
Darlal1 constitue uma advertência
lentado cooperar com

Iodes os traidores
a Alemanha.
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1.000 mortos e 3.000 feridoso uso da $unga de I

brim mescla azul
nos e$�ai)eSedme!J1tto� LONDRES, 26 (R.) - Se·

gundo se divulga, sobe a

1.000 o número de mortos
em consequ ên cic. do vio
lento terremoto ccorrido,
sábado último, na Anatólia
Centrai (Turquio.). Os feridos
são em número de 3.000.

{) l1l ini stro da Guerra tornou ex

tensivo a todo o pCSSOQI que t1'3-
Lulha lias oficinas das unidades

_
do Exército, tais como ferreiros. Icarpinteiros, eorreeiros, etc., o uso

da sunga de brim mescla azul, com
a restr-icão da 7a. ohservacão das
Jnstruções para Distribuição de
Far-damento.

Florianópolis

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
o derrotismo e o pessimismo

I são armas da "quinta-coluna".
(L. D. N.).IC:n!'1JHl i

LHOSA!
LOÇÁO MARAVI, Sá'::ac'o, 26 c'e Dez( mbro de 1942 ��. 8706XXVIII

Idéia impopular em meio de uma DoL��b!'�I�V�.S M�r��n, ��!��!nh�n!�!S per-

I
·

I tenceu ao quadro de' funcionários da Estação do Cabo

n,. uerr.� :t.. errlve Submarino, desta capital, e que presentemente se eri-

� CD U contra na Estação de S. Luiz do Maranhão, recebeu
Washington, 26 (U. P.) - O pre- A propósito, o primeiro masi s-

o nosso diretor o seguinte cabograma: ePro E. Altino
sidente Rcoscvelt, falando aos ior- ria impopular em meio de uma traria norte-americano declarou

B-

1 I P' (' • Flores. Fpolis. Envio ao eat irnrrdo amigo votos de aos-nalistas, expressou sua oposição às guerra terr-ível, A questão surgiu ao que as paiuvras (O sr. <ie rrc .ot

afirmações de que a projetada po- ser interpelado sobre as declara- lhe eram surpreendentes. E a se- Festas e vitorioso Ano Novo, desejando ótimos êxitos 00

'tcnc ialidade do exército dos Esta- ções recentes do sr. Pierre Cot, ex- guir acrescentou que lhe pm:ecia s �u reapeit cível e patriótico jornal, e peço-lhe o Eovoz de
dos Unidos devia ser reduzida por ministro francês da aviação, o qual éstr�nho o f'ato d� alguns I�H'IIlDros i f ro ns ro

í

t
í

r minhas lembranças aos preaadcs amigos Ca-
falta de equipamentos adequados. afirmou perante a junta do Senado elo Congresso aulicarem tfIJS decla- I.

)' MContradizendo a opinião de que o que a queria da França se devia, racões aos Est�dos Unidos, i n d i- I 'annenscs. (a . Leshe C. organ».
recrutamento de um exército de se- em parte, ao falo de o exército f'ran- canelo com isto claramente nâo BOHHACH.\ E�I VEZ DE BEBIDAS NOS ESTADOS UNIDOS
te milhões e quinhentos mil ho- cês ser demasiado numeroso, o que existir nenhum plano lellc!ente a

\\'asiIingi(;n, Dezembro _ (Inter-Americana _ para "O Estado ")
mens para fi ns de 1943

l)reJ'lldl'ca-1 re1)reSell.toll. uma s. ér ia desvantaaem reconsidernr o projeto de recrutar f
.

I l�
-- L'rn dos sacr ificios que devem ser eitos pe o povo nor e-americano

Tia gravemente a econômia inter- para a produção bélica de sua pá- um exército ele sete milhões e qui- cm conscquê nc ia da guerra é um córte de 90% na produção de whis-
,l]a, o presidente Roosevelt dccln- iria. nhentos mil homens, apesar dos k v e outras bebidas alcool icas nos Estados Unidos, até o fim do cor-
rou que a idéia de tal posição sc- insistentes rumores em tal sentido. rente ano, a-fim-de que se possa destinar maior quantidade de alcool

ii fabricação de borrachas sintetica e outros produtos de guerra.
A quantidade necessária de alcool, para 1943, é de 2.454.480 litros,

sendo que 1.091.000.000 litros virão das distilarias norte-americanas
que atualmente produzem - bebidas. Do total proveniente de cereais,
910.000.000 litros serão destinados à produção de hudatei na para a bor
racha si ntóí ica.

sxo MARCADAS AS CASAS DOS TRAIDORES
Berna - (Inter-americana, - p':lra "O Estado") - Todas as ca

sas dos chefes nazis na povoação de Willebroek, Bélgica, foram marca

das com suásticas e as palavras "Judas e traidor". Em todo o país são
regularmente cortados os fios telegráficos e telefônicos. O pároco de
Vlijtinge recusou-se a permitir que fosse dita missa pOI' alma de "cru
zados" belgas tombados na frente oriental. No Convento de Notre Da
me du Saint Sauveur Chaussée de Ninove, em Bruxelas, as alunas, sob
a direcão das freiras, rezam todos os dias pela derrota dos alemães
pelos l:lISS0S. Esta noticia foi dada pelo jornal nazi "Le -Pays Réel",
j;;ste jornal diz também que na "Brigada Branca" estão alistados mui-
10s oficiais do exército, incluindo generais, tendo sido já traçados pla
nos de revolta para o tempo em que os aliados invadam o Continente.

Afundado um cargueiro

��••••••O.0•••••••••••••�•••••••••••••••••••••••••

nipônico

WASHINGTON, 26 (U. P,)
- Foi divulgado comunicado
do Ministério da Marinha
que dá conta da violenta
luta que está sendo tra
vada a sudeste do Pacífico,
onde os americanos têm a

iniciativa. Um cargueiro ja
ponês foi afundado pelos
bombardeiros • 'yankes".

Para presentes:
Louças finíssimas, de uercelan a

inglesa, recebeu
«A MODELAR»

Rua Trajano Nesta (apitaiA' sua distintíssima freguesia o

Café Rio Branco Artigos para senhoras!
SEDAS ESTAMPADAS
Os mais lindos padrões

O PARAISO
Rua Felipe Sch.midt , 21

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

Liége multada Dr. Aderson H. Ferro
Nova Iorque, 24 (U. P.) - A

BBC anunciou que, em consequên
cia da explosão de uma bomba no

centro de LÍI�ge, as autoridades ale
mãs de ocupação na Bélgica im
puseram a essa cidade uma multa
equivalente a cem mil dólares.

Cumprimenta cordialmente, formulando os mais sinceros
votos de abundantes felicidades pelo transcurso do NATAL

e entrada do ANO NOVO
•

"A Manhã". do Rio, de
ontem, vinda por avião, pu
blica o retrato do nosso

conterraneo bacharel Ader
san Horn Ferro, acompa
nhada destas palavras:
"Acaba de concluir o cur

so de Ciências Jurídicas e

Sociais na Faculdade de Di
reito da Universidade do
Brasil, tendo colado gráu
no dia 12 do corrente, no

Teatro Municipal, o sr. Ader
san Horn Ferro. Nasceu êle
em Santa Catarina, Flo
rianópolis, e fez - com bri
lho - os estudos de huma
nidades no tradicional Gí
ncsao Catarinense, tendo
sido o orador de sua turma.

Em seguida, matriculou-se
na Faculdade de Direito da
Universidade do Brasil, onde
o seu nome ganhou gra,nde
relevo. Colaborou na "Epo
co", ocupou o cargo de vi

ce-presidente e, depois, de
secretário da secção uni.
versitária do Instituto Na
cion 01 de Ciência Política".

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

:-:::��:::e��.::;:;�-::;� ! Os lulzes estão em gréve
Londres, çJezembro - via aérea - (B. N. S., para "O Estado")

-I" LONDRES 26 (R) C"O jornal suiço "Die Woltwoche" observa que a destruição da esqua- '..'
- er·

dra francesa em Toulon veio PÔI' à prova um dos mais profundos in- co de 2.000 JUIzes da SUo
dícios de dehilidade de toda a situação alemã: o fato de que os nazis- prema Côrte em Br'uxelas
tas não conseguiram conquistar a simpatia de nenhum povo da Eu- (Bélgica), ao que se divulga,
ropaSejam quais forem os sucessos alcançados pelos exércitos de Hi- declararam-se em gréve, em DR. AGRIPA DE FARIA
HeI' - escreve aquele jornal - jamais conseguiram convencer os po- sinal de _protesto por um Rua Vitor Meireles n' 26
vos a uma cooperação que seria a unica possibilidade de uma vitória édito das autoridades na.

