
FORT MUTZIG� ALSÁCIA� 6 (U. P�) .. A GUARNIÇÃO ÂtEMÃ DESTA FORTIFICA(�lO HASTEOU BANDEIRA BaAl�CA NA
CA�AMATA CENTRAL� DEPOIS DE EXPERIMENTAR UM ASSf:DIO DE 10 DIAS, AO SER SUBMETIDO A TREMENDO
BOMBARDEIO. ONTEM O ATAQUE AO FORTE ENTROU EM SUA FASE FI�AL, TENDO OS ALIADOS J,ANÇADO MÃO DE·

VIOLENTíSSIMOS EXPLOSIVOS.

ln 20U quilometros de Viena
O Moscou, 6 (U. P.) - Foi de reforços, forçando-os a tra

atravessado o lago Balaton, úl- balharem na sua nova linha
tima barreira natural que se de fortificações, ao sul do Ia

antepõe ao avanço à Austría. go. Não se acredita, entretan
.

Quem o afirma é o próprio co- to, que essa linha venha a ser

mentarísta von Hammer, da completada antes da chegada
DNB, ao anunciar que 8S ale- das fôrças russas.

mães abandonaram a Iocali- ':'

dade de Siofok, na margem Londres, 6 (U. P.) - As au-

I H 9265 oriental do lago. Isto reafirma torídades nazistas devem pre-
• mais uma vez a famosa defe- parar-se para deixar Viena a

______ ..
.

..... . --- -.- -- -- - ----.-.--------- .. - -.------ sa "elástica" dos nazistas, gra- todo momento sendo que par-

Apresenta· grave feição o levante comunista grego !�E�f�i:�i�t;:a:�:!�� ��:iL;re;��l��:c�!{:':���
Londres, ti (U. P.) - Chur- i do esta declaração foi recebi- errado, em matéria de ponti- -tantes, Admite também Ham- graph, que dá essa notícia em

eh ill, em sua exposição ele on- da, })01' vários deputados, com ca internacional: na Jugoes- mer uma nova ação russa no despacho de Zurique, informa
tem perante os Comuns quan-] exclamações irônicas de "oh", lavia, apoiou Mihailotvich; na oéste de Kaposvar que teria também que o alto comando

,

?O �alou na situa�ão da �l'é('ia, I Church.ill repetiu pausadamen-IItália, Badogiio; na Espal1l�a, sido posteriormente eli�1Ína- alemão ordenou a evacuarão

indicou que os aliados nao po- te: "Para evitar derramamen- Franco; e, agora, na Grécia, da, e outra brecha nas lmhas dos feridos dos hospitais aus
dem levar àvaute sl�a_ tal,'efa t.o de sa1l6.YUe�·. A escolha da jJorge II. Isso ,in.fluiu dire!a-Inazistas do no:'te de Miskolc. tríacos.

de restaurar as coudíções ge- forma de gover-no grego, aeres- mente nas trágicas ocurren-
:.�

�.'

rais do país, "se as armas for-
f
coutou o primeiro ministro, ti- cias verificadas 'em Bruxelas, I Moscou, 6 (U. P.) - As fôr- Londres, 6 (U. P.) - Ro-

necídas para uso contra os ale-. cará a cargo do próprio povo Atenas e nas questões politi- i ças russas na Hungria estão bert Musel - Colunas blinda

mães são agora ut.ilizadas na
I

grego; mas, até lá, o torte l cas a que ainda assistimos em I apenas a 200 kms. de Viena das soviéticas lançaram - se

tentativa ele impôr, pela vio- exército britânico, que já lá se!Roma", Finalmente; o "Daily segundo os 'Últimos despachos at�avés das defesas alemãs dos

Iên.cia. uma didatura comunis-. encontra e que está sendo aín- 'Herald" propugna pelo emprê- do front,.A ala esquerda do dOIS lados do lago �aIaton,
ta, sem que o povo esteja em' da reforçado, será empregado

I
go de métodos mais democrá- exército de Tobulkin ocupou mantendo umfl; 8:rremetIda que

condições de expressar seu de- sem hesitações para manter a �ticos, "de acôrdo com o sentir Nagydka. Aliás os. alemães es- avança, ,em me?Ia, 2 km�. P?r
sejo

,.

.
lei e a ordem.

I dos povos libertados". tão desviando grandes partes hora e e.mantida em dlr�ç,ao
':t- I • .........-......-o?-.-...· ......· ...·.·.·..........·_·.·.·.·.-.......-_·-w-.....·_..............-............... ._-�.- da Austría. Algumas noticias

Atenas, 5 (U. P.) - Derni- Atenas, 6 (U, P.) - A ati- Nem brigas de galOS nem de eaea fl·OS de Viena falam em ordens às

tíu-se ontem o chefe do aovêr- tude do rei Jorge da Grécia" J, U, embaixadas oficiais e funcio-

no 0TeO"O Papandréous. Segun- que não aceitou a renúncia r:-IO, 6 (A, N'.) - �� todo o .Estado do RIO passaram a náríos nazistas no sentido de

do : 0�)iIl1ão dos CÍrculos 1)0- apresentada pelo premíer Pa- ser .ngoro:-;ament.e !lrOI.bldas a bnga de galos e canários. e [que abandonem a capital aus-

] 'tO o- 'S f Ií f pandréous, parece ter concor- uuaisquér outros animais, devendo ser punidos com a maior tríaca.
itrcos gregos, caso .._ o o IS os- id 1

.

f t ] ibi
-

.

1 ':'d 1
' rido para exaltar ainda mais severt ac e os III ra ores (a prol içao,

se ll1CUlnJ! o c ,e orgal1lzar no- ,.

vo gabinete, a extrema esquer-
os antrnos, entre as correntes

CATARINENS'ES FERIDOS NA IJAllft
Pelas estradas

da poderia contar com dois mi- da esquerd.a. Es�as pede� ago-
,

da Hungria
nístros nele. Ira � I�1edlata Instauração da Moscou, 6 (U. P.) - O co-

'" Regencla, enquanto pelas ruas Jornais chegados ontem por go de metralhadora e o outro o mentarista do rádio de Moscou

Londres, 6 (U. P.) _ A si- da cidade contir;�am os cho- via aérea trazem uma re.porta-I de morteiro, do mesmo posto informa que as estradas na

tuação de Atenas continua :ques entre a ?OlI�Ia e elernen- gem elo jornalista britânico de observação quando foram Hungria se parecem às de Mos

confusa. Não só prossegue a tos. da organizaçao de guerrí- Henry Buckley, que diz ter pa- feridos. "Breve estaremos res- cou e Stalingrado, em 1941 e

greve proclamada por 24 ho- lh�,lros "ELAS:'. In_forma-se, lestrado no dia ;I. com solda- tabelecidos e regressaremos à 1942 - juncadas de veículos

ras apenas como parece ter aliás, sem confirmação, que o dos brasiletros feridos, nas frente - disseram-me" . alemães destruidos, bloqueadas
havido novas desordens. A mi- grande porto do Pireu está em "tristes mas bem aquecidas por árvores caídas, muitas ve-

lícia "Elas" atacou as barrí- pqd.el� ínsurretos, cuj_a dis- barracas do hospital ameríca- Prisioneiros
'

zes tomadas por longas colu-

cadas da o·enclarmer.ia em Ma- iposrçao pa�'a a luta nao de- no-brasileiro, que fica entre os nas de prtsioneíros em marcha
b ,

cresceu ate o mo t E �Ibcríníane. donde só foi repelida
�

. .men o. m muros de uma velha cidade da aos mi are� para a retaguarda .

.após fortes ataques. Noticia-se Londl'e�, o prImeIr� ministro Toscana". i)

também que elos 24 pos-tos ele Churchill, ao_ tel'!ll!�ar ont�m. Diz êle, entre outras coisas, París, 6 (E. S. P.) - Foi Para o interior

polícia em Atenas, nada me- suab�e�la.laça,o so��e. a p�l�tl- que um sargento, natural de
anunciado n.esta Capital que da Alemanha

ca ritânica da Grécia fOI in 3.345 oficiais e 199,782 solda-
nos de 19 estão em poder dos t' d " "

' ,- Santa Catanna lhe narrou o Supremo Q, G. Aliado, 6 (U.
"Elas". :Ipela .

o pOI .vallos memblos! seguinte: d6s alemães foram aprisiona- P.) - As tropas da quinta di-
"

tI ab�lhIs\as, mteressa�os _

no _" Os alemães contra-ata� do� p�las fôrças do vifés.imo visão de infantaria dos Esta-

Londres 6 (U. P.) _ DUl'an- ar,:l1p.o de.Jate da questao. Um caram às 11 horas yindo até 15 ])j>lllleuo grupo de ExerCItOS; dos Unidos avançaram por
te as luta� de ontem ocorreu I Hdesdses paGrlamtenta:'es, o dr. metros de nossas posições, Com desde o dia "D", até o dia � mais 8 kms. pelo interior da

. " a en ues afIrmou que b 1
- , do corrente.

em Atenas um mCldente de "d' d "b
.

os o uzes a emaes e com o VI'Ü- Alemanha numa frente de 15
. lsparan o so re as cnanças

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

certa gravidade, O automóvel· d f l'
. .

lento fogo de noseas m8ltralha- LOJA DAS CASEMIRAS kms, em sua marcha para o
� m e esas a po lCla grega crra-

rem que viajava o chefe da mis-
l'a um

'

d " t· ,doras e 110SS0S obuzes o baru- O mais variado sortimento Sarre, entre Saarlautern 3
_

'I'
caso e UI gen e 1mpor- 11o' 1 '

.

t
' S b" k E t

.<;ao nl1Itar russa, general Po- tânci 'bI''' A t'
I ela qua quer COIsa ern- de casemiras é encontrado na

aar ruc en. ncon ram-se

1>off, foi atingido por várias
o l'e aI'esPeUnt lcat 'B seu urna, YeI".

.

LOJ·a das CasemI'ras _ R"'a
elas agora a 4 kms. de Volking.

b I d P an e evan acres- :'1' 1· t > AI
.u.

O t' S
a ,as, quall o pas�ava em f:'e.n- centou: "Precisa ser esclareci- ". �IS �C1an e, eSCleve e e o Cons. Mafra. 8-A Ut 10 avanço para ° arr.�,

te a Quarta Estaçao de PohcJa, do s r b .t'
. segulllte. en re Saarlautern e Saarbru-

onde 110 mon1Jento se trávaV'a G "c� as to_rças dn antl�l�s, dna - "Dois alegres. e joviais Em Be'rnstel"n cken foi efetuado pela 88a di-
,

I e la es ao sen O u 1 lza as t t cl
.

f t
'

. -

'd
.

f t
.

luta entre a pollcia e os mani-
par' f" d' d 1

enen es e Ln an ana encon- VISao e l,n an ana, que ga-
.

a ms Iversos aque es t' d 't 1 1
.

3 k E t t'
festantes. Popoff escapou lle-

que determinaram sua mobili-
1 an�-s: el ac os ,el�I camas Com o pl'imeiro exército n01-

n 10U maIS ms.
,

s as ra-

so, mas apresentou seu protes- zaça-o" E.
.

d',
contIgl,as. Foram fendos pela te-americano 6 CU P) _

A, pas se acham agora a 3 kms.

t
.. -.

