
o oral. Clark confia no soldado brasilelro
Santa Maria, (R. G. �o.�u1.�, l'm�SSiV3; a seu a::nigo particU�':H Ina maneira bO,ndosa e fidalgalr� mas alimentam as popuía- que pertencemos, temconüan-

1 C!J' N. P. A.) - o dr. .u0111- dr. �Ig-uel Meireles, prefeito ] com que os aliados atendem I çoes dando-lhes pelo menos o ca absoluta em nós e declarou
racio Borba,

,

tenente-coronel I �um,cIpal; ,Nessa epí.stola o los habitantes. famintos.. indispens�vel. É surpreendeu- não admitir a saida de nossa
chefe dO_Se.rvIço d.e Saude da llys�Ie médico pat:'ICI? fala - Os americanos - dIZ o te, maravilhoso mesmo o que tropa da sua divisão. Nós tere
F E B, escreveu mteressante sobre as populações italianas e 'dr. Borba - fazem guerra du- vemos - quanto mais avan- mos de acompanhá-lo até o

�
_.. _

çamos, mais confôrto e abun- fim",
_ •• - .---- - ----------.- _" o ---.- -- dância encontramos. Nós que

estamos na guerra não senti- O dr. Bonifácio Borba fala,
mos nenhuma privacão e por fim, no frio que chega, no
C0i11 os brasileiros, é t;l � confôrto. que sente a �ad� car

gentileza, que ficamos acanha- ta recebida de sua patna, no

dos, Tudo aqui é cronométri- ânimo forte. e .

combativo do

co, tudo previsto, tudo em s�ldado brasileiro. Tem ta�
abundância". bem saudades de Santa Mana

Mais adiante, num arroubo le o confessa muito sincera-

, .
'lmuito natural, diz o dr. Bani- mente a seu amiao. O dr. Bo ..

O .lUIS A.�TW() HLí.HlO lfE �,·\\T\ C\.'fUn\',\. [facio Borba: Inifácio Borba co�ta com vas-

Proprietário e Diretor-gerente -- ALTINO FLORES I - "Com orgulho brasileiro to círculo de amizades entre

I
constato que estamos corres-: nós, motivo pelo qual sua car-

--_.__ ... .--�.----...

;--------.-- pondendo. Basta dizer-te que .ta foi divulgada aqui, avivando
fl()rianÓ�olls- Sexta-f.!iiâ, 1 de Dez � nbro de 194'. i H. 9260 o general Clark, comandante saudades e tranquilizando a.

i em chete elo Quinto Exército a todos.
Ano xu i

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

A,a.D�a um, quir�. etro meio por· hora
MOSLOU, 30 (lJ. P.) .. .:, ATRAVESSANUO o DANuBIO LOM GRANDES EFETIVOS, O' EXÉRCITO RUSSO INVESTE, ATRA
VÉS DA HUNGRIA SETENTRIONAL EM LARGA' FRENTE, TENHO CHEGAnO A MENOS DE 80 KMS. no LAGO BALATON,

•

NO HISTóRICO tAMINHO DE INVASAO DA AUSTRIA. o AVAN(:O RUSSO ATRAVÉS DAS DEFESAS HúNGARAS ALEMÃS
PROSSEGUE NUMA VELOCIDADE MÉDIA DE UM KM. E MEIO HORÁRIO.

W•.Churchill falou aos «Comuns» �ris_e PcolUica IRetiram-se as relaguardas alemãs
�ondle�, 3� (U, P,) -. CJ;1,U:� "Wasl;ll1gton, 30 �U. P.)

. ,-- ltallaOà I, F'l�ENTBJ OCIDENTAL, 1 CU. P.) - Entre o canal em

��1l11 �ploveI�ou s.eu alllvel��_ �m�ul�aneamente, t;�m as de-
_ , I ;::,aal'l�llJOll _(' () Remo. ao sulesre de Hagenau, as retaguardas

110 ?ala fazer, perante a", \...Ja_ clarações �e ��1UlChll,1 nos C�-, .Rania. 30 (�, �).' O Sl� I alemãs estao fazendo a retirada ele suas prím cipais tropas, em
Il_la!a d�S ?omuJ.?-s, uma ....?�P� Il�uns, o g�velno norte-an-;e.ll- iI�anoe Bc:nom.l.,��ertou � c�n Jaco ela crescente perseguição da ala direita elo general Patton
siçao sôbre a leI de emprésti- jcano an�nclOu que os auxílios vite que lne dlll::on� o pl1�c�pe I ( elo a\'aIH'O da ala esquerda do Sétimo Exército Americano
mo e arrendamento. Começou de emprestimos e arrendamen- Humberto para a formaçaod?' .

. ,

por assinalar que a finalidade I tos serão reduzidos em quasí j novo_ gablr;e,te italiano. A SI-IA
·

d d
. - "

Iúnica desta lei em assegurar '50', com o fim, da guerra na Ituaçao política desperta gran- socle a e nao pune sem JU gar
a defesa dos Estados Unidos, I Europa, Ao mesmo tempo, as

I de interêsse popular. como

facilitando o esfôrço dos seus autoridades de ambos os pai-vnunca se 110.tou durante .J rei- 1'10 1 (I) N P L\) ....
�-. ,tO '. l'r

.

f' d '''. "

.

oedí ad d f', O
' " ... -.

- l_lll vespel mo lealZOU uma en-

aliados. O 1111 a gU�I:a. con- ses concordaram em impe 11 na o o ascismo.
A

povo (mete para saber se "Deve o advozado brasileiro aceitar doo
tra .a Alemanha permitirá r�-: ([u,e os exportad,Ol�es se apro- aglomera-se en-: torno da� í'esa de um PS ríâo naztsta " obtendo as se .uín: ' ,a a e

duzir grande_mente as necessi- i vertem das condições de guer- banca� �e Jo:'nals para saber
entre outras:

!.O professor l-lennes Lím s: �'O ��s. \eSl�ost���
elades da Gra-Bretanha quan-j ra para consegun vantagens elas "últimas", bêm como dOSiresa é saararlo te' nâ.o ')0. ",.

