
,o oral. lontgolnery' e o ceI. Almeida
LONDRES, 2 (U. P.) ..• DE HERNI TOSTI RUSSEL --- A UNITED PRESS ESTA EM CONDIÇõES DE INFORMAR QUE O
ADIDO MILITAR BRASILEIRO, CORONEL ALME1DA, RECENTEMENTE SE ENCONTROU E PALESTROU DURANTE 5 MI
NUTOS COM O GENERAL MONTGOMERY, DURANTE UMA VISITA DE SETE DIAS) FEITA PEtOS ADIDOS l�nLITARES
A�IADOS NA· FRENTE OCIDENTAL. MONTGOMERY FEZ UMA SÉRIE DE PERCUNTAS SôBRE A FEB E FAB� TENDO
REVELADO GRANDE INTERÊSSE NAS RESPOSTAS DO CORONEL ALMEIDA. MAIS TARDK, ALMEIDA DECLAROU, A UM
AMIGO QUE MONTGOMERY lHE PAREtEU UMA PERSONALIDADE EXCElENTE. ENTRE AS IMPRESSõES DO CORO·
NEt ALMEIDA SE INCLUE A SURPRESA QUE tHE (:AUSOU A ESTATURA DE "MONTY", A QUAL SE LHE AFIGURAVA

SER ENORME; MAS, NA HEALIDADE, f� NORMAL
__. �_.__ . __._------ ._---_._-----_._---------------------------

Os pontos-de-vista da Grã-Bretanha
I Roma,l (U. P.) - A sítua-t nístas não apoiarão Bonomi.

II t:ão llulÍtica na Itália complí- Enquanto isso, na Câmara dos
.

eOll-se ainda ruais e tudo indi- Comuns, em Londres, o major
I «a qUE' a crise se manterá 'por Anthouv Eden, ministro do

i algans dias mais. Bo'norní não Exterior, fez uma exposição
I conseguiu o apôio- de todos os sôbre o veto britânico ao nome

_

IPartidoS políticos, já tendo do conde Sforza para o cargo
ocorrrdo um incidente violento de ministro do Extertor da Itá

j unire monarquistas e COlllu-llia_ E disse que, a seu ver,
_-'-------

----------·-'---1
nist as. Êste incidente, cujas Sforza havia agido contra o

Ano XXX I Florianó� olls- Sábado. 2 de Dezembro de 1944 i H. 9261 ;ollse(��i('_ncias .não foram aín- govêrn o de �.ollomi, que yres-i da definidas, faz temer uma tara leal apoio aos aliados,
--- I agitação popular. Decidida- cumpríndo suas obrigações.

Conqul·slas dos IlIlugoeslavos 10 sentimento mente, os socialistas e 'COl1lU- F'rizou ainda qU�l�� a��eScpei�:��
anu:c�:�!E�; �ó���sPi1,g0es?av��sm:a���?s�a��,:���n:,;z�:it� I d�t1!���it! "��� P.) -- t�:�i���;��:��rr!�it��
sul de Belgrado irrompendo em dois pontos fortificados iní- 10 doutor Moses Goldrnan, lativameute aos governos dos
migas no rio Drina e sitiaram a cidade de Sjenika. O comuní-

; chefe da delegação argentina países libertados, Eden assina-
cada, que foi transmitido pela rádio Jugceslávia Livre, asse- e o doutor Natalio Bernian, lon que "os britânicos apoia-
vera que as tropas jugoeslavas, operando ao lado das fôrças chefe da chilena à Conteren-

russas, libertaram tôda a província de Baranya, onde se e11-, cia do Congresso Mundial Ju- rão ma Bélgica o govêrno que

contra a cidade de Pecs, Hungria; porém, ainda não está da- cleu, que hoje encerrou seus coutar com o apôio do povo

1'0 se a parte libertada pelos jugoeslavos é porção de terreno trabalhos, fizeram declara- belga". Afirmou ademais que

húngaro. Novipazar fica 40 l�ilhas a sul de �raljevo. _

Elimí- ções à impr�nsa norte-am.e�'i-I a Inglaterra não tem intenção
nando pelo menos 450 alemaes, algun� co�tmgentes .J�gJes- ca.na. E confessaram-se satE-,

de organizar governos sejam
lavas irromperam nos centros de Rogatlca, Llmu e Bovíja. i Jeitos com os resultados da da "esquerda" ou da "direi-

I reunião. Berrnan disse que o I
ta". -o govêrno Pierlot foi

A polícia caça colaboracionistas I��ngà��so Is�::�iit'��O�e\��d�; I
• - ��fi��::e�t�1�1���[�n�40e �i���

ATENAS, 1 (U. P.) - A policia travou, de noite, um com-Imundo sôbre os assuntos in-I ProJe�ao de filmes conta com o apóio de todos' os

bate com indivíduos que tentavam fugir. Eram 8 os colabora- !ternacionais e Goldeman ma-] C? Inst.itu,to �I:asil-�stad?s partidos, sendo assim um glb
cionistas que fugiam num automóvel em disparada pelas' nifestou que os trabalhos da [Unidos rara exibir l�oJe, .

as vêrno representante do povo
ruas de Atenas, sendo interceptados na praça da Concórdia. conferência esclareceu o senti-119,30 h9r�s, uma sessao cme- belga". Em seguida, Eden pas

Quatro deles conseguiram, mesmo. escapar; mas, outros to- .mento do povo hebreu sobre o !matografl�a para s�us assoc.la- sou a focalizar o futuro da Ale
ram detidos ao cabo da luta em que um policial foi morto e· estabelecimento da comuni- ; dos, em vista de nao ter sido manha e manifestou que" o
três feridos. Eram os 4 detidos membros dos chamados Bata - � dade semita na Palestina e a

I
realizada na quarta-feira pas fator essencial a recordar é

lhões de Segurança, que serviam à Gestapo alemã. E entre: necessidade de outorgar repa-Isa�a.
Serão mostrados os se- que a doutrina nazista foi

êles estava um indivíduo conhecido pelo apelido de "Espe-; rações aos filhos de Istael pe- guíntes f�lJ?es:. aceita pelo povo alemão, pois
lho" que grangeou fama como informador oficial da polícia llos prejuízos provocados pelo ] a) Notícias do DIa, n? 38 êste mauítestou de forma
nazi�ta. I "eixo". b) Desfile de Esportes agressi va a crença que vem

Estão em greve ft preparação do assalto final (cCja���;a
de Pesca no Rio ���dl�á n��:�ao1:,�lO: g:ntâni-