. no sela a Implensa ., d U dI'
"" "",S

d' F 'b h A 35a d'
. -

d
? ,perante a adnIll1lstraçao mJ- londrina, contudo, onde se es-

mesma grana a. ��, e es e tropas do general Hodge,s OCll- .

e OI, �c , IVlsao, e

htar local. baça séria
. - ,

l't'
natural de TaquantIlnlga (8.! param Bersteirl1 a sud este d

mfantana dos Estados Umdos
''I;

exteI'I'or' b ,t�po·Slçaou a dPO I.Ica Paulo) e outro de lrt.ajaí CSan- DÜiren e a 1 600" Ine,l.r
o

d
,() também obteve ganho de mais

,
rI amca. m os Jor- t C t

.

) U d'"
., 'L os o no 3 k E SIt '11

Lo,ndres, 6 (U. P,) - A CrIse nais d L d d t d'
.

a a arma, m !Tlg!a o fo-
R '

ms, e ocupa rne VI ers,

o-reg'a rel)erc ti CAm r
e on res, e en enCIa ro..-_.- -.- _-.- "W oeI. Quando os tanques nor- a 8 kms a sudoéste de Saareg-

� C
u ud fna aCla ,a esquerdista, acusa o govêrno Ali- t d te-americanos irromperam em mI'nes 'E' es·te o ponto n'lrll' "

uOS omuns, on e o sr. IlU- d Ch h'll d ," .

1 meu Os a . ,
.

t.i:>

.1 ·11 f t d I
-

e urc 1 ,e seI parcla - Bers-tem, so encontraram es- próximo da cidade a que che-
C 11 ez ex ensa ec araçao a mente responsável" pel crise A t· b I
respeito, De is de referir o ." " .

a, . roeu IDa
com 1'O,S, resu tado dos ata- garam as tropas do general

h' t',' d]Xl '1,1.. t
grega, pengosamente proxrma " ques aereos e do fogo de art,i- Patton

IS OIICO os UlJLlnlOS acon e- da g'uerra civíl O "G d' " R' 6 (J R) Ch
.

,

,t
.,. .

'. uar lan , 10, ..
- egou ao lharia da semailla passada Os --------------

��mell os, � bPnmedIro �mfllIlstro fazendo côro com os jornais ponto local o alavio argentino soldados c1e HodO'es ocupa·ram A' beira da
ISrse que, a -ase as lrll orma- de Londres admite que o go- "Rio San Juan" traz€!lldo I r d '(} "', f

çÕ€s recebidas até o momento, vêrno britânico apoiando Pa- 1 500 toneladas' de c

f .. a oca 1 � e lIa tarde de ontem, Ca tástro e

não poderl'a afl·r'IIlar quellI fo
.

d' t'
' arne G em segUI a ao dev3JSltador aJta� Moscou, 6 CE. S. P.) - "Os

. ,.'.
'

.

-

pan reous" amou partido ao grande carregamento de man� que aéreo desferidoo ela
la o pllmelro a atear fogo. lado das dIreitas contra as teiga nhã.

p ma- alemães na Hungria ef;taO

IAcrescentou que a Grécia está correntes da esq�erda. E o Outros navios aro'entincs
ameaçados p.or uma catástrofe"

oe,'l:frent3Jn�o pro.blemas econô. � "Daily Hel'8.ld", que ocupa o são esperados ainda e�t,e mE.,�.�, Pesado ataque
- declarou, pelo rádio de lVIos-

mIOO f
'cOu, Robert Magidov. "Os ll".a-

."

s e mamce, IJlOS. '
,

o.s quaIS segu.ndo .luga.r Aen.tre os maio- a saber: hOJ·B, o "RI·O LuJ·flIl", a Berll"m
>;>um ta I t ttA'''' l'echais Tolbukhiln e Malinovs-

_

en a Ui a m, es ma, res JornaIS bntamcos, faz a S'8- com O'rande carregamento de Londres 6 (U P) A d h

:�-Brertal:ha e os Estados g�.ünte sínt,e�e sôbre � tendên- ÜigO�illrO dia 17, o "Rio Galle: cia-se oficiallIne�te· ue ��; ��Ci��V:m� ���p�:t:i�:��
a
lll�?S estao fa�endo tudo para cI.a da" pol.Itlca extenor britâ- gos", com carga geral; e n{) de 550 "Fortalezas �oadoras" de 48 horas, vi,sto que o perigo
u�llIar ?s grebos B �s tropas ;;lca,: ultrmamente - diz o dia 19, o "Marg3Jrita", com 100 e "Liberators" atacaram e- que corre à capital húngara
;stao agmdo para evItar der- D�lly Herald" - o Foreing toneladas de manteiga e quei� sadamente objetivos ind�s- continua a creSrCer de hora em
amamento de sangue. Quan- Offlce tem tomado o bonde jo para esta capita,l e Santos .. triais na área de Berlim,

II .n.us .\.�'l'HW HL\.HW IH; H.\X'I'.\. t'J..'f..lJUNA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Ano "ÂÀ tldldl\opolls- üuerte-tetre Ó l e üezembio de 1944

hora".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lirà Tênis Clube:
•

chareis
Ba-Dia 9 - sábado - Soirée em homenagem à turma de

da Faculdade de Direiíe, Dia 10 - domingo - Soirée aos Ginasianos
do Colégio Catarinense, às 21 horas.

QuerABel,Ç�rlt�) _dÉ�e p�_t!!!i!�)��llica�a e! 19t�PC�!���stn��n��! Itícular illterêss€ o artigo esdrí- parece muito desusado em ... quado de propaga:n.cla durante
to por Boris Stein, no jornal Hl44, porque não leva em con- a guerra, é inadequada como Imensal de Moscou: "A Guerra sicleração as moditicações que compêndio de princípios para
e a Classe Operária". O autor sobrevieram durante os últi- a ordem mundial depois da
acha que a discussão levanta- n1JQS três anos. O SUl'. Stein guerra, e não pode ser plena- I

�l.o e,m !Ôl'UO da Ca:'ta .d? At.lân- afirma que os So;riets �empre mente aplicada mesmo no fimJtíco. so pode ser justíticada se I acentuaram o caráter vao da da guerra. Roosevelt e Chur-
levar ao tortalecímeuto dos I estipulação da Carta do Atlân- chill concordaram que o prin- e escolha o leu figurmo.

ele,mentos antí-rascístas nos I tico, assi�l CO�10 � neces�id�de cípío de rendição i:r:conclic�onal Rua Tirodente 24
patses que, no momento pre- de adapta-la as circunstâncias que os anglo-saxoes exigem ::... _

sente, sã.o vassalos da

Alema-l'definitiVas.
As conferências elos eixistas, está consoante o

nha e assim apressar a separa- de Moscou ,e Teheran mostra- espírito da Canta do Atlântico.

ção dêstes países da Alemanha. ,'ram, segundo a opinião de Bo- Agora, em Moscou, este prin-

'IPOr outro lado, Stein faz cer- ris Stein, a pouca importância cípio é considerado ímpraticá
tas reservas sôbre o uso da dada à Carta do Atlântico para vel, assegura o 5n1'. Stein, que
Carta elo Atlântico para golpes, a solução dos problemas de mesmo afirma, que não será.
que só podem embaraçar a lu- após-guerra e quão pouco rea-I sempre posto em prática, e êle
ta comum contra o bloco hi- Iismo esta Carta contém. Eis

I
cita, como um exemplo, que os

tlerísta. O SlH". St€Íll diz que ]JOl" q ue, continua o artigo, a Soviets não exigiram rendição
êsse documento (A Carta do Carta do At.lântico, considera- incondicional da ... Finlândia.
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Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Te1. 1022 - ex. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

An9 Cr$ 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número avulso Cr$ 0,30

No Interior:
Ano Cr$ 80,{J0
Semestre Cr$ 4.5,00
Trimestre Cr$ 25,00

Auúncros mediante contráto.

Os orrgrnais, mesmo não puhlí
cados. não serão devolvidos.

.'\ direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos DOS

artigos assinados

Cem mil filhos
de leprosos
Rio, 5 (A.' N.) - No Brasil

mal nascem crianças de lepro
sos, são retirados do convívio
dos pais. Chamam-nas, por is-
80 mesmo, de crianças de pais
vivos. São criadas em preven
tórios e assim, ficam livres da
terrível moléstia, porque, co
mo se sabe, os filhos de mor
féticos não nascem morféti
cos: contraem o mal no conví
vio da família. Uma estatísti
ca agora conhecida revela que
cêrca de 100 mil crianças no

Brasil foram poupadas e sal
vas pelo processo de separação
dos pais.

MACHADO & ClA.
Agências e Representações em Geral

Matriz: Florian6poli.
Rua João Pinto, n. 5
Caixa Po.tal, 37
Filial: Cresciúma

Rua Floriano Peixoto, I/n (Edif.
Pr6prio). Telegramas: uPRIMUS·
Agente. no. principais municipio.

do Eatado
"��-"".'..-. _- -_-_...,.....---_-_-,... -.....

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

vesnr-s e com ,',contôrto
e eeg ància ?

Procure o

alFAIATaRIA
MELLO

Dr. Guerreiro da
Fonseca
MÉDICO

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

Amortização de Novembro de 1944
No sarteio de amortização realizado no dia 30 de Novembro de 1944 foram amor

tizadas o.s seguintes combinações:
ECR QRN VLK RRU MXY HIG

Todos os portadores dos títulos em vigôr, sorteados com estas combinações,
poderão receber imediatamente o capital garantido a que têm direito.

Sede Social: •• RIO DE JANEIRO
ESCRITÓRIO para os Estados do Paraná e Santa Catarina: -- CURITIBA

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

Reiniciará a clínica em

Florianópolis - Palhoça
e St.o . Amaro, em

Agos to de 1945

[Atualmente no Rio de JO".,'neiro em curso de especiali.
zação sobre MOLÉSTIAS do

CORAÇÃO e dos VASOS]

-

3v-2

Reconheceu
o f lho!
Londres, 5 (S. r. P.) - Um

soldado da Divisão Blindada
Polonesa, marchando com um

grupo para o front, apreciava

I com curiosidade um contin
gente de prisioneiros alemães,
escoltados para a retaguarda
quando, de repente, entre as

fisionomias cançadas, cober
tas de suor e pó, um rosto des
pertou a sua atenção. Era o

rosto de seu filho, que não
vira ha mais de cinco anos,

��������������������������� desde que irrompeu a guerra!
A imprensa britânica deu a

conhecer êste fato, quando
comentava o esfôrco da Divi
são Blindada Polonesa nas ba-

t�h�� _���_-�!�e�_x_._
II

NAGIB D:UX IIIJANICE DAUX
participam a seus peren- Ites e pessôas de suas te

lações o nascimento seu Ifilhinho PAULO CESAR.
Fpolis., 1°·XIl-1944 I

I Esta é a verdade.
I Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais

modernos ao alcance das SENHORAS E
SENHORITAS, por verdadeiros

PREÇOS SEM RIVAIS!

Móveis
Comprar, vender ou alugar

só na

I ft SERVIDORA I,

lo maior organização no

gênero nesta capital}

Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

Não comprem seus calçados para as festa-s de fim
de ano, sem visitar a

«Tamancaria Barreiros»
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

F'ARMACIA ESPERANÇA

1\veliDO T. de IOliveira
Mecanógrafo, especialista em

consertos (serviços garantli.
das) de

Máquinds de escrever,
de calcular, de costura,

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

Rua Cons. Mafra, 79

Serviços garantidos!
elo FarmacêItlco NILO �.AVS
Hoje • amaAbA !Iel"A • ._ pre1erlcta

'"'-.. ..ClIolUl1e • _aJl&etr.. - HomflOpatlaa - perr.-_ -

Artll(OOI de borr.eba.

