
A abertura da segunda frente
LONDRES, 25 (U. P.) •... JÁ ESTÃO MUITO AVANÇADOS OS PREPARATIVOS PARA A ABERTURA DA SEGUNDA FREN·
TE NA EUROPA OCIDENTAL. DESTACA·SE QUE A MESMA SERÁ DIRIGIDA POSSIVELMENTE PELO GENERAL MARS"

HALL. PARA O PôSTO' DE SUB·COMANDANTE, DE ACôRDO COM UM JORNAL, SERIA DESIGNADO O GENERAL
BERNARD.

Lutando em Orton8
Argel, 25 (U. P.) - Os soldados

aliados penetraram em Venezani,
situada a 5 quilômetros ao sul de
Ortona. Outros despachos adian
tam que prossegue a luta nos su
búrbios setentrionais, onde os na
zistas estão sendo implacavelmen
te desalojados pelos combatentes
do Oitavo Exército britânico. Nos
meios bem informados considera
se iminente a ocupação total de
Ortona. Revelou-se, também, que
as fôrças britânicas penetraram
nos subúrbios de Villa Grande, si
tuada a 3 quilômetros de Ortona.
A batalha de Ortona decidirá da

sorte do único pôrto de abasteci
mentos dos alemães entre Termoli
e Pescara. Os alemães, à medida
que recuam, abandonando edifí
cios, destroem as instalações. Par
te elo pôrto já foi demolida. Ortona
está construida sôbre um massico
rochoso que se eleva a apenas 75
metros do nivel do Adriático. Em
tempo de paz sua população era de
uns 9.000 habitantes, mas seu pôrto
tinha grande movimento comercial,
além da importância agrícola da
região circundante. Dispõe Ortona
de uma excelente estrada de ferro
e é uma das ancoras da rodovia
Ortana-Oregna-Guardiagrele.

em 1944 Nebon Eddy passou
Washington, 27 (U. P.) - O poderio militar nazista será por Delem

completamente destruido depois ele vários meses da abertura Belém, 27 (E.) - Nelson Ed-
d� segunda-frente. Foi essa a previsão que fez em discurso, o dy o conhecido tenor e artista
vice-presidente, sr. Henry Wallace. Afirmou ainda o dirigente

Ide Hollywood passou por Be

norte-am�ricano que o ano de 1944 será o de maiores baixas lém, tendo cantado para os
para as forças armadas canadenses. O sr. Wallace previu, tam- soldados norte-americanos, que
bém, que após a derrota da Alemanha, os aliados, concentrando lhe ofereceram uma recepção
sua� fôrças, estarão em condições de vencer rápidamente o dansante, em cooperação com

Japao. a sociedade paraense.

Caras novas
Angor-a, 26 (D. P.) - Desde ii

semana passada tem aparecido em

Istambul muitas "caras novas" ale
mã.s que, segundo a, observação de
um Iuncionári o aliado, parecem-se
.muito COJ1l as dos rapazes da
"Wehrmacht ". Nos cafés e casas

públicas, repete-se a cada passo o

velho didado otomano: "Quando os

Balcãns começam a derreter-se, é
rnáu sinal para a Turquia".

II �lAJS ANTIGO DURIO HE SANTA CAl',\H1�..\

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
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Outro ataque
BerlimMetido a pique o couraçado ({Scharnhorst»

LONDRES 2 ( P ) O 1 d b t Ih b b d it N
. Londres, 25 (U. P.) - :Mais de

_
., 7 U. .

-

sI senro ar a a a a, sou .e-s.e som �a a nOI e. os meIOs. _ _

alemaes admitem, ottcíalmen., que a mesma ocorreu no Artí- bem mformados de Londres, nll� toneladas d_e bomb�s fOI �m
te, a perda do grande couraça- co, sob uma temparatura de vá- salienta-se que o afundamento llança,das pelas f�rças aeT_eas al ia

«o "Scharnhorst", num encon- rios gráus abaixo de zéro.Acre- do "Scharnhorst" representa a das contra fi capital alemã, duran
tro travado com a esquadra dita-se que dos 2.400 trtpulan- maior derrota naval sofrida pe- te a noite de oontern. O ataque da

britânica, em águas setentrio- tes do "Scharnhorst", muito los alemães, desde o afunda- noite passada, tanto segundo os

nais da Noruega. Revelou a poucos conseguiram salvar-se. mento do super-couraçado "Bis- britânicos como os próor-ios nazis-
emissora de Berlim que o cou- Segundo, parece, o "Schar- marck". tas, foi sumamente violento.

raçado germânico sucumbiu nhorst" recebeu o golpe final
depois de combater, até à últí- poucos momentos antes de es-
ma granada, contra fôrças nu- curecer, o que daria à unidade H

'

it baíméricamente superiores.Embo- de guerra alemã a oportunida- avera mUi as 3JXaS
ra faltem detalhes sôbre o de- de de escapar protegida pela

a

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

ft 10 quilômetros de Vilebsk
Moscou, 27 (U. P.) - A artilharia soviética está canho

neando as posições alemãs em Vitebsk, de onde os russos se

encontram a cêrca de dez quilômetros. Informações de Moscou
Indicam que os russos já se estão preparando para desfechar o

assalto final contra Vitebsk- partindo do léste, norte e sul. .A
maior parte das operações de ofensiva na zona de Vitebsk-Ne
vel está entregue às famosas tropas de esquiadores russos, as

quais já abriram inúmeras brechas nas linhas nazistas.

I

o «Café Rio Branco»
so.údo corcl.ialrnente a sua gentilíssirna fre'

guesia, desejando-lhe
JUBILOSO NATAL FELIZ ANO NOVO

Natal de ódio e de lulo
LONDRES, 25 (U. P.) - "A grande família cristã está, pe

Ia quinta vez, a celebrar as festas de Natal, num ambiente da
intenso ódio" - foi o que declarou o Papa, em discurso irradia
-do pela emissora de Vaticano. "Outros anos, existiam algu
mas esperanças quanto ao desfêcho. Mas, agora - acrescenou
o Papa - a luta está violando tôdas as leis e barreiras morais e
as páginas da história estão-se enchendo de acontecimentos
horrendos". Afirmou ainda Sua Sanidade que "os dias corren
tes são testemunhos de uma decadência moral da qual não es

capam os sentimentos humanitários, os quais apenas poderão
ser salvos por Criso, única fôrça capaz de aliviar a agonia da
humamídade " .

i litliloEmantem a sual

... mesmo nesta época de escassas

peças sobresalentes lfinissímos cristais
Norte -Ame'ricanos

recebeu a

JOALHERIA ESMERALOa

Tissot lhe oferece mais do que
qualquer outro relógio de classe.

I Além de ser de alta precisão,
: possue um certificado de Garan
; tia Contra Acidentes, válido

i por um ano. Durante êsse pe-
ríodo - o tempo necessário

I para o Sr. certificar-se da re
. i sistência e exatidão Tissot -

r o reparo de qualquer avaria -

,

até do vidro - será inteira-

mente gratis. E essa garantia
é mantida ainda hoje, época
em que é difícil obter peças
sobresalentes. Tissot é um re· •

lôgío moderno e elegante. Exa
mine os seus recentes modelos
que as boas relojoarias estão
expondo em suas vitrinas. E
repare como nenhum outro re·

-

lôgio de tão alta classe é ven

dido por preço tão acessível.Ataque a Kavieng e Rabaul
Melbourne, 27 (U. P.) - Poderosas formações aéreas alia

das atacaram violentamente os baluartes japoneses de Kavíeng
e Rabaul, na Nova Bretanha, durante a jornada passada. Infor
mam de Melbourne que durante o ataque desfechado contra
Kavieng, foram afundados um destroier e dois grandes mercan
tes japoneses. Além disso foram avariados vários cargueiros e
uma torpedeira. No ataque contra o aeródromo de Rabaul, fo
ram derrubados 41 aviões japoneses. Essas incursões foram
,€fetuadas por máquinas aliadas, que levantaram vôo de uma

formação de porta-aviões norte-americanos.

