
Se se mostram receiosos, são ItOjl!
MOSCOU, 4,. (U. P.)' ••• OS OFJ(��AIS ALEMÃES MATAM SEUS PRóPRIOS HOMENS; QUANDO Ê . ·�-AffÓS ..

TRAR SINAIS DE PÂNl�O ANTE AS BARRAGENS DE ARTUJIARIA RUSSA. OS /rANKS E A ARTILHARIA SOVrnTICOS
SUSTÊM FEROZES DUELOS COM OS NOVOS CONTINGENTES DE TANKS-GIGAN:jiES ALEMÃES E CANHõES-AUTOMóVEIS.
A LUTA NAS ALDEIAS ALEMÃS SE. DESENVOLYE DE CASA EM CASA, ALGUMAS OAS Q,UAIS JÁ MUDARAM DE' MÃOS

VÁRIAS 'VEZES >
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�Tftcusado -pela 'propria filha]
·0 I LONDnES, H -- A rádio da Iugoeslávia livre anunciou

..

'. ',. .:
I que Gl'o'edna .'VIi,h. ailoirJ.·tch,

filha do ex-míntstro da guerra' ,do
.

. i govêruo exilado daquele país e famoso chefe dos "chetntks ".
,

I está IH'eselltem.E\ute h�tando C011:0, "soldado" =.na. Brigada
do marechal T'ito. A Jovem patrtota fez declarações, acusando
o pai rle traidor nestes termos. "Denuncio todos os traidores.
inclusive meu pai que é seu ectnaudante em chefe. Deríuhclo
todos, até o último homem. Quero lutar sem descanso na luta

-.-....·,·,,·"'.."·"...

-i-,...----------�--,.,·
w_r·...� contra os "t-hetn.iks "

criminosos e contra meupai, porque não

Ano XXX ' Florianópolls- Sábad�f 4 'de, Novembro de 1944 I, 'N. 9239 p�ss�, permlt lr que a vergonha de sua traição desça sôbre
llunl .

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

" nIl�)��:�(�!�_ Ill!��,� Ofw�!e�!r�!�q��,\,�!��!!a�����iOpa��������a��,df����l�����:s�:.��1��;!�'�;l�������;�
�roJeJ Fi

1.)11. tan:�o� aflll:,dal am, e:�l.l,
duas ;-açoes dls.tJlüas. �m. dental, 3, <?e, GeOl�ge. Jones, Ites ml,:i�s .da nossa fôrça esta- Illanç!lran:-se ao q;u�,. 00., nossos

agnas do Adrtático, três �estrOl�lS alemães. [especial pala a Umted Press) vam dívídídos, uma parte pa- marinheiros consíderam '�um

lWiv�A,;) (U. l�.) �,:;" E �e�:lLlli�e.o (:�ml,llli.cado. das a1..iv.i;l�-IUma ana.Ii,se. da b�talh�.' na- r� o. abastecimento de combus- plano de. batalha em bases so-

des llaVal� fi? :.vI�hiteLane�. FOi olllfounado qH� no Adn�tl-Ival.das Fíhpínas evidencia que tíveis, e outra procedendo da'lidas'�. ' : ..

co, na prnnelra fase da noite de 1 do corrente, os destroíers os Japoneses, em seu desespe- �-_._--_ -_.---.--•••- - -••- ':'':- - -.- ; �

britânicos
.1

Wheatland". e
,. Avondale

'

operando enüe as ilhasll'ado esfôrço para destruir a l1eS"OU a resístênc".a no "aRl!li Leopoldodo ocidente da ilha de Pag, atacaraan dois destroíers inimigos,lcabeça de ponte norte-amerí- U l). l \J bu . .

que foram postos a pique. Cêrca de meia hora maís tarde um cana em Leyte, estavam dis- PARIS, 4- (U. P.) -- O comunicado aliado Informa hoje

terceir'o destróier' atacado fo� posto a pique. Alguns sOlll'ev'iJpostos a sacrificar vários na- que cessou toda a resistência In ímiga a leste do carnal d'€ Leo

ventes toram l'e�o.ll�idos não obstante lP1',.r ,,"Avondale
'

sofri- vios de guerra importantes, !}Üldo" continuand� porém, �s 0p'�raçÕ€s de limpeza em Brug_g.
do danos superttcíais. ." com o fim de conseguírem o Tal�lbem se anuncia que fOI otícíalmente terminado o bolsão

•

• __

o

._.-�-...
- __

____:_-
------,--.--

seu objetivo. Os acontecimen- nazista ao sul do Escalda.

Outubro supe!ou os .:r�corde�� anteri�re.s ���o�omft������� ���eO�a�!;g�
,,---------------.----

LONDRE.S:. � ,CL P1:)'1- Df Inal1te1, 1) mIe:o d�boutnbAlOl' be- cio, porém não lograram o ob- Dia da Cultura ! A. verdade
gundo dados onoiars co 19l< O.s, o1'an.1 ançac a;�.,. -so ',Te a €llla- jetívo posto que c m t

.

1 100 '1 t '1 d ele b 1 1 t d ( t' sD·'
o e eram o Brasi l festejará, amanhã, "b B b·

·

ilha mais ce, mi onera as
.. ·on.nasce,co OS;')" .ipos. es· dois êrros basicos a saber: ruais um aniversár-io do nasci- SU re ar lerl

se total, ruais de 43.?,OO t�l�eladas f�.nlim descarregadas
_ p�las primeiro, "não

. calcularam bem mento de Rui Barbosa, que hnn- .

'·fortalezas. voaclOl.'af)· e hbe,rat.ol'fI com base 11.a Gra-Br.��-. o poderio de nossas tôrcas' 'de rou ,Il,ela cultura e elevado sen- Montevidéu, 4 (U. P.) - "El

1 d f I das nel I.)AF 1
,,-

t i t
.,.

l'b Debate", jornal dos ·"b·l'anco·s"
1. anha ; mais 46 nnl. tone a as o.ra. III auçauas pe a ....

\. ,�'l
..

' ,e pe o porta _ aviões. aparentemente
unen I) patr ió tico e 1 era!, a

3 1 1 � f d 1 1hU F" tradição do nosso ,pais. herreristas de Montevidéu, ade-
�netl1os outras l' l:l1 tone .aCtas ·oram arro�� �s. p� a. ·'.D, ,:' 'O,l'Ç':J, levando em éonta as suas pró- Foi. pois. com acêrto, que se ptos da '''hispanidad'', haviá
Aérea n()l:te...ameTlea�a, com, balses em te�:;l,ton? l�:al.'1a no,. C?ll1 prias 'informações de propa- d,esí�nou, essa au><piciosa data

leso, o mes dB outUblO sup.elOU todos os leCOlds antenOles. 2:anda, seQ:undo as quais a parH,' c(J,hJellli!racão do "Dia àa
noticiado que monsenhor Bar·

I� � It' L··l
.. ··' d d" d bieri, arcébispo' da cid·ad·e, ti-

'maioria dos navios de Q:u.erra
cu ura ,,1'aSI eua, e Ica o,

O da 11 luta na ftrécl·a � COl1eomitanlemenLe, à.lemb1'an\H nha visitado, junto com outros

�'cu·pa· li·
.

U . estadunidenses .. havia sido a-- de uma da� mais fumínpsas e prelados esti'angeiros; o' chefe
" I'd'

.

_..
.

Roma, 3 (U. P.) - Diz o co- fundada ou avariada na fren- pri\'ile�iada", inteligências, posJa do govêrrio argentino, duran-

a' ii ela ll1unicado das atividades: alia- --�"""""�':'''''''.",:•. a�el'n�o da ('!-lI�ura e .,do ell-. te o Cong'l'esso Eucarl'stl'c'o'de'
,

'

p" '0' d' Je r

d· I grandecIm.e.ntv do seu paIS. .

