
Não haverá, nada que os livre !
ROMA, 5 (U. P.) _. EM -DECLARAÇõES À IMPRENSA, o GENERAL IRA EAKER AFIRMOU QUE OS PLANOS PARA UMA
CAMPANHA AÉREA EM MASSA INCLUEM INSTRUMENTOS PARA BOMBARDEIROS PESADOS NORTE-AMERICANOS, QUE
PERMITIRÃO CRUZAR OS ALPES EM QUALQUER CONDIÇÃO ATMOSFÉRICA, UE DIA OU DE NOITE, PARA ATACAR O
"CORAÇÃO DA ALEMANHA'\ OS AI,ElUÃES FICARÃO SOB O MAIOR BOMBARDEIO ATÉ AGORA EXPERIMENTADO E

NEM MESMO O INVERNO OS LIVRARÁ DAS BOMBAS, _- CONTINUOU EAKER.

Difícil a situação chinesa
Chung Kdug, 5 (U. P.) - Chiang-Kai-Shek deu conheci

mento ao público da "extremamente difícil" situação militar.
mas apelou para a união dos chineses, no sentido de impedir
o avanço dos nipões. Em face duma explosiva crise política mi
litar, Chiang-Kai-Shek tomou novas medidas jumto a seu go
vêrno, tendo nomeado mínístro do Exterior o sr. Soong, pre
sidente do executivo de Iunã, pasto de que o generalíssimo es
tava à frente. Declarou Chiang que a "presente situação bélica
é extremamente difícil, mas está próximo o período da vitória
final; o inimigo, que se encontra no interior de Kaiweichwou,
pode receber golpes esmagadores e ser completamente aniqui
lado".

LONDRES, 5 (U. P.) - A Alemanha ameaça adotar 1'8- Londres, 4 (U. P.) - Falan-
presállas contra os franceses em seu poder, caso continuem do sôbre a luta na Hungria, o

os julgamentos do ,. colaboracionistas" na França. Essa decla- comenta.rista von Hammer (�a
- ....

DNB o 1
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t "'1' DNB) dIZ que os russos estãc
raça(� fOI fel:a l�e.la. • . .:-egullc o a agen�la naZIS �, a ,,1�n- tentando aproveitar ao máxí-
cela.ria alema dnigiu uma nota neste sentido a Pans, P01' in- mo seus êxitos iniciais entre
terrnédío da Cruz Vermelha suíça, declarando textualmente os rdos Drava e Danúbio. Por

que ." o govêrno do Reích será forçado a adotar medidas C01'- sua vez, o alto comando ale

respondentes contra os degaullstas detidos na Alemanha, se mão pl'?�ura evitar um, encon
,
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tro decisivo, que deseja ver

continuarem as perseguiçoes na Fi-ança e nas prox melas ocu-
travado num lugar onde seja

padas da Alsácia e Lorena". mais fácil passar da defensiva
• • ao contra-ataque; assim, as

Que querem a-final os atenienses 1 ��a;l���t�;�d�r�;r��:;e�: f���;
Atenas, 4 (U. P,) _ A capital grega é uma "cidade morta". �s, investidas russas. Mas u.I? queda se anunciou ontem, foi tomada ao cabo de feroz ba

Não houve distúrbios, mas a greve paralisou a vida da capital f�)lte grupo de tanq�es SOVI:- talha de ruas, que durou todo o dia. Num desesperado esfôrço
grega. As ruas estão desertas. Os bondes não trafegam e os pa_lbCOS, aval_1ç.ando pa�a. o �OI- tmal para repelir o assalto russo, os alemães distr lbuiram ar
deiros tiveram as maiores dificuldades em entregar hoje o pão �e, c�nselgulU l�n�traI A��e a

mas a milhares de operários húngaros, eslovacos e checos das
.�. Ireguesia, por falta de ernpregados. E"ta noite a cidade ficou areDaNBo ago

A
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a. rrcas ceais. : 'Las, quanr o os l'USSOS se ançaram ao assa o

às escuras e ainda hoje a rádio emissora não funciona, por es- a'd . lqude esse gdl_UPOt ena
SI o ISO a o me ian e um final, aqueles trabalhadores fizeram causa comum com êles,tal' parada a usina elétrica. Depois de ter sido proclamado o

t t
'
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toque-de-recolher, patrulhas de polícia, com armas embaladas,
con ra-a aque 2' emao. voltando suas armas eontl'a os opressores nazistas.

p�ssa,r:a:ll .a percorrer a,� ruas, ellqua�t� os tanques. e infanta-
Moscou 5 (U. P,) - Ao se (tontravença-O pela EL asria brttânicos permane�lal11 de p]'on�ldao, para apoiar, em ca- aproxima{'em do lago Balaton ti 8

so de necessidade, as forças do governo grego, Ias fôrcas de Tobulkin qu� IWl\L<\., 5 (U. P.) - Informa-se oficialmente que as U''{)-.. 'Á' • I"

." ','. [avançam pela Hungria merí- pas britânicas cercaram e desarmaram ::WO soldados das tropasAte,nas: 5 �l!. P.) ---: O. po,v� .d� Ate�a� �.S�lSt1U hoje a.o �t�- dional, abriram-se em leque, ELAS, as quais chegaram a 'Atenas, procedentes ela zona Te
l\.era�rdas H v�tllnas dos dl:.turblO,S aqlll.vel1flc�ado:s. A. Pl0�lS=lprosseguindo a marcha na di- bas, em contravenção com as ordens do general Scobies.
f:�0 túnebre fOI pretexto P�Ia outra ma�ll,fe�taçao contra o go .reção da fronteira austríaca.

.

�'erno de P�pandre�us, ��Olad� l��l�OS �ntalllco�. !=>uraurte o tra- O lago de Bataton é uma das Atravessaram I Sofrem os alemles
jeto, aos grttos de aba.lxo o govei no ,� multidão empunhav,almais importantes barreiras O Sarre ! grandes perdasestandartes negros, muitos .deles ell1.bebl_51os no s�ngue das VI-

que terão de vencer os russos Paris, 4 (U. P.) - O comu- _

timas. Embora. dur�n�e o dia �e hoje nao se regl�trasSe�1. c:- lna sua investida rumo a Vie- nicado aliado anuncia que as I Roma, 4 (U. P.) - Os ale
n�s sangrentas, os ammos contíuuam ex��ta�os. "Af111_l de reprr- na. Uma das pontas-de-lança .fôrças de Patton atravessaram mães desferiram seis contra
nur os lmpt�lsos populares, o general br ítâutco Scobie, coman- soviéticas visa apoderar-se de 'o rio Sarre, em Saar-Lauten, ataques no setor do QUintocante das forças aliadas, logo depois ele deeret?,r 0_ estado-de- importante entroncamento fer-1e estão lutando na parte ori- Exército, ao sul de Bolonha.
guerra, desarmou oitocentos membros da org.alllzaça� de ?ner- rovíárío nróxirno ao lago e a' ental da cidade. A ponte SÔ}Ji.'2 A despeito da fúria com querilheíros cÜinh�ciclo pelo l��me. de "Elas".,� I�lp,ressa� �ell1,�n-. outra acômete contra as defe-Io Sarre foi tomada, inta���t, i:�lVestiram, só c?nseguiramte em Atenas e que so sela evlt�ada a guerra CIVIl, �� fOI 01 ",a-I sas alemãs, entre o mesmo

Imas
acha-se agora sob o fog'o fIrmar-se os naZIStas numa

nizado O�lt'o go�ê:no. Os pal'tldo� da esquerda a�l,nnam qUEJ lago e a fronteira jugoeslava. inimigo ..Mais para o sul, un�- elevaçã,o de terreno a 35 kms.
Papan,dreous esta a margem da leI e que o povo gr ego lutara

I As fôrcas de Tobulkin foram dades alladas a1cancaram WI- a sudoeste de Bolonha. Os re8-
até as úl,timas pela liberdade. Despachos de Londres, porém, engrossadas com a adesão do 'jlhelmbronn e transpuseram a tantes ataques foram repelia�sinalam que a politica britânica na G�'écia é a elo firll1,e .apôí�. general búlgaro Stoicheff, cb- ,fronteira alemã uns três kms, dos pelo Quinto Exército, que
ao goyêrno de Papandréous, que devfJl'a go,-ernar a Greela ate mandante de um corpo espe- Ia suéste da cidade. A respeito infligiu fortes perdas aos ale-
que sejam realizadas livres eleições em momento oportuno. I

cial de exérc:i.to. a DNB também admite que mães .