1iIar.._ • ex.'" ob..,........ct. ao raeeI......... .....__

...-_-_-_-.-.-•••-.-_-_..-_._-.-.-..-.._....._._-..._-..._._-_.",._.."._-.....,._-_-_MM "_-_-.- -_,.._._-_.._-J

HOTEL DAS CALDAS DA IMPERATRIZ
VENDA DE MOVEIS

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

arame, bem como muitos outros acessórios pertencentes àquele
Hotel.

Quem desejar vê-los e obter informações, dirija. se à
Rua Felipe Schmidt, 39, onde estão .expostos. él.._-

O PROPRIETARIO.

Convidamos os srs. Comerciantes a

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

SEDAS, com ricos e modernos padrões,
lÃS, próprias para vestidos e casacos,
CASEMIRAS e TECIDOS em geral.
recém-chegados das melhores fábrica s

"
do país.

�
f

Ouro para Dentis�as 1'-_22 Quilates (Justo Título)
Envelope de 3 e 5 gramas

Gr. Cr$ 31,00

Pedido ao

DEPOSITO DENTARW
MASETTI

RUA SEMINARIO, 131 .• 135
RUA MARCONI, 44 S. PAULO
que enviará lista de preços.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A COBRA
,

ESTA FUMANDO
NA

, ,

Conselheiro Mafra, n .. 9

Faca
,

uma visita e verifique
de

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

lvid;-s;�ii
��... . .

Oficialmente foi anunciado

que uma fôrça mista sino-nor
te-americana de tropas de re-

.conhecimento, de Mytkina, no

norte de Burrna, fez [unção
com os chineses de Teng
.clmng.
- A navegação alemã na

I,costa ocidental da Europa, ja
se está tornando impossível,
_ escreve o "Times" em edi
tol'ial.
- Oficiais da RAF, presen

temente em Londres, dizem

que a luta que os britânicos
estão desenvolvendo na China.
é uma verdadeira luta de gi
O'antes.
"
- Escreve o comentarista

do "Daily Herald" que as fôr

ças �ritâpicas que se acham
na, Birmânia, mtegrando I)

14(1 Exército, estão paulatina
mente expulsando os japone-
es de suas posições.
- As tropas do 8° Exército

estão em plena ofensiva ao

longo da frente de batalha da
Itália.

Vanguardas britânicas
estão avançando no setor do

Reno, penetrando na Alema

nha, rumo ao centro da mes

ma, como um ra.stilho de pól
vora.

Várias voluntárias da
'WAAF (Fôrça Aérea Auxiliar
Feminina). foram designadas
para servirem na Índia.
- A imprensa britânica co

menta com simpatia as medi
das tomadas pelo Govêrno

Belga, e referentes a trazer ao

povo dêsse país a baixa do
custo de vida.

Completou outem 2 anos de ida'
- A Alemanha, segundo de a menina Maria Sileida. filhi·

dados oficiais, recolheu, para nha do s r . Izidro Costa,
seu patrimônio, riquezas dos

países por ela ocupados, num

valo!' total de 6.600 milhões de
esterlinos!
- Foí recentemente cons- I Faz anos hoje o jovem Osvaldo

ruído, na África, um dos Bosco de Melo.

maiores aeródromos que a

Grã-Bretanha possue.
- Estatísticas recentemen

te publicadas, revelam que a

agricu1tura britânica, nâo
Hoje faz anos a sra. viuvei Nico

-obstante as anormalidades do linu Glavan de Oliveira.
período que atravessa, tem al-

cançado cifras de produção Transcorre nesta data o oniver

jamais vistas. sário do sr, João Grumiché Júnior.

- Um comentarista militar
escreve para seu jornal, que
DS alemães estão tomados de
uma irrefreável expectativa,
em vista dos próximos gol
pes que serão desfechados pe
los exércitos aliados, postados
defronte a seus pontos vulne
ráveis.

S NICOLAU, BISPO

Natural de Patara, nc, Licic ,

Vuardou Nícolciu , durante toda a

\'_-1Iua vida, aquele espírito de rnort i
, . 'cação e renuncia que o tornou

, capaz de se sacrificar pelo pr-ôxi-
mo, Ficando. adolescente ainda.

. orfão, distribuiu os seus haveres
entre os pobres. Carateristico para
sua caridade é o célebre ccrso das
três virgens que o pai quis vender
no vicio afim de que ganhassem
Q vida. Tendo conhecimento, de
<ltitude tão deshumana. Nicoláu
.arranjou o dinheiro necessario po
ra os respectivos dotes e, às es

condidas colocou-o ao alcance das
·três irmãs que assim podiam con

trair matrimonios b on es tos Vol·
tando de uma viagem a Palestina.
Chegou a Mira. jUlItnmente quon
do 08 bispolI da provincia se reu'

·:nirotn para dar um sucessor ao

<Il\U.tite de Mira. recerrternerree
.falecido. Inspirados por Deus. ele
'llerotn a Nicoláu, que justificou
plenamente a confiança po.tA rie-

111. Durante o governo do impera
dor Diocleciano. foi preso; mas o

:idvento de Constantino Magno
I ib81'tou o. Morreu Nicoláu en·

.
� qUQnto pronunciavo QS palavras d·o

8Q,)rno: -Nas VOIIIOS mão., S·enhor.
•ntrego o meu espírito.

os preços e a grande variedade

Brinquedos e Artigos para presentes.
A «Casa Miscelânea» tem entrada e saída para duas ruas

Uma visita é de interêsse para V. S ..

, ,

o proprietário do SALÃO RECORD avisa7�1dis tinta freguesia que dispõe de manicuras,
poro atender, com presteza, a toilete de unhas'
e penteados, as qun is também servem, em horas

Imarcadas, no prédio do Salão, n. 21, na Praça
15 de Novembro - Telefone, 1696.

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

Fuleból

\

Rua

MAl LLOT

.lifN/lEH
=QUAlIDAOE

Rio, 5 (A. N.) - o presiden-
te do Instituto Nacional do Pi-

R'10 5 (A N) Mal ven-
n110 resolveu conceder redução .d' .... .ta d

'

de cinqüenta por cento da taxa c� a alhPnmdeira et apa ta se-

, .

'b t
- ne me OI' e qua ro, en re ca-

que reca.I so re.a expor. açao riocas e paulista, em disputade madeira d� pll11�_o la_mI!l1�da do Campeonato Brasileiro de
quando de dI,mensoes ínrerio-

Futebol o público desportívo
�'e� a 60 centI�letros �e cum-

local já' se prepara para assis

l)nmento. po!- 60 .c�ntll�etJros til' ao segundo encontro, na
de largura ate 8 ml.hmetIOs de

próxima quarta-feira, nesta

esp�ssura, pr�velllentes das
capital e já faz prognósticos

s�blas �as fabr�cas. ,Essa redu-
em tôrno do possível desfécho

�ao �era concedld.a soment� aos da luta homérica entre os dois
fal�nca!ltes, medl::nte registro antigos rivais. O primeiro [ôdo pedido no Instltuto. e .desde go deixou evidente que o se

qu� mao ultrapasse o llmIt� de lecionado 'paulista é mais polO ('{ de suas vendas de Iamína- sitivo que seu adversário e
dos e .c:omp�nsa.dos efetuadas mais íntegro em tôdas as suas
a parttr de janeiro do corrente linhas. O péssimo estado do
ano. gramado devido às chuvas

EI I-
.

t que vem caíndo ha três dias

evou O Iml e comprometeu grandemente a

Rio, 5 (E.) - O presidente beleza do �ôgo, que deixou mui-

I ela República assinou um de- to a d�se]�r sob o ponto-de-.
ereto-lei elevando palra .... ,. vista tecmco, em que. apesar
.Cr$ 8.000.000,000,00 o limite da de tudo, os paulistas levaram

emissão de obrigações de guer- a melhor.
----------------------------

l'a. Comprar na CASA MISCE·
LANEA é saber economizar ..

\:'íIVERHARIO�

O s r, Nicolau Francisco de Meu
ro , correto sub-delegado de políci
a. em Tijuquinhas, fez anos on

tem.

Aceitamos encomendas
AGÊNCIA:

Rua Padre Miguelinho, 23

FLORIANÓPOLIS
--- ......,....,- .. - ........__.....,.,..........-.-_.......J"iiI'Y

Submarinos japoneses
no Atlântico
Rio. 6 (<<Estado»). - O novo co

mandante da 4,8 Esquadra dos
Estados Unidos no Atlântico Sul.
Almirante William Monroe, con

cedeu interessante en trevista a um

órgão da imprensa do Recife, dt
zendo , entre outras coisas. que há
possibilidade do emprêgo de subma
rinos japoneses em águas do Atlân
tico Sul. Por Isso é necessária tôda
a ação e vigilância contra easa

eventualidade .

o PRECEITO DO

A galante menina Regina'Augus'
ta. filha do sr. dr. Osvaldo Bu lcê o
Viana. festeja hoje seu natalíóo.

Tanto nOB dias de muito frio

quanto no. de grande calor, a

temperatura do corpo mantém·se
mais ou menos constante. Rara
mente varia mais de meio grau

acima ou abaixo do normal. Êsse
ar. equilíbrio é devido u um atq, de

defesa do organismo. na qual a

pele desempenha importante papel.
Pratique exarcicica moderàdos.

habitue·se ao bcnho frio diário e

use roupas adequadas ao tempo.
poro oonservar (l pel� em êondi.
ções de protegeI' seu organismo
contra a. Vell'i4çÕes da temperll.
tura exterior. SNES .

Terminaram
o (urso

Hoje decorre o aniversário do
sr. maior José Lupércio Lopes,
membro do Inst. Hist , e Geográ
fico.

Incêndio
e5peta(ul�r
Livramento, 5 (E.) As

cidades de Rivera, no Uruguai,
e de Livramento, no Rio Gran

de, separadas apenas por um

traco branco numa praça que
é de ambas, assistiu a um in

cêndio espetacular, na estação
da estrada de ferro Central,
no lado de lá. Vários depósi
tos de madeiras se queimaram
e uma locomotiva também.
",",-""... ...-..,...,..w...... .........-..'" • _ • .....,.._ .........

Foz anos hoje o sr. Orlando lo
celyn Conceição. funcionário do
Tesouro estadual.

fi altllltaç(lfHH
Estão·se habilitando para casar:

o sr. Diamantino Martins Wisber.:k
e srita. Maria Inez Brasil: o sr.

Francisco de Paula Vieira e srita.
Firmino de Andrade; o ar , Nestor
Carneiro e srita. SteIlo. Maris Cor'

reia; o s r . Edgar Perdigão Pereira
e srita. Lois Nunes; o sr. Zuvalde
Livramento e srí tc- Maria do Cor
mo Santos; o sr Zilmar Ranulfo
Melo e srita. Teresa Júlia Cath
cor-t ; o sr. Silvério Avelino dos
Anjos e srita. Florisbela Carlota
Soares; o sr. Valdemar Tibúrcio
Martins e srita. Geraldina Rita Ví
tor; o s r . Monoel Joaquim Vitor e

srita. Odília Amália Cardoso; o sr.

José Correio. e srita. Carmelina.
Rodrigues Nunes .