,

Q. G. do Prímeito' Exército das na. GrécIa: "N?ssas pa�r�- 010
"

e niscor la . Rev\'renci�r.· á m�nlória' do" Buenos Aires. Agora "El Bien
na Bélgica, 4 (U. P.) - A in- lhas causaram baIxas ao ml- Washino'ton 3 (Unit d) __ I gT�nd� braSlleiT()" n��ta hora de Publico", matutino' da União

fantaria norte-americana, a- migo quando atacaram uma E '

b : .,
e. agIta<:ao';, e' mat�mRhsmo d,esell-' Cívica' (católicos) inForma l'iue

V'a'n'ça'rido de Vossen Hach, coluna na reta 'ual'da do in i- . n<;lu�nto 0_ genelal .. ChIang- f:eado, e desp�rtar em c�nciên-
I isso não é verdade. Monsenhor

.
g. Kai-Shek nao se desfIzer do

I
CIas adormeCidas Q sentlmento'

mais tres kms. para o sUléste, lmgo, ao entrar em Flona, �n- ,general Ifo, Xing Cliin 'minis-' ,d.e j,(lsHc;a e exaltar. ,inda mais" Barbieri "ficou no campo estl'i-

apoderou-se da aldeia Sch- ��m. Essas pat�ulhas tambem Itro da Guerii' e théf d esta-
() "a,l.ol' da �jib(>}.da�e" em defe- tamente religiOSO.

midt, 16 kms. no interior da [lzeram descarl'llhar um trem'l d "

d "t
e oh" sa da qual ele uedlcou os anos

flV\nteira q léste de Roetg'€n. inimig'o com 60 vagões na zo- t
� malO�l p ex�rcI o c. me?, t?UOS de sua vida, púbiica e par- Fascismo

v

,
.

. '. se
11ao ,serao s61l}ClOnadas :as ql- �lcul�,r. i.:()�\()� politico. e_ esc�·i.tor, rec""lc.-.rante.Schmidt encontra-se em ter- �1a daquela CIdade, "POI "u vergencias sobre a conducao JamaIS �rallldo a tradIc;ao IlItIda- g II.

ritório alemão elevado, diante "ur�o, ap�relhos BeaufIgI:- i da o'uerra na China. ,

"

me�l_:e !Jberal do pI�Y.o _brasil�iro. MéxiCo, 4 (lf, p.r -. Como
das fontes do I{oer; e consti- t,er' destrmratn uma composI- E<: t 11 J" ':1",,' d

Eb I?orque adgUll'lr,a,O hnlho. se sabe,' Q governo mexicano
,

t
-

f
'

ntrad'l no
Ia es a, _o e, a op.nIc.O e excepcIOnal as homenao'ens dn - 'b' t·

. .

tue O ponto da malOr pene ra çao" que 01 er:-co" c, alguns funcionários norte- dia de amanhã. rese;yado à pr�I lU as a IVldade� dos smar-

ção deste exército na Alema- nOIte de Salomca .

americano�, ,que são ,secunda:-,,' Çul,turil, �ras.ileira, .'.' 'lqUl�tas, !5rupo fa�clsta local,
nh!;!. _ dos por vanas fontes extra� ."

N esta �ap�ial" sob o patJ OCI-. I
mUlto atlvo e mUlto bem mas-

I f' .. h'
. �'N' . n�o da dIrel;ao da 11��culdade de; carado. Agorá surgiu O· 'Movi-

O comandante Dr Ilrtur Percl·ra ,O.ImalS c mesas. mguep1.1�- Dirúto; () "Clube de Cooperação tU'
,

,
. .

• l:l .
'slste em que o general Chm Cultural", o Centro Acadêmico: !men ,o �lfIcador �aClOnallsta,

foi apriSionado 01-"
I
constitue o unico obstáculo á "XI de .Fevereiro'" o Clube·.de, Ique e COIsa parecIda. Do seu

Flesin2:a, Holanqa, 4 (U. P.) e
.

Ivetra I
harmonia sino-americana;. 1s- Sodo]ogia "Tl'!i?tãy d,e Maide":e pro�raI?a faz part,e o comba,te

_ Doum�b"ll'g fl'COU' 'completa- I
Clinico Geral de Adulto. to porque reCOrfhecem que ra-

outras
.. agr,em.�açoes ,.estuda�tls maIS vlOlento aos protestantes

� ,

t _
' . A ,,' .

•

•

dos e�t�beleClmel1t?S de enl!imo (que êles consideram perigosos
mente livre de tropas alemãs. j! Doenças das cr;anças , ores polltIcos, economIcos e �\"t\Jn:lanos e supenores daquí. .

,

.

..
.

.. ' .

O comandante de Flesinga, te- ! LlOborató!'i� de Análise. I militares são muit{') mais com- l'ea,lizarão, amanhã, às 20 horas, dagentes Iml.Pbena;llstaS) ,·aos JU-
.

t' 1
c lnicas. ,'plexos do que isso. . .'ná s,�e.'d,e. d, o· Instit. ,11t.O,'�Hist.óric..o .e. �us, a.os' I eralS B aos es.qu.e..r-

nente general Reinhardt, • o I Consultório: rua Felipe Sch· G ' f 1 d st
I 'Ida midt. 21 [alto:! da Casa p,.o. AIg'uns funcionarios ·deixam cO"ra l((). uma sess,:o IterarIa I as. .. ,

..
aprJsiohado, com os seus so -

. ..

, _ ,
.

" solene. em (lue usarao da pala.-· -----------..;...._

dos., '.
'

" I
raisoj. d�5 �O 3?a tDs 12 e da. tRransparlteC€dl' que tO preSIdente na diversos onidoreR.

.

Camisas, Gravatas, Píiames
.I� '�',,_.

.

.

c______
5. ooseve., emons rou, .

clara- Meiasdas melhor,es, pelo8 me.-
i Residência: rua Vise. deOuro" ., .

.

Partl-..ram. '. Preto, 64. mente; a Chiang�Kai-She.k, dF Definítivamente nores pre�os 86 na CAsA MIS·
Fone: 769 [manual) jante dos rece,nte$ aCOI�teclme�- I -d '

CILANEA - RuaC. Mafra,' 9,

d I 'd-
. tos que culmmaram com a des- .re�o �I O

,

'. .

a D Ia .

.

tituiçã.o do general .Stilwell, . Rl,<?, 4 (A. N.) - A lmha d,l- Re
.

;.' Washington, 3 (U. P.) -" Es- A batajha. de. que pouco será- conseguido na vls6�'la e�tre o Estado do RI,O gressou, ::; ..
tão novamente em atitude as Budapeste

ii' reorganização do esfôn,;o béli-je .�mas e assunto. agora def1: ' Rio, 4 (A. N.) - 'Viajánd.o
.super-fortalezas voadoras. Q Londres, 4 (U, P.) .-:- A Ex�, co chinês enquanto o general nItIvamente ,resolvldo. Ela .f�l eI? avião da Fôrça Aérea me

iQ. G. do 20a. Força Aérea, em chang Telegrap}f" mformou, i Ho Chin mantiver a sua posi- assentada em Carater declSl- xlcana, regressou" na .).nanhã

Washington, anunciou o bom- com base em notícias difundl- / cão, vo, conforme parecer da Co- de hoj�,'" � mis$ão.:,úni1itar da�

\;Iardeio Ranguem, o: grande das pela emissora de Berlim,
"

- .. _.
missão de EstudOS dos Neg6� quele P.ais',ámigQJ:�c!:h.�fiada pe-

porto da Birmânia. Acre::;centa que Budapeste já es�á ouvin- llprov'lm a reun·la-o
cios EstaduaiS; e., .vaI ser

assi- lo gen��ál :Mjguel' Hé�riques
o comunicado que os gig'antes- do o fragor da batalha que se II nado, a l'�spelto, decreto. Guzman. .

'.
. ,

, ,

CQS aparellfOs partiram de ba- desenvolve entre as poderosas Washing'ton, 3 (United)

L
.

' .

'..

','
.

:,,' .< .'
.-

sQ€suesemcretansol1sa Idnedira·a , �U�:: :�;����h(,nV::;�:i di'I:��:JE;r::tt�t��:eE.�� icenciamento de reserVistas
Goiânia, 4 (E.) � Ó M�niCí- Protegendo o

I
�f::a� ����;��{�,c�;:!���

.

: ·Telegl'ama c!o: H;�qif� cúz .ter �ído li('.�üda{1a:llO. dia.:2t ';d� :'<)\1-
pio da Trindade já enviou par:; f n ·Ionall·smo ; a manhã �e ante-ontem.

,

O t�lbl'o p. p., a plllIneu'a_ tU:-n):a de. (:óllvQ�lio� da ?a. :R.e.g!@Mi-
os mercados de consumo, ate I ue. .'

Departamento de Estado .1ora

I'
lltal'. -� �egHnda P a teruell'à tU1'lllaS Stt't::a,-q �lc�n�l��� :z:�spe_ctj-

agora, durante o corrente ano, Maceio, .4 .

