
, Momentos de terror na capital norueguesa
ESTOCOLMO, 24 (�. P.) _m__ A POPULAÇÃO DE OSLO VIVEU· MOMENTOS DE TERROR AO ESPALHAR-SE PELA CAPI
TAL NORUEGUESA A NOTíCIA DE QUE VÁRIOS NAVIOS ALEMÃES ·NO PORTO DA CIDADE 'iRIAM VOAR PELOS ARES. INFOR·
MAÇõES ,CHEGADAS A, ESTOCOLMO REVELAM rQUE SE TRATOU DE' FALSO ALARME. NO DOMING03 VERIFICOU-SE,

NO PORTO DE OSLO� UM INCÊNDIO NUM NAVIO·CARREGADO DE MUNIÇõES .

..wmmmUB �

«O ESTADO»
apresenta aos seus gentís leitores e generosos anun

ciantes os votos mais ardentes te sinceros de

I
,

PROSPERO ANO
e

NOVO
.. MAIS ANTIGO DlARIO DE SANTA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
fELIZ NATAL

Ano XXIX H. 8993I Florianópolis - Sexta-feira, 24 de Dezembro de 1943
---------_.,--.--

Natal em Roma IMADRí, 23 (U. P.) - O'
díárto "ABC" publica uma in
formação do correspondente
roia agência EF de Roma, rela
tiva às cerimônias que se rea

lizarão no Vaticano no dia de
Natal, às 10 horas, o Papa fa
lará aos cardeais presentes em

Roma, que apresentarão, por
intermédio de seu decano, uma)
devotada homenagem a Sua
Santidade. Mais tarde, Pio XiI
fará, pelo rádio, uma alocução
expondo o pensamento da
Igreja sôbre as questões da
atualidade. Sua Santidade nes

sa oração que provavelmente
durará uns 30 minutos refle
tirá suas preocupações em

consequência dos acontecimen
tos dêstes últimos 12 meses

"que intensamente dramáti
cos especialmente para a Itá
lia". A mensagem do Papa se

rá depois irradiada em 'espa
nhol para os países america
nos do sul e centro.

Nova vitória dos
guerrilheiros

Londres, 24 (U. P.) - Os
guerrílheíros [ogoeslavos ocu

param mais três cidades, si
tuadas na Bósnia e na Dalmá
cia. A ocupação de Trebava e

Bosansko, na Bósnia, foi efe
tuada após sangrentos enc:.0n- I
tros, que terminaram com no-]
va vitória para as armas do
marechal Tito. A localidade de
Bojna, na Dalmácia, foi liber
tada também depois de violen
ta luta.

Ecos do Dia
do ResErvista

, Comunica o gabinete do
ministro da Guerra, por inter
médio da Agência Nacíoual :

·"Excederam a todas as espec
tativas as comemorações do
"Dia do Reservista". Os cida
dãos que constituem as Re
servas do nosso Exército acor
reram entusiasticamente aos �
:postos destinados às apresen
tações e assistiram às soleni
dades organizadas, pondo em

relevo os seus sentimentos pa
trióticos. De todos os pontos do
:país chegam comunicações re
latando o grande sentido dos
festejos, em que reservistas e

todas as classes sociais teste
munharam publicamente a ele
vada compreensão de que es
tão possuidos. O Exército tem
justificadas razões para se ufa
nar de suas Reservas".

1;J.
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A Estatística MiIh:ar, destinada I
facilitar a preparação rápida, e tão
das da Nação, exige que todos OI!

perfeita quanto possivel, do apare
lhamento material das fôrças arma
brasileiros lhe prestem cooperaçio.
Subtrair-lhe apôio é trabalhar CGn·
t...... R"Il"i1 ..m ne ....a. (D. F... M.).

OrlonaGuaIAdriano

Birmânia

ARGEL, 23 (U. P.) - Des
pachos da frente italiana
anunciam que a maior parte
da cidade de Ortoma já se en

contra em poder das tropas
canadenses.

BARCELONA, 23 (U. P.) -

Foram dados à sepultura, ho

[e, os restos mortais do co
nhecído dramaturgo Adrian
Gual, falecido aos 71 anos de
idade. O extinto deixa copiosa
produção poética, tendo sido
muitas de suas obras traduzi
das para vários idiomas.

•

Na Nova Guiné
Melbourne," 24 (U. P.) -

Fôrças australianas, auxílía
das por destacamentos de tan
ques, avançaram mais três qui
lômetros e meio na Nova Gui
né e ocuparam Hubika, na pe
nínsula de Hounan.

Tradicão de vida
carioca

RIO, 23 (A. N.) - Já é tra
dicional na vida da cidade o

Natal das crianças pobres, que
anualmente se realiza nos jar
dins do Palácio do Catete. Des
ta vez a distribuição dos car
tões esteve a cargo de 22 pos
tos da LBA, sendo assim o ser

viço muito facilitado, evitan
do-se o congestionamento e

proporcionando os maiores re
sultados. A festividade foi pre
sidida pessoalmente pela sra,
Darcí Vargas.

Bolsas modernas na
CASA ROMANOS

Pagos em dêbro
RIO, 23 (A. N.) - O presi

dente do Consêlho Nacional do
Trabalho assinou hoje ato, que
manda pagar em dôbro, como

Festas, os aposentados e pen
sionistas de todos os Institutos
de Pensões -e AposentadOlria3•.

CASA MISCELANEA, distri
buidora dos Rádios R. C. A.
Victor, Vávulas e Dsicos.
Rua Trajano, 12.

Mensagem de
s. S. o Papa

Londres, 24 (U. P.) - O rá
dio de Vichí diz que o Papa
enviou a seguinte mensagem
a todos os prisioneiros de
guerra: "Aos nossos bem ama
dos prisioneiros - aqueles que
esperam ansiosamente pelo
momento em que possam co

memorar, em casa, com os sê
res queridos, a sagrada festa.
do Natal - mandamos, com a

Nossa mais calorosa afeição,
a Nossa benção. paternal e a.

Nossa esperança de que as

festas fundadas por Nosso Se
nhor serão um conforto para.
todos os que se encontram em

tristeza e a Nossa esperança
firme numa nova .éra de pros
peridade cristã".

I finissímos cristaisI

Norte -Americanos
recebeu a

JOALHERIA ESMERalDA

Chung-King, 24 (U. P.) -

I Bombardeiros pesados aliados
atacaram Chengami, no inte
rior da Birmânia. Outras es

quadrilhas aliadas bombar
dearam objetivos militares si
tuados na zona do lago Tung
ting e nos arredores do rio
Salween. { ; �" , :.

"

o «Café Rio Branco»
sauda cordialmente a sua gentilíssima fre

guesia, desejando-lhe
JUBILOSO NATAL FELIZ ANO NOVO

.....� Em ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Diário Vespertino
Redação e Oficinas à
rua J.oão Pinto n,v 13

T�l. 1022-Cx. postal 139

A!JSINATURAS
Na Capital:

Ano Cr$ 79,00
Semestre Cr$ 40..00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número avulso Cri 0,30

No Interior:
Ano Cr' 80,06
Semestre Cr$ 45,00
Trimestre Crll 25,00

Os originais, mesmo não pu-

I
blicados, não serão devolvi

dos.

A direção Dão se responsa
biliza pelos conceitos emitio

I
dos nos artigos assinados

-

Sêde insaciavel de
libertação

LONDRES (Por Jan Bolsen
Exclusividade do C. E. C. para, "O
Estado") - Nunca houve fôrça
humana capaz de telhar os movi
mentos das massas quando estas,
tiranizadas por algozes políticos, se

dispuzeram a obter a sue liberta
ção. O panorama que o continente
europeru oferece hoje aos outros
povos, é como que uma avalanche
de revoltas que aumenta, dia a dia,
ameaçando levar de roldão toda a

organização opressora do nazismo.
Agrupados sob a sombra de uma só
bandeira - a bandeira da liberda
de universal - lutam framceses,
holandeses, belgas, poloneses, che
cos, iugoslavos, gregos, noruegue
ses e dinamarqueses, confraterni
zando como uma só raça, nas vi
tórias, e nas derrotas. A sabotagem
li! tudo quanto represente esforço
de guerra alemão foi generalizada,
e os maiores sacrifícios são 'arros
aados pelos patriotas para fazer
Iracassar as tentativas de reergui
menta dos nazistas em territórios
conquistados. Indomaveís, refrata
rios .a todos os dogmas que cami
nhem paralelos ao nazismo, os

europeus lutam pelo regresso do
regime daJ ordem e da dignidade
humana que

I vive ainda na Europa,
dncarnado nas Ilhas Britânicas, ba
:tuarte invencivel da democracia
mundial. O conhecido adagio popu
lar "a justiça tarda mas não f'al
.ta", caminha ,na ponta dos fuzis
dos exércitos britânicos e aliados
na reconquista prura o mundo, de
uma ordem duradoura de paz e de
civilização. Muito breve, será sa

tisfeita a sêde ínsacíavel dos po
vos europeus. A liberdade virá, e

com ela a justiça que punirá todos
os criminoso.s de guerra, que pre
cipitam o mundo num mar de san

gue e de crimes.

VENDE-SE Uma chácara
com 10.000

mts.2 contendo pequena casa e

muitas árvores frutíferas de
especiais qualidades. Ver à rua
CeI. Texeira, 15, Biguassú, e

tratar com Lyra, Borges &
Cia., rua F. Schmidt, 44,
nesta capital. 7 v. - 1

o tormento moral
dos nazistas na

franca
BEH..N,A. (Por Vivianne Poitiet's�

_ Exclusividade do C. E. C., para
"O Estado") - O ódio intenso que
as fôrças nazistas de ocupação iris,
pi ram às l1lulh cres francesas, pro
vccou uma guer ra secreta, contra
a qual os nazist as não encontram
defesa própria. As ru ulher-cs fran
cesas seguem os alemães nas estra,
das de Icrro subtcrrúncas e pintam
as cruzes de Lorena nos seus uni
formes, recusam-se a aceitas- os 10-
gares que os oficiais nazistas lhes
oí crcccm e lralam-nos ('0111 o maior
dcsprcso, Essa gucrra de nervos

que as mulhcres francesas declara
r.un aos nazlstus, agravou-se após
:IS gr a nde s vitórias aliadas no Me
di

í err-ànco. Todos os alemães des
lacados na França sofrem terrivel
lormcnlo moral, respi rando contí-.
nuamcn tc uma atruosf'crar de ódio.
e de dcsprcso. N cn huma oportnui
rlade é despcrdlçatla pelas mulhs,
res francesas para ironizar ou

insultar os nazistas. Incapazes de
suprimir uma guerra que se gene
ra.lizou pelo país inteiro, os nazis
tas repetidamente atacam alguma
mulher que indefesa atravessa al
guma rua deserta; das cidades, ln
flingindo-lhe os mais rudes e imo
rais tr-atos. Isso entretanto sémen
t e serve para provocar maior rea

ção por parte da mulher francesa
que volta a carga com mais cne.-·

gia e patriotismo. Numerosos são
os oficiais que não suportando as.

condições adversas da França soli
ci tar-am remoção para outro terri-
tório.
Além disso, as mulheres france-

sas tem estabelecido perfeito cor

po de ligação com as autoridades.
femininas da Inglaterra, as quais.
lhes prestam toda a classe de
apoio. Numerosas tem sido as in
formações de caráter militar que
as mulheres da França enviaram'
para aJS autoridades britâ.nicas em

Londres. A medida que se processa
o avanço das tropas britânicas e

aliadas no território italiano, os

nazistas vão dando provas de maior
depressão moral para resistir :J5.

atividades patriotas do mundo fe-
minino da, França.

!
I

({PRONTOS PARA COMBATER» _- Pilotos dos o.vro es de caça das fôrças aéreos norte-ame
ricanas na Novo. Guiné correm apressados para seus aparelhos, ao soar o sinal de alarme.
Na fotografia, vemos um dos pilotos correndo para seu «Lockheed» já pr o rrto para levanto r
vôo. Esses aviões têm causado enormes perdas à aviação japonesa. [Fóto da Inter-.1\mericana).

CIMENTOFARMACIA ESPERANÇA
Compra-se, urgente, uma

saca de cimento. Paga-se 50
cruzeiros. Ofertas à gerência do
ESTADO.

Bolsas modernas na
CASA ROMANOS

lheiro da i1nstraQ!l.o a,.cima, ofurecer.
lhe. em o.mável gesto, um cã.Iice dIP
excelente aperttívo KNOT. lemlll'e-
88 V. SiR. de acrescentar, ao agrad&
oe> a gentileza.:ESíE ,É T..411-
BEl1 o l1EU APEiUTIVO

PREDIlETO!

do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

Oro,;... uacloua18 e estrangeiras - Bomeopatras - Perfumarla�
ArtIgo. de borracha.

Garante-se a exata ohservânda no receItuário m6dloo.

PREÇOS MÓDICOS.

DURANTE O MÊS DE NaTAL
DÊ UM PRESENTE VALIOSO E DE FINO GOSTO

adquirido na A MODELAR
ESCOLHA ENTRE

Sedas, linhos, quimonos e pijamas de seda.

Jogos de [erse», blusas finíssimas.

Boléros, capas e casacos de péle.
Impermeáveis para se-nhoras, homens e crianças.

Alguma joia de alto valor!

Prataria Boliviana e Mexicana.

Aparelhos de finíssima louça inglesa.
Tropicais e casemiras de linda padronagem,

recetnrchegedes,
'tapetes, cangóleuns, passadeiras, stóres.

Maillots e calças para praia.
Ternos de'; coroá e casemira.

Astracãs. Etc. etc. etc.

ATENÇ!O: Acabamos de receber finissimo linho
para lençóes.

I VINHOS «c A S T E L O» PRODUTORES: «SOC. VINICOLA RIO GRANDENSE LTDA.» I
MATRIZ - PORTO ALEGRE I

-

VINHOS «G R A N J A UNI Ã O»
RIESLING
MERLOT
TREBIANO
CABERNET
MALVASIA
BONARDA
BARBERA

CASTELO TIN'CO
CLARETE
BARBERA
GRANDE VINHO BRANCO
RESERVA (Tipo Porto)
BRANCOS

Filiais: Caxias - B. Gonçalves - Farroupilha
Garjbaldi - S. Paulo - Bofu-

Estabelecimento Agricola • «(GRANJA UNIÃO» • Flores da Cunha
RIO GRANDE DO SUL •• BRASIl.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Contabilistas
DE ACÔRDO com o artigo 39, do decreto-lei

n. 4.178, de 13 de março de 1942, os Peritos-Con
tadores, Con tedoree , G'uerde-Iivros e Provisionados,
que deixarem de enviar os

.
seus títulos à Divisão do

Ensino Comercial, do Ministério da Educação e Saude
Pública, no Rio de Janeiro, até 31 do corrente mês,
para apostila e obtenção de número de ordem de re

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

vantagens asseguradas pelos mencionados títulos
cassadas.

