
fi i. '" t· o:!, !\ li � i�
- �

! "t'f ft n _
",}I;'

., I J

.._.. . , " <

".
�>' ",:.11 '

._tá 'eQ\ aqao a· ���••OiJá'=�
LONDRES, 9 (U. P.) n_ OS ALEMÃES ANUN(JAM NOVA ARMA SECRETA! COM EFEIT01 O cO�I&Do-omI�i.l
ALEMÃO DIZ QUE HÁ VÁRIAS SEMANAS JÁ QUE LONDRES SE ACHA SOB O FOGO DA "V-2", MUITO MAIS EFICI"
ENTE QUE A CHAMADA "V·I"� OU BOMBA VOADORA. MAS NÃO ESCLARECE QUAL SERIA ESSA NOVA ARMA. PA
RECE POSSíVEL QUE SE TRATE APENAS DE BOMBA VOADORA LANÇADA POR MEIO DE AVIÕES., EM LUGAR DE
PLATAFORMAS. HÁ VÁRIAS SEMANAS JÁ QUE AS NOTíCIAS BRITANICAS VÊM FALANDO NESSA NOVA VARIEDADE
DE AVIÃO SEM PILOTO� QUE AINDA ONTEM CONSTITUIU OBJETO DE INTERPELAÇÃO NA CAMARA DOS COMUNS.
dt!!ZL- .•__ .. ; _. _. __ OJ.... •

._ ,.4

Ainda as elei�ões em·
Norte:América

'

No v» Iorque. ii (t:. P,) - A im- - Os republicanos venceram
I
beaux" diante da sua residên-I Vapor Cargueiro para Porto AlegreprC'Dsa de lodo o Il.llI_ndo e.i\'iliz:Hlo as eleições em Iowa, dando tó- 'cía. O presidente assomou en

celebra a gruude vitória do el�l'td- da a sua delegação ao congres-jtão à janela e informou aos Irado uuurrcano, que rcconduz íu a, ti'
>

d
' ',,:� ,,- I I it

.

Ipresidl'lJcia rios Estados l'll�d()s O so e amcern a a rmrustraçao ,seus e ei ores que, a JU gar pe-
ciJ:!rlii{) que o mundo. em peso, su .. do Estado. los resultados de que até então
frt.garia, �(' pudesse ·cscnll1er uni l "' dispunha, parecia que ainda
1l0l.1.1L"1ll 1),1-I'a dirigr () ,uniVl'�so. QLH' I Washington, 8 (U. P,) -- O 'durante os próximos quatro
a íigura de H�)l)se\'�1i ele Ialo xc total de eleitores que participa- 'anos chegaria muitas vezes a
projeta pelas ll"ontell'as do 1I111n(10,: . �

"

.. I
sohrcludo ncst« decisivo J)rl'Sclltl',iram das eleições presidencíaís Hyde Park no trem vindo de
é o que se comprova ('111 todos osnorte-amerícanas foi aproxí- iWashington. Mas no próprio
qnndruntcs onde se combalem lI�lmadamente de 51 milhões, sem distrito de Hyde Park o presí
Iôrças do m;yl, para .(jue se lln�sa Icontar aqueles que estão 5e1'-

I dente foi derrotado por cerca
rcspunr o ritma da liberdade, fra-I' . , � , I

dto da [uxl iça social. Entrl' os inú- vindo �sforças armadas, A�e Ide �75 votos. E esse resulta o

meros e(:llleI11úrio� ,d;) �'x�el'ior: j�J,t:-lagora, foram cOJ?P:xtados, mais não súrprêendeu, pois ses trata
rece I'elevo o de "Xof ici as brali-lou menos 35 milhões de votos. dum distrito tradicionalmente
cas", dr Santiago, que {'seren'u:' '* republicano."Hoosevclt h-iunf'ou UO",UI1{'ntl',

W h' t 8 (U P) ......_.-.-�_...._.............,.,...-.........-••.t!V Rio, 8 (A, N.) - O programa quartas-feiras entrará no ar o
Suas mâns têm a' argila {lo futuro a� ing on, ',' �

OI
· radiofônico de mensagens aos [programa "Boa Noite, Papai",'ê seus dedos dnrào forma ii cscul- Nos círculos estrangeiros locais enSlva em Expedicionários que a Legião lexclusive dos filhos dos comba-tura <Li humnnidadc, que COJl1,,;' <1- se considera a reeleicão ue Roo- Brasileira de Assistência erga- tentes e as sextas-feiras, noU.lDS a Jll'�ss('ntir., Sua ,eleição não

s,'e,velt como preságio de uma grande escalaficou limituda as Jronl ci rnsda, nizou e realiza graças a bôa mesmo horário, "Rogo Bôa
União Amc r icmna, .porquc não Sl',era,em que es�e paIS desenvol-

Londres, 8 (U, P.) _ O alto vontade da Rádio Nacional, iNoite", destinado as senhoras
tratava dl' Ulll homem e, sim, tam-Ivera cooperaçao internacional

comando alemão descreveu o acaba de sofrer algumas bené- (espôsas, mães, noivas, irmãs eMm, de umu política, de uma espc- ijámais superada em sua hístó- i t d T
.

E' it "icas alterao
..
ões, netas dos expedicionários) "ia.nçli., Feliz.ll.Jentc," "a" h,umalli(.lad.l"\ria de paz. ataque o el'CeIfO xerCI'O

I 1- '\f
UJ

nOI't am ,'c no no eto -l'� Assim, em vez de ser irradia-

p----··--·A·
....·-'....-....-····

..·.."""1rJull. ou l1essa 1" O\.l , .ll!.1 oscO:J" :r. e- euas· r :.. '-

u recleição de Hoos(:'vcit causnlll Nancy como "uma ofensiva em :10 sàmente as segundas, quar- or uma u8trl8igual sati;;fação. Frisam a llropósi-, Nova Iorque, 8 (U, ·P.) grande escala, que era espera- tas e sextas-feiras estará no ar
10 os despachos qlle

.

os
, ru�Slls Terminou a agitação provoca- d h' 't" A t t diariamente excep'to aos sába ·Iodependenta�eolllpanharalll. COlll lllllIs1<ll'ÇH\'el da no mundo inteiro pelas elei-

a a mm o, s ropas no1' f-
"

•

11
m1erl's�t' o plet!o, DOl'que drle de-, _ .. .

•
americanas atacaram numa dos, das 15,30 as 16 horas .

.jJc-ndia a lll,�nul("llçli(j dai aLHal lcu- çoes preSIdenCIaIS nOIte-ame· 'frente de 32 kms, entre Pont- Atendendc ao grande nÚ�l1e- ,�ndr�s" 9, (U, P,) - A po
Mneia ,\h� j)olít,i�'a ex�('�jor d01 I�s- ,ricanas. Embora se, �g;uarde Mousson e o Mosela, a meio ca- 1'0 de pessoas que desejam fa. lltlCa, bl'lt�ll1,ca de favorec�r
tados l Ilulos, So (] Illtnlstro do J�x- ainda o resultado deflnItlvo da .

h t N M t {' lar pessoalmente aos seus en-!,�ma A,ustna m.dependente con-
lerior ela .Alelllanha. j{ib.J)ent�op, al)UI'aça�o O interêsse descres-

mm o en 1'8 ancy, e z v

tmua malt d E t d I
procurou sllllllilar seu d(,SlHll'J'L's�e ".

'
, ',' Chauteau-Salins, que fica a 70 tes queridos, os bravos expedi-I _ , ,.-era a, � a ec ara-

pela í.\irHm!e batalHw eleitoral. que ceu, POl,S, a vltoBa de Ro?se- milhas a léste de' Nancy, :::ionários que se encontram nos Iça0 fOl feIta na Camara dos

alia, hú ,nazista capuz de, compre,
C'I1- velt esta

assegu,
rada. Com ISSO

I
* :::ampos de batalha da Itália, a Comu?,s pelo sr; �tony Ede_?,der, Por isso, (lt'elarou "!li'io Iwwl' ,�oi muito aumentada a autori- París, 8 (U. P.) _ Anuncia- direção, dada a impossibilidade em lesposta a mterpelaçao

� mellor diferença_ enlre Hoosl'\'c�t clade de Roosevelt. Os norte- 1e a todos atender por motivo
dum deputado, ,Acentuou. _o .sr,e ncw,'�' Clll relHçHo ao prossegl.ll-,,'. .

se oficialmente que o Terceiro Ed q t t d b t-mcnto da gucrrl1''', r,('conheci,ndo, an:-eIlc�nos delaI?- :: Rooseve�t Exército norte-americano já ia escassês do tempo, resolveu en u� a, a ,I u � r! amca
porém, COll,traditórimlll'ntl', qu,' O msoflsmavel dlreIto de agIr conquistl9U quatro vilas, pelo criar um programa especial e,m relaçao a Austna fora de·
�om a l'l'rleiç:<io ,de .Ho()scyelt. l'l'- sendo o homem que lhes serve, menos, muito embora as más denominado "Boa Noite", que lmeada em Moscou.
l�rçou-Sf' a leJl[�('nwl ,da ll��er'V('n-' tanto pa:ra a prossecucão da condições atmosféricas estejam :;erá irradiado a partir do dia O J-ornai doçao !1flr!l'::lIJWI'j('ana J1H j�lIropa,

O'uerra quanto para a volta as 20, as q'uartas e s'extas-feiras,Enquanto 1,�S(], prossegue a il'pUl'a- b ',':' causando embaraços ao mate- nosso 'ro t�ào dos volos, pl'c\,pndo-se ([ue ü condIçoes de paz. nal pesado aliado. das 15,30 as 16 horas, no mo-
«

,

n.
:Iotal de suJr;'lgios e)\.('('d" u.s ;)1 mi-, ',' I mento em que os soldados des- R'io, 9 (A . .N,) - Um vesper-
lhões, balendo o reconl de HlW, I

Nova Iorque 8 (U, P,) -- Os cansam no acampamento e po-
tino local divulga hoje uma

tjUl' ('1':1 (IP -tU .l' llleio milhões. SII- últimos result�dos da apuracão: Dr. Artur Perel·ra derão ouvir suas espõsas, fi- reportagem interessante apre��edelll-'H' lalll!Jelll as tl('monstTa�'!)('s", .