Telefone n' tifOS
.". f

' . CLINICA MEDICA<Ia Alemanha. esse ato e muito ameaçador para a Alemanha, princi- zistas. Adianta-se que 3
palmente tendo-se em vista os insucessos dos exércitos do Reich na ]'uizes foram detidos pelos

Homens e Senhoras - Mo-
_.\frica e na Russia". léstias nervosas - Moléstias

Acentua o jornal que a situação, tal como se mostra, constitue UIUa nazistas, como represália. Mentais'Séria ameaça à Alemanha, pois, no momento em que se prepara o ata-

Ique aliado à Europa observam-se tambem os indícios de um possível Alfaiate CARIONJ, o melhor! Consultas diárias das S
.ataque pela retarguarda, por parte dos povos subjugados. Rua Tiradentes, 16. h_o_r_a_sem diante

Cresce enormemente a rebelião dos povos oprimidos
Londres, 26 (U. P.) - De européias. O governo jug'oesla- "Eixo". Ao mesmo tempo, di- A nota do governo Jugoesla-

acordo com as últimas Intor- vo realizou uma sessão extra- vulgou informação no sentido vo extra-terrltoríal diz o se.

mações divulgadas em Londres ordínárfn, nesta capital, finda de que os patriótas do general guínte s "O general Mihailovich
sobre a situação na Europa a qual formulou um protesto, Mihailovicll na Jugoeslavia já e suas tropas realizam, uma
ocupada, cresce enormemente em comunicado oficial, con.' estavam lutando nas vlzfnhan- operação no vale do do Hava,
a rebelião dos povos oprimidos tra as versões de que o general ças mesmo de Belgrado, capital ao sul de Zag'reb, nas vizíuhan-
eontra as potências totalitárias ltIihailovich simpatiza com o daquele país. . ças de Belgrado",

A. nota acrescenta que as troa

pas {lo g'eneral ltIillailovicIl não
cessaram, durante um só dia,
desde o mês de abril de 1941,
de ata,car o exército .de ocupa-
ção Halo·alemão, "apesar de Iminente a batalha
que certos círculos mal infor- Londres, 26 (R.) - Segun-
m�Hlos procurem formular de· do divulgou a Radio do Va-

de nossa propriedade, destinada a consêrtos e refórmas em máquinas de clarações contrárias". ticano, S. S. o Papa Pio XII
escrever e de contabilidade. A nota assinala que o resul- outorgou "Indulgência PIe-

Dirigidf.l por pessôa habilitada, com prática nas oficinas da LIVRARIA DO GLOBO, tado das atividades do g'eneral nária" a todas as vítimas
em Porta Alegre. colocamo nos desde já à disposição de nossos clientes e amigos, a quem 'IIUiha,ilovicll

foi que os alemães dos bombardeios aéreos que
procuraremos servir com eficiência e modicidade de preços. ; se viram obrigados a enviar, pronunciarem contrictamen·

Machado & Cis. ,;
I recentemente,

mais 2 divisões I te:
'

'J,�Sús. tende pied��e de

�__s�m���������.m������������������������������������ do �ehrnlacbt à Jugoe�av�.,mim! .

-'

-

.., ��

"ROYAL",

Temos o prazer de comunicar aos nossos clientes e

amigos a instalação, nesta praça, à rua João Pinto,
nO 5, 2° andar, daA' PRAÇA

TÉCNICAOFIeUTA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA TENIS CLUBE Dia 31 - Grande baile - «Reveillon».-Surpresas - Iraje a rigôr�·
o CLUBE DOZE- DE AGOSTO, comemorando a entrada do ANO NOVO, realizará, dia 31, o SRD tradicionalt

baile de São Silvestre. .--------.... " ...
Comício monstro na ., ••••••••e••••e•••e••• ·••�••••••• €ge@.�f

Argentina ! • .'
Buenos Aires, 24 (U. P.) - Reali- 'I. Q ,. Ih eJzou-se dia 19, nesta capital, um co-

uar que sua maquina Vê a •.micio monstro a favo,' das poten- I • � �
;;

cias democraticas, ao qual compa-I. .,
receram mais de 30.000 argentinos. A f.·que , A>.Esta foi a reunião mais numerosa • nCVa W'
e mais entusiasta que aqui se rea- .. II 8"liza desde que começou a guerra. A •A multidão ouviu os discursos pro-" Se sua máquina REGISTRADORA ou de SOMAR precisa ser adaptada à nova

•nunciados por vários deputados • moéda'CRUZEIRO, leve-a imediatamente à .}
que fizeram .um apelo ao .Governo • iW 19para que unisse a Argentina aos W' ..

povos livres do mundo inteiro que •

�(A MEUA�VOGRAFA··)�
•.

lutam contra o totalitar-ismo. A .'A multidão ovacionou o s orado- •
res durante muito tempo, bem co- • 8}
mo os Estados Unidos, Inglaterra • 8,e outras Nações Unidas, fazendo i

tambem o "V" da vitória. O depu- • .'
tado federal José Aguirre .Çâma- • e.ra declarou que "esta reumao re- que se acha tecnicamente aparelhada para fazer êsse serviço com absoluta perfeição. �Presentava a verdadeira maioria • T bê

. , ,

d ESCRE\'ER, CA�.CULAR, etc.,
.

am em conserta quaisquer outras maquinas como e -da Argentina". • com a maior precisão mecânica e a preços módicos. .'
Comprai no cr SA MISCE. R. João Pinto, 19. Fone l.'199. •

LÂNEA � saher economizar • •
... �.....•..•....•.•..•••..........••

Ia
Clínica médico-cirúrgica do IDR. SAULO RAMOS
Jilspeclalista em moléstias de

senhoras - Partos.
ALTA CIRURGIA ABDOMINAL:

etI:1
tõmago, vesícula, útero, ovários,
apêndice, tumores, etc. - CIRURGIA
PLASTICA DO PERíNEO - Hérnias,
hidrocele, varicocele. Tratamento sem
dor e operação de Hemorroldes e vario
zes - Fracturas: aparelhos de gêsso,

I
Opéra nos Hspltais de Florianópolis.
Praça Pereira e Oliveira, 10 -

IiIl Fone, 1009

� ',I Horãrfo. Das 14 às 16 horas. díarta-
mente .

___________________�_..... ........................=m....aw""""""""''''''''' _..

rAc;�Rad;u�i
I (Rua Conselheiro Mafra 1-- �

II
Edifício La Porta) �IAgradece aos seus ami

gos e fregueses as aten
ções que lhe foram dis-

I
pensadas em 1942, for -

�Imulando votos de Bôas �
Festas e Feliz Ano Novo,

24 12-42 - 31·12-42.

: 'XXXXXlOCIOOOC"'OOOO:x.:xa..ma DIXXJIXD._

N. - 773

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

A MECANO'GRAFA dese ja
aos seus amigos e fregueses
Bôas Festas e Feliz Entrada
de Ano Novo.
N°. 785

.�
"
'.

A ALFAIATARIA PEREIRA
cumprimenta os seus fre
gueses e amigos, deseiando
para todos Feliz l'vatal e Prós·
pero Ano Novo.
N°. 786

A CASA MALTY tem o

prazer de cumprimentar seus

amigos e fregueses, com vo- I
tos de felicidade para o Na
tal e Próspera Entrada de
Ano Novo.
Ivo. 787

Feliz e Próspero Ano
N 794.

Novo.

A CASA DAS FRUTAS, de
Artur Polli, formúla aos

seus fregueses votos de fe
licidade para o l'vatal e Ano
Novo.
Ivo. 788

A INSTALADORA DE FLO·
RIANOPOLIS tetn a satisfa
ção de formular aos seus ire
Rueses e amigos votos de Ie
licidade para o Natal e Ano
Novo.
N' 776.O RESTAURANTE ESTRE

LA, de Limongi & Evange
lista, envia aos seus amigos
e clientes votos de Eelicida
de pelo transcurso do Natal
e En trada do Ano Novo.
N°. 789

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

A CASA MISCELANEA de.
N' 777.

..eie aos seus numerosos emi
gos e clientes Bôes Festas
e Feliz Entrada de Ano
Novo.
N°. 790

PEDRO xAVIER fii> CIA.
formulam aos seus amigos e

fregueses votos de felicidade
pela passagem do Natal e

desejam, também, Feliz En
trada de Ano Novo,
N' 775.

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

amigos pelo transcurso do
Ivatal, deseja a todos Feliz
Entrada de Ano Novo.
N°. 791

A CASA ATANASIO tem o

prazer de deseiar aos seus

fregueses e amigos Bôas Fes
tas e Feliz Entrada de Ano
Novo.
N' 774.A CAPITAL, de Oscar Car

doso, envia aos amigos e cli
entes cotdieie votos de Bôas
Festas e Feliz Ano Novo;
Iv' 792.

OSVALDO GOULART, pro
prietário do "Salão Record",
deseja aos seus distintos ire
gueses Bôas Festas e Feliz
Ano Novo.
N'738.

O ALFAIATE CARIONI de
seja aos seus distintos ami
gos e Iregueses Bôas Festas
e Feliz Entrada de Ano Novo.
N' 793. TEODORO FERRARI, pro

prietário
-

da Confeitaria Chi
quinho, deseja aos seus in u-

A CASA MENDES, neste meros amigos e fregueses
enee jo, cumprimenta aos seus um feliz Natal e um Ano
amigos e clientes, desejando, Novo cheio de Venturas.

.para todos êles, um Natall N°. 797

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

O TERRITóRIO NAZISTA NA CHECOESLOVÁQUIA
Londres, Dezembro - (Do Czechoslovak Press Bureau, para Inte

raliado) - Kurt Daluege, o novo "Protetor" da Boêmia. e Morávia está
continuando a tarefa sanguinária iniciada por Heydrich, que pagou
com a vida os crimes cometidos contra o povo checo.

De acôrdo com irradiação de Berlim, seis patriotas foram execu

tados sob acusação de fazerem parte de um "complot". O serviço de'
imprensa cio govêrno da, Checoeslováquia em Londres, revelou que mais:
dez patriotas foram executados cm Praga dur-ante a, última semana do i

mês passado.
Daluege tem-se revelado digno da tradição de Heydrich com as

medidas drásticas tomadas para reprimir os atos hostis do povo ao na

zismo.

A CASA 43
RUA JOÃO PINTO, 9 A - FLORIAHOPOLlS

Acaba de receber grande sortimento de

BRINQUEDOS
E

PRESENTES DE NATAL

DOENCAS DA PELE
E IIFILlS

--

Fazemos descontos especiais para as

associacões recr.ativas e beneficentes

Espinhas, eczemas. manchas
da nele, parasitoses, furúnculos,

úlceras.
Tratamento das afecções do

couro cabeludo,

Pl'isó.o
deVentre
* � UID rna] que eltige"

rmal to mafs que um .

slmples purgante. Para UDl:

.li v i o completo, deve-se

.�r drretarnerrte a causa, .

restabelecendo a atividade'
natural dos intt;stin08. O·,·

Leite deMagnesia dePhillips
� um laxativo suave mas ele

efeito comprovado, ele toni
fica o tubo intestinal seIO'

produzir cólicas nelD habl-··

MULHERES HERóICAS
Londres, Dezembro (Interalíado, para "O Estado") - Três mil

esposas de prisioneiros de guerra, participaram da, manifestação patrió
tica de Charleroi. Bandeiras belgas foram desfraldadas no centro da
cidade. Em Jette, subúrbio de Bruxelas, uma bandeira britânica foi
içada num poste telefônico. Atos de sabotagem foram praticados nas :

vizinhanças da fortaleza de Wilrijck (Antuérpia). Foram efetuados nu

merosos aprisionamentos.

