
Chega às raias do dcscspero l
LONDRES� 8 cu. P�) --- o COMUNICADO DO MARECHAL TITO INFORMOU
QUE OS ESFORÇOS NAZISTAS NO MONTENEGRO, PARA FUGIR AO CÊR
'CO JUGOESLAVO, SÃO DE 'TAL ORDEM, QUE CHEGA ÀS RAIAS DO DESES
PÊRO. A NOTA INFORMOU QUE AS TROPAS JUGOESLAVAS QUE LUTAM EM
TôRNO DE PODGORICA ESTABELECERAM CONTACTO COM OS PATRIO

TAS LIBANESES E MOM ENTOS DEPOIS TOMARAM SCKUTRI.

o Presidente em
São Paulo

o cêrco de
Budapeste

São Paulo, 8 (A. N.) - São Moscou, 9 (U. P.) - Buda-
Paulo está recebendo desde peste já se encontra sitiada de
ontem mais uma visita do pre- perto pelo sul e pelo Iéste.
sidente Vargas. Dois fatos de I

Quando o marechal Malinovs
relevância na vida econômica I ky se colocar em boa posição
do Estado trazem o chefe do;no norte, poderá começar a

govêrno ao contacto direto apertar o quebra-nozes contra
com as classes sociais que as- a cidade e talvez, fazer traves
sim querem renovar as mani- sias simultâneas do Danúbio.
festações de seu aprêço e re- para garantir a sua redução. Iconhecimento ao govêrno da

'

República pelo apóio e orien- -------------------------------------.....

��.��o ������S�����i���to e� A grave süuaeão em Atenas Eficiência dosnossas forças produtoras. A Atenas, 8 (U. P.) - A artí- 'a noite sanzrento combate da
Associaç,ã� Come.rcial cujo cin- lharia britânica entrou ontem I infanta'ria. Outras fôrças bri
coentenárío hOJ� transcorre em ação pela primeira vez nes-Itânicas estão avançando pelo
e�c?lhendo s. e?Ccla. pal:a pre- i ta capital, ao mesmo tempo, sudoeste do Pártenon. afim-de
sidir a solel1ld_ade pr:ncIpal �m que �s c8:ças da RAF rea- ocupar a colina Filopapapu.das comemoraçoes, da um lízam voos a altura dos, edí- '"

?unho nitidan:e�te nacional: fícios para apoiar as fôrças Nova Iorque, 8 (U. P.) - O
a sua data máxima, demons-, terrestres que dão combate a premier grego Papanâréous,trando uma compreensão exa- !uns 10 mil "Elas", em declarações rà imprensa,ta de suas finalidades, cujas I *

manifestou sua gratidão ao
diretrizes .se tra�am �empre Atenas, 8 (U. P.) - A luta apóio que recebe da Grii-Bre-
num sentido muito mars am-, nesta capital está centraliza- tanha. Negou que tal auxílio
pIo do que o de sua base ter-! da na colina de Arditos onde pudesse ser interpretado corno
rítorial. ISócrates foi julgado e s�nten- seu govêrno fosse reacionário.

_

i cíado. A colina está sendo ata- Prometeu finalmente organi-Sao Pa�lo, 8 (A. N.) - O! cada por 'íSpitfires", Beaufi- zar um plebiscito, inspiradopovo �e .�a? Paulo. t�ve ontem I ghters" britânicos, que utílí- nas "quatro liberdades" do
�elos ]oma:s � notícia da ch�-

I
zam seus canhões. A artilha- presidente Roosevelt, "assim

g�da do presidente e dos mi- ria e tropas de infantaria a1'- que fosse dominada a atual
mstro� Sousa Costa e Marcon- 'mada com morteiros metra- onda de violência". Assim fades FIlho. Acorrendo ao aero- 'llradoras e zranadas 'de mão loú Paparuiréous ... mas âes
port� _

de Cegonhas grande: do exército
to

regular britânico: pachos procedenies da Itália.multídão l:ecebeu com

apl��-I'estão apertando as tropas da assinalam grande infiltração Uma bomba
sos o presidente e sua cornití- "ELAS" de elementos fascistas, ou, 11!e- na catedrai
va. o dia amanheceu magnifi-

.

