
nipões repetirão
NOVA IORQUE, 6 (U. P.) •• OS JAPONESES AMEAÇAM REPETIR O CRIME' JÁ COMETIDO HÁ DOIS ANOS CONTRA OS
AVIADORES DE DOOLITLE. É O QUE SE DEPREENDE DE UMA IRRADIAÇlO DE TÓQUIO, DIZENDO QUE O JAPÃO DEU
RESPOSTA' FORMAL ÀS PERGUNTAS NORTE·AMERICANAS E BRITÂNICAS SôRRE O TRATAMENTO DISPENSADO' AOS
AVIADORES ALIADOS APRISIONADOS. DISSE o GOVÊRNO NIPÃO, CLARAMENTE� QUE PRETENDIA RESPONSABILIZAIt,
PERANTE o DIREITO INTERNACIONAL, OS AVIADORES DOS QUAIS SE PROVASSE TEREM VIOLADO AS PRÁTICAS ES-

TABELECIDAS NA GUERRA.

Os o
. �crIme" .

Os acontecimentos na Grécia
oRoma, 6 (U. P.) -- Um co- de violenta luta, as fôrças re

rnunicado oficial grego revela guiares do exército britânico,
que o assalto geral destinado operando conjuntamente com
a reprimir a atividade das I as tropas gregas, arrebataram
ELAS teve início às 10,30 ho- aos guerrilheiros gregos os edí
ras, sendo que às 11 horas o Iícíos que estes dominavam,
Bureau Central do Partido na praça da Constituição. Nes
comunista, ocupado com 400

'I
tas ações, os britânicos apri

elementos da ELAS, inclusive sionaram um coronel e um

alguns outros, hastearam a major da organização "Elas",
bandeira da França. O gover- Em outras partes da capital,
nador militar geral indicou continuam os encontros entre

i�se s��l� t;:t���.os esquerdís- ��eir;:;�i��t�s g�v��'ne�e:e���� Sepultado I Na «frente» de EI·senhower'.' ge II e seu primeiro ministro,
Atenas, 6 (U. P.) - O cen- Papandréous. A cidade está na catedral j'. .

tro de resistência dos "Elas", convertida em praça de euer- J" 6 (' x.: (). >.. , Pans, 6 (U. P.) - O Supre� repeliu novo contra-ataque� uo ) ."1>••,. - S llS,OS mor- .

I
- ..

d C l�na praça da Constituição, foi ra, com todos os serviços pú- t' d' .,. I (' _'h'

-..
mo Comando do Q. G. Aliado alemao nas planícies e O' 0-

- .aJ& u )JSJ)(' (r .orumna nao sc- .. - .

D d l-Itomado, depois de violento blicos paralisados. Nos três -

I ri J'd d I�:muncla hoje que nao houve ma. e mo o gera, nao 10U-
I rao cva os para :l'qur a C1 li e .. - . , . .'

.combate, no curso do qual um, primeiros dias da batalha de .

.

.' modífícacôes anreciaveis ao ve outros acontecimentos dig-
tenente-coronel das "Elas" foi IAtenas, já sucumbiram mais

mas, sim, srplllt�,düs na �lPta da longo do rio Roer na área de nos de nota durante ontem à
aprisionado. de 100 homens, elevando-se a

eat(�dral da capital bandeírante.
Julich e Linnich. Um contra- tarde na fr�nte ocidental.

'" 250 o número dos feridos. En-" t
· - ataque inimigo contra Berg, a

Atenas, 6 (U. P.) - Georgs quanto isso, Papandréous con- Uon ra OS ulpoes léste do rio Inde, foi desfeito
Androllíkades - As operações Itinua firme no poder, garan- Chung-Kíng, 6 (U. P.) - O pela artilharia aliada. Foi re

de limpeza tiveram início esta 'tido, como está, pelo apôío da comando da Décima Quarta pelido um ataque nazista a

manhã, quando os tanqu�s IGrã-Bretanha. Afim de reprí- Fôrca Aérea emitiu um comu- noroéste de Saar-Lautern. As
britânicos entraram em açao imir a crescente oposição das nicado informando que foram unidades norte-americanas ne�- Moscou, 6 (U. P.) - Notí
ao lado dos soldados gregos esquerdas, o general Scobie afundados 4 navios cargueiros se setor atravessaram o no elas aquí recebidas dizem que
para ocupar o Q. G. das "Eam",' expediu uma porclarnação, japoneses e provavelmente um num certo ponto. Isso, aliás, é os alemães estão levando a tô
que se rend�u sem resistência. I afirmando que tratará como .quínto, além de 11 outros da- confirmado de maneira índí- da pressa reforços dos Balcãs
As instalações da EAM, bem fôrcas inimigas as unidades' nificaàos numa série de ata- reta pela DNB, quando diz que e até Ida Itália para a região
como "Epon" e Q. G. do Parti-

.

da �organização "ELAS", se' ques, que abrangeram as os aliados tentaram novas tra- do Lago Balaton. Parece, aliás,
do Comunista foram ocupa-'não evacuarem Atenas até a águas de Shangai, Amoy e re- ,vessias do Sarre, mas que "a que, embora pretendam defen-
das. Poucas armas foram en- I meia noite de hoje. I gião das ilhas Formosa. maíorta" dessas tentativas tra- der encarnícadamente a cha-
contradas naqueles edifícios. cassaram. mada brecha ao sul do lago e

Os choques presentemente têm O caso politic 1"toliano * que constitue o caminho na-

lugar nos seguintes distritos: O Paris, 7 (U. P.) - O T.er- tural para a Austría, os na-

primeiro Solon Trikouti, entre ceíro Exército norte-ameríca- zistas já abandonaram a idéia
as organizações políticas ad-I Londres, 7 (U. P.) - O jor- Roma, 7 (U. P.) - Bonomí no continua a martelar as de resistir às próprias margens
versárías: segundo, Praça Ca�- nal "Manchester Guardian", i conseguiu formar o gabinete portas da Renania, através do lago. E não parecem ter
ning entre os "Elas" e a poll-Iem editorial, indica que ,o l'e-Icom o apôío de quatro parti- das fortificações alemãs da grande confiança no êxito da
ci.a; terceiro, Plaka Pes, Acro- lato do titular dos negócios dos isto é com a exclusão do fronteira. Levando para a fren- s'eststência, pois a rádio de
pole, entre "Elas" e a polícia; exteriores dos Estados Unidos Socialista � do Partido de Acão. te suas legiões, o general Pat- Berlim já proclamou que a

quarto, em tôrno do hotel Me- sôbre o caso italiano foi um Pelo menos estes rumores ton atravessou novamente o Wehrmacht defenderá cada
trópole, entre os. direitistas� e golpe violento no govêrno in- correram à' última hora e.m ISarre em cinco pontos dife-I�.etro .do solo austríaco. A rá
esquerdistas; quinto,

�

em tO�-'glês e assinala que "jornais 'Roma. Diz-se ainda que o em-Irentes, enfrentando tenaz re- dI:? suíça chegou mesmo a

no da catedral. Em toda a ci- americanos, nos últimos dias, baixador britânico, Noel Char-!Sistência do inimigo, cuja avia-1aflrmar que pontas-de-lança
dade são ouvidos disparos, 'demonstraram claramente que .Ies, está examinando a rela- ção entrou em grande ativida-lblinda�a� russas �eriam chega
ma� �s tropas gr�gas Qcul?a:m: o prestígi? d� Grã-B. ret�n.:na,