"a, "�o • lI�IO e.(c
to a muitos fornecimentos rei- I desleais sobre seus concorren- altos falantes colocados n_?s I clI:() J il�:' gSi.l va : "': dIf c�e sr t C.�S�dO . 0. _CIl11ll.l1alI�:a �,a.n
tos sob aquela lei. A prolonga-'tes da outra nacionalidade. pontos centrais de Roma. Nao,' -';::, cc ,

,

••
c: �sa ue ::.1.1. ores esproes e11C?nla mlIte

Cão da g'uerra - frisou Chul'- I,. Mesmo antes de derrotada a Jbstante, ainda é difícil qual-! tIl aç.1:l.d(� pp l.a co;�:,s['Jelen(' la patnotIca do _ad:rogado'. C! jmista
"

., .
." I ,en a1'11e11'O: eye ser eOlumltado o 'rnbunal d t',,, O

chill - torna necessano cnar Alemanha, as remessas que a quer prognostico sobre a sO-" 7 O'
• • ,.,..." .. :.

•

, .'. '.

e e 1ca,.' .

, certas facilidades para que a! Grã-Bretanha vinha receben- 'loção da crise, devido à

repen'-I
«c1\ o",ado II:lLO ".aloac:.e.�., '\.(,lm � clef�,Sct mer�nte aos cl�ml.

economia nacional inglesa
I
do sob a lei de emprestimos e tina oposição d!1 esquerda a �lOsO� ,.de ,��UalqUel. <;;);C18, 1'0: .mals t,o: pe.: �bJeto .que se]a_ a

Possa continuar eficiente, A' arrendamentos passarão a ser escolha de Bonomi. Numerosos .,eu U lm<
.'
O ad.: 0b�C,O Bulhoes PedI ell1as. A somedade nao

.,. d'"
, • _

"

b t d jVllne sem )\11o'a1' .

fadiga e abstmencIa, quan o, redUZIdas, devendo baIxar a orgaos da Imprensa, so re u o ' b

levadas longe demais, podem, cêl'ca de metade _para a guer 'I'::JS da esquel'�a, acu�a�-no' O chefe do
reduzir a eficiência dum povo ,ra contra o Japao. ,de estar a serVIço da dn'eIta, AbasteCimento
em guerra, pelo menos tanto I R 30 (A N) A

.

quanto outras formas mais �of' d �
"

ti ���1U
sensacionais de privações. De- ,�63 ex"ocll!l<i�oe{� em o!l1!4ubro ,Ia. c etIa dO eCrvl�od e

_ asde-
.

d d 't do R·eI'c11 paI'-
,.):

..

,_, UI. IV. ..... u.l. I CImen ° a 001 enaçao a

pOIS a erroa,

IM b'l'
_

E
,.

te da mão de obra precisa ser LONDRE�, 1 ((T. p,) - :::�(õgundo notícias de Zurich, fo- o llzaçao c.onomIca o sr.

liberada para fins civís afim Ira III c'Ulllpri.das ma is ne J I):� execuções em te1'l'itól'io da I �od?l!o Mota LIma, em. subs

de melhorar as condicÕes de I },lemanha, dUl'aIl,te o lliP,S de outuhro. Dos ,1\j:j justiçados 2!)g it!tUlçaü ao coronel Jes:-ll!lO de

alimenta.ção e alojamento e

I e.l'am
alemães, e os demais elll grande maioria trabalhadores Albuquerque, que segUIra br�-

refazer o"comércio externo brí- estrangeiros. I vemente para os Es�ados Um-

tA. A ,,1' Clmrchill IdOS. O ato teve a plesença do

P������ al,gu���I 'informaçõ.es I Urge a derr.ota do exér.cito alemão I:�;'d�����da��� t����� ��
sobre os resultados das nego- .

' Hio, 30 (A. N.) - Todos os

ciacões efetuadas nestas últi-I (2, Ci. Aliado do .Vledite1'l'aneo, 1 (D, N. P. A.) - "Não I�oto,. d� todos os .membros ,d�. jm'nais ('ariocas, matutinos e

mas semanas em Washington, '
ha verá C'oh:q)SO da Alemanha enqua,nto lla,O derrotarmos o

I
Comlssao Con�ultIva do SeI Vl- ,espertinos, l'egistra,m com pa

relativas ao� fornecimentos! oxél'('.ito. alemão. Apresentemos aos nossos infantes o quadro, ço de AbasteclI�ento, de ou- lavras {Ie grande ndmil'acão e

por empréstimo e arrenda-I exato da Rituação: o de que a Itália não é de importa;ncia in-Itras al.tas a�tondades e nume- silJ1j}utia o aniYersári<; de

mento depois da quéda de Hi:! direta, mas sim üireta no valor (�e toda a situação militar.

sai-frosos
Jornallstas, CllUl'ehill, que hoje completa

tler. Lembrou q.l!e aq.uela leI I bam os nossos SOldad.os que e�tao .ganha17�10 a guena tanto Entre P. Alegre
70 UlIOS {Ie i,1811e, na .plena pos-

não visa prestaçao de socorros i ('OUlO qualquel' hOl�lel1l na frente OCIdental -- dec,larOll o lll�- M t -d'
se dI' tôllas as suns faculdades

gerais nem a reconstrução de I recllal de campo 811' Harold Alexandrer, na fmtrevlsta de ho.]e I
e

.

ora eVI eu mentaIs e física/fi Co d01l0 dUlU

após-gueITa' por isso a Grã- à imprensa. P_?l'to Alegre, 1 (A, N.) ,linlllllismo que não encontrn

Bretanha não fez pedidos nes-
... ... __ . .. _ ._ .. ,

�s�a.o semdo estl�daclas a_s pos- similal' em qualquer outro JIO-

se t'd Fo' pore'm estabe-
o slblhdac1es da llllstalaçao de llWJn em flllalquer l}arte do

sen I o. 1, , l' I d' 'b t
lecido um programa dos em- O

_..... I LOJA DAS CASEMIRAS uma ll� l� e 0111 u.s e� 1'e lllulleta, e senhor duma vonta-

préstimos e arrendamentos Jogo na I Os tecidos adquiridos na Lo- l\1.Ol�tevldel� � esta capItal. Es�e de férrea e (lifiCil}Iinada, qUI>

para a guerra contra o Japão.A"- I ja das Casemiras, na rua Cons. rIOJetO SUl �lU
.