Hospital de Hcmônío
HAMONIA

Alta cirurgia - Ortorpedla - Parto - Cllníca mé
dica de Adultos e de Crianças. Doenças da Nutrição
Radiologia clíníca (raios X). Laboratorto completo de

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

calmo e confortavel

Médicos: DR. CES1\R 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 Belem 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 FlorianópoJis 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

tuar o organismo,

,

lDmbem em
forma de
comprimidOS
sob o nome
MILMA

í

CASIMIRAS INGLESAS
Padronagem exclusiva

O PARAISO
Rua Felipe Schmidt, 21

\" .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



do dia

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

Adoravel vagabundo I Lá no telas
Com Gary Ccoper e Barbara I Com Charles Starrett

Stanwick I Os últimos episódios do
sensacional seriado:

I üemcníos do Circulo Vermelho

I Com Herman Brix
11 °/12° episódios

I Pfl'ÇOS:
c-. S>2,5ü· 1,50 - 1,00

• Imp. até lo anos

Lallis magico (Desenho)

Fax Airplan tlews (Jornal)
Preços Cr. $3,00 e 1,50

Imp. até 10 anca
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"D Ti R ·n:UJO OLHOS, OUVIDOS
"',�r�o__rl_:s._-._,n -NARIZ, GARGANTA

. Especialista; assistente do Professor Sanson
do Rio de Janeiro.

r
. f.... • L • P�Jlt: man,hã, das t O às 12

',(,L ,:t-lhtlU. li I tarrie. dAs 3 às 6

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

MADEiRJ"\ NEVES- médico especieliste em

DOENÇAS DOS OLHOS
c urso de A net-telçoamento e Longa Prática no !tio de .J anelro

<Consultas Pela manhã: às terças. quintas e sabndcs. das 10 ás 12
. horas: à tarde. diariamente. das 15 às 18 horas

-Consultórto: Rua João Pinto D. 7, sobrado - Fo no: l467
Restdéncla: Rua Presldente Coutinho. 2:�.

Dra. Josephi;,ti Sthweidson
MEDICA

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

Rua F. Schmidl. 39 (sob.)

o
A's 7 1/2 horas

TRAIDOR
Com Vitor Mac Laglen e

Jackie Cooper

Cine jornal brasileiro D.I.P.

A voz do mundo Atualidades

Preços: Cr. $2,00 e 1,50
Imp. até 14 anos

será declarada
aberta»

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

""_"1i2II�

i

I Ecos e Notícias I
:;Dr. MARIO WENDHAUSEN - ������aa.:�o

de Medicina ria Universidade do Brasíll
'llx-Intem!) do Serviço de Clínica Médica do Professor Osvaldo Giiveira

médico do Denertamentn de Saúde

CLíNICA t�ÉDJ(A

pela das em Roma as deíesas anti
Nac. aéreas, e que estão sendo ado

COI", o que indicaria que não se
tadas todas as precauções para
contrabalançar os possíveis espera que Roma seja decla

ataques aéreos dos aliados. rada cidade aberta.

Por nosso intermédio, são
convocados pelo presidente
da Federação Estudantil
Florianopolitona, o conselho
delibrativo e todos os mern

bras da diretoria, para urna

reunião extroadinária, hoje,
às 16 horas, na séde da A.
C. L quando pedirá demis-
são por ter que seguir para

_�__"""""_""""''''''''''__........__...............,.,....'''''''''.,........... ''''' o Rio de Janeiro, o sr. Hélio

I,
Orlondo Grae.H.

atual se

cretário.

Esteve em nossa Redação o

fi sr. Fridolino Rosa, dedicado
� funcionário da firma" Carlos

I Hoepck.e S. A. Comércio e In-

dústria", que nos veio solicitar
Ics semos portadores do agrade
cimento de numerosos outros

funcionários ao corpo di retor

da aludida firma, que lhes ou-

torgou gratificacão especial.
*

A 16a Delegacia Regional do

Trabalho pediu-nos a divulga
ção da seguinte nota:

"A l6a Delegacia Regional do
Ministério do Trabalho, Indús
tria e Comércio, neste Estado,
avisa aos intereseados, que o

prazo para inscrição e registro
de Sociedades por Ações, ter

minará a 12 de Janeiro próxi
mo futuro, devendo, antes da

quela data, serem tomadas as

. necessarias providências".

Moléstias internas de adultos e crianças.
Consultório: Rua Fellpe Schrr.ídt n. 38 - 'I'el, j 426

Resldencia: Rua Vf sconrte de Ouro Preto n. 70 - Te!. 1523
ATENDE CHAMADOS A NOITE. - FLORIANOPOLIS.

1\, &.u·
-

�UtTO f.\E PAUl A Diretor �o Hospital
Uo � � \§ � V LA de Candade de

,

Florianàpolis
Residência e Consultórlo: Rua Visconde de Ouro Preto 51

(próximo ao Teatro).
Círurgía geral e Doenças de SenhOTlls.

Fisioterapia: Diateru.In, lnfra-vermelho ti Ultra-Violeta.
t:CONSULTAS: Díaríamentes às 11.30 e das 15 às 18 horas

Fone 1.644

[)
• -v Li. \1 'CO A (-E'"" D'r. :,r,,\ V l\�) Lp/'· k, ,A

Oculista do Centro de Sdúde e do Hospital de Caridade
:Ex-interno do Serviço do Professor Leónidas Ferreira e ex-estagiário dos
Serviços do dr. Gabriel de limirade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)
CUnica e cirurgia de: OLHOS, OUV�DOS,

NARIZ ti! GARGANTA
Consullas: das 16 às 18 horas

Rua Felipe Schrnldt, s, Foüe 1256
Residencia: Conh",!heitn Mafra, 77--FLORJANOPOLIS.

!lIihTITUTO UE mA6NUSTWO
CLiNICO

Dr. D��hnd MceHm�r,n
Formado nela Universidade de

Genebra (Suíça]
C?� prattca nos hospítals europeus
C:ÍnÍ{ll.i médica em geral, pediatria,
doenças do !!!8tema nervoso, apare-

lho genito·urtD8rlo do homen;
e da mulher

Assistente Técnico
Dr. Paulo Tavares

urso de Radíologta Clínlea com o
ir, Manoel de Aureu Campanarío
São F�ulo). Especializado em HI
,iene e Saúde Públíca. pela Unlver
eldarle do RIo de Jenelro,

Oabinete de Raio X
Electrocardtograüa clíníca

:V!elaboi!smo basal
Sondólgem Duodenal

Gabinete de Iiaioterauía
L?o[10li:IÓriü de microscopia e

análise clínica
tinil F"'":;;;!1I10 idllcbado,'

TGl�folie l.H}5

CUi'\iCA -MEDiCA
Mo!estbs Internas, de

Senhoras e Criancas em

Geral kll
CONSULTORIO ;

It{ua Felipe Scbmidt=-Erttti
cio Amélia Nelo--FDne,159�
9 ás I:? e 14 ás 17 noras.

RESIDENCIA"
Av. Hercilio Luz, 186

-- Phone: 1392 -

Roma nao

«cidade

rl'ROPICAIS INGLESES
o mais variado e belo

stock da praça
O PARAISO

Rua Felipe Schmidt, 21

Conspiração na HorL!ega
Londres. 26 (U. P.) -

Uma estação emissora do
"eixo" declarou que foi des
coberta, pela polícia secre

ta norueguesa, uma cons

piração, cujo fim primor
dial era destituir o traidor
Quisling. Foram efetuadas
muitas prisões.

easpa t LOÇÃO MARAVI
LIIOSA!

Indulgência Plenária
Londres, 26 (R.) - Os co-

__________________"""' mentaristas militares de-

, claram que está iminente
uma operação aliacla de

19rande
vulto na Africa,

com o fim de desalojar Von
Rommel de Misurata.

pi OPf(>, NOPOLlq

I-=-��"";;�;;;IO TAVARES lOUVIDOS - NARIS - GARGANTA
CONSULTÓRIO:

I
Rua João Pinto. i - Fone VIIi!

I RESlDENCIA:

,

Rua Bocaiuva. 11ft - Fone lJt56
Attende a chamados
14

Aparelhada para concertar Registradoras, Numera-
doras. vitrolas. máquinas de escrever, calcular, coser, Os elementos colhidos pela Esta.

aparelhos fotográficos, telefones, etc. tística Militar são absolutameus"

I
secretos, e servem sómente a fim,

SERViÇO PERFEITO E GARANTIDO militares. Negar-se a fornecê-los 011

mentir no ministrá-los constitue
_..............__""""....._,.....,......_.................__=.........._....__........."" ... ' crime rigorosamente punido' pelai

758 vs-Ll . Hc: çk 1':)['3_ CD. E. !II).