,-

- ""_ � "'plõ'õõTo DA so ciéré SUISSE POUR l'lNDUSTRtE HORLOGERE
O�rGA fJC- GENEBRA - S\JfÇA
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Ano CrI 70,00
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Trimestre CrI 20,00
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No Interior:
Ano CrI 80,00
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Trimestre CrI 25,00

Os orlgínaís, mesmo não pu.

I
blícados, não serão devolvi

dos.

A direção não se responsa
biliza pelos conceitos emítk

I' .
dos nos artigos assinado.

.

Orgulhe-se do seu
relógio!

I JOALHERiA BRILLO
recebeu variado sortimento
dos famosos relógios

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

Rua Arcipreste Paiva

�NDEIRASNACIONAIS

o ORIENTADOR CONTAOIL
Revista de grande utilidade aos senhores guarda-livros, con ..

tadores, ao comércio e à indústria, aos Bancos e aos srs. advoga
dos, de propriedade do DR. CARLOS PINTO FERREIRA DE AN
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outras providências.
Decreto-lei sôbre o salário de compensação e outras pro
vidências.
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Dos saldos (XII).
Das partidas (XIII) .

Das formulas (XIV).
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Façam desde já seu pedido de assinatura com antecedência.

A Associação Comercial de
Florianópolis

Cumprimenta os seus prezados associados e 0.0

comércio, em geral, desejando-lhes feliz Natal
e pr6spero Ano Novo.

1943 - 1944 , i
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Da p,az, para onde iremos 1
LONDRES (Por Herbert nhã, espíritos capazes, moral e

Lindsay Mac Grove -

EXClu-lpolíticamente, cientistas e va

sividade do C. E. C. para "O lores culturais de tôda a espé-,
ESTADO") - As atenções de cíe, a-fim-de obtermos êsse

I
todo o mundo civilizado con- mundo melhor. Tôdas essas

centram-se atualmente na ob- sumidades humanas agrupa-
tenção da vitória final e decí- se atualmente num só bloco;
siva contra as fôrças nazistas, sob a bandeira da Democracia,
para concretizar os ideais uni- para trabalhar pela Humaní-
versais de Paz e de Liberdade. dade de amanhã, pelo bem de
A vitória não nos escapará, dís- gerações vindouras, que sabe-.
so não póde restar dúvída.Con- rão aquilatar o esfôrço digno e

seguiremos uma Paz com Jus- humano dos seus ancestrais.
tiça, eliminando da face da
terra todo sentimento de ódio
e de vingança que natural
mente se seguem às grandes
carnificinas humanas. E, da
paz, para onde iremos? A In
glaterra ínegualável no seu es

fôrço para conter o colosso na
zista quando ultimava os seus

preparativos para dominar o

mundo, também cuida de to
dos os problemas que surgirão
para a Humanidade, uma vez

conseguida a Paz. O destino
do mundo civilizado apresenta
se magnífico, pois, finalizada
a guerra das fronteiras morais
e políticas, descortina-se o ca
minho da vida individual hu
mana. 'A Inglaterra e os seus
aliados explorarão todos os re

cantos dêsse caminho, para
proporcionar ao mundo, as li
berdades e os benefícios decor
rentes da descoberta de um

campo melhor, onde reine a

Justiça e impére a Liberdade e
, a Moral. Necessitaremos, ama-

[ST[ AlUNO

Maior «Contrôle»
sobre o povo

. Londres, dezembro (Intera
Iíado) - O contrôle militar sô
bre o povo norueguês tornou-se
mais agudo, nos últimos dias
com a aplicação de novo decré�
to de Quisling. O código penal
mili�ar de 1902, que o ch�fe do
governo .naaí-norueguãs invo
cou recentemente quando proclamou suas organizações se
mi-militares parte das fôrcas
armadas, foi revisto e estendi
do "para torná-lo mais efeti
vo". O .rádío de Oslo anúnciou
que as alterações "tornariam
possível que tomassem medi
das enérgicas contra os ínímí
gos� do Estado e do povo, que
estao sabotando ou tentando
quebrar o respeito às autorida
des". As modificacões do códi
go, penal fizeram�com que as
leis militares entrassem em
efeito em qualquer época por
todo o país e não só durante o

tempo em que o país estíver l'
empenhado em guerra; mas as
p�nas s� estenderam até a puni
çao capital, se necessário, para
manter a disciplina. É signifi
cativo que a sentença de mor
te possa ser imposta a qual
quer funcionário público que
se recuse a obedecer as ordens

� ,

que nao cumpra o seu dever e
a quem quer que incite greves
ou eessação do trabalho. .

DURANTE O MÊS DE NftTAl
DÊ UM PRESENTE VALIOSO E DE FINO GÔSTO

adquirido na A MODELAR
ESCOLHA ENTRE

J3 Quando alguém. ta,! como o_
Ihen-o da ilustração a-cima" oferecer
lhe. em o.máve! gesto, um cálice do
excelente aperitivo KNOT, lembr...
se V. Sia, de acresceu tar I ao aa-rad&
cei a gentileza:E$íE.t 1:411-
BFl'1 O .i'1ElI APEJ7ITIV()

PREDILETOI

Sedas, linhos, quimonos e pijamas de seda. "

�,:;:'\:
Jogos de jersey , blusas finíssimas.

Boléros, copos e casacos de pélc.
Impermeáveis para seahoree, homens e eriençes,

Alguma joio de alto valor!

Prataria Boliviana e Mexicana.

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

recemrchegadee,
'rapetes, cang6leuns, passadeiras, st6res.

Maillots e calças para praia.
Ternos de'; coroá e co.semira.

Astracãs. Etc. etc. etc.

ATENÇÃO: Acabo.n{os de receber finissimo linho
paro. lençóes.

:fôJD��t�1(I/'! PIlODUrO lJA KI10TSA.IItO••COI1. é SE6UROS
____ ITI••fA.I .......

Prisó&s em massa na·
Polônia

Londres, dezembro (Intera
liado) - Há notícias de nume
rosas .prisões em Varsóvia,
Kielce, Radom, Lodz, Czensto
chowa, como em outras cida
des. Em Varsóvia foram fuzi
lados 29 reféns, e logo no dia.
seguinte mais 20, enquanto
que em Kielce foram mortos"
outros 20 em consequência da
morte de um funcionário da.
Gestapo. Apesar dessas repre
sálias, continua a luta e os ale
mães foram 'obrigados a limi
tar a velocidade dos trens que
passam pela Polônia a O km.
horários, isso em consequência
da sabotagem e frequentes,
atentados contra as ferrovias.

I

COM MENSALIDADE TAÕ
ECONÔMICA PODE ESTUDAR
PElO CORREIO UMA P,ROFIS'
"'" SÃO LUCRATIVA (,.

.

COMERCIO'BANCARIO-FARMACIA
RÁDIO' COSTURA· PROFESSOR
JO R NAlISMO' PU auel DADE'

;íEÇA FOLHETOS GAATIS

ASSOCIAÇAO EDUCACIONAL
CAIXA POSTAL 589'5. PAULO
.NOML __ . •.

RUA. • � _ � ,

LOCAL! DADL .::.

ESTADO . -..: __ , .'.,
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IANIVI�RSARlOS
Decorre hoje o aniversário nata

líClO da exma. sra. d. Angélica
Riggenbach, espôsa do sr. Ernesto
Riggenbach, destacada hgura do
nosso alto comércio e digno côn-
sul da Suiça neste Estado.

A data de ho�ssinala o ani lOversário da exma. sra. Rute LO-Ibato T. de Sousa, viuva do sou-

doso conterrâneo Arí Tolentino de
Sousa.

Faz anos hojs o sr. cap. Máxi
mo Martinelli, da nossa Marinha
de Guerra.

VfajaDtfll'l :
Desde há vários dias, encontra'

,se nesta capital, em companhia
de sua exma. família, o sr. dr.
'Edmundo Moreira, conceituado
advogado residente no Cruzeiro.
--O sr. Jovita Gandra, funcioná

rio do Loide Brasileiro, na Cop i
·.tal Federal, acha-se entre nós há
dias.
--Para S.Paulo, onde vai fazer

um curso especío liao do de gineco
logia (doenças de senhoras), via
jará amanhã, acompanhado de
sua exma. sepôso , o sr. dr. Laura
Doura.