'" lhor, de monarquistas e neo- Nova Iorque, 9 - Revela a
co com espl�ndor d� p.rimave-I Atenas, 8 (U. P.) _ As Reais fascistas, no govêrno susten- rádio de Berlim, que uma R'Oma, 8 (U. P.) - Diz o
ra. �sso maI� cont!'lhulU para Fôrças Aéreas, voando a pouca tado pelos britânicos. Acen- bomba danificou seriamente a comunicado sôbre as atívida
o. }mlho da r.e:�pçao para ale-, altura, estão metralhando os iuam. ainda os despachos de. catedral de Colônia, segunda- des terrestres na Itália: "Tro
gria da �1ultIaao que se ac�a-I ins�rgentes gregos, da organí- procedencia italiana que a feira, durante um ataque rea- pas do Oitavo Exército con
va ao aeroporto e nos passeios zaçao "Elas". Também a artí- oposicão movida a Papan- lizado pelos aviões norte-ame- quistaram Mezzane, na ferro
das ruas. Iharia abriu fogo contra os dréou�s, na qual preponderam ricanos. Diz aquela emissora via Rimini-Ferrara e, em con-

Rio, 8 (A. N.) _ Encontra- rguerrUlheirds, informando-se os comunistas, não está ins- que a bomba penetrou no te- sequencia, tôda a resistência
que a zona da Acrópole já foi pirada em Moscou,' e, mais, lhado e explodiu dentro da ca- inimiga a Iéste do rio Lamone

.se na capital paulista onde foi
f Adespejada pelos britânicos. que seus lideres são, na maio- tedral. Toda.via, as fontes alia- está virtualmente no imo

a convite da Federação das
b itâIndústrias para visitar o Par- 1\c,redita-se no _entanto que .as ria, os pequenos burgueses e das nada disseram quanto a sul de Faenza as tropas ri a-

fôrcas que apoiam o atual re os socialistas. l·SSO. nicas do Oitavo Exército am-
que de Agua Branca o major I .im 'o.,. _ .-
Amilcar Dutra de Menezes di-Ig .e grego, nao dommam.. pliaram sua cabeceíra-de-pon-
retor geral do DIP. Em São ,maIS de uma quarta .par�e. de Crime num consulto' fiO me'dico te sôbre Lamone, mesmo em

Paulo o diretor ,geral do DIP Atenas. Embora os msurgen-I face. da poderosa resistência

tem sido homenageado pelas te� tenham e:n armas uns 10 RIO (Pelo correio) - O promotor J. A. Ribeiro Mariano, mirmga, enquanto as tropas
autoridades locais e dirigen-

mil homens, e po�c� pTová�el da 12.a Vara Criminal, denunciou o médico-parteiro, Pedro da polon�sas no flanco esquer�o
tes da Federação das Indús- que conslg�m ,resIstir. _mUlto Silva, acusado de haver praticado um crime, em seu consultó- �nqUlsta�am o Monte S_ao
trias. tempo, devl�o .as �ndlçoes da rio na rua da Assembléia, n. 67 2° andar, sala 1. A vítima é�Rma�do, Importante elevaç�o,

luta. A maioria atira dos te- uma jovem quartanista do Externato Pedro II. 'I'ambém estão depois de feroz luta. Também

lha�os e das janel��, facilmen- envolvidos, no processo, como acusados, o estudante José Car- ocuparam Bres�guela. As tr�
te v�sados pel?s avioes �a RAF. las de Macedo Soares Quinteiro, que teria levado a menor ao pas norte-americanas �<1:nt�
A CIdade esta convertida em referido consultório e as enfermeiras Maria José Mizueis e veram contacto com o immi-

verdadeiro front, de tal sorte, Mabel Tavares de Oliveira.
b

go mediante patrulhamento
Passadena, 3 (U. P.) - O que é temeridade atravessar agressivo. Alguns pontos de