., ;lo *
unidades de choque norte- ------------

Roma, fi (U. P.) - Anunoia-se oficialmente que as tropas Grandes ba·lxas
.

americanas conseguiram atra- CASA MISCELANEA. distri·
bl'itâr.ieas cercaram e desarmo,ram em Atenas outros 300 guer-

, vessar o Sarre, em Walber- buidora dos Rádios R. C. A
l'ilheir.os da organização "Elas", Essas tropas, procedentes da Pans, 5 (U. P.) - Um, P?r- Fang'en. Mas afirma que o Victor, Vávulas e Disco.,
região de Tebas, penetraram na capilta1 contrariando as ordens ta�v?z. do Segundo ExercIto grupo foi, logo a seguir, ani- Rua C' �afra, 9
do' gc!neral Scobi68. br�tal1lco _

declarou que os. al�- quilado por contra - ataques Dois colégios'

maes estao sofrendo ternveIs nazistas.

Já lia e�lr�da de Aachen a Colo�ul·a baixas, mais. p�sadas do que secundãrios
&J u }

.

II
. . ,. podem substItUIr, o longo de LOJA DAS CASEMIRAS Rio, 4 (A, N.) - O presi-

.Junto ao 20° Grupo de Exél'elto, 5 (U. P.) - Os bntal1lCOS1toda a frente ocidental, e cál- O mais variado sortimento dente da República assinou
riRsalojaram os alemães dos subúrbios de Venlo, nas margen.::; cuIas extra-oficiais, com re- de casemiras é encontrado na decreto�lei criando no Distl'i-
ocidentais do Mosa. Essa tarefa, que a princípio se julgava de I ferência ao setor do Primeiro Loja das Casemiras Rua to Federal dois novos estabele-
difícil exeeução, foi completada em menos ele :36 ,horas: OB na-1Exército, estima nas perdas Cons. Mafra. 8-A cimentos oficiais de ensino,
zistas ainda respondem ao fogo de outro lado da frontell'a, .mas, inimigas em cêrca de 30.000 que se denominarão Colégio
o fato é que tôdas as margens ocidentais do Mosa, de Gelle.n- (homens, desde o dia 16 de no- Deslgnacões Bernardo de Vasconcelos e

Kil'chen, na fronteira alemã, até o mar estão l,ivres de alemães.lvembro. e nomeacôes Colégio Marquês de Olinda,
Enqua.nto isso, 'informam de París que os aliados estão prestes Washington, 5 (U. P.) - O destinados ao curso ginasial e
a invadir o vale do RuIu, uma vez tra.nsJ}osto o rio Roer, em Alé O último presidente Roosevelt designou aos cursos clássicos e ciêntífi-
cujas margens ocidentais o Segundo Exército Bri,tânico e o homem o sub-secretário de Estado O cos do ensino secundário. O
Nono Nome-Americano fazem grande concentração de fôrças. Londres, 5 (U. P.) - Mais sr. Joseph Grew, ex-embaixa- colégio Bernardo de Vascon
Bl'àndeburgo foi ocupada pelos aUados, que il'ompe.ram e·m dois dos principais baluartes dor no Japão. Para o cargo de celos funcionará sob reg'ime de
Bergstei'l1, 2 kms. a sudeste de Bramdeburgo. As fôrças de Hod- alemães nos Balcãs caíram em secretários de Estado assis- externato, e o colégio Mar
ges já estão sôbre a estrada miHtar de Aac}len a Colônia. poder das fôrças de Tito. São tentes foram nomeados os srs. quês de Olinda sob o regime de

êles as localida:des de Cacak William Clayton Archibald internato, O Ministério de

)'a' vê as coisas pretas 100 kms. ao sul de Belgrado, Mac Leish e Nels�n Rockfel- Educação organizará os dois
-. - e Kmim 65 kms, ao noroéste ler, O primeiro exercia o car- estabelecimentos e os transfe�

Nova Iorque, 5 (U. P.) - Falando em Tóquio, perante os de Split. Segundo informa a go de administrador dos sal- rirá à Prefeitura do Distrito
trabalhadores da 'indústria de munições, o primeiro ministro emissora Jujogeslávia Livre, dos de guerra, o segundo é o Federal, após O quê, os dois
1(oi80 declarou que a área da.s F'ilipinas era de impor.tância vi- na luta pelo entroncamento bibliotecário .do Congresso, e co]égios passarão à categoria

).. tal para o Japão. Em seguida, admitiu que a situação bélica ferroviário de Kmim o 29° re- o terceiro, Nelson RockfeUer, de es�abelecimentos de ensino
el�a crítica e pediu aos operários que inteusificassem a prodtt- gimento alemão foi liquidado é o coo:rdenador dos assuntos secundário, equiparados, com

�iQ de material de gUf!rra, até o últln,o h.om.�l1l. intel·�aroericanos. inspeçãq do govêrno f�d�ral. .;

Voltaram armas contra os alemães!
MOSCOU, 4 (U, P.) - A cidade húngara de Moskolo, cuja

o i'IAJS AXTHW j)URIO UE SA�TA CArI'ARI�A

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
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Outra ameaça dos nazistas fa�oár::la�:n
florlanópo:ls- Terça·feira, 5 �e Dezembro de 1944 M, 9264

Koiso

Em memória
de Bocaiuva
Rio, 4 (A. N.) - Transcor

re hoje a data do 108°. aniver
sário de nascimento de QUÍn
tino Bocaiuva. Assim, apesar
da inclemência do tempo, a di
retoria do Sindicato dos Jor
nalistas fez realizar, na ma
nhã de hoje, significativa ho
menagem ao vulto g-igante do
jornalismo brasileiro, junto ao
monumento erguido em sua

memória.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Não tardará que os imitem...

CAIRO, 4 (U. P.) - Os empregados públicos do Egito fo
ram recentemente beneficiados com um aumento de salários
c procuravam meio adequado de expressar sua gratidão ao
rei Faruk. Alguem sugeriu então, que escrevessem uma carta
de agra:decimentos ao soberano, mas, não com tinta ordiná
ria e, sim, com o próprio sangue. Dito e feito. Hoje os servido
res públicos entregaram, solenemente, em palácio, a sangren
ta epístola e, depois, saíram pelas ruas, dando vivas ao rei e
ao ministro da Fazenda.

-

I Esta
I Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais
� modernos ao alcance dos SENHORAS E

� SENHORITAS, por verdadeiros

I Não �!�f�u� cal���par�}S�!!�d: Hm
� «Tama���'ri� ViB�r�eirOS»)
�I�
':�--

é a verdade:

RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

o papel dos ahados na Bélgica
Bruxelas, 3 (U. P.) - Os exércitos aliados estão na Bélgi

ca para combater os alemães e não para transformarem-se
em instrumento do govêrno belga. Essa violenta afirmativa
consta duma declaração do general Skinne, explicando a in
tervenção das tropas da guarnição de Bruxelas nas últimas
desordens. Diz o general que, devido à necessidade de manter,
abertas as comunicações e, portanto, de prevenir desordens,
as tropas aliadas estiveram várias vezes de prontidão durante
os últimos tempos. Mas só na sexta-feira sairam realmente
à rua e isso quando o govêrno declarou não poder contar com

sua própria polícia e os manifestantes, armados, estarem em

marcha contra a capital.

Instituto de Aposentadoria e
dos Comerciários

Pensões

Delegacía Santa (alarinade
EDI'I'AL

Selos de Obriga(õeS de Guerra
A Delegacia do Instituto de Aposentadoria e Pen

sões dos Comerciários, no Estado de Sta. Catarina, tor
na publico, para conhecimento de todos os segurados e

empresas a ela filiados que:
.