Falecimentos:
Sepultou-se no dia 24 o sr. Leô

nidas Medeiros, funcionário muni
cipal, cujo falecimento foi geral
mente sentido.

Ecoou, tristemente, em nosso
. meio social, a notícia do faleci
mento do nosso estim,ado conter
râneo sr. capitão João Pedro de
-Olíveir-c Carvalho, chefe de nume
rosa família, a que soube dar es
merada educação.
Foi por muitos anos comerciante

nesta praça. No 2' govêrno de Her
- cílio Luz praticou a política. che-
gando a p refe

í

to da capital. Insu
- cessos na vida comercial forçaram
no a empregar sua atividade nou

tras direções. Era ultimamente
fiscal do Govêrno Federal junto a

clubes de sorteio.
O prezado conterrâneo foi víti'

modo por uma síncope cardíaca,
e seu entêrro se efetuou hoje, às
10 horas.

I�-tãCiiorriníío·'"
Desapareceu um Fox-Terrier da

'casa n , 24 da rua Saldanha Ma
zmho , Pêlo branco, com manchas
pretas grandes e pequenos. Pitôco.
Focinho marrom. Atende pelo no

me de "Timbira'·. Será generosa
mente gratificado quem der in

- formações exatas e respeito do
mesmo. 3v-2

Ç::)llft)'J� � E R F E I T O!
-._r "�"I_O��) �V�� 1 Produto científico paro embelezar os seios

ROTroO Vivos 0.0 I para os seios pequenos ou flacidos
ROTmo Vivos 0.0 2 para os seios

-

grandes, volumosos.
Inofensivo ii saúde - Fórmula de absoluta confiança.
A .,.ada em F1orianopolis nas Farmacias Moderna,
Rauliveira a da Fé - Em Blumenau: Farmacias
Sanitas e Odin - Em Itcicí: Farmacia Santa
Terezinha.

santo do
s.

27 DE DEZEMBRO

João, Apóstolo e

Evangelista
Uma das figuras mais atraentes

na imensa galeria dos heI óis cris
tãos é o santo cuja festa celebra
mos hoje. A riqueza de sentimen
tos mais �levados, uma profunda
inteligência, uma pureza angelical
faziam dele o discípulo pred ile to
de Nosso Senhor. Nenhum dos
apóstolos penetrou tão intima
mente nos abismos de bondade do
Coração de Jesús como s , João.
Por isso era ver a Cris to e seguí
lo uma só cousa. Por isso grava
ram se na sua memona inextin
guivelmente tatos da vida do Re
dentar, que os outros Evangelistas
não mencionam. Por isto, ainda,
confiou Jesús, do alto da cruz em

que morria. sua Mãe. aos cuidados
do discípulo predileto. Evangelizou
a Judéia. O imperadcr Domiciano
chamou-o para Roma e de lá
mandou-o ao exílio na ilha de
Patmos. Depois da marte do per
seguidor, S. João voltou para sua

sé de E'feso. onde expirou, com

perto de cem anos de vida.

Livre-se da prt
s40. __ de ventre I

As

PILULAS DE

REUTER

Neusa, filhinha do sr.

Mário Róvere e espôso ,

corneromero, participa
aos parentes e pessôas
de sua amizade o nas

cimen to de seu irmão
ROBERTO.

Rua Cripim Mira. 96

Uma capela em

plena selva
WASHINGTON, dezembro-i-t lu

ter-Amcr ioama l-c-Soldad os de dois
exércitos e de dois continentes, dos
Estados Unidos e da Austrália, uni
ram-se para construir urna: capela
numa selva remota, do Pacífico
Sul .

A pequena capela é tôda feita de
madeira, com ° púlpito de acaju,
no qual LU11 australiano fez algu
mas gravuras artísticas; seu soalho
é o próprio chão, com 240 assentos,
feitos de caixões vasios ,

Os sinos da capela, que dobram
todos os domingos, é feito de cáp
sulas de granadas.
Dez oficiais e 56 soldados ajuda-

Alfredo Müller e Senhora I
ram a construi-la, a-fim-de que. a

par do conforto material, os seus
participam aos parentes e conjpanheiros também tivessem opessoas de suas relações o
contrato de casamento de consolo espirrtual.
sua filha MARION com o sr,

I
Como homenagem póstuma aos

I
HORST BUECHLER. seus companheiros caidos em caru-

Está definitivamente assentado Fpolis., 23-12-43. pos de batalha, oficiais e SOILda-
o ingresso do excelente avante Lelé dos da 128R• Divisão de Infantaria
no Corintnians. ,_------------�-..: dE' . .

-- No mês de março de 1944 será 3 v, 1 o "xercito Amer-icano contribui-
realizodo, no Pacaembú, um in- P d f

ram com 3.000 dólares para a reor-
teressante torneio, no qual toma- erlo O 18:m ganização das Missões Oadólicas,rão parte os clubes São Paulo, nas Ilhas Salomão. Todos os mem-
Corinthians, Palmeiras, Flamen
go, Fluminense e Vasco.

dia O EST11DO Esportivo
IATISMO

Ademar Nunes Pires sagrou-se
campeão catarinense

Efetuou-se ontem, pela manhã,
na baía Norte, o último turno do
Campeonato Catarinense de Regata
à Vela, promovido pela Federação
de Vela e MOtOI' de Santa Cata
rina.
Foi a seguinte a classificação dos

concorrentes na provo de ontem:
l '

lugar; Adernar N. Pires; 2' José
Büschele. ambos dos V-cl.eiros do
Sul; 3' Mario Nocetti; 4' João Mo
ritz; 5' Vergílio Gualberto; 6' Ra
fael Linhares Filho; 7

-

Aldo Linha
r<as Sobrinho e 8' Rafael Linhares.
O valoroso timoneiro Adernar

Nunes Pires sagrou-se campeão
catarinense, obtendo 133 pontos.
O 2' lugar coube a Mario Nocetti
com 100 pontos. O veterano espor
tista Rafael Linhares alcançou o
3' lugar, com 99 pontcs.
Os Veleiros da Ilha conquista

ram o honroso título de campeão
barriga-verde.

Campeonato Brasileiro

PREPARATIVOS PARA A INVASÃO. _. Soldados dos Estados
Unidos em um PÔ-3to de observação nas costas da Sicília,
transmitem à artilharia, que está na retaguarda, dados
sobre o efeito de seu fogo contra território italiano. Ao
fundo poderrr-sa notar os efeitos do fogo da artilharia.

(Fóto da Inter-Americana para O ESTADO).

Aumentando
vencimentos

O certame nacional de regata à
vela será disputado na capital da
República, no próximo mês de
Juneírc.

FUTEBOL
Torneio Amadorista,

o Paulo Ramos venceu ao Amé
rica por 8 a 1 e o Avaí derrotou o
Curitibanos por 2 a 1.

Maceió, 27 (E.) - O govêr
no de Alagoas assinou decreto
lei aumentando os vencímentos do funcionalismo do Esta
do, a contar do mês corrente.

Em Porto AlegreEm jôgo do campeonato gaúchode amadores, o Cruzeiro, de Porto
Alegre, venceu ao Aimoré, de São
Leopoldo, por 3 a 2.

Várias

Desmentido do Bispo
de Parma

BERNA - dezembro - (IN
TER-AMERICANA) _: Há al
gum tempo, a imprensa fascis-
ta deu enorme difusão a pre-

I

tensa notícía, segundo a qual I
Monsenhor Colli, Bispo de Par-I
ma e Diretor Geral da "Ação
Católica", havia recomendado
aos católicos de toda a Itália,
inteira lealdade ao novo Govêr
no Fascista de Mussolini. A
"Agência Telegráfica Suiça"
informa que o Bispo de Parma,
Monsenhor Collí, escreveu lon
ga carta, negando de modo
mais terminante, a referida
versão da propaganda fascista.
Os nazis preparam

a retirada

Permitidas as visitas
Niterói, 25 (E.) - O secres

tário da Segurança Pública do
Estado do Rio permitiu a visi
ta das famílias de súditos ini
migos aos presos recolhidos às
prisões do Estado, de hoje a 1
de janeiro próximo.

bras daquela Divisão de Infanta-
Clumg-King, 26 (D. P.) - Está ria. sem exceção, inclusive católí

chegando ao fim a campanha chi- cos, pr-otestantes e judeus, conlri-
nesa de Chang-Tá. huiraru.