I

çã� d.os l12inistros, depoi� _dO Ide
em t�a a e;xtensão d� fl'�n-1 do ate a fro:r;t.elTa austnaca:

posiçoes na Avemda Amalia, ,como potencia democrática, que, se nao houver objeções te. MaIS acuna, o Primeiro mas essa noticia parece tel.

aparen.temente
para

€ruren-Iestá
indo por água aba. ixo". Ide Londres, será divulgada. Exército do general Hodges 'sido prematura.

tar as tropas da ELAS, que es- *

tão avançando de Palerhon. O Roma, 6 (U. P.) - Bonomi

U· I
- . LOJA DAS CASEMIRAS

tiroteio 'prosseguiu durante tô: IP�estroll com_ os líde�'es libe- IUer urra como um eao furioso' Se v. s. comprar os nossos
da a noíte que passou, enquan iral� na manha de hoje, e pla-

_ � tecidos, ficará satisfeito, por-to aparelhos da RAF�lançavam .nejou encontrar-se com os re- Londres, 7 (De Robert Dons- naü espanholas, em Madn, que inegavelmente mante-
�'verJ: lights:' em torno e n? p.resentantes do�tros três par- son, da U. P,). - Vári�s �foT- acr�ditam que Hitler perdeu a mos um estoque c'ompleto e

mten?i' da .cIda?e. N� ma�h.a
I
tIdos qUé o apOlam. I,mes do contmente mdlcam razoo e que tem os nervos eS-loriginal, a preços acessíveis.de hOJe, o tlrotelo se mtensIfI- '" que Himmler se converteu em traçalhados em consequência ILOja das Casemiras rua Cons.

cou. O matraquear das metra-, Washington, 7 (U. P.) - No líder indiscutivel do Reich, Ida situação militar. Alí tam- Mafra 8-A.
'

lliadoras leves � pesadas e por- que diz respeito à Itália, a po-
I
que Hitler se encontra doido I bém se anuncia que Himmler II

'

táteis e expIasao de granad3:s lítica aliada tem sido muito �varrido em Berchtesgaden e I assumiu o poder. O crescente Outra Dotlc.eueram ouvidO's no centro da Cl-
I complacente com os elemen-

I
que em Colônia foi frustrada número de versões a respeito Idade onde se encontra O' ho- tos da direita, e de terror com I uma revolta incipiente contra 'da enfermidade de Hitler e sô- desagradávflltel Grã-Bretanha, local, em lOS da esquerda. A esta conclu- a guerra. De fontes bem infor- bre a mudança da direção do V •••

'j que está instalado o governo são chegou a Associacão de Imadas de Madri se soube que Partido Nazista carecem de Londres, 6 (U. P.) _ Novoe o Q. G. d.a políc.ia de .Atenas, : Política Exterior desta
J

capital, Himmler, aparentemente, ar- 0onfirmação ofidal, mas os êxito russo da Hun Tia é anun�o Ministéno do Extenor. _da organismo de grande conceito I rebatou a direção do Partido propagandistas nazistas nao ciado pelo lüeut;r da DNB,Grécia e outras repartlçoes nos setores da política :interna- Nazista das mãos de Hitler, fizeram qualquer alusão ao
que já se especializou em daradministrativas. A grév� con- cionaI. Na declaração, que fez

I

que passou a perambular pe- assunto, nem mesmo indireta- essas más notícías ao povotinua. O "soberano" subm pa- i a respeito, disse ainda ames-lIas s$lões de Seu retiro de Ber- mente. alemão. Os soviéticos estabe-ra seis mil dracma'S. Sua cota- ma associação que "não se chtesgaden "como um leão fu- leceram mais uma cabeca-de-ção normal é de 2.900. têm levado em conta as moda- rioso", aos gritos de que "a

Vai· a Ln'nldres ponte sôbre o Danúbio,� em* !idades e as tradições italia-!Alemanha ganhará esta guer- U Ercsi, tendo os alemães aban-LO'ndl'es, 6 (U. P.) - U�\ c�- nas, nos meios responsáveis". ra". As esferas diplomáticas Ri,o, 7 (A. N.) - Partiu para danado a cidade do mesmO' no-municado do general bntam- - LO!1(Ü'rs () diretor da Estrada d'e me. Ercsi fica a sudoéste deco Scobie, cO'mandante das

C b
.

d F C I I 1 P,'I 1
fôrças em Atenas, diz que, om OS sa res curvos OS cossacos c.:'����� G��I�':�I'<I�:, (;�':�S\:atJ'�S�I��I� �::d����te'o�i�er;:::Ig��s O��\�afrontando tôdas as ordens - . .

IA�n,dn's, 7 (r. P.) Ih-latos ,'<1111 sellS tmdieimwis �abr,es curo' li orgal1JzH{·ilo das rCl'rOVial� illlglc- braços do 'Danúbio que far-dadas por êle próprio e pelo d
govêrno grego, as tropas de transnli.tidos por eOl'l'espOlHlentes vos, utilizando-os IJalS cargas qlH)

sus. mam a ilha e Csepel.
guerrilheiros "ELAS" conti- de {-,'l!C'lTa rliZf:'lll (rue (JS cossaeos recordam os tempos passados. Os

Necessl·dades da lendu'strlea be' II'canuaram a avnnçar sôbre o cen- do Don e do Ku!Ja'll perseguem de russos pa!'{'eenl ter dizimado I"erri-

tro de. Atenas, apoderando-se pe1'lo as unidades grt'J1WllJCaS e ",clmeute mais de 4 (livisõcs blinda

dos postos de polícia e abrin- húngaras l,m fug� l' as dizilllalll das alemãs na úl·tima qutnzella, pois
do fogo contra as sentinelas ataea'udo'lIs illlpirdosallJll'IÜe, ('111- fizeram I.lJ.ais de 7 mil pl'isiouleiros
britânicas. Diante disso, as qllanlo os sohrevive<ntes sr lançam e mataram prü",uvellllmltc igual nú

fôrças britânicas e dO' exérci- !Js úg'U<l.S do Da,núbio, "j<i cheias de l1lt'ro nos últimos eineü dias. As re

to regular grego entraram em eadá"el'l'S (Ie celltrn(�S de alemües feridas divisões hayiam sido desti·

ação para apoiar as autorida- e Jrilllgaros (jll'e tlIntaram fugi!' pllra nadas ii defesa de Budapeste e ago-
-"" des civis. () oeste". Os cossacos, além de se I'a se aeham t�o debilitadas que

'" 3chm'cT!1 i'qllipados com abl�ndi\m- S('UoS eontra-altaqucs carecem de to-

Atenas, 6 (U. P.) _ Depois cia de armas autQmátkas, co'Use.l'· do ó impeto.

o 31AJ8 AN'l'IGO lJIA1UO UE SXN'L\. CA'L\.R1NA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

An.o XXX I florlanópolls- Ouinta-feira, 7 de Dezembro de 1944 I M. 9265

Reforcos a tOda
a pressa

Nova Iorque, 6 (C. P.) - A indúsLria bélica uorte-americ3lnu c.a

r-ecc de mais opN'úl·ios. para pôr em dia sua produção de guerrru. Disse
() geau·ral Somel've], perante a eruwel!1ção industrialnorte-americalJla, que
as fábricas dos Estados Unidos atrasaram sua produção, numa propor
ç.fíQ rle 40'/0 e precisam cemtraltar ma,is 350 mil operârios. Nessa mesma

cClI1'V'en\,ão, assistida por 4 mil fabricantes, foi lida uma deolatração con

jllJ1t'a do secrehiQ-jo. da guerra, sr. Stimi.son, e do da Marinha, sr. FO\rr.
tal, afirmU!udo entre outras coi.sas: "Precisamos de mrnis canhões, aviõ.e$�
t�nqlles e tâda a espécie de muniçôrs".
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EDITAL
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
tadores de mapas de selos de "Obrigações de Guerra"
os liquidem com este Instituto,' trocando-os pelos titu-
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 possuírem selos sem aplica- '