Londres, 24 (C. P.) - A rá- Acrescentou que na atualída
dio emissora de Paris anun- de a capital italiana possue
ciou que estão sendo reforça- oito mil. abrígcs anti-aéreos

particulares e doís mil públí-

Ultimes estilos de finos
M 'BILl I 5
acaba de receber

"4 elar'
,

I DR. VITOR GUTIERREZ ,
Estará ausente até princípios

II
do mês próximo. quando re

iniciará sua clínica

Vendas à vista e a prazo

«Relojoaria
Rua Trajano n' 3

Anexa - Oficina mecânica sob
a direção de

-- TREMEL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BrasilOnze produtos est.·atégicos do
comprados pelos Estados Unidos

que os Estados Unidos contra- I beneficiamento da bacia do 194:1, esperando-se que o total

taram a compra durante dois Amazonas. Até o (lia 7 de de- seja muito superior em 1942.

anos de todo o excedente ex- zembro deste ano a União re- Revelou-se que está sendo es

portavel de 11 produtos estra- ,

314491 'I
tudado o serviço de transporte

eebeu do Brasil • qUI a- I '

tégfcos do Brasil. Os Estados -", de curga pelo ar para a hacía
tes de diamantes llHlustrIaIs.] \ f' 1 IUnidos comprarão toda a pro- uo ,a.mazonas, a- rm-r e ace e-
Os Estados Unidos receberam

"

serão
Washing'ton, 24 (U. P.) -

A Comissão de Bancos e Moe
da do Senado, depois (las audi
ências para autorizar à Corpo
.ração de Reconstrução Finan
-ceira a obter um empréstimo
de 5.000.000.000 de dólares, pu
blicou uma informação do se

Dador Jones, onde se reveja

1'31' a remessa de maquinaria e

10.797 toneladas brutas de bor- pessoaljiara as zonas (le bor

racha latino-americana em racha do interior (lo Brasil.

dução de borracha brnsileíra
até 1947 e nesse período inver
terá 5.000.000.000 em obras de

SHAKESPEAHE, CHCHCHJLL E O
BHASIL

Rio, - (Roberto Alves de Cam
pos - Exclusividade do C. E. C,
paru "O Estado") - "Depois de
ler Shakespeare, tive a impressão
de que era cego e acabava de re- .

cobrar avista", escreveu Goethe,
"Depois de ler' Shakespeare, tudo
me parece mecliocre" disse um

gnlnde pensador francês. "Depois.
de ler Shakespeare, tenho receio
de falar, escrever, pensar" excla
mou um poeta Iraucê s. A obra
do imortal dramaturgo inglês, re
almcn íe, é 11111 monumento que ja-
ma is alguem logrou ultr-apassar;
Nus suas páginas o humau ismo en

contra o apogeu, a c i ô nci a o seu

apice, a soc i ologia a sua verdade,
a política :J sua realidade. Sha
kespeare criou um a nação, U111

í

m-

perto, uma civilização. Cada vez

torna-se ma is a lua I ç oportuno. A
rnl lura bri tãuica, o temperamento,
[) sentimento, a natureza e o espí
rito cnergi cos e incornpuravcis dos

ingleses, têm a sua origem no mun

do shakespearcano. Winston Chur
i ch ill , êsse milagre de fôrça, deno
l do, [t· e confiança é uma das corr

� sequências notavcis Iorjadas pelo
� gl·nio de Shakr speare que não res-

r l ui nglu suas infiuênc. ias às frontei
ras do seu país. Ampliou sua sabe
doria nelo mundo inteiro. Hoje,
as nac6'es civilizadas governam-se
pelos 'ensinamentos do filosofo in

glês. O Brasil está abandonando a

literatura romantica e fictícia dos
franceses para recorrer-se da cul

distribui- lura britânica, obra exclusiva de

Shakespeare. E muito breve co

nheceremos os resultados dessa no-,

"a o rieutacão intelectual dos bra-
sileiros.

..

�••'•..., ..,•.., '•.•••,..,•.., ..,...., + .., r.. �+ ,� .., +4 .
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I Relogios de ouro ESI{A i
�t� Os

..:.
�t� mais lux.uosos e de cbsoluto precisão ..:.
tt� R 1" de aço RECORD, AUREA e ASCOT. .!+
rt�

e OglOS ......

�t� Artigos poro presentes, ..'t.
�t'+, PRATARIAE- CRISTAIS- PORCELANAS ·i·�t� e FAQUEIROS DE PRATA e AÇO. .,.

� �
�••I Ee cçêo de ótica completa.-Garante·se o exato

..t.
�i� observância do receito. .::.
rt� Acobalnos de receber as últimas novidades, diretamente dos .1..�t'*; Estados Unidos, de pulseiras. colares e chateia ines +'l
�t� d,� c uro, de 10 e 12 quilates. �.
rt� ê

i Joalheria ESME�ALDA *
l.!� RUA TR�JANO, 4 - FLORJANOPOLlS :::�� :
�: ................�+. � � � � � � � f!.ii+.+' ..--� � � � � .. � � � � � � � � � tt••'+ If. -��_. -

� ++ �
AS forcas francesas ����������

em acão G A S O G E" N lOSLondres, 24 (U. P.) - A radio-
-emissora do Marrocos irradiou a

seguinte nota, em caráter de i nf'or
macão oficial:

<iA principal atividade assinala
da em terra, no setor mer-idional,
Ioi realizada pelas tropas f'ranc e
.sas, cujas numerosas patrulhas se

acham em contacto com as tropas'.<lo Eixo.
A atividade aérea foi renovada

em grande escala em todos os se

lores, em consequência da melho
Tia das condicões atmosféricas.

Todos os aviões de bombardeio
.aliados, que participaram do
"raiei" da noite de ontem contra
a base naval de Bizerta, cujas ins
talações portuar ias foram bombar
deadas, regressaram a sua base.
Essas forcas de bombardeio foram
eficazmente apoiadas por aviões de
combate da "R. A. F.f>
Aviões britânicos apoiaram, igual
mente ,a ação das forças aéreas
francesas, as quais ocuparam uma
]ocalidaele situada a oéste de Kai
ruau, e que ficou de posse elas tro
pas aliadas, apesar dos poderoso,>
contra-ataques levados a efeito
contra essa localidade por podero
sas formações de "tanks" inimi
.gos.

.U

PILULAS DE BRISTOL
actuam de accõr
do com as leis na

turaes, limpando
o estomago sem o

violentar.

ADVOG ·\00
Dr. Aldo Ávila da Luz

Horário: 9 às 1 Z e 17 às 18
Escr. Edificio Amelia

Neto, solo 2.
Res. Av. Rio Bronco, 181

Florianópolis.

CASA MISCELANEA.
110ra dos Rádios R. C. A, Victor,
Vávulas e Discos. - Rua Traja,
no, 12.TlP O "C. E. G."

OS mais aperfeiçoados e de melhor
material. Entrega imediata.

Preços especiais para revendedores.
Peças avulsas.
FABRICANTES:

GASOS I L LrDA.
Rua da Conceição N.o 343 • SÃO PAULO

Para -as grandes festas do

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

desde já suas compras na

Casa Oscar LimaMihailovilch e suas
proezas na Jugoeslávia
Washington, 24 (De H. Thomp- ria. Um exército de patriotas, con

son, correspondente da United I tando em seu seio alguns elemen
Press) - Em fontes bem informa- tos comunistas, opõe-se a lVIihailo
das expressou-se que Mihailovich, vich e oferece obstáculos aos es

desconhecendo as opiniões diver- forços deste, para formar unida
!entes sôbre si, e não obstante os des bem equipadas. O fato tem da
ocasionais desentendimentos com do lugar a incidentes, com os

seus partidários ,concentra toda sua l camponeses, os quais têm que for
atenção em seu principal objetivo: necer viveres às forças patriotas
derrotar o "eixo", Expressou-se mencionadas, as quais se dizem
mais que a finalidade colimada pelo orientadas por agentes soviéticos.
general-guenilheiro coincide em tu.. A verdadeira situação não é co

do com a das nações unidas. O nhecida a fundo, porém acredita
general jugoeslavo conta com redu- se que, efetivamente, há elemen
zido número de homens em seu tos comunistas entre os guerrilhei
exército, porém uma vez que' as I'os. f:stes resistem em voltar à ca

'nações unidas tenham uma base tegoria de govêrno reinante na

na Europa, poderá l'eunir uma for- Jugoeslavia antes da guerra e' es

ça de 400 a 500 mil homens, rapida- t.ão em desacordo com O general
mente, Como é natural, Q dirigente tanto nas questõês militares como

patrióta não cometeria a levianda- políticas. Mihailovich, com o pro
de de empenhar-se em um ataque pósito de conseguir a união entre
de frente com as forças alemães, sérvios, croatas e eslovenos, tem
no momento atual. Poderia ter visto desertar alguns dos seus par
êxito algumas vezes, porém seria tidários ,!>ara as fileiras dos patrio
mais tarde derrotado, graças ao tas soviet.izados, o que dificulta a

maior poderio inimigo. Sua tática perfeita articulação dos seus pIa
i: a de atacar e retirar em seg'ui- nos.

RENOVADOSORTIMENTO

Fazendas, Armarinhos, Perfumar as, Pi·

jamas, Gravatas, Artigos para Viagem,
Enfeites e Ornamentos Variados. etc.

Fone. 1.070(ons. Mafra, 11

Mechado & (ia.
Agências e

Representações
C.lx. po.tll - 37

Ru. Joio Pinto - 5

FLORIANOPOllS

.,

Sub-.sentel nOI principal.
munciplol do E.tldo,

17P;

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

CASA MA,0800., A
dos homens !!
8, Rua Traianb, 8

'Padrões que encantam! Cores firmes ! Firmes como o amor

Não esqueçam, Casa Macedonia-· (a casa que mais barato vende)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ermacta « sperança) I
farmacêutic� NILO LAUS II
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R. Conselheiro Mafra 4 e 5 (edifício do IIMerccdo,

;�==========F�O�N=E=1=.6=42�========�J

Hoje e amanhA será a sua preFerida
Drogas nacionais e estrangeiras.--Ht.)meopatias.