SOLICITEM informações, sem compromisso. à
<'Emprêsa Intermediária", de M. L. AraÚJO, estabe
lecida à praça 15 de novembro, 23 - 1." andar.

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

I

I25
Grandiosa soirée do Natal.

DIA 26
Matinée infantil - distri·

buição de prêmios
e muitos bombons.

DIA 31
Grande Réveillon

Silvestre .
..!

de São

x
Não tenhas dúvida em de

nunciar um "qlllnta-coluna",
por mais que pareça teu aml�
go;. não merece tua estima .m
traidor da Pátria. (L. D. N.).

Ao tentar esquivar-se às determi
nacões dos órgãos de Estatística Mi
iitar, uma pessoa revela o que é;
inimigo do Brasil. E para os inimt·
lOS do Brasil. a lei é inflenveL
tD. E. M.).

SANGTJENC)L
Contém oito elementos tônicos
Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio, etc.

Os Pâlidos. Depauperados,
Esgotanos. Anêmicos,'

Magros, Mães Que Criam.
CrIanças Raquíticas rece-

I berão 11 tonificação geral
do organismo com o

,

I �

3
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HE�10RROIDES1(;;0- ,oft'4 I1fAls - '

esn €SP€CIFICO r.R�Z,
ALIVIO IM€DIAfOI.

'.1
1

M 'v ... - ..on ChurchilI, Primeiro Ministro da Grâ Bretanha,
passa ern rev i s t o o," marinheiros das Fôrças Navais dos Francesss ld.
vres ern um p o r+o britânico. Navegando em cooperação com a Mo r i
nha Real o; Franceses Livres têm combatIdo com dirtinção na guerra

rn cn It írna. (British News Ser vice}.
w.,·.ww- -_...w...-..-w-_-'-_- ·_......___-_· ·_-_w..-_....,.��_..-�__....

Luta I�ntre O� �anhões
e as couracas

A ação benéfica da Pomada
M�ln Zan, preparada espe
cialmente para todos os ca
sos de Hemorroides, é ime
diata, alivia as dôres e 08

pruridos, acalma e evita as

complicações infecciosas das
utcercções e varizes hemer
roi dais. A venda em toda.
as Farmacras em bisnagas
COm cá nulo especial para
facilitar a aplicação.

-
MAN ZAN

:4[0 taZQJI' �Ud
rHsta dQ (m11.-

"V

PVdg, 'VlàcJ eg-
�UQC;:d dQ [M

e lUIY d VVldrd
Vll�dg0 qdbão .
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S. PAULO (Por P. Xisto - Iamo-
50 corucn tarista brasileiro mU11�

tomo nos primórdios I
do Crisuanismo I

Londr-es, S. P. l. - Notí cius de
Lodz, o gnamde centro indústr ial da
Polônia,

.

rekutam que os .Ateniães
cornecacarn a dernol icâo da caie
dnal catódica daquela" cid au'e, para
ser, no local, edificada a "Casa do
Partido Hitlerista".

I
O Institnsto Católico Polonês rela-

_�==���==����==�����������====�������;;
ta:

a ,- -� �. -

I "Na pr'ovi.nci a te Wilno (Poló-
,nia Oini cr.lal ) os Alemâcs rcquisi-

IlJaJ'oa'l.l1 !<O_dos os s imos d,�,s. igreja».Na ocasuuo daquela rcqut si can na
da to i poup-ado. Houve uJ]l saque

I connpfeto, sem consuder aç âo pejo
va.lor a,rltí,Sltioo ou h istór.ioo dos oh

I jetos. Bnlbre outros foi hcvad o pura
I ser fundido, uan 5il110, doado pelo
Hei, da Polôrui a, João Casimir-o

I (s·ec. XVII) na igreja tm ive rs i tá
ria de São João, urna das ruais an
tigas eDL Wilmo. É nesta mesma

.

igreja, que o conhecido cornposi-
tor polonês, Mo n i uszko , tocou ór
gãü d ur.anto vár-ios anos.
Nos terrítorios da Polônia Oci

derutal , sónuende ('Iii poucas igrejas
funciona o cuéto divino, Dor excm
pd.o no distrito de Ja'l'ocin, foram
.rlc ixadas abertas 7'f,_ dJ5 igrejas.

'I Tod.ols os bens moveis (k�s igre-
jas foram saqnoad os. Todos os va

I sos litúrgicos Ioram confiíscadns,
'como objetos ·de valor. Igu.almente
! os inoveis, alf'ai as, e paramentos
Ioram retirados. Todas essas pre-
ciosidades foram trahsp cr-íadas
11'111111 lugar, onde se procedeu à sua I
Iíquidação. As hibliotecas e os li-Ivr-os sacros foram vendidos, como
papel velho.

-

F1Í'<�()Ill apurado, que lodos esses
objetos, do real valor, foram ut.i l i
zad os para fins pars icularcs. As
sirn, as mulheres alemãs, ut idi sum
as alf'ai.as e os pau'amenl'Os borda

l dos de our o, para fazerem almofa
das, côlchas, ch inclos e roupa
branca.
Dessa forma, mui tos ()bjetos de

valor histór-ico e aotisl.ico foram
pnofamados.

Nas igrejals, que permanecem
abertas, só Ioi deixado o i.nd

í

sp en
sável para os oficios.
Nos cemitér-ios, estão sendo d es

truídos momaunentos e lages com
ínscrícões polonesas, entre os quais
allg;unls' de gra.ndc valor , artístrco e
h.istór ico " .

......- ......---_..--��

I....vll't.J1d !la .... I'.lA �.tI:-'I._r
L." NF 6. /I S1h..,.. e�()"'(lm'7"f
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Renunciaram que pequenos exércitos, armados
MÉXICO, 23 (U. P.) - O embai- PARA HEMORROIDES de tanques e elementos mecaniza-

xador da; Bolívia,. no México, ex-
Um pro duto De W i t t dos, poderiam vencer a ·gl�erra.811 mi §'ô I!!I 1§!IiI m I 1111

I
C ti

.

d 1 t' tchanceler Henrique Finot, enviou / on mua ain a a u a en re o po-
uma nota ao novo g\_, vêruo de La TEnna:NO Vende-se der dos canhões e a resistência das
Paz renunciani::lo O seu �)osto. SOI!- KK um me. couraçaiS, luta muito semelhante .'t
bc-se que o ern.baixaclor boliviano dindo 15x50 ms .• loéalizado na

I
que se pode observa,r e.ntre u

.

.nída
nos Estados Ullidos, �;e'lhor Ll1I? Alameda João Pessôa. Tratar des navais. O peso e o tamanho do."
Fernlllndo Cuaehalla, lambém rc-j com Eugênio Beirão, na rua tanques também aumentou con;i�
nunciou. '. Tiradentes n 3. I deravelmente, parecendo certo que
...-.-_-.-.·_w_-........__-_..-_-.·.·_· ·_-.·_-.·_�_-_-_·....__....· ......-...._-........-....-.-.-.-...... não pod.erá ser superior à 60 tone�

ladas, devido aos problemas il1�
soluveis que já se apresentam 3JOS

engenheiros de estrada e de pon
tes. Os técnicos britânicos, leva.ndo
em conta a necessidade de venceI'
a b:ltalha dos canhões e das COIl

raças, em estudos aprofundados
conseguiram elar .aos engenhos bé
licos 1ngl.eses um poder de resis
tência capaz de afrontar os melho
res canhões do "eixo". Simultanea�
mente, para imobilizar as podero
sas coura,ças nazistas, prepararam
os famos'Üs ca,nhões de 25, os quais
são hoje unanimente considerados
os melhores do mundo.

úialmente conhecido, exclusivo do
CEC para "O Estado") - Os ele
mentes táticos progrediram scnsí
velrncnte, graças ao progresso veri
ficado nas armas de combate o no

equipamento. O aumento na util iza
ção de forças motorizadas, [) de
senvolvirnento do tanque, a n.eca

nizução e consequente maior rue
bilidade de Iorças-. todos estes ele.
mentes modificaram sensivelmente
os métodos táticos ele guerra. Fe
Iizrnen te, graças ao progresso da
radio-teiefônia, é hoje possível a
um comandante dirigir tropa.s que
se extendem por região multo vas
ta. Verificou-se ao mesmo tempo
que não tinha: valor a teoria de

�._-.-..-..-..._.._-......_-..._-..-.._---...-.-.--

Empregados
PRECISAM·SE de 2 guarda·li

vros a Cr$ 700,00 cada e 4 escri
turários a Cr$ 500,00 cada, que
tenham prática de Contabilidade,
para trabalhar em importante
indústria nacional, com séde no

interior do Estado. Cartas de pr6-
prio punho para R.' S, dando refe
rilncia, aos cuidados de João Go
mes & Cia., rua Trajano, 6.

5 v.• - 2

o sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
erA.. WETZEIJ INDUSTRIAL-JOINVIL1 .. ]�� (MMC� regiSI.)

ai.o ele.. f.lta..... oa.a algu�a ,

'tt.\\�O VIRCI:.J �DA ���(� lVfTZEL INDUSTRIALJOINV/lLE

��'ÕÃ� y!RCtllf. [SPECi;LlDADE.1��c.::::.:'::':::=."=::�-
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1 R,!:J�!��m.,!a����nte gerCll da Cia. de Seguros A
I
FORTALEZA deseja a todos

------------------ 'os seus amigos um leliz NATAL _

A Rad io Iar
e próspero ANO.NOVO

de João Gomes & Cia,

A todos os seus amigos e fregueses

Machado & Via. �����;���:���fregueses, por rnot i vo do NA-
desejam alegre NATAL e felicíssimo ANO KOVO TAL de 43 e o ANO NOVO

de 44 .

de Oscar Cardoso
cumprimenta à sua distinta fr�guesia, à ,pi s

slgem do NATAL e do ANO-BOM.

1943 - 1944

A Mecanógrafade Pedro
.

Bruno
cordialmente envia a seus fregueses votos de

BOAS FESTAS e FELIZ ANO NOVO

sauda com efusão à sua gentil freguesia, à p assagern

do NATAL de 42 e à entrada do ANO NOVO rlf' 43

Dezembro 43

Aos seus amigos e fregueses. deseja BOAS
FESTAS e FELIZ ANO NOVO

R. Schnorr

O.L.ROSA
apresenta aos seus fr eguese s os

melhores votos de felicidades
pelo NATAL de 1943

e o

ANO NOVO de 1944

A seus prezadc S fregueses a

SAfATARIA

o «RAPIDO»
Sfjuda, à passegern do NATAL
de 43 e o ANO NOVO de 44

(casa fundada em 1903)
Conselheiro Mafra. 58

desejam feliz NATAL e prós
pero ANO NOVO a todos os

Representações seus freguesesRua Fefipe Schrn idt , 42

IC_a_ix_a_1_44 T_e_Jeg__ "_Sc_h_no_rr_H

Jorge O-aUI B���J�;:Ao� ev�!�I�!�O
_

cordiais. da

Casa ,Natal•

Representantes dos Rádios e LAMPADAS PHILIPS aos seus bons amigos e

apresenta à sua gentil e numerosa fI e gues ia os
.

melhores votos de BOAS-FESTAS

BOAS FESTAS FELIZ ANO NOVO
deseja

Syriaco fttherino & Irmão
a todos os seus amigos e freguesesI

'

IIII

Que a sua amável freguesia tenha um

feliz NATAL e risonho ANO NOVO, são os votos
mui sinceros 'da

, .

�rma[la �1�r�D �
/ ,

Feliz NATAL e Próspero ANO
NOVO são cs votos da

CASA 43
� tc-dos os seus bens amigos e

tregueses

Jaques Schweidson
proprietário de

A MODELAR
deseja 105 seus fregu�ses e amigos um

Feliz NATAL e muitas prosperidades
para o próximo

Alfaiate VARIONE
formula os mais sinceros votos
'de feliz NATAL e risonho

ANO NOVO. a todos os seus

amigos e fregueses.

1944 o ANO DA VITORIA
DA DEMOCRACIA

fARACO & Cia.

rregueses.

Feliz Natal e Próspero
Ano Novo desejam a

seus amigos e

fregueses

JURANDIR
LINDARES & CIA.
(Representacões)

A «Casa Oxford»
de Aurea Leal Moura e

Francisco Moura Filho
felicitam às suas gen-
tís freguesas. pelo
Natal de 43 e o

Ano Bom de 44

Since-ros votos de
BOAS FESTAS FELIZ ANO NOVO

formula aos seus fregueses de todo o Estado a

S/A Comercial Mmllmann
Aos seus gentis amigos e fregueSES, a (asa

envia saudações pelo NATAL de 43 e lhes deseja
felicíssimo AHO NOVO

A «Casa Brasil»
A maior agência de loterias do Estado
cordialmente deseja a todos os seus amigos e

fregueses um alegre Natal e um

felicíssimo Ano Novo.

"

As classes médica e farmacêutica

O Instituto Pinheiros LIda.
deseja aos bons amigos médicos e famacêuticos
um fel'iz NATAL e um próspero ANO NOVO.

A A��n�í� R�NN�R
almeja o mais feliz Natal e o mais alegre
Ano Novo aos seus bons amigos' e fregueses

fJ os seu s velhos amigos e

gentis fregueses a .

Alfaiataria Pereira
deseja um lubiloso Natal e

próspero An o Novo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�"S;i;i Jesns ameaçam· os. alemães_ desfruir Londres
••••••••, ESTOCOLMO, 24 (U. P.) - ques aéreos anglo-americanos tória das Nações Unidas. Afirmou

ANIVEUSARIOR
Ao pensarunos no gráu de ci- Os alemães ameaçaram destruir efetuados contra o Reich. O o porta-voz da Wilhelsmetrassevi l izaçáo e de progresso dos

Passa hoje o aniversário da gen- nossos dias, com sua ind ús! ri a, Londres nestes dois ou três próxi- mesmo informante nazista comen-I que êsse assunto poderá ser dis-
til srita. Natalina Berreta. seu coméraio e sua educacão mos meses. Um porta-voz da Wi- tou, ironicamente, a declaração I cutido, mais tarde, daqui a doispercebemos que tudo isso 11'1l{

proporcionado ao homem um lhelmstrasse anunciou à imprensa norte-americana de que Berlir.llou três meses, em Londres, onde
grande confórto. Entret an Lo, d B r

-

t d
'

t"
.

