofre de aturdimento
catarral e zumbidos nos ouvidos,
compre na farmácia um frasco de
PARMINT e tome-o de' acôrdo çom

Faleceu o autor da
opereta «Casta

Suzana«
Bueno Aires, 24 (D. P.) - Fa

leceu Jean Gilbert, autor ela músi-
ca da Casta. Zuzana, opereta repre-·
sentada em todo o mundo. O autor
agora falecido nasceu em Hambur-
go, há 64 anos.

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

�nho Crelsltade
"SILVEIRA"

G,.nd. Tórdco

'.

'1
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