pavoroso terremoto assinalado as ruas. O correspondente da A 5 qUI-loAmetros O RI-no da V.-to"rl-a nossas posições foram melho-
ontem pelos sisrrlógrafos ingle- United Bress conseguiu fazer rados.
ses parece que teve como epi- sua reportagem do telhado do de Saarbru··"kan .:;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;:;;;,
centro o sul do Japão! É o que hotel Grã-Bretanha, que do- ti U Londres, 9 (D. N.) - O Hi-
informa o Instituto de Tecno- mina par.te da cidade. Auxi- París, 8 (U. P.) - As prin- no da Vitória, que já se encon- Dr. Artur Pereiralogia da Califórnia, ! que tam- liadas pela artilharia e pela cipais atividades no front oci- tra na discoteca da BBC,
bém registrou o cismo, "de ca- aviação britânicas, as fôrças dental registraram-se no setor aguardando o dia em que as e Oliveiratastrófica intensidade", se os de infantaria tentam cercar do Terceiro e do Primeiro tropas aliadas marchem sô
aparelhos ingleses e america- vasta zona, que se estende da Exércitos americanos. Infor- bre Berlim, foi composto pelo
nos forem "neutros" em seu colina Arditos até o estádio do mam de París que investin�o compositor britânico dr. Ralph
pronunciamento. Do Japão, bairro de Pang-rati. É nesse de duas direções, Patton 11'- Vaugham Williams, que esco-
.até o momento em que redigi- perímetro que se encontra o rompeu de assalto nas defesas

I
.

mos a notícia nada chegou. principal fóco de resistência exteriores de Saarbrücken, lheu a letra do �!no entre a!,
Há sómente o testemunho dos da organização "Elas". Tam- grande cidade industrial da guns trechos do Henr;�e,V.:
cientistas ingleses, que afir- bém a esquadra entrou em bacia do Sarre. As vanguardas de" Shakes:peare, da. Apocn
mam ter sido êste terremoto atividade contra os revolucio- do' Terceiro Exérdto estão a ;,a ,do LIvro ,de �s��as, e �e
UIIll dos mais violentos nestes nários gregos. Recente despa- cinco kms. apenas do centro �c� of �ooh s Hlll , de ,Kl
lÚUimos cem anos, comparável oho de Atenas informa que de Saarbrücken, consideran- 'plI�g. A�n�� Boult, n?tavel
ao de Kansu, na China, há 24 um desuróier, operando ao la- do-se iminente a batalha pela regent� mgles, que depOls de ArmeS d� todos
anos e que pelos seus efeitos do dos britânicos, abriu fogo posse do importante núcleo

Co.ndUZIr as maIOres orques- OS tipoS
figura entre os quatro maio- contra u mposto policial em fabríl, cuja população é de 35 tras britânicas e muitos dos París, 9 (U. P.) - No setor
res .de que há memória nos poder dos sublevados. Morre- mil habitantes. O primeiro famosos conjuntos orquestrais de Colônia as tropas inimigas
anaIS da sism<?l�gia, Se forem ram 25 guerilheiros e, ao anoi- exército, por sua vez, atingiu 'de toda a Europa, foi contra- estão empregando armas de
certas as prevlsoes, teremos a tecer, a RAF metralhou nova- o. rio Roer ao sul de Julich, de- tado para dirigir a orquestra todos os tipos contra o 9° Exér
natureza aliada aos. norte- mente as unidades da "Elas" pois de desbaratar as linhas da BBC, afirmou que o traba- cito Americano numa desespe
americanos, nas comemorações na colina Arditos, em cujos alemãs, em dois ataques con- lho musical de Ralph Williams !"ada tentativa para impedir
do "diÇt da traição". aredores prosseguia, durante secutivos. é excelente. ou retardar () avanço aliado.

o
IJ JL\lS AYl'WO Humo UE SAXTA ('ArrARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

I M. 9266HorliU1ópOlh- Sábado, 9 ce Dezembro de 1944Ano XXX

nossos aviadores
Roma, 8 (U. P.) - Foi anunciado que durante os prírnei-

1'05 :10 dias da acão oPrimeiro Esquadrão de caças-bombardeí
ros :W dias da acão o Primeiro Esquadrão de caças-bombardeí
zaram :�45 vôos � despejaram 75 tons. de bombas em operações
ele bombardeio metralhamento dírígtdos contra as comunica
ções e pontos rortíftcados da Itália setentrional, tendo perdido
dois aviões. O:;; pilotos brastleiros estão usando máquinas
"Tunderbolts", integradas rua fôrça aérea tática do Jon Oan
nons. Os brasileiros destruíram um avião em terra e fizeram
ir pelos ares três pontes ferroviárias, doze vagões, nove veí
culos motortzados, uma locomotiva, cinco estações ferroviá
das, quatro edifícios e um depósito de combustível. No curso

de suas operações, os aviadores brasileiros também causaram

(tanas a doze vagões e vários veículos a motor, 2 locomotivas.
e três edifícios.