ção, deverão, no mesmo prazo, restitui-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 ° 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 riulos 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 rnanhã, 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.

o tSTADO-Quinla.felra, 7 de Dezembro �e '944
I

J Dr. laudelino Solou Gallotti I
,i ADVOGADO r
I Rua João Pinto,18 .. (sobrado), Sala l. ti.n_L&W�

,

.. __..,........ - ....... ----. ... _ ._

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

O�ESTADO
Diário Vespertino

Pressão nilzista
sôbre o Papa
Londres, 6 (E. S. P.) -- Um

correspondente do "Daily He- Sllvlno B. Alves e
rald ", em Roma informa que a Iaudeltna Alves
;PBl'S isteute pressão pelos CÍr- ': participam a seus parentes e

l' • liculos diplomáticos alemães SÔ" porcrcrpom a seus parentes e I' pessoas de suas re lo ções que

'bre o Estado neutro do Vatl- amigos o contrato de coso- ii hlho AloI9io contratou casa-

mento de sua filha Yolanda ii menta com a sr-itc , Yclonda Icauo, no sem.ido de se proibi- com o s.r , AlOIsio G Ribeiro. II B. Alves. I
1 em as regulares visitas em

I'massa dos soldados aliados à ,�'-AlOjSIO e YOLA-::-=DA--'Basílica de S. Pedro nos do- 11 l I I;mingas, notadamente para ou- L. ..-...",

confirmam _,virem missas, malogrou com-
====---

Ipletamente. Ao que se dizia, o F'Ior-ionôpcl.ls , 3 de dezembro de 1944

próprio Papa teria declarado ======:.'-==-=�====�=============-

��� �����s�::�ft����Oi�f��l�� a govêrno militar aliado no Reich
HO·TIDL f'&flS CALDAS DA'''IMPEH"TRIZliares aliados nas missas. Es- PARÍS, 6 (E. S. P.) - São as seguintes as instruções do i).ua n li II

sas multidões têm assistido às (ieneral Eisenhower ao povo alemão, recem-írradíadas: VENDA DIS MOVEIS
c81'1môn.ias. relrgiosas di�i1?idas "O, cornandamte-chete das fôrças expedicionárias. �.liadas I

Quartos completos, para solteiro. com 7 peças. estilo
p:l� pro�r.l�nSumo �OntlflCe,.e j :xercera seu poder como cO�la�ldante. e govelTl:ador �:llllI.Lal' da I moderno. Camas de feno para cas al � �olteiro, com lastro denelas parttcipam, alem de mi- .lama.n.ha ocupada ele conter nuc1aele com as leis de justíça, de I arame bem como muitos outros aCeSSOflQS pertencentes" Illtares e auxiliares aliados. .iumanidade e de civilização. O govêrno militar ela Alemanha Hotel.' aque e

muitas mulheres, homens e ocupada será executado com rigor e determinação, mas. não Quem desejar vê-los e obter inform a çôes , dirija-se à
crlanças italianos. obstante, com justiça. Seu objtivo será, a destruição do sistema Rua Felipe' Schm id t, 39. onde estão expostos.

.

nazista e a destruição do 'militarismo agressivo alemão. O go- O PROPRIETARIO.
\ êrno militar aliado terá por base prmcípios legais escritos. O

.

n'ovêrno militar aliado protegerá a população alemã da corrup-
__...--..w.·_-......-_-..·_-..........·."._-_-_-...._w...............-.............,.w-_...,..,........_..I".J>

"'-
d

.

t
.

1"·
b

d ôd
'

did .

.

'l'Hf<] LONHO .... & L,\J"I(JASHlRE JNSUlt.'\NCE
r;ao, as m rrgas ma icrosas e e to as as me ic as terrortstas I

S
THE LUNDON ASSUltANCE .

.los a�u�is :íderes na�Í(mais-.s?Giali&t.as. As leis que r_:ão seja�l I:�UDOS COMPA.NHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO :;tJL"
contrártas as do governo militar aliado permanecer-ao em vi- lU .\ COMPANIHA DE SEGUROS· "'SAGRES"

ti nós aqui ? ...

Rio, 6 (A. N.) - Ainda ês
te ano, antes do Natal, Chega·'
rio ao Rio, procedentes de Lis
boa, carregados de vinho, azei -

!

te e artigos do Natal, 4 navios,
l'iendo um inglês e três ,por
tugueses. Do Canadá são es

perados também êste mês an

tes do Natal um navio inglês
fi outro sueco, com grande
quantidade de bacaJ.háu da-

jquel? pai,s. 1!l!!!ll1i!I!I!'iII - .... -..

Redação e Ofieinas à
rua João Pinto n.? 13

TeI. 1022 - ex. postal 139

ASS INAT tmxs
Na Capital:

Cra
Cr$
Cr$
Cr$
c-s

Aos

Semestre
70,00
40,00
20,00
7,00
0,30

I'rtmestre
\Iês
Número avulso

No interior:

Ano Cr$ SO,VO
Semestre CrI 4.5,00

! Frirnestre Cr$ 25,00

1 Anú m-ios mediante contrato.

i i l!l Originais, rr:sillo não publí
! e'J(.fos. não serão devolvidos.

,\ di reçào não se respoueabilixa
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados
..

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

A casa de H.
Seecher Slowe
Nova forque, {-; (E. S. P.) -

Uma. emissora local anuncia
que foi séria.mente danificada
po!' incemdio a Gasa em que
Harriette Beecher Stowe viveu
em Brunswike (Maine), entre
1850 e 1852, quando trabalha
va e111 seu famoso romance "A
Cabana do Pai Tornaz".

CASA MISCELANEA. distri· j
buídora' dos Rádios R. C. A I

Victor, Vávulas e DiscoI. I
Rua C' Mafra. 9
-------------------------

CU-r-s-o-d-e-,-A--d-m-is-s-ã-O�llnStituto de Aposentadoria e

A 1." série ginasial ,dos Comerciários
Funcionará. novamente. durante os meses de dezembro e

I Deleeecía de Santa Catarl-n�janeiro, o CURSO DE ADMISSÃO DO PROF. CASCAES, êste � U q
ano em colaboração com o prof. José W·arken. ambos profes
sores do Colégio Catarinense.

Mensalidade de Cr$ 50.00-
Mc tr icu lo aberta. diàriamente; das IS às 19 horas, no

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

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

Natal! . . . Não compre sem verificar os preços
do grandioso Novo 80 .·timen to recebido pela I

(;asa Romanos I

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

Rodielts -

.. Tafetás ,. Organsa .. Chantunu ,. Sedas em cortes
., Jersei aveludado para vestidos, em muitas cõres .. Peter-pans,. Bôlsas

Mtias .. Sombrinhas e inuitas outras novidades.