Til - -

sendo êsses fatos terrenos em
e er im que serao orna as se-I es a em rumas, o que sigm ica lOS a emaes empregarao a mesma

sua origem e natureza, só podem rias represálias contra os ata- grande passo no caminho da vi- linguagem usada pelos aviões
inf'luir na vida natur-al, trausl- aliados em seus ataques contra atórta c pcrecivel. Coisa alguma
pod erú lcvauubar-se acima ele seu Alemanha.
própr-io nível, ou pr oduz.ir. in- _ _ __-_ ......-J<

fll1'l'lllcila maior do que da mes- _ •
mo, Há urna lei dle progresso, • SINDICATO NACIONAL DAS EMPRÊSAS DE -
inus há também mrua lei ele deca-

• • I

dência. f: verdade que a terra : NAVEGAÇA-O MARíTIMA : I

��J���p�'t��eP':I�l�l��'�tt�i�(�/�)I��� i O SINDICA'l'O NACIONAL DAS EiVIPRÊSAS DE NA\TE- I i
Ii crp a OOIll ela dessa fO>f'llla de ': GA('AO l\IARíTOrA (ex-Síndicato dos Armadores Naeionais), : Iimol':tah1dade; os homens 11101'- : com sede ,à .Avcntda Hio Branco n. 4(; - 3° andar, salas lIS. IV e : Inem mas a NIca hunranu con tí- • r, .nesta Capital, adaptado :ao regímen 'instituido pelo Decreto-lei .1nua a vi ver ; as nações perecem • J1. 1.402, (11' 15 (le .Inlho dr- 193H, tendo seus estatutos aprovados •JIIIas ,a civilização pcrrnancoe e ••• pelo Sr. Millistl'o do Tl'abalho, Indústria. e .Comér-cío, conforme .:awmça; a fillosofia da Grécia e

:
CARTA SINDICAL assinada .ern 29 de 1\'Iaio de 1942, comuníca

:as institulcões ele Homa sobr e-. às firmas e emprêsas que exercem a categoria econômica "nave-
vivem, não obsf a.nte os homens •• gação mai-ítíma", que o IMPOS'rO SINDICi\Jj relativo ao exev- _.que as cniar-am terem passado • cício de 1944, devido pelos empregador-es, dever-á ser recolhido ao •COJJlO as flores no verão. A vida

, • BANCO DO BRASIL, suas sucursais ou agências durante o mês •f'ísicn é mantjd« por lima cons- • •
tal1lt'e renovacào. Tudo isso é • de Janeiro próximo, ....egundo dispõem os arts. 1586 oe 587 da Con- _
verrlade. Porém, ao lado do : sOlidaçã<\ das Leis do TI'ahalho, aprovada pelo Decreto-lei n. ;;.4;)2. •

.

progresso e dessa forma de • de 1° de ::VIaio de 11943, t' r-especttva tabela constante do art. 580 :
í mortuf idad e, existe a decarlên- • da referida Consolídacão. •

c ia, exis�'C a d issolucâo. : As ernpi-êsas deverão procurai- as guias de !recolhimento do :
() homem n ecessibava de uma • Imposto, na Delegacia ou Agências do Instituto de Aposentadorias •

rodençâo e esta, embora prepa- : dos )!al'itinws situadas là rua Felipe 'Schmidt n. 19, em Florianõ- :
rada por Deus doeste toda, a oter- • polis; à 1"'Ua dr. Hercítío ,JjUZ n. 46, em Itajaí ou .à rua dr. Getúlio •
nlrlad e, foi manifestado hisiór-í- : Vargas .n, 22, em S. Ft-ancísco, respectivamente, 110 Estado de: A L. B. A., dirigida, em Sta. Ca·

I t • Santa Catarina. • tarina, pela sra. Beatriz Pedern.ei-
camcu e '110 ,e111(pO e no espaço,
daquela noite €>111 que os anjos I: Rio de .Ianch-o, 15 de' Dezembro de 1943. - ALVARO DIAS • ras Ramos, que conta com a coope-

a rumciararn aos pastor-es, nas

j
• .DA ROCHA, 1° Secretário. : t'ação de abnagadas legionárias.

1· 1 D. I' I' •
.

. - distribuiu. ontem, pela manhã, noco IIIlDS ue De em, d iz e nd o : WfM.� esta'dio da F. P. E .• presentes de"Não t.emais, po.rque eis aqu.i .�

vos trago 'Ilmr,a Ide grande ale- O bl d f R
roupas e confeitos a alguns milha-

gria, QIIlC será pa.ra todo o po- pro ema a orne em orna res de crianças pobres.
vo: Pois, n<a cidade de Davi.
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t·�.-V·-WVOO�'()s, r:t'Hsoell hojoe o S-�lvUtdol', que(' (.ms,t(l, 'Ü Senhor.
Canlos DUlpuis, em sua obra NOVA IORQUE, 24 (U. P.) - A extraordinária afluênéia de

. _....._................

-;;;;;-�.:-.....;.--.... ;���:���l 1��:i";�I���1" �Ses(�l�\tt�S e��; refugiados à ,cidade de Roma levou os alemães a tomarem medidas
ANtMICOS 1796, dClilara que Jcsüs, cópia

'

excepcionais para evitar que a população siga crescendo vertigino-de Mlitra, l),ellis cio Sol, s,erJa em C I I I
.

d
.

'lh dbreve par'a o Illlnndo () qllle foi samente. j1 cu a-se que ú timamente maIS e melO Im ão e pes-
H6rclTwcs,. Osiris e Báco. M,as () soas se instalaram em Roma, agravando, assim, o problema da fo-
próprio cético Renan se encar- 1 I d I Urega (la sua defesa. ncs<tles 1er- me naque a capita, e on e os preços estão em constante a ta. m

mos: "Todos os sécullos proela- quilo de manteiga, por exemplo, está custando 20 dólares ou se-
mal'ão qwe, entre os filhos düs· d 400 d b '1'

..

homen.s, nu/uca hou've um ma';or· J3m cerca e cruzeiros em moe a raSl eira; a carne, no mer-

,;roii��iU�íNTAs'"'iIi:SSASI� (kl' que JesÚs ... Repoma agora cado negro", não se compra por menos de 36 dólares o quilo, ou
A F.ESTA nB NATAl, na tua gló,nLa, nobre inieía,dor. d 700

.

Tua obra está fi;nela e tllfl di vi n- sejam cerca e cruzeirOs.
dade fium,dada, Não rece.ies mais � ;; �desa,bar pQ.r um êIT,O o edifíeio

Catedral: 6, 7, 8 e 10 horas. dos teus. esforço,s; t(Yl'I1ar�te-ás
Novena:' às 19 horas. ,de t1311 llIodo a pedra "3lugu·lar da
Igreja de S. Fl'anci,sco: 7 e 9 horas. huma,nida'die, que ar'ra'nlcur teu
Hospital de Caridade: 6 e 8 horas. IYJme dêslLe l11uIlldf) seria abalar-
Purfssimo Coração de Maria (Par· lhe '(IS f-und,Utme,ntos".

'

'<to): 8 horas. I�ss'e é o Jesús eter:no de quemIgreja de Sl.o. Antônio: 7 e 8 horas. f:üa'r.adll n>ã,o só os alpóstol()s, ()IS
Igreja de Sebastião: 6,30 horas. eyangelisltas, Pallltlo, Polica,rpo,Igreja de Sta. Teresinha: 8 horas. JustJno l\IarUns e os santos Pa-
Asilo Irmão Joaquim: 6 horas. dres, llIas até mesmo os agnó�-Ginásio: 5, 6, 7,30 e 8,30 horas. 1i('()s. C,()Qlhl PI1nio, Tác.i,l,O, Slle-
Capela de S. Luiz: 7 e 8,30 horas. IÕrnio. Fl{l\'io .Tos.efu e orllros.
Capela do Abrigo de Menores: 7 ,Conta-se que Ulll inldivid,llo

-:horas. ma'ndoll pillÜa.1' no fôrro da sa-
Trindade: Matriz: 8 horas. la de viS'itas de ,sua residl'ncia
João Pessôa (Estreito): 7,30 horas. 'lw:lo o que a arte Ul'C poderiaSão José: 7,30 e 9,30' horas. l}r>OJ)I'Jor,eioJ1ta�' ele belo, e, convi-
A Assoai'ação Espírila "Bêrço de dou .o,s s.eus a,migos pla,ra v,irem

Jesús" fez en,tnega, ()Intel1l, do en- alpr'eoi.alr aCfllJ€lla' pintura; mas,
xoval 196. perce.be,I1Ido que a posição incô

moda de e.starem se·us amigos
COI1l a cabeça pall'a cima não
permMia que êles HtP·neciassem
b.elll a arte aí estampada, man

dou. então, coloeoa,r no c'entlJ"o
da sala uma llllCsa, cobrindo-a
cam llllll e!lPell,ho ele cristt,al. To
da aq<u,e'jla ·pintura, toda aqUlela
art.e 1'c�j>etida no cristall podia
ser agopa al(].l1lIiralela comoda
mente pej,otS viSli,tal1ites.

Fo i assim que Deus agi Il pa
ra eom a hUl11lanid'adle. Os 110-
nlC'ns !]('s.ejavam co<nhecer a

Deus. ::VIas, como o con:se@uir?
Dells se rev'elou na pessôa de
Jcsú,s8le modo, que nlelie podemos
ve'r refi eti d,a,s toei as as per
fl''ÍC'i'í"s da Divindad,c.)I'o seu

clall:úlel',. nals suas obras, I1la sua

virl,a e sôbroe>tndlo, na sim bon
dade c mi.sc.J'icól'(lia, podemos
ver () vPI'r1ade,iro Deus no ver

d�Hlp,i ro hOIlH'Ill.
A,],e,gr,eillllo -n 0.5, P o is, n c sll e fi i a.

V.olva�11Os o noslso olha,!' cheil0
ele cs'perall1ça paJl'a .Tlesús. e r,�n
ella�lIos-lh,c g1l'aÇ>as p'ela perfe!ta.
e !>ufieicnlte sallvacão que ElC'
yci,() trazer :lO lllUJn,r1o s0f,reclor
e dcsvair,ado.
Fpolis., 25-12-1943.

.T. iA/cânlara San/os

Completa hoje 50 anos de idade Io nosso distinto confrade sr. Her
mínio Mílis. diretor do . periódico
«O Comércio», que se pohlica em

Porto União. Sua colaboração pri
meira na im}J'rensa desta capital
data de 1914. E' êle um dos mais
competentes estudiosos do nosso

idioma.

Faz anos hoje o sr. Gustavo Sil
veira. alto funcionário. aposentado,
da Fazenda Estadual.

Decorre hoje o natalício da ex

ma. sra. Almerinda Sanches Trin'
, dade.

Fazem anos IJOje:
sr. Jorge Cor í nó da Luz;
jovens: Rúi Pereira, Rúbens Viei

"ra e Sílvio Melo.

Clubes:
Aguarda-se com crescente inte

rêsse, nos mais elevados círculos
socto ie da cidade, a realização da
práxima "Noite de São Silvestre",
que certamente representará nova
,e marcante v!tória para o aprecia
do "Clube Doze de Agôsto".
Tanto mais se justifica a geral

ansiedade em tôrno da referida
festa, quanto se levar em consi-
"deração que a ela comparecerá o

já afamado "Bloco X", apresen
tando um programa de números
musicais merecedor de unânimis

. aplausos.
Pelo visto, o conceituado "Doze"

,encerrará hrilhatemente suas in
. tenSElS avitidades' de 1943, colhen
do antêntica vitória ao início do
ano novo .

TOMEM

Vinho Creosotado
"SILVEIRA"

Grande Tónico

DIA 8A.N'l'O DE GUA.RDA.

Os órgãos da Estatistica Milita,
têm apôio legal, quando 'ntimam
-o produtor e o vendedor a mostra,
o que possuem em seU8 estabeleci.
"eotOIl. (D. E_ M_).

Associacão
«Berco de

Espirita
Jesús»

Até ,es'tla da.ta, "Bêrço !le .Jesús"
distribuilll 91 e.nxovais ,a 91 criain
ç,as do s·exlo l1IaSC'l�lilw e 105 do se
xo f'emil]i'lW.

o.s en.xovais eOlmpõ'em-se de 31
peças de r()lupas, asslim elis.crimina
da,s: - 4 camiSlill1has, 3 camis'elas
3 mall1lt,aL�, 3 oas'alquinhos. 4 umhi
gtueiTos, 2 oill1ta,s, 3 par,es de sapa
ltí,l1/ho.s, (i fll'la'l,cla's e 3 touca'!>.

As peças são i nteir.amel1ite novas
€ oo.nf'eccionudas pelas associadas
i'l1c'umbid,als dê,ss'e mistér. Com O�

196 enxoyais d,is'tribu.ido,s, cLeva-s,e,
a 6.07(; o I1lúmcro (�e peças de
roupas.

Ex'ilslt,em no Roupeiro, proln1os
p'a,ra próXJilllOs pedidos, 36 e'l1"\o
va.i,s cOllllpj'CJtos.

Qomo se vê a n'()I\'cl AssoCiial'ão
vai preenchendo, de modo alta
mente crisllão. a S'11a finali,darle, c,
por isso lIle.smo, não pod'c ser es

qlllecida pelos corncões bem forma-
dos.

.

Pl'leenchcndo S,ClU programa cl'is
'tão. de aSSlistl'l1cda social. necessitla
do amparo e p.roLeção ele todos,
desd,., que a,ten,de os lares plobres,
IlrC'lll i'l1d.n,gm· qual seja a re,ligião

t
"" p"j, é", "..r on,,'" ,�cn'T,"".

COBRADOR
Precisa·se. Necessário referenda e

fian�a. Informação na MODELAR
a Legacão quem
desmente

LISBOA, 23 (U. P.) - A le
gação búlgara desmentiu cate ..

góricamente a notícia, segun-

RIO, 24 (A N.) - Outra mãe acaba de recorrer ao Juizo do a qual a Bulgária teria de
de Fan1ília, requerendo que o filho seja forçado a dar·lhe uma terminado a mobilização ge

pensão, em vista do estado de miséria e abandono em que se I ral. O comunicado desmente
encontra. ° acusado defende-se declarando que possue quatro também os movimentos de tro
filhos e ganha apenas 600 cruzeiros. Diz mais que já tentou pas búlgaras dentro do país,
inutilmente intel'nar sua genitora 'Dum asilo, não o conseguin- assegurando que o govêrno
do, "por falta de pistolão" ... Terminou, dizendo que tem três búlgaro não tem intenção de
irmãs casadas e em situação bem melhor, sendo que, uma de - modificar sua política exte�

las, sem filhos. J'iOT_

PERDEU-SE

Como o filho se defende

PESSOASDE TEM

GALINHAS e
PATOS assados

a Cr$ 15,00
Aceitam-se encomendas no IBar e Armazem

Oriente
Rua V. Meireles, 11

USADO COM BOM RE·

SULTADO O POPU.