'

t dI' .

de <lutl'lltiCt) pspiTilo de'IlJ()('ráticI Indlcam que ,co�ntlnua a forta- 'hos, pais, etc. sen an o pe a pnmelra vez ao
em iodos os selores �()('iaís diadu- lecer-se a poslçao dos democra- e OII·Vel·ra· Para melhor ordem, ficou Rio ,de Janeiro um "fac-simile"
1��(k�l�L':�, cabendo a/gora uma. refl'- tas no Congresso. Contudo, é I também estabelecido, que as do jornal das Fôrças Expedicio-
lenel,:! .1 senhora .J)e"'l'.\·, espos� do I ainda cedo demais para se for- Clí�ica Geral de Adulto. .._.. _ w_....-__.......- -..,. ......... ríárias Brasileiras no front,,c.andlcl:llo l'0publ!cano, ([ue, (.hsst',1 .. -

d r ·t· Doenças das crianças cujo título é "E a cobra fu-C,OIll toda n frallq'llt'za, aos jorna- mar. opInlao .

e ln: lVa -

nesse
Laboratório de Análise. Na ChI-nalistas: ":.'\i\o esp.cr:l'\'a que meu partIcular, pOlS a sltuaçao mu- clínicas. mou ...

" O jornal está repleto
C&»ôso fosse' dl'rl'ota<lo, Foi, para da de momento a momento. Consult6rio:, rua Felipe Sch. de humorismo, notas pitores-
num, sU-rjw('sa" ..Contudo, C01J.cor- Aliás tudo indica que embora midt. 21 [altos da Casa Pa. Chung King, 8 (U. P.) - O cas e versos patrióticos, Teve-dou com li)}) sorl'lSO elll posar para d' , t ", d l·t raiso], das 1030 ás 12 e dali

I
�bmunicado de guerra chinês lando o alto moral dos soldadosos fotú;:wnfos, ao ,lado ele seu espô- os emOCI� a� saram o l? �l o 15 às 18 hs. anunciou a queda de Hisiun-

50, dCJlois de, grad,osamcnte, dar com superlOndfrde numenca, Residâncio: rua Visc, de Ouro chen, localidades distante 45
e seu impagável e sadio bom

11m toqne (le "b<iton" nos Jilbios. tanto no Senado quanto na Preto. 64.

I
humor,

Errrl, hlJ,\'cz, rI últ·ima fotografia que Câmara não terão contud\ Fone: 769 [manual] milhas do léste de Lichow e da --------- _

tO'l1eedi,l, como ca,ndidata ao 11011-
t. l' bIt cÍ C· "

' base norte-americana de Ka- n- I-dI�)SO título dl' "prillleira dama do'! con 10 e a so u o o ongles- wang'shi. Segundo o comunica- ISSO VI asli.,J;nlns rnictos". so, To'qUI-o d.·z do, os japoneses atacaram
Bismarck, NOl'th Dakoü�, 8 '"

••• Kweilin violentamente no dia(lJ, P.) - O senador Gerald Hyde Park, 8 (U. P.) - O Nova Iorque, 9 (U. P.) � Um 6 do corrente e a luta prosse-Nye, republicano, depois de ter I presidente Roosevelt, que pas- comunicado de hoje do Q, G. g'ue nos subúrbios orientais,tido assento no flenado nOlte-lsou quási tôda a noite em cla- imperial japonês tra,nsmitido setentrionais e ocidentais,americano durant(' 10 anos, es- ro, recebendo as informações I pela rádio de Tóquio, declarou �_ ....u_u ...... -- ...__.. ..........

tá vendo ir por água abaixo 'sôbre a contagem de votos, in-· que em ataques contra o aeró- Es4a' melhorsua candidatura, Aparente .. terrompeu, entretanto, por mo- 'dromos dos Estados Unidos, I
mente, o democrata ,rohn Mo-

I mento, sua vigília, pouco antes nas ilhas de Moratai e Halma
IS S, que é governador do Esta- da meia noite. Foi quando um aeres, no sul das Filipinas, e

.
, já derrotou a Nye. I grupo de cidadãos democráti- contra a ilha de Leyte, pelo 111e-

.. "" '" .' cos de Hyde Park realizou nos 65 aviões estadunidenses
. P.es Moine$, EEUU, g (tI. P.) �'g,x a 11. d e -+na�'che - au .. flam- fÇlrall1. destruidÇl�,

Vamos esperar a resposta
Loudres, !) (c. P.) - 'Xos Comuns, o deputado Iudepen

dente llriherg- 3]H'eS(111tou no sr. Eden li ma Interpelação, que
deverá ser resJIHIHlidn a 1" de novembro, Peig'untou êsse
deputado se () sr, Eden poderá g'arnlltir que mom o geueral

l' Franeo nem representantes do seu regime partlctperâo deO lfAIS ANTIWi BUlHO UE S_\�TA (.',\.TAUJ�A quaãsquer dis('ussões sôhre o restaheleclmento da paz na Eu-
Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES 11� _�.u T. __ ". _ ... __ ._.. .... __ ..... _ .. __ .. __ .. ....

-:::x�� T ';;:�I.:;:;I;-=-Qulnt.:I�i���e�-;-�e ·I�·;;;;;- , Ná-frente-'üõIêfe"iitãJ
------�-------------------------------- PARíS,8 (U.P.)-Nafrenteoci���,a�WWa�e�ã

reduzida, tendo mesmo havido calma absoluta em todo o setor
,da Vi.géssimo Primeiro grupo de Exércíeos. Em território ale

! mão, na frente do Primeiro Exército, os nazistas lançaram
I r.ovo cout ra-ataque, obrigando os norte-americanos a abando-

II
nar a a.lcleia de Kommer-Seheidt. No entanuto, o terreno eleva
cio que domina o lacal ficou em poder dos aliados. Combates
dos mais pesados continuam a travar-se numa pequena área,

o

perto de Vossenack, com a intervenção inc-lusive de artilharia
pesada .

.rc..-..•••,.,...,...._. -
_••- •••-.-.-_••- - -..- _-.__"'.-- _-.- _••'_ ..

«(lAUDIO, EMPRESA (ATARIHEHSE DE CABOTAGEM»

Aceita-se qu o l qtrej- quantidade e qualidade de cor'

gas para PORTO ALEGRE. até o dia 12 do
corrente Tratar diretamente com 09

agentes nesta praça:

Rua João Pinlo. 5

Washington, 9 (U, P.) - O

Departamento de Estado anun

ciou que as condições físicas
de Cordell Hull são bem :melho�

Nova Iorque, 8 (U. P.) - Se
gundo a rádio de Atenas, o pri
meiro ministro grego ordenou
a dissolução das duas grandes
organizações de guerrilheiros
"Elas" e "Eden" a partir de 10
de dezembro vindouro. Por sua
vez, a organização "Eam", sob
cuja direção atuava a "Elas",
l'esolveu dissolver-se esponta
neamente, por não ter mais
razão de ser.

.

res,

.:.. -._". Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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O cêrco de Dunquerque I Dactilógrafa
.

I Preciso-se de uma, que te-

PARIS..� CP. P.) - Operações de reconhecimento expe- nh,o .agilidade_ Carta, do

rimentais realizados com apôio aéreo e tanques foram realiza- pr9prlO pu��o.' para ESCRI i

llas contra o .perímetro .de Dunquerque, Ido lacIo sudes-te. As TO�IO, dIrlgIda a esta re

fôrças aliadas regressaram à sua base com 160 prísíoneíros. daçao. lOv.··2
Calcula-se que a guarnição alemã de Dunquerque tenha efelti-

MOCA Precisa-se de uma.

vos que variam entre 15.000 a 20.000 homens. Esses elementos que possua conhe·
estão sendo mantidos em estado de alarma constante, em 1'e- , cimentos de con-

tabilidade comercial. para trabasultado da tática agressiva das fôrças checas, agora emprega- lhar num escritório de Casa de
rias pela primeira vez nesse setor, sob o comando do I Exérci- Fazendas, em Florianópolis, - Cor
t o canadense. Convem informar que as fôrças aliadas ainda 'ilJão tas para A. E" caixa postal 139.