Preços extremamente
Rua Conselheiro Mafra 26

I

I LO:'-JDRES, 6 (E. S. P.) - Cerca de 50 mil prisioneiros de

� sUCITa evadidos e trabalhadores estrangeiros estão presente
I mente levando vida agitada e fora da lei no sul da Alemanha
1- _ segundo estimativas otícais ao que informa o corresponden-
'e do "J?aily 'I'elearaph

"

e.ll� Zurique. :\1ilhar�.s dêsses homens
Iandam fazendo VIda pr-imitiva il1 os esconderijos ela Floresta

\Tegra. Aproveitaram êles a oportunidade de reicles aéreos para
escapar elos (campos de prisão na Alemanha ocidental, para
onde tinham sido mandados. Muitos fugiram das fábricas, pro
«urando voltar para a França. Ao que se acredita, existiria na

\.Jemanha uma organização secreta que auxilia essas fugas E'

nrotege os fugitivos, rios quais a maioria procura chegar às li
uhas aliadas ou à fronteira suíça.

._--------------'_.,-----_.--_ .. - _._- ._-----

Pensões

Hepresentante : L. ALMEIDA
Roa Vidal Rumos. lI.

FARMACIA ESPERANÇA.
Hoje • amaahi eer6 • ... pNJt@rt4a

......._", .......mo..&18 • ..tr.....elr.. - HomeopaUae - "G'fw.a�
Artla'oa !lI> borr.e....

...r__ • lIXa'" oba>m''Ya..ct••0 .._.........._...

Gabàrdines

Viuva Hilda (j. Ribeiro

gor" .

--

baixos'

Telefone 1288

Apresentamos:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Vida Social I ao-
.........

ANIVERSARIOS
Foz hoje 8 anos a menina Mi·

riom Jorge Jepur :

Felteja. hoje lua data natalícia
11 menina Maria da Conceição. fi
lho do sr. Júlio Vieira, alto fun'
cibnário do Tesouro estadual.

E1ecort'e hoje o aniverlQrio da
nO; Maria Cândida de Almeida.

Hoje posso I) natalí'cio do mení
no Marcos. filho do competente
cirurgião dentista. sr. Ed. Moniç:h

A menina Nilcéia Veloso faz anos

hoje.

Transcorre hoje o aniversário da
msnina O.valdina Nunes.

r••teja hoje IU<l dota natalícia
(1 • .rita. Ana-Maria do Amaral.

O menino Newtcn Silva faz anos

hoje.

Decorre hoje o ani'l1eriQrio
trita. JiJrondir Mariel Vieira.

do

o
-

St. AMBROSIO, ARCEBISPO
E DOUTOR DA IGREJA
Quando o pai de Ambrósio era

governador romano na Gália. na.

ceu-lhe eite filho que deveria en

traI' para o serviço do estado co

rno ge:vernodor de Milão. Umo e'

ducação esmerado junto com umo

energia invulgar fizerom dele um

exímio defenllor dei ordem e do
direito' E justamente estas quali·
dades elevaram-no à. dignidade e

pi,copal. Havendo falecido o bilÕpo
de Miléio. levantou se a tempesta.
de das lutas dos partidos que da
veriam eleger um novo chefe da
diocese. Ambrósio. cumprindo ,0
seu dever de zelar pela ordem pu
blica IentNw nc igreja afim �e
.'(lImar os an�os excitados. ElS

que uma crianc<1 exclama: uAm
brb.io Bispo" ! E o povo aclamou
seu governador. e&colhendo-o c�mo
bispo. Ambrósio bve que oceitor

E como pastor da Igreja de Milão
mostrou todas a. qualidades que

Ião o ornamento dos sucesscree

dOI ap"stolo!l. Sua caridade de pai
experimentou-a o futuro lanto A

gOltinho. Firmeza inabalavel mos·
trou quando proibiu 0.0 imperador
Teod6sio Q entrada no. catedral
até que fi�e'le penitenc�a pe\�
massacre feito em Tessalonlca. FJl
••n to Ambró.io uma verdadeira

benção paro a Igreja e o Eoltado
Morreu no ano de 307.

A
,

COBRA. ESTA

, ,

Faca uma
,

FUMANDO
NA

, ,

Uma visita é de interêsse para

Rue Conselheiro Mafra, n. 9
visita e verifique os preços e a grande variedade

de Brinquedos e Artigos para presentes,
a «Casa Miscelânea» leiO entrada e saída para duas ruas

V. SII

jivil".
-----------------------�

j GRATISl
!

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

-- Niterói, E. DO RIO.

Hoje faz anos a menino. Nor·
mélia Pereira.

��!����:�����: 1
..-----------------------------------------------------------------------------------..1[a das Casemiras, na rua Cons. -

_

Mafra, SoA, têm como g��ntia I "onfereADCI-aa qualidade e a durabütdade. II ti

santo do dia A�!t�a��U6ti�� P.) A
.cníerêncía aeronáutica de

:;hicago decidiu que "os pai
es do eixo ou os países ínímí
ros" só poderão ser admitidos
�a futura organização da

rvíação, se quatro quintos da
issembléía votar a seu favor.
�ualquer Estado invadido pe
as nacões do eixo poderá ím
iedír sua entrada, se assim o

lesejar. A conferência tam
rém resolveu mudar o nome

la projetada autoridade do

após-guerra para "Orga.niz�
cão Internacional de Aviaçao

Santo do dia 8
FESrrA DA IMACULADA
CONCEIÇÃO DE NOSSA

SENHORA
D..di. aquele verdadeir'lm9nte

trágico momento em que Adão e

Eva corne teeem o primeir<> pecado
na.acem os homens sem o tesouro

da graça santificante e. em con

.equincia dísao , estõo sob o poder
� d. Satanaz, são incapazes da g\6·
\

ria do céu. Maria, a futura Mae Catedral: 6� 7. 8 e 10 horas.
do Redentor. não devia ser ma� Novena: às 19 horas.

chada com (1 nódoa do pecado ora Igreja de S. Francisco: 7 e 9 horas.
qinal. Isto era inconveniente Por Hospital de Caridade: 5,30 e 8 ho-
i ••o desde o primeiro iT\JItante de ras.

•

b d·t t Puríssimo Coração de Maria (Par-lua existência nas en I 0.11 en ro-

nhas de sua mãe. Sto. Ana. a 01· to): 8 horoa.
mo de Nona Senhora estavo. ador- Igreju de St. Antônio: 7 e 8 horas.
lIa.da com as riquezas da graça Igreja de S. Sebastião: 6.30 horos.
lIantificonte. Já então era "Ela Igreja de Sta. Tereainha: 8 horas;
cheia de (traça". Esta era 0- con Igreja da Conceição: 7 horas.
viecdo de -todos 011 católicos h?-via Asilo Irmão Joaquim: 6 horas.
"

Q d d 8 Gl'násio: 6. 6, 7,30 (só alunos) emuitos séculoll. uan o. no la

de dezembro de 1�43, Pio IX dg 8.30 hoeos.
elcrcu dogma da Igreja Católica Q Capela de S. Luiz; 6.30 e 8 horas;
Irnceulcdc Conceição de Nos.a Capela do Abrigo de Menores; 7

Senhorn. encheu de júbilo todo o horas.
orbe' A ".n.roção pela Imacula�a Trindade: Matriz: 7,30 horas.

Conceição pertence a noese patrl- Trindadé: Chcícara dos Padres: 8
mônW nacional. precioso herança hor?,s.
dt;íi primeiros exploradores do Bro· EstreIto: 6 horas.
·1 São José: 7.30 e 9.30 haJas. _aI..

......--w-.•.
", ... ............,.. .. _,.. ........� ....�-."._. ... .... 4F ....

Brasil - Portugal
Rio, 6 (A. N.) - Segundo

.nforma um vespertino local,
) Itamarati acaba de enviar ao Izovêrno de Portugal o projeto
1� Estatuto Comum de Por

.ugueses e Brasileiros, afim de
ser dada redacão final, admí
.índo-se sua promulgação ain
da para êste ano.