Fica marcado o prazo a terminar em 31 de dezem
bro iniciando-se a 4 do corrente, para que todos os por
tad�res de mapas de selos de "Obrigações de Guerra"
os liquidem com este Instituto, trocando-os pelos títu
los definitivos.
.Aos interessados, para completarem os seus mapas ou

para atenderem a descontos referentes ao mês de abril

p, p. será permitida, nos órgãos locais deste �n.stituto,
dentro daquele prazo, a venda de selos necessarios, aos

'empregadores, na forma das instruções em vigor e aos

empregados, mediante a apresentação do mapa a ser

completado.
Os empregadores que possuírem selos sem aplica

ção, deverão, no mesmo prazo, re�tituí�los aos orgãos lo
cais do Instituto, afim de serem indenizados d?s respec
tivos valores, bastando, l_)ara isso, apres�nta-Io com

uma nota em papel da tírma, em tantas VIas q�antas
as exigidas normalmente para os pagamentos, citando
as quantidades, os valores dos. selos e o total, e passan-
do o competente recibo.

.

� Findo o prazo mencionado - 31-12-44 - o serviço
� de "Obrigações de Guerra" será definitivamente encer

� .
rado e os, mapas e selos não recolhidos aos órgãos do
Instituto, ficarão considerados nulos e sem qualquer
valor. ,

Na Tesouraria desta Delegacia: - Edificio São
Luiz rua Felipe SChmidt, 37, serão feitas as operações
indi�adas neste Edital, en1 horário especial, das 9 ás 11
horas da manhã, exceto aos sabados, - bem como nas

Agências do Interior do Estado (Joinville, Blumenau,
Laguna e Jo.açaba), no horário habitual do expediente.

Florianópolis, 1-12-44,
Frank de Bar1'Os Monteiro

Delegado no Estado de Santa Catarina.
Ii.

Sabas. de Cesaréia, deve sua vo

cação poro vida religi-::,sa. a uma

repugnante rixa entre seus irmãos;
Estes, depois da rnor te do seus

pais, não puderorn entra r em acor
do sobre a herança e a visto de
tão impia contenda lhe deu a ideia
de 'abandonar todos os bens ter-

-
--

restres. Entrou para um conventoUm livro sôbre ',GELADEIRA onde levava a vida cheia das mais
O Brasil severas austeridades Mais tarde

V dI' t
.

ce d e foi ter com S Teotímo para rece-Recife. 4 (A. N.) - O sr. en e-se uma, e e rica,
bel' instrução mais profunda na:VIorris Llewellyn Cook, que 1,20 x 1.60, funcionamento per vida religiosa. Ao fim de cinco

recentemente presidiu a "co- ft i to Ver e tratar DO Bar S, anos passados na solidão perto do
missão técnica americana" e P"dr()

� _ _ ._3_9_�_ 5 rio Jordão. dirigiu:ee para o cor-

I
_- --- rente do Cedron onde construiuesteve no Brasil para oferecer

p O ur
uma casa para um mosteiro no qual 'adotou are.sugestões ao planejamento eco- r c a· se alugar de pre gra de S. Bento. Vendo o Bispo

nômíco nacional, acaba de pu-II' êl C18 no centro da cidade. de Jeruaclem o bem que Sabas fo-
bl í ]'. tit 1 d zio entre seus monges, obrigou selcar Ulll lV�'O lnLl u a o P"'fa c>j�;<l sem filhos, Infar sacerdote para qus pudesse. com"Bra.si]

.o.n
the ma.rch" dedica-I .n- çô l> Ilt"a Redação, B J M S visitador. reformar os ou tros can-ja "ao povo amigo do Brasil". 1Sv,.14 ventos nos quais reinavam vo eios

A referida obra é sem dúvida ' abusos. Conseguiu tombem do im
um dos mais completos e su- .6' 'Ica-O. com frente dr perador Anastácio a promessa de

. (l .

d nunca mais propor Pflra bispos,.-::,estivos documentários de nos- - VI ros e preço lê
'

-

c erigos que mostrassem inclinações",a vida. observada com aitô k UC35'ão, vende-se um com
para ambições. Aos 93 anos de ida'

Lnterêsse cultural. Os jornais 2,n:SOxO,80xO.95. Ver e tratar de foi Chamado para Cons tontt
desta capital transcrevem o co m Pláci d. Mafra, rua Felipe nopla como árbitro numa grave

�

h' �4 5 5 con teridc , Alquebrado de corposeguinte trecho do livro em :" rr.i t . .i . v.'
t t d� �_ _

mas con ente por er consagra o
apreço, apreciando a can1pa- a Deus todas as suas forças, vai.
nha contra os mocambos: \/endem-se tau ao seu mosteiro de onde Deus
c d

.

d 't' o chamou paro. a felícidade eter .

.

uma as mais rama icas ex-
um to' t .. biliz.ado - de' 6 e meio na.

pI'e�sões da no:r,a menta!id�de Am: êr e- e UD a máquina Singersocial, que eu VI no Brasil, e a
no v a V"r e tratar na rua Fr e:

luta contra o mocamb?, a ba- C�lI' C8. 78 A. Sv.4talha contra as históricas

pa-j
���..."...-_

'hoças ao longo das praias e n lo"
. Ontem. no tra

las margens baix-a.< s dos rios

I
Ke glo jeto do Palácio

10 Recife, a qual. o govêrno, à Confeita. la Chiquinho, per,
com a cooperação dos síndlca-l deu-se um r e lóg io de ouro,
tos e seu fundo de seguro 80- para senhorita. Será gratificado
cíal, está enfrentando através quem o entregar à Gerência do
do desenvolvimento da habita- ··Estado". 3v .. 2
ção popular. Projetos simíla- - .-

R
,#

d- Ne sta redação se,·€S tiveram boa repercussão no a 10 informa quem de.'lio de Janeiro".
seja comprar um apar êlho de

Comprar na CASA MISCE· rádio. se possível, de marca

I L.ANEA é saber economizar.. "Phi1ips"

ESTADO
Diário Vespertino

o
.......--........------------------------------------�

CASA BORBA
o íéco dos retalhos!

Redação e Otlcí nas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. 1022 - ex. postal 139

ASSINATURAS

I
AMIGOS I A vida está dií ícil , mormente

no que diz respeito ao vestuário. Para suavizá
la, já toi inaugure da na rua Padre Migue
linho, 25. no ,-Edifício D. Joaquim}), PI óxirno
ao cinema Roxy , a Casa Borba, que está apta
a venJer tecidos de algodão, ern r etalhos ." ao

alcance de qualquer alg rbeir a.
Linon e stemp a do mt. 3,70
Vai! mt. 3,60
Chitas de 2 50 a 2,80
Luiz ines em côr es. artigo bom mt 3,70
Cretones» »2 40 lar g. mt. 16,00

" » » 1.40 » mt. l'�,oo
Atoalhados (cm peço) m t , 12,00
Cortes de b,im pára catç as, born 6,00
Ternos à marinheir a 23,00

» de Iin ho 22,00
Roupas para meninos e grande quantida

de de enxovais para batizados, a preços nunca

vistos,

Na Capital:
Ans C:r' 711,00

I
Semestre (:1'$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês Cr-' 7.01)
Número avulso Cr" O,;iO

No Interior:
Ano Cr$ XO,IJO
Semestre Cr'" 4.:í.1I1l
Trimestre Cr! 2;).00

•

80 SABAS. ABADECASA BORBA

I
I
11

Dr. H, G

�\�tSouQIJ' Rua João Pinto, D. 25
� � �. (Em frente ao

Tesou.ro
do Estado)

� � � Florianópolis
-:' -----, r.

U!I

Telefone 1448
Rnorono PRTD;JOul&R5 SAHTA CATARINA

s Medin'l f'arm. Narbal Alves de Souza
Parm. L. 06 Cost� Avila

Anúncios mediante pontrl.!lo

lOs
originais, mesmo n:ill rilllll'

casos, não serão de vol virlos. I'I A direção não se rrsponsllhiliz;,
pelos conceitos emitilÍO� nos

, artigos assinados
--------'------_ ...__ ._

santo do dia

Exames Anátomo-pato16glco�.
Diagn6stíco precoce da gravide .. ,

Sôro - di aQn6stico•
Hematologia
Coprologia.

Bacteriologia
Autovacinas.
Ultramicroscapia, •
OUlmica sanguÍneQ.
Andlises de urina,

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
•

Idif.lmas por-
tuguê.. espa
nhol. francêll,
inglêp, etc.

Romance. Poesia, Religião, Aviação,
Matemática, Física, Química, Geo
logia, Miner(1logia, Engenharia ci
vil, militar e nava.l, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade:" Rádio, Máquinas, Mo
torei, Hidráulica, Alvenaria, Agri
r.ultura., Veterinária. Cont(lbilidcid8:

Dicionário•• etc, etc.