(A. �.) -- O.Con- !informado da nota cOI.ci�n.bia-· '.'êH�I8nü'.', em 8 il 15 de nov:em.bro COI�11é�te, ACre(Ut��s.e (Úle, �é
cêrca de 90.000 sacos de arroz, fselho Adml11lstratIvo aprovou o jna,. segund.o .R qual as tl'es re- o cllade N?-tal todol:\,Qs, soldados, com dOIS anos d_Efser.v1c:o Sérão

86.000 sacos de feijão, 5.000 sa-jdecreto-lei que autoriza, o go'- :p�blicas bQliviárias. � Col�;rn� 11icensi.a:d-tY.::1: ;t!- os dal'os ,'abertos, preên\'bJidós p€16s 'lto-Ye��::Con�

S de café e umas 10.000 cai- vêrno estadual a promover a:bla, Equador e .Venezuela ..:......1 vo{�a{�b� ...'·.': ,;,
,

.... ,.: .'

.s de laranjas. Essas opera- cOl1s.trução" em �éri.e,t de casas;são par�i_dádos' da'. celebraçã?,l POI: sUla vez, no di,a.26� énlFOl'tal�za (Ceá:rá), f?�)tc�hçfa-
Çoes atingiram a cifra de mais d�stmada? a. habItaçao d?S se)'·· i da reUllllilo consultiva sol)CF: da a pn�neil'::t'tU1'ma :de reser�i�t�s do,',Exércit(), \l,ue;� .�:n'c.oil-
Q«:l 19 mi�h,ões .de cruzl;liros. vldo\-es publ�cos estadu:ius, Itada. I Íl'llvum lllcoPJ;l0l'ados q��de Q nuClO f.ta gtton'a.:,', 1:,:-. ;.:

, __ '. '-_. ,-.' _I-. .

I.

"
.,

- � ! .!. I} ,. .. l,.
;. '; �"t-r-: �':�lJ<i.!�:'�;�.��#

'''I .'
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o JLUS J\l\TWO HLUUO UE SAXT.\ rA'Lunx_\.

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Trlthestre Cri
Mês . Cr$'
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Cr$
Cr'
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40,O�
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7,00
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Aí está!

Viva horas
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lnesqueclveis

-, :S/?
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de triunfo ...
�::,c
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�'Íão abdique jamais das honras que 3. fina Água
de Colônia Gaby pode dar .. lhe, .. Use-a parJ.

fazer valer seu poder de aeração pessoal, .. Revelando

rodo o encanto de SUl personalidade, a Agua de

Côlonía Cabv lhe dará triunfos inesquecrveis,
onde que; que a Sra. esteja.,. Rica de fragrância

e qualidade. a. Agua de Colôni, Gab�· põe uma

nota de sonho e encantamento na sua

personalidade.. Adote-a, pois. _�
,

• �
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AGUA D� G R BY '��
COLÔNIA /;'

ICrime DO «Morro da Mangueira»)
RIO. �� (E.) _- No morro da Mangueira, residência de Jair

da Silva, vulgo "Jair Russe ", foi euoontrada morta Elvira dos
Santos Ferreira, de 17 anos. O corpo achava-se enrolado lln�n
lençol e foi autopsiado no necrotério do. 1,�&7Hut? :\fédico Lc,

gal, sendo revelado como "causa lllOI't�s
. ferimonto pene

trante no abdomen, interessando o Intestino delgado. o mesen

térío, com hemorragia interna, e per-itonite aguda cousequen
te". A. polícia do 190 distrjto que, a prtucípio. admitira a h ipó,
t-se de u.m suieídío. convenceu-se, pcsteríormeute, dI:' que Se

t'� a.tava de um crime. pedindo auxílio à Secção de Fllvestigaçõsr,
! Criminais, a,dmitilldo que o homlcídio teria S;P, vertf'icado na

ln.oite de 22 para 2:3 do corrente. Jair que se acha foragido, tOT
nou-se alvo de suspeitas, não só por se saber que todas as ve

zes que levava Elví ra para a sua companhia. tinham ambos
acaloradas discussões, Gomo Também por um hilhete que dh-í
'>'Ira 11 Claudionor Francísco- de Melo, onde pediu a este qU€
�f,!",se um recado a Francisco Honorato (lo Xa scirnen to, vulgo
, Barru Mansa.", dono de uma taverna das proxímídades do ID

eal, para ir buscar um embrulho no seu quarto. (� que Honora

to encontroH roí o corpo de Elvira, enrolado, num lençol. A!';

Investigações prosseguem, estando a. polícia no encalço do in

c]jgHallo r-rtminoso.

I FILHA I MÃE I AVÓ I

E.mPl''''�1i.· se com va B tnj.!f"OI pa
ra C-lIIDh�{�r 6S trregulurtuades
l1as fUO\'ll�� pt"!'Íódi-cás das se

htlürtUl. É caímaute e regulador
ct�·s.saQ. Iuncões.
Ft.. LJX; l-�tD,-\TiN-\. PI lli ,.Uft

c·omprovlldn i-,fi.cácia. é muito re

ct>Í'l8-Oa. [)"v:e Ser Ilsa,dí1 com

confilHH,'''.

IFl.lJXU-SEDATlNA encontra 8t'o .

em todo parte.

__...........__---- ..

Ilabelameõte também para sapatos.

Todas de,'em usar a

mij!l·IS�i 'J!) i I i li!
(OU REGULADOR VIEIRA;
MULHER EVITARÁ DORES
A.li·�'i,. n Cólicas Uterinas

Casa

Na conhecida seccão "Pra
ler no bonde" do "Diário de
Notícias" escreveu José Brigí
do: "A função da imprensa
tem de ser profundamente edu
cativa e renovadora. O jorna
lista não trabalha para si, mas
para a coletividade, Serve, e
no servir consiste ou deve con- -

sístír, o seu maior empenho.
Entretanto, para dar à profis
são o aspecto de sacerdocio,
que ela indiscutivelmente pos
sue, tem de servir direito, is
to é, trabalhando para a vitó
ria das boas causas, amparan
do as idéias nobres, combaten
do o mal e estimulando por
todos os meios a prática do
bem, defendendo, como "con
,ditio sine qua non" de sua

própria dignidade profissional,
.»

a liberdade de expressar o pen
samento e opondo embaraços
a tudo quanto possa compro
meter a evolução espiritual, mo·
ral e mesmo material do ho-
mem. Sua missão na vida dos Pl'é"Q(.léJá·iios _ J. M'oreU'a & (i� Rio, (Pelo correio) - A

al-,tíStiCOS
e baseado na lei do im-

povos é inegavelmente 1'ele- I, I ta vertIginosa, que vern ocor- posto de consumo que estabe�
vante. Assim, outra não pode I rendo no comércio dos calça- lece a taxação para a cobran-
ser também a orientacão do 4 lI·a1s B,efe·rida.·, é 11l.8.gá·v·et ,dos já motivou uma providtm- ça do imposto em função do
,jornalista especializado em

leia co�creta por parte _9a Coor- valor v�n�� do sapato,' cogitaassuntos esportivos. Desde que 2' t
· ...

4 l'S denaçao da Moblllzaçao Eco- da posslbllldade de Se1'em fI:
se atente para o caráter social .' s'tJr 818S meusalS e

.

.. �nómica: a obrigatoriedade da xados os preços máximos d')s
dos esportes, cada vez mais in-

I fabrícação de um calçado ao calçados de luxo e comuns, le·
tep:rado na vida das massas PRÊMIO M.�10R CA S 6'.2'50;60 lpreço fixo de CrS 40,00 - o ti- vando em conta no tabelamen-
populares, compreender - se-á II po "Coordenação". Como a fa-I! to o material empregado na fa-
quão importante é a tarefa do ,bricação e venda dêsse calçado bricação de cada tipo.jornalismo junto a elas, ins- t4Ui,ttl8 DQnitic_oçõe.s e m'é.dicp qn:(is lobedece a uma base proporcio-l O assunto, ao que nos adian-
truindo - as, esclarecendo - as

i nal sóbre a produção das fá- taram já foi ventilado na últi-
orientando-as, sempre com ho- T\1do ist.o ;poJ' ap�R.C(S CrS 1,00 Ibricas e· compras feitas pelos ma reunião da Comis$ão E}:e�
nestidade. Nunca, porém,1e-1'retalhistas, o público não tem: cutiva do Convenio de Cal(:a�
vando-as à dúvida, através de

I sido servido à medida dos seus' do.
campanhas inferiores, de rc- FA'AMACIA ESP·E�RAN..Ç.A lclesejos, e, hoje, rara, raríssimataliações pessoais, de ataques I I é a loja onde se encontra um a ..

inspirados por lamentáveis an- A SUA FARMAClA par de calçado tipo "Coorde-
seios de vindita. A intriga, a I•• Coueu.eiro M.fra, .( e S - FOM. 1.'42 nação".felonia e outros sc>ntimentoR €.t1e,.. e ,joialdll. Aliás, a alta dos preços dos
suscetiveis de arranhar os mais jsapatos já deu ensejo a uma

simples princípios cristãos, es- comparação curiosa: nas re-
tão em antagonismo com a C.II.·'O Acadêm'ico 11' d. Fe"..eito vistas de luxo norte-america-
missão ornalistica. E como o

nas, encontram-se amincios de
triunfo do mal é efêmero, mais (·I'e'.-ç..a-:8 d·a Dai·D....a dA.s sapatos para milionários, sa ..

dia, menos dia, a verdade se. n U patos de alto preço nos Esta-
restabelece ,e destr�i aquele I ES"ud�D'I:..e'''·.s· d.e· 1945 dos Unidos, raramente atin-
que construIU para SI e para 'I U gindo a 15 ou 20 doláres, ou

�:�� obra um pedestal �e la-I sejam 300 a 400 cruzeiros em

* �__ .. ..., Vbt� na stUã.: nossa moeda, quando a,quí no
,. ..