LAR DEPURATIVo

SANGUE

Natal dos Pobres

Esmagadora derrota dos
paulistas

Efetuou-se ontem, à noite, na

capital da República. o quarto em

bate entre os clássicos rivais ca

riocas e paulistas, em disputa do

Ccu't\peonato Brasileiro de Futeból.
Contrariando todos os próqnós

ticos. os bandeirantes foram aba
tidos pela esmagadora contagem
de 6 a 1, tentos de João Pinto

(4), Vevé e Lelé, para os vencedo
res, e Leônidas, para os vencidos.
Os dois quadros jogaram assim

organizados: CARIOCAS: Batotais;
Domingos e NOTival; Biguá. Rui e

Afons�ho; P. Amorim, Lelé, João
Pinto, Tim e Vevé. PAULISTAS:
Oberdan; Junqueira e Osvaldo;
Zezé Procópio,Og e Dino; Luizinho.
Servílio. Leônidas. Lima e Hél'·

ICUles'Renda: 199.578 cruzeiro.
Juiz: Aníbal Tejada.

Ouarta-feira a "finalíssima"
Ouarta-feira da próxima semana.

será realizada. no Rio de Janeiro,
a quinta e .última partida enhe
cariocas e paulistas.

Treino do Figueirense
Os jogadores do Figueirense rea

lizarão haje. à tarde, rigoroso exer

cício de conjunto.

MARIO MOURA
deseia a todos os seus ami

gos e freguezes UM PELIZ
NATAL e muitas prosperi-

dades no próximo 1944:

1943 1944

DO

'E'

1��t:tI:�l["f!A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO
O Fí�aOL. v Bsyü, O coração o Estômago, 08

PUlmões 8 Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nos 0138013, Reumatismo, Ctlgueira, Queda do Ca
belo, anemia, Abortos e faz 08 individios idiotas.
Inofensivo ao organismo. Agradável como licôr.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P.
como auxiliar no tratamento da Sífilis e Reu-
matismo da mesma origem. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR«91�».dada a sua

base. é ótimo auxiliar do tra
lamenlo da SífUis principalmen·
te nos casos em que a via bo
cal é a única passivei.

(a) Dr. Benedilo Talosa.

Alesto que apliquei muitas
vezes o ELIXIR «91�» obtendo
sempre os melhores resultados
no Irrlamenle da SUilis.

(a) Dr. Ralael Bartolelil

...__-_-...-..:--.._,._._.._- ._-_._ -_-_..-.w_-�

n,�,
imediações do .comércio, a

Ila,'t!' inferior de uma caneta
PA \KF:R. Gratifica-se a 1wssoa que
entrega-la nesta redação.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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avisa o distinto público de Florianó
polis de �ue acaba de receber be

líssimo sortinH�nto de verão.
Variado sortimento de sedas.

(,A Exposição»
Ternos

Foccm
de tropicais, linhos, brins e
umo visita, sem

PRAÇA

..

compromisso,
QUiNZE N. 11

,

a
easenlras,

Depois de tantos anos de bem servir ao público
A tradicional CASA MACEDONIA

apresenta, - peja pr.rrieiro vez - a sua

I- ·_m ,....

-dI;quioaçao e

Secção de BRINQUEDOS SEGA' LiQUIDJ1DA!
Grande
Toda a

Tecidos lisos e estampe dos ser
ô
o vendidos por

atai!

PRECOS MARAVILHOSOS 1
Roupas brancas, perfumarias, bôlsas, cintos, meios, bijuterias, lãs em

novelos, roupinhas para crianças, roupas de j e r s ey , botões,
flores, presentes, fantasias

UM < UNDO DE cOIsns BONITaS
por preços de. Papai Noel!

r�ão hesite na sua escolba! Compre, antes que acabe!

mais; vend�

Patriotas ital.ianos

I.atacados, pela aviacão
na"isa:a

BEHXA - dezembro - (Inter
'..\mericana) :__ Informam' de Cllicas-
50 ao jornal suiço ."Der Bund" que t
.há alguns dias um forte cuntingCl!- !
te de tropas atlemãs atacou uma (

u.nidade de pa.lriotas, calculada em

400 homens, nas proximidades d{;
Ponte Stréssa, utilizando aeropla-
110S. OS detalhes desle encontro I

sangrcnlo ainda não são co.nheei

dos, mas, alcrescenta o jornal su/iç'J,
é cerlo que se registra grande nú··
mero de mortos e feridos dc alll-

bas as partes. Os remanescentes

!{,Jt
•
•
.,
..
<O
,.
••
•
•
'.
•
•
'.
•
••
•
•
'.
•
••••8�••••••••••� •••• --0.

}:OIa

COMPRIR E fICaR SATISFEITO I
Começa no dia 1.0 de dez9mbro, nao e� queça !

CASA MACEDONIA
A Casa que e melhor atende

8 _. Rua Trajano

rlas forças patrioticas retiraram-se,
para as montanha/s. O "Der Bund"
anuncia também que a Casa :ll)
Fascio, em Como, foi pelos al'es d>
"Vido a uma explosão ele riinamilc,

__ o __ • __ ., � .==============:==========_

,

FILHA I MAE' AVO I

S.ti.O PALLO (Por Franr- isco Pa 1- 11111 imenso pabr i mnn io de lúgr·i-
li. Copy.r-ight da ll\TEH-A:\IEHI- mas, de soiu-isos, de ap rucnsô es c

CAXA, ]J,an-a "O ESTADO") - Dc-: dlt' csprruuças, _ ludo quunío
zo i {,o IIlilJlhe.ncs Ioram cx.e ctuadas I co nsl i

í

uc, em suma, o J'CI:llópi() do
na Austriu dura,n/ue uma semana. ,.am,or mater-no. Houba-lhes a gUCI'

Pesuva sôbr.e ckrs a acusar-ão d,c se- "ru, CUIlll a vi d.a dos f i lhos, o elo
rem ccrutrúr ias ao r,eginl'e nazista .que as prendia ao C0U, como gera
e de tCiI'.CIIl, por isS'(,: cx lernad o d o rus de dcs.í inos. Huubn-lhes a

sua alcgnin alllte a possibijid�i(k de gLWrra.
_

com a "ida .d�Js. rHho�, a

r.ccuporucúo da l iherdud e n:lci{)-' expr.cssao de um sacr if'ic io d i v.i no ,

n,,:1.
.

i (j ue a torna ri v.a 1 do Cr-iu d o 1' •

. \s mullu-rcs eur-opéias não leem,! Tem ntzão a s ra. Aé.ta Smith:
cm verdade, grandes motivos pu- L[lWnla COJsa se pode fazer coru

ru l'S'LliHar o chefe g,erlllâI1ico. Hi- .1ll1W c haleir.a de agua qu..enle! .
'U,cr é misóg.ino: tem horror its i Outra popular l o rul.r i nu, cUJO
mulheres. Hui a política ,).J'icial do marido morreu num dos abrigos u n

Heich re'k�liv·a ao sexo feIlJi.n,ino, ti-aór oos e que tem tinis li+hos pri
]lo1úliea baseada no rlesresj)C'i,tu lo� ,siol1ei,r,os d.os ulemâes, �hsleve-s.e
lia I e sisllflllláLico às mil e umu sus- r!p r-esponder ao ]ürn:ülslt-a. De
cClliihiJ.i-dlaries d·f) l'oraC'àu da rnu- Colare'lI' que i.nfcl izrnende não porle
l her. Se a Alemanha de Hitler não Iria ser d.ivulga.lo ('111 ]i(�,ll'a de f\)l'
chega a coumctír Coem " �parla de, ma o �'.as.tigo() que pI�el1lc·dilaYa IHI-
Lvcurxo, onde só os rcccm-nusr-í- Ia. o d il ador germarn co.

" dos do sexo llHlSCtulino Unham di-I Não haverá, na I'e",lidalJ.c, casti

�f:; neil� ú luz e à vid a, certo é que a. go que. baste, 'para r.ed�nr.'i"b� d?s
mulher. �,()b o Terceiro Hei eh fim-I pecarias de Hiflor. A nuagm acuo

• c io nn como l:/lllil i n.Iústria a �e'T'\;i- i humana ícm. a esse respeito, vôos

e <:0 do Estado, O que ésle quer é a I curtos. A mitGdogia grega acorrcn

tm) j)I'(·,clu(:üo. imtcnsava .de homens. I tou Promot eu no alt o ,d�. uma

� :-';O'i l1:l1SCS crm qu ís
í

a d.is. " sor+e momtanha, COI11 o ventre c:'\pnst(?
• da mulluer é a ruais prei'a,ria. Os 11 vorucidad c elos ahudres. -:\fa� êlte

I soldados n az istas não recuam dian-' isso ainda seria pouco para Hit lcr,
� tr- .Ie ne ruluurn 1l11;ipClje. El.ex.xó vccm Não havcró suphicio capaz de r.i-

:\ sua frente a fi"lIra d'e Hi·ller de I valizar com os sofr-í.nsentos que
maneira q,ue a lIl�r1.h,er, se op;h.':lOs elil:' calUSOll ii llLII11l1�lnitl,ade e com �s
seus (,�Il�riehos, eholl-a.nd,o e p,110[CS-' a,�I'.(}nt.a_s que pratIcoU �,()n\tra a C.l

I an.elo, (' a]l('.n.�'s U"11 oh�"lúell'l.() ii I vIllzaçao e a cleJ11l0ClI'acJa.
conquista rl'O .J111mdo p,elas fôrcas I _.gprlll:ll1i.clns. C.0I110 obstáculo. 10m i
�.!(' N']' fl'mo\'lef.o. E as relllo<;õCS'
J'l7Plll-'!' ('.(lIll/t) na Austria: For I
meio eI·e fUJ'Ji!.amCll1Jtos.

Hú nO!1c·()!s r!ÍI<:lS, \ln1 e()''''p' ''''11-
d('nl'(' de !.mer·ra, a serviç() d,a "Vni
led Ppc'ss", I,('ve a feliz idéia de 11'1'11
i lHfllt<.'.>ri·ho (',nlt1'e as IlIlllH"e.res do
povo. em T)onldres, sôbl;e [) d,esltilw
"!.' Hill,("i', t1óú� a vifóri'a ,in,t('<'ral
<lIas N�c()es rnidás. E l!tIll:l déla,s.
a �,I'a .. Adla Sll1Ii,th, l'espondl''lld,o :l'O
i,OI"13I.is-b/. d.iss·:; apenfls is,Io:. "GO'i
taria (j,e fi e aI!' sozinha eOIll Hitler,
I,pndn ner,lo IIJlla rhalc'ira de :'Ign;!!
fel'\'·eilll ('. -:\1,llti'kl ('.()i '·.a se pode razt'�-
c{)In águfI C!u'eTlltl'!" I
EIlI regra, todas as Illulheres

1()Il.d�·i.na.s (PI,I:', �t('pll"Na.lll no in� iqueruto da ..

'Ctnlled Press" dce1a
�aJ'a'lll .(jue Hi Uer deve s,elr en,lregu.e
as lIlulherc'lS, p.:lra .iulp.;all1el1l:o e cas-

tigo, e nã/o a um tribunal: mi.lila.r
ill[el'l!<,aeioI1nl. UuaulI.a ('(),i,�n. em

verda,rJ-e, nüo s,c pu,eI'e fazer, ii ma,r
gl'1ll das h'i" ('o()lll uma chaki,ra de
i,gua quonte! Os cri·l11es cOlllct'ido.s
p.or Ado1(io HiN,er contna o crcntC]'o
h UIlUl INl sã,o de lal natureza'" (llIe
sú a iIllagi'nacão d,as lllulher'L's e11-
J.n1alda's pela lÍl,orte dos seus filhos ��������A�.���_�i�_�':"'':�_.�,ell'i.a capaz de des\cobrir para ('Ie ="
o c,a's,bigo IlHtis apropriado. COMPRA S e VEN DASA lllu.lhcr curulpéi,a e as suas ir-
mãs do resto do mundo não po- Te:::n V.S. algum objeto novo ou

delll, mcs,mo, deixar de Vo()/Iar "usado para vender?
Hi,lller () úeli,o ma'is wrrasador. (;011- Ou deseja comprar qualquer
f'.(J.!-'llle O clonh,ecic!o verso (!.c Hora- objeto para sua indústria, resi

cio, as gLLerr.as são amaltlicoadas dência, etc.? Então vá à rua Deo
pelas m�'es: Rell([ llwtribllS ele les- doro 35 e peça informações sem

1(//(/. São as mã,('s, COlll deito, as compromisso à firma A. L. Alves,
m<1 i ore·s \'lli mas, porque fi' gu'erra que se encarrega de resolver o seu

lhes rouba, cum a vida do'S filhos, caso,

BIR E ARMBlEM
Rua V Meireles, 11MACHADO & CIA.

AGil:NCu..S E REPRESENTAÇOJjJS
<:aixa postal - 37, Rua Jolio Pinto - II.

Florianópolis
Sub-all:entes nos principais miUÚcfplo. do

ESTADO

Todas devem usar a

(OU REGULADOR
MULHER

VIEIRA;
EVITARÁ DORES

Alivia as Cólicas Uterinas
Emprega-se com vantagempa-

,::''\::;. rI{ cnmbJ1ter as irrpgularidadeb� �l das fllllçijejól periódicas das se-

. .�� rlbcrl1s. E calma[lte e regulador
AVO\,(..:.;...Yf di:'filf:a� funções.. .

<-<,,,�.,.._.h. FLUXO-�EDATINA, pela sua

�1���,"��f� co�pr()varla eficácia, é muito re

��1�.. '!J) � ,-��3� celt�dl:i. Dpve ser ul'llida com

�( �\�Ii!1 \� '� confll::ln�:H
�'e'\�)'���/�-- FLUXO SEDAT!NA eoeontrli-se
�fLHA'�,)MAt em Ioda parte.

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

tainha fumadas - Pernil - Pasteis - Empadas -

Salame - Peixe frito. etc. etc.