Horário das Santas Missas
para a festa da Imaculadá

(on(ei�ão
DIA SANTO Dt GUARDA

O proprietário do SALÃO R&COBD avisa � sua

d i s tinta freguesia que dispõe de manicuras,

poro ate·nde·r, com presteza_: a toilete de unhes
e penteados, as quais tamber:'- serve�, em�horasmarcados, no prédio do Sola 0, n. ar.

na.
Praça

15 de Novembro - Telefone, 1696.

lEm Rhodes II
I Roma, 6 (U. P.) - Diz o co-

lmunícado das atividades na-Ii vais que "foi, infc:rmado do
I Egeu que, apos o dia de ontem
� as concentrações de barcos no

i principal porto de Rhodes to-

liram violentamente bombar
deadas por um navio inglês,
[com o objetivo de evitar que o

jinimigo utilize as embarca
ções das derrotadas ilhas pró
íxímas afim de procurar abaste-
cimento. O canhoneio foi cum-
prido em meio a pesado tempo
ral. Os navios empenhados na

. operação foram o cruzador

I "Aurora", destróíers, "Mus

,keter." Marne" e "Meteor".

Vio de tender
a ·Austria
Londres, 6 (U. P.) - Des

pacho da frente austro-húnga-

Ira diz que "os alemães, desde
algum tempo, especialmente
iquando se caracterizou o

iavanço russo para a Austría
'- porta traseira de Berlim, -!estão cavando trincheiras na

fronteira e construindo forti-
ficações a tôda a pressa, pa

I recendo dispostos a defender o

I território austríaco como "so-

[lO sag-rado dO
__R_e_i_c_h_". _

Dr. 6uerrelro da
Fonseca
MÉDICO

Avisa a seus clientes e

amigos de Sto . Amaro
e Palhoça que reiniciará
a clínica em janeiro de

I1945 e fixará residência
em Sto. Amaro.

Dr. ROTOlO
avisa a seus clientes
gue estará ausente

I
até 20 dêste mês

I
5 v. olt. 3

I
NAGIB DAUX I

e

IJANle. DAUX
participam a seus peren- Ites e pessôas de suas re-

Ieções o nascimento seu Ifilhinho PAULO CESAR.
Fpolis., )O·XII-1944

3v 3

/

LINGERIE

RENNER
=QUALJDADE
Aceitornos

A
encomendas

AGENCIA:
Rua Padre Miguelinho. 23

FLORIANÓPOLIS
Comprar na CASA MISCE

LANEA é aabe r economizar ..

Fich&S do Banco
do Brasil
Ieio, 6 (A. N.) - Segundo

um vespercíno local, cogíta-se,
à maneira como se praticou
na Franca durante a primeira
grande guerra, �e fa�er �kcu
lar no Rio e no Interior fichas
do Banco do Brasil para aten
der a tremenda crise de moe

das dívísíonárias.

VENDE-SE a propriedade
D.O 46, com

46 5 mts de frente para a rua

Pa'dre Roma (esquina Cons.
Mafra). Informações com o Dr.
Rafael C. Lima, na rua João
Pinto, 18, ou com o proprie
tário Francisco Taranto (Co
queiros). 8 v. alto - �

o
TIRADENTES 7 A
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Nova Delhi, 8 (U. P.) - As
recentes retiradas japonesas,
ao norte e centro da Birmâ
nia, indicam que os nipônicos
possivelmente abandonarão o

I território birmanês, pelo me
I

nos, parcialmente. Tropas chi

nesas, que arremetem pelo va-
, 18 do sul de Bahmo, na dil'e-

ca-o da estrada 'da Birmânia, Agências e Representações em Geral!
,

Ma triz: Florianópolill11.[0 vêm encontrando resis- Rua João Pinto. n. 5
tência inimiga há 3 semanas, Caixa Postal, 37
No momento, os chineses S'8 Filial: Cresciúma

.

c� tl'''''m em p·onto dl'''tante Rua.Floriano Peixoto, s/n (Edif .

... IlCOn ai. u. Próprio). Telegramas: "PRIMTJS"
;?penas 25 .kms. da frontelra) Agente. no. principais municipio.
sino-birmanesa. ) do Eiltado

f ALVARO RAMOSI CIRURGIÃO-DENTISTA O heroisrr:o de um soldado da L'gião Francesa, compensado�
pelo SORRISO, PELA PAIXÃO e pelo SACRIFICIO deI Rua Vitor Meireles, 18 tormosa mulher

;.1 ..__...... ,.,_....__w_,......::.. I ---- ..._-.�-------------_.. - ..-------.- .. ----

ENVIE �M CRUZEI�O EM SÊLOS PARA o PORH POSTAL

UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS LTOA

__��::T�L.�4_�::O_T�C'::'::�:L:_lrl Rua Felipe Schmiut, 31
�-�-- �.... _.��- ..�-

1�.T?"'!iJIK.I:�--e- =

_Mm' p

Vencida a· 2a. batalha ,do «gabião» GELADEUt4. i
Vende-se uma, etetrrca, de

lcIO 6 (A. N.) -- A segunda batalha (10 "gambiào " foi 1,�O x 1.60, funcionamento per (q o aniversá.rioJ_ "'vencida lia África. E o que se conclue pelas declarações feitas! feito. Ver e tratar no Bar S,
_. ...,�

.1\ família do finado JOAO TOLENTIN.O JU.NIO� .

.'.', ." I '
. '.';.' ". ,,.. II

-

'.'
_ Pedro, 30 v. 7 �\ <,.� ,ecordando, con� saudade. � data do 4 anIver�_LI Un.pl8'llSa de Recite pelo doutor 1'1,.11,0 "vla·tod laes san ítarts

.'•.••,,......... ...,......�__� I .,

�. ,rio do seu fo lecí rnarrto, conv id.a os parentes e o.rn i .la do Serviço FC.deral
..

de Sa(.Hl� e q. u.e �{:a�.a de 1.·eg:·es.sal' de I h:'" d- '. 'Nesta r e d e

..
ção �e

I é� ""�� gos do inolvidáveí extinto, para a.ssist.irem
à ,rnissaDakar onde estava desde reverei-o ern nnssao <In goYel'110 bra- Ka 10 informa quem de. I

a

...
que. pela ete,:;no �;,,,canço de sua alr;-a. se ro c�l,:.aileiro. Em colaboração com mé.dicos. 1l01'te-am.ericanos da. seja comprar um apar êl ho de 'I brada. 2.-feira, 11. do dcor�ented' ,:S 7.,-,0 horoll't dna copero do CclfglO.

, - , . -.

1 b 1
•

Catarinense anteclpan o agro e cí rn e n tos a O OS os que COmpore-guarruçao local, o c11'. Mano Magalhães ajur OH 110 e��a ereci- rádio, se po ss ive l, áe marca I cerem a êSIi'e ato religioso. 2 v.-Imenta de um perfeito sistema ele expurgo nos aVlOes, qup. "Philips'" 1_________ _ .
_

transitam da Atrica para o Brasil. A par disso. foram efetuados I
-- .. .. __ � ._�._

em Dalcar importantes o�ras de

sa�eamen.
to cles�Íl:tac1as a ex- OUARl'O

.

Il
.

.a

�.'l}T � C. n.;>(�,.',10'
""'

..