de estudos �el- lião (�ollhece desfalecimentos,
,,sem reduzir a proporção d�s rgeo.lloa Mafra, 8-A, têm Como ga:oo.ntia

,os p,elo embalXad(ol' _ BatIs:� antes encontra, nos obstáculos

seus esforços na luta do Pa.cl� Bue:10s Aires, 1. (U. P.) -- ia qualidade e a durabilidade, Luza::do, em coo�el�çao com <l;s com (lue se defronta, motho);

fico, a Inglaterra consegUl::a O governo �rgentmo_ acaba tlc �.ut01Idades lIrub.uaIa� e o.s elI- llll1'llI eU('orajauwuto e nova);

reconduzir parte da sua mao' decretar a mtel'vençao no;,; ca- NEninam avião llge,�,tes da. en�pI esa ll1tel cs�a- tlisllOsiçõe's parti a luta. Delf\

de obra aos trabalhos civís, sinos e casas de jogo no pais se perdeu
ela OrgaIl1Za(·1.�Jn Intel'naCl�- F�ltl('.se dizer que tem sido I)

Por outro lado, são esperados inteiro, declaran_9.o caducRs nal de. Al�to�us' -- Nesta ca�I- urtífice máximo da 'vitória tIas

determinados auxílios nOl'te- todas as concessoes para a Washington, 30 (U. P,) tal dOIS I e1)1 esenltantes da dIta Nações Fuidas Caml}eão in-

americanos. Repetiu Churchill exploração dessas casas, O�:; Foi publicado hoje um comu- empresa já realizaram dell1ral'- eonlunclível das liberf1ndes d.\

que até a derrota da Alema- móveis e demais instalações nicado oficial sôbre o bombar- cbes com o Departame,nrto Au- lIlo(·.I·áti(·lls que os g'overnos to-

nha entretanto nada disso po-jdos casinos e casas de jogo sào deio de Tóquio durante a nOi-1 tônol110 de Estradas de Roda- talitáriüs queriam esmag'ar.

derá ser realizado. Me�mo de- declarados de uti�i�ade. púbii· te de onterYl:' Diz a n?ta que gem e outras autoridades. gaú- Todos os llO"OS dal terrn, e,om

pois, a derrota do Japao deve- ,ca e, portanto, sUjeitos a desa- o bombardeIO se reallzou me- chas ('begando os entendIll1en- excepção, esta claro, dos nos

rá sempre ser o problema mais ipropriação. O ministro do In- diante o emprêgo de instru- tos a bom teJ'mo, fato que, sem sos inimig'os, l}ensam llOj(\
importante. Finalizou chur-1terior

fica autorizado a djS.- mentos de precisão, não sen- dlH.'ida alguma, contribuirá llf'ssa fig'ura sem plll' nn 1tistó.

chill assiÍlalando até que pender até dez milhões de pe- do observados os objetivos de- cOllsidel'aYelll1ente p a r a o ria {la. humanidade (le 110SSOS

POnt� se desenvolveu a comu- sos para o cumprimento deste vida às nuvens, Foi apenas maior incremento do turismo dins, (lue será redimida pelos
,nhão de interêsses e a inter- 'decreto, devendo a despesa ser ,fraco o fogo anti-aéreo inimi- entre o Uruguai e o Brasil. A (�an}lôe's das Nacões Fllidas íW

pendência dos esforcos de I ressarcida com o produtb da go e nenhum dos aparelhos base do custo da passagem de serviço tIa Hberdade de que

guerra das duas grandes co-l exploração das casas de tavD- se perdeu em conseq.uência de ida e -volta
.

será de' cêrca. de ('llUl'(�Jdll se fez o lítle!' núnu�"
mUnidades atlânticas. la�'em. ! aQâo inimiga. 500 cruzeiros, ro 1.

LOJA DAS CASEMIRAS
O mais completo estoque de

brins de linho e algodão po
dem ser encontrados, a preços
convidativos, na Loja das Ca
semiras, instalada na rua Cons.
Mafra,8-A.

o aniversário
de Cburcbill

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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santo do

o ESTADO-Sexta-feira, ,- de Dezembro de '944 3------------------------------�-=�==��==:::�==������====:::=�����----------------------�---

o 'Bxército e a carne verde, no Chile
SANTIAGO, 30, (J. R.) •• O PROBLEMA DA CARNE INQUIETA O ICHILE. O GOVÊRNO AUTORIZOU A IMPORTAÇÃO'DE
GADO EM PÉ DA ARGENTINA PARA SER ABATIDO NO MATADOURO CENTRAL, DE SANTIAGO, MAS VERIFICOU QUE
OS IMPORTADORES ESTAVAM DESVIANDO OS REBANHOS PARA AS INVERNADAS no SUL. DIANTE DISSO D,ETER..

MINOU o PRESIDENTE RIOS QUE O EXÉRCITO FISCALIZASSE o NEGóCIO E TOMASSE ·CONTA DO MATADOURO.

Lira T.. Clube�Dia 2,
-

sáb-ado .. ---Grallde soirée em comemoração à terminação
do curso pelas Professorandas do Instituto de Educação, às 21.30 horas ..

----

Pequenas O ESTADO Esportivo HOTEL DAS GALDAS DA IMPERATRIZ O
notícias Iatismo VENDA DE MOVEIS

Florianópolü constitui já apre- Quartos completos, para solteiro. com 7 peças. estilo I B. EDMUNDO CAMPION,ciável nú.cleo de ,entusiastas do moderno. Camas de ferro para casal e solteiro, com lastro de MARTIR2sporte da vela. E e sempre agra
:iálJel o aspéto dos «sb c rps» velas' arame, bem como muitos outros acessórios pertencentes àquele
enfunodas. céleres. nas águas mano flotel.
SQS das nossas baías. Quem desejar vê-Io s e obter informações. dirija-se' à
Aqui e ali. já mais dís ton tes da!! Rua FelIpe Schrnidt, 39, onde estão expostos.