S a no nenol,.'

CONTEM
OITO ELEMENTOS TONICOS:

. ARSENIATO. VANADA
TO, FOSFO�OS,C:ALCIO.

ETC;
TONICO DO CEREBRO
IOIUCO DOS MUSCULOS
O. Pálidol. D'�lup.r.dol,
E,,-!otadol, Anêmico., Mãe •

Que cri,m Migro., C,ianca,
"Quíticet, ,ec.b.;ão • tonj·
liclõçeo gllH�1 do Olg.llítmo

COII:' O

n O I
Llc. D.N.S.P. n' 199, de H121

!

Faça econo:mia 1 COIllpre na «A CAPI1"AL»!
Ali, V. S. encontrará o maior sortimento de artigos para homens e crianças.

Faça o seu presente de NA TAL e ANO NOVO, comorando os artigos da Cosa '( f\_ CAPIT.l;L».
Linhos estr':lngeiros e nacio:L\ais -- Casem iras - Panamá -- Albene _

...

Tussor - Brins - Camisas - Cintos - Suspensórios
Meias - Calçados - Roupas feitas paro homens e crianças - Gravatas _ Jogos de gravatas e lenços.

Chapéus Ramenzóni _ Capacetes para homens e crianças. - Rua Conselheiro Mafra, 8 .

..........Bm��......BB�..
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o eSTADO-Sexta.lelra, ,24 de Dezembro de 1943

E Programa de
Dezembro:E ��GOSTO

A 25. «MATINÉE» INFANTIL COM BAILE DE SÃO SILVESTRE

(As mesas para o baile' de 31 poderão ser l'eservadas na Secretaria do Clube, a Cr$ 10,00)
""w W"'I j�.l@II.EW5rn'NMi·'"

fi!! 1 i,�:'"

liquidação J
o proprietário da

CASA. NAT Washington - dezembro - (Co- I I,ta�'ôes da mais alta sisnif'icação a

/llIcn,tário da In ler-Am cr-ir-anu ) -! no (,ul!lbate aos submarinos

.:
rmtioi a desse acontecimemto. Os

" :\I.�ÜS outro em i nonte eSita,fis,ta 1101'- '. gos, �(.' cslendel'ú
a outro teatro de portuguesc« que, Dom a cedência

l c-iuue.r lcano, U SL Hcnrv SI iin-
'

o [H'r.a(:t')cs ". da base dos Açores, se aprox ima III
: sun, Sccretáuio da guerra do Go-! ,\s üeel<1l'aç'õe:, do Sr. Slimson ainda ruais das Nações Un-idas
verno de Wash i nglnl1, louvou pú- li ve rum sru r!.d e repercussão em vcem-se, de cento modo, represen
bJi(,<l e of.iciahuen.í« <l <l(:üo das for-I' Londres, onde se l'el',Jrllihel'.e, seguu- lados nos teatros ela I,uta por al
�'as brusi lcirns, mul+o l'sjll'ciallllcll- üo os últimos dl's,!)achw; pro cedcn- guns m ilhnurcs rllC homens do seu

te da aviação e da m.aríuhn, na de-Itl's d.a cap i la l br ií àni.cn, que o Bra- sangue e da sua onígem.
fes.a do Al lánl ir-o Sul conha os slil tem fei·lo imp.ormantes contri- ?-iã,o se esquece que o Brasil. foi

I sulnuar i.nos d.o Eixo e na i ntcnsif'i- 1 huições pana () esfôrço de guerra um dos prime ís-cs p aiscs auicr ica
Icac,'ão dns Jirnlhas aeronéuticus que idas �ações Un id.as. 11J(l'S a romper com o Eixo. A "Poli
i cruzam as bases da grande ]{ej}ú-I Na:s Hcpúbhicas h isp ano-am cr i- tica de Boa Vizinhança", Iriiciada
i hli ca Sll'l,a,ll1Itr.il'una.

.

ca n as a notioia da purti cipaçâo de pela Admí násta-açâo rio Presidente

i llefcri.ndo-se Ú :\Li�sã,() :\Iilitar !llJlll fo'rl'e con tingcn.h- do exército Hoosevclt, foi logo acei tu pejos hru
Bruxileiru, que, adida ao Quartel i do Br.axi l nus Ir-entes da Europa foi si lciros, cncomrnmdo no seu Govêr

I Ccncral da .xf'r i cn do Xor.íc. está tarnbcm acolhida ('0111 o maior cn- 'no uma ccopernção leal e ati va que
[prcpurand» os planos par-a a parti- 'tus iasano. Í� inr!'e]'('sls·:uI1Le registrar a serviu (!.c est.imml o para cs OUÜOS

I ci par-ão IlIO teatro de opt-r ações das este respeito um imuenso editoe-ial pa ises d.o nosso Condínerue. Antes

I ::\ações Un idas no ull.ramar dl' um ele "LA PHE:"\SA", de Buenos 'mesmo do BPHSÜ ser agredido p e
Corpo Exip cd ionúr i o (lo Brasil. o Aires, ond e se observa a remessa Ios ·clorsú,ri05 do EixIO, os Est ados
Sccretário .Ia Guerra do Go vêrno de tropas pana onde até agora não Urndos já podéam regist rar provas
dos Estados Un irlos declarou: "O ,altuara'll1. ex ércillos sul-arncrtcanos de soli dnricrlade do povo e do g().

Dcpanlame n l.o da Guerru expressa "reveste-se dle um srif)nHicativo que vê nno Iwa'si,I,Biro, que vieram estrei
a sua sal i.sfuc ân pelo IMo de que a merece ser posto em destaque". tal' alind.a mais as corr-entes de en-

·1' colaboração ·hrasilei.J'o-norte-ameri.-; Em P,(N'llug:Jll, da mesma f'ot-nra. Le,nrli'lllell1Jto c cOI]l)I'Penre,t.rração que
cama. que vem obtellldlo elevado dados laços CJ'1�e umcm tão estrciéu- d at am, cntr e os dois povos, dos
exilo nas bases d.e opcrações do mente os do is países da língua pOI'- tempos dia Iomnação de suas na-

... IIIllI!!DI!I IIII1 IIiiiIl_IIIIIIIiII8I_IIII_DlA...:: I C�nl(J,o. de Tl'ans·p'or1.es Aér<cos e tUgluesa, foi l'eeebidra com 111<1l1li1'es-, ciol1lalifJ,::Hle'S_, .

48

Não
,

e

I
L

tendo estado em S. Paulo e havendo contratado alí com

diversas fábricas de SEDAS para ser o seu exclusivo distri
buidor em Florianópolis, iniciou uma

VENDA ESPECIAL
ganhando apenas os descontos

Nova modalidade que irá revolucionar a praça
NOVIDADES EXCLUSIVAS A PREÇOS NUNCA VISTOS
SEDAs e mais SEDAS a preços de CHITAS!

Casa Natal
Nova modalidade de vendas. Novos sortimentos.

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

Casa Natal
Rua Felipe Schmidt, 20

SEJA SUA

,;-

A SÁUDE DÁ MULIlER

o

Ia.
CONSTRUÇÕES - compra, venda e administração

de imóveis;
FINANCIAMENTO - para construções;

PIN'1'URAS - internas e externas de prédios, para
paqcmento à vista ou a longo prazo.

NÃO CGNSTRUA, sem consulteI' os pianos da

Cia. da Casa Própria
pontos !)(Não tem sorteios nem

Vá à Felipa Schmidt, 44, e verifique
possivel obter «casa própria}).

corno érua

ra�il nB� fr�nt�� a fur� a

Este aluno hcbi
litou-se em es.

crituração mero

cantil, calculos
comerciais, por
tugues pratico,
direito comer·

ciaL correspon
dencio, em sua
casa com estes 4 livros especialisodos que
dispensam o professor por ser de uma fo.cili
dode jamais vista. A verdade s.eja dito: sou professor ha mais de
20 anos, mas nunca vi isto, é verdadeiramente formidavel! Peça
prospeto, com toda confiança, ao Prof, Jean Brando, R, Costa Jr.
n.O 194, Caixa 1376. 5, Paulo. Escola devidamente registrada
por quem de direito sob n.O 548 em 1918: habilitou já uma gera-
ção de alunos e todos estão trabalhando. Junte envelope selado
com seu endereço bem clo<'o. Os preços são modicas e em pe-
qJJenas prestações. Não perderó nem tempo nem dinheiro' Se
habilitará em 4 o 6 mezes, tendo direito, no fim da curso, a
um Certificado de competencia com f) qual, de conformidade
com a lei bem clara, poderá comprovar a sua alto habilitação .

.................................................... c
• •
• •

i 01"$00$ i• •
• •

! C()LUNIBIA I
alcançados por ocasião das recen .. : :
les conferôncias entre as nações,: As mais famosas mUSicas, com os mais :
que formam o "lriangulo de fer-I. famosos artistas. o

. 1'0", parecem que' causruram peSSl- : :
ma. illlpressão no !libelor nazista, : ÚLTIMAS NOVIDADES :
a ponto de provocar-lhe profundo: N RAD IOLAR :
ahatlO nerVOSO'j

() que lt'('fria l�etermi- : . a ( » :
nft( o as recen es 11l0( 1 Icaçoes no • •

! I li'
. Ne n T

-

6
•

qURI( 1'0 (OS c 1e es naZIstas, 1 fi 8 RUa raJano, •
verdade, o êxito que caraclerizou : :
I()(!as as eonversaçôes entre a, In- : 0••••••••••••••••••••_••••••_••••••••••...:
glaterra, os Estados Unidos e a

Hússia, ('onstituiu UH1 verdadeiro
triangulo de ferro, do qual difícil-

Bolsas modernas na
CASA IWMANOS

I Hitler apavorado comlo {(triângulo de ferro»
XOVA IOHQUE (De llobert Nor

ton - Exclusividade do C. E. C.
p2,ra "O Estado") - Os resuilt.ados

Resolvido, enfim, seu problema financeiro!
mente - para não dizei' impossivel

1- o "ei;,o" poderú escapar. A pp"
feita ('ompreel1são, harmonia de
vistas e uniformidade de idl'i:ts,
por cerlo (leve haver apavo1'<ulo o

tirano alemão, porquanto êsse ('xi,
to deilou por terra as suas infun
cla(bs esper:Jnças de provocar a

di\'isüo das Naç(-)('s l.'nid,.,. a-l'il'l
-d" cnfraqucccr () anel de aço que
se estreila cada vez mais em tprno
rIo IH Rl'icll. Tanlo a TnglatclT:1,
como os Eslados l'nidos. re�::firl1la
ram n8,s ('onl'cren('ias de ::\Ioscou (.

de Teerã, a sua firl11e intenção de
banir da superficie' rIa terra. .'S

idl'ologi:Js nazi-fascistas. E os aCOl1-

1C'('ill1en[os políticos e militares que
vcm d esenvo ]I'enc!o-sl' num ritmo
de ('!'unometric;;: r('gularidade cm

r�l,\'or dos a I iados, parece que se

c()l1('retizarão muilo breve lodos os

drsl'jos das l:açi)L'S ci\'ilizndas.

Adqu.ira TUDO de que necessita.r,
de UMA SÓ VEZ,

pagando PA:&CELADAMEMTE,
çom as V,ANTAGENS da compra à vista,

servindo-se do

-:;.

,

CREDI ARIO KNOT'SISTEMA
Roupas
Calçados

Móveis
Rádios

Geladeiras
Bicicletas
Jóias

Livros
Chapéus
Instalações elétricas e sanitárias

Artigos para presentes
Peles
Casacos
Quaisquer artigos

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SEGUROS KNOT S. A.
Rua Felipe Schmldt, 34 - Sala 5 - Telefon. ·1634
Expediente: Ois 8 ., 12 • dai 14 a. 17 h•.

_---_

Q. 1(, STUDIO
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oficial Novo bombardeiro super-pesadoAuxílio
RIO, 24 (A. N.) - o góvêr·

no - brasileiro concedeu o au

xílio de 200 mil cruzeiros à or

ganização de uma . grande ex

posição de animais, que deve
ser inaugurada em Uruguaia
na, em 1945, por ocasião elít
inauguração ela ponte interna
ciónal entre o Brasil e o Uru-

Haverá paralelo entre o destino de Roma
e o de B�riim 1

Teodoro Ferrari

LONDRES, 23 (U. P.) - Numerosas formaç-ões aéreas
atravessaram hoje o canal ela Mancha, a grande altura, em

prosseguimento à violenta ofensiva aérea contra o território
hostíl reiniciada há três dias. E, a propósito, despachos de

Washington informam que já está sendo produzido nos Esta
dos Unidos novo tipo de bombardeiro super-pesado, muito me

lhor que o famoso B-29. Falando a respeito, disse hoje uma

autoridade que êsse aparelho só poderá ser manobrado _com
tripulações especiais, que já estão ,se�do adestrad�s. Estes
aviões serão empregados de preterêncta contra os Japo�eses,
em cujo teatro de operações os aviões de longo raio de açao se

I tornam índispensávets. Segundo a mesm.a au�.?ridade e� 1944
os americanos estarao produzmdo dez mIl aVlOes por mes.

EdiVão de
boje 12
páginas._-----

do monstro: NA T A'L

guai.