Detroit, 2, �U. P.)_ - Mllha- PARIS, 2 (U_ P.) - Três exércitos travam os mais e11- orrOranl m"is 5 mi-I nlpoesres de ope,rar.lOs estao em gre-, carniçados combates. As fôrças aliadas lutam nestes m0111en- fi (I g I ii Ive nas fabncas. Chrysler e tos nas frentes do Mosa, do Roer e do Sarre, contra um inimí-
T....-Graham-Page por questões ?e go tenaz e fanatizado, afim de ampliar suas posições para a �. G. �e L�yt�, 1 (D. P:� - Wll�l�m Dickson - Aviões

contratos de trabalho. A �re- preparação do assalto definitivo à organízaçào bélica do Rei- amellcapos estlvel�.l�l .em grande atividade de patrulhamen
ve real�za�se contra o� pedidos eh. Os avanços dêsses três exércitos, no Ca' de hoje, não po-I t,o na� aguas das F��Ipmas, procurando. n�vios inimigos depois
dos proprios chefes síndícalís- dem ser calculados por kms. como geralmente acontece mas ue tei atacado o .17 comboio nas proximidades de Ormoc. Os
tas, e �meaça sêr�amente c,,� I

apenas por algumas centen�s de metros. Não obstante: se-I gaç3:s norte-americanos, pus,erar�, a pique 4 transp�rtes c<:m
produção de Super-Fortalezas gundo os despachos da frente, já conseguiram êles estabele-I·_>nll� tons. e.3 pequenos,�ar��ellos, be� como motlVaram"m
Voadoras.

cer.o trampol�m �o qual saltarão sobre os objetivos industria.is 1��,�dlOsa bordo dum ;alg�e�ro de 5 :nI� tons. e um destrOle�.
de importância vital no vale do do Ruhr e o fundo da bacía ] �sse ataque, ao que Se acredita, determinou a morte de 5 mil

De�o!tados .

do Sarre. l..Japoneses.

b�:l�i�!���l!, 2 (U. P.) V- I I t I- d i-M-a-l·-s-d-e--2-S-0-m-l·-I-r-u-s-s-O-SProced,cntes de, �a Paz, .cJ:lega- 10 ·en ·OS � �q,"ue� � I� ns I ... , .

ram varias polItIcas b?�lVlanOS U itl d II U Ih I
r>n M()�,COU" 1 (U: P.) - DOIS pod_erosos ex;ercltos rus�sdeportados pelo governo de

PAR 'ç< 2 (U P) O t;·, " dI' ,. t'�
I vunsegullam lomper as defesas alemas em ambos os extle-

. - r...; .,
- no "Clano e 10Je cmac ellza-se I d l' •. h" O

.

t h'
-

�,Vlllaroel. Entre esses expa-. :
" d d 1 1

-

,,'b '
.

1 t . t .

mos
_

o l:011ü unga�'o_ s naZIS as e �ngaros estao recuan-

t
.

d f'· 0'01' paI uma sene e espaelos a emaes �O 1e VlO.en os a aques Ido sob o lmpeto da mvestida russa e afIrmam T lb k-na os, 19uram o sena
l' d ',.'" t .� da frc·y ti., oc'd tal N·atl· 1 _ te I

.

", que o u m

Waldoberl Monte, o doutor a I� .

os nos vadOS �e OI es ...1 ,c I en
.' '.

II a n:en _' i lançou mais de 250 míl homens à luta. Torna-se evidente que
Eduardo Campero, o corenel :Be:llm �le�a que, ele n:odo goelaI, es�e� ataqL\�S_ fOlam �epell� los alemães e�tão ainda e� dúvida se o general russo preten-
Alf' d F'

-

'd t te- ,dos. Por exemplo, a TlanSOC�al1 notiCIa enca.lll,çados c' _rnba ,de avancal' sobre a Austna ou para norte f- d
-

_

"

1 e o enar an a, o enen J
t' elos d Mproa' � r.l'e""cntando qu as fOI'ca" alIada" I

> , , a 1m e unIr se as

coronel José Vílareal, os depu- e�i p a,,_p S ,e e. �_. "a�, C'V _; •• '""'" _

U fôrças de Malinovski no assalto final contra Budapeste. E o

tados A I f r e do Mandlgral, t,eLam �.ld.o� lepelld",s. co�yem, aha�, tornaI pata da conf�ssao! comunicado russo não deixa transparecer qualquer informa-
G b 't Ped Hugo

oe que 1 apa,zes. de me1101 Idade estao sendo usados na �mha I· ção
de que se possam utilizar os nazistas.U�l er o

.

razas"
_ Ide frente. AdmIte contudo a Transocean a perda da aldeIa de __

�o:quez ,e Alfledo A�atIa, � 'Kleinau. LOJA DAS CASEMIRAS As fClVlI Jose Perez e maIS (lua., '. .

re ormas na

pessoas que estavam asiladas

O
·

d
·

C I
A partir d� 139 cruzeI�os, pOlicia Militar

nas embaixadas do Perú e da p�.ss-e1o O eXarO. I aro
vendemos COItes de casemlras Rio, 1 (E.) - Retificando

Colômbia. U I 61 em a nossa Loja, na rua Cons. um trecho do regulamento da
Mafra, SoA. Polícia Militar o presidente da

RIO, 1 (A. N.) -- O ex-rei Carol e madame Lupescu rea- R'epúblíca assinou um decre-
lizaram ontem seu primeiro passeio pelas ruas desta capital. Obrigadas ii

to-lei, estabelecendo que as
A pé, o casal pereorreu tôda a avenida Rio Branco, depois 8n- recuar praças que atingirem a idade
trou na rua do Ouvidor e, alcançando a rua Gonçalves Dias, Londres, 2 (U. P.) - Um de 54 anos serão reformadas

París, 2 (U. P.) - O comu- entrou �1a qonfeitaria Colombo, onde. Carol e Lupescu

pedi-1despacho
da D�B, captado, com o sôldo que lhes competi-

nicado aliado anuncia que os Iram cha, al.l perr:1ane,cendo alguns m:l1utos. De tUd,o,. entre- e�11 Londres. �dmIte que. as ria se estivessem inválidas. O
aliados continuam a limp�za I tanto,

o maIS CUrIOSO e que o povo cm'�oca, _que, de habIto. su- forças alemas fOl:aJ? obnga- decreto produzirá efeitos des-
.
<lo bolsão do Mosa tendo SIdo perlota aquelas n�as durant,e �odo o dIa, nao se ape�'cebeu d� Idas a recuar de van�s cente- de a data em que foi publíca
ocupada uma localidade em presença do ex-reI da Rumama e da sua companheIra e so nas de metros suas lmhas na do o referido regulamento.
poder dos nazistas e o castelo quando, já de regresso, tomaram um taxi no Largo da' Cario- área de Gerweiler. Mas afír
de Wanshum. Informa ° co- ca, é que alguem exclamou: "Olhe o Carol". Mas, já era tar- ma que fora repelido, nesse

, municado que Estrasburgo foi de: o taxi conduziu o casal para Copacabana, onde, minutos setor, um contra-ataque em
. severamente bombardeada pe- depois, o casal dava entrada no hotel, recolhendo-se a seus I que. foi .aprisionado o .coman-, la artilharia alemã. aposentos. dante dQ :;l.taque britânico.