LOJA DAS CASEMIRAS
Se V. S. desejar um corte de

I casemira, linho ou tropical,
,em cÔres. firmes e belos pa�
drões, . procure a Loja das Ca
semiras - Rua Conselheiro
Mafra, 8·A.

.��-,-�������--����-�����
FARMACIA ESPERANÇA

do Farmacêlltlco NILO LA tTS
80je • IDUlIllbI 1II!!l" IS na prefert..

..............cIo..... ""'aa.celr" - BomeopaUU - p� _

ArtIcoe ile borraeh&.

.�8....._ • na'" ob...,...,....ct. .0 .--It1dJ1. _.._ ,j

ftpesar----da lenazmrstenciã--n-OTE-L-DA-§EN-G�l-D�-lM-DJV-E��-PE-R"A-TRiZ
Supremo Q. G. Aliado ao norte de Straburgo, 3 (U. P.) - Quartos C'Jmpletos, para solteiro, cum 7 peças. estilo

As tropas norte-americanas. se _encontram a um km: e meio moderno, Camas de f("no para casal e solteir�, Com lastro d("
apenas do centro de comulllcaçoes de Bagenau, depOIS de pe- I arame, bem como muítos cutros acessórios pertencentes àquelt
sada J.uta e violento duelo de artilharia, progredindo pelas I Hotel.
montanhas a sudoéste da cidade. A sul de Saal'gemines, os I Quem d("selar vê-lo, e obter informações, dirija-se
aliados capturaram a aldeia de Peisslingen, encontra.ndo te- Rua Fe-!Jpr; �('hm�dt 39, onde e�tão expo�tos.
l1aZ resist�ncia ininüga.

.
O PROP:RIETARIO,

Dom Jaime
é economista
Rio, �i (A. N.) _' () arcBbis·'

po do Rio de Janeiro, dom Jai
me Câ.mara, um dos mais no�

taveís prel<ados da igI'eja do
Brasil é, p.o1' igual profündo
conhecedor dos nos�os prople
mas econômicos. O apl'ovéita�
mento da Cachoeira Paulo·
Afonso não poderia deixar de
provocar as observacões do ar�

cebispo" metI'opolitáno como

estudioso, que é, das coisas na
donais.
É assim que. a propósito do

Plano.a ser exe('utadc.) 110 110l'� �à deste dom J.aime éxpendell i�
considerações vel'dladeil·afll�n�· ,
te not:.iveis,

Serviço de tranafu$ão de sangue. Vacinação antí-diftérica
(CRUPE) com p1'6\1a de Schick.

Andlilles químicas de: Farinhas, bebidas, café. mel, águas potá
veis e para UBOS industriais (fecularia., cervejarias).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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--------------------------------------� Clube de CoopeMlcão
Cultural

Nalal ! . . . Não compr� sem verificar os preços
do grandioso Novo Serfimeutn recebido pela I

Casa RomaIIOS I

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

Rodiers ,.. Tafetás - Organsa ,.. Cbantuug � Sedas em cortes >* Gabardines
- Jersei aveludado para vestidos, em muítas cõres � Peter- paus � Bôls3S

- Mtias -- Sombrinhas e muitas outras novidades.

Preços extremamente
Rua Conselheiro Mafra 26I

Apresentamos:,

baixos

Telefone 1288--

-

A 28 do mês findo, a 33" reunião
(IV' da série «Tertúlias Comemo
ra tivás») foi dedicada, especial
mente, à comemoração do 81' ani
versário do nascimento de Cruz e

Sousa, ocorrido 4 dias antes. A
palestra alusiva esteve a cargo do
sr. José Medeiros Vieira, que, à
guisa de mote, usou destas pala
vras, referidas por Agripino Grieco:
«nasceu com a noite na pele e

uma cruz no nome ... » Aproveitan
do «deixas» que o orador, de quan
do em quando; perfazia, apresen
taram selecionado. poemas do in
signe simbolista os srs. Amaro Sei
xas Ribeiro Neto, Cláudio Valente
Ferreira. Hamilton Valente Farrei
ra, José Tito Silva, Protásio Leal
Filho. Renato Ramos da Silva e

Roberto M. de Lacerda. Na parte
da Cooperação Pr ô-Vitória. foi lida
a comentada a Crônica da Samana
do Boletim do Serviço Interaliodo
de Informações. Registraram.se,
oinda, na Ata. o .natalício de
Churchill «o pai da vitória», trans
corrido 5. "-f. última. e a mensa

gem da· «Union Notionale de .. Etu
diantes de F'r-ance», por ocasião do
Dia Internacional do Bstudante.
A fim de que 0& sócios pudessem
ir. incorporados, ouvir. pelo menos,
uma das palestras que o Vice-Con
sulado Britânico realizava à.quela
noite, a tertúlia foi encerrada mais
cedo que de costume.
A 1· do corrente. conforme dís

põem o Estatuto e o Regula
mento Interno, o 50cietariado do
CCC .reunru-se [34 r.l em assam.

bléia geral e elegeu novo Diretório,
para o Semestre Administrativo
entrante. Foram, também, eleitai
as Diretoriag da Biblioteca «Rui
Barbosa», do Movimento Pró-Le
tras e do Serviço de Difusão Cul
tural, mais 3 diretores, respetiva.
mente, para os Círculos' de Estu
dos de Literatura. de Sociologia e

de Filosofia. - A 35.8 tartúlia será
efetuada hoje. às 19.30 hora ..

, na

Sala 5 da Faculdade de Direito.

Sofre a Igreja no norte da Itália VENDE-SE :.0 pr��;íe�:�;j I Os do A. E. M.
Londres, 4 (U. ,P.) - A rádio de F..'oma diz que a campa- 46,S mts de frente para a 1 u > .A�eiI!as,:3 (U. P.) Todos os

nha nazista contra a Igreja Católica e seus dignitários, no Padre Roma (esquina C r ns. mírust.ros que representavam a

norte da Itália", já é não coisa sem importância ou uma possi- Mafra). Informações com c Dr. �a esquerda .movimento
bilídade", como se vinha dizendo; mas, "pura realidade". Ci-

I
Rafael C Lima, na rua .Ioã .

.lit A M -- no gabinete grego
ta a rádio diversos assaltos feitos pelos nazistas e néo-f'ascís- Pinto, 18 ou com o proprie apresentaram sua renúncia
tas a sacerdotes veneráveis, frizando que êsses assaltos se es- tário Francisco Taranto (Co- ao primeiro ministro.
tão tornando ,terrivelmente frequentes. queiras). 8 v. alto . 1

sa alimentação ou no nosso regímen de vida.
Impôrnos aos nossos rins um trabalho ex

cessivo do qual não tardam a se resentir,
e que se manifesta amiúde pela inflama
ção dos rins ou por desordens urinarias.
Combata os disturbios renais desde o

princípio, tomando as Pílulas de Witt.
Mais do que quaesquer elogios que pos
samos fazer às Pílulas de Wítt, valerá
uma experiencia pessoal.
São nossos melhores propagandistas os

que já as tenham tomado. Pergunte seus

amigos que as tenham tornado. Se V. S.
quizer sentir alívio nas suas dôres e mo

lestias, aconselhamos-lhe a começar hoje
mesmo seu tratamento. Vá. à farmácia
e compre um vidro de

Pilu ITT
o vidro grande de Pi/u/as De Witt, contendo duas vezes e meia g

quantidade do tamanho pequeno, custa proporcionalmente muito menos.

_.

"Ahf"si eu tivesse sabido .. ."-Si tivesse
sabido precaver-se contra essas dôres reu
maticas que o atormentam noite e dia, que
não o deixam descansar e o põe à merçê
da mais leve variação do tempo ... V. S.
provavelmente sofre de rins debilitados.
É extraordinária a atividade dos rins.
Não descansam um só momento. Quer es
teja dormindo ou acordado, trabalhando
ou repousando, seus rins estão cumprin
do sua tarefa de eliminar do sangue as

substancias nocivas e tóxicas, que pro
duzem o desgasto constante dos tecidos.
Realizam esse trabalho gigantesco sem pe
dir-nos contas, silenciosamente, sem que
o notemos siquer. Exatamente por serem
servidores nossos tão obedientes, come

temos muitas vezes pequenos excessos,
sem compreender as passiveis consequen
cias que possam ter para nossos rins.
Frequentemente cometemos abusos na nos-

{PARA
I BEXIGAOS RINS E AI

Ias DE-

Os Pálidos, Depauperados.
Esgotados -, Anêmicos,

.