Perfumariu.--Artigos d� borrAch,j,
Garante se a exata observância no receituário médico

PREÇOS MODICOS

---

o empobrecimento do sangue que é con

dícão muito séria. As poderosas vitaminas

e o cálcio da EMULSÃO DE SCOTT - do

mais puro óleo de fígado de bacalhau -

revitalizam o organismo e enrriquecem o sangue 1

Em qualquer época, nõo l!g substitutos para a

EMlJ lSÃO rkS[otr
Uma fortuna para os pobres de saude I

Dr_ Lauro Daura
A ALEMANHA VISTA POR UM POETA ALEMÃO

Doenças de Senhoras-Vias
Urlcãrtas.
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 cnntro

le endoscópico (U R E·
T R O s C O P I A) e de le bo
ratorlo.
Fisioterapia _, Diatermia e

Infra-Vermelbo.
CONSULTAS' Dus 10-12 e

das R·5.
CONSUL'T'ORIO: Rua Tira

dentes, 14 Fone: Ifi63.
RESIDENCIA: Rua Jrão Pin to
9. Fone 1607.
760 30 v-6

OIDOOOCXJOD"'OO"COQIi CXDXJQCXJ�

Targino F. Vieira e se- Inhora participam aos

Ipare-n tes e pessoas de
suas relações, o contra-

� to de casamento de �
� sua filha :MARIA DE �
� LOURDES com o sr'.. .�
�

Paulo Malty �
I Jorge M. Maltg e se- I
� nhora participam aos �
I parentes e pessoas ami- �
;

.

gas, o contrato de cu- �
samen to de seu filho

I§ PAULO, com a srita.

I MQriQV�:ir�ourdes I
I I PAU:-=' I
I � MA�IA � �
S � confirmam � tB I Fpolis, 23/12/42 I 8

l.-====_w_.J
770 3vs·2

Artigos para homens!
Casimiras e tropicais

ingleses
O PARAISO

Rua Felipe Schmidt, 21

Nova Iorque, Dezembro (Interaliado - para "O Estado") - O "Ti

me" magazine diz: "Há mais de um século escreveu o poeta alemão

Hoelderlin:

"E' duro de dizer, contudo, embora isso fira a mim mesmo eu vou

falar a verdade:

"Não conheço nenhum povo que seja mais confuso do que o alemão.

Nós somos técnicos, mas não seres humanos; pensadores, mas não seres

humanos; padres ,mas não seres humanos, mestre e servos, somos um po

vo jovem e velho, mas não seres humanos".

Camisas. Gravatas, Pílamea,
Meias das melhores, pelos menores

preços só na CASA MISCELANEA
- Rua Trajano. 12.

Prestigia o Govêrno e as

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

t
.i
,.

SERÁ V'ERDADEIRA A FILOSOFIA DA CRINA?
Rio, (Jaime Soares - Exclusividade do C. E. C., para, "O Estado)

- Quaisquer que sejam os aparelhos de transporte e os instrumentos
de que se serve atualmente a humanidade para aumentar o alcance cios
sentidos ou a comodidade da existência, o Homem e o Mundo, a espé
eie humana e a Terra são eternamente idênticos a si l11eS1110s.

Não se sabe se quem
í

em razão no caso são os chineses. Porque
'estes têm a mais velha e a mais pura civilização, Apenas não querem
êles todo o instrumental moderno da ciência. Acham que tudo isso se

resume na aceleração de tudo. Sendo o maior povo do mundo e o mais
antigo, os chineses preferem assistir como espectadores tranquilos a

êsse teatro turbilhonante da atual civilização que se- define em ccleri
dade, rapidez permanentes.

l\Ias, nesse cáos de aceleração em que se acha a humanidade mo

derna, em que todos apostam qual vive mais velozmente, há lembrar :l

pergunta e resposta feitas por um hispânico a Aníbal, o grande general
cartaginôs quando este desembarcou na Ibéria. Perguntou o hispânico
a Aníbal: "Que é que o sr. vem fazer aqui? - Venho conquistar a Es
panha, respondeu-lhe o general. "E depois?" - Vou conquistar ;l,

França. "E depois?" - Vou conquistai' a Itália. "E em seguida ?" _

Vou conquistar o mundo. "E depois" - Depois... vou descansar.
"Então, disse o hispânico, se o Si'. vai fazer tudo isso para descansar,
porque não começa 3, descansar desde já?" ...

Na vida humana tU(�O fazemos para afinal irmos servir de estrume
às plantas dos cemitérios.

Estas conquistas armadas nunca se perpetuam. São sempre efeme
raso Arquitetadas por homens ambiciosos c pouco dotados de espírito
humano, resultam sempre em catastrofes i rrernediaveis a muitas ge
rações.

Será verdadeira a filosofia chinesa?
Não se admitindo a sua verdade, pelo menos, temos de permitir

que seus mandamentos evitaram êsses desastres que se constatam nas

civilizações européas e ocidentais. A grande filosofia, no entretanto,
não se resume em indolência e nem tampouco em conquistas alheias.
A suprema civilização trata de defender os povos com medidas sabias
que melhorem a, condição social, política, moral e intelectual e eco

nômica da coletividade. O retrato fiel dessa civilização encontra-se

pendurado nesses gluriosos territórios anglo saxonios, cuios povos vi
vem na máxima capacidade do seu espírito e, por conseguinte, no apo
geu da felicidade. São êles um exemplo da espécie humana" obrigatório
de ser imitado. E como comprovante dessa grandeza anglo-saxoníca ve

jamos 11 suntuosidade da Inglaterra na luta pela, humanidade, e a pro
digiosa atuação dos Estados Unidos empenhados heroicamente no au

xílio à salvação dos povos.

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

Dr_ Edgard Pinto de Souza
Médico - cirurgião da Casa de Saúde São Sebastião Formado na

Faculdade de Medicina da Universidade de Siio Paulo. onde' foi assistente
efetivo da Cadeira de Tecllica Cirúrgica regida pelo Prof. EdmundO Vas
concelos. Ex· assísrenta do Prof. B.lnedilo MlJntenegro. Com prática de
mais de 'I anos na Clínica Cirúrgica do Prof. Alípio Correia Neto. Com
estágio de esnectaltzacân no Hesnítal Charité de Berlim (Serviço do Prof.
Sauerbruch) e nas clinicas dos Profs. Honjelzny. de Hamburgo, e Schmieden.
de Frankfort. Cirurgia da Tiróide. estômago. intestino delgado e grosso.
figado e vias biliares. seios. útero, ováriOS. rins, nrestata e bexiga.
hérnias. hidroceIe. varicocele e varIzes. Cirurgia dos ossos e articúlações.
É encontrado diariamente das 9 hs. da manhã ao meio dia. na Casa de
Saúde São Sebastião; tel. 1.153 Das 15 às IS da tarde. à Rua Fernando
Màchado 6. tel. 1.195. Residencia: Rua Du arle Schutel n° 2. Tel. 1259

Não procures eoaheeer o que I Os órgãos da Estatística Militar

-se pensa nas esferas oficiais; têm apô io legal, quando intimam

-são segredos dificeis de guar.1
o produtor e o vendedor a mostr�r

d (L D N)
o que possuem em seus estabelecí-

ar. • • •• mentes. (D_ E. M.)_

I E M P R E S A �� R E X "

Transporte de Cargas
DOMlCILlO � DOMICILIO

Viagens diretas em caminhões proprlos para:
Bom Retiro, Lages, Painel, CorrelaiPlnto, Ponte Alta,
Curitibanos, Campos Nóvos, Cruzeiro e vice- versa.
EM COMBINAÇÃO EM LAGES PARA: Campo BéIo,
Anita Garibaldí, Vacaria, Caxias e vice-versa.

Aceitamos cargas para re+espacho junto à Es
trada de Ferro em Herval (Cruzeíro).
Agência em Lages: Agência em Florianópolis:
Rua Correia Pinto, 58 Rua Alvaro de Carvalho,2

Telefone 1.677

Não tenhas dúvida em de
nunciar um "quinta.cohina",
por mais que pareça teu amí-

I go; não merece tua estima um

..

traidor da Pátria. (L. D. N.).

MORADIA NO CENTRO
ALUGA-SE uma ótima cass

de moradia, à rua Tiradentes
n' 7.
SALAS - ALUGAM-SE di

versas salas p/médlcns ou

escritório. à rua Tiradentes
n: 14 (sob.) Tratar à rua FA
Jipe Schmidt, 19 (CASA DAU
RA). 15 vs13
--------------

I Quem sonegar informações à Es-

,
tatística Militar, trabalha em pról
de país inimigo.' E, nesse caso,
será julgado, militarmente, como

.uimi,:ro do Brasil (D. E. 1\'1.).

Molóstiae dos rins e coração
O TONICARDIUM tônico dos rins e do coração limpa a

bexiga, 08 rins, as netrltes, areias, cólicas renais: aumenta as

urinas. Tira as Inchações dos pés e rosto, hídropstas, falta de
ar, palpitações, dôres do coração, asma, bronquite asmática,
arterlo-escíerose.

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

perdida pela anemia, palidez, magreza, fal!t1o, flôres brancas,
regulador das visitas, das doenças do útero, ovários, evita
as hemorragias, antes e depois do p irto; contra todas as enfer
mídades das aenhoras de qualquer Idade.

Lesões do coração e asma
Use a CACTUSGENOL especifico

contra ntdropaíae, pés Inchados, falta de ar, palpitações, abati
mento das velas e artérlal1, bronquite asml\tlcal

lesões, cansaço, urinas eacas88s e dôres no coraçlLo, pontadas
nos rln. e Inchaç6es.

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 a tuberculose, clcatrlza os pulmões doentes
com pontadas, tosse, dores no peito e nas costas, pernas fracas,
língua suja. Para a neurastenia, o desânlmo e a dispepsia, a
eonvaleseença é raplda.

Sífilis - Reumatismo
SPIROC'HETINA é usada nas moléstias do sangue, sUlUs,

eczemas, tumores, darthros, espinhas, fístulas; purgações. feri
das, cancros, escrófulas, reumatismo.

Único depurativo que limpa o corpo, tonifica e engorda.
Depositarias: todas as droKarla. de Silo Paulo e Rio .