Nascimentos:
Paulo César é o nome que, na

pia batismal, será dado ao filhi
nho do sr. Nagib Daux. nascido a

l ' do corrente,

MTSSAS

Amanhã às 7 horas será rezada
missa. na catedral metropolitana,
por alma do sr. Roldão Tomé de
Borja.

Falecimentos:
Faleceu em CanQlivieÍI'as.

contavo muitas r.elações, o

Henrique Sardá. cornerci.ante.

onde

DIA

Rio, 5 (A. N.) - De acôrdo
com a comunicação dirigida
ao Ministério da Marinha pe
lo nosso adido naval em Was

hington' terminaram o curso

de construção naval e máqui
nas, no Massachussetts Insti
tute dos Estados Unidos ten
do recebido o diploma de "mas
ter in science" os capitães-te
nentes Renato Leal Lobo e Sil

va, Francisco Freire Pereira
Pinto, Mário Henrique Bata
mio de Azevedo, Armando
Santos e Iramias Gomes Fi
lho,

Linhos, tropicais e casemi
ras de todos 015 desenhos e pre
ços, só na Loja das Casemiras
- Rua Cons. Mafra, 8-A.

feijão soja
Buenos Aires, 5 (D. P.)

O Ministério da Agricultura
da Argentina vai distribuir se

Fruta preteftCiosa I... mentes de soja às famílias po-
S. Paulo, 5 (A. N.) A bres das províncias, de rrível

grande quantidade de bana- de vida mais baixo. Trata-se
nas que entrou em São Paulo, de alimento de grande valor,
como resultado das recentes capaz de compensar, até ce�
medidas governament3Jis, fez to ponto, o "defi.cit" produzI
.baixar sensivelmente o preço do pela falta de carnes, leite,
daquele produto. etc.
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Rua João pjnto, u. 25
(Em frente ao Tesouro do Estado)

Flortanôpo lls
Telefone 1448

SANTA (ATARINA

Serviço de tranufusão de !longue. Vacinação anti-diftérica
(CRUPE) com próva de Schick. Washíngton, novembro

Análises .químicas de: �arinh�s •. bebidos, �afé. mel: á�uas potá- I (Irrter-Auiertcan a)
-- O major

ve rs e para usos
í

ndus'tr-íc.is (fecularlas. cerveJarias). I general Albert Coady V;'erle-

������������������������-�«�-���
I
meyer. recentemente designa
do chefe elas operações norte-
arner icanas 110 setor da China,
está bem familiarizado com a

região na qual exercerá agora
••• 5.0 andar, um vital e importante coman-

II do. Antes de rebentar a atual
guerra, o general Wedemeyer

Carta Patente n. 113.-Expedida pelo 1'esoul'o Nacional I til] 11a prestado grandes servi-
PLANO FEDEKAL DO BH .... SIt... .ços na China e nas Filipinas,

Resultado do sorteio realizado DO dia 30 de Novembro e desde outubro ele 1943 ser

de 1944, àe coniortr idede com o Decreto-Le i n-, 2.891! viu como sub-chefe do coman

de 20 de Dezembro de 1940, na pr-esença do "r. Fiscal Fe- do do Sndesl'e da Asia. Natu
deral e grande número rle prestsmtstas e outrus pessoas, ral do estado ele Nebraska e

ma séde da Aliança do Lar Ltda., de RCÔr(lo com aIS íns- (''-'lU --IS anos ele idade, Werie

arucõee baixadas pelo referido Decreto-Lei. meyer graduou-se na Escola
,).Jili:tar dos �stados Unidos e

Plano Especial· Premiado o n' 2.976 ,. foi cornissionado como segun-
2976-Mi!lH�r-Pri01I:"II'() prêmio no valor tle Cr.$ 10.0 ln o' elo tenente de ·inrantal'ia em

976-C,�oten8.· - Pr emíu no valor de Cr$ l.Oi!l!tf'l!1ovembro de 1918.
Inversão _- Premio no valor de Cl'.:±l 3 10.01' Permaneceu na Academia

I ;,Iilitar por oito meses, e 110

verào de l!J1D seguiu para a

Europa numa viagem ele ob
servação elas a.'reas de batalha Ida F'rahç-i, Belgtca e Alema
nha. Em sua volta para os Es-
tados Unidos, matriculou-se
n a famosa escola de intan ta-

I
I

Dr. H. 6. S Medina Parm, Narhal Alves de Souza
Parm. L. da CosIa Avila

Para as FESTAS DE FIM DE ANO, a

CASA PERRONE

I

i�
, li

oferece à sua d rst in t a freguesia o desconto de 10% em tôdas as

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

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

além de camisas. p ij ames, etc.

II o 9i1;:nc.:,-at
A. c, Wedemeyer

"»

TIPO liberal
ria de Forr Beuu ing e foi pos-
teriorrneute transferido para o

�J batalhão de Infantaria. De-

Rua Conselheiro Mafra, 17 I

......_..._........._..._.._-.-_. - ........_-........._.......- .._...-_-_..,._..........-.r...-..........................,_-......,._.. ..-........,.

�
74.617.035,30 t

c-s 5.H':-;. I il1.7.55.9 i ?

�i�����t��lS I"I�'" nos últ.iruos 1 O an��' .: :::.. . .. . _. �;.� l��:��g.�g�::: �':.H.esponsabilidades . .. Cl'$ 76.786,.1.01.306,20

DIHETVftES: - Or. Pammo d'Ultrs I"r<!tr.. d. Caryalho, [)r F'r"anclB<'o
Ce SI! e AnlslO MSS'lsOrra f

A.g�ncI8. e 8ub-a.r1'=la8 .,m t.o<!o o teM'ltorto oAclonal. - SucureaJ 00

Ut-ugual. R�ulBdores <1e ''''UUu na$ pr1ncip&18 cidade. da "'m�.rlca. Europa

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

É grave êrro Você admitir que O calor ex
cessivo possa justificá-lo por cruzar as ruas ela
cidade em desalinho, descuidadamente trajado.

Você esquece que o verão não é inimigo
do decoro ou da elegância.

Especialmente agora. quando a ALFAIA·
TA RIA BRITO, recentemente aberta, está exe

catando, com notavel perfeição, ternos leves,
cômodos, distintos.

(OMPANHIA ·'ALIANÇA DA RAIA .,

Exames Anátomo-patoIÓgicos.
Diagr.óstico precoce do gravidez.
Sôro-diagn óst ícos
Hematologia
Coprologia.

Bacteriologia
A u tOI1Qcinas.

Ultral\1lcro.copla.
Ouímico sanguíneo
Aná isea de u r i rrn .

»

) » pois disso, Wederneyer ocupou
vários postos desde ajudante

Tipo cl ássic ) I de campo a altos postos como
» > lofici'al superior e, em 1923,
), ., I deixou-os seguindo para as
» ,) ilhas F'Ilípímas numa viagem

» oficial de dois anos,

Os cinco anos ele 1925 a 1930

Fuudade em 1870 - Sêde: 8 A I A

Cifr"" <lo halall<:o de 194:1:

Capítat E' re,s,ptv?S

n esponsahilidades
c-s

Fabrican te e distribuidores das· afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casem iras , riscado!!, brins
bons e baratos, algodõ<!s, mouns e aviamentos
para alfai":ltes. que recebe dil'etamente dos

St'1rs. Comerciantes do interior na sentido de lhe fazerem uma

Florian6polis. - FILIAIS em Blumenau e Lajes. :
melhores fábricas. A Casa "A CAPITAL" chamo a atenção dos

visita antefJ de efetuarem suas compras. MATRIZ em

• .6..f1"lca

Walter lange e Senhora Viuva Ana dos Anjos

passou-os nos Estados Unidos
e em 19:30 foi transferido para
Tientsin, na China, servindo
110 15° regimento de infanta
ria.

1 Depois de passar dois anos

I na China, foi desig-nado, em

-F'iA('al F'''rl ..... rll! \ lD31, para serviço na ilha de

-Diretor Tl'l'llureiro \ �?1:1'�gic10r, no arq.uipelago elas

-Dirf'tol' Oprt·'n(p .j Il ipinas, por mais um ano, ,

regressa.n do em seguida a ç
ConvirlHmo� 08 senhor-es prestatnísts s contem nl adns.]Washington para servir junto I �

que e"ltf'jam com 08 seus títuíos em c ia, � "11't'Dl à n"�8'j I à Divisão ele Informação do j

séde. para receberem SPUS rrêmios, de H<"ôrc!u enm o no!ól Departamento da Guerra. No
so Regulamento. I

ve)·ã.o de 1936, o general \Ve-
demeyer foi a Berlim por dois

I anos de estudos na Escola de
__________________IIl. "! GuelTa Alemã, e na sua yolta

I
Tlara os I-Dstaclos Unidos foi :\(;F.!'''rF. f<�M FIJORIANóPOI,I�
,elesignado para servir junto à

�
f'.'\ M ,.. ,,!'< L n R O f" f' IA. - Rua FI"UJH' RchOlldt, a. SI

.

infantaria e às unidades anti-

�
Caixa Postal n. 19 - Telf\ff1D� I.OM.'J - End. Teleg-r. "ALIANÇA
SUR·AGENf'TAS IDM LMi-UNA. T!TRARÃO, TTAJAt, RLUME-

tanks. NAU. BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL
Depois ele ter oeupado car-

..... •• _._ ••• _._ •••••••�....,..__,�� �._. __

gos n a Secção de Planos de
Gllerra, no Comitê de Estra
iegia e na Divisão de Opera-

; ções do Departamento da Guer-

i ra, em \Vrashington, foi 110-1i meado Sub-chefe do Estado

I ::\Iaior do Gomando elo Sudes-I

II· t�d;O;:;a�: �:�:�1��3 - I 1- WA lcTonERfl'rmeamlUCY I ISe V. S. precisar de linhos, I _ Icasemiras e outros tecidos.' fa- _

ça uma visita à Loja das Case-
Florianópolis. 25 de novembro de 1944 I=;:i�:;������������������-���������=-m�i�r�a�s�,�n�a�I�·u�a��c�o�n�s�...bd�a�f�r�a�,�i�������_����;;;;;;;;;��;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

ALIANÇA DO LAR (LTDA_)

comunicam aos parentes e

pessoas amigos que seu filho
WALTER contratou casamen·

to com a srita.

Lucy dos Anjos

participa aos parentes e

pessoas de suas relações que
sua filha LUCY contratou

casamento com o sr.

Walter Longe Ir.

Séde: Avenida Rio Branco n. 91
RIO DE JAN�IRO

Plano Popular. Premiado o n' 2.916

2976 - Milhal-Primeiro Prêmio no valor
976-Ct'!líPilt> t'reOlio no ':al"r de

de Cr.$
('1'.$
Cr$

5.000,00
600,00
200,00

"Plano Alianca»
Série O número ° 189 Cr$ 50.(1('0,00
Milhar de qualquer s ér ie Cr$ 2.500,00
Centena c-s 600,CO
Inversão do milhar Cr S 200,00
Inversão da cen ten a Cr$ 60,00

Série O número 0189 Cr$ 25.000,00
Milhar de qualquer sér ie Cr$ 1.250,00
Centena Cr$ 300,00
Inversão do milha r Cr$ 100,00
lnversão da centena Cr$ 30,00

»

E outros \ilrêmioFl m e no r e s, de IHlô",1n Il ..m u Regu
ãameuto a nro vad» pelo Vlini�terio da P/'zend·'.