Magros, Mães Que Criam,

I
Crl{",nças Raquítlcas rece-
berão li tonificação geral

00 organismo com o

1_--__ -:

CARTAZES DO DIA
HOJE 3a.feira HOJE

(lHE
A's 7,30 horas
olhos! Urna delícia para os

a Revoltosa
Um espetáculo para os

Rosa,
ouvidos!

Tecnicolor, com Betty Grable e Robert Young
A MÃO, GRANDEZA DO HOMEM (Nac.)
CANADA' E O IMPERIO (Tapete Mágico)
Preços Cr$ 4,00, 3.00 e 1,00 • Imp. 14 anos»;

(lHE «IMPERIAL))
A's 7,30 horas

I Controle seus nervos para poder assistir ao filme fortíssimo:
I

Alma torturada
com Allen Ladd , Verônica Lake. Laird Gregar e Robert Preston

VALORIZANDO O HOMEM E A TERRA (Nac. Coop.)
BOMBEIRO COME FOGO (Desenho Colorido)

Preço único: 2,00· Imp. 18 anos

Eis o gigantesco prcgrr.ma de AMANHÃ nos ciries
ODEON e IMPERIAL:

O Brasil no Iront da Europa
5 longas par t e s . sobre a ação d a s FORÇAS EXPEDICIONA ..

RIAS BI�ASILEIRAS. nos campos de Batalha
E

ALVARENGA '& RANCHINAO na «bolas n.-I do
cinema nacional:

Coelho saí

o Brasil também tem dêsses traidores
Londres, 4 cu. P.) - Listas

oficiais, ja agora quasi com

pletas estão se.ndo compiladas
� ô b r e cidadãos britânicos
� norte-americanos que vivem

,�·.�'1n_1 território do eixo e que são
ah considerados inimigos.

.

J)1�se$ "CJ;�Ü!'iH:r).g� ,. �l�*ç1o$ �CU"

pam-se notadamente em falar
através do rádío alemão, e

assim, discos têm sido grava
dos para compr-ovarem a voz

dos traidores, os quais serão
submetidos a julgamento, na I IInglaterra, e Estados-Unidos, «=.......==__......... ....__. _

após a derrota da ,Alemanh.a, I· . 5 v, <llt, �

Dr. ROTOLO
a visa a seus clientes
gue estará ausente
até 20 dêste rn�s

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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AN IVE:RSARI08
Ocerre hoje o natalício do nono

conterrâneo ar, Luiz Moura. dis
tinto oficial do Exército.

••••••••

Nesta .data transcorre o natalí·
cio do sr.dr. Pedro Davi Fernandes
d. Sousa.

Fez anos ontem o sr , tenente
Rui Stockler de Saulo. da. Fôrça
Policia I do Estado.

ViaJantes I
Relação dOI passageiros emba.r

cades dia 4 dêste pe lo avião da
Cruzeiro do Sul. ne.ilta Capital. -

POl'Cl o Rio de Janeiro: Adcllberto
Tolentino de Carvalho. Gabriel
JOlé Vi�no, João de Oliveira Mat
tOIl (menor). Dagmar de Oliveira
Mattos e Alberto Mancio Botelho;
para São Paulo: Stanley Pitta Ma
rinho (menorl. Milsiata dos Reis
Marinho, Emília Doura. Júlia Deu
ra Metzgar e Curt Metzger; para
Curitiba: José Rangel de Abreu
Manoel Evangelilta Veiga, Zeigler
Linl, Juracy Oliveira Riedel. Joaé
Bustamante Del Valle e Antônio
da Rosu. Passageiros desembarca
dos na mesma data nesta Capital.
•• do Rio de Janeiro: Jacinta Hen
rique Pereira Oliveira. Eliana Ma
ria Henriquel Pereira e Oliveira.
Elizabeth Charlotte de Araujo. Vâ
nia de Araujo (menor), Márcia
Maria de Araujo (menor), Laura
Correia. Maria Nunes da Silva
Maia, Paulo Nunes da Silva Maia
-menor', Francisco de AMsis Balí
lio e Aquiles Paulo Gollotti; De
São Paulo: Waldemiro Pereira da
Cunha, Cledomiro Carlos do Pi
nhal Carneiro. Carleton Sprague
Smith. Alfredo Voz Travanca e

Romeu Geraldo Pimenta de Pá
duo; De Curitiba: Myron Valime.
e Affonso Harry Heller.

Chile-Bolívia
La Paz, 3 (U. P.) - A chan

celaria boliviana acaba de di

vulgar um comunicado sôbre
as relações entre a Bolívia e o

Chile. E assegurou que elas se

mantêm inalteráveis. "O inci
dente que se verificou na

fronteira com o Chile - diz a

nota oficial - terminou de
modo satisfatório, não alte
rando de nenhum modo as

boas relacões entre ambos OE;

países".
o

======�========�--�----�
I GRATISl

Quer receber ótimCil. surpresa,
que o fará feliz e lhe será
de valiosa utilidade? Escreva
a: Soares, Caixa Postal, 84,

_. Niterói, E. DO RIO. I

Vida Social I ,.

Mensagem aos

traballladores
París, 3 (U. P.) - Funcio

nários das fôrças expedicioná
rias aliadas transmitiram pe
lo rádio, por ordem do general
Eisenhower, uma mensagem
aos trabalhadores estrangei
ros que labutam na Alema
nha e cujos países estejam em

guerra contra o Reich. A

mensagem, que se destina es

pecialmente aos operários que
estão no Ruhr, na Westtalía,
Renana e na Renânia, oferece
aos que estejam dispostos a

trabalhar voluntáriamente pa
ra os aliados, um trabalho ao

tipo de maior salário.

A
NA

, ,

os preços e a grande variedade
de Brinquedos e Artigos para presentes.

a «Casa Miscelânea» tem entrada e saída para duas ruas

Uma visita é de interêsse para V. $ ..

Faca
,

uma

, ,

LI NGERI E

IlEIINER
:QUALJDADE
A�eitamoSl encomendas

AGÊNCIA:
Rua Padre Miguelinho. 23

FLORIANÓPOLIS

Rua Conselheiro Mafra, D- 9
visita e verifique

-

o proprietário do SALllo RECORD oviso à sua

distinta freguesia que dispõe de manicures,
poro atender, com presteza, o toilete de unhas
e penteados, os qU<lis também servem, em horas

marcados, no prédio do Salão, n. 21, na Praça
IS de Novembro - Telefone, l6ge.

oif
... -------------------------------------------------------------------------------------------------------...

l1JSTITDR... I
Por apenas Cr$ 70,00 um dos seguintes cursos completos: Contabilidade geral, Português,

II
Taquigrafía, Cerrespondência, Matemática Comercial e Direito Comercial.

Peça informações pessoalmente ou por carta: ao INSTITUTO RIO BRANCO - Largo
• São Francisco, 22 - Caixa Postal, 5215, SÃO PAULO. Outorgamos Diplomas,
..------..-------------------------------------------------------------------- ........