,praias. pontos b..:ancos salpicando O PROPRIETARIO.o mar azul. Sao os «sharps» em
_

r::!��' eh��:!:t:e:eti��:��r�i:OS por

I Preco. único DOS mercados cODsumidores

nês.

Rua Conselheiro Mafra, 17

Segundo notícias do "front"
italiano, as fôrças brasíleíras
continuam atacando íncessan
temente as defesas alemãs.

Est.á sendo aos poucos me

lhorada a produção do carvão
belga, tendo sido reparadas vá
rias instalações extrativas des
sa: valiosa matéria príma.

*

dia

o dia l' de dezembro da 1581 é
um dos muitos dias que. hoje em

dia. provoca a repugnância de to'
do inglês culto. Naquele dia rea-

lizou-se, mais uma vez, uma das
brutais execuções inspiradas pelo
ódio contra a Igreja Cat6lica. O
Jesuita Edmundo Campion era a

inocente vítima da sanha da rnes

ma rainha Elisabeth, que, onos

antes. por ocasião de uma vísita
à universidade de Oxford, ímpres
sionada peJa brilhante eloquencio
de Edmundo. lhe tinha predito um

,

futuro cheio de ventura de gl6ria.
O jovem professor de então não
tinha ainda a clareza necessária
a respeito do anglicanismo. Mas.
quando. em consequenCÍa de séri
os estudos e de prolongadas ora-

ções, reconheceu que semente a

Igreja de Roma' éra a verdadeira,

I não hesitou. Foi para Roma, onde
entrou na Companhia de Jesús

I Os seus superiores mandaram-no
concluída a sua formação. de vol-
ta para a Inglaterra. Um traidor
entregou-o aos esbirros de Elisa
beth. A mesma rainha fez tudo
para levá lo à Glpostasia. Mas, nem
prorneseoa nem as torturas mais
crueis eram capazes de fazê lo re

negar a ccuso de Cristo. Foi con-

'denodo à morte e executado -rio

patíb�lo erguido na praça de Ty·
burn em Londres. Edmundo con

tava então 41 anos de idade.

O «ANITA». de propriedade do
-ir. Aderbal Ramos da Silvo. é um

belo barco de recreio, lançado há
pouco pelos Estaleiros Arataca.
Construíram -rio operários catari
nensell. sob a direção do nossa con

terrâneo sr-. Mario Nocetti. Ca
bem-lhes, pela magnífica apresen·
tação do «ANITA'). louvores muito
[ustos ,

HlO, 30 (E.) -- Revelou o coronel Jesuíno de Albuquer
que. n.a reunião da Comissão Consultiva do Abast.ecimento, que
o coordenador da Mobilização Econômica assinará um ato. de
terminando o sistema da paridade de preços nos vários cen
rros consumidores do país. Essa medida do coronel Anapío
Gomes, no parecer elo sr. Jesuino de Albuquerque, exterminará
o "leilão de preços" que agora se verifica no Distrito Federal
(; nos Estados, "desartículando os esforços das autoridades no

sentido de estabilizar o custo da vida "
.

.. Muito embora esteja a Grã
Bretanha mergulhada numa

tremenda luta pela destruição
dós exércitos de Hitler, está
melhorando suas tnstítuições
Internas, prmcípalmente um

amplo plano do seguro social.
'li'

'I'ropas norte-americanas eon
tínuarn avançando ao. longo de
tôda a linha de batalha, de uma

maneira esmagadora.
*

au�ndo teremos a finalíssima
de basque te? Dr. Laudelino' Solou, Gallotti

ADVOGADO
Rua João Pinto, 18 - (sobrado), Sala l.

tfiõhíQrmouGói"
- ....

nem GOU•••

Santiago (Via aérea)
Falando no Senado, numa in
terpelação, o ministro da
Guerra do Chile, general Car-·
rasco, declarou que não tem
fundamento .

a notícia de que
se haja organizado ali um
GOS - Grupo de Oficiais Se
lecionados, à maneira do GOU
arg·entino. - "Se os srs. sena ..

dores não consideram estas
minhas informações suficien-

I tes, estarei disposto a falar
em sessão secreta" � adian� Á�

.. ... tou o general� �_ __�__
,

-

Para as FESTt\S DE FIM DE ANO, a

CASA PERRONE
oferece à sua distinta freguesia o desconto de 10% em tôdas as

vendas à viste, durante a 2". quinzena de novembro e todo ()

mês de dezembro. Otima oportunidade para ad<iluirir os mais
modernos modelos de calçado para homens, senhoras e crianças,

além de ·camisas. r-ijames, etc.

Em principios deste mês. a Fede
ração Atlética tnarcou a realização
da partida final de basquete entre
os 2 Iíderes- invictos Lira e Ubira·
to.n, em disputa do título de cam
oeão citadino. Porém. por motivos

imperiosos foi" adiada a partida
<t$ine die». Os dias estão possondo
a não se vê nenhuma atitude dos
mentores da F. A. C. quanto ao

caso e já se notam amantes do
popular esporte a reclornar.
Cl'êmos que a causa desta longa

:iemora. não será por falta de cam·

pos de basquete ou falta de luz.
:>ual foi. pois o motivo que Irnpe-
diu a efetuação do eludida par- A.NI\'RRSARIO(il
tida? Por motivo do transcurso de seu
Ainda há poucos dias. ccnver- aniversário. será hoje muito feli

scmdo com os du etores do Lica e do citado o ar, Oscor Cardoso, proUbiratan. adiantaram· nos que seus prietário da grande fábrica de rou
dives» estão bem preparados. físi- oas bro.ncos "Distinta" e da mo
ca e ténicamente, a ponto de brin delar «Casa A Cop+tc l».
::lar aos assistentes com

sensacio-,
__

naa jogados na mais atraente.' O "lf' T 1 t' d S I
.

d b I d sr. n eu o en mo e ousa,parhda e o a·ao-cesto o cor-
t' f . ,. d f' Ht an 19O uncsormrrc a Irma oep-ren e ano.

k f h
.

Satisfeito com os declarações, c e. az anos oje,

ficamos agora à espera do enccn-

tro, que apontará o campeão de 44., O jovem Newton Cidade come

Estamos certos. pois, de 'que a I mora hoje sua data natalicia.