ARGEL (Por lUaurice Chandler Exclusividade do
C. E. C. para "O Estado") - Roma e Berlim têm muita coisa
em comum. Foram as capitais donde, surgiram os maiores ti
ranos da atualidade. Roma e Berlim formaram a linha do fa

migerado "eixo" que quase decretou a destruição da Humaní
dade. Em ambas as cidades erigiram-se os templos onde se

cultuava a opressão de tôdas as criaturas humanas. Diante dessa
identidade histórica dos últimos anos, poderemos esperar al

guma ident.idade quanto ao seu destino? Berlim, semi-de�tn�i.
da continua a ser o alvo dos ataques concentrados da aviaçao
britânica, que exige a rendição incondicional do nazismo. Ro
ma, ocupada pelos vândalos de Hitler e de Mussolini,. �g�ar
da a hora da sua próxima libertação pelas tropas brttânicaa
e norte-americanas. Berlim será arrazada, a menos que o povo
alemão se revolte contra o tirano que ensanguenta o mundo.
Roma será entregue intacta aos aliados? Penosa incógnita
para o mundo civilizado! À medida que os exércitos brttãní-

I
cos e aliados avançam sôbre a antiga capital do Império Ro

mano, avolumam-se as apreensões da Humanidade. Os nazis
tas, em desespêro de causa, não aplicarão a derradeira esto

cada, destJruindo a capital da Itália? Tudo deve ser esperado
"de tão perigosos fascinoras. Entretanto, qualquer atentado
dessa natureza, pesará na balança da Justiça, que se encarr e

gará de julgar todos os criminosos responsáveis pelo desenca
deamento desta cruenta guerra, acarretando agravantes para
os já horríveis crimes dos nazi-fascistas.

ii �����!,�e ,�"� d���,!e�J. legítimo óleo de fígado de boca hau

A casa
T'óda a cr+standade festeja ama

nhã o dia consagrado ao nascimen
to de Jesús-Nataj.
Mil novecentos e quarenta e três

anos são decot'rídos que, em Be
lém de Judá, nascia o Filho de
Deus, feito homem para nos salvar.
a Divino Rabi da Galiléia vinha

ao mundo, na mais miserável estre
baria ali existente.
Jesús Menino, abria assim os

olhos para êste mundo pervertido,
cercado de miséria e tendo a mi
rar-lhe os seus santos olhos os olha
res bondosos de Maria, Sua e Nos
sa Mãe.
Cercado, pois, da maior pobre

za, o Divino Jesúe. como bem dis
se um poeta patrício, -

o,
ao abrir

os seus olhos a irradiar bondade
e caridade. foi para os pobres o
seu primeiro olhar".
Natal! Bimbalham os sinos de

nossas igrejas, convidando-nos a

adorar o Messias, nascido numa

pobre estrebaria e tõrla a cristan
dade acorre pressurosa à Casa de,
Deus. para render-lhe seu culto e

seu amor filial.
Natal! Natal! Dissílabo eterno,

que o tempo na sua marcha verti
ginosa jámais arrancará de nos

sos corações.
E', que nas festas do Natal de

Jesús, mais perto nos encontremos
de Deus, que lá dos altos dos céus,
há-de velar com amor e solicitude
pela espécie humana, cobrindo-a
de bênçãos e de felicidades.
a Natal, êste dia maior da Huma

nidade, faz com que perdoemos os

nossos inimigos, assim 'na terra
como no céu,
Natal! Natal' Tôda a Natureza

se engalana para festejar a maior
das efemérides do ealendário - o

Nascimento de Jesús.
Na época conturbada que atra

vessamos, e em que o nosso grande
Brasil luta ao lado dos povos ami
gos na firmeza e garantia do sa

I!"r:>c10 lêrna : -- Deus, Pátria e Fa
mílta -, ergamos nossas preces a

Jesús, no seu presepe em Belém
de Judá, para que nos abençoe e

.cubra todo o orbe de felicidades e

de paz, de paz leal e perpétua, para
que assim um dia se venha a cum

prir o cõro celeste, que anunciou
o Seu Natal: -

.. Glól'ia a Deus
nas alturas e paz na terra aos ho
mens de boa vontade".

Wa!cW' de Olioeua SCLntos

prCJorietárto da

COHFElTftRlft CHIQUINHO
deseja Boas Festas. e Feliz Ano Novo

aos seus amigos e fregueses

1'oU'"
EIUI 1

1 �ue o canadense, per ccrprtc ,

e o povo que consome rnens

trigo no mundo; e que êsse
consumo. atualmente, é de 258
quilos por ano.

2 que, sozinho. o Estado de
Wyoming. nos l-�tados Uni

dos. produz mais p�.1s do que
todo o resto do rnu.ncro.

3 que a China tem jazidas
mais ricas de tungstênio do

qu.e qualquer outro país do mun

do.

4 que cêrca de 700.000 gronjc.s
ncs Estados Unido, p·atícam

a agriculttora mecar izada, sen

do já extraordinariamente raro

naquele país o arado de b( is.

5 que, no último Congresso
Internacional de Aviação, fi

cou estabelecido que o avião em

descida terá sempre preferência,
no aeródromo, sôbre o avião
que irá leventar vôo; e que essa

resolução se baseia na presun
ção de que nunca. de terra,
se pode avaliar a Irnpor-tê.ncio
que pode ter para determinado
avião uma rápida descida.

Uma comunicação
Illmo. Sr. Redator Esportivo de

"O Estado".
-

NESTA

-

Emprega-se com vantagempa-
ra combater as irregularidades
das funções periódicas das se
nhoras. E calmante e regulador
dessas funções.
FLUXO-SEDATINA, pela sua

��Ft�;�.V8�a�ve�ic!�_�_a_._ués_a..�,_�_i_tOC_�_�_-__1
Veõiíê:segf�?���confiança.

P'-- FLUXO-SEDATINA encontra-se grande jardim e pomar, ao lado

,)MÃE em toda parte,' da Estação Agronomica. Tratar
na Rua Trajano n? 7

1_________________ 15 v. alt '9

LONDRES, 24 (U. P.) - A casa onde nasceu o monstro
ariano, Herr Adolf Hitler, recebeu recentemente a visita de
numeroso grupo de operários austríacos da cidade de Branau.
Segundo notícias de Zurique, os manifestantes, que iam arma
dos de páus, pedras e outros "utensílios", demonstraram seu

entusiasmo pelo conterrâneo Adolf, depredando o tenebroso
prédio, onde nasceu. Nessa mesma noite, em muitos pontos da
cidade, surgiram pelas paredes as seguintes inscrições: "Esta
mos com os Aliados, por uma Austria livre" .

w..-.:-.-.-.-.-.-............... - ......-.",._·...·_,.::J'\!I"'.w.-_-_-."._·_...- -_.._..._..._w..-..-.-......,.._.... ,.._.

o mantiesto acusa Peiiaranda

6 que o Dr. L. H. Hyman. do
Museu Americano de Histó

ria Natural, de Nova York, fêz
uma interessante expeeíêricío
praticando q�atro incisões na

extremidade anterior do corpo
de uma minhoca; e que, como

resultado, obteve um verme com

quatro cabeças, pois em cada
córte originou-se uma nova ca

beça.

Neusa, filhinha do sr.

Mário Róvere e espôsa,
co rn e rc icrrao , participa
aos parentes e pessôas
de sua amizade o nas

cimento de seu irmão
ROBERTO.

Rua Cripim Mira. 96

.��

Prestfgía o Govêrno e lU

classes armadas, - ou ser'"
um "quinta· cohm.llta". (Lo
O. N.).

Comunico ao prezado colega que,
estando solidário corn meu amigo
Arnaldo Santos, de "Ji" Gazeta Es-

I
portivaM, nesta data, deixei de fa
zer parte da mesma, pelos rnot.í
vos já do conhecimento ·do público
esportivo barriga· verde, contudo.
não me afastarei das atividades
esportivas, continuando a prestar
minha colaboração ao Jornilista
Amaro Junior, da "Folha da Tor
de", e «Rádio SociE'dade Gouchalt
(P.R.C. 2) de Porto Alegre. envian
do-lhe quais quer notícios com

refêrencia ao esporte catOl'inEnse.
o que, aliás, venho fazendo há
muitos anos.

Com os meus cg!'Odecimentcs
pela publicação dêste, firmo-me
com os meus atenciosos obrigados.
Florianópolis, 22 de dezembro de

1943.
ARYBALDO POVOAS.

.........M.� ...

Cachorrinho
Desapareceu um Fox-Terrier da

casa n , 24 da rua Saldonha Ma
rinho. Pêlo branco. com manchas
pretas grandes e pequenas. Pítôco,
Focinho marrom. Atende pelo no

me de "Timbira'·. Será generosa
mente gratificado quem der in
formações exatas e resp,eito do
Imesmo. 3v-I

li: mu. DOENÇA
llUITO PERIG_OSA
PA.1U A FAMILlA.
li: PAlll A BAÇA
AUXILIE .À cos
BA1'EL-A. OOM ()

LA PAZ, 24 CU. P.) - O govêrno provisório publicou um

extenso manifesto no qual explica as causas e ideais da revo

lução, acusando o govêrno do general Penaranda de ter tenta
do obstruir a cooperação da Bolívia com os Estados Unidos e

os outros países aliados. Reitera também a intenção de aderir
às Nações Unidas e diz que o govêrno do general Penaranda
tinha copiado alguns .dos princípios do "catecismo fascista .,

.

MELHORANDO
LONDRES, 23 (U. P.)

Um comunicado, emitido da
residência oficial do premi-r
britânico, informa que o sr.

Churchill continua a melhorar
rápidamente.

ArmacãO
Vende-se finís-
sima armação

, para estabele-
cimento comercial de luxo. Infor
mações na gerência do ESTADO.

lOv. - 2

III fJ lill]I:(II�I); li'!1
--_. -- -- -

CIMENTO

Almanaque Eu Sei Tudo para t 944
A' VENDA

Está à venda em toda parte por oito cruzeiros a 24a edição do
ALMANAQUE EU SEI TUDO, o livro elos' mil assuntos. São 300 pá
ginas oferecendo informações úteis e leitura agradável paar o ano
inteiro.

° homem e a mulher encontram no "ALMANAQDE" um compa
nheiro precioso sob todos os aspectos; leitura variada, para gente ele
todas as classes e de todas as idades.

Calendários, informações sôbre o ano, artigos especiais para mé
dicas, químicos, advogados, banqueiros, bancários, fazendeiros, milita
res de terra, mar e ar.

14 contos (policiais e de amor) escolhidos e bem ilustrados, informa
ções úteis sôbre o Brasil, retrospecto da guerra de outubro ele 42 a se
tembro de 43. Síntese do ano literário 42-43, os principais centenários
de 1943. Informações sôbre o mundo. Conselhos práticos. Esportes. Cio
nema. Turismo. ,

Compre para você, para seus país; seus amigos, seu filho ou sua fi- .

lha, seus irmãos uma publicação ele valor inestimável.
ALMANAQUE EU SEI TUDO. Pedido à Companhia Editora Ame

ricana, pelo serviço de reembôlso, ou mediante vale do Correio à Com
panhia Editora Americana. MaranguaJ;le, 15. Rio.

Avançam os norte - americanos

Compra-se, urgente, uma

saca de cimento. Paga-se 50
cruzeiros. Ofertas à gerência do
ESTADO.

VENDE-SE Uma chácara
com 1\1_000

mts.2 contendo pequena casa e

muitas árvores frutíferas de
especiais qualidades. Ver à rua

CeI. Texeira , 1 S. Biguassú, e

tratar com Lyra, Borges &
Cia.. rua F. Schmídt. 44.
nesta capital. 7 v. - 1

ARGEL, 23 (U. P.) - As tropas norte-americanas ocu

param Monte Cavalo e Monte Carsale, nos setores de Venafro
e Aquidonfata. Os soldados do Quinto Exército continuam
avançando, apesar da tenaz resistência oposta pelo inimigo.
Outros despachos acrescentam que comtinua, de forma violen
ta, a luta de Rua no norte da cidade de Ortona.

,

FILHA I MAE I AVO I
Todas devem usar a

ClrJ:(·mj,1!Ulâm
{OU REGULADOR VIEIRA;
MULHER EVITARA DORES
Alivia as Cólicas Uterinas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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deseja um NATAL feliz e um ANO NOVO

de perenes aligrias aos seus numerosos fregueses

Waldemar M. Dias
(Alfaiate)

(Edifício do Mercado, 8)
almeja para 08 seus

fregueses jubiloso Natal
e feliz Ano Novo.

A toda o sua numerosa

fregu esia, a

Tinturaria Guarani
envia cordialmente os

melhores votos de
Boas-Festas.

#

. A Assoclacão Comercial'"

Florianópolis
de

'Cumprimenta os seu,? prezados associados e ao

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

1943 - 1944
,.. ..,

Ultimos estilos de finos
MOBILIARIOS

�,CABA Df:: RECEBER o

«Lar dos Móveis»)
(antiga seccão de móveis d' A Modelar)

Rua Trajano, 15

Lá V. S. encontrará solas de jantar, dormitórios e

solas de visito, de fino acabamento

Vendas à vista e a prazo
" ��.'�

,. Pijames LEMO
na casa

() PA R.c�lS0
Rua Fel. Schmidt Fone 1629

INDICADOR MÉDICOOs tradicionais
costumes do Natal

na Polônia
LONDHES rs. P. L) - o Natall

é a maior festa celebrada na Polô
nia. Os costumes e tradicões silo
mantirlas no seio da Ianiil ia. Aci- Fone: 1.461 - He!lidêncla: Rua Presidente Coutinho, �3.

ma das jalegrias e folguedos, paira
ente-etantc o verdadeiro espírito
da Nntividad e, que nos deve in
fundir disposições de bóa vontade
e de verdadeira fraternidade. A
]:l<l"cpar,açâo, pela observânci a rigo
rosa das prescr-ições do Advento,
é cuidadosamente feita. Na vespera
do Natal, "WIGILlA", os polorie
ses guardam rigoroso jejum e absti
nê nci a. Só quando no céu inver
mal, desponta a pt-irne ir-a estreli
nha, todos se assentarn à mesa, re
coberta doe alva toalha de linho,
colocada sôbr« uma camada de
feno, símbolo da palha do prese
p io, A Iamldi a e os domésficos par
ticipaen dês le verdadeiro agape
cristão. Depois das orações, o do
no da casa torna o "oplaaek " (pão 1l:x·lnterno do Serviço do Professor Leónidas Ferreil'a e ex-estag íár io dos Serviços
bento) parte-o e o d ivid e com OiS do dr. Gabriel de Andrade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo)

presentes, em sinal da uníâo mís- (Diploma de habilttação do Conselho Naciona l de Oftalmologia)
rica com o Ods,t(). Ao mesmo tem- Chefe do Serviço de Oft�lmologla do Departamento de Saúde e Hospital de Caridade

po. dá-lhes o beijo da paz, recon- CliDlea médlco-clrúrglca especializada de Olhos. Ouvidos, Nariz e Garga:taci hiamdo-se, nessa hora, os desaf'é- CONSULTóRIO: Rua Felipe Schmidt. 8, Fone 1259 - CONSULTAS: Das t5,s.
tos. b 18 horaa - RFlSIDOCIA: Conselhalro Maf�a. 77 - FLORIANóPOLIS.
Finda a ceia, em que 1'o;1',a111 sa

boreados os acepipes do "menu"
da festividade. em part.icuâar uma
peixada à moda polonesa, o dono Dos
da casa. d'á o sinal para se i n icia
rem os camt ic os , de que a Polônia
possuia belissimu colecâo. sendo
conhecidos mais de 500 hinos, al
g'Ulns dos quais, datam da idade
média.

ITerminados os :OOI"OS, acende-se
a árvore de Natal, que fica toda ci n
filante de luzes e prendas. A hos
pitadi dade, nessa noide, é dever
sagrado. Pobres e mendigos são
acnlh i dos com cac-inho f'rater-nal.
em memór-ia do Senhor.