GEiÃDÕitv- ���t���a��d��oas c�Zii�:�ag!�

I li de luxo, frequentadas pela
A �NS'f.AIlAD�'RA Q� :fL,O Itlna, do .

nossa classe media, só vêem
RIA�6P'OLIS .

ot.1s.tl dali ín· 3apatos de 200, 300 e até 450
te.r.....adoa que . .po.sa�e, para cruzeiros!
ve��u, titn q,a'f.:o·dôr B.. c:ór "'�""""""""""",,,,,,,"••&w__"..., ......__�&_.._...........__... ........... ' Ao que fomos informados, o

rente I!b11.i:!nuo, de $.500 novo assistente especial ' do
w,. ...·t.... 1·'5 ·

..·0'0·· m(lrca
,THE LONDOX & I,Al'f,CASUlBE lNSURANCB Coordenador da Mobilização... \,,1" '1 V.'�.

S'E&R'OS
..rHE LONlJO:N ÁSSURANCE

«S � � In e n .. .... Preço ·.6:timo. . Econômica para Uniformes e

P 1·
,.

f'
"-.N .'. COMPANHIA DE sEqpaOS ;"CRUZEIRO DO SUL'"

Ve"'tuar;l'os, dI'. Luiz Gonzag'adt"à, q\10 q\1.� in' orm(l�ao, .' COMPANHIA o:t. SEGUROS "SAGRES"
L�. o� bons, apo's l'eall'zar' comple-ditlgi'Nte à tlf'STALA:}?ORA _ �

DE FLP�tANtsroLrs, rüo
Hêpreselltante: L. AUft.'1D.. t;s estudos em torno do aSSUl1-

Trqj_stno. fi;
.

'rON.E 1674 4">!".._.......v..............&.....&....._!:.!!�_:.:::�1�_...w..........� I to de,posse dos elementos esta- .

J. I �-
__12 !Z&� ._ i±_ �_ -:.-

- ..

__,___-.:::::::_ _

-_ ..

=� --__ _L

- .,

_. _. __ .:t. __ •.•

,..,.. .. 3,..44441.2 .

HEMORROIDE
tJte ,j.ptcifirtl
61iV;1l td dind
e euit4 AS

iHf'CfitJ.

A aç50 belltHca ti. "G
Olada Ma v Zan, prepara·
da e.pecialOlente para til
dos 0& calos de Memor-
roides, � imedlata, alivia
a3 dôre� t 0& prllricto.,
acalma e evita as com"li·
caçõ� in!eccio.as du ui
ceraçõH e 'Pftriz-,e. beJ1lGr
roidais. A venda em teci..
as Farmaciaa em bilRap"
com canúla esp«ial para
'fa�iiitaf a aplicação.

MAN ZAN
PARA HEMORROIDlS
Um produto O. Wlu

... 13cél ele Trfjrcíl1elél e QUCI/;déIc1e
Dep. Prop. LICAU

CONHEÇA TAMB.ÉM ÊSTES PRODUTOS GABY:

LEITE GABV - que nutre '1. CREME EVANE�CENTE

.I�e embel*za a pele. Ih,!• GAI!V -:- o protetor de ,''':'fiiW'
'I� i:. sue curts, , _
� .

PÓ.DE-ARR'OZ GAB'(....
em 6 tl)nolidadeo.s' - til IS'ron,o, HQvan�, Raquel, '

Ocre, Natura; • Rosa.

ROIJGE' GABY - em 6
tcns i - Mondoril1e, Ge.
rânio, Cermln, Gren1:lt,
Confusion ti Vif.

::z:::t !2__

,

� Crédíto Mút·uo Predial

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Serviço de transfusão de sangue, Vacinação anti·diftérica

, . ,.
(CRUPE) com prôvo de Schíck.

Anahlle8 .quuwcas de: �arinh�Ii,. bebidas, café, mel. águas pc t.d
veis e para u.oslndustnals (feculariall, cervejarias).

I��������������������������--I-..! I Fez anos no dia i deste m�s, a

. interessante menina Ducé Maria

I O t d dilo I filhinha do CQpitão Edgar Mello:

N ' _. san o o la; do 14' B. C. e de d. Dircéa Santos i

e etícías I Mello.
_

I
S, Carlos Borromeu, Arcebispo e �nSSAS I

____.:: Confessor No �lltar-m6r f}� Igreja de São I
Fnemcíeco , o. famlha AlbuquerqUl' I

Foi aposentado no cargo da .S, Carlos foi uma das mais fúl.1 Be;o: manda rezar, seg,:,nda feire'l
classe J da carreira de oficial gldos glórias da Igreja, rnodêlo ' prloxlrnda, às 7hhf�ras, mlssQl JPeJa I.. . pc prelado e d t N'

a ma e seu c e e, genera 00-

AdmInIstratlVo estadual, o sr. I
em Aron socter ode. d o�ceu. qu irn Cavalcanti de Albuquer·que

ild b 1Bta e mos rou es e cr nan.: I B I
.

I
HI e ranc o arre o. ç'o. quão CUfO era ao Pai da luz

co.
__ !

>.: e ,d?s graças. Tudo nêle era pre- !
�

1

O dr. Rogério Fagundes foi �aglo :ia futura grandeza' dir-ac ia i BATISADOS. I

nomeado Promotor Público de cric:do .ó para Deus c pa�a conso I Re.alizou·se 0x:tem o bat.iltmo do II ).oçao
dos aflitos. Aos doze anos

I memno Claudio Tadeu, filho do

Serra Alta. recebeu a sagrada tonsura. de par
sr. dr. Agnaldo José de Sousa. eri- I

',' com os rendimentos de uma rica carregado do. Fazenda Expe eírneri-

Segundo o "Diário Oficial abadia de que se servia para ali" tal. de Criação de Lajes, e d. Abi·

d União" de 19 de Outubro p.
mentor os pobres. Já aos 23 o.nc s gall _Melchlados .

de Sousa. :r�ram
.a.. el'a Cardeal e Arcebispo de Milão I padrInhes s. excro . o ar , Mmlstro

Íln�o, foram assinadas as �or- embora s6 mais tarde recebesse � Apolonio Sales e exma $ora d. Iso·

tanas referentes aos pedídos ordenação sacerdotal. Depois de bel Soles, representada pela srita.

de títulos declaratórios feitos I �uitall • obr�s santas e boas' po
Maria Lui:zCl de SO_!Jsa, funcionária

01' Berta, Brandes e Tito Bian-I �la'se dele dlzer com funda razão; dos CorreIOS e Telegrafos.
p
.., E t d

Passou fazendo o bem e não dei '

chiní, residentes neste s a

0'1
xou p(lllsar dia sem se' consagrar Neguei-ar a p!.IZ'.' às obras dignas de Deus" Viveu 111

A Prefeitura Municipal de sempre abrasado no amor de Deus A Paz não p elemento ue-

Joinville vai adquirir da "In-' e, �h:eqada a hora. entregou seu tg'ociá, elo

dústrtas Reunidas C. Kuehne : eS7Plrlto 00 �reador, te,ndo apenas Si .liz(�lII "u(\!!'odlll' a
. , 14 anos de Idade. O ceu declarou '"

S. A., daquela CIdade, pelo pre- por muitos milagre.. a sua rara Paz", o abjeto dêsse "ne·

ço de 15 mil cruzeiros, uma

"
santidade. g'údo" ('rá outrn qualquer

chata de madeira, com capaci-' coísn, que não a Pas !
.

dade de carga �e 40 toneladas. I Santo de Domingo Preeísameute quando Pré-
! tendem ou �imuhr1:h "ilt'g(f�

OS S1'S. Antônio de Oliveira, Festa das ss. Relíquies I dá-la" (. (11U' menos () ('OU-

Manoel Eliseu Martins e Ma- A Igreja sempre venerava os res·1 seg'uem.

cárío Amorim estão sendo con-:
tos morta� dos seus santos filho. I A l'aZUI) f porque "niu-

'd d
' 16"! como precroso lembrança de seu s :

1
'

.VI a os a comparecerem a c;

melhores. E isto é perfeitomente g-uem t a o que não tem".