O �ie;;�:C��ee�l���n ataques de maior envergadura contra essas po- referência o t:SCRITÓRl_()_'_,� 5 O comandante
t terrorismo Su".rno O. G. Aliado. 9 (U. P). Do� '''''0'0' rnílttcres em

Compre-se .t�,$o, dos gregos. 30 000,00; nas proximidades do

�'r..,".-:aZI' _ fascl·sta .D.u.n.qu.e.,.q.u.e_f.or_o.m_d.e.st.r_u.id.O.S.'_o.n_t_em_._em_c.o.n.se.q..u_ê..n_cia_dea.t.a.q.uell!!s At 8 U
,',

de caças americanos portadores de bombos- foguetes. centro, 1 casa que tenha. peJo enas.. (U. P,) -t--: Foi
•__ ••• ... o • • •__ .__ _ _

m enos , 3 quartos e quintá]. Car- anunciado nesta Capital 'que o
tas a esta Redação, para. Arau- General Othonayos Alexandros

I R J P· 2
jo , 10v 9 foi nomeado supremo coman-

Roma,8 (U. P.) - A."Rádio <{" \ltSOUQ,f>o na oão luto, n. 5 dante do exército nacional gre-Roma" anunciou que a lei mar- �v

�
v C mpra go

cial foi proclamada pelos ale- !§ ��. (Em frente ao Tesouro do Estado) O -se o General Alexandros, que-
mães na região de Emília, na j:::: 9- � Florianópolis uma ou duas prateleiras e um conta 65 anos de idade, distin-
Itália setentrional, região que

I
� .. ',;;, �. balcão de 5 metros. mais ou me- guiu-se na carreira militar,'

inclue as cidades de Parma, ; -----.� Telefone 1448 nos (ou dois que tenham. ao to-
t

'

m:,J,.. i,rl1""n PlilOiOGlcn!! do, essa dimensão). Informações endo comandado o setimo C01'-
Reggío, Módena, Ferrara e MI, .I.m .. 11 Li HLI SAIJTA (ATARI:.JA d ··t d C t�� 11 11 nesta rsdação. lOv·6 po e exerci o e re a, na
Cremona. Além de lhes ser im-

Procura se
uma casa-para jgU

__8_rI_'a_p_a_s_s_a_d_a_, _posto o silêncio a partir das 18 Dr. H..6. S Medina Perm, Narbal Alves de Souza

horas, os habitantes dessa re- Farm. L. !la Costa Avila �

alugar, de pre E'd-t Igíão receberam ordens, sob pe- Exames Anátomo·patológicos. Bacteriologia fel ência no centr o da cidade. L I a
na de severas represálias, de Diagnóstico precoce da gravidez. Autovocinas. Para casal se rn filhos. Infor Afim de atender seus 1l1'Ó-
manterem fechadas as janelas Sôro-diagnósticoe Ultramicroscopia, I mações nesta Redação, a J M,S pilos luterêsses, todas as fir-

Hematologia Ouímica sanguínea.de suas casas e abertas as res- Coprologia. Análises de urina.
15 v·2 mas,' Fábricas, Companhias,

pectívas portas durante a noite. -------.-------- Estradas de Ferro, et«., esta-

Tropas de assalto fascistas e Se<viço de transfusão de sangue. Vacinação anti-diftérica Preeara-se uma casa para belecidas no terrttórío da 5a.(CRUPE) com próva de Schick. U" a ugar de preelementos alemães "8. 8." e11-
.

.
-

R. :\1. e que possuírem entreAnálises químicas de; Farinhas. bebidas, café, mel, águas potá- fer ênc.a no centro. Até 400tram nas casas dos habitantes veis e para usos industriais (feculoariall, cervejarialll. seus diretores, proprletártos,cruzeiros. Informacões nestade toda a região, para arreba- runcí 011ar ios ou empregados,redação. lO v.-3nhar homens destinados a tra- Oi'idaIs da Reserva ão Exércí-
balhar na Alemanha. As jovens

R". besta fascl"sta e V....-we
....

-n
......

d-'e-
......

-·
....

s-e
......

·;;�C-AAh-��;V�.-f·Oin]-ehtã;;' .o, deverão solicitar, dentro de
são alvo da sanha dos elemen- � 30 (lias. por carta 0.11 telegra-:
tos fascistas, que também pro- tipo 1941, 111:1 ii '.::!Il. Snh-S(>('./ ,\. .E. JI. R.
cedem à remoção dos bens mó- em perfeito estado. Ver e tr a- Q- H_ du ;,a. n. 3L. ('uritiha",
veis dos habitantes. Famílias

a canalha hl·tlerl·sta
tar na rua Secundino Peixoto Que 111(.'8 Sl'jH enviado a ficha

inteiras foram detidas, depor- 50, no Estreito, com Laláu 33,
í

ndu-arnlo o número dos ci-
tadas ou sacrificadas. Sv-2 tados oficiais que possuircm.

--r-ÕJA DAS-CÃSEMIRAS-"
OS tecidos da Loja das Ca

semíras distinguem-se pela ori

ginal padronagem e pelos pre
ços excepcionais. Visite-a sem

compromisso, na rua Cons.
Mafra,8-A.
""""" ..,__, ..............-._.-_w....... - ..... '

10 ��TADO
Diária Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto' n.? 13

'lel. 1022 - Cx. postal 139

ASSINATURAS • Pomada não gordurosa,
antissética, que combate as

coceiras e erupções da pele,
Não requer ataduras.

BELIEMA
para Eczematide Infantil

Na Capital:
,\ IH. Cr' 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
'l\/"s Cr$ 7,00
Número avulso Cr$ 0,30

No Interior:
1\ no Cr$ 80,00
S"iTIestre Cr$ 45,00
..

i"!Inestre Cr$ 25,00

.� núncios mediante contráto.

I (I ".

, orrgrnars, mesmo não publi-
'-·'H�OS. não serão devolvidos.

.\ direção não se respo�sabiliza
pejos conceitos emitidos DOS

a rtigos assinados

VENDE SE um terr-eno no
-

Estreito, na es

trada para S. ]�, antes dó
morro do Geraldo, com 22 me

tros de frente. Trata-se com o

dr. Fulvio Aàucci, rua Fel ipe
Schrni d t 34. 6 v. 4

Foi com as seguintes palavras que Stalin fechou o seu dis
curso comemorativo do 27° aniversário da Revolução de Ou
tubro: - "O povo e o Exército soviético estão resolvendo com

êxito os problemas que surgem desta guerra patriótica. O
Exército soviético cumpriu seu patriótico dever e limpou de

inimigos nosso terr itório. Agora e para sempre, nosso país es

tá livre da canalha hit.ler ista. Ao Exército soviético resta uma

missão final: Conseguir, juntamente com os Exércitos dos nos

sos aliados, completar a derrota das fôrças fascistas alemãs.
Iiquídar a .besta fascista em seu próprio covil e hastear a ban
deira da vitória em Berlim. Ha motivos para acreditar que es

te problema final será resolvido em .data não disli:'allte. Viva
l'OSSO glorioso Exército .soviético. Viva Illiossa glorioso mari
nha. Viya o grande povo soviético. Viya nossa grande pátria.
l\Jorte aos invaSOl'e,s fascistas".

AI g
quartos e

U am-s.e �ala com

Janela de
frente, entrada independente. óti
ma instalação sanitária, Rua Vic
tor Meirelles, 42. lOv- 7
-------------_ ..

Cozinheira P�:!�a-��!e
urgência, na Avsnida Rio
Branco, 89. Paga-se bem.

I 1_0_·V_,_-2
IDr. Laudelino Solou Gallolti

ADVOGADO

Rua João Pinto,18 - (sobrado), Sala I.

LOJA DAS CASEMIRAS

f A partir de 139 cruzeiros,
vendemos cortes de casemiras

I
em � nossa Loja, na rua Cons,
Mafra, 8·A,

Convidamos os srs. Comerciani'es li

\ visitarem, em nossa sobre-lOja, a expos·j.
ção de

SEDAS, com rico! e modernos padrões,
lÃS, próprias para vestidos e casacos,
CASEMIRAS e TECIDOS em geral,
reCém-chegados das melhores fábrica s
do país.

I

Si tem irritação retal ou hernorra.
g ias, cuidado! São o prenuncia de
grave doença que, não tratado em

tempo. pode trazer ser ias complica,
ções, exigindo até uma intervenção
cirurgica. A Pomada Man Zan lhe
dar á alivio imediato das dôres, gra.
ças a uma substancia de reconhecido
efeito antisético-bactericida.

PARA HEMORROiDES
{] m p r o d 11 to De W i.l l

Compraé na CASA MISCE·
LANEA é saber economizar ..

llrâSii:VeííêiôêTã-'-
Rio, 8 (A. N.) � Instala-se

a ;) dê dezembro próximo, nes
ca capital, o Instituto Brasil
Venezuela. O ato de inaugura
ção será realizado no salão da
Biblioteca do Ministério das

R.e1ações Exteriores, quando
yerão eleitos os membros da:
diretoria e conselho delibera
tivo.
--�������--����

Prefira uma parte de, seu

trôco em "Selos Pró DoeJite
Pobre do Hospital de Carida
de". e estará cOJltribuindo para.
que êle tome mais um pouco

.

de leite, tenha melllOres medj�
camentos, mais confôrto

.

Jl(l

leito Ide sofrimento, etc. etc •••
(Campaha de Humanidade

do Hospital de Caridade).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA T, CLUBE-Dia 11, sábado, grande
para a gloriosa F, E. B, -.. «Vamos

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

-;..·:··············:···
..