:

A Noit e Santa encerr-a-se com a
Missa de Meiu-No l.tc, "Pasterka"
missa dos Pastores, corno é chama-
da na Polônia) e que é celebrada DR 'BIASE r'"ARACOcom a maior solenidade. ,,' .- ,
Persistem aimd a costumes curio- MÉDICO _ chefe do Serviço de Sífilis do Centro de Saúde

&r:s, tais como ,se.i�llll rep resenta-J DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
çoes popudares, fel�.4s por bandos AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTHA-VIOLETAS
d� menmos da.a]�,el,�, que, caracte- CONSULTAS: das 2 às 5 h. R. Felipe Schmidt, 46rizados dos TJIrI',!,elpa�s personagens RES.: R. Macechal Guilherme 33 - FONE 1648da ,cena, de Be'loem, vao de casa em

'
. _

casa, representando, tocando e fNSTlTUTO DE DIAGNOSTICO DR. SAULO RAMOScantand-o, revivendo assim, de mo- CUNICOIdo singelo, e místico. os grandes
en.",i'n:amen�(}s do Pn'csépiD. DR. DJALMA

MOELLMANN

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS' 'OLHOS

Curso de Aoertetecarnento e Longa Prática no Rio de Janeiro
lJONMVLTAS - Pela manhã: diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos
oábado., das 16,aO à" 18 noras - CONSULTóRIO: Rua .folio Pinto a. 7. sobrado -

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Medicina da Universidade do Brasil)

liIK-lnterno do Serviço de Clín íca Médica do Professor Osvaldo Olíveíra, médico do
UepartaInento de Saúde.

C.L1NICA MÉDICA - ,l\loléstlas internas de adultos e celanças, CONI'IULTóR10
e RESID.I1JNCJA: Rua ,Felipe Schutldt n. 38 - TeJ. 812. CONSULTAS - Das 16 às lll.

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

Especialista, assistente do Professor Sanson do Rio de Janeiro.
CONSULTAS: Pela manhã, das 16 às 12 - A tarde, das 3 às 6.

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447 (AuSENTE)

DR. SAVAS LACERDA

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospital

de Caridade
CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 26 - Fone 1.406
Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 horas

RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

EspecIalista em moléstias de 8enhorall -

Partos.
AL'l'A CIRURGIA ABDOMINAL: eoItô-

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

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

ooscopíco (URETROSCOPIA) e de laboratório. Aparelhagem elétrica para os trata,
.....entos especializados.

DIATERMIA - INFRA·VERMELHO.
CONSULTAS: Díar-íamemte elas 14 às 18 horas.
RESIDÉNCIA: Tiradentes, 7 (Sobrado).
CONSULTÓRIO: Tilradentes. 14. FONE: 1.663.

Farmado pela Universidade de Genebra
Com prátfca nos hospLtals europeus

Clinica médica em geral. pediatria, doen
eas do sistema nervoso, aparelho gentto

urlinário do homem e da mulher
,h8fste. Técnico: DB. PAULO TA'YARIIlS
CUrso de Rad�ologia Clfnlca com o dr.

Manoel de Abreu Campanario (São Pau
to). Especializado em Higiene' e' Saúde
Pública, pela Universidade do Rio de Ja·
netro. - Gabinete de Raio X - Electl'o
!ardlografia cüníca - Metabolismo ba
sal - Sondagem Duodenal - Gabinete
ia fisioterapia - Laboratório de mteros
copia e análise elíníea, - Rua Femando'
Machado, 8. Fone 1.195. - FloMan6pollB.

mago, ves!cuJa, útero, ovãrfos; apêndice.
tamores, etc. - CIRURGIA PLASTICA
00 PERfNFlO - Hérniu. hldrocele. ve

ncocele. Tratamento sem dor e operação
de lIemorroldes e val'izes - Fracturas:
aparelhos de Ilêsso. Opéra n08 Hospitais

de Florianópolis.
Praça Pereira e Oliveira. ;lO: Fone. 1.IHl1I.
Herárlo: Das 14 As 1S horas. diariameulie.�NDEIRAS•

HELENA CHAVES SOUSADE QUALQUER. TAHANHO.
DE ACÔRDO COH O NOVO
DECRETO FEDERAL.

O. l •. ROIA.
,':� � MUA' OlGÔORÓ"JJ:·,· ,;'.

fLORIAKÓPOIlS

IIlNFIilRHIIlIRA OBSHTRICA
(Partelra)

Diplomada pela Maternidade
de Flm1anópolfB

Atende chamados a q1Ullq•.,.
hora

Praça da Bandeira. G3 - IIOb.
(Antle;o Lare;o 13 de HalolDR� REMIGIO

CLíNICA M11:DICA
Moléstias Internas, de Senhoras e Cri·

&IlÇ3s em Geral. CONSULTóRIO: Rua

l1'elipe �chmldt - Edifício Amélia Neto.

Fone·i592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE·
SIDltNCIA: J Largo Benjamin

Constante. 3

Dr. Newton L. d'Avila
- Médico -

Ex-interno da A$sist�ncia Municipal
e do Serviço de Clínica Cirúrqica
a cargo do Prof. Castro Araujo.

do Rio de Janeiro.
• Vi as urinárias - Operações

Consult: Vitor Meireles. 28.
Atende diariamente às 11.30 hs. e,

à tarde, das 16 N. em diante
Resid: Vidal Ramos. 66.

Fone 1067.

Neõí--êõiü-�iiíõliêiro-!BERNA - dezembro - (Inter
Americana - Ainda há pouco Gra
ziani, Gambarra e o comando ale
mão ameaçavam eom as ma.is Se

vel'as todos aqueles que não entre
gassem as armas que retivessem
em seu poder à "Wehrmaeht" ou

às autoridades fmseis!as. Provada a.

i.nutilidade das ameaças, recorre

ram depois a outro proce�so. O
Chefe do Estado Maior de Grazia
ni, General Ga.mbarra, puJJlieou
um editorial, segundo o quall seria
recompensado em dinheiro todo o

que entregasse a armas pertencen
tes ao ex-exército italiano. Por uma

pistola oferecia-se 100 libras, por
U111 fuzil, 200, por 1111H1 metralha.
clora, 500. Como se recordará, foi
estai a tática seguida para a denu'l
ciarlos prisioneiros aliados. E esta,
como aquela, deu resultado tota,]
mente nega ti \'0.

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

Cirurgia e Ortopedia. CUnlea e Cirurgia
do tOl·ax. Partos e doenças de senhoras. DR AUR"bLIO ROTOLOCONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá· • FJ .

riamente das 15 às 17 horas.

RESIDlllN'1
M 'd· C··· p.ClA: Almirante Alvim, 36. Fone,751.
e ICO RAÍÕgSao x- artell'o

DR. ROLDÃO CONSONI Moderna edeP�ôta��. instalação
Diagnóstieo precoce da tuberculose
pulmonar, ú1eeras gástricas e duo�
denáis, câncer do estômago, afe
ções das vias biliares, rins, etc.
Aplica o Pnellmo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder�

nos e eficazes desta 'moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: O'ndas c.urtas e uItra-cur�
tas, Haios Infra-Ve'rmelhos e Raios
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, 3

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

Telefone 1.47fi

�Iédico - Cirurgião - Parteiro
Formado pela Faculdade de Medicina

da Universidade de São Paulo, onde foi
Assistente por vãrios anos do Serviço
Cirúrgico do Prof. Allpio Correia Neto
(Primeira Cadeira de Clínica Cirúrgica),
Com prãtica na clínica ginecológica do
Prof. SUa O. Matos. Assistente do serviç,o
de partos do Prof. Domingos Delascio no
"Hospital Leão XlII".
Cirurgião do estômago e vias biliares,

lntestinos delgado e grosso. tiroide, M:ns,
próstata e bexiga. Varicocele. hidrocele,
v::trizes e hérnia. Doenças de Senhoras e
partos.

.

Consultas, Das 9 às la horas nu
Casa de Saúde São Sebastião.

Opera na Casa de Saúde
São Sebastião

811ft /IOE Precisa-se alugarII ti uma garage, si
tuada no triângulo formado pe
las ruas Camboriú, Blumenau e
avo Mauro Ramos, ou imedia
ções. Informar à avo Mauro
Ramos 249, ou no Cabo Subma
rino, Fone 1014. 5 V. ·2

Camisas, Gravatas, Pijames I 9u�m so�«;gar informações à F�
Mias das mehores pelos me- tahstI�a !VI�h.t.ar, trabalha em prQI

" de pais Inimigo. E. nesse caso,
nores preços so na CASA MIS· será juh!ario. militarmpnt.e, coma
CELANEA - Rua Traiano. 12 Inimi2'o do Brasil (D. E. M.) •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RETRATOS 110
AMPLIAÇÕES d, r e tr a tos a I 24 DE DEZEMBRO·

S
. (lregóiio, Martir

Foi nos tempos daqueles monstros
Diocleríauo e Maximiano que êste
santo banhou a coroa dos mártires.
TI: um fellÔ1118110 psicológico que Os
[l'?COS se tornam cruéis, vitimando os
inocentes para dar-se a si a ilusão de
serem eles fortes. Assim foi nos tem
pos em que a impotência de um im
pério j'CI118110 decadente se opôs ao

poder invencível de Cristo' assim é
ainda, hoje, quando um egdismo satã:
nico cria tiranos totalitários. E os
primeiros a sentirem a fúria dos tira
nos são os que defendem os sagrados
,direitos do homem, os sacerdotes. É
! êste o caso de S. Gregório. Vivia ele
em Espoleta (Itál ia) e, como sacer
dote, exercia o seu ofício de bom pas
'tor exortando os fiéis à fidelidade e
constância na fé. E não só isto. Gre-
gório convenceu a muitos pagãos da
verdade da doutrina de Cristo. Foi,
portanto, acusado de ser cristão e de
fazer propaganda por esta doutrina.
Perante o tribunal confessou, com to
da liberdade, essa fé. Foi condenado
a ser queimado vivo. Mas, a fogueira

I apagou-se e, ao mesmo tempo, um

I
abalo císmico deitou por terra a me
tade da cidade, esmagando debaixo

I das ruínas, grande número dos habi-

I!
tantes. O presidente do tribunal fugiu
i'horrorizado, deixando, entretanto, or
I dem expressa de não permitir a eva-

I filão de Gregório, Libertado da prisão
por mão de um anjo, foi recapturado,

________________________._____ Quebraram ao venerando sacerdote
as pernas e, por fim, degolaram-no.

crayo n , pastel e oleo. Retre
tos em porcelana, . inalte
ráveis para tú rnu l o s , Beira
tos esmaltadas para jo ias,

Foto-estatuetas em madeira.

Mármores e granitos. Ima

gens e bronzes para

túmulos

Representante: BELARMINO CORREIA GOMES
Rua General Bittencourt, 183 - FLORIANÓPOLIS

I A Mobiliadora
Refrigeração em geral

Sorveteiros-Refrigeradores-Ba lcões-Frigorificos
(poro pronta entrega) Máquinas de escrever-Rá

dios-Móveis finos-Tapeçaria
Z. S. BATTISTOTTI

Rua Felipe 'Sehmldt, 34 -- C. Postal, 173 -- Fone, 1549
FLORIANOPOLIS - SANTA CATARINA

CASA 43
Livraria e P.apelariaI Para as festas de Natal e .4Do�Novo

Acaba de receber grande e atraente sortimento
de BRINQUEDOS das mais afamadas fábricas

do gênero, no País.

Visitem, sem compromisso, a nossa

EXPOSIÇÃO
Interessante sortimento de

LIVROS PARA CRIANÇAS e obras literárias em qeral
· Preços módicos!

Rua João Pinto, 9 - A.

CARTAZES DO DIA
6a.telra HOJEHOJE

CIHE
"Afim de conceder folga a seus empregados e auxiliares,
os "Cines Coroados" não abrirão hoie as suas portas".

o REAL CIRCUITO CINEMATOGRAFICO LTDA. deseja a

todos J' boas festas'" enviando sinceros votos de felicidades
e aproveita a oportunidade para agradecer a seus dietin .
tos frequentad�:::.::. preferência que lhe vem sendo dada.

Amanhã - Natal - A surpresa do século:
Gene Tierney, John Sutcon e Preston Foster no tecnicólor

Aguias de logo
Domingo: CIaudette Colbert, JoeI Mac Crea e Ruddy VaIee em:

Mulher de verdade

santo do dia

25 DE DEZEMBRO
Nascimento de Nosso Senhor

Jesús (rlsto
Indelevelmente está marcada, na

história do gênero humano, aquela
noite em que nasceu o Divino Salva
dor. É ela a linha divisória entre as

I duas grandes épocas da ex istência
i humana. Aquela noite trouxe-nos a

verdadeira luz. E esta Luz iluminou'
e ilumina todo o mundo. Foi ela que
nos desvendou os valores reais da vi
da. Foi ela que nos mostrou a verda-,
de ira cultura. Foi ela que tirou os

véus dos mistérios desta vida e da ou

tra. Foi ela, com seu calor fecundan
te, criou os gênios do saber e da ar

'te; ela que engendrou a virtude má
xima, a caridade cristã. Jesús Cristo
'é a "Luz do Mundo". Ele veiu para
'iluminar a todos. Uma causa só exi
ge: a boa vontade. A boa vontade de
aceitar a doutrina de um Deus que.
se nos aproxima como verdadeiro ho
mem, homem em tudo igual a nós,
exceto o pecado. E para alcançar esta
boa vontade há uma só condição: ser
mos humildes e simples como o eram
os pobres pastores das campinas de
Belém. Oxalá, que todos nós fosse
mos humildes e simples! Oxalá, que
os olhos de nós todos se abrissem pa
ra esta Luz!

26 DE DEZEMBRO
StO. Estêvão, Primeíro Martir
Ao lado do Presépío vemos a figura

ensanguentada do primeiro marttr. A
Igreja quer dar-nos a entender que a
vida do cristão exige sacrifícios, às
vezes até o da vida. - StO Estevão
era natural da Palestina e discípulo
do célebre mestre Gamaliel. Quando
as obras de caridade impediram aos

apóstolos a se dedicarem devidamente
à pregação da doutrina católica, ele
geram eles sete diáconos encarregan
do-os da distribuição das esmolas en
tre os pobres. A pureza da vida de
Estevão recomendou-o para a digni
dade de diácono. O exercício dêste
munus obrigava-o, muitas vezes, a

disputas com os judeus incrédulos.
Vendo êstes que não poderiam resis
tir ao Divino Espírito que falava pe
la boca do santo diácono, encheam
se de ira contra êle, expulsando-o da
cidade e apedrejando-o. Discípulo fiél
do Mestre crucificado, rezou o mar

til' moribundo por seus perseguidores.