• .. li

Roma, 8 (U.P.) Afim de inspecionar os aviadores
brasileiros que combatem na Itália, chegou a esta capital
(J) sr. Salgado Filho, ministro da Aeronáutica do Brasil.

Na Itália

Pavoroso
terremoto

Clínica Geral de Adulto.
Doenç� da. crianç�

f....Laborat6rio de Análise.
clínicas.

COlUlult6rio: rua Felipe Seh •

midt. 21 [alto. da Cosa Po·
rai.o]. das 1030 á. 12 II da.

1'.'..15 à. 18 hs.
Residência: rua Visco de Ouro

Preto. 64.

I.'.Fone: 769 [monuall

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o ESTADO-Sábado, 9 de Dezembro ". t944
--------------------

Lir� Tênis Clube: Dia 9 - sábado - Soirée em homenagem
chareis da Faculdade de Direito .. Dia 10 - domingo - Soirée aos

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

i ._-

IA balalha do fim do ono
A situação militar na Euro- claro que a tatalídade, tão te

pa, meste inverno, está mos- mída por Hitler, de luta nas
trando que os aliados come- duas frentes, caíu agora com

çaram a desfechar sôbre a re- todo seu pêso sôbre a Alema

sistên;,ia na�is�a aquilo que nha. O primeiro 'resultado de
poderá constítuír os golpes de la talvez indireto mas resul
miserícordía destinados a li- tado, é o fato de haver saltado
quídá-Ia. Voltam os telegramas fora do lugar, não uma das
a anunciar que se renovam as peças mestras, mas a peça mes
esperanças de que a guerra tra do sistema nazista, tanto
'possa terminar ainda êste ano. vale dizer, Hitler. A batalha
Parece exagerado otimismo
contar com tal coisa. Entre-

dêste fim ele ano pode, sem dú-

tanto, não está fora das pos-
vida, forçar o desfecho da luta
na Europa, - conclue o "Díá-sibilidades, pois é manifesto rio de Notícias".

que a capacidade nazista. de �������';' iiiiiii_iiiiiii���;;;�;;;�;:=;;:=;;;;;;��ii���;;;:::;;;;;i�:;=resistência acha-se naquele U- I' - . - Um bom amigomite extremo em que a dere-

R b G RATIS do Brasil
sa terá, mais dia menos dia, e c e a' :'\'otieias transmitidas pelo cor-
que ceder, pela impossibilidade ]'('';lJundenk esp-ecial da Heu-
mesma ele manter-se na deses- (Bonificação de fim-de-ano) IH", na Itália. informam sobre

perada tensão ern que se en- �I recente visita às posições da

O CRUZEIRO A CIr":L\RRA Irq'a cxpcdicionúria brasileira,contra. É claro que essa resís- ,,_".
no "1'1'011[", por Sir Noel Char-

tência precisa de pontos de O OET E ! IV E C u O G U R í

I
ks. ex-cmba ixudor da Grã-Bre-

apóio estratégico e que, perdi- t.m ha nesta capital. e, atualmcn-
dos êstes, ela terá quebrada juntomente com 12 meses do jornal de rno io r ít'. no excrcic!» das mesmas Iun-

1 B 1 �';íl'S. em Romu. {;eslo dc rcquin-sua espinha dorsal. Eis porque circu ação no rasi:
l.u!a gcnfithomcr ia. ele bem tra-

os alemães lutam com tanta te- <luz a natureza dos sentimentos
nacídade nas suas linhas de- O JORNAL

d.: r.mizude do ilustre d'iploruata
tensívas e naqules pontos de 1)<,10 nosso pais l' pelo nosso pu

"". Il('cordam-se os brasileirosvalor mílítar para o controle das atitudes .do 110!JI'C diplomata,das vias de acesso ao interior tlurall'lv o tempo em que' perrna-
do país. P h ncceu no nosso convívio. Elasrocure oje mesmo o agente:

sempr-e se o,J'i,enllalram no bomOs franceses estão tendo PLÁCIDO MAfRA son.l ido de fortalecer a tradicio-
nessa ofensiva contra a Ale- nul po lit ica de aproximação eu-

manha um papel de relêvo. Na I Rua Felipe Schrn ícit , 34 LI'e o Brasil e a: bngtatcrra, tanto
mais .necessár ia, quanto os doisarrancada com que, pela região ������������������������������� f;Tandes países, i.rmanados pelo-de Belfort, alcançaram o Re-