Ouro e prata

Na estreita planíCie da Alsácia
Q. G. Aliado, 3 CU. P.) -- AI!lI da que parte de estrasburgo,

fôrças do general Patch abrem colocando-se a 11 kms. Ue
caminho pela estreita planície Selstadt, depois de capturarem

I
da Alsácia uma vez que a di- Oonhegein. Outras unidades,
minuicão 'das enchentes do, arremetendo a léste, através do
norte 'promete melhor desen- canal, capturaram Herbers
volvimento da batalha pela cheín e Booscheim, proximas

.

posse do Roer. Vencendo as do Reno. AIS Ü'OI}aS aliadas das

I
dificuldades decorrentes de montanhas dos Vosges chega
pontes destruídas, etc., os

tan-l
ram a três kms; de SelSltatt pe

ques (lo Sétimo Exército avan- lo oeste depois de haverem

____________--_....__-'.:--....- çaram mais 8 kms, pela estra- capturado Kiu,tzeim.

Nova Iorque, 4 (U. P.) - O
Ba-nco da Reserva Federal
anunc-iou que o ouro e prata.
estão sendo cedidos dentro da
lei de empréstimos e arrenda
mentos ao Egito, Palestina,
Síria, Líbano, Saudi, Arábla l
Irã, Yraque, India e China,

I afim de reter a inflação que se

[registra nos citados países, ao

I mesmo tempo para estabelecer

I uma média para suas moedas.
! Ignora-se o total de ouro re

I metido mas diz-se que .C01H�I-

1 derável lastro foi embar-

lii;�ve--forte luta
I em Albereto Oreamento do

Q. G. Aliado do Mídíterrâ- Di�trito Federal
.

neo, ;; cc. P.) - o comunica- RlO, 4 (A: N) - 0. presíden- Rio, 4 (A. N.) _ Na Escola
do aliado informa que tropas te da :��epubllca assm0ll: de-

de Belas Artes acha-se insta
do Oitavo Exército fizeram c�'eto-le\, orçando a r�celta .

e
lada a exposição de arte do

mais algum progresso entre os fl�ando a .despesa para o I?l�- Canadá, por iniciativa do go�rios Montoue e Lamone e tro-I
tnto Federal p�ra o exerCICl? vêrno daquele país amigo. O

pas Indianas capíturaram a de 1945. A_ re�eIta da PrefeI: presidente Getúlio visitou ês
aldeia fortemente defendidas tura do Dístríto Federal fOllse certame onde foi recebido

I
ele Albereto, que foi cena de orçada em Cr$ 734.650.000,00 I

pelo emba�ador Jean Desel e
agudíssima luta nos últimos e a despesa calcu.lada em .... Ipor numeroso grupo de figu
três dias. 734.640.990 cruzeiros. ras de relêvo em nossa socíeda-

de. Nessa exposição, que apre
senta aspécto folclórico, com \.,

trabalhos manuais de escultu
ras e gravuras, tem-se oportu
nidade de verificar o desenvol-

I
vimento cultural daquele povo
amigo.

\ ��
.

. "',,, \$"�

Cke�(!)g� ...

* E sabe eOJIl() o uso regular de KolyDOll
conserv� a dentadura limpa e atraente.
Kolynos, com o seu sabor agradavet e a lua
espuma penetrante, torna a bôca for
mosa e o sorriso radiante. Para realçar a
beleza feminina, use o Crême Dental
Kolynos de Triple Ação.

'J,(de-o. CIJMe�

Arte canadeuse

Curso de Admissão
A 1 �, série ginasial

Funcionará, novamente, durante os meses de dezembro e

janeiro. o Ct:rRSO DE ADMIssAo DO PROF. CASCAES, �lIte
ano em colaboração com o prof. JOM Warken, ambos profes
liorel do Colégio Catarinense.

Mensalidade de Cr$ 50 00-
Matrícula aberta, diàriarnente; das 18 exll 19 horas, no

Curso de Humanidades, na rua Trojano, 36, ou no domicílio
dos respectivos professores'

NOTA: A primeira mensalidade lIerlÍ cobrado no ato da
matrícu )0.

QUARTO
Aluga-se no centro. com pen

são, para casal sem filhos,
Informações neste jornal.

Sv-I 'I
�i' M 8m ag ..

A frente do
rio 5aar
Com o terceiro Exército, :3

(U. P.) - A frente aliada do
Saar aumentou hoje para
1600 metros, e trunques e in
fantaria aliadas estão presen
temente com uma linha de 16'
kms. na margem oeste do rio.
A infantaria avançou milha e

meia na frente de 4 nnlhas,
-

e

as fôrças blindadas

avan.ça�·mm três milhas a léste d
Saareun.iou, contra enearníça
da oposição Inírníga, ..,.jj

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR M�.DICO De Gaulle está
em Moscou

DR.
,
MARIO Moscou, 3 (U. P.) ÁS duas

horas ela tarde (hora local des-
a. ta capital) chegou o general

De Gaulle. O chefe do govêr
no francês viajou pela estrada
de 'ferro, tendo desembarcado
na estação de Kurskíren.

Moscou, 3 (U. P.) - A che

Huspital gada de De Gaulle nesta capi
tal constituiu motivo para
mais uma demonstração da

1.444 cordialidade franco-russa. O
chefe do govêrno francês,
acompanhado do seu ministro
do Exterior, sr. Charies Bída-
ult, foi recebido na estacão
ferroviária pelo comissário

4

de

Estrangeiro, sr. Molotov, e pe
los representantes do alto co

mando soviético. Pela primei-
ra vez, desde o advento da
guerra, todos os chefes de mis
sões e c o r p o diplomáticos
acudiram à estacão ferroviá-
ria para dar boas-vindas a um

visitante. Bandas de música
executaram os hinos francês e

russo. Agradecendo as mani

festações que lhe foram tribu-
tadas, De Gaulle falou ao mi

. crofone da "gare". E disse
sentir-se comovido por encon

Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta. trar-se ria capital da União
Dipluma de habilitação do Consr+ho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRiO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. FOl1e 1259 Soviética e trazer as homena

HESIDENCIA - Conselheiro Mafra. 77. gens da França à sua aliada

ISoviética na vitória e na paz,
que deverá ser bendita para a

humanidade. De Gaulle e Bi
bault foram hospedados na

residência destinada aos con

vidados oficiais.
,..""........'f"", ...........� - ...............,..

(Diplomado pela Faculdade Nae, de Meaicina na Unt"ersidade do Brasil)

WENDHAUSEN
li1:J:-tntelllo do Ser vtço de elIDlca Médica do Prctessor Osvaldo Oliveira. médico

Departamento de Snilde
t;LIN leA lutU((Ja - Holé8ttas ln,ter.as de adnlto8 e crian.,;a.e. CJONSULTOIUO

• Kli:l!IlIJB:NCJIA: Rua l<'eUpe St>hm.idt n. 311 - '.fel. 812. CONSUUl'aS - Ou 111 I\a UI

UR. ARMANDO VALÉRJO UE ASSIS
Mf'rviçtll! de Clínica Infantil da Assistência Municipal a

de Caridade

co N SU 1�·��t�(���Il!"��!�Ai\I2�a(E��A���iOEs.A���!2�. fone

Consultas Lias lU às l� e das 14 as J,) Horas

BESIDENClA: Hua Marechal Guilherme, 5. Fone 7S3
CL1NICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

DR. BIASE FARACO
Méd lco - cl1efe do Serviço de Sifil6s do Centro de Saúde

D()E�<.:AS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES UHO-GENITAIS DE

AMKO� OS SEXOS - HAlOS INFHA-\ElnlELHOS E VLTHA-VIOLETAS
CONSULTAS; das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 46

RES.: R. Join víle, 47 - FONE 1648

DR. ARAUJO
�'\s�i�l('nH>' (10 ProL Sanson, do Rjo de .hlue-Íro

.ESPECIALISTA
nc('n�,:�,,� (' f)P(,I�8(;Des cos OLJ-1Ut3. t.llJ\ l l rOo. :...ArllZ (> GAnC_r\:\,TA

('ir'lI,l'gLi moder-na da GDJ<:L.A UE L0I30, do LAHIO LE�'üHI).(J (Iab io te C('\!

Esíll':1g'O:-\t'(),n�;L tl'aqw"o�e{)pia, bl'OHC·O..s'('QJ)i.a l)ê-Ira l'f.,tirac1a üe (;G1'1)O� t·-.;tl'anllo�, etc.

CO�S(Tl/.rAS: das 10 üs lt e (Ia!': 15 its 1 S }lOr<l�
:Hua ,·itOI' ,UI>it'e!('s, 21 - 1<'011€: 1.447

DR. SAVAS LACERDA

DR. ROLDÃO CONSONI
CmURGIA G�;I:l'L - AurA CIRURGIA - MOLÉSTIAS DE SENHORas - PARTOS

FOf'lnado pela FncuJdade de Med ícina ,da. Universidade de São Pa�lo, onc e foi

Assistente por vários anos do Serv iço CI,l'llrg)(:�o do Prof. AUplO Correl� Neto.