1 Dez «quíslínqs» gregosIVlda Social ATENAS, 8 -- Dez políticos gregos de projeção, ex-mem-
.

. hros ou altos funcionários do govêrno "quísling ", serão julga-
...... •••••••: do� por um tribunal militar, por crime de traição, segundo foi

I...ANIVJ.f.:RSARIOS hoje ann,nc:iado. Entre os acusados se encontram o Último pri-
Hoje foz anos a srita. forma' melro mínístro grego, Rha.lly ; o General Tholokoglo, que as

cêuticCl Elon M�ldi Nunes. sínou O armistício com os alemães, em abril de HJ41; Basil Si-
monide, ex-governador geral. ela Macedonia ; General Bako, ex

A srita. Margot da Costa Lima
l' l'

h
.v ínistro da Defesa, e o Coronel Plitanuopoulos, chefe ele pol í-

faz anoS oje.
cía durante a ocupação alemã.

Decorre hoje o n�t(llício a sec,

Otilia Garofali. La Porta.

Festeja hoje seu aniverst:Írio a

Brita. Oro.inda Silvo,

Ocorre hoje a. data nntalfcia da

Ira. Isaura Go� Silveira.

Neata. data faz anos o sr. Mádo

Vieira.

Hoje possa o aniverschio do .rne

nino Eugªnio Doin Vieira.

Faz anos hoje a veneranda sra

peonidia dos Scrrtos, vva do sr.Luiz

'lo. Santo•• A aniveuariante tem

24 filhas, 155 netos, 96 bisnetas e

4 tetranetos.

Na!iiclmentos:
O lnr do nosso prezede conter- I

raneo sr, José Paulo Garcia está

em festas pelo advento de sua fi·

lhinha Helena.

TlaJant,fllU
Regressou a esta capital o nosso

dietinto colaborador sr tenente

Newton Varela, que esteve algumas
semanas �o Rio de Janeiro e oco

ba de ser removido para Curitiba.

JIabflJt�õe8 :
DJHio.se habilitando para coac e :

o sr. José Doura e a srita. M?r�a
Palmira Franzoni; o sr' AntonIo

Ferias e a arita Alho Régil.

Bôdas-de-prata:
A lira, d. Francisca Costa Cor

YQ.lho e seu e.pélso, sr. Joõo Lopes
Carvalho, gerente da filial da fir

ma Eduardo Hoen , na Laguna, co
memoraram ontem suas bôdoa'de
prata. O feliz caso I tem os segui�.
tu filhos adotivos: Ney Gabriel
'Santa'Ana,· Helena - casada com

10 eng, Eitel B, Frambock, residen·
te em Petr6polil, e Marlene S6cas,
menor,

,AVISO
O dr.· M. S. Cavalcanti
re,assumiu sua cUnie" I·

�--------------�lO�.-v-.6

Neva corveta
Rio, 8 (A. N.) - Incorporan

do a col''Veta "Bat-reto de Me
nezes" à Armada, o ministro
da Marinha enviou ao chefe do
Estado-Maior da Armada o se

guinte aviso: "Declaro a V.

�xcia. que ora resolvo mandar

incorporar à Armada a corve

'ta "Barreto de Menezes",

Avelino ·T. de
Oliveir·a

Mecanógrafo, 6speciali.ta em

conserto. (serviçol garanti
de.) de

Maquinas de e'screver.
de calcular. de costura,

f81Jislradoras. etc.
Juntamente com Q "Oficina
Electro-Radio EN A L DA."

Rua Con.. Mafra, 79

Serviços garantidos J

30 v,-s

-----_.---- _________�_...__...................."" ..... :tIt' ,--

seírêe. Início da campanha do
Dar Mais Fumo Para a

----

I
II

o proprietário do SALÃO HECORD avisa à sua

distinta fregue b que dispõe de manicuras,
poro atender, com presteza, a toilete de unhas
e penteados, as quais também servem, em horas
marcodas, no prédio do Salão, nO 21, na Praça

15 de Novembro __o Telefone, 1696.

Inativos e pensionistas
Dentro fie POU('Ofl dias enmpletar-se-á o prlmoíro uno

t)(\ l'ig'fmdu do último aumento de vencimentos eoneedl
do no fundonulisIlIO público,

Desde então, IWYNH10 deixado de ser contemplados
por essa medída os (1uadros das autarquias, assim, como
os Inatlvos clvís e militares (� os pensfoutstas, o JHARIO
I)}<j "SOTíCIAS t('JU proourado focaHzar, de quando eID

Tez, (I assunto, no intuito de recomendá-lo ii sollcíturle do
Govêrno,

'I'ratava-se, rlgorosnmente, de uma medida de eqní
dali I', Itepnis de majorar o estlpendlo dos que se encou

tram em efetivo exercíclo nas reparttções do Estado ('

nas classes armadas, nada mnís justo do que se cog'itar
também da situação daqueles que trnhalham lias orga
ulzaçõe« para-estarnls ou já deram (I seu concurso à ad

ministração ou à defesa do pais.
Assim pensnndo, o (�oyêrno (1esig'llou comissões para

o estado do prtmelro CIISO, enquanto, o segundo ficl1ya 11

C81'g'O dn n1\S1'; e alguns Ilf'Cl'Ctos já resultaram dêsse !'I

estudos: além do pessoal dns Instltuíções de provídêncía,
H functoualísmo dos Institutos do Pinho, do �late e do

Sal a,callN, _le ter seus veneímentos aumeutados.
Quanto aos inativos, entretanto, tais estudos ainda'

)H'OssN�'1Jem, senão de esperar que não estejam longe clt'

conclusão, à vístn do prazo decorrído-
('limo temos opínudo, melhor seria flue a questão se

resulvesse 'pela redução 110 custo da vída j mas, à falta de
uma potítlcn nesse sentído, II exclusão df' determínadas
('olethidndes, das pro"idên('ia,s g(n'ernumentais sôhre 8a·

)Ilrios, criariu para IIS n1esmas, ('orno vem criulHl0, uma
situação l>enosa, de sacrifícios.

Os l}ensionistal'l, ui]wsentados e refol'lnudos níio dei
xarão, }lOis, de ser nteudidos. Há compromissos Ih. Go
vêrllo n êsse respeIto; e uing'uem melhor do flue fi pró.
pria administra�ão salle ((ue, em sua quase totalidade,
as IJensÕes, as aposentu(lorinis, lli'\ reformas, são repre
sentadas lJor im))011uncius qU(� seriam ridícula, se não
f{ISSl'lll cruéis, em jat·(',- do prçC}o atual das coisas essen

ciais à existêucin.
("Diádo de Xotícias", lHo).

cigarro
Cobra»,

Centro Acadêmico 11 de Fevereiro

Eleição da Rainha dos
Estudantes 'de 1945

Voto na srita.:

Mês de novembro Dia 11.

Aluna do

sábado Grande Soir êe - Dia

19 domingo a tradicional soirée

MIGNON do Lira - Dia 2S

sábado Soirêe - Dia 26 do-

'- -- I I �

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

I•• COIl.elheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.&42
E.tntra • dOBÚCíB.

THE LONDON & LANGASHIRE INSURANCE

SEGUROS
THE LONDON ASSURANCE .

COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUV
COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"

Representante: L. ALMEIDA
Rua Vidal Ramoa, 1.

-

mingo às 16 horas. Tarde In-

tanti l - Dia 4t.e 5 não have-

rá designação devidot'ia «Festa

_____d_a__L_a_D_te_r_o_a_II_, �l 'X

o
Ecos e Notícias Idiadosanto

A Arquibasílica do
Santíssimo Salvador
A Igreja celebra, hoje, o o rdver

sário da consagração do primeiro
templo cat6lico que solenemente
foi dedicado ao cu lto divino. Em
313, o imperador romano Cons
tantino Magno dera a liberdade
à Igreja, Agora já não era pre
ciso refugiarem se sacerdotes e. fi-

I éis nos esconderijos das cc tocurn
! bas. O imperador deu o primeiro
exemplo dedicando, no seu palá - •

cio do Latrão, uma Igreja ao San' O sr. José Joaquim Braliil. ha•• '

tíssimo Salvador, no lugar ond-e ado no Estatuto de Funcionários,
recebera o batismo das mãos do pediu readmissão no Quadro dOll

Papa s, Silvestre. Este mesmo funcionários públicos estaduais.
Pontífice Romano consagro'l,l sol�' onde ell:ercia o cargo de -Inspetor
nemente a dita igreja. Em segui ·de Fazenda. O req-usrente ·p:erceu

da, determinou o ritual a ser ob- o aludido cargo pelo e.paça de
servado. daí em diante, na dedi-. 10 anos e solicitara exorenação em

cação das igrejas. Quanto à igre· jan�iro do an9 � curso; moa,

ja do Santíssimo Salvador, foi es

I
desjando agora, relngrelSQ·r nessa

ta, várias vezes, destruido por in- mesma função. a Comis.ao de
cêndios. terremotos e -devastações Estud?s dos Serv�ços Pública., EI

por hordas inimigos. Mas. os Su- taduals ae manIfestou favo�dv.l,
mos Pontífices sempre deram pro. no caso de haver vaga e medlClnte
vas de sua veneração pela igreja prova de capacidade ..
mais antiga da cristandade, res _

I tituindo-a em seu esplendor, O De 16 a 30 de novembro e 16 a

Papo. Bento XIII prescreveu que 30 de janeiro, estard aberta a

se celebrasse anualmente, em to· inscrição ao eXQme de admislléio
do o orbe cat6lico, a festa da con· ao Colégio Cotat'inenle.
s_a���çã.? _ �!•.!'= _igrej a.
.��., ...,. ...��

A Interventoria Federal no Es
tado submeteu à considerceão do
Conselho Administrativo um pro
jato de decreto-lei. que concede
ao funcionário ou extranumerdrio
que exercer atividade· corno moto,
rista de veículo movido a g••09'$
nio, a gratificação mensal de 25'1.
sôbre o vencimento ou .alária.