,,�.circunscrição de Recrutamen-] natural e consent&neo aos mais � Ora, fíngír dar II que não

to, ou informarem as suas '1'
nobres sentimen�os da alma hu . i se tem, nem mesmo �e ('0-

atuais residências. mana.. Se reaperto.rnos os reat o s nhece e estíma, é pretensão
. ;, I

morta15 de nossos pcns d'3 parente, I

, .
_ . ,de nossos her6is nacionais por qu e

I df>s('a,hióa e vã, qu_) a nín-

Requereu mscriçao S�1:unda- i não tombem os daqueles que rio r , auem poderá satlsínzer.

ria no quadro da secçao local i deram o exemplo das mais subli i .\ verdadelra Paz é um

da Ordem dos Advogados do m�s .vir�udes. Das os prim6rdiall d,"'; imponderável .livino ('ue
.

d' .' ,. F d
crlstlanlsmo veneravam se as reh· I

j_

BrasIl, o 1. Ro.!?euo agun es. quias dos mártires. tornando's,' deH' �er post.O II "ibral' nos
',' costume dizer-se a sta. Missa, sô I ('I)raçõe!' por motivos :o;upe-

O presidente da República ?re seus túmulos. E não há, ho I 1'i01'es nos do plano horl:llOn
assinou um decreto-lei crian-, Je, altar em que se celebrem 03; talou JIlaterial, inçlulo (los

do O Servico de Documentacão I
85., �istériog que não con�enhC11 m,'tl's J'nc' ()Jlfe,s.',�.·a"·.u.J·S (ll'sfar-

'. , -'. J rehqUlas dos nossos santos lnter·! " ,.

do MInlsteno do Trabalho ao cessores junto ao trono do Cordeio (�f'S.

qual transmite a Biblioteca do II TO Imaculado! Daus mesmo apro ,\ Paz ill1põ�'-se {In I' si

Departamento de Administra- vou o culto prestada às relíquia; mesma f' niu;.nH:'1ll sul)(:' don.
cão. I de.

seus servos fiéis, conservando.
I

J mllagrasamente os seus corpos co·
(e velH.

.

M ÁF:i:-;--' mo o de uma sta. Isobel de Por '1'amhém quaudo se some
CASA ISCEL N , dlstrl· ! tugal. de stCl. Bernaldette 'e da <1os ('orn<:ões, tudo -vni mal.

��!��;� ���ul�á:i;i���' C. _A II tontos
outros. I A Paz, como n Ca,ridlltle,

Rue C' Mafra 9' Horário das Santas Mrssas I "('ome-:Il por ('tlsn"'. Fomen-
__ _ Domingo "I tlí-In, em �i e )lOS outros é

Clube de Cooperação Cultural para lu'uefidar, ('�)(lu n:-z mais,

CONVITE Catedral: 6, 7, 8 e 10 horos. tôdu n Humanilhlde.
Noveno.: às 19 horas. (l!�.lO.4"').
Em dias da semana: Missa: à3 CIJEIUEN'J'E BRi'rlS1NG
7,30 horas.

01"....- ......,.... .-.-..-._...._......-.._.._..............- ........._-----......

Igreja de S. Francisco: 7 e 9 horas.
--------------. ------.----.------

H;���tal de Caridade, 5,30 e 8 ho- lFaça seu·Compra,.se at�r$or
Puríssimo Coração de Maria (Par-

«EMULSA-O DE SCOTT "nUnCloe 30,000,00, nas proximidades do

to): 8horas.! II centro, 'l. casa que tenha. �Jo
Igreja .de St. Antônio: 7 e 8 horas. O maneira mais faeil e se- I menos, 3 quartos e quint&I, Caro
Igreja de S, Sebastião: 6,30 horas. gura de tomar-se o legítimo no
Igreja de Sta. Teresinha: 8 'horas; óleo de fígado de bacalhau

tas a esta Redação. para. Arau·

Capela do Monserrat: 8 horas, sr "00
jo. lOv 6

���.t:1���?,;gh��a::::�) o

E li Aiüg-im:-s--e���• janela de

C8,30 horasS' L 630 8 LOJA DAS CASEMIRAS 'MOCA Precisa-se de uma frente. entrada independente; óti'
apela de . ui:/:: , e horas· I •

I
que possua conhe-

Capela do Abriqo de Menores: 7 i Se V. S. desejar um corte de .

t d con
ma instalação sanitária, Rua Vic·

I:0ra$. (todos �B. diall)" Icase�ira, !inho ou tropical, tabilida;e come��:�� o;araetraba: tal' Meirelles, 42. lOir·4

Tr�ndade: Matrlz. 7,30 horas. . em cores flnnes e belos pa- lhar num escritório de Casa de .........,.___-...-..........,.......&-_........�...-,,-

Trmdade: Chácara dos Padres: 8 drõee, procure a Loja das Ca-, Fazendas, em Flvrian6polis, - Cor-

.horaa. I .

. R C I'! tas para A. E., caixa postal 139,
Estreito; 7,30 e 9,30 horas. semuas - ua onse heIro i f A' tSCRITÓRlO. 5v 2
São José: 7,30 e 9,30 horas, Mafra, 8-A. t r_e_er_e_n_c_la__o .

_

____ IC· G P"-

: amlsas, ravatas, lJames
i Meiasdas melhores, pelos me·

O brl-gaço-es de G 'Dores preços s6 na CASA MIS'
.' uerra i CILANEA - RuoC. Mafra, 9,

VENDE-SE ��tr:����:� e�� Compra�os Títulos definitivos a Cr$ 70,00 e Sêlos
I

C--------------
trada para S. José, antes do

a Cr$ 3,50 coda um. Deposite em qualquer quan- I ompra-se
1 I tidade em Bonco, enviondo a São Paulo a favor I

morro do Gera do, com 22 me I ' I uma ou duas prateleirQs e .um

�ros de frente. Trata-se com o

I
da C. I. T. - Rua Bôa Vista n. 116, 2°, contra balcão de 5 metros, mais ou me-

.• llir, Fulvio Aducci, rua Felipt! pagamento, Aceitamos agentes.
I
nos (ou dois que tenham. ao to.

do, essa dimensão). Informações
. �chmi�t 34, . 6 v. 1 1 ' .... .1. mll1ta rlldaçílo, 10v-3

.' -

IVid;"s;ci°;ij
'"
�� .

ANfVERSARIOS
A sra. d. Isolino.· Lopes, esposa I

do ar , José Licino Lopes, festeja i
hoje sua data natalícia,

IComemoro. hoje seu natalíciq o

menino Mauro, filho do sr, José
Gil. gerente do Banco do Brasil
S. A,

i Faz anos hoje a sr-i tc ,

: RilIa.
I

�� \\�SOllll,?J' Rua João Pinto, n. 25
� \....-: �. (Em frente ao Tesouro do Estado)

I
� � � Florianópolis
nnÁTono pnrÔLOGICnS Telefone 1448

Dr, H. G. S. Medina
C
S��::. N��!�R!�s de Snuza

.

Fum. L, da osla Avila
Examea Anátomo'patológico•.
Diagnólltico precoce do gravide•.

Sôr-o- diagnóstico.
Hematologia
Coprologia.

Bacteriologia
Autovacinaa.
Ultranticroscopio..
Química sClnqulneo,
Análises de urina.

Co rmen i

I
A dato de hoje assinala mais u-

mo data natalícia da srita. Silvia
! Carneiro do Cunha.