AS SENHORAS DEVEM USAR
Em sua toílette intima somente o MEIGYPAN, de

grande poder hlgíeníco. contra moléstias ec n tagtoeas
suspeitas, trrltsçõee corrimentos, molés

tlae utero-vegínels, metrftes e toda sorte de doenças
locais e grande preSerTlltl'Yo. Drogaria Pacheco, Rio.

Gabinete Electro - Dentario do Cirurgião Dentista

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

Clínica e Protese da boca.- Especialista em pontes
e dentaduras duplas., Dentaduras anatomtcas de PaIadon,
sem aboboda palatina (superior): novo sistema.- Estrações
de dentes e polpa dentaria (nervos) com anestesia.

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

...........-.._-_._-.._..-_-_..-_---_ -
.._-.- -.-.-_-.- _..-.._ _._-•....-

ALFAIATARIA «O UNICO»

Florisbelo Silva
Ternos sob metlida-Casemiras nacionais e estrangeiras.

Brins de primeira qualidade-Caroâs-linhos, etc.

Servico garantido-prontidão

O alfaiate elegante da cidade
Rua João Pinto, 21

w_·•••••••• •._._-.....·.-.·.·_._·_._••••-.-.·.·.-..·.·.-.·.-..•••....-.·..·.·.-.·.·..·.·_·.·.-..·.·.·.·.·.-oIf
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SOLDADOS ARMADOS CONTRA MULHERES INDEFESAS
Lisboa, Deaembro - (Interaliado, para "O Estado") - As notí�

cias que chegaram a Lisboa da Jugoslávia provam que os alemães des

carregam todo o seu ódio contra os jusgolavos, agora mais do que nun

ca, pois sabem que estão vencidos.

Entre estes carrascos, vários declararam abertamente que antes da

derrota total, aniquilarão sem mercê.

I
Os jugoslavos que conhecem bem os germânicos e que sabem que

urna vez vencidos êles se entregam sem delongas, não se deixam inti

midar por ameaças e continuam a luta.
A coragem da Sérvia na outra guerra foi bem demonstrada e co

nhecida e podemos mais uma vez constatar que as tradições gloriosas
do país não foram esquecidas.

Há uma terrivel luta atualmente entre os ocupantes e QS vencidos.

Os alemães empregam medidas draconianas como já o fizeram na

Polônia. De acôrdo com as últimas notícias chegadas aprisionaram e

deportaram 5.000 mulheres. Este grupo compõe-se de: 1) mulheres is

raelitas ou de origem judaica, 2) das esposas dos oficiais que comba

tem nos exércitos de Milhailovitch e 3) mulheres acusadas de serem

partidárias da Rússia. Até hoje não se sabe para onde foram nem qual

'''IPI'
o ESTl1lJ -Sã�,a.tIo, 2� de Dezembro de 1942

'NZftj"f'f"Jj=rrvt ã'*SM 6* F dl

I I ---1 -

-

C Aliança �a Baislt I San g u � n o I
i CONTEM

Só às autorfdades interessa

rá, de-fato, o que sabes a res

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

Ca..u s cs.tal 19-TelelJnontI083-End.Tel.• ALLlANÇA� i

Sub-Agente em Laguna, Tubarão. Ituiaí, I' r;;;;�-;;��ERI� �"Blumencu e LaQe3. ',Ie VacL.e o seu filho con

������������������������--���� II tra esse terrillel mal
'--AemAVIDADE DASriüAçÃ6-ANTES DA VITóRIA FINAL i i (CRUPE) INova Iorque - (Robert Norton - Exclusividade do C. E. C. para I.

I' i Informações com o«o Estado) - Os êxitos alcançados pelas forças americanas sabia-

Imente coordenadas com os exércitos, a aviação e a marinha britâni-j Dr. ARMINIO TAVARES
cas, não constituem garantias liquidas ela vitória, I� sempre necessár-io i 1,., -""0__ ,..,,_....

I
considerar que o "eixo" jú conquistou triunfos muito superiores e não:
.venceu. E além disso, é preciso lembrar que os sucessos aliados foram! Il ADVOGADO ACitem MO·

i
obtidos em um simples continente que não é �ásiC� par� a vitória fi-l BEiRA comunica aos seus a-

nal, É verdade que, as vantagens das democracias sao or-iundas do seu, migas e clientes que mudou
progresso militar e que, ao lado disso, os totalitários vão perdendo! o seu escritório para a rua

aquela antiga supremacia bélica que lanlo os favorecia no início. I «Deodóro » n? 23.
Na, guerra, nunca podemos ter certezas e nem tampouco contar

I' (das 9 às 12 e das 2 às 5)
exageradament,e com os sorrisos

_

do �uturo. Antes do f!I1l" para am- Residência: "La Porta Hotél"
bos os lados e sempre grave a situação. E, portanto, nao c prudente

I' apartamento 112.
e não é' aconselhavel alimentar um otimismo que só póde motivar con-

C· _P 1 1] 10-F ne: 1277,-

I f- I aixa os ta o.
sequcncias ma e rcas para, a uta, I _

É justo o entusiasmo que todos temos pela posição auspiciosa que
\

vamos adquirindo perante o adversário, porém, êsse entusiasmo não I,póde redundar em esmorecimento de esforços e auxilios para o triunfo

Ifinal.
Cada vez mais necessitamos de energias e de sacrifícios, não só-

1

menle para vencermos totalmenle o inimigo mas lambem para abreviar I
os sofrimentos que acarretam essa guerra.

No norte africano as tropas aliadas estão encontrando obstáculos
dificeis que se observam atravez dessa interrupção do avanço iniciai.
As praças de guerra em que se acham os nazistas, são muito hem for
tificadas e não será fácil vencê-las. Por todos êsses particulares, pode
mos ver que é absolutamente sem fundamento êsse otimisnio gerado no

espírito de tantos que inconcientemente se afastam da lula porque jul-

Fundada em 1810 Side: BAIA
Seguros Terrestres e MarítimoG

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:GvO�OOO
:t 54.700:000$000
• 3.929.719;000SOOO
» 28.358:717$970
» 85_964:965$032
• 7.323:826$800
» 22 354:000$000

I

Díreteresr
Dr. Parnphllo d'Utra Freire de Car'Valho, Eplphanlo José

de Souza e Dr. Francisco de Sá.

39

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

cipais cidades da América, Europa e Àlrica.

A.gente em Florianópolis

LOBOCl\tvtPOS s
k'UA FELIPE SCHMlDT

gam certa a vitória.

Sociedade Cooperativa de Responsabilidades
Limitada

Banco de Crédito Popular e Agrícola.
de Santa Catarina
Rua Trajano 0.0 16 - SMe própria

Registrado no Ministério da Agricultura pelo Ct>rtificad,)
n. 1 em 20 de Setembro de t938.

Endereço telegráfico: BANCREPOLA
Códillos usados: MASCOTTE la. 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 Economíoa Federal para a venda

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

Paga todos os coupons das apólices Federais 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 dlsposlção (retirada livre) 2 !kl
C/C Limitada 5%
C/C A'fiso Prévio 6'\t
C/C Prazo Fixo 7%

Aceita procuração para receber vencimentos em to
�8S 88 Repartições Federais. Estaduais e Muntcípaís.

0110 ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO. VANADA
TO, F05FO�O),CALCIO

ETC.

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS

O. Pálidos, Depauper.do.,
Ei9otado., Anêmlees, Mão.
que criam Magrol, Criançll
requíticlII. 'ictberão • temi-
ficeção glr.1 do organilmo

com o

ta I

aangue nOI
Llc. O N.S.P. rr 199, da 1921

a sua sorte.

Faltam palavras para qualificar semelhante ato. Esperemos que a

punição não tarde para esta outra modalidade de crime.

'
____

Pilulas

AlOICAS
REIOULARIZAII os INTESn.
NOI SE" TORTURA·LOS,

com

LI
flfenção .'
Se a lata
não tem o

soldadinho.
não é Fllr_

J

IRRITA(ÃO_RET� L
COMICHÃO ou HtMORnAGIAsl�SINTOMAS OE H�MO�ROIOtS .� ,

aBI.1fJ l�1
'

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.

;::-.1 .r m .rruaçào reta! ou n-rnorra
r(U5: cu.dado ! São o prenuncio de

,;:r ve doença que, r.ão tratado em

te p ,pode trazer serias complica
çôe�, cxi g ind o até uma intervenção
c irur < C1. A Pomada Man Zan lhe
.lar

á

aiiv io imediato das dôres, gra
Ç2S a uma substancia de reconhecido
efeito an tisético- bactericida.

L:'
1\J1Ã
PARA HEMORROiDES
Um produto De Witt

Alfaiate CARWNl, o melhor!
Rua Tiradentes 16.