(_) �LUS A�Twn IH_UtW UE S,\S'l'A ('_\T.UUXA

Proprietário e Diretor-gerente -- ALTlNO FLORES

Limpando o
bolsão do Mosa

Camisas, Gravatas, Pijamell
Meiasdas melhores, p�los me

nores preços s6 na CASA MIS
CILANEA - Ruo C. Mafra, 9,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Hãtal ! .. . Não compre sem verificar os preços III
do grandioso Novo 80rtimen to recebido pela

Oasa Homunos

��������������������������������������������������I Comprar, vender ou alugar

�Js�!!nC�o�![� 0J�d'!�st�,P,i!� e �"�a�!r��t!ãOn�éz}!t� '��������l����,�.�e I ft
(Inter-Amerícana) - Um cuí- níões das mais altas aut orida-I alento. Apenas pela completa ';1dr: er e tratar no Bar S, i a maior organização no

darioso estudo realizado pelos eles dos Departamentos da I destruição fLsica ou exaustão
e roo 30 v. 4 gênero nesta co.pital]

téc.aícos americanos a respeito Gucrra, Marinha. Esi ado e da ele seus homens e material de Procura se
uma casa para

do problema da destruição do
I Administração

Econômica Es- guerra poderão os japoneses -

alugar de pre

�l1:1itar!s�o japonês nos levou,' tl'�n?�ira, .t�l'nou pública essa ser derrotados. Essa � a dife- ferência no centro da cidade.
a ccnvicçao de que talvez se- oprruao oficial do governo dos reuça entre os alemaes e os Para casal sem filhos. Infor �"'RlI ""

jam precisos 18 meses ou dois Estados Unidos. japoneses. Essa é a situação mações nesta Redação, a J M S,
anos após a derrota da Alerna- O efeito psicológico do fim que nos espera na luta contra lSv.-13
uha, antes que se possam ob- da guerra na Europa talvez ta- o Japão , ',
ter uma vitória completa sô- voreça mais os japoneses do "Em vez de se entraquecer",
bre o Japão. que os aliados, diz o relatório diz o relato do Escritório de
Não há dúvida de que a der- do Escritório de Informações Informações de Guerra, "os

rora do Japão é tacal e as van- de Guerra. Para os Estados japoneses estão esperando que
tagens do poderio militar, re- Unidos a derrota da Alemanha os aliados se fatiguem e aceí
cursos naturais, e qualidade será um meio caminho para

a'l
tem uma paz negociada. Mas

das forças combatentes e equí- vitória na guerra mundial, e n.ão se tem a menor dúvida no V dpamento favorecem índíscutí- trará extensas modificações em seio das autoridades aliadas en em-se
velmente às Nações Unidas. nessa economia de guerra. sôbre a derrota do Japão. As um estabilizador de 6 e meio
Mas, em vez de a vitória vir "Para os japomeses ", por ou- vantagens das forças milita- Amperes e urr a máquina Singer
em. apenas algims meses, a tro lado, diz o relatório: "o res, recursos naturais e quali- nova. Ver e tratar na rua Frei
previsão atual é que ela. precí- fim da guerra com a Alema- dades das forcas combatentes Caneca, 78 A. Sv-3 I
sará talvez de anos. Assim, to- nlia significará que a guerra e dos equipamentos favore-

' ..u ••••u_ v

1
���� °as g;�;��;ã:��t���:�r�:C!�= ����a�s c���Çe:nd�n�d��atu��\� ����sa'h����e�O�il�l��s�u��r�� VENDE-SE-'�-o-;r��:ie�:)� I
râo traçados na presunção de mente vigorará a decisão japo- o Japão em matérias primas, 46,5 mts de fr e r.te para a rua

que um ano e meio a dois anos nesa de lutar com maior ar- em capacidade de produção mi-
Padre Roma (e. q uina Cens·1

será o "mínimo absoluto" ne- dor". litar, no poder.io de suas belo- Mafra). Inforrnções com aDr'l
cessârIo para derrotar o Japão. Não se espera nenhum co- naves, e no potencial humano i R.afael C Lima'. na rua João

O Escrttórío de Informações lapso interno do Japão. E em pé de guerra. Acrescente- I P_IDto, 18, nu cr m O pro pr ie
de Guerra dos Estados Unidos, mesmo que êsse colapso so- mos a êsses recursos as forças tall? Fr a cs co Tôf - nr o

.

(Co
_--..-.......".....-.,..-.-•••-.-............_-............. breviesse não daria aos alia- das outras Nações Unidas e o q':::'I:<!.s)_H 8 V. p,lt ·1

dos uma vitória rápida ou fá- poderio aliado será verdadeira-
....

(�;P"(.���;-C-Ás--;'�iSêEw
cil. Para contrabalançar qual- mente esmagador". LANEA é saber economiasr..
quer tendência à redução de

reforços, o Escrftórto de In- -:-iíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiíiiiii _
formações dfl Guerra lembrou

Curso de Ias seguintes palavras elo sr. AdmíssõOJoseph Orew, que durante dez
anos foi embaixador dos ER.ta- A 1,11 série ginasial
dos Unidos no Japão. Funcionará, novamente. durante os meses de dezembro e

"Não haverá colapso no Ja- janeiro, o CURSO DE ADMISSÃO DO PROF, CASCAES, êste

Pão. Nem colapso moral, psi-
ano em colaboração Com o prof. Jr sit Warken! ambos prcfes-
sores do ColélJio Cate.ninense.

cológico, nem flcouômico, mes- Mensalidade de Cr$ 50.00.
mo quando os japoneses S8 Matrícula aberta, diàriomente, dos 18 b,s 19 horas, no

virem diante ela. derrota even� Curso de Hurncmídodee , na rua Trajano, 36. ou no domicílio
, � I dos respectivos professores" Csmisaa, Gravatas, Pi iarnes

tual. Os n.ípônícos apertarão I NOTA: A primeira mensalidade será cobrada no ato da Meiasdas melhores, pelos me-

ainda mais um pouco seus cin- I matrícula. ncres preços só na CASA MIS'

I�e_s_,_r_e_cl_uz_irão_a_s_r_a_ço_-e_�s_d_e_. ,,,",ms _ • :um_._._..._._-._II!_._._-_._.�_._!I�..-=__C_I_L_A_N_E_A_-_R_u_o_C_,_M_a_fra, 9

o

estampados chineses próprios para modelos
uMadame Chiang-Kai-Chek»

Rodiers .� Tafetás .. Organsa -- Chantu�g - Sedas em cortes - Gabardines
� Jerset aveludado para 1iestidos, em muitas cêres ,,' Peter ..pans 1"4 Bôlsas

� rd�ias ... Sombrinhas.e r�nlitas outras novidades.

baixos

Apresentamcs:I
I

Preços extremomente
Rua Conselheiro Mafra 26 Telefone 1288--

Balcão. c�m frente dr
- vidros e preço

de ocas ião , vende-se um com

2,mSOxO.80:xO,95. Ver e tratar
com Plácido Mafra, rua Felice
Schmidt , 34. 5 v.·S

Convidamo! os srs. Comerciantes a

v�sjtarem, em nossa sobre-loja, a exposí
çeo de
SEDAS, com ricos e modernos padrões,
lÃS, próprias para vestidos e casacos,
CASEMIRAS e TECIDOS em geral,
recém-chegados das melhores fábrica $
do país. , _"... .,.

�:.�:�:\�,.�,�;!�:iíi:l�r�J�i,��f.,���l.,::;-�,.; ,"_. '�... 'r,'i;

Quer vestir-se com

confôrto
e elegância?