Federação tomará as necessárias
providências. Festeja hoje seu aniversário a

gentil srita Olga Cardoso.

A situação elas tropas do Oi
tavo Exército> na. Itália, nestes
últimos dias, melhorou bastan
te, em virtude do levantamen
to do máu tempo.

'*'

A Martnha Real Britânica
está rortíttcendo sobremaneira
as comunicações dos aliados
em todas as áreas de batalha
do mundo.

I Engenheiros britânicos in
rentaram novo tipo de máqui
na de tecelagem, considerando
o melhor engenho desta natu
'reza, Jamais produzido.

*

Cerca de 15.000 firmas bri
tânicas estão contribuindo pa
ra o esforço de guerra da Grã
Bretanha, em se lhe produzin
do aviões dos tipos mais avan

çados e varíados.
'*'

Navios de largo raio de ação,
da R�aJ. Marinha Canadense,
est ão se preparando para
transladar ..se para. o Pacífico,
onde participarão da ofensiva
aliada contra o Impérío Japo-

CLUBE DOZE DE A<iOSTO
O jovem Enio Carneiro da Cunha

A V I S O
Luz faz anoa hoje.

•

A Dl'r'etorl'a do Clube 12 Ocorre hoje o natalício do [o
vem Abelardo Elói Garcia. comer

le Agosto comunica aos crnrro,

;enhores Associados 'que re --

solveu transferir a "80irée"j . TrQnscorr� nest� da�a o natalí·
CIO da menma Lea. fIlha do sr.

do dia 25, constante do

I Jaime Nascimento. �unCÍonário da
programa de festas do cor D.R.C.T.
rente mês, para o dia Iode -r--

dezembro (sexto- feiro),
.

a I f'lajanteu
qual será levada a efeito Relação dos possoqeiroa qu� em-

. barcaram nesta ccprtc I dIa 2S
em homenagem às díplo pelo avião da Cruzeiro de Sul.·
mandas de «Colégio COToção para o Rio de Janeiro: Arcy Teno
de Jeaús». 3 v alt.·3 rio de Albuquerque. para S. Pau
.._...,...__.._.._...........,..___ __ lo: Iacob I.orge José, Jayme Wass

mcnn , Jorge Humberto e Léa Te
rezinha José; para Curitiba: Af

)00 alunos
I
fonso Harry Heller e Osmar Voz

- Rocha. Passageiros desembarcados
Porto Alegre, 30 (A. N.) _. na mesma data.

.

O EstadQ vai levantar nesta I De Porto Alegre: Alberto �anclo
capital mais dois prédios com

Botelho e José Mascos Coutmho.

capacidade para 500 alunos I CASA MISCELANEA, distri·
cad� um. Es�as es_colas rec�-II b':lidora dos Rádios. R. C. A
berao as deslgnaçoes de RIO

I
VIctor, Vávulas e DISCOS.

Branco e Venezuela. Ru� C· Mafra. 9

A tuecia vem de encomen

dar um grande volume de arti
gos britânicos para seu uso in
terno, o. que veio aumentar
f:ol<:msivelmente a importação
dêsse país, com artigos brítâ-
nícos

Estão sen,do concebidos no

vos planos na Inglaterra, afim
de aumentar 09 stndicatos nas

colônias britânicas.
>II<

Cada um para

Patriotas dinamarqueses a

tearam fogo num grande depó-
9,ito de nafta al'emã, que esta
va sendo cuidadosament:e guar
dada l1um aeródromo da Dina
nlal"Ca.

GrandéS foru13,cões aéreas
aliadas estiveram 111inando as

ágnas do Drunúbio, o que veio
dificultar ainda mais a. navega
ção alemã naqu.ele importan
te artéria fluvial.

.. "---- .. __ ._Â
�

él)mlSa;,·avG�;V8t8�� ·Pif;me�
Meiasd"a. melhor·es, p'elos me

Dore.. prtl.çQI 16 na CÀSA MIS

Clú('N'EA - RuoC. Mafre, 9

Ao Público
Tendo o Padre Lourenço Miglio

re revogado a procuraçâo particu
lar que me havia outorgado em
23 de Agosto do ano em eurso, se

gundo Edital publicado em o nú
mero 2864 do "Diário Oficial do
Estado", declaro. para os devidos
efeitas. que NUNCA FIZ USO da
citada procuração.
Declaro, ainda, a bem da verda

de. que nunca tive transações com

a firma A Remôr & Cia.. da cida
de de Laguna. nem mesmo como
eventural procurador do predito
Padre Lourenço lVIigliore.
Florianópolis. 29 de Novembro de

1944.

Joaquim Simões.

MAl LLOT

JfEIIIIEII
=QUALIDADE
Aceitamos encomendas

AGÊNCIA;
Rua Padre Miguelinho, 23
FLORIANÓPOLfs

As anedotas e pIadas aparen·
temente Ingênuas são grande!!
armas de de�agregBçãn maDIf):
Jada8 pela "qufnta·coluna".

VENDE-SE a propriedade
n.? 46. com

46,S mts de frente para a rua
Padre Roma (esquina Cons,
Mafra). Informações com o Dr.
Rafael C. Lima, na rua João
Pinto, 18, ou com o proprie-

l târio Francisco Taranto (Co-
queiros). 8 v. alto - 1

o PRECEITO DO DIA
Quando as vacinas "pegam", o

indivíduo fica protegido (imuni
zado) contra o varíola e o alas·
trim. Essa imunidade geralmente é
longa mos nâo se sabe quanto
tempo dura.
Procure manter-Ie imunizado

contra a varíola e o ala9trim. evi
tando tudo que possa contribuir
para que suas vacinas deixem de
«pegar». SNES.
----------.----_.- ..... �

,
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Natal ! . . . Não compre sem . verificar os preços
do grandioso Novo Sortiluento recebido pela I

Casa Ho ruanos I

estampados chineses préprios para modelos
«Madame Chiang-Kai-Chek»

Rodiers - Tafetás .. Organsa ... Chantuog ,., Sedas em cortes - Gabardines
Jerse! aveludado para vestidos. em muítas eêres .. Peter-aans- Bôlsas

_. M�iHS" Sombrinhas e muitas outras novidades.