Pelo presente. conl7idamos as

autoridades, sociedades culturais,
estabelecimentos de ensino EI po�'O

I. em geral para .
assisti rem à, sessão

.elene que .. sob o patroclnio da

Direção da Faculdade de Direito e

com a colaboroção do Centro Aco.
d�mico «(XI de Fevereiro», Clube
de Sociologia «Tri3tão de Atoíde»
e damais agremiações da juven
tude estudantil florianopolitana -.

realizaremos, amanhã às 20 horas,
no. sede do In9tituto Históüco e

,GeográHco, comemorando o trans

curso do «Dia de Rui Barbosa»
("Dia da Cultura").
Florianópolis, 4·XI - 44

O DIRETÓRIO

o PRECEITO DO DIA
A varíola começa brulcamente,

COm dor de cabeça, dores pelo cor

po, v8mitol e febre alto. Dois a

treB dias depois, surge uma erup

ção constituída por pequenas mano

chas do tamanho de um grão de
milho. ligeiramente I!olientes e de

coloração vermelho· pálido. SNES.

7 ,

Ouca romances de amor no
I

,

. IITeatro LETIZIAII
finíssimo óleo de mesa e cozinha, o Oleo
Letízia satisfaz aos paladares exigentes e

aos estômagos delicados, porque é fino, pu
ro e desodorizado. Não queima.nem faz fu
maça, sendo especialmente indicado para

frituras, saladas e maioneses .

"TEATRO lETIZIA"
Todas os 205. e 50S. feiras, às 21 :30 hs., na:

RÁDIO CLUB PARANAENSE
Às 40s. e Sábados, às 21 hs., na:

RÁDIO DIFUSORA PORTOALEGRENSE
Stondorri

i

I'
�--_ _.--- - ..-..- - -..-,.- - - -

ISRS. DENTISTAS
I A 8. S. WHITE DENTAL MFG. CO. of BRAZIL rl'irnicirundo nova·

IllH'nle a pllblieaç;lo dl' seu Bolelim "Noticias SS 'Vhite" e desejand()
j'('/ll'gm1iz;,r llldo o seu fiehúrio de l'ndel'l.'ços, jwde aos Srs. Dentistas

que queiram rl'('('!Jel' n Buletim preencher (' nos enviar o coupon a.baixu

etlll lodos (JS dl;lalhcs a Caixa Posl:!1 123;) -- RIO.

Ih , ,
, , ,

}(na , , ,.,
Cidade .

Dafilografa
Importante companhia, preci·

sa com urgência, de duas com

pratica de escrirório. Cartas à
IMPORTANTE COMPANHIA
caixa postal n. 238, nesta.

Sv.4

Quem 80negar InformaçõH • ..
tatistica Militar, trabalha em pró)
de pais inimigo. E. neue euo,
se" julgado, militarmente, co.,
bd.tlo .� Br••U (D. B. II.)..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Mês de novembro -_ Dia 1 \

sábado Grand. Scirée - Dia

19 domingo a tradici.m al soirée

MIGNON do Lira - Dra 25

sábado Soirée -- Dia 26 do

mingo às 16 h .iras. Tarde In

fantil -- Dia 4 e 5 não have

r
á designação devido a «Festa I

da Lan terna s
.
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(OI1EflOAII/)O, JA, PAliA FESTEJAR

AS (if)AltlJE5 .DATAS, os AFANADO.S
ART/60S REnfllER· »dd�e�g�(lí��to, 23

Bauos do elite Jlo"y

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAVS
Hoje • �hi eerA • ... preferida

,....... .....".,.m • ...uaqelra. - Hom�paUu - ,........artu _

4.rttcotr "'e borracha.

� ............ II t:-'"" ItI'Mnill. IM) N«IfJlUW't9 .HA_

• •

�n[� �. I� fi � ! �r�
Eod. telegr. «Bandjral» -- Rua Traiano, 23 -- Florianópolis

A serviço da indústria e do comércio· do Brasil
Matriz: Rio de Janeiro

SUCURSAIS:
ESTADO DE SÃO PAULO --- Capital o •• Rua 15 de Hovembrol 239.

Agênc.ias Urbanas: Santo Amaro. Santo André, Paula Sousa, Sant'Ana, Lapa e Moócs
,

Interior: Ourinhos.

Em instalação: - Agências Urbanas; Penha e Ipiranga. Interior' Santos

Interior:
ESTADO DE MINAS:' Belo Horizonte e Varginha.

._- Agências: Oliveira, Caeté, Elói Mendes. Andrêlândia, Carmo do Rio

Divinópol is. Santo Antônio do Amparo, Lavras e Ju·iz de Fór a.
Em instalação: Governador Valadar es.

Claro,

l

I J
11
II1

I
!

ETADO DA BAHIA: Salvador.
Agência Urbana n. 1 (Salvador)
Interior: Llheos, Itabuna e ]equ,é.

Em instalação:

E lADO DO RIO DE JANEIRO:
Barra do Pirai. Barra Mansa. Volta Redonda, Re-sende e- Vassouras

ESTADO DO EspíRITO SANTO:
Em instalação: Sucursal de Vitória, Agências de It a pemirirn e Co ls tm a.

ssrADO DO RIO GRANDE DO SUL:
! Em instalação: Sucursal de Porto Alegre.

II Abona as melhores texas para Depósitos, Descontos. Cobranças e Passes.

1��������co�r�r�es�p�o�n�d�en�t�e;s�e�m�t�ôd�a�s�as�p�r�aç�a�S�d�o�p;a�iS�.��������
.'1

I CLUBE 15· DE OUTUBRO
fundado em r921

I Programa Social para Novembro
Dia 4 - Sábado -;-- Soirêe com início às 22 hor as.
Dia 12 - Domingo - Cocktail das 10 às 12 horas.
Dia 26 - Domingo - Domingueira das 20 horas em diante.

ILfAlftTARII IMELLO I
OI escolha o seu figurino.

IRua Tiradente 24

.

ATIVO

Avelino T. de
Oliveira

Mecanógrafo, especialista em

consertos (serviços garanti·
das) de

Máquinas de escrever.
de calcular. de costura,

registradoras, etc.
Juntamente com a "Oficina
Electra-Radio E N A L DA."

Rua Cons. Mafra, 79

Serviços garantidos!

TESOURARIA'
Movimento de 16 a 31-10-44

RECflTA'
Salde em 15·10 4t
Mensalidades e rendas eventuais

JtU'
28.770,10
1.484,50

Cr$ �2�

I CURSO PA,RTICULAR
DE

I DACTIL06RAFU E TAQUIGRAFIA
� PROFA, Lígia dos S, Saraiva
I Avia0 que transferiu o seu CURSO para a Rua

I�
Crispim Mira n

' 61.
Atende aos lnteressodof� o qualquer hora, pela

man hã dos 8 às 12 horas. e à tarde dos
14 às 19 horas.

I MATRicULA SEMPRE ABERTA
_

I Curso Preparatório
CONCURSOS de post.alis ta, escriturário estadual e pro

vas de habílitação.
Funcionará diariámente, das 19 às 20,30 horas.
Mensalidade Cr.$ 55,00 paga adiantadamente,

Rua General Bitten«ourt. 91 ISv-1
--

i José Victor Garcia
I' guarda·livros diplomado
. encarrega·se de . todos os

serviços atinentes à con-

tabilidade em geral
Rua João Pinto. 5 - térreo

. I
FLORIANOPOLIS I

30 v- -n

30 v.-7

DESPESA
Orquestra
Despesas festa aniversário
Comissões
Floricultura - ornamen fação
PO! teiros
Casa Oscar Lima
Encarregada tcilette

Total da despêsa
Saldo para Novembro
no Bane') N. Comércio
em Caixa

708,(0
372,50
148,0' I

70,00
60,00
as.oo
10.00

i 4\11,50

26.719,Oi)
2 134.10
----

28.853.10

.",
-

WituEWAJWS dA

Quer vestir-se com

contôrto
e elegância?

Procure a

Dr. Alcides Oliveira
Cirurgião·Dentista

Rua Vítor Meireles, 28
Diàriamente das 14 às J 8 e

Idas 19 às 22 horas.

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO· DENTISTA

I ,

I Rua Vitor Meireles, 18I

I - �:O_Jl"SJl414;l;!J!Wi ......uo-

" I
! Relatorio do ano social 1943�1944
I Transcreve-se para conhecimento dos associados, o

I do ano e o balanço geral leRECEird,t
.