S
·

d d 11 t· d II· '{
lIlesmo ideal, fOI'malll na mesma

no, mostr.am-se na verdade, oele a e ua órlnense e 11VICUi ura fr(lnlP rle combate contl'a o im-
digmos das melhores tradições lIligD COJll11111. );() exercício das
dos seus anais militares. Estão ASSEMBLÉIA GERAL suas cnlÍll1ie,ntes funções, bem

poude () ilnst'rc repr;esen1tante defazendo jus, com tais provas, O Sua :\la.l· eSltalde Bri,tâJni<:a s'entirEm obediência ao art. 2 dos Estatutos, convido aosao rearmamento d!() exército quanto nos empCll1hamos em eor-
senhores sóçios para a Sessão de Assembléia Geral Ordinária. d 1 1 )que se acham em condições de j'espon er aos seus e eva( os pr' -

b'l' a realizar-se no dia 10 do corrente, em nossa séde social. afim pósitos. E, do mesmo modo, pou-mo I Izar, e mostrando que •

d '1
. -

d d" d' ("Ia Slla L�X·CI·a. scntl'l' O l'nteresse- oe proce er·se a e eIçao a Iretona que evera reger os L c
nao faltam à nação as ener- leal do nosso governo em prepa-destinos des ta sociedade durante o biênio de 1944-1946. -

gias, graças às quais empreen- rar o país, da melhor malfleira
de a reconquista do seu lugar

A primeira convocação está marcada para às 9,30 e a possível, para coope,rar no c�-

segunda para as la horas.
.

fôrço de guerra dos seus alliados.entre as grandes potências.
Florianópolis. 5 de Dezembro de 1944. Foi, assim, nesse elirrn3, que O·

Para se ter idéia do poderio FREDERICO DI BERNARDI, lo Secretário. embaixador Sir Noel Charles ali-
que os nazistas estão sendo ll1€1nltou e fOI'lifieou os seus sen-

compelidos a ejnfren.tar, na =- ,____ iimentos de af,eto pelo Brasil,
l.onnando-se verdadeiro amigofrente ocidental, basta dizer
nosso. E que essa ami,2)ade per

que ingleoos e am.ericanos já AD'VOG /, -DOS rnauc{:e viva, bem o díz a, sua
desemba;rcaram na França � visitai aos nossos bnav.o.s solda
mais de dois milhões de ho-

Dr. OSV.ALDO BULCA-O VIANNA
dos qlue estão lubamdo na Itália.

�. - Agência Nacioll1al.mens, com o respectivo mate-
rial. Com o já anunciado fun- Dr. ]. ]. D.E SOUSA CABRAL Quem lIonegar Informações 1 Bill-
cionamento do porto de An- , tatística Militar, trabalha em pr61

I ESCRITORIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8 (esquina I de pais inimigo. E, nesse c..o
ras. tuerpia, os aliados possuirão a

F 1 S h 'dt) C POSTAL 140 I
seri julgado, militarmente, com ..

Puríssimo Coração de Maria (Par- I
grande facil�dad.e de um escoaE-I e ipe c mI .. :.

lIli.....o 110 Bra.1I (D. 1!l. M_).
to). 8 horas. douro de pnmeIra ordem.

������-��������== 4 f dIgreja de St. Antônio: 7 e 8 horas. iiiiiiiiiiií OS SO re oresIgreja de S. Sebastião: 6,30 horas. -

Igreja de Sta. Teresinha� 8 horas; Para as FESTAS DE FIM DE ANO. a Ora. L. GALHARDO-Ex-Igreja da Conceição� 7 horas. ,

C E í'Asilo Irmão Joaquim: 6 horas. . medica do entro sp rIto
Ginásio: 5,6.7,30 (só ai'unos) e CASA PERRONE. Luz, Caridade e Amor, co-

8.30 horas. munica a mudança do seu.
Capela de S. Luiz:'S,30 e 8 horall' oferece.à sua distinta freguesia o desconto de 10% em tôdas as consultório para a Rua Bue-Capela do Abrigo de Menores: 7

d
".