Procure o

ILfAIATARIA
MELLOI e escolho O seu figurlno.

Rua Tirodente 24

I Dr. Guerreiro da
Fonseca
MÉDICO

Reiniciará a clínica em

Florianópolis - Palhoça
e Sto . Amaro, em

Agosto de 1945

I Atualmente no Rio de Jn-

I neiro em curso de especiali
zação sobre MOLÉSTIAS do
CORAÇÃO e dos VASOS I

I a:mr' -----�

Móveis
só na

SERVIDORA I

Rua João Pinto, 4,

Fone 775.

José Victor Garcia
guarda·livros diplllm3do

e nco r reç o-se de todos os

serviços atinentes à con ..

tabílidade em geral.
Rua João Pinto. 5 - térreo

FLORiANÓPOLIS
30 V· -36

Avelino T. de
Oliveira

Mecanógrafo, especíc liet a em

Consertos (serviços garanti.
das) ele

Mâ,quinilS de escrever.
de carcutar. de costu- a.

registradoras, etc
JU:1tcrrente cem o "Oficina
Electro-Radio E N A L DA."

Rua Cons. Mafra, 79

Serviços garantidos I

30v.-2

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua· Vitor Meireles, 18

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,

Lira T. Clube-Hoje, sábado. --- Grande soírée em comemoração à termínaçãe'
.

do curso pelas Proíesserandas do Instituto de Educação, às 21,30 horas,

lMÃ.A OE-SERVICO MILITa-R-jO-s-an-to-do dia --------
I SANTA BIBIANA, VIRGEM

E MARTIRCONVITE
liA Chefia da 16a. C. R., tem o prazer âe convidar o públi

o em geral, para assistir ao encerramento das solenidades da
c
:mana do Serviço Militar e início do sorteio dos alistados da

Slasse de 1925, município de Florianópolis, a realizar-se às 10

�oras do próximo Domingo, dia 3 de Dezembro, no salão de

projeções do Cine Teatro Alvaro de Carvalho".

o proprietário do SALÃO RECORD avisa à sua

distinta freguesia que dispõe de manicuras,
poro atender, com presteza, a toilete de unhas

e pentea.dos, as quc ís to rn bêrn servem, em horas
marcados, no prédio do Salão, n 21, na Praça

15 de Novembro - 'I'e lefo ne , 1696.

Santo de Domingo
, S. FRANCISCO XAVIER,

I APOSTOLO DA INDIA

I Quando. aos 7 de Abril de 1504.
i c ornu n icc r-crm a Dom Jan de Jcssú

I y
Xavier o nascimento de seu ter

cair-o filho. que devia receber o no

me de Francisco, não podia pre
ver que este filho, um dia, seria a

glórin não somen te da Espanha
mns ainda o nobre herdeiro do
sangue dos conquistadores da pe
nínsula Ibérica. Mas. até que Fran
cisco alcançasse esta glória imor
tal. deviam passar sobre êie anos

de tribulações. A infeliz guerra
entre a Espanha e a França pr-i
vcu o do pai, exilou ·Ihe os íz-rn âos
acusados de alta traicão, e custou
lhe 011 haveres da fon"lília. Dirigiu·
s e à Universidade de Paris. onde
os sucessos científicos despertavam
:he as amhições mais audaciosas.
Eis que surge diante dele Inacio

I :!� Loyola que lhe ensina o valor

I d.a a Imo. Francisco liga se a Deus
pele s votos re l izcsos que dão ini-

I
cio a Companhia de Jesús. E quon
jo o Papa precívo de um rn ias'io
nário para a Ln d io , basta urna

I
palavra do sUFerior para começar
aquela vida errante no serviço de
Deus, qu", fez dele o maior mia

I sionário dos te�os modernos.

I Horário das Santas Missas

I para Domingo
0atedral: 6,1. 8e lO horas.

I �aven.a: àS,19 horas.
I :om d io s (.la s eruorta : Missa: às

1,30 h.oros,
igreja de S. Francisco; 7 e 9 horas.
Hospital de Caridade, 5.30 e 8 ho
ras.

Puríssimo Coração de Maria [Por
to): 8 horas.

Igreja de St. Antônio: 1 e 8 horas.
;greja de S. Sebastião: 6,30 horas.
Igreja de Sta. 'I'erestrrhc : 8 horos t ]
Capela do Monserj-o t : 8 horos. IAsilo Irmão Joaquim: 6 horas.
Soco dos Limões: 8 horas .

Ginásio: 5, 6, 7,30 (s6 alunos) e

8,30 horas.
Capela de S. Luiz: 6,30 e 8 horeis
Capela do Abrigo de Menores: 7
horas. {todos 09 d ic.s] .

à Trindade: Matriz: 8,30 horas. I

I Prindade: Chácara dos Padres: 81horas.
.

1
Estreito: 1.30 e 9.30 horas.

::::===========:-;=====;:;:;;;;;::;;;;;;:;=;;;;;;:;;;::;;;:;=;;;.;;;=-: São José: 7.30 e 9.30 horas.

I LOJA DAS CASEMIRAS
II OS tecidos da Loja das- Ca

.

semiras distinguem-se pela ori
ginal padronagem e pelos pre-
ços excepcionais. Visite-a sem

compromisso, na rua Comi.
Mafra,8-A.

ida SOCial1
........

AXIVl'lRt';ARIO�
Decorre hoje o aniverlário do sr

.ngenheiro dr. Francisco Gollotti,
tt8idente no Rio de Janeiro:

Ocorre hoje o natalício
Rúbia Palmes Amante.

de

Ida sra.!
I

o Ir JOGO O. WendhaUium
Oliveira faz anos hoje.

Ne.ta data pa..a o

dCl sritc . Alcina Sarna.
aniversário

Hoje faz ano. (1 .rita.. Olindina
dOi Santos.

O jodm Nelson Gri'!1rd faz o.no.

hoj•.

r..tejo hoje leu aniversário a

menina Edi Cami�ão Avila.

Por motivo do seu aniversário .

••rá hoje muito felicitado. Q sritm

Eni Szpog'anic% Menezes.

�A .rito. Altri;Tolentino de Cor'
valho faz ano. hoje.

rllZ o,nos ontem o jovem Carlos
Leopoldo Wojcikiewicz. soldado do
FAB, em operações na LUf('lpa. e

filho do conhecido fot6;rraío sr

Júlio Wo;eikiewicz.
I

Completa amanhã 79 onos o

veneranda sr-o. d. Maria Luiz"
Boiteux Piaua. lJenitora de rrurne

�OICl família, e entre cujos filhos
I' conto o ar. cap Alcides Boit eux

Pioue, integrante da F.E B., no

campo d. ope.,a.çõel da Europo.. A
aniversariante. que reside �em No
VQ Trento. será. de certo, muita
felicitada Q.manhã.

llNGERIE

REINER
=QUAlJOADE
Aceitamos encomendas

AGÊNCIA:
Rua Padre Míg;'oelinho, �

F L aR IANO POL 1 S

farmAda de plantão
tatará amanhã de plantão g.