' D.:· mA.7

.

tinguír o pengoso mosquito transmissor ela malária, em seus ...,
�. �\�\ � & ft\&lili< i� ifocos ele procriação. Como se recordará, o "anofe�es gambia" é Aluga- se no C"flt'o, �om pen- ,,���._ w __... ,,_��.:. •...__

""
"'"'_responsável pelo tremendo flagelo que assolou ha alguns anos são, para casal sem Fil hos.

'�OJE 5a.t�a'a !'-10JiI:o vale do Assú, no Ri.o Grande do .N�l'te: .\0 jntensi�jAear.-se o Informações neste Jornal. I'_--'-__�--:--"::--
__ '

_

tráfego aéreo entre o Brasil e a Afrwa, em consequencia da
_

Sv 3 #"" � ���;; o r
_guerra, comprovou-se que os aviões, vindos ele Dakar, traziam

Yendem-se �! t_ (C . � "� mortífero passagerro, originando daí as providências que mo-
,

� �.
.

A's 7.30 horast.ivaram a iela ele sanitaristas brasileiros ao solo africano. Um
um estabilizador de 6 e meio S n s ac io na l ! Oportun issirno !dêsses sanitaristas, ? d_l'. �'a:er�o �ondel', en('o�tl'a�se ainda na I Amperes e uma máquina Singer I O Bcosta do Oro, em nnssao idêntica a do dr, Magalhães. nova. Ver e tratar na lua Fre! I esíôrco de guerra do rasíl- W .__ --".----- FT5' C3fH'ca, 78 A. Sv.sl '

PrOCUra..-Se��;a�.as�e���al O Brasil no lront da
Ier ência no centro da cidade.
Para casal sem filhos. Infar
mações nesta Redação, a J M S

15v .-15

I ESCRiTÓRIO: Ruo Alvaro de Carvalho, 8 (esquina I 'TERRE-N-O Vende-se um.

I Felipe Schmidt). C. POSTAL: 140. lIde esquina, na

!._;-��=-;;;;;;;;;;;;;::;;;;;;;;;;��:;:�==�:=�������-:!-I A v, M, u. ,0 Ramos com 15,50
:; d e frente por 40 de fundos.

I
11/\ comédia I Preço: Cr$ 12.000,00. Infor-

Queef' c�en�6�t�e com

," connnua.i. I
maçõe s , na rua Emílio Blu�: �31

•
A •

?e:egancla . Londres,6 (U, P.) - A DNB II k • .

Procure a informou que o Fuehrer na varne a ii cruzeiros
I
presença do titular do exterior Rio, 6 (A. N.) - Informou
von Ribbentrop recebeu o no- um vespertino local que a car

l V:J emissário eslovaco dr. Gal- ne argentina passará a ser

I vanicki, bem como o novo vendida em Sã.o Paulo não
emissário húngaro, sr. MecheI'. mais a 11 e 12 cruzeiros mas
Ambos apresentaram suas a 5 cruzeiros, como no Rio,

cledenciais a Hitler. _;mgando o govêrno, por fOl'a,
:) excedente.

....� a. i..__

Rua João Pinto, n. 25
(Em frente ao I Tesouro do Estado)

Florianópolis
Telefone 1448

SANTA CATARINA

MACHADO & CIA.

� --..�..-

Receba G

Dr. H. G. S, Medina Farm. Narbal Alves de Souza
Farm. L. da Costa Avila

Exames Anátomo.patológicos.
Diagnólitico precoce da gr·ovidaz.
Sõro.diagnÓstico9
Hematologia
Coprologia.

Bacteriologia
Au tovacinas.
UItramicroscopia.
Química sanguínea,
Análises de urina.

(Bonificação de Hm -de-onc)

Serviço de transfusã.o de sangue Vacinação onU-diftérico
(CRUP}:) com pz ôvo de Schick.

Análises químicas de: Farinhas, bebidas, café. mel. águas po trí
veis e para usos industriais (fecularias, cervejarias).

o CRUZEIRO, A CIGARRA,
O DETETIVE ou O GURí

I

J\ J_)VOG r\'�DOS
Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA
Dr, J. J. DE SOUSA CABRAL

juntamente com 12 rnieses do jornal de maior
circulação no Brasil:

aLFAIATARIA
MEllO

As retiradas
nâpõnicas

o JC"RNAL

e escolha o seu figurino.
Rua Tirodente 24

Procure hoje mesmo o agente:

PLÁCIDO MAfRA

rra'rpm1Impz�
--_

Tolennno Júnior

Europa
(5 longas partes)

ALVARENGA & RANCHINAO na melhor «bola. do
cinema nacional:

Coelho saí
A CAMPANHA DA PRODUÇÃO (Nac.)
CADETES DE WEST POINT (Shor t )

Preços Cr$ 3,00, 2,00 e 1,00 'IImp 14 anos".

PE
A's 7.30 horas

M"tnr era à
VeJ ôriica

�U8 profissão
Ls.k e. Laird

Alma

l' o �ea destino! AILm La dd ,

Gr eg a r e' Robert Presron em:

torturada
VALGRIZ ..l,NDO O ROMEr,! E A TERRA (Nde. Conp.)·

BOMBEIRO COME FOGO (Deser.ho Calenda)
Preço Ú01CO: 2,00· Irr;p. 18 al10S

Dom�ngo. sin;ull8nu rrc:nte, no Odeon e Imperial,
Colman, Claudette Colbert e Vietor Mc Laglen

Sob duas bandeiras·
Ron ald

em:

Convidamos os srs. Comerciantes a

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

SEDAS, com ricos e modernos padrões,
tÃS, próprias para vestidos e casacos,
CASEMIRAS e TECIDOS em geral,
recém-chegados das melhores fãbrica s
do país.

I
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5

Lira Tênis Clube: Dia 9 - sábado - Soirée em homenagem
chareis da Faculdade de Direito" Dia 10 - domingo - Soirée aos

do Colégio Catarinense, às 21 horas.
---�--------------------------------------------------------.--------------------------------------------------

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

Amortização de Novembro de 194.4
No sorteio de amortização realizado no dia 30 de Ncvembro 3.e 1944 foram amor

ti-z:adas as seguintes combinações;
ECR aRN VLK RRU ,...XV HIG

Todos OS portadores dos títulos em viqôr , sorteados corn estas combinacões
poderão receber imediatamente o capital gaTantido a que têm direit;.

'

Sede Social: .. RIO DE JANEIRO
ESCRITÓRIO paro os Es tc.dcs do Para.ná e Santa Catarina: .. CUHITIBA

Rua Porão do Rio Branco rtr , 39
Inspetores e Agentes em todo o Brasil.

I
I

-------- - I

Novo expur'go na oficialidade alemãl
Londres, 6 (E.S.P.) - Uma I "utros mais jovens, treinados I demblatt" publicou a senten

confirmação oficial de que o segundo a disciplina nazista. ça de morte a que ,foi condena
expurgo de oficiais alemães es- e último número da "Ga-I do o Dr. Albert Will, de 48
tá ainda em, e�ecução, saiu I?ta Oficial" do �inistél'io do anos de idade, diretor-geral
agora da propria Alemanha. :,_'rabalho do "Reich" contem da "Funken Industrie AEG".
Himmler, agindo em nome a seguinte ordem de Fritz e membro da junta de muitas

de Hitler, está dispensando 3auckel, comissário do "Reich" companhias. As razões invoca

grande número de oficiais pro- oara a Mobilização do Traba- das para a sentença, que já
fissionais e substituindo-os por Lho: "O "Iuehrer" ordenou o foi executada, são assim elas
,...,.....,..,. ............,......-......_...._........_._....- rejuvenescimento do corpo de sincadas: sentimentos derro-

A Sesta naNo é otícíaís. Assim, numerosos ofi- tistas a respeito do resultado
cíaís mais idosos serão retor- da guerra, câmbio alemão e

mados. Empresto particular sua atitude junto aos operá-

H a,.b·lto de .mportancia à sua rapidez e rios alem�es por. ocasião de

I'�;ompleto emprego". uma reunião, da Junta no ano

Preguiçosos
o jornal "Hambuerger Frem- passadQ,

_I

I
i
I

S L\_N (iT JI1_]N() 'I�_
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálc o, Vanadafo e

Arseniato de
Sódio, etc.