d 2a' d b d nos. Al·res, 1)20 _ l° andar,.horas. (todo. 08 dia.).. ven as a VIsta. urante a . qUlllzena e novem ro e to o o �

Trindade: Matriz: 7,30 horas. mês de dezembro. Otima oportunidade para adquirir os mais Rio de Janeiro, onde passo Ql

Trindade: Chácara dos Padres: 8 modernos modelos de calçado para bomens, senhoras e crianças, oferécer os seus préstimos ..

hora.. além de camisas, J:ijames, etc. Escreva detalhadamente-Estreito: 1.30 horClfl.
nome, idade. endereço e en.�Barreiros;. 9,30 hora.; qia seguinte: Rua Conselhel"ro Mafra, 177 horas. velope se 1 ado paJ'o Q reS'"

São José: 7,30 e 9,30 horas. posta.

Serviço de transfusão de longue. Vacinação anti-diftérico
(CRUPE) corn próva de Schick.

Ancíliaes químicas de; Farinhas. bebida ... café. mel. água. potd
"ais e para usos industriaill (feculorías. cervejaria.l.

o ESTADO
Diário Vespertíno �\�tsaYq.9� Rua João Pinto, D. 25

/!j' \....."' �. (Em frente o. Tesouro do Estado)

I
� _Stt I Florian6polis

I D,n":T��t��::: s�:::�:�!:'�;v:, d. Souze
Farm. L. aa Cesta Avile

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. 1022 - ex. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Anl1 r.r$ 70.lll)
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
.Mês Cr$ 7,00
Número avulso Cr$ 0,30

No Interior:
Ano Cr$ 80.011
Setuestre c-s 4.5,00
Trimestre Cri 25,00

Exames Anátomo-patológicos.
Diogr,óstico precoce do gravidez.

Sôr-o- diagnóstico ..

Hematologia
Copr-o loqio.

Bacteriologia
Autovacinas.
Ultramicroscopia.
Química sanguíneo.
Análisell da urina.

I I

Anunr-íoa mediante contrate.

Os on.onais. mesmo não puhli
('at4(l.�. n âo serão devolvidos.

" A di reçâo nã� : re��onsabilizapelos conceitos emitidos nos

I a rtigns assinados
-------------------------------

o santo do dia
Sta. LEOCÁDIA, VIRGEM
Nasceu Leocádia no Beio de uma

rica e nobre família de Toledo. na
Espanha. Desde muito cedo con

saqrou o sua virgindade a Jesú.
Cristo; Renunciando ao conforto
que as suas posses lhe poderiam
fornecer, dedicou-ae ao serviço dos
pobres. dos doentell e dos encarce
rados. Chegou a Toledo o cruel
governador Daciano com a Iricurn
bencia de exterminar naquela par
te do império romano a fé crista.
A primeira vítima de sua sanha
foi Leocádia. Julgava êle que ha
vendo conseguido levar a aposta
sia a estimadíssirna virgem. facil
séria o resto. Por isso empregou
todos os meioe de persuasão. Mas,
Leocádia ficou firme. Irritado. Da
ciano mandou aos verdugos que
espancassem a jovem. Meio mar
ta. foi ela levada ao carcere. onde
pediu a Deus a levasse desta vi
da, E. de fato, pouco depois morreu
na prisão.

•
Santo de Domingo

TRASLADAÇÃO DA CASA
DE NOSSA SENHORA

Cornerncrci-se, hoje. um fato a

respeito do qual. diz o historiador
Horácio Turse lino : "Dp.vidar de
uma coisa tão bem investigada
somente pode quem quer duvidar
do poder e da Providencia de Deus
ou quem quer banir do mundo a
fé humanan• Trata se da traslada
ção da casa ou, an tes, de um

quarto da casa de Nossa Senhora
de Nazaré na qual Maria Santís
Bima ficou Mãe de Jesús. Depois
das Cruzadas maIo gradas. foi es
sa casa de modo milagroso levada
para o Eatado Pontifício. Deposi
tada num terreno que pertencia
a uma senhora de nome Laureta.
ficou conhecida pelo apelido de Ca
Ba Lauretana ou casa d. Loreto.
Pesquisas meticulosas justificam
abundantemente a veneração que
é tributada a um dos mais céle
hres santuarios de NOS8a Senhora.