OBSi:<�RVAÇA.O -- O próximo J'lnrtt'i(l r en l izar-se-á no

dia. 30 1fl Dezembro (sábado), às 1-1 hnr as. de conformida
de com o Ir-orero-Lei 2.891.

Rio de J'ineiro, 31 de Novembro de 1944

VISTO: Nelson Nogne·ira
Eduardo F. Lobo
O, Peçanha

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250,00

Muitas bonificações e médico grad8
Tudo is to por apenas Cr$ 1,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Natal ! . . . Não compre sem verificar os preços
do grandioso Novo Sorfimento recebido pela I

Casa Romanos I

Apresentamos: estampados chineses próprios para modelos
«Madame Chlang-Kai-Chek»

Rodiers.- Tafetás - 0l'ga088 ,., Cbantung ,. Sedas em cortes Gabardines
'" Jerse! aveludado pal1{i vestidos, em muitas cõres ,., Peter-pans,. Bôlsas

- M�ias .. Sombrinbas e muitas outras novidades.

baixos

Ieiefone 1288

I
I

---

fspera-se O 18 de dezembro
Moscou, 5 (U. P.) - Obser-I pois, destinado a ser uma data

vadores bem informados desta chave no curso da guerra na

.capítal manifestaram a COl1- Frente Oriental, alguma coisa

vicção de que a data de 18 de como o 1812 da guerra atual.

dezembro, 14° dia das nevadas Será o décimo-quarto dia do

russas, mareará o início da ar

remetida para Berlim. Diz-se
até que está em organização a

fôrça que será chamada de

"tropas da Frente de Berlim".
O marechal Rokossosvsky, o

vencedor da Rússia Branca, es
teve em Moscou esta semana e

ao que se acredita seus Exérci
tos terão o nome transformado

para algo que sôa simetramen
te aos ouvidos da Wehrmacht.
O dezoito de dezembro está,

Preços extrema:mente

Rua Conselheiro Mafra 26

inverno russo, como dissemos,
e, segundo as crenças popula
res, só nesse dia é que a esta

ção híbernosa se instala real
mente. Êste ano será o sinal

para que milhares de tariks,
dezenas de milhares de canh ões
e centenas de milhares de ca

minhões de transporte de in

fantaria comecem a marcha

Ipelo caminho mais curto que
leva a Berlim.

CASA BORBA
o Iéco retalhos!

A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO I
Quer receber ótima surpresa.
que o fará feliz e lhe será

.

O Fígado. O Baço, o coração o Estômago, os de valiosa utilidade? Escreva
PUi1IlÕeS li Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dôres a: Soares, Caixa Postal, 84.
nos Ossos. Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-

-- Niterói, E. DO RIO. I
belo, Anemia, e Abortos

I
====�========?

inofensivo ao organismo. Agradável como Hcôr. O fundadOr do
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. s. P. Futurismo
como auxtliar no tratamento da Sífilis e Reu- Roma, 5 (U. P.) - Segundomatísmo da mesma origem. N a agência Orbis, Marinetti,

VALIOSAS OPINIOES um dos mais famosos ruturís-

I O ELIXIR «911t», dada a sua Atesto que apUquel muitas tas da Itá l' d' ?
base. é ótimo auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «91ft» obtendo

a la, morreu no la ""

I lamento da Sífilis prinripalmen- sempre os melhores resultados
do corrente, em Milão. Dra-

I ���IG�í:1�a��i;'"�.S�tl�l>�"'�.n�1�"�.ü���ü�.�V�iil�i:í�Ü.�lí�O�lr�{�íil�m�e�n�i8�d�a�S�i�filis�'�'�����

Imaturgo e poéta, foi Marinetti
cal é a única possível.

.

fundador da Literatura tutu-
la) Dr. Benedito Talosa. Ia) Dr. Rafael Bartoletil ris ta italiana.

A prisão de ventre é um

« Gang"sters» em Buenos Aires grande mal, perturba o fun-

cionamento do organismo em

. -., geral, mas si usardes FIDEI-

l
Buenos Aires, 5 (U. P.) - Horas movímentadíssrmas teve. .. .

Buenos Aires com meia dúzia de "gangsters " em pleno cora-
i NE BARGAMO, adquirireis

ção da cidade. Assaltaram êles um pagador que levava 8.000 um grande bem, o fígado vol

pesos numa maleta e dispararam num automóvel que os espe- ta à sua função normal, o es-

rava ?em pert?. Mas .quando o carro se pôs em movimento, já tômago, os intestinos, todos os

cs gntos da vítima tinham despertado a atenção de populares orzãos aanharão em equílí-
� da polícia. � a perseguição se i�1iciou. nela tomando parte brfo sal�tar. Em a farmá-
inclusive particulares nos seus veículos. Os telefones tuncío- su_
naram e em vários cruzamentos de ruas se organizaram pique- cia, ou C. Postal, 1861. Sao

tes de caça. Foram presos algum tempo depois, quando atra- Paulo .•

vessavam os últimos subúrbios. Durante a confusão só se per-
----------------

deram 370 pesos.

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

COMPRA 8

VENDE
•

Id iorno s por

tuquê.. espo-

ADVOG j-\D08 n���lê!�Oe���'
.Atacado um quartel das f f I

Dr. OSV.4LDO BULCÃO VIANNA ��::d�ic��e���ic��ló'!�·i�:,iad:�:
PARiS, 5 (U. P.) - Informa-se que foi levada a cabo, por logia, Mineralogia, Engenh�ria ?i-

assaltantes não identificados, um ataque contra um quartel de Dr. ]. ]. DE SOUSA CABRAL vil militar e naval, Carpmtarlo•

.
Marselha, onde estava estacionado um regimento das Fôrças ' De'l8nho, Saneamento, Metalurgia,

I ESCRITORIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8 (es.qul-na I 'd d
"

R 'd' Má 'n II M
Francesas do Interior. Elatricl a e,' a lO, qUl a; o-

I Felipe Schmidt). C. POSTAL: 140.
,,,",

I tore., Hidráulica, Alvenaria, Agri-
O edifício do quartel foi visado por fogo de metralhadora, r.u1tura, Veterinária. ContabiHdQ�et

€ granadas de' ínão foram também empregadas. ."""'"
Dicionários, etc. etc.

�

1

dos
AMIGOS! A vida está diríci! , mormente

no que diz respeito ao vestuário. Para suavizá
la, já toi inaugurada na rua Padre Migue
linho, 25, no «Edifício D. Joaquim)}, pr oximo

ao cinema Roxy , a Casa Borba, que está apta
a vender tecidos de algodão, em retalhos, ao

alcance de qualquer algibeira.
Linon estampado mt. 3,70
Vai! mt. 3,60
Chitas de 2 50 a 2,80
Luizines em côres, artigo bom mt. 3,70
Cretones l) »2,40 largo mt, 16,00

» » »1,40» mt. 1 :i.oo
Atoalhados (em peça) rnt , 12,00
Cortes de brim para calças, bom 6,00
Ternos à m ar inheira 23,00

» de linho 22,00
Roupas para meninos e grande quantida

de de enxovais para b a tizados, a preços nunca

vistos.

CASA BORBA

5

DE PESSOAS TÊM

Como se usam

as Armas do
In'imigo

USADO COM BOM RE

SULTADO O pOPU.

LAR DEPURATIVO

Interessantlssima descricão de
como os aliados estão Lisando
contra japoneses e alemães
suas próprias invenções. Como
age, nas frentes de batalha, um
grupo de detetives especiali
zados, para apreender as armas
do inimigo e conhecer-lhes o

segrêdo. E, mais:

Um médico salvou o Brasíl L,
A história de Oswaldo Cruz,
o grande brasileiro que livrou.
o Brasil da peste bubônica e

da febre amarela. Pág. 1.

A sesta não é hábito dos pre
guiçosos - Os médicos concor
dam em que a sesta pode redu
zir a pressão arterial, dando re

pouso ao coração. Napoleão,
Teodoro Roosevelt e Churchill
aprenderam a empregar êste
método facílimo para dominar
a fadiga e aumentar a capaci
dade de trabalho. Pág. 22.

Não deixe de ler êstes e

outros 25 notáveis artigos no

número de

SELEÇÕES de NOVEMBRO
Condensado para poupa. r tempo!

Represenian!e Geral no Brasil:
FERNANDO CHlNAGI.I \

Rua do Itoeório, 55-A - 2.0 andar Ri.o

DO SANGUE

«Tanks» em

Montevidéu
Montevidéu, 5 (U. P.) - O

povo de Montevidéu teve bela
surpresa, ao ver respeitável co
luna de "tanks" remetidos dos
Estados Unidos desfilando pe
la avenida 18 de Julho. O
Exército uruguaio está, agora,
como se vê, melhor apare
lhado.

I GRATIS 1

'l'HIiJ LONDON & LAMJASHIRE INSURANClB

ISEGUROS
THE LONDON ASSURANCE

COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL'" ,

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRERw

Hepr-esentante : L. ALMHIDA
RUII VldaJ Raln..,"'. I'

-

NOVOS e
USADOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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S'EJA SUA

Ha sofrimentos que

fazem envelhecer. E as

Senhoras, que deles pa

decem, o sabem muito bem.

Taes são as irregularidades
no funcionamento do deli'

cada organismo feminino.
como excessos. !altas, pe

nodos dolorosos. que tornam
cêrlas fases do mes um pe·

S.1d0') para suas vl!lmas.

Dp'ellda'se contra esses 50"

íurnentos. Que sao eVlt3V21$

Use A SA.UDE DA MULHER

Re!Julador, tómco, anti-dolo
rosa, o poderoso remedia

trai no nome Q resumo de

suas Virtudes. A SAUDE 0.4
MULHER e uma qarantia de

S"C(;� e bem·estar.

Os nipões usam fj3SeS venenosos
CHUNG KING (SIC) -- As fôrças japones3!s atacantes em

Kwi1in recorreram ao uso de gases venenosos, em sua tentati
va de esmagar a dura resistência que lhes era oposta pelos de
fensores. Segundo comunicado, o inimigo empregou gases ve

neillOSOS em gra:nde quantidade, nos ataques à posições chine
sas nos subúrbios de Kwilin, denominados Yuehyashan e Ping
fengshan, lllas não conseguiu, porém, desalojar as tropas chi
n.esas, que conservaram obstinadamente as suas posições em

face do ataque de morte.

1': ii«. (j (C. P.) D(' Edwa!'d
.\[tll')'[i\ - U Terceiro (':xé.rcill) dos
1�.'i18·d(;, l',nidlls, a,l<l('�:'lld() a cabe
"einl de vnniL' ;rlr,ul'és du Sa'ne" à

IL!\1S 9 k ius. para (I Inter-ior d�l Ale-

11I',,:illH. arrt-m el r-u 2 k ms. ulem da

I"H'c'lltiiuda S� 'ill'iau.tl'J'n Pl'()C'lll:andcl
l'sL;l;l'll'll'T 1l.()I'U IJI'l'C']la !1HS 11'l1(U1SI _

�jC'Qrried. ;\ot\('ias da frente indi-;
"'d� que c h-mr-n l os ela 9:)", divis âo I
" U;iill, ,'111 cnllndo C'()1lI os

_l)llS-!
i.I .... l'I .. r v i ç

.. � d e ClíntCl< lnlanol da A,>,,!,.,If'!I,·I� i'rIU1111·!i.al � 11""'1',11 .. 1

I ,u:;. :,I\·,cnçadl.l3 da l i n hn nazistn:, os d e Ca r í d ad e

('u,'is nt"Cl[{,�l'l11 ri buciu d,o Sarre. CUNICA M"'D'CA DE CftlANÇAS E ADULTOS

1,'; .. ,',;,):J a ·1l(jo�\Eia. Fortes da u-

Ii
i. r. 1

.