Preços extremamente
Rua Conselheiro Mafra 26

Apresentamos:
I
I

tP

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
•

ldiema. por
tuguê., espa
nhol, francê.,
inglês, etc.

Romance. Poesia, Religião, Aviação,
Matemática, Física. Química, Geo
logia. Mineralogia, Engenharia ci

vil, militar e naval, Carpintaria.
Desenho. Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade;-- Rádio, Máquinas; Mo
tores, Hidráulica. Alvenaria, Agri'
culturo, Veterinária. Contabilidade,

Dicionário.. etc. etc.
,._w_�.....- -J*w - __...._-__.:"._...-_-•......"..

MACHADO & CIA.

LIVROS

.�
•.. �,'/:..�: ..

-

.•.....
':, . ,'. ,.=:.-

•.•. : ••. '.:.•... _.'.::. _.=-.�.:_.o-.'•.•••.

_ ..
-

.. --
.

;D'.:l.'1l.0 s1'
QuÃDEODO�O,33
rl01ln:lI1ÓPOllS

Agências e Representaçõe. em GeraJ
Matriz: Florianópoli.
Rua João Pinto, n. 5
Caixa Postal, 37
Filial: Cr-esciúma

Rua Floriano Peixoto, ./n (Edif.
Próprio). Telegramas: "PRIMUS"
Agente. no. principais município.

do Estado

I

baixos

Telefone 1288--

SEJA PROPRIA

LOJA DAS CASEMIRAS
OS tecidos da Loja das" c«

semiras distinguem-se pela orí-

\ginal
padronagem e pelos pre

ços excepcionais. Visite-a sem

compromisso, na rua Cons.

������������-����������������������������-�������Mafr-a_,8_-_A_. __

A Itália sob ii praga nazi - fascista'
Rio (via aérea) - Os jor- 'I' forma, no seu processo de van-I f'óssas Ardeat ln as, nos subúr

'luis cariocas deram destaque dalismo, as galeras do lago loios de Roma. Em conseqüên-
à parte da entrevista em que o Nemi foram por êles incendía- cia da morte de 32 soldados,
ex-embaixador do Brasil junto das, sem que dêsse procedi-Ina via Razella, os alemães di- Dia

à Santa-Sé, sr. Hildebrando mento 111es adviesse nenhuma i rtgíram-se para o local acima Dia

Accíoly, fala sôbre a situação vantagem de ordem militar. menctonado (' indistintamente Dia

do Vaticano, durante a ocupa- Mas, essas coisas perdiam ele sacrítlcarum mais de quínhen-
cão alemã. Disse, a propósito, importância e significação di- tos Ita.lianos, que nada tinham

que realmente o Sumo Pontífi- ante dos fuzilamentos .em m:1S- a ver com a questão,
CE' recebia os soldados gerrna- sa segundo as normas da "jus- Conclue, Iógír-amente, o e111-

TESOURARIA

UIOS, mas, ou porque não se tíça de refens". Recordou um1llaiXadOl' Accioly:
-

r Movimento 'do mês de Novembro

portavam com o devido respei- ep,is?dio. ma sua �pinião" l:r:ais -:-- É _fáCil, daí. imaginar .::_1 RECEITA
to, ou por outro motivo, essas rragtco do que o celebre fuzlla-! satI,sfaçao com que f�]'am Te-I Saldo de outubro
visit as não tinham repercus- mento dos trezentos e tantos I cebidas as tropas aliadas na Mensalidades e rendas eventuais
são. Contou, então, que os ale- refens dé Roma. Foi o caso das: sua entrada em Roma. i
mães nem sequer se ajoelha- -----

vam diante do Papa, e, segun
do se afirma, faziam a sau-

.

dação nazista "Heil Hitler"
na sua presença.
Outi'ota.nt.o, como êle próprio

teve oportunidade de verificar,
�"prE's:.'ntr1Yam-sp "armado""
diante de Sua S�n.tídade. Refe
riu-se ainda às violações pra
tícadas em alguns edifícios ou

colégios pon.tiffcios.
De uma teíta, exigiram dos

judeus que se encontravam re

fugiados em um dêsses colé-'
gios, cinquenta qudlos de ouro,

para que não fossem tedtos

prisioneiros. Os judeus atende
ram a exigência. Os alemães

alrga1'ani que êles tinham fei
to a entrega de apenas 45 qui
los, Novamente, os judeus sa

tisfizeram a diferença de 5 qui
los, Tudo em vão. Pouco tem

po depois, as tropas nazistas
foram de casa em casa e leva
ram-li os todos, , .

A Itália pagou caro a loucu
ra de Mussolíuí. Sua situação
é hoje deplorável. Pr-inoipal
mente, a região que se estende
dE' Nápoles a Roma. passando
por Palermo, está completa
mente arrasada. Zona de in

tensos combates, onde os bom-

�)����_���l�e��:l'e�l���,u���a�çã� .� S' ·'UDU.�.I'. ! 11, ,'l-ii) Jllll.�" 11«orno se isso não bastasse, a i"- a .U , l-\. i' I. .oi ., Il
�'�""W>�

devastacâo foi completada pela --...--------- ........."""""""'..... _,"'""....--

poHtica' de "terra arrazada ",
adotada pelos alemães, com 1'e

q uintes de pura perversidade.
Contou, a propósito, várias
passagens que ilustram perfei
tamente a que ponto chega
ram 1)3 alemães nos seus re

oursos de perseguição e cruel- I
rlade. Assim, por exemplo, à Imedida. que iam encontrando
as oliveiras italianas, que, co

mo é do conhecimento de to

dos. levam vinte RIWS para
frutificar, cortavam todas pela
raiz, afim de impedir que bro- I
tassem novamente. Da mesma

SUA

,. tia sofrimentos que
fazem envelhecer. E as

Senhoras, que deles pa-

sadélo para suas vitrmas.
Defenda-se contra esses �o-

Inrnentos, que sao eVlt<1Vt)IS

Use A SAIJOE DA MULHERdecern. o sabem muito bem.