Terá pensão vestir·se com
confôrto
elegância?

Quer
Rio, 8 (A. N.) - O govêrno

do Estado do Pará acaba de
ter um gesto altamente sim

pático, conferindo uma pen
são mensal de dois mil cruzei
ros à viuva do sr. Lauro Sodré,
Ejue, como grande servidor do
Brasil e do seu Estado, tudo
fez pela nação, morrendo com�

pletamente pobre.
--------------------

O Pará e suas
castanhas
Rio, 8 (A. N,) -- o govêrno

do Pará está seriamente in
teressado em intensificar a

produção da. castanhas do Pa
rá. Nesse sentido, o interventor
do Estado acaba de ter uma

conferência de várias horas
com o sr. Deodoro de Mendon
ça, que é O maior prOdutor de
�astanhas da Amazônia.

e

Procure a

aLFAIATARIA
MELLO

• escolha o leu figurino,
Rua Tiradente 24

Missão mexicana
Natal, 8 (A, N.) - A missão

militar mexicana realizou di
versas visitas a estabelecimen
tos militares nesta capit2,l,
acompanhada do general Mit
rio Ramos e outros comandan
tes de unidades aqui sediadas.

'"�a..
'

ca.",,..l.r'ilrilIa
Fabricante e distribuidores das afamadas C01\-

.,",,/1.' rj.'
/

-.','., ;';. ..
.

/ '11 'li fecções "DISTINTA" e �IVET. Possue üm gr�n·

."

de sortimento de casemiras, riscados, bríns
bons e baratos, algodões, me;u:·ins e aviamentos

I para alfai'l.bs, que recebe diretamént.�. das

fábricas" A CClsa "A CAPITAL" chama a Cltenç&o dos Snra, Comerciantes do interior no sentido de lhe �azer�m uma

,visit(l antes de efetuarem lUas comprClS, MATRIZ em FlorianópaliB, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
melhoreI

"-·-,:,:"",,.·,.·.r-"J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A CASA
mudou-se para

(AO LADO

A

MISCELANEA
rua Conselheiro Mafra, 9
C A SA I'OSCAR LIMA" )

a

DA

f

!

i aDro O' i� ri o � �ri
i EB•• telegr. «Bandiral» -- Rua Traiano. 23 -- Florianópolis

! A serviço da indústria e do comércio do Brasil
till�
11
�
�
AMncias

Malriz: Rio de Janeiro
SUCURSAIS:

CréditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

ESTADO DE SÃO PAULO ••• (apitai .•. Rua 15 de Novembro, 239.
Urbanas: Santo Amaro. Santo André, Paula Sousa, Sant'Ana, Lapa e MOÓC2.

Interior: Our inhos.
instalação: '_ Agências Urbanas: Penha e Ipiranga. Interior: Santos

ESTADO DE MINAS: B�10 Horizonte e Varginha.
Agências: Oliveira, Caeté, Elói Mendes. Andr êlândis , Carmo de Rio Claro,
Div inópol is, Santo Antônio do Amparo, Lavras c Juiz de Fór a.

Em instalação: Governador Valadares.

Em

In ter ior :

�
lL
�

Salvador.
AMncia Urbana n. 1 (Salvador)
Interior: Ilheos, Itabuna e Jequié.

�
I

••__ 1 ..;

A mais preferido, é inegável.
2 sorteios mensais 4 e 18

PRÊMIO, MAIOR CR s 6,250,00

ETADO DA BAHIA:

ri
t!
� Em instalação:

I
í'

I

E lADO DO RIO DE JANEIRO:
Barra do Pirai. Barra Mansa, Volta Re dcnda.

ESTADO DO ESplRITO SANTO:

Rrsende e Vs ssour as

Sucursal de Vitória, Agêocias de Itapernir im e Co la t in a.Em instalação:

ESTADO DO RIO CiRANDE DO SUL:
Em instalação: Sucursal de Porto Alegre.

Abona as melhous taxas para Depósitos, Descontos. Cobrancas e Passes.
Correspondentes em tôdas as praças do País.

Caíõ-n-o�«Bico dolapagàio»
I Rio, 8 (A N.) -- Pelo ano de 1906 foi forçado a abandonar definiti.
chegava a esta capital. proceden vam�nte a Aaviação. Pois

, bern, Yi
te do Recife, já maduro em anos, ve aInda es.e nosso herol e VIve

um autêntico, típico caboclo rror- aquÍ entre 1'100. E' o capitêiQ J.

_-iiiiiii-----------------..-----;;.,::�------------
---

destino, trazendo na sua bagagem Luz, da extinta Guarda Naciona.i.

',Agradecl-mento 019'0 que iria espantar o Rio de Vive âle , agora, pacatamente, na"

Janeiro: um asróstato. Aqui fez rua de Santana, nesta capital,
I Jovita Conceição Linhares e fi. várias exibições com o seu dirigÍ' trocando pianos,
lhos. profundamente abalados com veI. inclusive, voando do Rio para

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

o falecimento do seu extremoso Niterói e vice versa. entre os aplau- EM VISITA
espôso e pai. Carolino Linhares, ses da população carioca.

cumprem o grato dever de exter- Um dia. aportou aquÍ grande
nor seue agradecimentos ao oha esquadra norte-americana. com

lizado clínico Dr. Newton D. Avila posta de 22 navios de guerra, i.to

pela dedicação com que o tratou em 1908. com um total de 18 mil

bem como ao Dr, Paulo Fontes, homens. ou Eôsse Q maior esquo

que, chamado para o assistir na dra norte-americana que entrou

hora extrema, a tudo se prontifi- até hoje na Guanabaro. Então o

cou , provando. mais uma vez, se
ú caboclo "per rmrnbuccno resolveu

elJpÍrito humanitário. fazer uma exibição espetacular em
F'Ior icrnôpol ie, 6 de novambro de homenagem aos marujos norte

1944. americanos. A9sim é que, levando
as bandeiras brasileira e norte

americana. voôu sôbre esta co

pital derncrodc.men.te. indo. entre.

GRATISI
tanto, ce ír com o seu aparêlho

• peça este livro no Bico do Papagaio. nai matas

da. Tijuca, fraturando os punhos.
Enfêrmo

.

durante vários meses,

CURSO PARTICULAR
DE

DACTILOGRAFIA E TAQUIORAfIA
PROFA_ Lígia dos S. Saraiva

p Aviso que transferiu o seu CURSO para tl Rua
� Crispim Mira n' 61. fNVIE UM CRUZEIRO EM SILOS PARA o PORTE POSTAL

I! Atende aQS interessados Q qualquer hora, pela UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS LTDA
I, h- d 8 à 12 h C.POSTAL.7' .."ABOTlCASAI. m.S.PAULO

� man a as

)4 sàs 19 �����,e à tarde das
__ "' _ _

� MATRiCULA SEMPRE ABERTA
Cam198S, Gravatas, Pijames

� I Meias das melhor es. pelos me

�_-__--__-__- , .J . oores preços só na CASA MIS
lSv 4 CILA NEA - Ruo C. Mafra, 9

tj�Iri

DO DIACARTAZES
H.O.lE 5a.teira HO.IE

CIHE
A's 5 e 7.30 horas

Gloria Jean. Robert Payge, Jane Frazer, as Irmãs Andrews,
Charles Butherwer th e, pela primeira vez na t éla, a banda que
toca música nostálgica, Woody Herman e sua orquestra, em:

De que se trata?
INCONFIDENCIA JORNAL (N. 6)
A VOZ DO MUNDO (Atualidades)

Preços Cr$ 3,00. 2.00 e 1,00 = Imp. 10 anos».

I

CIHE «IMPERIAL)
A's 7,30 noras

? GRANDES F,JLMES
Kay Kisser e Ellen Drew em:

Minha espiã favorita
Heather Angel, em:

segrêde do monstro
METAMORFOSE DE SAPOS E RÃS (Nac. Co.op.)

Preço: único 2,00· lmp. 18 anos

James Ellison, John Howard e

O

Frn almente . dcrningo.t simultaneamente, no Odeon e Imperial,
Sonja Henie , Cesar Romero, Carole Landis e Jack Oakie em:

Flor de inverno

São Paulo, 8 (A.N.)-Esteve on -

tem em vIsita à LBA a ..p&.a do
secretário do. Marinha dos Estado.
Unidos, que se fez acompbnhar da
embaixatriz Carlos Martinll Pereira
e Sousc ,

.

VOLTA REDONDA
Volta Redonda, 8 (A. N.) •• Ellti

verom ontem em visitq a esta
cidade os srs. Robert TrifHn, eco

nomista de Washington. e AIoí.io
de Lima Campos. da COljsíllho de
Economia e Finança!J. TrcNlmi·
tindo suas impressões, o sr_ Triffin
disse achar muito seguro e muito
bem desenvolvido o plano da pri.
meira grande' usina siderúrgica
do Brasil.