Londres, dezembro (Intera
liado) - Os alemães dinami
tam os principais edifícios da!cidade polonêsa de Lwow, pro
metendo arrazá-Ia por comple
to, se forem obrigados a reti
rar-se. Os alemães igualmente
organizaram diversos bandos,
que vagueiam pela região, ma
tando, e destruindo tudo que Iencontram. No mês de Setem-
bro êsses bandos mataram 70

Ipoloneses, entre êstes 3 médi
cos, 5 sacerdótes, 15 camponê
ses, 3 funcionários civis, 6 tra-
balhadores e 17 crianças. """".,..,_""""' �_---- _

André Francisco Corrêa
e Senhora

II Viuva Felícia Anã
(arneiro

têm o prazer de participar
o noivado de suo filha
STELLA MARIS com o

sr. NESTOR OARNEIRO.

tem o prazer de participar o

noivado de seu filho NESTOR
com a Srita. STELLA
MARIS CORRÊA.

__j--------------------------------------------
5 v. 1

NESTOR e STELlA MARIS
confirmam

Fpolis., 25 de dezembro de 1943

SA NGTJl�N(_)L
Contém oito elementos tônicos
Fósforo, Cálcio, Vanadato e

A.rseniato de
Sódio, etc-

Os Pálidos, Depauperados.
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam.
Crranças Raquítlcas rece
berão a tonificação geral

do organtsmo com o

���;_"''"'IlII'''''I!Ir--"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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---- : ...INDICADOR...._---- MÉ.DIC,O
NEVESDR. MADEIRA CH UNGKLNG, dezembro (In!e-

ràhiad o ) - o "Nabiou al Hcruld ",
úmico jornal em Iimgma i'ruglesa em IOhmngkhng, comentando o segundo
an iversánio de Pcanl Harhour, diz:
"Dc um estado (k não prcpaa-ação,
os Estados-Un idos LrUlnsf.olr1mara 111-

se nu ruais poder-osa nação anua

da do mundo. ASSI1.1111ÜraJ1l a lide-
(Diplomado pela Faculdade Nac. de Medicina da Universidade do Brasil) r.amça na nossa luna cornunn co n-

1!i)\K-!nterno do Serviço de Ctín íca Médica do Professor Osvaldo Oliveira, médico do
Uepartamento de Saúde tr a a tilntIlia. Enquanto cornbate-

CLíNICA MÉDICA - .Moléstias íuteruas de adultos e crianças. CO:-lSUVróRH) mos pela vitór-ia, ten�os que nos
-<li RESIUENCIA: Rua Felipe Schmldt n. a8 - Tel. 812. COlSSUlll'/\S - nas 16 às IS .• decidi r t arnbém a luntar por urna

" paz duradoura. Clnima c América,
junto com as ounras nações aman

I tes da liberdade e eira paz" devem
dilágenóUlr no sentido de uma 00-

Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS
Curso de Aoerretsoamento e Longa Prática no Río de Janeu-o

(}()NSULTAS - Pela manhã: diariamente das 10 às 12 hs., à tarde, excepto aos
ábad0�, das 16,30 à .. 18 horas - CONSULTóRIO: Rua Joilo Pinto n. 7, sobrudo -

-tli'one: 1.461 - Resldênctae Rua Presidente Coutinho, �3.

DR. MARIO WENDHAUSEN

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

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

Rua Vitor Meireles, 24. Fone 1447 (AuSENTE) jonrual "Takungpão " d.iz que as

Nações Unddas tem conqtsistado
relevantes viuór-ias neste nno. As

{!Ex-Interno do Serviço do Professor Leõnidas Ferreira e ex-estagiário dos Serv íços

I coullf,flr0nci.as d o Cairo e de Tccràdo .dr. Gabl'lel de. Anct.:ade (Rio) e dr. Pereira Gomes (S. Paulo) ;-.. ", .'.>, , ;-
(DIploma de habil itação do Conselho Nacional de Of talmotogf a) sao pesados golpes sobre o .Tapao.

'Chefe do Serviço de Oftalmologia do Departamento de Saúde e Hospttrt Ile CarIdade Os japoneses vi r.am passar o uni
CUnlea médico-círürgfca especializada de Olhos, Onvidos, Nariz e Garganta versár-io ele Pearl Harbour do mo
CONSULTóIUO: Rua Felipe Schmidt, 8,. Fone 1259 - CONSULTAS: Das 15,30 do mais sombr-io. () [ornn.l lr ibut'ati 18 horas - RESIUll:NCiA: Consetheíro )lma, 77 - FLORIANóPOLIS.

'

homenagem aos Estados Un ielos,
p-elos SJCu,s esf'orços, que levaram

! as Nações Unidas à posição forte
Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal ("

HOSPital!
em que se H ohaan. "A China, a Grã-

de Caridade BreófIlulha e os Estudos Unidos 0])-
CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS

I
servar áo as decisões cio Cairo c fa-

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 20 - Fone lAOô
Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 horas rão os japo.ne.ses rornder-se i ncon-

H.ESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 78:1 I di·ci'Ú'na,],meJ1Jl,C'. No próximo un ivcr-

I sár-ío, e.starfio Iíbcrtados todos os

terr
í

tón-ios conquistados pejo ini
migo", - conclue ,o jornal.

DR. SAVAS LACERDA

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS

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

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

'd()scopico (URETROSCOPIA) e de laboratório. Aparelhagem elétrica para os t.ra ra-
_,entos especializados. .

DIATERMIA - INFRA-VERMELHO.
CONSULTAS: Diariamente das 14 às 18 horas.
RESIDÉC'oiCIA: Tiradentes, 7 (Sobrado).
CONSULTôHIO: TiJl'adentes, 14. }<'ONE: 1.6B3.

DR.
'

BIASE· FARACO
Mi�DJCO - chefe do Serviço de Sífilis do Ccntro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECçõES UHO-GENITAIS DE
.AMBOS OS SEXOS - RAlOS INFRA-VERMELHOS E U,THA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 2 às 5 h. H. Felipe Scluuidt, 4{i
HES,: H. Marechal Guilherme, 33 - FONI� lG48

"-NS-TI-TU-TO DE DIAGNOSTICO DR. SAULÕ-RAMOS ICLINICO
OR. DJALMA

EspecIalista em ";;;:;:�. de """horru. -- \
MOELLMANN

c\LTA CIRUI'l.GL\ AIHJOMINAL: estõ-
mago, vesícula, útero. ovários, apêndice,
tumores, etc, - CIRUR.GIA PLASTICA
00 PERtNEO - Hér-nías, htdroeele, ve

ricocele. Tratamento sem doI' e operação
de lIemorrolde.� e varizes - Praetm-as:
aparelhos de ltêsso. Opér-a. no.. Hospitais

de Florianópolis.
Praca Pertira e Oliveira, 10. ·Fone. 1.009..
Herárlo: Das 14 às 16 noras, diariamente.

�ormado pela Universidade de Gi!nebra
Com prática nos hospttats europeus

oClinica médica em geral, pediatria, doen
"C8.S do sistema nervoso, aparelho geníto

urmãrto do homem e da mulher
obstste. Técnico: DR. PAULO TAYARil8

Ourso de Radiolog ía Cllnica com o dr,
.Manoel de Abreu Campanario (São Pau
.to). Especializado em' HigienE' e Saúde
Pública, pela Universidade do Rio de Ja·
neiro. -- Gabinete de Raio X - Electro
cardiografia cliniea - Metabolismo ba·
�I - Sondagem Dllrxlen�l - Gabinete
.de fisioterapia -- f._""or",orto de micros,
copia e anállse C1Ullca. - Rua Fernando
Machado, 8. Fone 1.195. - Florianópolis,

DR. REIVtIGIOCLíNICA MÉDICA
Moléstias internas, de Senhoras e CrJ·

enças em Geral. CONSULTóRIO: Rua
"li'ellpe Schmldt - Ediflcio Amélia Neto.
<Fone" 1592, 9 às 12 e 14 às 17 horas. RE·

SID'€NCIA: J Largo Benjamin
Constante, 3

tiR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

<Jirnrgla e Ortopedia. CUnlea e Cirurgia
do tOl'ax. Partos e doenças de senhoras.

-CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá'
t'iamente das 15 às 17 horas. RESIDlllN·
<:IA: Almirante Alvim, 36. Fone 751.

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

da Universidade de São Paulo, onde foi
Assistente por vários anos do Serviço
Cirúrgico do Prof. Alípio Correia Neto
«Primeira Cadeira de Clínica Cirúrgica).Com prática na clínica ginecológica do
Prof. SUa O. Matos. Assistente do serviç,ode partos do Prof. Domingos Delascio no
«Hospital Leão XIII".
Cirurgião do estômago e vias biliares,tntestinos delgado e grosso, tiroide, rins,próstata e bexiga. Varicocele, hidrocele,varizes e hérnia. Doenças de Senhoras e

partos.
.

Consultas. Das 9 às 12 horas nU:
-Casa de Saúde São Sebastião.

Opera na Casa de Saúde
São Sebastião

Cacadõ humana em
Atende chamado.. a lIualqn&" Varsóviahora
Praca da Bandeira, 53 _ sob. Londres, dezembro (Intera-
'Antlllo I..arlZ:o 13 de MaIo. liado) - Chegam notícias da

--------------
I Varsóvia, segundo as quais, os

Dr. Newton L. d'Avila I alemães continuam organizan-
- Médico - do verdadeiras caçadas nas

Ex·interno da &sistência Municipal ruas de Varsóvia. Os habitari
e do Serviço de Clínica Cirúrgica I tes organizaram a auto-defesaa cargo do Prof. Castro Araujo, , .

t .. ' .'
do Rio de Janeiro. ,que, conSlS e em VIgIaS - car-

• Vi as u rinánil S Olleracões go este desempenhado por ra-
Consult: Vitor Meireles, 28. pazes de pouca idade os

Atc:.nde diarbme�te às 11.3? hs. e, quais, por meio de apitos, pre-a tarde. das lo hs. em dIante I·
'

h d
.

Resid: Vidal Ramos, 66. I vm�m a c ega a dos caml-
Fone' 1067. nhoes com OS agentes da Ges-

_ _ tapo. Uma vez avisados, os po-DR. AUR�LIO ROTULO loneses fogem des€sperada-
M'd' C"_ Part' mente para outro bairro, o. quee ICO - rrurglao - erro

I não impediu que os alemãesRAIOS X , . 2Moderna e possante instalação prendessem .000 pessoas em

de 200 MA. dois dias, fuzilando logo 61; As
Diagnóstico precoce da tuberculose notícias vindas das outras ci
pulrt?.onar: úlceras gástr�cas e duo- dades polonesas relatam acon-
denals, cancer do estomago, afe- t· t 'd' t·ções das vias biliares, rins, etc. eClmen os 1 en lCOS.

Aplica o Pneumo-torax artificiaJ
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de Eietricidade
médica: Ondas curtas e uItra,-cur
tas. Raios Infra-Vermelhos e Raios
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua DeodOFo. 3

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

Telefone 1.475

HELENA CIIAVES SOUSA
ENFilR!l{EIRA OSSTIi:TRICA

{Part"lrlt ,
Olp'omalts "..Ia Maf",rnltlad..

de FJorlaJJópoU"

<Camisas, Gravatas, Pijames I
Quem sonegar informações À Es

Mias. das mehores, pelos me- tatisti�a .M�lit.ar, trabalha em pról
Dores preç

,

CASA MIS de paiS InimIgo•• !i", nesse caso,os so na será julgado, mIlItarmente, como
ANEA,- Rua Traiano, 12 lJJ.imi&,o do Brasil (D. E. M.).

Dra. L. GALHARDO-Ex
médica do Centro Espírita Acham-se abertas as matrículas nos seguintes Cursos: Ginasial,Luz,

.

Caridade e Amor, co-
curse completo com um ano apenas (concessão do decreto lei n.4244).

munlca a mudança do seu Concursos no Banco do Brasil, Dasp e outros; Curso Comercial Prá
consultório para a Rua Bue·11 tico, em um ano; �aqu�grafia. línguas. contabilidade, etc. Peça hoje
nos Aires 220 _ 10 andar mesmo o prospeto a calxa postal n. 3379.
R· d J" .

d
'

Curso de MADUREZA "BRASIL" -- São Paulo.
10 e aneno, on e passa a

oferecer os seus préstimos, Não tenbas duvida em de- Ao tentar eSQUivar-se às determf..
Escreva detalhadamente -- nnnciar um "qlllnta-coluna��, ltaCÕes dos óCl!ãos de Estatística Mi.<

nome, idade, endereço e en- por mais que parel1a teu 8ml. iitar, uma pessoa revela o que é�
:lo' inimigo do Brasil. E para os inimi.

velope se.lado para. a res- g"O; n�.o mf'lrN�e tll8 f�stfm8 um t""l do Brasil,!1 lei é irflexive.l.
posta. traMor da !�strl&. (L. D. N.). iD. E. M.).

Período
para o

sombrio
'apão

O
estreita, a-operação ai.nd a

-Iim-de realiza!'
mais
esta taa-efa" .

C�l\SA 43
Livraria e PapelariaI Para as festas de Natal e Ano-Novo

Acaba de receber grande e atraente sortimento
de BRINQUEDOS das rn ois afamados fábricas

do gênero, no País.

Visitem. sem (omprOmiS50� a nossa
-

EXPOSICAOo

Interessante sortimento de
LIVROS PARA CRIANÇAS e obras literárias em qeral

Precos'" módicos! I

Mesmo pardendo alguns minutos
seu tempo será bem compensado si V.S.
si tornar vendedor de folhinhas. Impor
tante fábrica, com variado estoque de cro
mos, aceita representantes, viajantes e
vendedores para todas &'J, cidades do pats.
MOSTRUÁRIO A CREDITO. EXCE

LENTES CONDIÇÕES.
GARANTIMOS LUCRO
CERTO E ADIANTA
MENTODE COMISÕES,

Rua João Prnto, 9 - f:o.

ZES DO DIA

Aos sofredores

CARl
-HOJE :la.felra HOJE

(lHE «
A's 7,30 horas:

Claudette Colber t, Jeel Mac Cr e a e Ruddy Va lee. num rilrne
grandioso que

í
o i e m a i s recente sucesso do "Crrie Luz",

em Cu iitiba »:

Mulher de verdade
COMPLEMENTO ,[\TACIONAL (DFB Nat.)

O CARVÃO NA GUERRA (Short Br ir ânico )
FOX AIRPLAN NEWS (Atu- 1 dades)

Preços': 3,00, 2,00 e 1.00. Imp. até 10 anos

(lHE «IMPERIAL))
A's 7.30 horas:

D,;s gr;,nr'es filmes'
Gene Tierney. John SutLOO e Prestou Foster, no tecnicólor que

é . a surpresa do século:

de logoRichard Dix, no filme 100% ação:

Homens de perigoCOMPLEMENTO NACIONAL (DFB)
PONTARIA DE CAMPEÃO (Short Esportivo)

Preço único 1,50. Impr. até 10 anos

Aguias

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

5a. feira, Odeon
JOBO Beonnett e FrAnces Lederer, no sensacional e

gIgantesco [time:

Casei-me com um nazista

Almanaque Eu Sei Tudo para t 944
A' VENDA

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

O homem e a mulher encontram no "ALMANAQUE" um compa
nheiro precioso sob toelos os aspectos; leitura variacla, para gente de
toelas as classes e ele todas as idades.

-

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

H contos (policiais e ele amor) escolhidos e bem ilustrados, informa
ções úteis sobre o Brasil, retrospecto ela guerra de outubro ele 42 a se
tembro ele 43. Síntese elo ano literário 42-43, os principais centenários
ele HH3. Informações sobre o mundo. Conselhos práticos. Esportes. Ci
nema. TUl'ismo,

Compre para você, para seus pais, seus amigos, seu filho ou sua fi
lha, seus irmã.os uma publicação (le valor inestimável.