FClrmacio. Moderna, na Praça
Ou4tze.

HOTEL DAS VALDAS DA IMPERATRIZ.
VENDA DE MOVEIS

Quartos completos, para solteiro. com 7 peças, estilo
"floderno. Camas de ferro para casal e solteiro, com lastro de

rame, bem como muitos cutros acessór io s pertencentes àquele
Hotel.

Quem desejar vê-los e obter intormações, dirija-se
RUa Fe lipe Schmidt 39. onde estão expostos.

O PROPRIETÁRIO.

Dr. La�,delino Soloo GalloHi
ADVOGADO

··Rua João Pinto,18 - (sobrado), Sala 1.
-.

"�"""""",,,,"nM" "�"""--"""----------"

-

A coragem inquehrantável de seus
pais, os 55. mártires Fahiano e

Dafrosa. era uma herança n'I.uito
mais apreciada pelas duas filhas,
Bibiana e Demétrio. do que as ri

quezos deste mundo. das quais Fo
r6.m expoliadas durante o reinado
de Juliano, o Apóstata. E sua a

primorada formação religiosa fez
lhes ver no calabouço roais trético
que Deus está presente com sua.

consolcções ineféiveia. Provaçãomais Idura trouxe a St. Bibiana a fale
cimento de sua irmã. Pois, então
foi ela entregue a uma mulher de
má vida que deveria perverter a

virgem em Iov or do imundo pre
feito Aproniono. Os açoites diários
e outros rnáus tratos, entretanto.
não conseguiram desviar a cora

josa virgem do," caminhos da vir
tude E, par isso. ficou ela inaha
lovelrnerrte firrne na profissão da
fé católica. O fu ror bes t io l do de
senganado prefeito rncnífes tou-se
na maneirc pela qual tirou a vida
à disc!pula fiel de Cristo: mandou
atá-la a uma coluna e açoitá·la
até expirar. A lembrança da Pai .
xõ.o do divi .. o Redentor fez com

que a martir não perdesse a sere

nidade até o último momento des-
ta vida mortal.

Para as FESTAS DE FIM DE ANO, a

CASA PERRONE
oferece à sua dist in ta freguesia o desconto de 10e;) em tôdas as

vendas à vista, durante a 2". quinzena de novembro e todo o

rn
ê
s de dezembro. Otima oportunidade para adquirir os mais

moderno s modelos de calçado para homens, senhoras e crianças,
atém de camisas, pijames, etc.

II................................-..........--......�------..-

Rua Conselheiro Mafra, 17

CASA BORBA
o léco dos retalhos!
AMIGOS! A vida está dií ícit , mormente

no que diz respeito ao vestuário. Para suavizá
la, in augura rcse-á, hoje, na rua Padre Migue
linho, 25, no «Edifício D. Joaquim», próximo
ao cinema Roxy , a Casa Borba, que está apta
a vendei tecidos de algndão , em retalhos, ao

alcance de qualquer algibeira,
Linon estampado rn t. 3,70
Voil m t, 3,60
Chitas de 2 50 a 2,80
Luizines em côr es, artigo bom mt. 3,70
Cretones» »2.40 largo mt. 16,00

» » 1,40 » mt. 1 :2,00
Atoalhados (em peça) mt. 12,00
Cortes de brim para calças, bom 6,00
Ternos a marinheira 23,00

» de linho 22,00
Roupas para rnenir os e grande quantida

de de 'enxovais para bat.aados, a preços nunca

vistos.

CASA MISCELANEA, distei
buidora dos Rádios R. C. A
Victor, Vávulas e Discos.
Rua C' Mafra, 9

Mensagem da
Ré:.inha Guilhermina

I

New York, 1, (SIR) - Se
gundo noticias de Londres, a
rainha Guilhermina enviou
uma mensagem ao presidente

�on�e:ridéu (Via aérea) _ Roosevelt, agradecendo � lhe
FOl. e�lg'l?� agora a vacmaçao Isua ativa participação paraanti-díftéríca para to�os,.os i que se possa levar auxílio ao
alunos .das esco!as. pnmarias

I
povo holandês, o mais rápida

uruguaias. ,I�stltulU-.se o exa- mente possível. A mensagem
me obngatono de raios X pa- lda rainha Guilhermina foi
ra todo� ?S es�u�a�tes sujeitos' em resposta ao telegrama do
a exerctcios gínástícos. presidente norte - americano,
---:._--

-_.- --

manifestando a impressão
causada pelas selvagens des
truições operadas pelos nazis
tas na Holanda e externando
suas esperanças de que o país
será libertado em breve.

Agora se exige
a vacinacão

Crianças desnutridas?

Raquitismo?
Anemia?

Tonifique-se com
----------------------------

EmULSÃO DE SIO'T
a maneira mais facil e segura de tomar-se
o legítimo óleo de fígado de bacalhau

ALTO, BAIXO,
GORDO OU MAGRO:

o UM
TIRADENTES 7 A

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Empresa ccLíde;" Construtora Ltda.
Em Combinação com o Banco Cruzeiro do Sul

S/A São Paulo
MATRIZ: Rua São Bento, 45 São Paulo - Telelene, 3-325S ••Fone, 938

.esultado Ol.icia. do Sorteio do dia 29 de Novembro de 1944

Série (
lO, Prêmio - Titulo n 567215 - Uma construção de Cr$ iDO 000,00
z-. 'r " " 812403 - Idem, idem c-s 25000,00
30, ,. " " 455977 - Idem, idem Cr$ 25.000,GO
4Q, ,I " 535497 - Idem, idem c-s 250nO,oo
5°, " " 720163 - Idem, idem c.s 25.000,00
100 prêmios Os ti tujas com ° final 7215 (milhares) a c.s 60(l,oo c.s 60.000.00

1000 .' " " 215 (centenas) Cr$ 5000 Cr$ 500nO,ooa

10000 " " " 1S (dezenas) c.s }O,l'O o-s ICO 000,00 ,
a

100000 ,r Aos títulos cujo algarismo j i naI fcr 5 c.s 5 00 c.s SOn,OOO,oo I100000 " Aos titulas cuio algar ierno final for 5 c.s 5 ,00 c-s SOO 000 0<">

Total dos prêmios nesta sé+ie Cr$ 1.410.000,00

1.0 Prêmio Titulo n." 52074 Uma construção de
2." "62074 Um terreno de
3.') 72074 Um terreno de

4.° 82074 -- Um terreno de
5.0 92074 -- Um terreno de

10 Prêmios -- Os títulos com o final n.? 2074 i Milhares)
100" "., 074 (Centenas)
120 " " 52074 ( Invert.ido
240 " 2074 t Inver t ido
1000 74 (Dezena)
10000 7 (Final)

Série A Série B
c-. $30,000,00 c-, $ 50.000,00
Cr. $ 5,000,00 c-. $ 10.000,00
Cr. $ 3,000,00 c-.s 5,000,00
Cr , $ 1.500,00 c-. $ 5,000,00
c-. $ 1 500,00 Cr. $ 5.000,00 Ic-. $ 5000,00 c-. $ 7.000,00
Cr. $10000,00 Cr. $ 20.000,00 I
Cr. $12.000,00 Cr. $

24.000,oOfCr , $12.000,00 Cr. $ 24.000.00
c.. $10,000,00 c-. s 20.000,00
Cf. $ 50.000,00 c-, $100.000,00
Cr. $140,000,00 c-. 270.000,00Totol dos pr êmios distribuidos em cada série

(a) ANTÔNIO MUNHOZ
Dir- super .nt ende nte

Dr, F, da Gama Cerqueira
Inspetor Federal de Sorteios

a) ROGERIO AGUIRRE
Gerente gerEiI

o próximo sorteio serã realizado a 30 de Dezembro de 1944

Escritório da líder e Ciabinete Dentário: Rua Vítor Meireles, 18 (sobrado).
ATENÇÃO: Precisa-se de corretores, Tratar no ender êço supra, das 14 às 16 horas.