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

A.gência. e Repr•••ntagÕ" enj Geral
Ma triz; Florh;mÓpoli.
Rua João Pinto. n. 5.
Caixa Postal. 37
Filial: Cre)ciÚl'na

Ruo Floriano Peixoto, ./n (Edit.
Pr6prio). Televro.rnb.: "ptUMUS"
Agente. no. principais muniçipi(Jf

"

do Eatado

o PRECEITO DO DIA·
Vacina anti-lTariólica que "pega"

imuniza ou protege o indivíduo
contra a varíola e o alastrim. Mas
a duração desla imunidade ainda'
não é hem conhecida, Na grande
maioria dOI ca809 é longa. lTIa.s pm
m1,litOlJ outros se tem mostra,do
curta,
Vcerne-se pe�iódicament. e um

pra que estiverem ocorrendo ca,oll

de varíola. ou ala.trim. SNES.José Victor Garcia
guarda-livros diplomado
encarrega· se de todo-s os

serviços a.tinentes à con

tabiÜdade em geral.
Rua João Pinto. 5 - térreo

FLORIANÓPOLIS

MAUlADO & ClA.

ao V· .14

o sabão

I'VIRCiEM ESPECIALIDADE"
Cl 1'. WE'fZEL IND U�"rRIAL-J () I N v I LIJE (Mdrca regtsf. S��Ã���RCfAt

EspECIAlI DADE,

recomend.-se per. hospitei, colegio, etc. ptl. sOe qu.lidade desinFetante

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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s

708,00
372,50'

l�U� a «bomba voadora»
33,00 I

_
10,00 I

i 401,501
I

nas futuras guerras
LONDRES, 8 - "Sir" Miles Thomas, vice-presidente da

Organização Nuffield, em discurso pronunciado em Míddles-

28 853 10 Lrough falando sobre a "bomba voadora.", declarou que "o de

Cr$�254.6õ "envolvimento científico do seu princípio pode aumentar seu

raio de ação a um gráu não sonhado até hoje. Aljás, com a

comblnação elos raios de direção do "Radar" dos instrumentos

ue radio-orientação, êsses torpedos aéreos poderão decidir o

associados, o balancete resultado de quaisquer guerras em que êste planeta se veja mer-

gulhado no tuturo. As nações flue querem, pois, preservar sua

liberdade, precisam manter seu desenvolvimento técnico e

16576,90 c.entíüco bem como .as pesquisas nesse terreno, porque o ir-
58 587,20 rompimento de nova guerra poderá sei' anunciado pura e sim

Cr$75."i64.T� plesmente pelos comboios silenciosos e invisíveis dos torpedos
aéreos vindos de grandes distâncias sob a orientação dos raios

46394,00 de "Radar", visando alvos, por menores que s-ejam, com abso-

28.770.10 I luta precisão, antes da declaração oficial de hosttlídades, para

C-;r-75 1641
I atírigtr centros estratégicos vitais na produção e na adminis-

___
.

__,.0 tração do adversárí o, cujos pormenores talvez lhes tenham si-

do comunicados pelos traidores e quinta-colunüstas ".

SOCIEDADE ANÔNIMA
A mais importante Companhia de Capitalização da América do Sul

Amortização de Outubro de 1944
No sorteio de amortização realizado no dia 31 de Outubro .:le 1944 {oram amor'

tizadas 0.5 seguintes combinações:
MRF DMZ NGK NVL uva TVH

Todos 08_ portadore� dos. títulos em vigôr, sorteados com estas combinações,
poderao receber lrnedlatamente o capital garantido a que têm direito.

,

Sede Social: -- RIO DE JANEIRO
ESCRITORIO para os Estados do Paraná e Santa Cata.rina: -- CURITIBA

Rua Barão do Rio Branco nr. 39
Inspetores e Agentes em todo o Brasil.

'CLUBE 15 DE OUTUBROA tarefa da
marinha mercante Fundado em 192 t

Programa Social para Novembro
WASHINGTON - (INTER- Dia 4 - Sábado - So ir

é

e com início às 22 hor as.

AMERICANA) -- A Marinha D�a 12 - Domingo Cock tarl das 10 às 12 horas.

Mercai1t� ,d?s
.

Estados U�id'ÜS'1
Dia 26 - Domingo ._ Domingueira das 20· horas em diante.

que no l.mclO da gue_rra tinha TESOURARIA
um total de 11 milhões de to- Movimento de 16 a 3T-l0-44
neladas, triplicou a sua capa- RE(EITA
cidade, e hoje conta com mais

de 35 milhões de toneladas, Saldo em 15,10 44

constituindo uma Frota da Mensalidades e rendas eventuais

Vitória de mais de 3.400 na-j
vios viajando sob a bandeira I

das Estrelas e das listras.
-

Em comemoracão a tal acon

teCimento, os Estados Unidos
celebraram o Dia da Frota da

Vitória, a 27 de setembro últi
mo, e a Administração da Na-Ivegação de Guerra ofereceu

uma flamula a cada uma das I107 companhias de navegação,
cujos 3.400 navios cortam ago- II
ra os mares mundiais.
A flamula, que será condu

zida pOI' todas as partes do

mundo nos mastros dos navios,
é feita por duas listras verme

lhas separadas por uma bran-
ca. Em cima das listras verme

lha e branca há um grande
circulo azul com as letras

WSA, em branco,. iniciais da
War Shipping Admínístration,
na extremidade mais larga da
flamula.
Estrelas em azul marinho

. serão colocadas sôbre a listra
: branca, indicando o número

. de navios construidos pela
companhia da seguinte manei
ra:

Uma estrela, 5 a 25 navios. ATIVO

Duas estrelas, 26 a 50 nav�os'lTres estrelas, 51 a 75 navios,

Quatro estrelas, 75 a 100 na- .

DESPESA

28.770,10
1.484,50

c-s 3õ.2S'4,6õ
--.,_.iíiiPií&..........

Orquestra
Despesas festa aniversário
Comissões
Floricultura - ornamentação
Porteiros
Casa Oscar Lima

Encarregada toilette

da despêsa
Saldo para Novembro
no Bar-co N. Comércio 26.719,0)
em Caixa 2 J 34, lO

Total

Relatorio do ano social 1943-1944
Transcreve-se para conhecimem o dos

do ano e O balanço geral Ievant ado ,

RE(EITA
Saldo em 16,10,'19-1-3
rendas do anc

DESPESA
diversas durante o ano

salão em 15/10/+1

Balanço geral em 15 �10·44

Moveis e utencilios

Capitalização
B'anco N, do Comercio
Mensalidades a cobrar

18000,00
4.860,00
26.719,00
2.000,00
2 .... 51.10

Cr$ 53.630,10
.._.,---

vias. Caixa - exist ênc.a

Total do ativoCASA MISCELANEA. distri
buidora dos Rádios R. C. A

Victor, Vávulas e Discos
Rua C' Mafra, 9

PASSIVO
Cr$ 53.630,10
_i _

Floriaoópolis, em 31 de outubro de 194'�-

Felipe Carneiro Francisco Althoff
Presidente 10 Secretário

Patrimonio do Clube

Artur Pires
,Transportes
meríümos

! c Tesoureiro

NOTA: - Reproduzido por ter saído com incor r eções.

WASHINGTON, novembro-li(INTER-AMERICANA) - As C PI':'
.

remessas de abastecimentos I' urso repara ono
militares p-ara as fôrças arma-

das dos Estados Unidos e de
CONCURSOS de postalista, escriturário estadual e pro-

vas de habíf itação.
seus aliados foram acelerados

. Funcionará dia r iámerite , das 19 às 20,30 horas.
não sómente pelo aumento da
frota mercante americana,

Mensalidade Cr.$ 55,00 paga adiantadamente,

I,mas também pela melhor utí- Rua General Bittencourt. 91
.

lização .do espaço mariti.m?, 8e-1 .
5v-4

g�nçio l[lfo�'!nOu a Admmlstr�= I ._.__ :

��n�: �a���.�� :e���;\�rOk •
-..

•__,_w_-.�--.--------..-----------y I
: esses métodos aperfeiçoados COMPANIllA "AUANÇA DA GAL"" Iresultaram na r-emessa de uma
'. .. Cifras do nalaneo (}e J 043:

carga adcíonal igual à capací- Fundada em 1870 _ Séde: B A I A
dade de 125·· navios "Liberty"
no espaço de 12 meses. Bómen-

L.'VCENDIOS E 'l'RANSPOR1'ES

,te em um mês deste ano, a Capital e reservas c-s 7Q.617.030,30

. ..,..
'. Re-sponsabilidades '" ".... Cr$ 5,978.401.755,9 i

economía de espaço l.QI equi- ne('eita .. ' . . . . . . . .. ..,.......................... CI'S 84.616,216,9-0

v�lente à capacidade de 55 n�- Ativo , ". , ,.. . .. . . .. Cr$ 120.020.006,9')

VlOS. Á medida que -aüménta- Sinistros pagos TIOS últimos 10 anos ,......... Cr� 86.629.898,90

va a responsabilidade da ma- ResponsabHiclades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 76,73G.401.306,20

rinha mercante com o desen- DIRETORES: - Dr. Pamrüo d'mt.ra JTeIre d. ClrnJho, Dr. Francaoo

vclvlmento das operações, tor- de SlI e Anisio Ma830rra.

nou-se imperiosa a .. rrecessída- Agências fi llUb-agênc184 em todo o terrttõrto nacíonaí. - 8ucural no

de de melhores técnicas de Ut-uguál. Reguladores de aT8l'iaa na. prlnclpalJi cídades da .unérlCa. Europa
,

Ad
• Áfrl()&.

carregamento, declarou a -

ministracão da Marinha Mer
cante. A> capacidade dos na

vios-petroleiros foi aumentada
. com a íntrodução.xle um no-!
vo tipo de convés, ��� ..",. --", .,.../II._ '<a "'W?IAt. ,.,..,."' ." ...,...�

AGENTE EM FI,mUANóPOLIS
C A lU P O S L O B O 8. C I A. - Rua Felipe Scbmldt, n, 3.

Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJA1, BLUME·

_ NAU. BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

�o�o
• •

fiua/ídaJrs.. '

,,��\.�,
RE"nER

Yi}w- SÊPNEV/lJErtlE t ECOffÔ!1/CO, [it-
J ,

(OI1EhOAfI/)O, JA, PAPA FESTEJAR

AS GI<AIf,OES IJATAS, 05 ArAt1AOOS

ART/60S REnnEQ- Vate(,Ntg�Qí[�to123
- Ecl1.xos do eme }lO'1(Y

I ---------------------

Casa de Secos e Molhados
Vende-se, por motivo de mudança do proprietário,

a única casa comercial da localidade de Córrego Grande,
nesta ilha. Vendem-se tombé.m uma. carreta com uma

parelha de cavalos e respectivos arreios. Tratar, no

local, cQm 1Qaquim Manoel Alves. V.• �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.

M'�ii!S!::.__._.'i __ �_s_ __ �_:r_:_.!22S2lE!i!!!2:t :Z:_� J!_'!:__Lat --._,

A «CASA NATAL� rua Felipe Schn:-idt, 20, acaba de
receber Formidavel sortimento �de sedu, e preços excepclo
nai'l ii partir de Cr$ 8/50. Aproveitem, pera as próximas

festas de Fim de ano ICasa Natal
Florianópolis 9 de Novembro de 1944

INão revelou
I

Velho hábito ...

,

4 • Cengressu
d B tlíd d I Londres, 8 (U. P.) - Falan-

.

Angóra, 9 (U. P.) - Os na,

e raSl 1 a e do hoje na Câmara dos Co- zlSt,as ve.em q�e Budapeste
muns em resposta a uma in- esta perdida. .E despedem-se

Sob o p�ílrud;::'l du sr. Intcrvcn- ,
- ..

t A tâ d maneir habitual S
Io r :"erl'U Hamov. realiza-se, nesta terpelação, O mmis 1'0 do r, en ao � � " e-

Cap ital, do dia 10 " 19 di) corrente, sír Archilbad Sinclair, recusou-Igundo, informações recebidas
o Quarto Congr('sso de Bras_itidade, se a revelar o número de aviões .pelos circulos húngaros de An
.que �ste ano. como nos tres, a,nos que os alemães estão ernpre- i góra, as formações de assalto
antertorcs, con I a com a par-ticipa- . t

"

t "

. 'lh'
çúo de prestigiosos elementos da gando no lançamen o de bom- hítlens as co�eçaram a PI ai

;,nteleotlwJidade cuturluense, os bas voadoras contra a Ingla- o Museu Nacional em Buda.
CAIRO, 9 (e, P,) _ Prossegue o ímterrogatór io dos dois quuis anuíram au convite que lhes terra. "deste.

judeus a.1ue assassinaram lorde Moyne, ministro re-sídente da
í órn dirigido para ':'�s(', f!lll. I .---------

(>rã-Bret· h' 1\1 'do O", t N' - 'h' , d' id d () muvimcn.lo : d'e brasi lidar!e que I: '

a11 a no . e ,I,? 11e.1 .e. ! ao a a l,nen�l UVI a,. e

Il'mpolga a a lm a uaci omul, morrucn-

�
�

'"

./
que esses elementos sai) membros da orgamzaçao h ebrá.ica te nesl c período de ameaças à exis-

()c.alie luta peja liberdade da Palestina, com a criação do Estado Ilência histór-icu dos }lUYOS de inad-

L �. Nacíonal Judaico, prometido pelos ingleses na declaracão Bal-
I vertida c()n('i�,ileia cívica. é digno ;'

"I' • O '. ' . '.
. .'. de t odo o WI)OlO e de Ioda a aSSIS-

/1,"Ul. � �n'üpnos assassanos. re�ol1'heee1ll. que a agiram como tênc!a. que, 'al iás, n áo l,he hão fal- / ;',/
I'f,Iúal1datanos daquela orgamzaçao terrorista, declarando que 'lado ela parte das autor idades e do '""

lutam pela Iíberdade de Israel. Prevendo novos atentados con- público,
ira os líderes antí-semítas a polícia do Egito ínícíou rtgoro- 0, prugrama das ('on.ferênei�s P_!1-
"

•

T
• - ".'

" .' xis i- nr {'slp ano, as quais se realizat-ão
8(IS mx estígaçôes no mterí or d_o p'�lS,. onde s� acredIta,.e t

IUO salâo nobre da Legião Brasiki-
rem outros membros da orgamzaçao Irredelr�tIsta hebralCa. ra de Assistência. paotióticamente
Cairo, 8 (U. P.) _ Confir- ..__,LO-J-

.........

D---A
...

S
...

--·C
....

A·-S·-E
....

M·-·I·R··A·-·S
......ow

c,eelido ))('Ia _

nobre Presjd0nci�l, da

n1a-se
. , ; .

A C()mL�Sa() Estadual daquctu í.nstí-

l' •
que. os assass_n�os, do mi- : O mais com leto estoque de tuiçâo, está assim org�iIljzarlo; =--..;-' II.ll�tl O residente bntamco no

13' d l' hPI' dão po-'.
Dia lO do ('orrente

..
as

2.
O

bO.l'as: I
.....V� , I

.f��Oriente Médio, lorde "Moyne.:
rms � m o � a go - "L'nidade pulitica". pelo dr. ,... #,.....

não foram nacionalistas egíp- idem .seI ,encontlado�, a preços Pau+o Malta Ferr-az.

cios e sim. br d d i convidativos, na LOJa das Ca- Dia 13. 1Is 20 horas: - "Cnida,lej IlIJ _

,
"

t' 1l?-emd .1OS Aumb os

I' semiras instalada na rua oons. g('ogníl'ica·'. pelo di'. Tnpi Bar.ret.o. lfILihA <ee�br,
�110Vlmen os JU aICOS. ca am Mafra a-A, I . l�i[; }4, às 20 h "l'!ls : - 'Til idade! ,-

--

e�es de confessar que perten- -- �--- eI111::a -, p�'II). dI'. Edgar �,aJ:rcto, "' t.m, ele uderam ao movimento "Sternis- It d t ,.J>J,H.l;):.as 2(1 horas: - l �Jdade """'"� �
• ....,.,.

ta" e tinham sido mandados II aca a ou em !�lst()I'I�'a ,pelo lf:'nente Clarno'
.

..

_

.tA .,..

. ' . _
(ralleUJ. fda Palestma com a mIssao ex· Londres. 8 (U. P.) -- Anun- Dia li, às 20 horas: -- "Cnidadc . . " 'U�n J!

pressa de liquidar lorde Moy· cia-se oficialmente que apare- "Jlwricar1n". ]leio jornalista José ..e 01ICI42 �, GQ. O' tMU' G.4U!It
n8. Deram êles os nomes de lhos "Lancaster" atacaram a rle Diniz. I I

_.

Mosha Koen e Itzka Charles usina de .petróleo sintético de Dí.� �H, .�s 20 lH:ras: -,- "Unidade
Salzamann, respectiyament.e, Homb,=:, hoje. �tc\I��Ttlca ,:�I� �)J�I;:sla

Osvaldo

Brasl·I-PortugalA Inll,rven.toria Ferleral conYida
Coisas

J. COSTA MIELLMANN
:!S �"lItf)ridades CIYlS, militares (' da r.-dade Rio, 8 (A. N.) - Segundo
"ctesiásLicas. a Legião Brasileira de '" anuncia um vespertino local,.l"ssist0,ncia, a Liga de Defesa Na" Quando um relógio público .,

�'ional, a Cruz VerIw�llla BI·aS.I·lel'!·,'I. Ja se encontra em mãos do
< possue mostrador luminoso. é

n invpreus<l, as associaçôes C:ul111� lógico, mesmo no escuro pode chefe. do govêrno o projeto do
niÍs (. esporth'as, os sindicatos, os ser consultado. Logo, o re16gio decréto-lei sôbre O estatuto (:'::;
·'s1abelcc.ilncntos de (lilsino e o pó- ao lado da Alfandega, que od· pe_çial dos portugueses do Bl'a-')llico cm geral paTa as confere.rjcias enta o saída dos diversos ôni· '1 b',lIbordi.nadas ao Quarto Congressu bus com «ponto»! no mesmo

SI, ern como o parecer que a

h' HrasiJ.idade l' qlle se realizarão locai. deveria merecer maior respeito emitiu o govêrno oe
w sede da Legü'io Brasileira de As· cuidado, evitando.ge que fique Portugal. Admite-se que a as
,js,lellcir.. às 20 horas dos dias 10. «apagado», como ainda ontem sinatura do convênio entr8 os
',3. 14. 15, 17 e 19 dó corrente. acontece'.1. d

.

tOIS governos es eja para mui-

P-a- tto-D -.I·nVeste· "10 rei Carol po����frn!� P7��i:����a dJo8�: jto breve.