ALMANAQUE EU SEI TUDO. Peclido à Companhia Editora Ame
ricana, pelo serviço ele reembolso, ou mecliGnte vale elo Correio ii Com
panhia Editora Americana. lVIaranguape, 15. Rio.

CURSOS CORAESPONDÊN(IApor

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"�i
Ternos

Foçcrm
de tropicais, linhos, brins e
umo visita. sem

PRAÇA

•

comprOIDISSO,
QUiNZE N. 11

avisa o distinto público de Florianó
polis de que acaba de receber be

líssimo sortimento de verão.
Variado sortimento de sedas.

á «A Exposição»
casemiras.

Como enrique4:em OS
chefes nazistas

Londres, dezembro (Intera
Iiado) - Emissões radiofôni-
cas do continente europeu

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• anunciaram que foram encon-

i ID' r,.$'C�Oi� i rª�:�i�;1��:�t;��:: I., .. l .. '''', �: ao envio de agricultores holan-

'I I
deses para a Europa Oriental.

:1 r> (
"

..

\LUM B IA
Pessoas chegadas à Suécia,

:. \.._..I P
_ procedentes de Amesterdão,

• • declararam, ao mesmo tempo,:I As mais Famosas musices, com 05 mais : que a Gestapo está empenhada
:I famosos artistas. i na busca de cinco adéptos do
'I '" I Partido N a z i s t a holandês,

:1· ULTIMAS NOVIDADES • acusados de terem roubado do-
·

Na (cRADIOLAR) I cumentos da caixa forte de uso

'1 • pessoal de Mussert, deixando
• : uma carta em que ameaçavam
: Rua Trajano, 6 : publicar êsses documentos, se

I : o chefe nazista procurasse de-
• • tê 1

' oee _........
e- os.
----------------------

Ultimos estilos de finos
MOBILIARIOS

ACABA·I).e* RECEBER o

«Lar dos Móveis)
(antiga sec(ão de móveis d' A Modelar)

Rua Trajano, 15

rI Lá V. S, encontrará salas de jantar, dormitórios e

solas de visito, de fino acabamento

Vendas à vista e fi prazo

A Mobiliadora
Refrigeração em geral

So'rveteiras-Refrigeradores - Bc lcões-Frigorificos
(para pronta entrega) Máquinas de escrever-Rá

dícs=-Môveta finos-Tapeçaria
Z. S. BATrISTOTTI

Rua Felipe Schmidt, 34 -- (. Postal, 173 -- fone, 1549
FLORDANOPOLIS - SANTA CATARINA

Cresce o terror
Nova York, dezembro (Inte

raliado) - Segundo informa
ções recebidas da Bélgica
ocupada, Himmler passou três
dias em Bruxelas, e sua presen
ca coincidiu com o recrudesci- I
mente do reino do terror. Em I
diversos bairros da cidade, sol
dados alemães, com as baine
tas presas ao cano da arma,
cercaram bondes e obrigaram
todos que neles se encontravam [I
a descer, para serem revistados
no próprio local. Homens, mu-,
lheres e crianças tiveram de fi
car com as mãos levantadas

,

durante esta operação. Os con

teudos das maletas, bolsas e

pastas foram minuciosamente
examinados. Foram realizadas
numerosas detenções, segundo
informa o Serviço Bélga para
a América Latina.

I GRATIS! P'�,,:st.ljvr.
DOENCAS DO GADO

E REMÉDIOS

!ESTAMOS TRABAlHAt�DO
PELO BRASIL

'4A·.* , -

. Ajudan,t/o a suprir
as indústrias. vitaisl

As fábricas e as usinas nrasileiras, mui
tas delas trabalhando 16 horas por dia,
mantêm-se de fornos acesos, na luta vital
da Batalha da Produção. Isto exige não
somente mais homens e maior esfôrço de
cada um, cO,mo também maiores suprimen
tos de lubrificantes. Nossa organização. -

que há 28 anos tem o privilégio de servir
ao Brasil - tem a honra de colaborar alti
vamente nesse esfôrço da indústria nacio

nal, suprindo as necessidades de milhares
de estabelecimentos fabrís. Assim, traba
lhamos pela Vitória do Brasil, pela Vitória
dos Homens Livres!

.'PARTAM'.roO "DIVUlGA"O

�.,,.,

, VINTE E OITO ANOS

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje e amanhã será a sua preferida

Dro&,u nacionais e estrangeiras - Homeopatias - Perfumarl... -

Artigo. de borracha.
Garante-se a exata obser-vâneía no reoeltnArlo médico.

PREÇO_� MÓDICOS.

ENVIE UM CRUZEIRO EH SÊ lOS PARA O PORTE POSTAI:

UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS lTDA
"POSTAl.l� ,JABOTICASA� EIT.S.PAU�CI

Faça econom.ia! Compre na «A I CAPITAL» !
Ali, V. S. encontrará o maior sortimento de arUgos para homens e crian�as-

Faça o seu presente de NATAL e ANO NOVO, comprando os artigos da Casa «A CAPITAL».
Linhos estr?ngeiros e nccio:nais "- Casemiras - Panamá - Albene - Tussor - Brins - Camisas - Cintos - Suspensórios -

Meias - Calçados - Roupas feitas para homens e crianças - Grovo tns - Jogos de gravatas e lenços.
Chapéus Ramenzoni - Capacetes para homens e crianças. - Rua Conselheiro Mafra, 8.

Bolsas modernas na
CASA ROMANOS

.� - -.-•....". _._

COMPRASe VENi)AS
Tem V.S. algum objeto novo ou

usado para vender?
Ou deseja comprar qualquer

I
objeto para sua indústria, resi
dência, etc.? Então vá à rua Deo
doro 35 e peça informações sem

compromisso à firma A. L. Alves,
que se encarrega de resolver o seu

caso.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Amadurecem os frutos da vitória
LONDRES (Por Jan Bolsen 10 epílogo do nazismo como f'ôr

- Exclusividade do C. E. C'lça política organizada. O con

para "O ESTADO")-Nos dias .tínente europêu voltará a ser
temeirosos que se seguiram à iluminado pelo sol da Liberda
epopéia de Dunquerque, quan- de e da Justiça e todos os ho
do o mundo civilizado procura- mens do mundo cerrarão fi
va em vão descortinar um se- leiras em tôrno da bandeira da
tor político trabalhava extau- Democracia, que regerá os

sivamente, recorrendo a ener- destinos dó planeta de após
gias inesgotáveis para plantar guerra.
os frutos da vitória do mundo -------------
livre. Esse homem era Winston
Churchill. 0 mago que os "mu

niquistas" haviam condenado
a um ostracismo criminoso,
resurgia para salvar a Grã-Bre
tanha e a Humanidade. Os
verdadeiros milagres que o

"responsável" pelo desastre de
Galipoli na guerra passada
realizou em 1940 e nos anos

subsequentes constituem hoje
motivo de profunda admiração
por parte dos povos livres.
Amadurecem os frutos da vi
tória. A Inglaterra e os seus

aliados encontram-se hoje na

eminência de colher aquilo que
Churchill semeou em 1940.
Aos longos meses de "sangue,
suor e lágrimas", sucederam
os meses de grandes vitórias
e de geral regosijo. O ano de
1943 passou rápido para a Hu
manidade e o de 1944 surge A gencia: Rua Pedro Soares, 9

como o ano da vitória, o ano

em que se decretará o fim do
nazismo na Europa e na Ale
manha. As conferências do
Cairo e de Teerã representam

Os õrgãos da Esr a tisttca Militlll
Ii'.m I\!li);n Ieus l. tlllllnoo 'ntimsDI
o produtor e o v e n d-ed o r S mostra,
I) Que pos,,"uem em ,."U" e"tabelecl.
..pntn.. (I) liC. IM i

USADO COM BOM RE

SULTADO O POPU·

LAR DEPURATIVo

DO SANGUE

1·:4 "1141:1r lt.,o!A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO
\j FíJl80E, (I Baço, o coração o Estômago, os

PUlmões 8 Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dõres
nos Ossos, Reumatismo, Cegueira. Queria cio Ca
belo, Anemia, Abortos e faz 08 índtvídtos idiotas,
Inofensivo ao organismo, Agradável como Jicôr.
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
lamento da Sifilis principalmen
te nos casos em que a via bo
cal é a única possivel.