K •

CO�S{JI/I'ÓB.IO: Rua !\'u)le,s M(�('had(). 7 (]�difíd() s. Fr-ancisco }. fno<f! 1A44
',<ia �,i('gfrÍl'd c-stâo despljan(lo llli- Consultas das )0 às 12 e rla s I·� IlS 15 hor;-J.'

Ikll'l':' de gl'an«alas sôhrc as brol?aS !lESlll":-':ClA: HUGI M>1I"'l'hui Gtlilhl'f"Tllt,. 5. FIJIli' �IX:j
II"C'I'h'Dnas, uu-suto naquelas no 'n- ('i.í:'liICA DE OLHOS - OUVlI)OS -- NARIZ -- GARGANTA
i( :<1)1' de Sanl'l'lalllelJ c' p.mtox do1--- _

'):11'1.'\',. zona C111 q,lIl,' ,(Js n()l.t('-a]]j�'-,,1 DR B I A c" EIC,)'1:>" Il'UJlVIIl IOI'ç'as para () pl'o· • 8
�

,.::::.'II :_
-�inlq ,.�ssali,o cm rp,_;:.;,sa �l bacia dc; -vlPfil('() .- r·t;ef� do Sf'"l"vi(,'ü IJe SHilri..s do Cenr.ro 1e SUlHle

':�l'r·l'. \0 I,mgo ri un 1<1 Jrc itc dê,fi'): 1)!ll�,�(.:."'S liA I'ELI, - StFILlS - AFEC(,.üES UHO-(iEN!TAIS DE
l'l;IS. :! sudcsl('. l'allo.l1 lançou <;Cl!1 \MBOS ()S :--Y)(l'; í1AIOS INFHA·VEHMET.HOS E lJLTHA-VJOLETAS
blll'l) d irei tu em direção norte, I CONSULTAS: das 3 às (i h. - R. Felipe Schmidt, 46
'(J. ";(·gllin.do dar-lhe posiç{)es que; RES.: H. Joinvile, 47 - FONE 1648
i'in'l!l nouro mais de li mi l hns de i - _

�'(!;D·hr�l.'...·l'k_�Il (' "penas a ;) mi lhas
::. "Id;:d,'. f\,(;'.!Itl'i.l'i(->� dl' Sa:lI'�il;.j ..

'-': •.\ ,:l't!lh:'!'IH fiO I ('I'C" Iro E '"C' i'.

'tn :J"'i.'\;ei.l-lll) iú in ic iou () bunil)"r-
dcio de ,Saarbrüeck(hl. A .hatalha
o lu,ngo (h1 HOl'r, li, qucn: de C,,

I(;ni�l l' lJiis�:[,ld'lll'r, o)'.!l,(' I('ve lugar
I prillll'ir:i i rruução 1If)1'!l'-amcrieD
no ,Ja li'nll�1 Sil'gi'i'il'd. ('stú reduz i
i:l li at iviss ima opl'l'açàfl de pa
"lllh�"; (' d';I"'I'i llulTid(,s de' ,Irli
Ih31!·ia. h Cjlle (I Pri'l1ll'iJ'(1 l' o :'\()·!1n
1·'c;l-i'L'ilos d"s 1�<>I:Jdo� l nid()s ,.,p

I1rqJ;' ralll pa I'a :!w!llçar s{dJI'l' a

"jlargcill orIentai. Os preparaliY'ls
nazÍ->lé's pal'a Hill e:J.lllra·ataqlll' de
f.:nich c: LlI"Xl'IllIH'l'g foram dOlll!-
1I,Ir!ns Pí'I.,) a-1'lilhari�,1 aliada. .\':1
l'x:lre.midadc lloJ'lc (hJ. frente, os na

zi'llas d-e,slruiralll os diques da Bo
la,nlta, te'llt!o i'J11111dlld.o a caheceira
(I\' rJLJ.!1,le silmul:ll nu sul de ,\'jjme-
g"Cl1. OS c-a,nadünses troearam (le

P()sj�'ôes, l'lll v(lrios pOllllos, para se

lin'ar das ;'Iguas, l' repeliram lllll

ataque das Iropas p;"raC[lll'distas
nazislas.
.......J"t.J�.. -"-IA

- - - ...... ....,..�

i .A:)p�do geral
da .u�o

h.1Ol n.�1ll;"'" Ontem, no tra

IK l1C uY�:r ih' jeto d') Palácio,
à Confeitaria Chiquinho, per·

deu·se um relógio de ouro,

para senhorita. Será gratiflc<!do
quem o entregar à Gerência do
"Est'ldo", :'( v 3Sociedade Catbrinense de AvIcultura

ASSEMBLÉIA GERAL
Em obediência ao art. 20 dos Estatutos, convido' os

senhores sóçios para a Sessão de Assembléiól Geral Ordlr:ár,a
a realizar-se no dia 10 do corrente, em nossa séde social, afim
de proceder se à eleição da diretoria que deverá reger os

destinos desta sociedade durante o biênio de 1944-1946.
A primeira convocação está marcada para às 9,30 e a

segunda para as 10 hora�.
Florianópolis, 5 de Dezembro de 1944.

FREDERICO DI BERNARDI, lo Secretário.

CHF:FE [lOS ;';1<�H\'lÇOS Dfe T1STOLOG1A DO ('E:\'TRO DE SAúDE E DO
HOSPTTAL ":\'En:e:u RAi\'UOS".

, .11•••" 2ur�o de aperl'eil:n2i11t>nto Df) HO�l_d[_aJ São Luiz GVJ1%:aga, ele São Paulo - Ex-esta�

GtL DElI!A ,iária elo InstiUllo "Clemente Fenell'a", cie São Paulo - Ex·médico interno do

A San�tfÍrio de Santos. em Campos do Jordão.
\II. .

CUN'JCA (;}W.\" - nIAGXóSTICO PRlcCOCE .t; 1'1{'ATiUmN'l'O ESPECli\ LTZA (I().
" 'I OI1.S nOEXCAS DO APARíl:LHO RESl'HL'\'l'ómO.

Vende·se uma, t'ietnc9, de, ;ONSUI:I'AS; [)Ii\r:,llnréntc. d'as � ;i,,; (i 110[':15. CONSULTóRIO: nua Vitor Meireles. 18.

i,20 xl, 60, fUl1cion,Hnen to per
.

RESTDftNCIA: Rua Esteves Júnior. 135 - Te!. 742.

ff'ito Ver e tratar no Bar S,
P drn. 30 v, 6

-

II �l�!!(��O.D���S�'�
Rua Vitor Meireles, 18

Enormes baixas

CJ.JtNICA M�DICA

I
genel'ador ol'gânito de maior M.oll!•• lall Int.,rnas. de Senhora. • (�

f·
,

·t· h
.

h'd l<nçu em G..ral. CONSULTORIO: Rua
e lcacla a e OJ e con eCI o.

".,l1pe S('-hmldt _ Ed!tlclo Amélia Neto

I
Em sua farmácia, ou C. POS- "on.. 1692.9 h 12 .. H li 17 hor... RE,

tal, 1861. São Paulo. STDZNClA: J Larqo Benjamin
Con.tante. 3

R- lfll" N -,·td redação se

aU�o informa quem de

s 'a cornDfiH um élparêlhtJ de

.8dl0 <;- pos,íVf'I, de llHl!C<i

"fhilips".

QUARTO
Aluga-se no c,,:nt'o, com peno

são. para casal sem fIlhos.
Informações neste jornal.

A ação benéfica da Pom.da
Man Zan, preparada espe·
cialmente para todos os ca,

sos de Hemorroides, é ime

diata, alivia as dôres e 08

pruridos, acalm:l c evita éta

complicações tnfecciosm� das

ulcerações e varizes heIlH,r·

roidais. A venda em toda�

as Fannacias em bh;nagas
com cánula especial para

facimar a aplicação.

�
MAN ZAN
PARA HEMORROIDES
Um produto De W i tt

a um I!!_

Lactífero. Tônico estimulan
te do leite. O benefício que o

Lactífero tem prestado ás sras.

mães, quer no período de alei

tamento quer no de gravidez
é incalculável. O Lactífero é

um poderoso galactagogo e 1'e-

F"ARMACIA

foi denfisfa!

INDICADOR M�_DICO

suou

DR. MARIO WENOHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nae. de Mealclna da Universidade do Br-astl j

'tlHnterno do Seryloo \1 .. Clmtca Mklica do Profes�f)r Osvaldo Oliveira. mefllco do

Departamento de Baüde
l:LINH.iA lIlJl:I)!()A - Moléstlas lnt.,rbas de aduJto� e crtanças, VO:liSUI./roluo

• R,II)HIVltNCIA: ({na Fell.,.. 8chmltlt n. 38 - 1'el. !l12. co�sur:r.-\s - "a. lf. ,,� ,>I.

OR. ARMANDO VALÉRiO DE ASSIS

FARACO

DR. ARAUJO
..:\�sjs�C1Jt(' dn iJl'Of. SausoH. do I�JU de .Iam-u-o

E S P E C I "\ L 1 S T _\

j}üenr;as c <>pera,:ôe" cos OLHOS, Oe\ IDOS. :\i\.l{iZ c GAFt(�A:\'L\

Cirurgi-a moderna d,� GT,;ELA DE LOHO, (lu LAJJI(J LE1'OR1SO (Iá nio e céu

ela bôca J'erididos de nuscenca i

tl:aqucoSl''Ü1Via, Inoncosrop.a pa ra l"2Iti.rHcla rlfe corpos estran.hos, etc.

1'0:'l<8C],'I'.'\8: tia" 1\) i\ .. 12 e ti", 1;) às III horas
l!{ua Vito!' �'leil't'I�, 2-1 - !1'Ottf>: 1.-14'7

DR. SAVAS LACERDA
Uin ica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Na.riz - Garganta.
Diploma de babi!itaçào do Conselho NaciOlwl de Oftalmologia.
CuNSULTúRIO - Felipe ScllIlJidt, Il. Das 1-.1 às iS horas. Fone 12!)9,
HESlDf:NCIA - Conselheiro Mafra. 77,

CONSONlUH.
CIRURGIA (a�Rr\J, - ALT ..\ CIKUHG1A . l\1OL11:S'l'IAS DE SENHORAS - I'AI-tTON

B'ul'lllarlo pela Faculdade de Medit'Lna da Universidade ele São Paulo, ondf' foi
A.ssh;ten'te pDr vários nnos do SeITiço Ci.1'úrgieo do Prol, AlípiO Correia Neto.

Cirurgia elo eslõrnago e vias biliares, inLrsunos d'?lga-do e grosso, l.iróide, rUIS,
próstata, bexl:��:a. ut,ero. O\'úrlos e l..l'Ur:upa!:). VarICO('ele, ntdrOe€le. vart/.E::_:; e Ilertllé.l.

CUl\SuLTAS;
Ja" 2 às 5 ""J'a,. à Rua F'el,pe Schl'llidt. �l (altos ela Ca:;;a Paraíso). TeL 1.598.