Taes seio as Irregularidades Regulador. toruco. anti dolo-
no funcionamento cio 'deli' raso, o poderoso rememo

cada organismo feminino,
como excessos, laltas, pe-

traz no liame o resumo de

suas Virtudes. A SAUDE DA
fiados dolorosos. que tornam
certas fases do mês um pe-

MULHER e urna g3ranti3 dt;

snude e bem-estar

_A]�)V(_) ��
1- -])(')Sli- r\ _ _ . __

Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA
Dr. r. ] DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8 (esquino I
Felipe Schmidt). C. POSTAL: 140. I

......

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA fARMACIA

I•• CODlelheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
E.tre,a I domicJ1i. \

CLUBE 15 DE OUTUBRO
Fundado em 1921

Programa Social para Dezembro
10 Domingo - Domingueira com início às 20 horas.

Natal - Soirée Infantil das 17 às 20 horas.
São Silvestre - Soirée das 22 ho ras em diante.

Para esta testa, as mesas poderão ser reservadas ao

preço de Cr$ 10,00 cada uma.

25
31

DESPESA

28.853,10
5.310,50

Cr$ 34."163,61
.....m--·--·_�

Orquestra
Ordenados e comissões
Aluguel da séde
Nicoláu Buatim - nota

1.150,10
854,10
600,00
216,00
180,00
12500
120,00
118�o
72.00
76,00
15,00
19.90

3547.0U

Jací Daussen - nota -

Kosmos Apostolas - nota -

Aliança da Bahia· - capitalização
Luz e telefone
Previdência - IAPC
Livraria Progresso - nota
Guarda noturno

Savas & Cia. - nota -

TotaJ da despêsa
Saldo para Dezembro
no Banco N. Comércio
em Caixa 30,616.60

Cr$34�:6()

28953,10
1.663.50
-

Os documentos disposição dos

194'�·
Artur Gervásio Pires

! o Tesoureiro

A Pomada Man Zan lhe dará o alivio desejado,
"

combatendo as dôres e. os pruridos, desconges
tionando as dilatações. Graças ás substancias
de real efeito antiséptico-bactericida que entram
em sua fórmula. a Pomada Man Zan previne as

infecções e o aparecimento de outros males ain
da mais graves, decorrentes das hemorroides,
A venda em todas as Farmacias em bisnagas
com cânula especial para facilitar a aplicação.

(Um produto De Witt)
.:1

I ---

Curso de Admissão
AI, a série ginasial

Funcionará, novamente, durante os meses de dezembro e

janeiro. o CURSO DE ADMISSÃO DO PROF. CASCAES. êste
ano em colaboração com o prof. José Warken, ambos profes
sores do Colégio Catarinense .

Mensalidade de Cr$ 50.00.
Matrícula aberta, diài-iomente, das 18 às 19 horas, no

Curso de Humanidades, na rua Trajano, 36, ou no domicílio
dos respectivos professores·

NOTA: A primeira mensalidade será cobrada no ato da
matrícula.

� I .
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Casa Natal
A «(ASA NATAL», rua Felipe Schmtdt, 20" acaba de

receber formidavel sortimer to' de sedas, a preços €XcepClo

ns is , a pHtir de Cr$ 8,50. Aproveitem, p er e as próxíma�
festas de Fim de ano I

._-- ._----\------_._-_._---_. __ .. _----_. ------_.
__ ._ ....-_.-------

.__ ..•_-----_.

I
I

I
fremores dos
Japoneses
Sidney, 1, (SIH) - Infor

mam de Melbourne que, fa
lando pela emissora de Bata.
via, o tenente-general Karna
kichi Harada, chefe das f'ôr.

ças militares nipônicas de Ja
va, manifestou temores de que
os aliados possam invadir a

ilha. Embora repetisse as ha
bituais proclamações de vitó
rias dos japoneses, o receie de
uma invasão aliada contra Ja
va ficou claramente expressa

em sua declaração, que' é a

seguinte: "Embora tenham s\
do infligidas arrasadoras der
rotas ao inimigo, em Taiwain
e Filipinas, suas tropas pode ..

riam invadir Java, alterando,
assim, toda a situação ela
guerra" .

Trigo da
Argentina Ontem à tarde foi festivamente i

��ão P�LUlo, 30 (A. N.) - Du- encerrado o uno letivo do G. E I
nwte a semana compreendida "Lauro Müller e do, Escola Com i
entrE" 19 e 25 de novembro E'll- plernentar. onax,?' I·
1-, ....., ... O p r-cqr-o rn o r:'ct modesta mos
,raram no porto de �al1tos I) lindo f6stinho foi rv.u ito aplaudi:
vapores procedentes da Argeu-I' do, deI.? fcozendo pc r te o d is cu r s o I

ti na com carregamento de da compl"mentori3'�':> I l su Ferc,,":, !

J.L976.JGi-I quilos de trigo em,que Ic lc u crn nome ,de meis 19'

'.

-

h • 'colegas su as , ontem d ipl orno do.s.
,,1'80.i> .l.nOO. sacos de f�l'l1lha I A entrego dos d i p l c rrio s foi feita
de trtgo, pesando ::50,000

qm-l
pelo sr, dr El p idao Barbosa, dire

los. tor do D. E. e pelo sr , Osvaldo Me
--- -----_______ lo, tendo sido servida aos p resen I "

�e8emb�rque I tes, logo após, u rnc mesa de do- Altos o iic ie is n e z is tae, cep t uredo« pelos pa

.IlJ u ces e. go�osas .,

triotas hanceses na ,bataU1a de lil:e:·taçã� de P,�rís. m_a,�.

b
I HOJe. as 7 hol'�s, o d i re t o rci _ao I cham pelas ruas da cida de , sob a vigilancia dos Meouis";

e reem arque I ;��:smi::�a�:e�'���n��s g,����O�"1 (Fôto da Inter-Americana). O graU. De GauHe
Londres, 30 (D. P.) Um la terminação fe1l7 do ano Iet.ivc . 1'''--' �

d J
-.. Edalingrado. I (U. P,) -- Depois

despacho da DNB, captado eml·�------:'-·---·
- _ .. -----

I t uído- O COln O apao 1 de visitar esta cidade, hist6rica

Londres, diz que fôrças britá- Ealeclmento I"'_' . .
,pela resistência (la sítio alemão"o

nicas desembarcaram ante--I �, I Weehinp ton, 1 (U.P.) - Um porta voz oiiciel declarou I g.ral. Charles De .Gaulle prosseguIU
- � -- Em quarto reservado do HOSPI- I