(a) Dr. Benedito Talosa.

MARCA REGISTRADA

VENDE SE Uma chácara
-

com 10.000

I mts.2 contendo pequena casa e

muitas árvores frutiferas de

I
especiais qualidades. Ver à rua

CeI. Texeira, 15, Biguassú, e

tratar com Lyra, Borges &
Ca) Dr. Rafael Barloletil Cia. � .-J"B-8 F. Schmidt, . 44,

____ nesta capital. 7 v. - 2

DE PESSOAS TEM

Atesto que apliquei muitas
vezes o ELIXIR «91�p obtendo
sempre os melhores resultados
no tri:lamente da Sífilis.

OE" ......
...,.,....,..

1 que a cidade árabe de Aden,
sentinela da Inglaterra para

as rotas do Oriente, cicha-se
construida sôbre o cratera de
um vulcão.

ESCOLA DE COMÉRCIO DR. CARLOS DE CAMPOS
"Registrada no Dep. Nacional de Educação e Saúde Pública do Estado de São

Paulo, em 20/7/1928, Processo n.o 9024, folhas �9 verso 30°
RUA D. JOS� DE BARROS, 337 - 6.0 ANDAR - ex. POSTAL 2260 _ S. PAULO

P E çAMP R O 5 P E TOS'

2 que os mais célebres oanho-
tos que passaram pelo mun

do foram Tibério, Sebastian deI
Piornb o Miguel Ângelo, Leo
nardo da Vinci, Flechier, Nigra,
Buhl, Rafael dlJ Montelupo, Ber·
tillon, e o pre.iidente dos Esta
dos Unidos James A. Garfield.

am

Não liquidação
o proprietário da

CASA NATAL

If

e3 que os japoneses, quando
contam pelos dedos da mão,

procedam exatamen�e ao con
trário dos pOllOS ocidentais, isto
é, começam pelo polegar; e que.
como se isso ainda não bas
tasse, ao contar, fecham os de
dos em vez de abrí-los. tendo estado em S. Paulo e havendo contratado alí com

diversas fábricas de SEDAS para ser o seu exclusivo distri
buidor em Florianópolis, iniciou uma4 que o Estado de Louisiana,

nos Estados Unidos, exporta
anualmente cêrca de seis mi
lhões de coxinhas de rãs frigo
rificadas para alimentação.

VENDA ESPECIAL
ganhando apenas os descontos

5 que o passarinho não morre

eletrocutado quando pousa
nos cabos de condução de ener

gia elétrica pela simples razão
de que, quando o faz, não está
tcco rrdo em nada que tenha
contacto direto com o solo.

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

Casa Natal
6 que a «Odisséia», de Home-

ro. a-pesar-de ter sido es
crita há 3.000 anos atrás, é
ainda uma das mais belas his
tórias que se conhecem no mun
do. sendo também considerada
uma das produções literárias
exponenciais da cultura humana
através dos séculos.

-

Nova modalidade de vendas. Novos sortimentos.
Novos Preços,

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

Casa Natal
Rua Felipe Schmidt, 20

-_ .._----_

I GALINHAS e
PATOS assados

a Cr$ 15,00Aceitam-se encomendas no

Bar e Armazem
Oriente

UAR E ARMIZEM ORI[NT(Rua V. Me1reles,,11
PETISCOS -- Roll-mops - Herrings - Pickles - Cama-.
rões recheados - Sàndwichs - Cebolinhas - Ovos de
tainha fu modas - Pernil - Pasteis - Empadas -

Salame - Peixe frito, etc. etc.

Rua V. Meireles, II

[Châilismõi·��
� n�i!!�es LEMO
� O PARAlSO
� Rua Fel. Schmidt Fone 1629

Bolsas modernas na
CASA ROMANOS

I VINHOS «C A S T E L O»

-

VINHOS «G R A H J A U H I Ã O))
RIESLING
MERLOT
TREBIANO
CABERNET
MALVASIA
BONARDA
BARBERA

PRODUTORES: -soc, VIHICOLA RIO GRANDENSE LIDA.)) I.MATRIZ - PORTO ALEGRE
CASTELO TIN'ro
CLARETE
BARBERA
GRANDE VINHO BRANCO
RESERVA (Tipo Porto)
BRANCOS

iI
!.

Filiais: Coxias - B. Gonçalves - Farroupilha -

Garibaldi - S. Paulo - Baía-

Estabelecimento Agricola - «GRANJA UNIÃO) .. Flores da Cunha

RIO GRANDE DO SUL ... BRASIL.
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Uma só cportunídod a> para

COMPRAR E flCIlR SATISFEITO!
Começa no dia 1.0 de dezembro. não esqueça!(J

'ii
•
fi
•
,.
•
•
fi
•

VASA MACEDONIAA Casa que mais vende e melhor atende

8 -- Rua Trejeno -- 8

CASA SANTA R'OSA
Orlando Scarpelli

deseja a todos os seus clientes e amigos as mais
venturosas Festas e um Ano Novo pleno

1943 de prosperidades. 1944

TERRENO ���d�:e
!\��e�;xi�ã:spe;��:,liz�r�t�� �....�-.�.�_�__�__�.__�-_�__�.�_!!!!_�_-!!!!__�__�_�_�-.�_!!!!__!!!__!!!!_�__�_�_�-.�......!!!!_!!!_!!!!_�_-�-.�-_�..�.!!!!.-!!!__!!!!__�.....�.�-_�.i!!!!-_�_�_�_.
:;?,::de��e�ê�io 3Bei,ão. na m'l � COMPANHIA "AliANÇA DA BAíA"� Fundada em 1870 - Séde: B A tA

� Capital e reserv�������?�.. �. ������.��.��$ 7U56.189,20

�
Cifras do balanço �e 1942:

Responsabilidades . Cr$ 4.999.477.500,58Receita .

'

Cr$ 70.681.048,20

�!���� .

�a���
.

n�
.

�lIj���' ';0' .����
.

: : : : : : : : : : : : :: ::�: 1��:::�::��:��Responsabilidades . Cr$ 76.736.401.306,20Bens de raiz (prédios e terrenos) Cr$ 23.742.657,44DIRETORES: - Dr. Pamrtlo d'Ultra Frei.re de carvalho, Dr. Francisco
de Sá e Anísío Massorra.

Agêneías e sub-agêncías em todo o território nacional. - Sucursal no
Uruguãí. Reguladores de avarías nas principais cidades da América, Europa
e Africa.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C AMP O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Schmidt, n. 39Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - Ena. Telegr. "ALIANÇA"SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME.

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL .

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 pró-

;:��i����� ���da���S, teaJ��o r��:
....----...

FAR.M·AClA-�-�-ES·P-E-Ff�rN-Ç-
...

·A·
..-�-�-:·

mes & Cia .. rua Trajano, 6.

fI • s-�.__�_�� R C Ih .A MSUAf FARMÁSCIAFONEhê-;�pta�hn·a-ê-[;Ã-M1sêit ua ODle erro ara, 4 e - 1.642
LÂNEA � saber economizar' EntreI•• domicílio

Empregados

A ter1càc) !. ...:>

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

n. 4.178, de 13 de março de 1942, os Peritos-Con
tadores, Contadores, 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, eetebe
lecida à praça 15 de novembro. 23 - 1.° andar.

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

. í

o Sabão
. "VIRGEM ESPECIALIDADE"

CIA. WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marca regtsr.)
.f recomenda-se para hospitai, colegio, etc. pela sua qualidade desinfetante

G "R "61] Preci�a-se alug�rn H. li uma garage, SI-

tuada no triângulo formado pe
las ruas Camboriú, Blumenau e
avo Mauro Ramos, ou irnedia
ções Informar à avo Mauro
Ramos 249, ou no Cabo Subma
rino, Fone 1014. 5 v. ·3

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

CONSTRUÇÕES -

compra, venda e administraçãode imóveis;
FINANCIAMENTO - para construções;

PIN'1'URAS - internas e externas de prédios, para
paqamento à vista ou a longo prazo.NÃO CONSTRUA, sem consultar os planos da

ela. Construtora da Vasa Própria(Não tem sorteios nem pontos!)
Vá à rua Felipe Schmidt, 44. e verifique

possível obter «casa própria».
como é

Credito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

O maior e mais acreditado Clube de Sorteio de Mer.
cadorlas do Estado.