<

Saldo em 1 Ó! 1 0/1943
rendas do ane.

balancete

\
16576,9,;'
28.587,20

C r$75.i"6'4.'G
DESPESA

diversas durante o ano

saldo em 15/10/44
46394.00
58.770.10
----

CI$ 75.164.10
Balanço geral em 15 ·10-44

Moveis e utencilios

Capitalização
B'anco N. do Comercio
Mensalidades a cobrar
Caixa - existência
Total do ativo

18000ioo
4860,00
26.719,co
2.000,00
2.f)Sl.lo

c-s 53.'6�
----

c-s 53.630,10
-

PASSIVO
Patrimonio do Clube

F'lcriaoópo lis em 31 de outubro
Felipe Carneiro Fraricisco Althoff

Presidente 1" Secretário

de 194'�·
Artur Pires
10 Tesoureiro

I Dr.. Laudelino SOlDO Gallotti I
I ADVOGADO IRua João Pinto, 18 .. (sobrado), Sala 1.'
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CASA
mudou-se para

(AO LADO
a.

DA

*

{:f)�fPANIDA "ALIANÇA DA BAlA�

I Haverá regatas '!
i Ant igamente , o dia 15 de

1 novembro era dedicado às li-
des náuticas de nossa terra.
Havia e.utuaiasmo, forca de

vontade, sobretudo, "maior
compreensão do esporte náu
tir-o. Nos dias precedentes às
competições, barcos singra
vam as nossas baías, em cons

tantes exercícios. atestando a

vontade elogiável de uma boa
apresentacão pública.
Hoje, não resta dúvida, há

crise, em todas as atividades
desportivas' e o remo, pelo que
se vê, não está a salvo desses
ef'eítos.

São pOUC-OS os q ue se entre
gam a exercício tão salutar!

('itl'lIlS do balanço de 1943:

Fued.da em 1870 - Séck: B A I A
INCENDIOS E TRANSPORTES

Capital [, re,e. \'as .' . .

Resporisabrlldades .. .•.. . .

Heceita .
.

c-s
crs
c-s

c-s
c-s
crs

í4.G17.p35,30
5.97SA01.7!);'),H;

84.G1G.216.!kI

129.920.006.!h
se.sea.sns.s«

76 73G.401.30ü,2ü

Ativo .

stntstros l'ago� nos últimos 10 anos .

Respon�abili(knles . .

I Snr. Dentista!
I Faço qualquer sistema de

Dentaduras, Pontes em

ouro ou Palacr il , conser to '

dentaduras em 2 hor as ,

apenas. Serviço rápido e

I
garantido. Preços módicos.
Chamado por obséquio
para Constantino Serratine
Rua Duarte Schutel, 9.

General Albuquerque Belo
MIS SA

Realizo-ze no dia '6, 2�.feira. às 7 horoti
no altar-mór da Igreja de São Feonctace ,

a missa que os filhos. genros, nóras e,

nétos do General Joaquim Cavalcanti de
I Albuquerque Belo mandam celebrar em intenção à suo

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

Av.

LAVOURA DO LINHO
. DESFIB�ADEIRA «BUGRE»

De construção especial.
FUNDIÇÃO DO BUGRE LTDA.

O, Pedro I, 1'219 - Tel. 3-0777 � SÃO PAULQ.

Agência. e Representações em Geral
Matriz: Florianópolis
Rua João Pinto. n. 5
Caixa Postal. 31
Filial: Cresciúma

! Rua Floriano Feixoto, s/n (Edif.
Próprio). Telegramas: "PRIMUS·

!
Agentes nos principai. municipioe

L-��.�_�_����_�������._�_�_����_�_��������������
do. Estado·

Convidamos os srs. Comerciantes a

visitarem, em nossa sobre-loja, ª exposi-
ção de .

SEOAS� com ricos e modernos padrões,
lÃS, próprias para vestidos e cesecos,
CASEMIRAS e TECIDOS em geral,
recém-chegados das melhores fábrica s

do p�ís.
;.'�i't-«�'''�'!�

, _....;;._

o sangue humano, arma mi
lagrosa contra do enç as até
agora incuráveis! Impressio
nantes relatórios de jornais
médicos, sôbre as curas con

seguidas mediante o uso dos
subprodutos do sangue. E, mais:
Seção especial de 19 páginas,
dedicada à Invasão! Do Quar
tel General de Eisenhower, de
um navio de guerra no Canal
da Mancha, e da cabeça de
praia, três correspondentes de
"Seleções" enviam o relatório
histórico de um dos maiores
acontecimentos militares de
todos os tempos! ... Pág. 81-

O homem mais rico do mun

do - História fantástica do Ni
zam de Haideraba, que, pos
suindo uma fortuna de 400 bi
lhões de cruzeiros e malas
cheias de ouro, vive com 400
cruzeiros por mês. Pág. 51.

Não deixe de' ler êstes e

outros 23 notáveis artigos no

número de

SELEÇÕES de OUTUBRO
Condensado para poupa?' tempo!

Acaba de sair�
Custa Cr.$3,OOI�l_

Represenumse Geral no Brasil :
FERNANDO CHlNAGLJA

Rua do Rosário. 55-;! - 2.0 andar - Rio

Móveis
Comprar, vender ou aiU!tf

.ó na

A SERVIDORA
fa maiO!' orqanízação no

gênero nuta capital)
Rua João Pinto. 4.

Fone 775.'

NOVOS e
USADOS
COMPRA.
VENDE

•

ldlama. por
tuquh. ..po
nhol, frcmca..
inqlê., ate..

Romance. Poellia, Religião, Aviação.
Matemática, Fi.ica. Química, Oao.
lClgia, Mineralogia, Enqenhoria ci

vil, militar e naval, Carpinto.riCl,
Desenho. Saneamento, MetalurGia.
Eletricidade;- Rádio, Máquinas. Mo
tores, Hidrcíulica. Alvenaria, Agri
r:ultura, Veterinária. ContfJbilidode,

Dicionários. etc. atê.'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.Bnquanto falta dança-secarne,
BELO HORlzor�:jTEJ 4 (E.)---SERÁ INAUGURADA NO CORRENTE Mf.':S DE
N,O,VEMBRO, NESTA CIDADE, A ESCOLA DE DANÇAS DO TEATRO MUNICI-
PAL, SOB A DIREÇÃO DA PR9FESSORA MARIA CARBONELL COLMAN.

I
I

FlorianópOlis 4 de Novembro de 1944 'I
Batalhas de aniquilamento I

_
LONDRES, 4 (11 P,) -- Duas grandes batalhas de aníquí-]

lamento estão-se travando na Jugoeslavía, A primeira, na Ser-!
"ia ocídental, no setor de Caclnrajevo e a segunda na Dalma-I
cia, pela posse da base naval de Sibenik. Essa informação foi I
transmitida pelo marechal Tito, através da rádio Jugoeslavia I
Livre

': Assim, sabe-se que há três semanas combate-se contra I
os.restoB de vánias divisões alemãs, ouja retirada para o norte I
t01 cortada com a conquista de Belgrado. Essas tropas ge,rmâ-Inicas agora toram encurraladas pelos soviéticos e [ugoeslavos,
os quais, avançando da Bosnía, fecharam todas as passagens Inas montanhas condenando os nazistas a perecerem, se não se I

renderem. Nessa segunda batalha na Dalmacia, os restos das I
torças .nazistas, que fugiram do setor de Sphít e de Zara, f'ioa- I

ram encerrados no triângulo de cinqüenta quilômetros qua-l
tirados onde se encontra Sibenlc. Neste momento, toda a costa I
Dalmacia está em poder dos jugoeslavos. Também se revelou l
que várias esquadrilhas aéreas [ugoeslavas, cujos pilotos fo
ram adextrados no Oriente Médio, estão causando enormes bai
xas aos alemães.

SOUZA (RlJl(!!DE C�CARROS

I

I
r
I

I

Será facilitáda (iO ESTADO Esportivo
Washington, 4 (U. P.) - A \ -

Administração Economica para i COLEGI�!- X NETUNO

Io Exterior anunciou que, de 1 Com� 1(1 Jogo da tarde de
acordo com uma nova regula- an�anha, no (�ampo da F. C. D:, I

mentação, a exportação de pro- ,defrontar-se�ao os quadros aCI-1
dutos químicos, artefatos de Ima, em disputa do certame!
ferro e metais. não f'erreos. as-Iamadorista

da capital. Isim como minerais diversos E' apontado como favorito,

para .0 Brasil' será facilitada � (neste prélia o "eleven" do cO"llpartir de Jal{eiro de 45. Esses [legial.
produtos estarão isentos da exi- ,� I'gência de requerimento de AVA� X PAULA, .RAM?S
prioridade para sua exporta- C?�tmuando a .sene de Jogos I

cão a partir daquele mês. equilibrados, avaianos e pau- I
., ,

laramenses empenhar - se-ão, IFRACOS. amanhã no Estádio da F, C.