ClrUJ'l;(ia do estômago e vias bíd íares. mtesunos delgado e grosso, ttrõide, rins,
....õstata. bex íga, útero, ovários e trompas. Var icocele, níurocete, varizes e nérura,
Y' CONSULTAS:
118.3 2 às 5 horas. à Rua Felipe Schrnídt, 21 (altos da Casa Paraiso). Tel. 1.õ�8.

RESIDE:NCIA: Rua ES'!.eves JÚDJor. 17�: Tel. ],1764

DESPERTE I BILIS
DO SEU FIGIDODR. GEBHARll HROMADA

Especialista em alta cirurgia e ginecologia
Hospital "Miguel Couto"

lBIRAlvIA (HAMóNIA) - Santa Catarina

DR. NEVESMADEIRA
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso te Aoerfelcoamento e Lonxa Práttca no Rio de Jaueíro

tJOI'll',v r.Tal! - l'ela manbl: dlarlameDU' "lU lO,30à.12 h•• à tarde excepto ao.

"h.dOlO. da. 111.30 te 18 bora. _ CONSVl,TÓRIO: Rua Joao PInto a. 1. """..do

.0'"'' 1.4111 _ K.etoI<lllncl.: Roa Pr..ldfllll� '·oatlnbo. 'lll

DR. SETTE GUSMÃO
CHEFTI: DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGJA DO C'F.:'\lTfW DE SACDE l'� DO

HOSPITAL '",\1EHT<)U RA;\lJOS".
" ,

Curso ele aperfeiçoamento no H".spital São Luiz
..
GQuzaga. ele �ão Paulo -:-.- b.X ,,,I"

íárío C]O lnstituto "Clemente FerreIra". de Sao Paulo - 1,,"l11cdH" m t ei ',() dr
g Sanatório de Santos. em Campos elo Jorelao.

CJ,fNIC.<\ GEIl:\T. _ DI.\G:SM!'rJ(,O PI{E('()('E J!, TH."'l'A�lf�.N'l'O J·�SI'EClAJ.r:t:\ O,

DAS DOENÇAS no APAnP;Lao HES�lH!\'Iomo., '

CONSULTAS: l"Jitll'iamenle, das 3 às fi hOI':1', ,:OXRULToRIO- nU8 Vitor :l<leJ:'eles. 18
.

RESJD�NCIA: Rua Esteyes Júníor, 135 - Tel. 742.

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

"ormado pela Un1Yerl!l1dad. de' Genebra

Com ptfiUca nOi hospItal. eUil'Op�

Cl!nJ.ca mMlc. em weraJ, pedIatria. doen·

... do .I'tema nerY090. aparelho gen1to
ur1llArlo do bomem • da mulher

�.TAl. Técnico: DR. PAULO TAVAR.II8

Curso d� Rad�ologla Cl1nlca com o dr',

Manoel l1e Abreu Campallar10 {Mo Pau·

IM E.p<'>c-Iallzado em Higiene e 8Ildd�

Publlca. pela Untyersidade do Rio d. JI'

fIelrD. - Gabinete de Ralo X - E1ectro

Nr.tIOtP'afla cl1nlc. - MetabollJmo ba·

1111 - Son<1agem Duod�n81 - Gabln,ete
". r�lot�rllpl.n - Laboratório de mIcra.

copia � anAllse (�1l111�. - Rua Ferns.ndo
""�charto. 8 Fon. 1.1911. - l'lorJanóP()lr..

DR. REMIGIO
CLlNICA M�DICA

lrlolNdae Interna•• lie Senhoru a ert,

.ncu em Geral. CONSULTORIO: Rua

""lIpe Srhmlrtt - Edlflclo ....mélla Neto

Fone 1li92, 9 a. 12 a 14 ls 17 har..... RIl·
•ID2NCI.... : J Largo Benjamin

Conatante. 3

Dr. Newton d'Avila
Operações -- Vias Urinarias -- Doen
!;a.e dós intestinos, réte e anus
-. Hemorreidal. TratamentO', da

colite amebiana.
Fisioterapia -- Infra-vermelho.
Conault: Vitor Meireletl, 28.

Atende diartaf'lente à. 11.30 h., a,

à tarde, doe 16 hs. em dianta
R..id: Vida! Ramo., 66,

F'on. 1087
-------,----------------�-------

ORo ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO

, ct".I'tr!a • OrtoJH'dl.. Clllllca .. ClrIll'Cta
lo Úlr.". P.rtOll a 4oeB� 4. .e.horas.

CONSULTóRIO: R. Joao Pinto 7 Diá
l'Sament.. d.... 1lI l.I 17 hDr..... RESID:eN
tA4. 1.IUW1lfl'" 4l,-t:w, II FGIl4i 7.'.

Ora LAURO DAURA
i,4JsJwda118ta em l)oeIH,"t!toI df>o �ohn

'<lN - Vias Urinárias.

Curso de especializaçáo o e Ulne1;u'

agia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da F'a

cuIdade de Medicina de São Paulo.

I'ratamento especialízado, médico e

clrulg:lco, das arecçoes do aparêíno
gerrítal feminino (Utero, ovãrtos,

u-ompas. etc.).

Cura radical das int18maçóe8 dOI

�nexos (Ovános, trompas), sem ope

ração). Tratamento de todos os dls·

túrblos da me,n ..trnação e da esterlll·

dade.

Tratamento moderno da bleDurl'.

,ela IlIrD<ia e crônica. em ambos os

sexos, por processos modernos sob

contrOle endoscóplco -- Urctrosoopi.
- e d<' labOratório.

FISIOTERAPIA -- DIATEHMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10.30 às 12

'I"ras e das 2 fia 11_

Consuaórlo Rua Tlrlldente. a.

I"one: 1.663_

ReslcU!ncla

,Sobrado).

Rua TlrfUl en te. 7

oferece à sua distinta freguesia o desconto de 10% em tôdas aS

vendas à vista, durante a 2n• quinzena de novembro e todo o

mês de dezembro. Otíma oportunidade para adquirir os mais
modernos modelos de calçado para homens, senhoras e crianças,

além, de camisas,' t:ijames, etc.

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

E Sallará til CIItIII DISIIOSII ,lfI 1_

Seu fígado deve produzir diariamem.
um litro de bilis. Se a bilis não corre 1i
vrernente, os alimentos não são digerides
e apodrecem. 05 gases incham eestôrne

go. Sobrevém a prisão de ....entre. Vocf
sente-se abatido e comoque envenenado.
Tudo é amargo e a ... ida é um martírio.
Uma simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, as PílU\3$ Carter sã
extraordinariamente eficazes. Fazemcor

rer esse litro de bilis e você sente-se dis

posto para tudo. São suaves e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bílis
correr livremente. Peça as Pílulas Carter,
Não aceite outro produto. Preço: Cr. S 3,00.

o Médico

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

rela, que assolaram sua Capi tal durante anos. E. mais:

Como se utilizam as armas do inimigo
Interessantissima descrição ele como os aliados estão
usando contra japonêses e alemães suas próprta.;
invenções. Como age, nas frentes de batalha, um

grupo de detetives especializados, para apreender as

armas do inimigo e conhecer-lhes o segredo. Pág. 5!J

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 êste método facílimo para dominar a fadiga
e aumentar a capacidade de trabalho. Pág. 22

,

UR. AURELIO ROTOW
"édico - Cirarrião - Parteiro

RAIOS I
Mudel'na e possante Instalação

de 200 MA,
Ilagnólltico precoce da tuberculose
,ulmonar, úlcera!! gástrica! e duo
lenais, câncer do e�tômago, afe·
(,e� dlls ViR3 biliare" rins, etc
\plica o Pneumo-torax artificial
,ara o tratamento da Tube!"cu!ost
Pulmonar - Tratamento� moder-

nos e efirazes desta moléstia
.ompleto gahinete de EletricidadE'
nédica; Ondas curta� e ultra.-cur
as. l1aio! Infra-Vermelhos e Raies
Ultra Violeta. lnfrazun-Terapia
Consultório: Rua Df',odoro, II

esquina Felipe St:hmid1
lU , li 12 b.rs., e dss H li 17 bn

Telelou. U7.

Em Saarlauteo
Com o Terceiro Exército

norte-americano, 3 (U. P.)
Tanques e infantaria estadu
nidenses penetraram nas re

dondezas de Baar Lauten. Esta
cidade encontra-se nas mar

gens ocidentais do Sarre.