Sorteios nos dias 4 e 18 de cada mês
PRÊMIO MAIOR CR s 6.250",00Muitas bonílícacões e inscrições de pagamentos.Médico gratis

NOTt' BIJM todas estas vantagens por apenas'jj J) ,Cr $ 1,OC. Tudo que promete cum
nre tnconun ... nt e, Não existe igual. Não reflita e não
du ..-ille um só Instante, Concorra para o próximo
sorteio, tenha cotíança, que, quando menos esperar, a
sorte virá 80 seu encontro

Conserve bem na memória os dias It e 18

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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III:li Fabricando a

Constituição
Nova Iorque, 27 (U. P.)

Mussolini está redigindo, pes
soalmente, a constituição na
cional do novo govêrno ita
liano. Foi o que informou a
emissora de Berlim. Segundo a
mesma fonte de informações
o "duce" dedica várias horas
do dia a êsse trabalho.

u"
,

o novo hino russo
Londres, (Via Aérea) - A rádio

de Moscou anunciou que o Conse
lho do POV'O ordenou a composição
de um Hino Nacional em substí
ifuição á "Internacional". "O Hino
�ltuaI - decâarou o Conselho do
Povo - já não mais reflete as mo

difícações básicas que ocorrem em

nosso pais como resuitado das vi
tórras russas e não expressa a polí
tica sociadista dos Estados Soviéti
coo". Segundo ainda a mesma emis
soro, a música adotada para a com

posição do novo hino será de au

toria do compositor Aiexandrov.

PARA ALIVIAR
OS ZUMBIDOS
E A DIFICUL
DADE DE
OUVIR

Se V. S. sofre de aturdimento
catarral e zumbidos nos ouvidos,
compre na farmácia um frasco de
PARMINT e tome-o de acôrdo com
as instruções da sua bula. Parmint
alivia prontamente os aborrecidos
zumbidos dos ouvidos. As narinas
obstruidas despejam o catarro, a

respiração se torna mais facil e
cessa o desprendimento do muco

nasal na garganta. Parmint é agra
davel ao paladar. As pessoas que
sofrem de aturdimento catarral,
farão bem, provando êste remédio.

Todos os veículos, sejam eles
taxis, caminhões ou ônibus, carros

com gasogenio ou carros parados,
representam um patrimonio nacional.
A conservação dos mesmos em bom
estado de funcionamento é mais do
que uma necessidade, é um ato de
patriotismo.

E so há um modo de manter o
seu veículo em perfeito estado de
funcionamento agora e para depois
da guerra, emquanto não for possi
vel substituí-lo por carros novos: é
cuidar da sua conservaçõo.

Ora, isto não é um problema
dificil quando o Sr. entrega o carro

aos cuidados do Posto ou Revende-

dor Essa de sua redondeza. Ele tem
Essolube ... para a mais completa ('

econômica proteção do motor. Terr,
Lubrificação Essa Verificada, a lubri
ficação adequada a todas as partes
moveis do carro e que assegura um

rodar suave, livre de "grilos" e o

defende contra o desgaste prematuro.
E tem tombem este livreto que

lhe é oferecido inteiramente gratis e

que contem ensinamentos detalhados
sobre tudo o que o Sr. precisa e

deve saber sobre o motor, chassis,
pneus, força, lubrificação, rendimento
de combustivel, ig,niçõo, etc. etc. Peça
o seu exemplar. E gratis e lhe será
valioso, estamos 'certos.

Este livreto
gratuito lhe
será de grande
utilidade.

* COMPRE BOHUS DE GUERRA *

Os alemães
se reforcam

STANDARD OIL COMPANV OF BRAZILAngora,27 (U. P.) - Os ale
mães estão reforçando as suas
'linhas de defesa na Itália e nos

países balcânicos. Segundo in
formações fidedignas, as auto
ridades nazistas esperam um

desembarque aliado, nos Bal
çãns, a qualquer' momento.
Ainda de acôrdo com despa
chos, é grande o pessimismo
que domina os alemães, no que
se refere à possibilidade de re
sistir à multipla ofensiva alia
da que será desfechada em to
das as direções da Europa.

McCau * Ouça a REPORTER ESSO, diariamente, pelas radias: NACIONAL, do Rio; RECORD, de
S. Paulo; INCONFIDENCIA DE MINAS GERAIS, de Belo Horizonte; FARROUPILHA, de Porto
Alegre; e RADIO CLUBE DE PERNAMBUCO, de Recife.

Travada furiosíssima batalha/O Brasil terá lugar de destaque
.' na mesa da PazMoscou, 27 (U. P.) - As poderosas fôrças do general Tol-

bukin começaram a atravessar o rio -Dníeper nos arredores da
cidade portuária de Kherson. Segundo informações autoriza
das, em tôda a zona da desembocadura do Dnieper está-se tra
vando furtosíssíma batalha. Vários destacamentos russos já
atravessaram o rio depois de vencer tenaz resistência oposta
pelo inimigo. Salienta-se que a ocupação de Kherson pelos rus
sos, a qual parece ser questão de alguns dias, facilitará uma
arrancada fulminante das fôrças soviéticas sôbre Nikolaiev, no
rio Bug.

MIAMI, Flórida, dezembro - '(INTER-AMERICANA) -

Depois da guerra, o Brasil será o país .maís poderoso da Amé
rica do Sul, na opinião de um "globetrotter ", escritor e 1amo
so correspondente norte-americano, Marquís Childs, que aca
ba de regressar- de .uma viagem em companhia de outros jor
nalistas às ,zonas produtoras de- borracha no Brasil e na Bo
lívia.

O sr. Childs encontra-se nesta cidade dando os retoque
finais a uma série de artigos sôbre a sua excursão, feita a CÓD
víte da Rubber Development Corporation. É autor de váJri6
livros, inclusive "Sweden", "The Middle Way" e o Washing-Manuel Ferreira de Melo ton Calling".

e Senhora Falando aos seus colegas da imprensa, ao desembarca
. participam aos parentes e disse o seguinte: - "O Brasil está-se preparando para envü

raada!gOe�raDlt,Jn!aSs�p2r�0'X(@1.m'aPus.)seemraOn�aasl,lee�m�tSOSdeama!fer�enn�tee!s�eOte!natrrei�oi-_l_P_e...:'_:_�_�_�_:_�_�_.�_cU_f_�..f_�_.�_:O_:l_fh_eo_s_o__ ;:Fl;�:t�!;?1;��r�;�!ff���:��:::::�':7::� cêrca de 25.000 milhas, tendo visitado a Suécia, a Inglaterra;;.:
.
nal da Rússia, desde Leningrado até a zona de Vitebsk. Foi o 3 v. 1 e o Brasil.
que afirmou em Londres o jornal "Daily Express", baseado em

informações confirmadas indiretamente pela emissora e pelosdiários de Berlim. Segundo a mesma fonte de informação, os
nazistas não sómente abandonaram a zona vizinha a Leningra
do, mas, também, recuariam através dos países bálticos até os
arredores da fronteira da Prússia oriental. Os informantes re
velaram que, segundo os nazistas, é sumamente difícil a situa
ção ,da "Wehrmacht" na frente soviética, onde os alemães
empregam esfôrço sobrehumano para conter as investidas rus
sas. Ainda de acôrdo com um porta-voz do exército alemão, os
russos concentraram poderosas fôrças blindadas, principalmen
te, no setor setentrional, a-fim-de desfechar fortfssímas aco
metidas contra as posições nazistas. Afirmou ainda o referido
porta-voz que essas fôrças são de "proporções fantásticas"
muito superiores às que os nazistas mantêm na Rússia".

É mu DOENÇA.
=Â�i�W.�!11 P.üA A. :&.\ÇÃ-
ÂUI1LIB Â 00.-
BATKL-A (X)M O CASA MISCELANEA, distri

buidora dos Rádios R. C. A,
Victor, Vâvulas e Dsicos.
Rua Trajano, 12.

CONTRA CASPA,
'QUEDA DOS CA
BELOS E DEMAIS
IHECCOES DO
COURO CABELMDO.
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