RESID-eNCTA: Rua ES'teves Júnior. 179; Te!. M764

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúcgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
IBIRAMA (HAMóNIA) - Santa Catarina

r.JIi�DE!RADR. NEVES
Médico f.!g;pedalista em DOENÇAS DOS OLHOS

'. 'UI·.O tO' A!J'I"rteicoaInenw " Longa Prlitlca no Rio de Jan.,lro

..NI'IUlil·AM - Pela má",bA: dIariamente dali 10.300.&!2 h., à tarde exceptoaow
..b.d.... dI"" 1I1.l!0 '"" IR bor... - CONSULTóRIO: Roa JoAo PI ... t., a. 7 .....ilrado -

,"on": 1.481 - �dAnM.: R,,,.....,...IIi,."'t.. C"nt:l"ho. "111

DR. SETTE GUSMÃO

NSTITUTO OE DiAGNOSTICO ICUNICO
DR. DJALI\1A
f\llOELLMANN

Especialista em Doenças de Senbo

{'l:t,., - Vlas UrJnA!'las.

Cur:;o de especializaçl\() de Glne"v

!o�na (doenças de Senh(�r<ls) com o

p. "it-· ... :"'tl� \lut'dl:'.=- de 8(irrtJ'S. da F'a

culdaoe tj� Medj("Jna Oe São Paulo

Tratamento espec.lallzad.:., médico "

. l�J.I'1J I g ;(.',0, \._1a� ,üet'�óe� do aparêlhu
Kenl\.al feminmo (Ute.ro. ovários,
tl'Onl pa S. €>tc.)
Cura radical da. lnflamaçOea dos

anexos (üvàrlos, trompas), sem ope·

raç.áo). Tratamento de todos os dis

túrbios da n.m.�tI'uação e da ""t....r111-

Dr. LAURO DAURA

Rua Tlradenu.. 7

Com l)rét1c.n noto hosp1te.ls e-w�n�A�U91

:lInlca rnMles .,.rn geral. vedlsU·la .•1<,.,"

!aR cio RtRte-rnlt ner'VORO a.oarp.i hn C!";IIoU1tO

urlnérl0 do homem e da mulher
\ ....I�t.,. 1'#>.".1<•••. IHt. PAUf,O TAva.RIIlt'

Ourso 11� R.Rd�f)log1,q CHn1ra ,"(''11 ('\ fi"

"'mo.. 1 tl� Al>relJ Campanarlo (810 Pau·

!�. Especializado .,m Higiene to Salld ..

'H1!11..'..t:. peja UnlyersldR.(')� do Rt{.! dI: Ja

t€:'lrn. -- GflhtnE'Tt d� R.ate X - 8J1�i't'.r4>

llr<illogrsfla Ililnl"a - Metaboll.m" na

, .. I - RondaRem Duodenal - GRblnet.�

te fleloterapla - LaborRtórlo ".. mIcro.

'opta ti! anállge cllnlca. - Rua Fent8ndo

>(&<,hal1·o. 8 Fone 1.1911. - J'lor1anópoU•.

liade.

l'raranie-nlO moderno da blenorra

lírla ili(urta e erôn!c..a, em ambos os

�xos. lJor processos mocierno8 sob

(:on trOle endoscóplco - Uretroscop1..
- e de laooralórlo

FrSIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das lO..30 às 12

t">l'a" (' nas 2 tis 5

Consultório - Rua Tlr8dent.,. t�.

Fone: 1.663.

DR_ REMIGIO

Reslltêncl8

(Sobrado).

DR. AUImLIO ROTOLO
Médico - Cirarrião - Parteiro

IA 10 S X
Modernli e possante instalação

de 2ü(l MA.
I)laguOstlco precoce da tuberculoll�
,lulmonar, úlcer'<lll f<llslr!(',a!l � rluu-'
h'tJltl� I·ànl'.�r d... ..�rôma+{'l. IIfe
:,1'1 .., <1"", Vilil\ bdllH' ..�. rill�, ete.
'plica o Pneumo-torax artificia.I
p.ara o tratamento da Tuberculo .. .,

Pulmonar - Tratamentos moder'�
no!! e efiCllzel! desta fIlolé!ltia

Completo gabinete de F.Jetrícida.'�
médica: One1a!! curtas e u}tr8.-cur�
'tae, Raios Infra-Vermelho! e RaíB'I

Ultra Violeta. I nfl'8ZOn-Terapia
Consultório: Rua Dt"lldoro, 3

eaquina Felipe �idt
0'..... b'12·h.r!l .• e 'i.fll'. '11" àí 17 brc.

Tel.foae 1.471

Dr. Newton d'''vila
Operaçõe. -. Vias Urinarias -- Doen
ça. dos intestinos, réto e anua
_. Hemorroidas, Tratamento da

colite amebiana.
Fi.iotel'Opia -- Infra-vermelho,
Con.utt: Vitor Meirele•• a8.

Atende di(lrio.mente à. 11.30 h•.•.
à tarde, da. 16 h., em diant.

Re.id: Vidal Ramo•. 6€.
r"1\" 10�7

ANTôNIODR.
OIrarct. • Orto"",".. CU-.1ea • (,'Ir�.
'0 toras.. rano. ••oe.� 4Ie -Ur...

coNSUlITÓRIO: R. J-oao PintQ 7 Dió-
11ament. dai! 1. -tI 17 bom. 'RIlAmalil-
OU: .&.lDlSftJl. AlYIDI. ... ... ru.
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o eSTADO - Quarta-fetra. 6 ". Dezembro d. '944 7

BANCO DO DISTRITO FEDERAL s· A.
SU('(;l{S,\JS

U!\HI.\
UJ<JI,O HOHlzovrr.;
].'I.orU.\",()I'OIJIS - Um. Trajanu, :!;j
..,AO 1'.\LiLO
Vi\IHlINH,\
VI'J'üHL\

Ç.-\RT.\ P.-\TJ��'l'J.J x, 1.477, DE 2:1nl [927
.\ G f<: :>I (' 1 il S

1",,'1'.\110 H.l H,\BI.\
Salv�t1ol' \Ag-ênC'ia Urbana), Ilhéus,
Irab unu e �1(�flUi{·.

1� S (' R I 'r o R lOS
";"'(H�t(O, l)jvinóIH,Jlis e San to ."lItüuio do

Am paro, no Es1ado de "'\linas

EST:\IlO IH;; 1H\'AS GEnAlS I
_-\udr'elündia, Car-mo do H,io. ('1<11'0, I
f:Lúi. :\[f'ntl(�!-i, .Iuiz de Fru-a, Ln vras I
f'- Oliyt'il'u. I

�;ST.'\))() me 1'4.'\0 PAULO
Lapa. '!\lti<H.',a. Paula Sousa, RHllt' 1'\na9
�allto .-\.Jn;_I1'�, :-;anü) .:\ndl'l\ (�lg(,llciaR
urhana ... cIp Sãu Paulo) (.' Otn-iuhos,

.E�<lujna Hna f:odl'igo Siha.
(;OnltRS1'OXIlF.X'J'E8 JDI ']'ô!)J\S .'\8

I'IUC,\S "DO ]'.\18
SUnJlts.\1. R�I' lSS'l'.>\t,,\('5.0: l'oJ:TO

!\I.J<)GRE
R 10 n J.J " _\ x re 111" .-1 snnvroo no CO'l1;;IJ'IO }-; DA

1.\ o rsr IHA no BHASIL.

11)4U 19-1 , 1942 1 IH:: I!I·H 19H
:n-12 :1l-;J2 31-12 :U-12 aO-I) 31-7

F:JJl lni!11a.l"f".S fie c['nzl'il'os
---�

JO.OUO J :•. 000 13.000 13.000 15.000

·J.;.lIOO I 4;:;.000

22.810

�O 100 :;�.;jÜO

230 4S0 2.100 ".:]00 1.:\00 7.500
/.

1.5.80() 6".100 rss.ooo :11S.S0t) :1';2.000 ::;'7n 100

2.100 19.0ilO ·JD.:300 ]01.200 '-iO.DOO 'l.lnO

10.500 7:-l.I3UO 217.100 400.S00 42fLOOü H3.300

1.700 0.100 l!.J.-JOO :;7.·100 3.;.700 7.200

32.900 13;')'1QO 3,4.400 719.:]00 �1:3.000 87;3.000

Aumen to suuscr.t: entre 1 �1 :") ::WJ G

J.'�l1tl'a(las de :::uh.:...(·I'·it()n�s J'p]ntj\·u:.. ; ao »urnent o do ca pit n l autorizado peh-I
élssenllJk'ia t'x·l·�wl'(lir.lH·in de 1$1-:") ,t-�;

-(', cm conseqüõnr-Ia cif'po-�itaclo ern bancos, aguardando a devida npl'u\'é!<:ãD I
I
I
I

I
.............. i

..................... IJ:eceita bruta .., . . . .. . . ISOn1US Gcvaís : ::.: I
I

Hescr\ as . . .. ,

DepôsHo� ..

H().A� rl'�\X.AS ])E .JFIWS ]>,\IU nESeON'I'OS - ltJ�PóSITOS - PASSES

No Florteio realiza+o em 30 de
Novembro de 19%4 �oram sortea
das ':1, .. seguinte" cornbínaçõe- ;

-;-'-ua-.-E-mmlalmlR..-�-.-.·.-....m;"";;;;""BDR;"""P;
.------------------- ------- ..------------------------

--C-�rso ��'.ri�i�s���lissão I �i�,�(����mu�(����con��e��'��
Funcionará, novamente, durante os meses de dezemhro e da cidade gancha de Bagé que \ provas esmagadoras. Cândido

janeiro, t) CURSO DE ADMISSÃO DO PROF. CASCAES, êste I O crime, ele que resultou a mor- Gratrée seria raptado e levado
ano em colaboração com o prof. Jc sé Warken, ambos profes- te do médico \i'\Talrter Aguiar, para o Uruguai, onde seria pas-sares do Colégio Coh"rin"nse.

contínua impressionando a to em liberdade e dalí tomariaMensalidade de C,$ 5000.
Matrícula aberta, diàriamente; das 18 às 19 horas, no opinião púbhca de todo o Es- destino ignorado, fugindo para

Curso de Humanidades, na rua Trajano, 36, ou no domicílio t.ado. Todos os jornais rio- ponto distamte do Brasil. Como

I dos respectivos professores.
.

grandenses ocupam-se até ago- medida preventiva, o crímino-NOTA: A primeira mensalidade será cobrada no ato da ,

dmatrícula. ra demoradamente do fato, di- so foi removid.o da cadela a

vulgarido novos informes eml polícia militar, onde se encon-� ....�������������������- - - ._- ... --_ ------ tôrno do crime. Agora foi di- trava. recolhido, para o Quartel

Instl·tU.LlO dp.J JlpOS.l.nt�;lorl·a e Penso-es vulgaclo que a polícia de Bagé da Guarnição do Exército alí
I:l u II Vi U acaba de descobrir uma trama destacada, onde estará cercado

dos Cn�erCi!Írl·OS visando raptar o médico Cân- com mais segurança e donde
IV lU Ui elido Gaffrée, mandante do cri- sua fuga será mais difícil.

Delegõcía Catarina

COMPANHIA
INTERNACIONAL

DE
CAPITALIZAÇÃO

Amortização �e Homvebro

üs portadores de títulos em

rígôr contemplados são con
vidados a receber v reem
bôlso garantido, na séde da

Companhia,
ou com os Agentes Gersts:

Sociedade Comercial
LlVONIUS LTOA.