A. Empresa dispõe de p essôa competente para executar qualquer trabalho e prestar i n

formações sôbre as Leis Trabalhistas como sejam: Registros de Empregados. Quadros de ho

rár'i'os etc, a 'quem estiver com seus títulos em dia ou quiser adquirir títulos da mesma, 'Ira

tar das lo às 12 horas e das 14 às 16 horas.

DIA· !correram
8.500

.. .

I quilômetros.

Estocolmo, (Via aérea) -- A

"0I.E' S AB�A�D�O----"'H!"'!'"'!O!"'J'!""E�-'I' Federação Suéca de Coopera-
__M

• •
..' I

'

,_,_,_·__ ,__,

. tívas, que, em fins de Maio do
ano em curso, celebrou o cen-

«O·DEON)(/,. Ítenárío da fundacão do movi-

7 ',menta cooperativo em Roch-
dale, na Inglaterra, ínaugu-

A's 4,3D e 7,30 hora!' I rou, recentemente, grande
Grsnd ioso Progr sma Duplo

or I monumento de granito em

Margaert Lockwcod com su b.lirn es garotas na comédia 10010:

I Saltsjobaden, perto de Esto-

Garotas apimentadas colmo, o qual comemora o

"
I n;.oviI?ento cooperativo e s,eus

Gene Autry no super for west recheiado de músicas lindíssimas: [pionerros nos quatro paises

S t·
I nórdicos. Um ponto ínteres-

erena a mexicana II sante do programa foi a che-

gada do chamados "corredo-
Ken M&ynard nos 5' e 6' episódios de: d t f t d R hd I "

MontaMnha II I
res e es a e a e oc a e ,

. misteriosa Partindo de Malmoe, no sul
da Suécia, e de Laisvall, na

parte mais setentrional da

Lapônia, os 350 participantes
i desta corrida em bicicleta ha
: viam percorrido a distância
total de cêrca de 8.500 quilô
metros, atravessando mais de
800 localidades povoadas.

CARTAZES DO

CINE

O BRASIL NA GUERRA (Nac,)
Preços: Cr$ 2,00, e 1,0'0 Livre de Censura

(lHE «IMPERIAL')
A's 7.30 horas

Ultima exibição do drama Ior tissimo, que arrebata e emociona,
com George Sanders e Mary Me Guire:

A Iêrça do amor

I,lilem sonetar informaç6ee 1 Il.
'.utístic& Mmta�, trabalha em pról
.-le pais inimig·o. E, DeRe euo,
..erá Julgado. militarmente. toa,.
..h"iC'1) "" 8r••11 (D. II M,).

DEIP JORNAL 4x5 (Nac Coop.)
Preço: único 2,00, Imp. 14 anos Uma sociedede

IPOlonesaBet ty G-abJe

I Londres, 1 (8. 1. P.) - Foi

'I constituida, em Londres, a

Sociedade dos Poloneses Ami
I gos da América Latina, forma
da por pessoas, que, agora, se

acham em Londres, mas que,
anteriormente, tinham passa
do certo tempo nos diversos
países da América Latina. As
finalidades da nova organiza-

lçãO são a aproximação cultu
ral e econômica entre a Poló
nia e a América Latina e o es

treitamento das relações amis-
tosas. Para o cargo de presi
dente, foi eleito' o sr. Marchle
wski, antigo Ministro da Polô
nia no México, e para secretá
rio geral, o conhecido econo

mista, Dr. Adam Mantel, que
estivera durante muito tempo
no Brasil._tT�",,�,.,ç."'VJ4'ir,.,�+�*.....�7��

Amanhã, simultaneamente, no OJeon e Imperial,
e Robert Young no tecnicolor:

Rosa, a Revoltosa
4.a.-feira, simultaneamente no O-:leon e Imperial:

O B�asil DO front da Europa
.-"...w.-",......•....•......•......•......·._......._....... _...."".........-'" �

FARMACIA ESPERANÇA
'0 Farmaeê.tleo NILO LA tJ�

........._aaú • 4Wb'-.elr.. - I:tomeopaua. - ....rt•••,.... -

ArttcOlJ •• '-rneba.

......,. --- -.- - -.- -...-.-..."...-..-.- -- -.._�-_. _.,_.._.......,.."...".

. THE IJONDON & LANCASHIRE lNSURANCJI)

SEGUROS
THE LONDON ASSURANCE

.

. ..... COMP_ANBIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUl,"
..' COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"

I..... Representante: L. ALMEIDA
.

Raa ViciaI RaIllGa, 1t

•

1 Vença a intensidade do calor,
sem quebrar a linha da elegância!'

..............................................��

t (ASA DE SAnDE E MATERNIDADE
I
I ·'SÃO SEBASTIÃO"
•
.,

1=
nn, H.L\..Jj)L\.. 1l10E1,IJ:JLiNX

Con:-;it'l,C:ÜO i:'(.HiL"�llH e l'OUfOl'l;l\'e!, sj'iuuda orn 3,jJ!�a/;i\�L'I ('h:h':1l';i r-orn

l·sp!.(�D(lid:j v cst u !!ar" () !'lí.:Jf'.
.

: ;>'''"-'
E.\t:t�J.c!1t.(· LI(;Hl l..l'H'H cui-a t;e l'('_l){) u-o. _·5;,_g-ll-a fJ'ia c q:l1l211te

�l'.\BELHA:lJE:-;:rO l'lnrI'LE'l'O N :lIOHFJW\íS"'J.UO 1':\1:'\ 'l'H:\'I·.\�IK\'I'O

II RAiOS X - mt::��i;�:·l:( ·i)n;��;:;�����f(_'()· Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
L�tI,Oi:�]_t');'!.O'-i para O� ('"\:;nlH·� df� C'llld<1a('.ltJ de (lh\��·Hüsti.C'().o.;.