ANEMICOS D. em grande luta.
Como sabemos, a equipe al

vi-anil está isolada no 10 pos
to, com O ponto perdido, man
tendo o honroso título de "li-

. __._-

der-Invicto", no atual campeo-
� �

HOR Anaro.. Fugiu para a Nossos órfãos =��..· .. I OLTIMA . -'.
Elevados os \MÉRICA F. c, 1I1emanha da guerra. trtr��J Unidades de vongu,ard,os russas

vencimentos li . .

pe.netraram nos sub úrbtoa d" co"

", . PALME�R�S F. C. Com o III Exército dos Es- Rio, 4 (A. N.) - Já se Co- pitaI húngara, �,udareste,GOlâm�, .4 _(E) � O Conse- Realtza se amanha, as 13 ?�. tados Unidos, 4 (De Eric : meça a cogitar, no .Río, da 801'-
A

.,

•lho AdmmIstlatl'yo do Estado ras, o encontro entre o Ameno Mownton) _ O dr, Georges ' te dos nossos órfãos da guerra, Forças norte·amerlcana.s, operon
aprovou um projeto de decre- ca e Palmeiras, em disputa dI Claude cientista francês tido' Ainda azora assinala-se a pri-

do .adiant� _?e Aachen, avançoram
to-Ieí da Prefeitura Municipal d T ferecid I di .' .

'
. ."".,:> I mo rs 3 qu ilôrnetroe u dentro do" uas. aças , O ereci as pe.as 1· como colaborador de pnmeIro, meira Iniciativa a respeito. O territ6rio germêinico.d,esta capital, elevan�o os. ven-I retorras de ambos aqueles clu plano na invenção das bom- i "Lar Antônio de Padua", 01'-' '"

clmen�os de �u runcíonalísmo, b es. bas voadoras, fugiu para a Ale- ganízação mantida por nume-I Pilotos da FAB estão oparo rrdoa partIr de 1 do corrente ano. ..........i'ÔM
....

ÕÃSCAS·EMÍRAS manha, segundo fontes auto-: rosas espíritas já se habilitou no norte da Itália contra. os tro-

81
....

Y·
..

"z"--H'";,j;:·
....

só-b':cf;:-' Os tecidos adquiridos na Lo- ����:sl:sa��es�e� �l��i���� �,manter e educar com� �a�- II pas nazistas, co�. pleno êXlto..

K às 19,30 horas ja das Casemíras, na rua Cons
-

. ç.
,

q . em � prepara,r para o uma" A cidade de Antuérpia, o 3' por-
, Programa duplo Mafra 8-A têm como asantíe hav�a SIdo preso ,em �ancy e 20 crianças filhas dos nossos I'to do Europa, foi libertada por
r- o Cioe Jornal Bruailairo - Coope- '�q j'd cÍ d t'rd d

c. enviado para Paris, afim de ser soldados que venham a morrer fôrças canadenses, que aí fizerar:'\
,rativo I

ua 1_ � .. : .. : _ � u �:� ..l.I.. �.. : ,'i u l g a d o como colaborador na guerra. 'J mais da ,12 mil prisioneir�s. � libero
2' - VOLTA PARA MIM, corn Mer p ""_t

�. -�.�_�w_. �_ ..�-...

parece não ter fundamento. I
_ tação de-sse porto permlt1ra o 011'-

h· Oberon, Rita Hayworth e Deni!l' on e ({general !Declarou-se que o Dr. Claude
I
Expositão de Arquitetura I coamen.to de 600 mil toneladas de

Morgan, Outra» . I' ! abaJ!lteclmentos Q apenas 80 lcrna.
a· • UMA CABANA NO CEU, com R (D A tl H k' )

estava na lista Negra das F.F.I. Conforme estava anunciado, inau
1 da frente de batalha da Alemar.na,

"Rochester" orna, e.s ey aw l?S 'Ina área de Nancy. gurou'se ontem, às 20 horas, a I �, .
.

Impr6prio até 14 anos
- OS.�ont,0J:?-eIros . d� Força ......__.".,....... - .......---� .._ m06�l'a de Arquitetura Br,as.ileiro,! Anuncia-se que o Presidente

Preços Cr$ 3,00 e 2,00. Ex�edICIOnana Brasileira cons- A semana .Inglesa») I (ant�ga e mode;na), no predl? do Roosevelt vencerá as eleições em
'. truíram uma ponte na frente I Rio 4 (A N) _ Com a ati- InstItuto Brosí l- Es:udo9 Umdo!l,: 20 Estodoll norte-americanos,

ROXY Hoje Sábado às d b t ilh 1 'f .

b t·! ' .'

- com a presença do Interventor fc- ,',

'. )

Ite
a a a, a qua OI a Iza- tude do comércio de Sao Pau- derol sr. dr. Nerêú Ramos, de oU-.

.

16,30 e 19,30 horas da com o nome de "General tio apoiando a adopção da "se- torida.des civ�s e .militares, jor!'lCllis Berhm voltou (.t ser atacada, on-
Cololso.l Programa D t" h '

.'
. , t d' t t tem pela RAF,

l' . FILME JÓRNAL 192 (DrB). .li ra ,em omenagem a? ml- mana ing'lesa", mOVImentam- as, estu an e8 e numerosas ou ras '

_

"'2' GAROTA CAPRICHOSA mstro da Guerra do BrasIl.. se os comerciantes do Rio no- pessoas.
. -

.

.

I
-

i' I d,;.• VOLTA PAR.A MIM O capitão Floriano Müller t d t . d, . d' a-: EAssa expo9lçao: que d.e�pertou.m- Congresso "sta l\ o
.)-, , a amen e os as gran es c teresse, dota a sua (lrlgmahdad�, T 3 U P' I�' • O �AL� DOS DESAPARECI��S: comandante de u.ma compa- sas de luxo da Avenida Rio permanecará aberta até o próxi

. ,OUlOUSe,. ( . .)
..-. n;lu-

'" e 3 ef)lll()di;:riQ�:te rnagmf,co 1 nhia de pontonelros brasilei- Branco e adjacências, para ����I'O;:'::',! � _ en:.ra�, ! gur.<!u-se .11o).e o congI essa da

lrnpr6prio 10 Cinos l'?S, escolheu o l�gar e super- apressar o fechamento do co- '.'
��. - - oPu W

IUmao �acl��al, Espa�h?la�
Preço único Cr$ 2,00 VISOU a construçao da ponte, mércio ao meio dia, todos os sá- Farmá<la de pl�ntão. �. Iq�e f�nclonala ate aprOXImo
- I rápidamente terminada. Os bados Espera êsses comercian- Estar� amanha d� planta0 a

i dla cmeo, Entre os represen�
RITZ - A h- -

1 I • ..,,' FarmáCIa Sto. Antônxo, no .rua It ntes encontrarrl se os s1's- man a em se&soes e e- pontoneIros braSIleIrOS Ja cons- tes que em primeiro de janeiro João Pinto. a.
..

-

._

.

go.ntes Fr�!dMR�BS�U�:Y' e Rosa- truiram várias pontes, durante possam iniciar, no Rio a "8e-
I

-----------·-::--1 Agu.asoa, preSidente da UJ:?-IaO
ADEUS, MEU AMOR! I seu avanço neste setor. Imana inglesa". Festa das Lanternas NaclOn�l Espanhola e da A�Ian-

___ . __.______ .

__ Há expetativa geral em tôrno ça NaCIOnal da Catalunha, Jo�.
da «Festa das Lanternas», que sê Martinez secretário geral
se�á hoje inici?da e, �e prolongará da União' c'oronel Paz chefe
ate segunda felra proxlma. _,

"

,
'

..

'

Destinada o ango.t'iar mais fun. da secçao, general Kent, le-

des poru os internados do Preven· presentante dos repu,blicanos;
tório, tem ela .0 ap6io de distintas Julio Alvarez, deputado socia
damas. da socI9d�"'e la�al e ��re. lista; padre Villar, repi·esen.:Cett, pelo seu· carater fllantt'oplco, + t d P 't'd C t'l' ;
franco auxílio. do comÍlTcio e de l,an e o ar I o . a o ICO,
particulares,' Pascual, representante da Con
Para a venda das variadas ofer- federação Nacional do Traba�

tos ao público, foram. arrr;adas lho. Também os nacionalistas
tendas nel praça frontelra a Co t- " t d .

'.

t�dral e que foi ornaml,lntaQ.(l. � vascos es ao 1 epI esen a os no

I moda chinfl�ft. ' congres�o. ---<;.�
,

.

I

TOMEM

�nho Crelsltai
"SILVEIRA"

'I'IILIII
11111[11

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO
j

I
,t"
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