Pre!JtIg,la O Gov�rno fJ .,
classes armadas, - ou será8
um "quJnt� Q colunista". (I�.
D. N.).

CÃES PARA A GUERRA -- Soldados norte-americanos trei-
nam cões para as operações militares na neve. Esse s animais, depois
de habituados aos ruidos de combate. são utilizados para conduzir

rnetro.lhcdorcs instaldas em trenós. Fóto da Inter-Americana).

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

O maior e mais acreditado Clu l»- de Sorteio de Me r
cador ías do E;;;tHdu.

SlIrt· i 'I!' nos dias 4 e 18 rif. cada mês
PRÊMIO MA IOR C�-' s b.�5o',OO
Muitas bonirtcacõ-» e tuscr-cõ e« de pegamentos.

Médico grarls

NOTE BEM todal' t'''tll� V .utsg eus por a p e nas
, Cr $ I,OC. Tudo que promete cum

[ire íncouunei.re. Não existe igual. Não rdlita e não
duvi te um !SÓ instante. C"nc"r f ti. (ltHIl o próximo
so rt e io, tenha coflanç», Que, quando me-nos esjaerer, III
sorte virá 80 !'pu encontro

Conserve bem na memória os dias lt e 18

TENHA JUIZO
TEM SIFILIS OU REU-

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO-

PULAR PREPARADO

13�fJl:&#]AA SlFILlS ATACA TODO O ORGANISMO
O Fígado, o Baço, o Coração, o Estômago ofl
Pulmões, 8 Pele. Produz Dôres de Cabeça DÔres
nOR Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
belo, Anemia, Abôrtos e faz os individuos idiotas.

Inofensivo 80 organismo. Agradavef
como um licôr

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

da mesma origem
FaLAM CELEBRIDADES MÉDICASSobre o preparado ELIXIR A composição e o sabor 8-

«914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR «914. re
que o tenho empregado, em comendam-no como arma de
os casos de indicação apro- íaell manejo para o püblleo
priada (sUiUs em varias de no combate li sifllia quallda
suas manííestaçõee) os resul- lde. que frequentp.riIente a
tados !êm SH!O aattalatoríos, proveito no Ambulatorio da
pois sao rápidos e duraveis. Maternidade de Santa Maria.
Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passu,

1···:,"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AN? ��VO! Novos planos... Vida
sistemática . .. Pontualidade ...

Naturalmente V. pensou em tudo ISSO no

limiar deste novo ano ,e deseja - como os

antigos - colocar-se sob a proteção dos astros

que dirigem o futuro e até o próprio tem

po . .. Alcance esse
.

objetivo, garantindo a

sua pontualidade, colo�ando-a sob o signo
da precisão, que o aperfeiçoamento da técnica
moderna materializou no Longines 7001 -

o relógio suiço que deve orientar todas as

suas atividades e lhe oferecerá a hora exata

que os antigos possuiam, seguindo os astros ...

LONGIN�S
,------'"..._----'"

o RELÓGIO DOS SÁBIOS, DOS AVIADORES E DOS CAMPEÕES

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

Rua Conselheiro Mafra, 4 e 5 _ FONE 1.642
Entre,. a domicílio

1'A-_-_-.-_-.-....- -_-_-.-...·_·_-_-.-_-_....-�:....·.-_w_-_·_-_-_-.....-.-_-.-.._....-_-_-_""\1"w1'4

COMPANHIA "ALIANÇA DA BAtA"
Fundada em 1870 _. Séde: B A tA
INCENDIOS E TRANSPORTES

Capital e reservas Cr$ 7Ul56.189,20
Cifras do balanço de 1942:

Responsabífídades . Cr$ 4.999.477.500,58
Recesta I

. • .• ••.• •••• .•••••.••••••••.•••.•• • • . . •• Cr$ 70.681.048,2,()
Ativo . Cr$ 105.961.917,70
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cx$ 64.986.957,20
Responsabilidades . Cr$ 76.736.401.306,20
Bens de raiz (prédios e terrenos) Cr$ 23.742.657,44

DIRETORES: - Dr. Parnfilo d'Ultra Freire de Carvalho, Dr. Francisco
de Sã e Anísio Massorra.

Agêneias e sub-agências em todo o território nacional. - Sucursal no
Uruguãí. Reguladores de avarias nas principais cidades da América, Europa
e Africa.

.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C AMP O S L O B O & C IA. - Rua Felipe Schmidt, n. 39
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End.·Telegr. "ALIANÇA"SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAí, BLUME-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL �....."..,."". - ..- -...-..•..._ - _-_ _._-_ .,. _- .

Reiniciam-se as operações na
.

Criméla
Moscou, 22 (U. P.) - Deslo- fôrças germânicas encurrala-

cando as suas tropas com ma-. das na Criméia. As tropas rus
temática precisão, os estrate- sas, depois de vencerem vío
gistas russos buscam duplo ob- lentos contra-ataques alemães
jetivo: colocar o inimigo em ao sul de NeveI, estão agora
posições indefensáveis ,e econo- abrindo passagem, com ímpe
mizar o poderio humano de to cada vez maior, em direção
que dispõem. O sistema de ata- a Vitebsk, praça essa da qual
ques frontais, em .geral muito se encontram a 25 quílôme
dispendiosos, foi abandonado. tros. Nêsse setor as fôrças li
É isso o que se observa nas ma- bertaram das mãos do inimigo
nobras que o exército russo mais de 100 localidades e, no
vem realizando, não só no se- continuado avanço de 24 ho
tor Nevel-Vitebsk, onde procu- ras, destruiram numerosos
ra romper as linhas estabeleci- tanques .alemães.
das pelos alemães para a defe
sa dos países bálticos, como
também ,nos demais setores da
frente sul.
Moscou, 22 (U. P.) � Em

.

pregando grande número de
importantes contingentes, sur
gem indícios do reinicio das
operações ofensivas contra as

Êsse incomparável relógio de precisao astro

nômica, deve ser o seu presente preferido
para êste Natal e Ano Bom. A alta quali
dade, a tradição e elegância de Longines 7001,
conquistaram os mais altos prêmios e a con

sagração em todo o mundo. Inteiramente ao

seu alcance por um preço muito accessível,
o mudêlo 7°01

- um dos mais nobres repre
sentantes dos relógios de bolso - é encon

trado nas boas relojoarias de todo o Brasil.

Ofereça, neste Natal, àqueles que V. estima,
um Longines 7001 e será lembrado para
sempre.

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA
Rua Vitor Meireles, 18

Orgulhe-se do seu
relógio!

I JOnHER�4 6RILLO
recebeu variado sortimento

dos famosos relógios
OMEGA e LONGINES,
últimos modélos, que está
vendendo a preços módicos .

Moscou, 23 (U. P.) - Con
firmou-se a eliminacão da ca

beça-de-ponte germânica da
margem oriental do Dnieper,
em frente a Kherson. Os ale
mães iniciaram há dois dias a

retirada de suas tropas dessa
posição.

Rua Arcipreste Paiva

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Guerra e carnaval são coisas inconciliáveisRIO, 24: (A. N.) .....O "CLUBE DOS DEMOCRÁTICOS"; LíDER TRADICIONAL DO CARNA.
VAL CARIOCA, RESOLVEU NÃO FAZER CARNAVAL EXTERNO. ATENDENDO A QUE O'
BRASIL ESTÁ"EM:GUERRA. A ATITUDE DOS "DEMOCRÁTICOS" SERVIRÁ DE PARADIG-

MA PARA TODOS OS CLUBES CARNAVALESCOS CARIOCCAS.
Os nazistas não se atreverão!

-----------------------�

----

LONDRES,24 (United Press) - Um funcionário da "Wilhelms-

Em breve os russos atl·no·ra-o a fronte·Ira"';asse" man!festou hoje em �1Il1a trans�l1issão da rádio-e.n�isso:a de Ber- IIUl1 que serao adotadas medidas energicas contra os prisroneiros norte-
americanos e ingleses que se encontram na Alemanha, em vista da exc- MOSGOU, 24 (U. P.) _ Po- adiantam que os russos já se contra-ataques lançados peloscução de três nazistas realizada pelos russos na cidade de Kharkov. Ao derosas forças sovíétícas já se encontram a 19 quilômetros de II nazistas. Nos meios bem infor
índicar. que se Far-iam represálias muito rápídamente por essas execu- encontram a 32 quilômetros Vitbsk, que está sendo atacada mados, acredita-se que os rus
ções, o locutor expressou que as cortes militares nazistas "se ocuparão de Polostsk, que por sua vez es- de várias direções. Enquanto sos estão também em condições:
agor-a dos pr-isioneiros norte-americanos e britànicos, assinalados como isso, a uns 500 quilômetrosautores de graves violações das leis internacionais, mas aos quais não tá situada a menos de 25 quilô- mais ao sul, na região ao léste
se havia feito nenhum processo legal até êsse momento". metros da antiga fronteira da de Korosten, as fôrças do genePolônia. As mais informações ral Vatutin, voltaram à ofensi

de Moscou acrescentam que os
va, obrigando o inimigo a reti

russos continuam avançando, rar-se ao oeste de Kiev. Infor
acreditando-se que, dentro em

breve, já estarão lutando na mações oficiais salientam que
zona fronteriça da Polônia com as fôrças soviéticas reconquís
os paises Bálticos. Outros des- taram importantes posições es

pachos, também autorizados, tratégicas, repelindo todos os

WASHINGTON. 24 (U. P.) - Os círculos extra-oficiais du
vidam que os nazistas se atrevam a tomar represálias contra os pri
sioneiros de guerra norte-americanos. pois é muito mais elevado ) ,

número de alemães que se encontram em poder das autoridades mi
litares estadunidenses. Mas. se os nazistas tornarem represália. os

prisioneiros de guerra alemães sofrerão penas semelhantes. As es

feras oficiais recusaram-se a comentar as ameaças alemãs de repre
sália contra os anglo-norte-americanos. Acredita-se que êsse assunto
será discutido pelos Estados Unidos. Grã-Bretanha e Rússia. e a res

posta à Alemanha será dada conjuntamente pelas três grandes na

ções aliadas.

CIA. DE CIGARROS SOUZA CRUZ

Em Londres o general De TassigDJ
ARGEL, 23 (U. P.) - Chegou a Argel. procedente de Lon

dres. o general De Tassigny, que dirigiu uma revolta francesa con

tra os alemães, em Vichí, na época da invasão da Africa do Norte,
pelos Aliados. Revelou-se, ainda, em fontes francesas, que o gene
ral Tassigny desempenhou importante papel no afundamento da es

quadra francesa surta no porto de Toulon. Segundo consta, o gene
ral De Tassigny deverá substituir o general Giraud no comando su

premo das fôrças francesas da África.

Comércio e ao PúblicoAo
Temos o prazer de comunicar a instalação de nossa filial na próspera cidade de

Cresciuma, em prédio de recente construção, que ali adquirimos, na rua floriano Peixoto,
stn. Visamos, assim, ampliar as relações de comércio que mantemos com as praças do
sul catarinense, nas quels vimos merecendo distinguida e honrosa preferência, e atender,
com maior presteza, as estimadas ordens de nossos prezados clientes e amigos.

Nossa filial está a cõrgo do sr. Edgard Carneiro Sobrinho, que há anos nos

presta sua dedicacta colaboração.
Florianópolis, 24 de Dezembro de 1943.

I MACHADO & CIA.
I L

de retomar a iniciativa da luta.
passar á ofensiva na zona léste
de Zhitomir. A emissora de
Moscou, por sua vez, revelou.
que as fôrças do marechal Sta-·
lin obtiveram novos êxitos em
sua ofensiva na zona da curva'
do Dnieper e no setor de Zhelo
bin, na parte meridional da.
Ieússía Branca.

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇÕES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.NUNC:� EXISTIU IGURl

As ruinas de Bremenl ü bispado de
.ESTOCOLMO, 2� (U. �.)_ - A c�dad� de Bremen está co�- Petrópolisvertida em nova ruma. Vários martnheíros suecos, que esti-

veram recentemente naquele importante porto alemão, assim .-
o informaram. O "Afton Bladet" acrescenta que segundo os PETRüPOLIS, 24 (A. N.) -

, ,.

A'
,

h aram;
mesmos informantes entre os dias 13 e 16 de dezembro foram nuncia-se aqui que c e� � .

, 'b t o íaçoes-afundados 7 navios alemães que se encontravam no porto de � om emp? as neg c.
Bremen' Junto ao Vaticano, por inter-

.

médio do Nuncio ApostólicO'
-

I no Brasil, para a criação de
um bispado em Petrópolis. A

respectiva bula será expedida..
em meiados de 1944.CASA SANTA RO�A

Orlando Scarpelli
deseja o. todos os seus clientes e amigos as mais

ven turosas Festas e um Ano Novo pleno
1943 de prosperidades. 1944

nlfJHII)I:mijl);ml
É M.A.IS QUE UJ(

NOME, É UM
IIllBOLOI

a Missão Brasileira e o 5- Exército
ARGEL, 24(-0. P.) - A missão brasileira teve palavras elo

giosas sôbre a atuação do soldado norte-americano na frente do
Quinto Exército. Por sua vez, o chefe da missão. general Mascare
nhas. teve palavras de louvor' para a combatividade da tropa. sa

lientando também o uso, que faz o Quinto Exército, da aviação e da
artilharia, na luta contra o inimigo comum. Em Argel foi hoje anun

ciado que quatro membros da missão militar brasileira permanece
rão como observadores junto ao Quinto Exército.

Que desculpa �
LOS ANGELES, 24 (U. P.),

- Consuelo Lazos, emprega.�
da da Consolidated Airkraft
Cornpany, foi acusada de veS�

tir ilegalmente o unif,orIDe �:.tenente do Corpo Aereo
Exército' porém defendeu-se,
alegando' que adreditava tra#
tar-se de indumentária coIDUJI)..
da companhia.

-------

-À-;;;'�dotas e piadas apar:JI;temente ingênuas são grau �.armas de desagregação JIlau�

jadas pela "qufnta.co1uu"
(L. D. N.).

Na HOJE,. Talharim fresco,
com sêmola e ovos!
Artigos de natal: bôlos
com passas, doces finos,
tortas recheiadas, etc.

PRODUTOS DAS

INDUSTRlftS
MORITZ

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