Sob a direçã'l (.'lüui�a do

.\ pa!'üJ l1l0;}TOS {lp luxo corn banheiro Cr$ 50,00 diár!o

.!\ p�ll'((lmentes dE' la clasee C)'� 30,00
Quartos de �a classe .... .. . Cr$ 20,00
Qual·tos com duas camas ('l'S 15,00 p/pessoa

SEC(_'AO UE jHArl':EnNnU..J)]�
Partos com permanência de 10 dias em Apartamento de
1a classe, inclusive sala de operações, com part e+ra da

Casa de Saúde Cr$ 400,00.
o DOruS'f}<� l'óDIi) 'l'I�l{ H(,meO PAIt'I'}n; 1..\1:

,,_

F � O R � .\ N t) P O J.I I S
Largo z-ao Sebastião ----·0-- Telefone: 1.153

•••••••••••••••••••••••••

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

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

I•• Couellaeiro Mafra, 4 e S - FONE 1.642
Eatre,l a domicJ1i.

---------�---------------.--------------------�

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

4 mais preferida, é inegável.··
2 sorteios mensais 4· e J8

PRÊMIO MA IOR CR $ 6.250.00

Muitos bonif.cações e médico gratis
Tudo isto pQr apenas Cr$. 1,00

I B .......-...-....--........-------..-lIIIIII

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Washíugton .- (Inter-Ame- r contrôle da exportação e das
rica.na.] .- Um relatório recen- l Iistas negras os fornecimentos
temente publicado pela Adl1li-1 for.a.l1l Imediatamente suspen-
nístracão da EcononrlaEstran- eos ", ------, ... ---., ---,-,-,-.-

geira, -sôbre as suas atividades �lll outro caso, uma firma
no prímeiro ano ele existência, exportadora americana 1'e(;e- Aviadorescita vários aspectos da guerra bel! uma encomenda urgen.te
econômica praticados com as de um tipo de agulhas que an- h I dnicas tipícas do nazismo: tes não era muito popular nal

O an eses
"As manobras pelas quais é\._!llérica do Sul. As investiga- New York, 1, (SIR) _ ln-

os alemães buscaram fugir ao çoes revelaram que os bom-: formam de Londres que os
bloqueio são muitas e teem bardeios tinham destruido uma: aviões da Segunda Fôrca Aé.
sido, via de regra, cuidadosa- fábrica alemã que produzia' rea Tatica, com tripularão 110'
mente simuladas. Por exemplo, justamente aquele tipo de agu- landesa e belga, atacaram as
um país europeu. neutro, esta- lhas e que os alemães estavam comunicações de retaguarda
va importando grandes quan- procurando suprir a falta por Idas linhas germânicas, em
tídades de material para maní- nrei o de um neutro". IRoermond, sôbre O rio IvI.)sa.'1cures. Um. ('.ontrôl� demons- Os aJ:lllães toram a1Ja11113- Como se sabe, os "IvIitchell"
trou que as ímportaçóes de um dos mu itas vezes quando pre- holandeses pertencem ao ser
mês era suficiente para o con- 'tendiam contr'aba.ndear merca- viço aéreo da marinha holan-I
sumo normal de vários anos. doi-las, por meio de navios neu- desa e estão operando. com a,naquele paãs, Foi descoberto, tros que furavam o bloqueio,' Segunda Fôrça Aérea Tatica.
então, que tais produtos contí- especialmente platina e dia- .

.

"".---------

nham nítro-celulose e outros mantes industriais. Êsses são MACHAUU & ClA.
materiais que os alemães: artigos difíceis' de descobrir
transformavam na sua índús-] pois podem ser facilmente es
tria de guerra. Por meio do condídos".

París, 1 (SIF) - Milhares Ide jovens aviadores franceses

3encontram-se em 'treinamento Custa só Cr. $ ,00nos Estados Unidos e no Cana-
I dá. O general Piollet, chefe do COMPRE O SEU EXEMPLAR HOJ E MESMO!

1ft) Dr. Rafael Barloletll I Gabinete Militar do Mínisté- Seleções apresenta lodo mês os melhores artígos
,_ -:�-------lll rio do Ar, fez, a 8 de Novem- de quinhentas revistas de todo o mundo .

..,... • .......... ...v ..�.... .-.·.·_-_:_,__.e. ..., ! ���i,ei�t�;�;:��;�od��la:v����� Agell-t-e"-!IIl-,-li'I:;;;;-61'-;;-1�-:-';E-D-R� XA VlE�� ;7.�� :;;11: ;.li;,: �dlll1idt, 8.

COMPA�' "'AlJANÇA DA 'BAtA" 'fl'ances� e amen.·cana e sôbre a H�pr.G,,.alno}lrtl"il:FER:-iA:-;OOCHfN·\GUA-R.flo"r.I'i(J,3:'·""�,'.0<.1 .• 1\;.,
r,D11\: .�

�� ..- '"' do dll oI ............. Ms 1oo�4�1· _li

formação de aviadores france-
_

I ses na América. Os pilotos, da

I gloriosa esquadrilha aérea

par,ticiparam de numerosas
! operaçoes de guerra na Itália.

',Milhares de jovens franceses I

. prosseguem sua instrução nas

!escolas de aviação dos Estados
I Unidos e do Canadá. Mais tar-
i de serão criadas escolas no sul
I da França. Nos Marrocos, vá-

I rias dentre elas já se acham
I instaladas. Sendo as possibili�

Idades da indústria francesa
AGENTE EM FJ.JORIANÓPOLIS relativamente limitadas, a

c AMP o � L o B o & (' I A, - Roa Felipe Bcbmll1t. n. 3t

I
.

t
' .

Caixa Postal D. 11 _ Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA" França se onen ara 110 sentI-
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARAO, ITAJAt, BLUME· do de uma política de qualida-

_"������:!�;T�::����� I��r�a�t�ft�l�taf pessoal como

�\�tsallq.9� Rua João Pinto, D. 25
� � �. (Em frente ao Tesouro do Estado)

� � I Florianópolis
-. -- --- . Telefone 1448

Farm. L. da Costa Avila
Exames Anátoma-patoI6gico.. Bacteriologia
Diagnóst�co p,re�oce da gravidez. Autovacinos.
Sôro-�JQlJl\oshcos Ul+rcrnícroscoptc. •Hem4tologia Química sanguinea

Coprologia. Análises de urina ..

Serviço de tran.fusão de sangue. Vacinação anti·diEtérica
(CRUPE) com próva de Schick.

Análise. químicas de: Farinhas, bebidas. café, meto águas potá
veis e para usos indulltriais (fecularias. cervejarias).

Os nazistas precisam de manicura
L; ...- ..

DE PESSOAS

USADO COM BOM RE.

SULTADO o POPU·

LAR DEPURATIVO

DO SANGUEMARCA REGISTRADA

o Fígado. o Bsç«, o coração
Purmões a Péle. Produz Dôres de
nos OR80R. Reumatismo, Cegueira,
belo, 1\oemi8, e Abortos
lnnlenstvo 80 organismo, Agradável como ltcõr.
o, ELIXJ R 914 está li provado pelo D. N. S. P.
corno auxtllar 00 tratamento da Sífilis e Reu-
mattsmo da ffif>RrriA ortzern. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «9Ft», dada il sua I Atesto que apliquei muitas

base, é DUmo auxiliar do tra- vezes o ELIXiR «91 'p> oblendo
lamento da Sífilis principalmon- sempre os melhores. n�sultados
le nos casos em que ii via ne- no trrtemento da Salllis.
cal é ii única passiveI.

la) Dr. BI!Qedito TaloSd.

o Estômago, os

Cabeça, Dôres
Queda do Ca-

Fundada em 1870 - Séde: B A I A
lNCENDIOS E 1'RANSl'ORTES

Cltl'al! do balanço dt> 1 !IH:
C1'$ 74.017.035,30

5.978.401.75[;.97
CapltnI e reservas .. , .. ,

.