Os médicos concordam em que
a sesta pode reduzir a pressão
arterial, repousando o coração.
Napoleão, Teodoro Roosevelt
e Churchill aprenderam a em

pregar êste método facílimo
para dominar a fadiga e aumen

tar a capacidade de trabalho.
E, mais:
Um médico salvou o Brasil
A história de Oswaldo Cruz,
o grande brasileiro que livrou
o Brasil da peste bubônica e

da fébre amarela. Pág, I.

Como se utilizam as armas do

inimigo - Interessantíssima
descrição de como os aliados
estão usando contra japoneses
e alemães suas próprias inven

ções, Como age, nas frentes de
, batalha, um grupo de detetives

especializados, para apreender
as armas do inimigo e conhe
cer-lhes o segrêdo. Pág. 59.

Não deixe de ler êstes e

outros 25 notáveis artigos no

número de

SELEÇÕES de NOVEMBRO
Condensado para poupar tempo!

Os Pálidos. Depauperados.
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam.
CnlJ,nças R1iquiticas rece

ber ão f.I. tontncação geral
do organiílIDo com o

!

I

Í..........�._--�
Sociedade Catórinense de IIvicultura

ASSEMBLÉIA GERaL
Em obediência ao art. 20 dos Estatutos, convido BOS

. senhores sócios para a Sessão de Assembléia Geral Ordinária,
I a realizar-se no dia 10 do corrente, em nossa séde social. afim

II de proceder- se à .eleição da diretori� A �ue deverá reger os

destinos desta sociedade durante o biênio de 1944-1946.
ReprPSPfl[an'.e Geral na Brasil:

Ilo'ERNANOO CHINAGLlA A primeira convocação está marcada para às 9,30 e a
Rua du Rosário, 55-.4 - 2.° andar -_Rio

I segunda p�ra as �O horas. i

P�ómiÚe *�;,;;gi;-"
.-_..., FIonF�ói'�1;;RI5cge D�e����A�DII�4\ o Secretário. I

barata ' N ��· _....

Rio, 6 (A. N.) � O minis .. ,Itro da Agricultura acaba de I

conceder ao vespertino "O Glo-I
bo" ampla e sensacional en- Itrevista sôbre a imediata in
tensificacão das ferrovias, in
dústrias ie cidades de todo o

nordeste, mediante aproveita
mente total da energia da

grande cachoeira de Paulo I
Afonso) acrescentando que, com Ias obras já adiantadas como

estão, haverá energia não só
mente abundante corno bara-

t�í�s�si�rn�a� �..�����m�..w.��::: BU�.#m_._.__.._

••ua • � ••

Acaba de sair
Custa Cr.$3,OO

Esta é a, verdade!
Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais

modernos ao alcance dos SENHORAS E

SENHORITAS, por I/'erdadeiros

RIVAIS!PREÇOS SE,M
Não comprem seus calçados para as festas de fim

de ano, sem visitar a

«Tamancaria Barreiros»
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

Para as FESTAS DE FIM DE ANO. a

CASA PERRONE
oferece à sua distinta freguesia o desconto de 10%) em t ôdas 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, pijarnes, etc.

Rua Conselheiro Mafra, 17

à turma de-Ba
Ginasianos

�
ÓLEO
GUBMARliia

apresenta
IIA Novela da MúsicalJ
Um programa que encerra u.Jeza, ternura e emoções,
através de histórias que a própria musica inspirou.
Ouça as mais lindas melodias populares, nesta romárs
tica apresentação do Ól-eo Guanabara - um produto
que em SE'lJ lar nunca deve [altar. Super-refinado por
um processo especial. que elimina o excesso de calorias

do amendoim, o Óleo Guanabara é puro, fino e de
fácil digestâo. Uma delicia ao paladar.

Ouço liA NOVELA DA MÚSICA", todos

as 30s. e 60S. feiras, às 21:30 hs., na:

RÁDIO CLUB PARANAENSE
Às 205. e 50S. feiras, às 21 hs., no:

RÁDIO DIfUSORA PORTOALEGRENSE
Standard

CASA BORBA
O ióco dos retalhos !
AMIGOS! A vida está ditíci!, mormente

no que diz respeito ao vestuário. Para suavizá
la, já foi inaugurada na rua Padre Migue
linho, 25. no «Edifício D. Joaquim», próximo
ao cinema Roxy, a Càsa Borba. que está apta
a vender tecidos de algodão, em retalhos. ao

alcance de qualquer algibeira.
Linon estampado rnt. 3,70
Voil rnt , 3,60
Chitas de 2 50 a 2,80
Luieines em côres, artigo bom mt, 3,70
Crc:tones» »2.40 lar g. mt. 16,00

II "» 1,40 » mt. 1�.oo
Atoalhados (em peça) mt. 12,00
Cortes de brim para calças, bom 6,00
Ternos à marinheira 23,00

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

de de enxovais para batizados,' a preços nunca

vistos.
.

I

CASA BORBA

I
I
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nasV, Sia. enconlrará

Ca$a$ .e�Qa;Bbucafta$
padrões deos

Preços
mais modernos
fixos

{(]) lE� 11<ill<lII ((}) I

.

.

- -I
Florianópolis 7 de Dezembro de 1944 I

Quer agarrar um ariano p�lo�- cabelos I
S,10 Luiz du Maranhão. 7 (A. �.) - o prinreirn iovcin maranlu-usc

que se apresentou vcluntàriamentc para integrar f) novo contingente da

l'EB declarou à imprensa que não fugia à luta, e acrescentou: "Se cstá ]

�dJl'J.'tn () voluntar-iado. é porque é preciso lutar. Depois, gosto de luta, 1ainda mais oontra essa malta de hO!TIC:'ns que odeia nün1h:l terra". Fo-
1<1111 essa» <JS primeiras palavras (lo jovem Franclsco Cunha Santos, rc-

I

xr-rvist a, de 2·U ames, que se apresentou espontaneamente às autorida

des para o serviço do Exército. Francisco é urna vocação militar. Desfie

1� anos que () exército o fascinou, achando encanto singular nas paradas
militares. Entre seus brinquedos prediletos, estava o de ser comandante
de pelotão de meninos de sua idade, dar ordens enérgicas e dirigir com- I

tall cs simulados. Francisco não esperou a época do sorteio militar parar Iingressar nas fileiras do exército, apreseutam do-se como voluntário aDS

l!) anos de idade. "J\. caserna roi minha melhor escola...Ali aprendi a

\ iver. A lição dos meus superiores tir-ou-me do cativeiro da ignorância
CIll que vivia. A caserna foi o lugar que me serviu até agora para apren
dl'l' 'a Jazer bens camaradas". O jovem Francisco acha-se dominado de

grande entusiasmo para a luta, jurando que seu maior desejo é "agar
nU' um ariano pelos cabelos louros, para o t.ra\zer ('.O])lO

í

rof'éu".

voile tecidos
, .

proprlose

CIGARROS

Na Hungria �:' !:�i!ibIO
Londr-es, 7 (C r.l - A emissora I

de BorIim. depois de afirmar que a Rio, 7 (A. N.) Comuni- I
ofensiva russa na Hungria é cada cam da Bahia que o cidadão
vez mais violenta, admite que o

,JOSé Cerqueira recolheu num
marechal Tobuíkín jú opera na re- relícarío douro maçíço em

ghio de Ketchelev, a (il I, 1S. da; forma de coração, um 'p�nha- .