Enfermeira obstétrica (par
teira diplomada) Atende na

Casa de Saúde S. Sebastião,
das 10 à9 12 e das 15 às 17
horas

Aluga-se ótima
.

casa de
moradia, com

banheiro. agua fria e quente,
sita à rua Presidente Cou
tinho n° 100. Tratar com To
lentino, na Agencia Chevro
let
755 15 vs 3lt.---9

•••••••••••••••••••••••••
• •

: Farmacia Esperança:D A SUA FA.RMACIA •
• Rua Cons. Mofrc 4 e 5 FI)N� 1.6!t2 •
• E d 1 •
e ntr�g�;y_ orn'cilio ..
• •
ftA�8_�_ft·A0��� .��. g_&••�
.� 'l@ ;''$ � '<$' �' '''l1 's;;; �."� �. W 'v& [;.. '\� rtii� );::# \<i? �"i -,:j �

. ....,
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A GUERRA VISTA PELOS NOSSOS CABLOCOS I
Rio - (Ricardo Benevides de Almeida - Ilustre sociólogo da Pa-l

raíba - Exclusividade do C. E. C., para "O Estado") - Em breve es

creverei um livro onde quero fazer conter todas as minhas observa

ções que são verdadeiros e expontâneos elogios à mentalidade do po
"\'0 cabloco da nossa terra. Em resumo, posso dizer que eu próprio, há
tempos passados, tinha impressões muito pouco li'songeiras a respeito
dos nossos patrícios do interior. Sempre os tive na conta de indolentes,
indiferentes ao seu país e p ou co afeitos à causa da coletividade. Hoje,
sinto-me orgulhoso em pensar completamente o contrário. Viajei pelo

IBrasil inteiro, desde o Território do Acre até o Rio Grande do Sul.
Para cada Estado, estabeleci um questionário especial de acôrdo com o

padrão de vida e natureza da economia do cabloco. Em referência à

guerra, formulei perguntas as mais diversas, dentre as quais, essas:

"Você sabe porque o mundo está' em guerra? (A essa questão, 48%
responderam: - porque a Alemanha queria se apoderar de todo I)

mundo e a Inglaterra não deixou. Outros 31% responderam: - porque
Hitler é um louco. 5% responderam: - porque na Europa há muitos
homens que pensam como os integralistas daquí que só pensam em

guerra). Outra pergunta foi: "Quem você acha que vai ganhar a guer
ra? (A tal pergunta, 62% responderam pelos ingleses; 28% disseram

que não podiam advinhar; e os outros, sem dizer que pensavam que os

alemães venceriam, expressaram seu temor se isso acontecesse). "Quem
que você deseja que ganhe, e porque? (70% respoaderam que deseja
vam a vitória dos ingleses unidos aos americaons e nós, porque isso

queria dizer liberdade para todos; 12% disseram que se os ingleses
venoerem a guerra, o mundo estará salvo; o restante mais ou menos,
disse que desejava a vitória de quem estivesse ao lado do Brasil.

Essas respostas indicam bem o nível mental dos nossos caboclos e

mostra como êles estão ao par dos acontecimentos, além de seu interêsse

pelo bem da humanidade. Isso não dá alegria para nós todos?

� a alegria em pessoa! Sempre de bom
humor, tratovel. .. Memória clara, prontcmanta
clerto, sempre tem as lições na "ponta da
língua". E o "crcck" dos jogos do colégio ...
E, depois de tudo isso ainda come de tudol
Desconhece dieta, desconhece "nõo pode",
não é "do centre" porque conhece-o regime ENOl

Há molestares de diversas fontes
originados por excessos de toxinas
no orqonismo, o que causa prisão
de ventre, enxcqueccs, enjôos, etc.
E isso tudo torna as pessôas inape
tentes, de mau humor, intrataveis.
O regime ENO - o uso contínuo, ao
levantar e ao deitor, de um laxante
suave e seguro como 011501 de Fructc"
ENOt evita essa intóxicação do orga
nismo. ENO pode sertomado em qual
quer idade. Não há contra indicação.

IISAL DE FRUCTAII

IENO
70 ANOS DE FAMA M,UNDIAL

LAXANTE SUAVE. ANTIÁCIDO EFICAZ. MElHOR ALCALlNIZANTE

4 de Janeiro
Mais um formidável sorteio realíza rá a 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 sua caderneta na sê de da

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

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
• •

! BEDAS i
: padrões maravilhósos, iíníssímn acabamento :
: das melhores fábricas do país, são i
• encontradas nos balcões da e
• •

: Casa SANTA BOS& ;-

.

: Diáriamente recebemos novidades :
! Rua Felipe Scbmldt. 54-Fone 1514 i
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••

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

Consulta médica gratis !

Contribuição: apenas Cr $2,00

A tese Pessôas que já tenham sido vendedores de

gen eS.-radios, refrigeradores, maquinas de costura,
romances, titulas de capitalização, seguros, sorteios, construções,
ações de Clas, ou outro qualquer ramo, poderão obter bons re

sultados, corno Representante local de grande e solida Ernpre
sa, com possibilidades de ganhar de Cr. $50'l,OO a Cr.$1.00,OO
mensais. Serviço fácil e sério. Escreva à Caixa Postal, n. 2373-
SÃO PAULO.

OS ALEIUÃES USA)I ALVOS HU)lANOS !
. Londres, Dezembro - (Da Ag'ência "Inbel", especial
ment-e para Interaliado, para "O Estado") - O recebimento
ele uma imágem relígfosa vinda da Bélgica da cidade de Deyn
ze em 1942, encenava uma sígnífíeação atrós.

A 25 de maio de 1940, os alemães que haviam sido detidos
em Líêge pelo terceiro regimento de Chasseurs Belgas, orde
naram que os habitantes saíssem de suas casas, e se dirigis
sem para Markstraat. Daí, encaminharam-nos para Congo.
plaats, onde foram usados pelos alemães como alvos humanos
para a artilharia.

Após o massacre reuniram os corpos de 44 habitantes de
Deynze, bem como os de alguns moradores {las regfões vizi.
nhas, e de refugíados, I

A cidade mandou rezar uma missa em memória dos eí
dadãos massacrados, e pelas Imagens imprimidas nesta oca.

síão, foram revelados os nomes das vítimas.

Crédito Mútuo Predial
Propdetários: J. Moreira & (ia.

7 de Novembro
Foi pago à prestamlsta Maria Severtna da Concetção,

RESIDENTE EM FLORIANOPOLlS,
possuidora da caderneta n. 65�2, o prêmio

que lhe coube em mercadorias, no valor de rs.

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

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

C 'aí. &.. Tem em «stock» os IDais recentes artigos
� ,) ... '

�� para crianvas. ternos de fina confecção para
homens, calçados, chapéUS, casemiras e Ii-

.l1hos nacionais e estrangeiros, brins, roupas brancas, pijamas, etc) 1\ Fábrica DISTINTA está con-

I UT" °t
leccionando �amlsas e Ilªtral 0_ VerdãO ii prevOslrextre�ament; bailxbo�. u f 8 I� �ISI'enl as nOV8S e moael�nas lOS ii ,açoes e A CAP' AL, a rua uODse elro lldl ra, .

�
��-----��--�----�---_&--------------------------------------------------------------------------

DOR de ESTOMIGO?
AliA - MA DICHSTAo
DISPEPSIA- ULCERAS

PapeiS

BANKETS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



3 ,
8 o E$TADO Sábadog 26 de De1:embfil de 1942

*R&W��§?ltNA1IqremE�if'tT5§fi1"!'Vt_ tM7T1MAIiI_:WãSfiAj, r�_�

Argel, 26 (R.) - O rádio desta I diatamente conduzido a uni hospi- sár io elo general De Gaulle, alru iran- dos elementos palrióticos franceses, I tânico lhe havia confiado, quando
cidade. às ,Pril11,;iras hora� de 0p;- tal, tendo falecido sem ao menos I te Vigc ric, se encon.trar atualmente juntamente com De Gaulle. Não é! as duas marinhas combatiam lado
tem, anunciou: Darlan fOI assassr- reconhecer sua, esposa". em lILll']"()C\JS, negociando com o ge- fóra de proposito que, se as nego-] a lado. O gesto do jovem estudante
nado a tiros, na tarde de 24, pOl"

•

I neral (;irnud, COIlI o objetivo de ser r iaçôes entre os dois soldados COIl-! responsável pelo atentado revela
11111 jOYCll1 francês não identificado, Londres, 26 (De Randal Neale, constí lu ida uma frente única de 10- tinuarcm satisfatoriamente, Gi l-a1](11 claramente o esto.do de exaltação
de 20 anos de idade, quando chega- comentarista diplomático da Rcu-1 nos o'; franceses desejosos de derro- f iqne à f'rcntc do exército elos Fran- l dos compatriótas de Darlan.
"a à sede do Alto Comissariado de tcrs ) - A morte elo almirante Dar- lar a Alemanha. cescs Combatentes, cnouanto De I .

Argel. Foram disparados três tiros, lan veio pôr termo a uma situsção O destino de Dar lau constitue

['
Gaulle se dedicará às tarefas poli- Vvashington, 26 (C P.) - O Pre-

tendo o primeiro atingido DarIan que fôra impos!a por elevadas COI1- uma adver-tência a todos os trai do- l icas e diplomáticas. sidente Hoosevell, ao ser informado
na boca e os outros no pulmão. O siderações de natureza, militar, mas rcs que têm tentado cooperar com " O trágico fim do almi runl c Da1'- da morte de Dar lan, disse: "O co

assassino estava aguardando sua vi- com pouca prohahil idade de êxito Alemanha. Sua morte, apesar de trá- lan provocará pouco pesar em toda varde atentado contru o Almirante
lima na sala de espera do gabinete duravel. A impopularidade de Dar- gica, pode facililar a tarefa de re- n parte. Era homem que tinha POl1- Darlan é um assassinato traiçoeiro.
de Darlan. O assassino atingiu tarn- lan, entre todos os Iranceses leais, I organiznção das fôrças francesas na cos amigos e muitos inimigos. O" Todos os dirigentes <las Nações Uni
hem na perna. um funciol�ário que era muito profunda, para que qual- África llo. Norte e eliminar a �l11ea- ingleses linham contra ['!e profundo �l.as 12ão de concordar nes.ta qual i
tentava prende-lo, mas fOI preso, quer mudança de atitude pudesse ça ele traição, que nunca podia ser ressentimento, pelo fato de que, rrcaçao. O naz rsrno, o fascismo e o
em seguida, por �utros funcionários. i

fazê-los e.squecer os males que

�lavia.1
posta inteiramente ele lado, enqua�l- quando Péts.in concluiu o al"\ll!slício I despotismo l11il�tar pensarão de ?uO assassuio pedira uma entrevista. causado a França c a seus aliados. to Dar lan ocupasse um posto lHO com Hitler, Darlan forneceu a Ale- t ro modo. Confio em que a justiça

com Darlan, para conseguir ap�oxi-' n� ocas�ão. n!ais. grave. Constitue i!llport;>,llt�. A mnrl e d� Darlan veio manha muitas informaçõps de car'-�-I alcançará ,? assassino ou assassmos
mar-se (10 mesmo. Darlan fOI 1Il1e- tr-iste coincidência o falo de o enus- colocar Giraud no prrmcu-o plano ter secreto, que o Almirantado Bri-] de Darlan .

o�!��a���},���!�azeml Vida Religiosa
de pública a sua âratidêo ao

I -

6 Várias senhoras desta capital,
sr. sr. dr. Aderbal Ramos da com a devida licença eclesiástica,

Silva, d . d. diretor-presidente organizaram o Culto Familiar de
da -Casa "Carlos Hoepcke S N. Sra. Auxiliadora.