I José Paulo Garcia e Marta I
ferido «ponto)}. um dos condu·

Com o Terceiro Exército

nOl'-j
Rio, 8 (A. No) - Um vesper- tores do empreaa Rebêlo - para

j'POÇOS d'a'guate-americ?Í1o, 8 (U, P.) - A conduz em seu bôjo o ex-reI Salum Garcia os quais aquele relógio não
Se quer mandar abri'r al"'um �,.::of

.

li T
'

E' 't C 1 d ·'·t partieipom aos parentes e . significa muito - fez saír o " .. v

O 'enslya O ercelfO xerCI O

I
aro se emorara mUI o pOU- pessoas de suas relações o

I
carro dos 22 horas. baseado, taça despesas inúteis cavando erro

amer�canoc etm �etz PUrossedgue co a9duí, donde .per:manec�rá até

I
nascimento de sua filha

.',
pode'se dizer; em rel6gios dos ;uCaAlquer terreno, Consulte ontl!5

com cres en e VIgor. m es- a sal a o pnmeIro naVIO, que HELENA próprios passageiros, a RLOS NILSON. que. por meio

pacho expedido na frente às 7 o conduzirá a Portugal, onde Já que falamos em iluminação de sondagem, a baixo preço, Ih"

horas da noite informava que pretende fixar residência até Fpolis., 8·11·44. pública, chamamos a atenção dará a devida indicação. Ele já
da D, O. P. para a ruo Hoepcke, fez, entre outras. Bandagens nas

mais 13 localidades foram li- poder voltar à Rumânia. onde se constroem os oficinas propriedades dos 1It'1I. dr. Othon
bertadas por três divisões do I Puerto Cabello, 8 (U. P,) -

5 v ,2
«Ford ... Ali, o "black·out" está I d'�ç�, dr, Roimu�do Santos. no

general Patton. A frente de, O vapor "Rio Tuyuima", que O Na tal no favorecendo os... menos reca- FabrIca de Anutoho Rominsl<y, no

operações foi ampliada para 43 ;conduz em seu jôgo o ex-rei ncuso -'ronll) tadoll, e n:io são poucos os indi- Cemitério Público, etc. etc. Inforo
víduos que se aproveitam da mações nesta redação.kms" entre Nancy e Metz. Carol e sua consorte madame Rio, 8 (A. N.) - Aproxüna- cit-cunstâncio. vexando o.. tran-

Lupescu, zarpou hoje de Puer- se o Natal que êste ano pela seuntes. Ontem. por exemplo. O Tom.-ganaParís, 9 (U. P.) - O Tercei· to Cabello, Venezuela, prosse- primeira vez será comemorado por volta das 22 horas, no meio
.

•••

1'0 Exército norte-americano guindo viagem para o Rio. Ca- por brasileiros. na f','en ..te d� ba-
fio da calçada em frente à Fá· Nova Iorque, 8 (U. P.) - A

ddI
-

- brica de Bordad.os, um dêsll�s '

d'
,

sob O coman O O general Pat- ro deu uma volta pela cidade talha da Europa. O Ministério «aproveitadores» ficou pleno'
ra 10 de Toquio anunCia que

ton avançou entre Nancy e Me- ,de Puerto Cabello e, conversan- ã·.l. ,I: fronánt.icz. já tomou pro- mente sob 011 farois do ônibus foi nomeado comandante da
tz, depois de atravessar o rio I do com os jornalistas, falou· vidências para que o pessoal da

do Estreito... E' interessante '1viação japonesa nas Filipinas
Seille. Patton investe para a lhes de sua pouca sorte em es- r._rc;a aérea, llL'.e Se acha Hilpe- ��:\r��td��';ro::�o.!:�!:���� o general Yasuji Tomigana.
Alemanha numa ampla frente peculações comerciais. O nobre nhado em operações de �uerTa que nem liempre o hábito faz o

Rno vale do Mosela, tendo con- rumeno contou' que, pouco ano na Itália, possa receber presen- monge .. , ejificaçãoquistado, durante a marcha de tes de saír do México, perdeu tes de suas famílias no devido .

dois kms., mais quatro aldeias. elevadas somas quando preten- tempo. He3ta apenas enviá-los
O nosso confrade sr. JOõ.o Frai·

C b M t'
.

d' lt· l'
,

I BAI FR·ACOS •
ner visitou-nos, hoje, pedindo nos

"omo se sa e, e z e o maIS Ia mu IP Ica- as na o sa. desde já à sede do Ministério, retificassemos a nota de seu ani
sólido baluarte da resistência """"w.- ....._••__........ "'.......-.-.-_-....01 à Rua do ,México, 74 _ 8t) ano AN�MICOS versdrio, ontem publicada, na qual
alemã, no nordeste da França. Em Vossenack dar, sala 802. Não deverão con- TOMEM dissémos ser êle «(Qssistente» do

ter e'ss t"·· UiIOhO Cr.Asal d. DEIP, quando 51. s, é, oH, Mencar.
"-----------�-.-- Com as fÔl'cas do Primeiro ,es prp$en es macenas m- II II III aU regado do expediente", achando-se

RITZ Hoje, 5" feira, às Exército americano em Terri- flamáveis, explosivas ou líoui- "SILVEIRA" aquele cargo atualmente vago,
11 e 19,30 horas tório alemão, 8 (U. P.) _ O das., Seu acondiclOnan}ento 'P8- �----�-...-...-...

Sessões Chic. exército do general Hodges. de- dera ser feito em. c�ixas de ,'! Gr.nd. Tónico ÚLTIMA HOR A
l,'ene

. �ux:ne e Gary Grant, na pois de sangrenta' e prolonga- 3�x15 � por 6. centlmetros ou i Até às 6 horas de ,hoje hovia�
di�ert1(ilSll�a comédla dOI cOlum·11 da luta no interior de Vos,;e- dlm.ensoes eqUIvalentes, esne- í No ValI-C'ano sido apurados para Roos�velt, . , ,

lHa. onde 1mpera o bom humor: �

cI'fl'calld I' t 'I 21897731
IDO :6 MOLEQUE TEIMOSO nack, obrigou os alemães a re- o-se

.

.c a,Ill:men E' ,o no-, . - votos e para Dewey ...•
CUP

No Programa: cuo em massa até a extremida- me do ,destmatapo. Os cItado:s: Roma, 8 (U. P.) -- O Papa
19158.625.

Reportagens de Folha CarioC!a n. 25 de léste da cidade. Vossenack, I
presentes poderao ser entre- concedeu uma audiência de • '

O'ues n d d
O graI. De Gaulle fará hojá im-ID F B)

,
uma das mais disputadas po- 1

b os, coman os _as 'lOnas meia hora, hoje, ao general portante discu!'tilo perante a A••
Noticiário Universal·. Jornal (!la I sições a oeste de Aachen, está I, e ba?es aereas o,u entao ser en- Narney, sub-comandante alia- sembléia CansulHva Francesa.

, Guerra ,- cam h d d t t d
Imprc5prio até 14 anos virtualmente em poder dos i

, !n, a. as Ire .alYl:en � ao o para o teatro de guerra do •

PrElços Cr'$ 3,00 e 2,00. americanos, que tiveram de en-IIMlmsteno c�m a mdIcaçao .de Meditenâneo, que se fez acom- F�l ex,:cutad� esta manhã ett't,

fI'.entar furiosos contra-ataques que se destma ao Pnmmro panhar do 'embaixador Myrron I
Par li. o JornalIsta Georg6. Suares,

RO,XV· Hoje, 58·feira, às alem-es ,'Grupo de Aviação de Caca. Taylor OCUSQd� de haver colaborado cott'!
a . _..:.

,.' os nazlstoB.
19,30 horas

Colossal programa N It
'

1- I
I' Documentário n 7 • Cooperativa

. a a 1a !2' TENHO FE' EM TI com Rosita Roma, 9 (U. P.) - As fôrças,Moreno e J08é Crespo, -

I
2' REMEDIO PA�A RIQUEZA com

aéreas aliadas do Meditenâneo,
Jean Hersholt, e Doroty Lowett. fizeram ontem cerca de 2.300:

Impróprio até 14 anoa saídas para ataques. I
, ,

Preço ún� Cr$ 2,00 i Q. G. Aliado �editerrâneo, 91
Domíngo., nó' Ritz,. Johnny Weis. I (U. P.) - Os, alIados captura-Imütler. em: ram San Rufflllo, na estrada de
TARZAN CONTRA O MUNDO rodagem Florença-Forli.

.

Ainda o atenlado do Cairo

(Engenheiro ' Civil)
,Issritório Técnico de C,onstrucão
Projptes, Orç:amen1o�, Adminh tração

.

Rua Esteves Juniór, 168, - Fone 733
.

FLORIANÓPOLIS

PARA FERIDAS,
E C Z E M A S,
INFlAMACOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS ,

ESPINHAS, ETC:

.'.'.
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