As anedotas e ptadas aparen·
temente Ingênuas são grande.
,'rmas de desagregação mane

Jadas pela "qulnta-(lflluna"

Cobre do Chile
pa ra o Brasil
Santiago do Chile, 4 (U. P.)

.- O "El Imparcial" diz estar
pronto o decreto autorizando o

)'Chile Exploratioll Company"
a exportar 90 tons de cobre
bruto pam o Brasil.

MACHADO & C1A.
Aqênciaa e Representaçõe. em Geral

Matriz: Florian6poli•
Rua Jofio Pinto, n. 5
Caixa Postol, 37
Filial: Cresciúma

Rua Floriano Peixote. I/n (Edit.
PróprioJ. Telegramas: dPRIMUS·
Agente. n08 principal. municipiot

do E.tado

Todos êsses 27 artigos, mais a condensação de \lm

livro de grande interêsse e repercussão.

Custa só Cr. $ 3,00
COMPRE O SEU EXEMPLAR HOJE MESMOI

Seleções apresenta todo mês os malhores artigos
de quinhentas revistas de todo () mUndo,

A.rentt!o I!fft Florllllj('poli.: PEORO XAVIER a crA. _ 11 u. Felip6 l""'Ullidt" II

I:le�)t. Gemi uo Brasil: FER;'II.�NOO enIro; \(�UA " H.. RosCo'i". 35-,� �.o and,. II,)

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

I•• Co••elheiro Mafr., 4 e 5 - FONE 1.142
E.tre,. • domldli.
-

Para as FESTAS DE FIM DE ANO, a

CASA PERRONE

Rua Conselheiro Mafra, 17

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



V.. Sia .. encontrará nas

Ca$a$ l'o,.n.aAl-buoan-a$
voile tecidos

,

para praia
Côres firmes

os mais modernos
Preços fixos

padrões de e
, .

proprlos

Florianópolis 5 !.te Dezembro de 1944

Major Juracy
Magalhães
Acabo de .er designado par a

servir no 14' B C .. neste Estado,
o Maj 01' Juracy Magalhães. ex

Interventor Federal no Estado do
Bahia. I
S. s. é casado com uma dali

ne-Itas do saudoso Governador cearen
se, dr. Tomaz Accioly, e foi um
dos mais brilhantes alunos da ES-Icola de Guerra, tendo terminado
o curso de oficial da nosso Exé,

ci'lto, com distinção e louvor.
Estudioso dos grandes problemas

naciona.is. o distinto milita.r rrru i
to tern feito em prol dali suas so

luções.
O 14' B. C. que tem tido entre

a sua cficialidade brilhantes figu·
re.s do nosso Exército. certamente

se orgulhará, sobremodo, em in
cluir nela, agora, o nome do sr .

major Juracy Magalhães.

�s últimas chuvas
Démos, no sábado. ligeira notícia

das recentes e violentas chuvas
caídas no norte-catarinense, que
há meses vinha sofrendo terrível
estiogem
Foram apontamentos rápidos,

que ficaram, por isso muito àquém
da realidade. Graças à gentileza
da Agência da «Auto·Viação Cata
rinense». vimos a conhecer por
menores que revelam os

í

mprea
sionantes prejuizos causados pela
cheia e pelas enxurradas a obras
públicas e particulares. São estra·

gos que não poderão ser todos au

nados imediatamente, mas que já
se vão procurando remediar. afim
de que rno icr não venha a ser o

pre)UIZO de natureza econômico
em todo aquela região.
Ainda de quando em quando

volta a caír ali um aguaceiro, mas
sem conseqüências.
Logo que chegou a esta capital

a notícia das terríveis inundações.
o sr , Interventor Federal determi
nou prontas medidas ao «residen
te» da Diretoria de Estrados em

Joinville, ar. engenheiro Bchrnie
gelow, que, desde logo, com sua

competência e a boa-vontade de
todos os seus auxiliares, começou
a trabalhar no sentido de norrno

lizar a situação do setor que suo

pervisiona.
Não é menos digna de nota a

8spontêinea cooperação do 13' B.C ..
sediado em Joinville. a todas as

providências governamentais e ao

esf ôrçç da população flagelada.
Isso prova não só o espírito

humanitário do soldado brcailetro,
sublimado pelo sentimento de fra
ternidade, senão também Q har
monia reinante entre aquela disci-,plinada unidade e as autoridades
cotarinenses.

PIlIDLII.
11111[111

Conferência

Conbrme rio r.c icirn os chegou
ontem a esta copitoL por via
aérea. o sr, prof CarJeton Spra
gue Smith, ilustre figura inte
iectual norte americana, cuja
erudição e cuja sensibilidade
estético muito o recorneridurn ,

corno, aliás. os nossos leitores
poderão avaliar através dos dc
dos biográficos ontem divulga
dos pelo «Estado».
S. B .. ontem rnesrnc, nos hon

rou com sua ugradável visita,
tendo estado em nessa redação
em companhia do sr. W. P.
Rombo, eminente cônsul dos
Estados Unidos, ar , Erasto Mn
cedo. operoso presidente do Irrs
tituto Brasil-Estados Unidos, e

sr, prof H. Hill. digno lente de
língua inglesa do mesmo Insti
tuto, onde. hoje, às 20 horas, o

prof. dr. Carleton S. Smith fará
uma conferência sôbre o tema:
nA luta contínua pela Liberda.
de. nos Estados Unidos". A en

trada é franca,

CR$ 0,80
elA DE CIGARROS

SOUZA CRUZ

.' »Ó.

Em Inden RITZ HOj13, 3" feira, às
17 e 19.30 horas

l\1ISSA
Roldão 'Ihomé de Borja

Georgina Borj C1 e irmãos, profundamente
sentidos pelo passamento de seu esti
mado pai, vêm convidar seus parentes e

.

amigos para assistirem à Sta. Missa que
mondam rezar no dia 7 do corrente, às 7 horas. na Cate,
dral Metropolitana, pela eterno descanso ue sua alma

Sessões das Moças

I Paris, 4 (U, P.) - No vale George Brent e Brenda Marshall
em: AO SUL DE SUEZ

do Roer, foi transposto mais Ao sul de Suez é mais fácil rouba'
Uln rio, o Ines. Segundo o co- a um homem sua mulher de que
municada oficial, as fôrças seus diamantes ...

aliadas, atravessam o rio em No programa: Nossas Praias - DFB

Inden. Impróprio até 10 anos

Preços Cr$ 2201,50 e 1,10
MAGIB DAUX

e

JANICE DAUX
participam a seus paren
tes e pessôas de suas re

lações o nascimento seu

filhinho PAULO CESAR,
Fpolis., 1"-XIl·1944

LOJA DAS CASEMIRAS
Linhos, tropicais e casemí

ras de todos os desenhos .e pre
ços, só na Loja das Casemiras I'
- Rua Cons. M�fra, 8-A. 2'

noxy Hoje. 3" feira, às
11:'- ] 9 horas

Continua o sucesso

Arte Cultura e Tradição. Ccop.
Erro I Flyn, Ronald

Reegane
e

IAian Hole em:

FUGITIVOS DO INFERNO
3 Glória Warren. Roy Francis

Walter Huston em:

SEMPRE EM MEU CO;RAÇÃO.
Impróprio até 14 anos

Preço único Cr$ 3,00,

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

nFECCOES DO

COURO CAOtlUDO.

I
I

Ritz, amanhã: CAS \BLANCA Vão jUlga'
La Paz, 3 (U, p.) -- O Su

premo Conselho de Guerra es�

tá reunindo provas para jul
gar os participantes da fra
cassada revolução de Oruro.

�':lm\sas, Gravatas, Pijames
Meia, das melhores. pelos me

nores preços só na CASA MIS
-:::ILA NEA - RuoC. Mafra, 9,

.------------�-------------------------------------,--------

ruõ Felipe de

Casa Natal
Cdh fI_ $. :1 li 2 e cnlt!Ah.JiL:. U

A «(ASA NATAL»,
receber fOi m;de vel sOltimef to de sed.HJ a

nais, II p'Ftir do! (r$ 8,50 Aproveitem,
festu de fim de ano I

Schmidt, 20,
preços exce pcio

3v-J

as próximas

• 'o : :;41;,$0 jlil8lS " . .J 444 'Oi"" te t� = iii W :P; D4 CM .. !Jt1 ((
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