BLUMENAU .

Nilo Interrompam o paga- �
mento regular das menaalída- I

des dos seus títulos.

Q
u
w
s
X
A
M
f

f
f
S
X
W
E
K
Z

H
H
S
M
W
U
N
A

Em caso de lnterrupção, re
habilitem tmpdlatamellte M

80'U8 títulos. E' sufidpnte PR
gar UMA MRNSA! IDADE para
revigorar n mPFIDO e evitar a

perda do direito sôbre ° Ror-

I �eio e salvAr. as suas

r I
f'COnOmI8S.

IV:;:W:::!idéf:�!
I prõprias
I Rio, 5 (A. N.) -- Acaba de

I regressar dos Estados Unidos,
onde permaneceu por espaço

r

de cinco anos, o jovem Paulo
I Mourão Guimarães, perten
.

cente a abastada tamina bra
I sileira, É neto de Benjamin
.

Guimarães um dos maiores
I filantropos do Brasil e um dos
I
seis únicos brasileiros até ho

I je inscritos no livro nacional
! de mérito. O jovem Mourão,
técnico textil, já foi contrata
do por uma das maiores orga
nizações textis do país com.

ordenado considerado fabulo
so entre nós. Pretende formar

aquí, com os conhecimentos
adquiridos nos Estados Uni

dos, novos técnicos. Falando à
I reportagem, revela idéias pró
prias de grande interêsse. A

propósito de técnicos, díz ;...
"Precisamos contar com ele-

i\1 I S a A
mentos nossos. Precis�m?� de

1v � milhares deles. O BrasIl, Ja. €s�
• tá em idade de ter técnicos

Roldão Thomé de Borje I brasileiros; ?e �ão viv�r a con-

. .. _. tal' com técníca de importa-Georqí no Borj o e umaos, prorundamente I -

"

sentidos pelo passamento de seu esti- çao .

,

mado pai, vêm convidar seus parentes e As ane4ot'!s e pla�s aparen..
.

amigos para assistirem à Sta. Missa que temente Ingenuas sao grandelll
mandam rezar no dia 7 do corrente às 7 horas, na Cate. armas de desagregaçio man.,-

,

J d la "qulnta-Mlana"dral Metropolitana, pela eterno descanso de sua alma. a as pe •

l
, �--�-------.------,----�

de

I
EDITAL

Selos de Obriga<óas 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 praz.o a terminar em 31 de dezem

bro, iniciando-se a 4 do corrente, para que todos os por
tadores 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 Instituto,
dentro daquele prazo, a venda de selos necessários, aos

empregadores, na forma das instruções em vigor e aos

empregados, mediante a apresentação do mapa a ser

completado.
Os empregadores que possuirem selos sem aplica

ção, deverão, no mesmo prazo, restituí-los aos orgãos lo
cais do Instituto, afim de serem indenizados dos respec
tivos valores, bastando, para isso, apresentá-lo com

uma nota em papel da firma, em tantas vias quantas
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, iicariio considerados nulos e sem qualquer
valor.

Na Tesouraria desta Delegacia: -- Edifício São
Luiz, rua Felipe Schmidt, 37, serão feitas as operações
indicadas neste Edital, em horário especial, das 9 ás 11
horas da manhã, exceto aos sabados, -- bem como nas

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

Florianópolis, 1-12-44.
Frank de Barros Monteiro

Delegado no Estado de Santa Catarina.

� I
1

I

-

i

!.

I

I

o sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
Ci A. WETZEL INDU8TRIAL-JOINVILLE (Marca regisl.

recomenda-se para hospitai, colegio, etc. pela sua qualidade desinFetante
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Casa Natal
1\ «(ASA NATAL., rua Felipe Schmidt, 20, acaba de
receber formidevel sortimento de sedas, e preços excepcio
nai" a p�rtir de Cr$ 8,50. Aproveitem, para e s próxima,

festas de �im de ano!

({)) ]E� Iléill (([( ({l) I
Florianõpolis 6 de Dezembro de '944

'

I
I

CIGARROS

Sôbre a crise I;sp&ram antes ia

capitulacão
Moscou, G (U. P.) - Está

em sua fase final a batalha da
Hungria, prenunciando o iní
cio da invasão (la Austria pelos
vitoriosos exércitos de T'obul
kin. As defesas alemãs entre o

lago de Balaton e a fronteira
jugoeslava, vão ruindo, uma a

uma, deixando livre a estrada
'para a fronteira austríaca.
Mais ao noi-te da Hungria,
avança no mesmo sentido o go_
neral Malinovski, que até ago
ra não se decidiu a desf'ertr 01
assalto final contra Budapeste.
Parece ser intenção dos russos

poupar a cidade, preferind»
que a metrópole capitule pela
ação do sítio.

italiana
Washington, 6 (U. P. )- o

Departamento de Estado fez
Importante declaração sôbre a
crise italiana. E afirmou que,
sendo assunto puramente ita
liano, deve ser resolvido pelos
italianos, segundo os princí
pios democráticos, sem influ
ências do exterior. Tal era a

política dos Estados Unidos,
aplicável em "maior gráu ain
da, aos territórios libertados
das Nações Drnidas", do que se

depreende que o Departamento
de Estado quís aludir à Grécia,
inclusive.

Silvino B. Alves e

laudelina Alves
II
I
I

I

Viuva Hilda G. Ribeiro
participam a seus parentes e
pessoas de suas relações quefilho Jll::>Isio contratou casa.
menta com a srita. Yolanda

B. Alves.

participam a seus parentes e

amigos o contrato de casa
mento de sua filha Yolanda
com o sr. AloIsio G. Ribeiro.

I

,I
I

I

I

I
.,-
I

,- ALOISIO e YOLAHDA I
,_ confirmam _I

Caiu Ravenna

Florianópolis. 3 de dezembro de 1944

CR$ 0,80o rio Caveiras ConferênciaRio, 5 (A. N.).- A Divisão de
Aguas do Ministério da Agricultu- No auditório do Instituto Brasilra classisficou como "públicas. de Estados Unidos. perante seleta asuso comum", do Domínio do Mu sistência, em cujo meio se contanicípio de Lajes. Estado de Santn va 09 srs, dr. Nerêu Ramos. interCata.rina, �s àg:uas ..

do curs� de
I ve�tor federal. rvmo d. Joaquim Do.nominado Caveiras. em toda a mingues. arcebispo metropolitano,sua extensão, incluido naquele secretários de Estado e outras ournumcipro e que se lança no rio toridades civís e militares reaHCanôcs pela margem esquerda. O acu-se ontem às 20 horas � cmun-respectivo edital foi publicado no ciada conferência do prof. Ccr le- Uoral C61'do«Diário Oficial da União» de 29 ton S. Smith. lTIde novembro findo, à pag�na O tema escolhido por s s. era I Supremo Q. G. Aliado, 520166. Dentro do prazo de 9? dl�s. vasto e empolgante: "A luta cori- (U P) _ O moral dos ale.contados da data da pubhco.çao, tínua pela Liberdade, nos Estados _..

t t 1 r
_

os interessados poderão apresentar Unidos". De fato, a vida pública maes que sus en am o?· 4:Sao Conaêlho Nacional de Aguas e do grande país do Norte tem sido tantes fortes de Metz e muitoEnergia Elétrica_, no Rio de �anei- um perene esfôrço para criar e baixo e, segundo inforrnaçõesro, as recla�c:çoes a crue. se Jul,!a firmar os princípios democráticos de prisioneiros, foram posta
rem com direito. (Agencia Nocio- nos moldes de uma civilização que. d r dos às saídas
nal).

na sua origem, tinha as influên- dos gua� .as a_ma. .cios mais heterogêneas. Foi o de- das fortificações, afim de lm
seja Ade dar ao indivíduo o valor pedir a deserção.que ele tem como unidade moral
consciente, que solidificou a vida
política norte'americana, onde se
respira a liberdade de penllar e de
exprimir o pensamento como di
reito inalienável do ser humano,
a liberdade de opinião e de crença,

n. o direito do voto universal -. e ou
tras prerrogativas da legítima De
mocracia.
O orador, embora em síntese. fez

o histórico da evolução dessas idéio
às as no seu país, citando as figurasmais notáveis da luta pelo reco.

nhecimento dos "Direitos do Ho
mem", o reflexo de idéias filosófi.
cas sôbre a política e a sociedade
e, finalmente, a consolidação do
regime que é um padrão no Mun.
do moderdo.
Foi um estuio despido de cará

ter anedótico, perfeitamente sério
e substancioso, que bem mereceu
os aplausos da lIeleta assistência.

elA DE CIGARROS
SOUZA CRUZ

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral de Adulto.
Doenças das crianças

Laboratório de Análises
clínicas.

Consultório: rua Felipe Sch
midt, 21 [altos da Casa Po
raiso J, das 10 30 ás 12 e das

15 às iS hs.
Residência: rua Visco de Ouro

Preto 64.
Fone: 169 [manual]

Roma, 5 (U. P.) - Anun
cia-se oficialmente que o Oi-
tavo Exército ocupou acida..

de de Ravena.I
I Morre o bispo
de Corumbá

I Rio, 5 (A. N.) - Faleceu;
num hospital da Paulicéa o

I bispo de Corumbá, dom Vicen
te Priante.�-------------------------

RITZ Hoje, 4a,feira, às
17 e 19,30 horas

Humphrey Bogart, Ingrid Bergman
e Paul Henreid em:

CASABLANCA Luta Das ruas
de VienaCasablanca, a cidade que era um

ninho de intrigas e um antro de
maldade!

No programa: «Documentário
36» • Cooperativa

Impróprio até 10 anos
Preço único Cr$ 2,00,

Berna, 5 (U. P.) - Muitas
A volta a· s fileiraspessoas perderam a vida em

Viena, durante combates entre Rio, 6 (A. N.) - Os Reser
operários austríacos e policiais vistas do Estado d.o Pará, con
alemães. Estas escaramuças vocados e, a seguir, licencia
ocorreram no distrito fabril. A dos, receberam aVlSO de que
situação se tornou tão má, que dev�rão. c?mparecer, p�ra �o�os alemães tiveram de trazer tar as Iíleíras no prazo lmpror
reforços e pedir auxílio à po- rogável de 72 horas.
lícia vienense.

.._

ROXY Hoje, 4a·feira,
19 horas

Ultima exibição dos filmes:
l' ErraI Flyn e Ronald Reegan em:

FUGITIVOS DO INFERNO
2' Glória Warren em: SEMPRE

EM MEU CORAÇÃO.
Impróprio até 14 anos

No programa:
«Arte, Cultura e Tradição» - Coop.Preços Cr$ 3,00 e 2,00

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEI RAS,
F R I E I R A 5,
E 5 P I N H A 5, E TC.

RITZ, amanhã. às 17 e 19,30 ho
fas, Jonh Wayne e Jean Artur em:

ARRISCA.TE, MULHER Enveraízaderes
Precisa-se de 2 ou 3, no

Fábrica de Móveis «P- Mo.
delar», rua Trajano, 15.

�V .• I

Domingo. no RITZ, William Powell
e Hedy Larnarr em:

SUA EXCIA. O RÉU

V, Sío. enconlrará nas

Ca$a$ ro�aa�buoafta$
os mais modernos

Preços Fixps
padrões de voile tecidos , ,.

propnos
,.

para prata
Cores Firmes"

e
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