_ -I- ' ., t d ,vlagem com d es t irio a Moscou,
ontem na ilha de Piscopu no t 1 d C id d f I t I que o japao, ao con trerio, esta longe do esgotamen o os

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

, a e an a e, .0 eccu on em o
, ., " . , A

•

7h
-

dQ

mar Egeu. No entanto, apos sr. Antônio ParÍsio de Barros e I �eus recursos cornbe tivcs, Os ruporucos ten: -r �11 oes �

rápido e violento combate as Silvo. ccrretor da Cio. Paulista de : riornene em arznas e poderão lançar mãe, imedis te tnerit e ,

unidades aliadàs teriam aban- Segures e que muitas reloções con de mais 2 milhões, não falando nas enormes reservas que
- tava nesta praça Seu enterro efe

d
- d '�d I

Clonado novamente a ilha. t _ h' , 10 1 po erao ser recruta as nas vastas regioee ocupa as. sso
uou se oJe as l.oras. , 'd'

.

ti
___iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiii'iiiiiiãiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilEi----------·-· deve servir de adventência aos que formUlam 1 elas o t-

I''''
., = IlIIIlIlZ�11 --·...

·_."Il(11
mistas à cêrca da guerra no Pacífico.

O proprietário do SALÃO RECORD o vi s o à sua
,

distinta f.eguesia que dispõa de rnc n icu r o s , !
.

poro atender, com p r-e s tv zo , a toilete de unhas I
�,,',';.

e pen te n doe , as qu o is t om laêm se r v e ro , em horas "

� marcados, no prédio do Salão, ri . 21, na Praça � I
15 de Novembro - Telefone, 1696, � II � I,.�;�����i�N==�=���������#�QW��������...��v�����

j�::::ê�nicado iCO���c�r,ado I
Washington, 30 (D. P,) ___I. ��ltaL�za, �� ,A. N./ - R:�-I

O comunicado japonês sôbre \iest�u-ser�e ,ol.�n�e �Illhantls-!
o ataque de ontem admite que �no a _ce_ imorna I ealízada na I
durante cêrca de uma hora os �an�a de ontem na .base d.o I
incêndios lavraram na. capital, CO�Olete, nf �Ual'r fOI co��;� Iantes que pudessem ser con- cOla�o peio bove.n�� no_t:
trolados. Com efeito, depois am�::lCan?" c�m a Ol�em .

0.0 I
de informar que os ataques se ,���Ito �llltal, o gen�ral Flan-' '

realizaram às duas horas e de- ! CISCO GIl Castelo, �lanco, �_o .. ,

pois, novamente, das 4,45 às m��dante da Décima Reglao I
5 horas da madrugada, o co- I

Militar. I
municado diz que "por volta i C f- d

----.-

Irias 5,30 foi possível controlar!' 00 Irma fi
o �ogo". Ainda seguI?-�o Tó� I Washington, 30 [U. P,] -- O Con

qUlO,O numero de avioes fali gresso confirmou hoje, paI' 67 vo

apenas de 20, os quais entre-I
tos contra 1, a nomeação, feit�

tanto sobrevoaram a cidade p�lo preso Roosevelt, do sr, ;;�tet,'
d· t

'

d 4 h
nlUS para o cargo de secretarlj oe

uran e cerca e oras, Estado.

Florianópolis 1 de Dezembro de 1944

LIBERTAÇÃO DA FRANÇA A htografiâ
mostra o Gen. De Gaulle passeando pelas •

ruas de Bayeux, acompanhado pela multi·

dão en tusiasmada (British News Service).

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

:i: "E)")U OOENÇA
.tnTO PERIGOSÁ
P.il.Á A J'.il1ÍLlA
K PAllA A UÇi.

!Vida escolar

I
! I mmiIJII:mijIU!iJ!11
I �taque inúmI Saipan. 1 [U. p.·1 -. Os j o ponesas

Irealizaram contra o oe r
ó d rorn o

I
de�,�a ilha um ataque aéreo

..
com

nvroes vin dos das
í

l ho.s Bonln a.

150 milhas rno is ao norte. As bom
'las caíram longe do obje+iv». Foi
ierrub.ldo um aparê'ho atacante e

JNvavelmente outra mais foi des
truido.

'lovo gabinefe
polonês
Londres, 30 (D. P.) - Anun
ia-se que foi formado hoje
lOVO gabinete polonês, chefia
'o pelo Sr. Archívsky. Faltam
cinda detalhes a respeito,
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Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral de Adulto.
Doenças das crianças

Laboratório de Análise.
clínicas.

Consultório: rua Felipe Sch
midt, 21 laltos da Casa Pa
raiso], das 10 30 ás 12 e dali

15 às 18 hs.
Residência: rua Vise. de Ouro

.

Preto. 64.
Fone: 769 rmanual I

-

J. C'OSTA rELLMANN

el'fl Hoje, 6a feira,
19,30 horas

Colossal Programa
l' Artes. Culturas e Tradições

(Cooperativa)
Z· Orquestra Sinfônica Juvenil da

California - Short
3' Agencio de Emprego - Short
4' Duelo entre Galãs - Comédia

Buster Keaton.
5' SEMPRE EM MEU CORAÇÃO

com Gloria Warren.
Impróprio até 14 anos

Preço único Cr$ 2,00,

noxy Hoj e, 6" feira, às
K 19,30 horas

Colossal prO(JNima dupla
1· Atualidades Atlantida n, Z4·DFB
2' Ann Neagle num drama de amor

e heroismo MULHERES COM ASAS

3' John Garfield e Maureen Oho.ra
O BEIJO DA TRAIÇÃO
3 beijos." e 3 mistérios ...
Impr6prio até 14 anos

Preço único Cr$ 2,00

Domingo. simultaneamente. no

RITZ e ROXy, Errol F1ynn, Do
naid Reegan e Nancy Colemanll
tom: flJGITIVCS DQ JNFERNO,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