Irrmteirn austr iaca. Há mdicios de .do de areia da Praia Amaralí- !
q uc os al emites se preparam para] na, afim de ser remetido à
levantar forte barl'ei.ra ao avanço I, fôrça expedicionária brasilei
l'USSO na região compreendida en- ra. Acompanha o relicário,
tro o €'Xtremo sudoeste do lago Ba-

i que pertence a um família co
l-ito.n e () rio Drava. na, fronteira nhecida no sertão baiano.
[ugoeslava. I uma mensagem do brasileiro

ofertante, escrita em puro per
gaminho, com cíbrantes pala-I

Durante Q missa a ser rezada vras de civismo. A lembrança
Iamanhã à. 8 horas na Igrejd do será encaminhada ao minis

Menino Deus. será realizadC! o tro da Guerra, no sentido de "cerimônia de benzimento de duas fazê-la chegar aos bravos sol- I

��f��sdo:a�r:u�:ss e ���u��coen�� d�d�s brasi�ei,r�s n.�f�·�nt"_:. I SOU Z APaula e Paulo Fontes, os quais,
com suas senhoras, paraninfarão Comprar na CASA MISCE

Iaquele ato. LANEA é saber economizar ,. _

;iíiiiiiiiiJ-.iiiiiiiiiiiiliCiiiiiiiOiiiiiiiiíiiiiS-TiiliiiiiiiiiiiAiiiiíiiiiiiiii-N--miiiiííiiiiiiiLiiiiiiiiLiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiAiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiia r:��nl:r:blica '

:;,������:�;,,'::j';,�;,;:,:;;;�: iii ��;������:!���;�����(Engenheiro Civil) Xova Iorque, i (C P.) - U c11e-1 ale (I fim do 11lPS, em Pôr-to Ah'gre, leiro, de.frontarom:s6 ontem. à noi·

ESCrl·tórl·o TécDI·CO de Engenbarlaa fe repubhcano espanhol, s'r . .MarLI- () cx-prcsidcnt« (Ie Cuba, gent'ru11
te �o RlO os. equipes pau;J,st.a e

I
'

I' t· ·'d'di, '"

<

coraocc , No I tempo, 0& pcu l iatna'I1CZ 3arl'l?s crerxou es a Cl a e, ru- hilgü!1t'!(l Buí istu. () general Bu-] a" .. ino l o r o rn 1 gool. o único. de
Projetos, Orçamentos, Administração, Construção IllO ao �kxj('l). Durante Sita! pcrrna- 1 istn se .Icmorurú alguns di.as uo

I
Cláudio; no 2' tempo. os cariocas

Rua Esteves Junior, 168. _.- Fone 733 nêricia cm Nova Iorque, Martinez I Hio Grnnrle !; j'<J!'Ú várias I'XCllI'S(leS marcaram 3 goals, sendo um da

FLORIANÓPOLIS Bar-rios sustentou váries conferên-. pelo nnlcrior. Heleno .e 2 �e. Jair. . , .

das com outros líderes anti-ras-I
Os do.is ultimas Jogos da serle

. .. '. serão travados em S. Paulo, a 10
cisí as espanhóis. Ao que se acredi-

e 16.

nITl Hoje, e- feira, às r ia, chegaram os republicanos a I FRAECOS • -------

K 11 e 19,30 horas I MOnUm6nto acórdo unítárro, para ai restauração AN MICOS O sr.' Eden nos
Sessões Elegantes em Altenas da Hcpúhlica. Informam por outra TOMEM «Comuns»

Jean Artur e Hohn Wayne em: parte de :.\IOSCOll que a senhora Do- �nho Creasatadl Londres, 6 (D. P,) _ O mi-
ARRISCA-TE, MULHER Rio, 7 (A. X) -- A cidade dI" AI- leres Ibarrm-i, mais conhecida co- "SILVEIRA" nistro do Exterior, sr. Eden,Quando' uma garota sabida de f' 'Lr- ('

. .

enas, em .v mas -erais. \,,11 erguer, mo "La Passtonaria", pretende par- compareu hoje à Câmara.Nova York «caçar» o mais arisco
G cf T«lobo» do oest.e... bem sabemos o

com a cooperação de toda a sua po- til' r-m hrovc paira a França. "La ran e ónico Perguntado se os norte-amerí-
que p6de acontecer.u E tudo Qcon .. puJação, unI lTIünnrnlento, no seu PassÍonaria" reside enl �\foscou dps� .--

. __ . .. can'QS estavalTI plenamente de
�

tece nesta comédia romê.ntica que princ'ip,,'j logradouro, que é a pra-I (1<- qne cessou a gue,rra civil espa- EnVel. .!1' ,'zadore s acôrdo com a política adotad,lirá marcar um dos melhorei! su- ça da Bandeira, em ho,nra do solda-
I nho[a. Pl'eSU1l1'e-se (lUe a heroína pelos britânicos, na Ita'lia ocessos da semana. I

No programa:'
do expedieionário.

,

Sedo es{'.ulpi-j da lula cnntra a l,nleI'\'enção fas- Precisa.se de 2 ou 3, no
ministro do Exterior Britânico

«Imagens d'Amanhã»· DFB» (�()S no hronze os aUeneses que

par-lcista dw'.Ú SUB adesã.o aiOS elementos Fábrica de Móveis «ft Ma- respondeu: "Sim, ao que n1e
«Atualidades R.R,O. Radio». Jornal tIram para a guena. que se hatem pela l'l'st<Juração da conste" Referiu se E-den ainLivre de Censura delor», rua Trojano, 15

>., -
-

Preços Cr$ 3,00 e 2,00 HepúhlicH )la Espanha. ·v.-Z da ao caso em Tange!, dizendo
--- -- que um agente alemao perma

nece ainda naquela cidade e

que o govêrno britânico esta
fa,zendo preS'são sôbre a Espa
nha para que seja expulSO,
sem mais demora. Quanto aos
outros (cujos nomes foram
fornecidos pelo govêrno britâ
nico) já foram expulsos. En
cerrando sua s declaraç6es,
Eden anunciou que a situa
ção da Grécia seria deba"tida
na sexta feira.

Benzimento de imagens

I

CR$ 0,80
C I A o E CIGARROS

C R U Z

RO'XY Hoje, SR-feira, às
19,30 horas

Humphrey Bogart e lngrid Bergman
em; CASABLANCA

o cidade que era um ninho de
intrigaI! e um antro de maldade.

Impróprio até 14 anos

No pro.grama: Reportagens da fo·
lha carioca 29 - DFB
Preço único Cr$ 2,00,

Domingo, no RITZ, William Powell
e Hedy Larnarr eI?:
SUA EXCIA, O REU

Casa Natal

PETlaLllR
11111[011

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

para praia
Côres firmes

BELOS f DEMAiS

AfECCOES DO

COURO CABElUDO.

IA
:1:
•

A «CASA NATAL., rua Felipe Schmidtl. 20, acaba de
receber fOI midt vel 50l time, to de sedas, B preços excepcio
nab, a pJrtir de Cr$ 8,50 Aproveitem, para IS próximas

Festa, de Fim de ano f
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