Respünsabillda,cles , .

Receita •.... , , ,............. . .. ,

c-s
Cr$
Cr:.
c-s
Cr$

86.,,29.898,90
76.736.101.306,20

.

S4.G16.2J6,9n
120.920.006,9')AtIvo , ...........•.......•...

Síntstros pagos nos últl1110a 10 anos .

ResponsabHid\u:lfs . '"

DlRE'l'GltE8: - Dr. PamfU(I <l'Ultra �., d. Canalha. Dr. Franclsro

de Sé e AnfslO lfll8llOrra.
A.g!nclclI e lJUb-egeDClaa em to<!.o Q tcrrl'tórlo nacIonal. - 6ucurAl no

Ur-ugUIU. RegulAldorea de &'t'arJa. nu prloclpa18 cidade" <1l1 Am6rlca. Europoo
• Alrlc&.

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

TeJ. 1022 - ex. postal 13H

ASSINATUl{A�
Na Capital'

An e Cr� 70,00
Semestre Cr$ 4(),üO
Trimestre Cr$ 20,00
MÊ's Cr$ 7,00
Núrne ro a vu lso Cr$ U.30

No Interior:
Ano Cr$ 80,lJO
Semestre Cr$ 4.5,00
Tr-imestr-e Cr$ 25,00

oMédico

5

Anúncio! mediante coutr áto.

Os originais, mesmo não puhli
cados, não serão devolvidos.

A direção nâo se r('�!JOns<1hiliza
pelos conceitos etllllidll� nos

artigos assinados

Agências e Represen to çôes em Geral
Matriz: f'torianópotis
Rua João Pinto, n. S
Caixa Postal, 37
Filial: Cresciúma

Ruo Floriano Peixoto, s/n CEdif
:'róprio). Telegramas: "PRIMUS"
II,gentel nos principai. municipio.

do Estado

NOVOS e
USADOS

COMPRA (;

VENDE
•

Idhmas por-
tuguêli. espo
nhol , f� "ncês.
inglês. etc.

Romance, Poesia, Religião, Aviação.
Matem6tico, física, Química, Geo
logia. Mineralogia, Engenharia cio

I
vil, militar e naval, Carpintaria,

, Desenho, Saneamento, Metalurgia.
t:letricidade', Rádio, Máquinas, Mo
rores, Hidráulica, Alvenaria, Agri'

I,�ultura, Veterinária. Contabilidade
Díciondrtos. etc. etc. .

I ..\ Aviação
francesa

�lt ......

A história de Oswaldo Cruz, o grande brasileiro que
libertou o Brasil da peste bubônica e da febre ama

rela, que assolaram sua Capital durante anos. E, mais:

Como se utilizam as armas do inimigo
Interessantíssima descrição ele como os aliados estão
usando contra japonêses e alemães suas ])rÓfll'l:\'<
ínvencões. Como age, nas frentes de batalha, um

grupo de detetives especializados, para apreender a�

armas do inimigo e conhecer-lhes o segredo. Pág. 59

A sesta não é hábito dos preguiçosos
Os médicos concordam em que a sesta pode reduzir a

pressão arterial, dando repouso ao coração. Napoleão,
Teodoro Roosevelt e Churchill aprenderam a em

pregar êstc método facllimo para dominar a fadiga
e aumentar a capacidade de trabalho Pág. 22

Todos êsses 27 artigos, mais a condensação de um

livro de grande ínterêsse e repercussão.

F"ARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

I•• Couelheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.14Z
E.trer. a domlCl'H•

......i,,'I!:••__...;

�\_])VOGADOS
Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA
Dr. ]. J. DE SOUSA CABRAL

i ESCRITÓRIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8 (esquina

II Felipe Schmidt). C, POSTAL: 140.•.

-
;y

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Casa Natal
A «CASA NATAL., rua Felipe Schmidtf 20, acaba de
receber formidavel sortimento de sedas, ii preços excepcio
nais, ê partir de Cr$ 8,50 Aproveitem, par a as próximas

Festas de Fim de ano I

o CIGARROS

Florianópolis 2 de Dezembro de 1944
--_._--------------

,

Enchentes no Interior do Estado
Em virtude das recentes chu- m81'OSaS barreiras ele estradas, I

vas caídas 110 norte catarinen- i,mpedindo o trânsito em certos Ise, a lavoura dos municípios de pontos.

Jaraguá elo Sul e Campo Ale- Na vila de Gnal'amirim (sul I
gre sofreu sérios prejutzos.Írlo município de Joiuvíle ), caíu i
Muitos animais morreram

afo-,
a pont: cons.truid� .sóbre o rio I

gados. Itapocú, a qual fOI completa- i
, memte desmantelada. ,A. própría]O rio Itapocú, em Jaraguá V'I tá

.

1 j
•

I! a os a pareia mente ::;111)-
do Sul, tramsbordnu e diz-se

mersa. 1

qu« a enchente é a maior OC01'-
110�' íclas ITodayia. recentes 'L � "

r ida, alí, nos últimos anos. .

1chegadas das zonas atingir as
TanJJém, em Campo Alegre. indicam que as Prefeitura: I

algumas pontes, pontilhões e municipais e o povo estão de- i
muitos bueiros foram destrui- senvolveudo intensos esforços I
dos p c-arregados pela fúria das para que tudo volte à l1ol'mali-1
águas, hem corno ruiram nu- dade. I*.�

IO "Jornal de Joínville", do dia 28 de novembro, diz o se-,
guínte: "Em Guaramirím, os negociantes Alfredo Zimcrman i
e George Baier tiveram prejuízo total, embora suas casas 10s- i
sem construidas bem alto do chão. Em Garuva (S. João), mu-I
nicípio de São Francisco, as aguas cobriram completamente I2 casas, e até ontem não _se sabia do paradeiro dos ,s�us mora- 'I'dores. Na zona do Cubatao, uma casa de madeira fOI carrega- I

da pelas águas. Não se sabe onde está a casa nem a família I
que a habitava. QU,ar:do. as águas baixaram: foi en�ontrad� Ina sala de uma residência uma vaca. Para tirar o animal. íoí
preciso puxá-lo pela janela".
� _ ....

CR$ 0,80

TOMEM

Vin�o Crelsotau
"SILVEIRA"

Grlnd. Tónico

CONTRA CaSPA,

QUEDA DOS eA·

DELOS E DEMAIS

<
-...

. F.,'io, 2 (A. N.) - A CBD de
cidiu marcar, para o dia 6 do
corrente, o segundo jôgo entre
paulistas e cariocas, que esta
va marcado para o dia sete.

. .

na'"dlo �:sta redação se
K informa quem de. j
seja comprar um aparêlho d .�
I ádio , se possível, de marca'
"Philipa" •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