Adquirida a formosa imagem,A. Comércio e Indústria", instituiu-se o costume de conduzi-
pela gratificação recebida, a Ia a casas-de-família, em cada uma

qual, em época oportuna, das quais permanece 48 horas, fin
veio minorar os sofrimentos das as quais é removida, carinho
de suas famílias e atestar as sarnente, pelas referidas senhoras,

para outra residência, onde entrabelas qualidades de, coração sempre às 18 horas, isto é, justa-
que possue aquele distinto mente ào toque das Ave-Marias.
brasileiro, para o qual pedi- As famílias recebem com a pas-
mos a Deus tenha - feliz siv�l pompa a imagem, e cada qual

. mais se esmera em arrumar o altarNatal e um An_o N_ovo cheIo, zinho onde a imagem é colocada
de venturas, nao so para seu I c onde, como dissemos, fica por 48
lar, como oara que possa per- horas, até que a trasladem a outra

manecer, por muitos anos, à casa, recebendo orações e espa-

f d d
.

d f" lhando graças.rente os esrinos a Irma
Já sobe a·l00 o número de f'amí-

que atualmente dirige, ga- lias inscritas nesse piedoso Culto,
rantindo, assim, a estabilida- e que irão sucessivamente recebeu
de econômica da mesma, bem do a visita de Maria Auxiliadora.

como para preserv é-Le y dos No dia 24 de cada mês, às 7 ho-
ras, realiza-se na Catedral missainimigos de nossa cara pa- em louvor de N. Sra. Auxiliadora,tria: O Brasil. e durante a qual se distribue uma

Fpolis, 25-12-1942, bênção especial.
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Faz anos hoje o garoto Ha
milton Gomes.
-A menina Otília Coutinho

de Azevedo.

Fizeram anos ontem:
A inteligente garotinha Mí

riam Queluz, filha do sr . Ric
ciotti Queluz;

o sr. ceI. Passos Maia;
o sr. Raul Wendhausen:
a sra. Helena Dutra Simone;
o sr. Alíredo Flores, funcio-

nário municipal em Porto Ale-

gre;
o sr. Pedro Pereira dos San-

tos;
o jovem Décio Moritz;
o sr. Alberto Lheureux;
a exma. sra. d. Juventina

Jesús Ouriques, esposa do
Dário Ouriques.

Falem anos lIo1el
A exma. sra. d. Lucí Couto,

esposa do sr. Mário Couto;
o sr. Tycho Brahe Fernan-

des;
a sra. Maria Diogo Gonçal

ves, esposa do sr. Manoel Gon

çalves.

Vlajanteu
Formulando-nos votos de fe

liz Natal e prosperidades no

decorrer do Novo Ano, apresen
tou suas despedidas, por ter de
seguir para a Capital Federal,
o nosso distinto colega de im
prensa sr. F. Aben Attar Neto
destacado funcionário do LA.
P. C.

Casa Porto
Sortimento novo de luvas

de camurça, pelica e jersey.
Bolsas e cintos.
'l'raoolhos de crivo.

Alfaiate CARIONJ, o melhori
Rua Tiradentes. 16.

RELOJOARIA "ROYAL"

O sr. Osmar Rigueira, ativo
proprietário da Relojoaria
"Royal", desta praça, acaba de
instalar, à rua Trajano, no edi
fício onde funcionou o Banco
do Brasil, a Matriz de seu aca.··

tado estabelecimento. A filiãl
ficará instalada no prédio do
_Mercado Público.

O novo estabelecimento eKtá
dotado de uma oficina-técnica,
para consertos de relógios,
aparelhos de precisão e reparos
de jóias.
Ontem, a convite do sr. Ri

gueira, visitámos o aludido es

tabelecimento. Referimos, ape
nas, que o mesmo constitue
motivo de orgulho para o nos

so comércio.
Ao digno proprietário da Re

lojoaria "Royal" apresenta.mos
sinceros votos de prosperida
tles.

J. EugêniO Müller Filho e Oscar José Müller

ADVOGADOSMAIZENA DURYEA
RUA no ROS1HHO. IiS. - RIO DE JANEiRO.

em g- ra l. Fr()Ce�.8(IS t m todnr; Os Mini-t-rf o s.
Iizs ção de [azida s, r.gUfl8 mine rnis e quédas

dá zns . Nfltll!'fi!'Zf\{:Ões.
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� variedade de receitas foceis e

de paladar ogradavel. Monde·
nos o coupon, poro obtenção

de seu exernplor GRATIS.

Fôro

Foi fuzilado
ARCiEL� 26 {R.) - URCiENH - Foi condenado à morte

e fuzilado esta madrugada o jovem que assassinou
o almirante Darlan. Fez ile ampla confissão do crime, fri
sando, porém, que agiu sem cúmplices. Sabe-se que o mesmo
é de nacionalidade francesa, mas sua mãe é italiana e reside
na Itália. Acreditá-se que as autoridades da Africa do Norte
não desejam revelar o nome do assassino, para evitar que SUei

mãe venha a sofrer qualquer represália por parte dos «Ca
misas Negras».

Ocupação de Sidra
CAIRO, 26 (R.) - URGENTE - Oficialmente se in-

formou que os tropas inglesas ocuparam Sidra (Sirte).-

proximidades da estrada de ter-

Londres, 26 (R.) - Anunciou- ro Estalingrado-Kharkov.
se que a RAF, desde 28 de
novembro último, despejou mi
lhares de pesadas bombas sobre
as instalações de 70 fábricas de Cairo, 26 (R) - Poderosas;

armamento, em Turim. I esquadrilhas de bombardeiros-
- britânicos atacaram, na véspera

29 milhões de aperelhos de do Natal. importantes objetives
rádio militares em Nápoles e Taren-

W h' t 26 (U P ) _ S _

to. O arsenal de Tarento sofreu,
as lng on, . . e

d d b corno u�-, . �ran es anos em ..�

gundo estattstíca recentemente
Ih N" I

publicada, 83 % das residências mo e em apo es.

70 fábricas

Bombas sobre Nápoles e

Tarento

norte-americanas possuem apa
relhos rádio receptores. De a·

côrdo com essa mesma estatís
tica, revela-se que, presente
mente, existem nos Estados U
nidos 29 milhões de aparelhos

Durval Vicente Oliveira
Hercílio A. de Campos
Crispim José Bernardino
Pedro Germano Mueller
Manoel R. Vieira
Alexandre S. Souza
Pedro Bento Luiz
Hermógenes M. dos Santos
Alv�no de S. Costa.

Sedas estampados e lisas
Perfumarias, armarinhos e

modas. Linhos ingleses.
O PARAISO

Rua Felipe Schmidt, 21

t
MISSA

ARQUIMIMO GONÇAL
VES RIBEIRO e famíli�
convidam aos parentes e

amigos para assistirem à
missa, que mandarão rezar, se

gunda-teira, às 7 horas, na Igre
ja de .São Luiz, em sufrágio da
alma de seu inesquecivel filho
e irmão OSMAR GONÇALVES
RIBEIRO.

Grave a situação na Tunísia
Londres, 26 (R.) - Decla

rou-se nesta Capital que a si

tuação dos exércitos alemães na

Tunisia é absolutamente insus

tentável. Prevê-se, tambem, pa
a breve, grandes operações a-

O chanceler uruguáio visitará/ lj�das em Túnis.
O "eixo" concentra grandes;

OS EE. Unidos contigentes de tropas nessa re-

Montevideu, 26 (R.) - O sr. gião para estabelecer defesa.
Alberto Guani, chanceler do

Uruguái, afirmou aos jornalistas <==:O='-"".==-.....=-=......=--====---

que, dentro em o prazo de 30
dias, visitará os Estados Uni
dos, a convite do governo norte-

rádio-receptores.

americano. É UMA. DOENÇA.
MUITO PERIG,OSA
PAR.A A. FA.MILIA
E PARA A RAÇAAvanço russo

Moscou, 26 (R.) - As tro

pas russas, equipadas com tan

ques de 52 toneladas, estão a

brindo caminho através das li
nhas nazistas, estabelecidas na.s

L O J A
Aluga-se excelente loja

com vitrina grande
Edifício Cruzeiro

R. Felipe Schmidt, 52
Tratar (om Tom Wildi,

C. Postal 115

Vende se
uma casa e

-

um t e r re n o

com 18,metros dE'. frente, si- H E M O R R O I DAS-tuados a Rua RUI Barbosa,. '

38. - Informações nesta Re- Cura radical sem operação, sem dor e sem repouso.
dação. Tratamento de molestias do ESTOMAGO, FIGADO,
796 10"9" aIt -1 INTESTINOS e ANO-RETAES.
Ao tentar esquivar-se às determi- O R. BIS C A R D I

nações dos órgãos de Estatística Mi-· Médico do Hosp. S. João B. da Lagoa do R. de Jan°., de
!it�r,. uma pess0!l revela o �ul_!�: passagem por esta cidade - consulta à rua Vitor
Il1lmlgo do Bra.sl!. E �a�a. os lIl!ml. Meirelles nO 28 das 9 às 11 e das 2 às 5 horas.

3 i i�� E�oM.trasll, a leI e mfIexlvel.
MAIS DE NOVE ANOS DE PRATICA NA ESPECIALIDADE771 vs -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