Horário das Santas Missas
para Domingo

Catedral: 6. 7. 8 e 10 horas.
Novena: bs 19 horas.
Em dias da semana: Misso: às
7.30 horas.

Igreja de S. Francisco: 1 e 9 horas.
Hospital de Caridade: 5.30 e 8 ho-

,

t
1

a urma ue

Ginasianos

CASA BORBA
o íéce retalhos!dos
AMIGOS! A vida está ditícil , mormente

no que diz respeito ao vestuário. Para suavizá
la. já foi inaugurada na rua Padre Migue
linho, 25, no «Edifícic D. Joaquim». próximo
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
Voil mt , 3,60
Chitas de 2 50 a 2,80
Luiz ines em côres, artigo bom mt. 3.70
Cretones» • 2.40 largo mt. 16,00

» » » 1,40 » mt. 1 t.oo
Atoalhados (em peça) mt. J 2 ,0'0
Cortes de brim para calças, bom 6,00
Ternos à marinheira 23,00

» de linho 22.00
Roupas para meninos e grande quantida

de de enxovais para batizados. a preços nunca

vistos.

CASA BORBA

Ba-

I
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Festeja hoje seu natalício a srta

Zulmira Margarida Schaeffer.

Nesta data ocorre o natalício do
venerando conterrâneo sr. major
Acácio Moreira, ilustre advogado
do nosso Fôra e personalidade oe

relêvo na evolução política de S,
Catarina. por cujo progresso sem

pre se bateu, com sacrifício e ab
negação ine('!áveis_

Transcorre hoj e o aniversano da
'na. v'uva Maria José de Carvalho
Moritz.

Hoje faz anos a sra. Nicolina da
Silva Veloso.

Co�pleta hoje 3 anos a menina
Ilda Nunes.

Hoje decorre o natalício da s ro

1f4afalda Devoglio.

O menino Tancredo Vasques faz
anos hoje.

Transcorreu ontem, a data nata
Iícío do sr. João Frainer, chefe do
.Expediente do D E.I .P. e grand�
animador do ornodorásruo teatral
.ern nosso meio. tendo sido o fun
.dador do «Arte-Clube».

Habilitações:
Estão se habilitando para casar:

o sr- José Garbi e srita. Aloisio
·Gonzaga Coyres Pinto; O sr. Brou
Jino Horácio da Silva e srita. Grc
.ailho Bittencourt Pinneiro; o sr .

.Manoel Luiz Machado e srita Do
raci Maria de Sousa,

VlaJIt.Dt,f'lt'l1
Acha-se entre nó" o nosso ilustre

.conterrâneo sr.cel. médico Aquiles
.-GaIlotti.

Falecimentos:
Por telegrama particular. soube

.rnos ter falecido na Capital da Re
pública. onde residia, o sr. major

. Hermínio Pereira, cunhado 1e nos

so prezudo conterrâneo sr Otávio
,Marques Guimarães. diligente se

cretário da Diretoria Regional dos
Corre'ios e Telégrafos. dêste Esta
do.
�...........w_......��..-....... �

LOJA DAS CASEMIRAS
· Se V. S. comprar os nossos

tecidos, ficará satisfeito, por
'que inegavelmente, mante
mos um estoque completo e

'original, a preços acessíveis.
.Loja das Casemiras, rua Cons.
Mafra, 8-A.
- --------------------

.,

A COBRA
,

ESTA FUMANDO
NA

Rua Conselheiro Mafro, n .. 9

Uma visita é de interêsse para V. S ..

, ,

Sansão morreu
tranquilo

.. Se VOCt�S cs ti verem atraza-
dos C0111 o aluguel da casa, não
se incomodem, nem súiam. É
decreto do govê rno para não
mexer com a f'ami lia do convo
cado. Saursâo, o ca'bo n, 3172,
LL,rnünawl assim u.ma carra à
sua irmâ Claricc. Nos campos
da Itália, na rude luta, no qua
dro dantesco da guerr-a, o seu

coração singelo de homem leal
repousava nesta cer-teza C0'l150-

ladora : a familia estaria am ..

parada. A Legião Brasileira de
Assi.stência velaria pelos seus,
daria Ul11 f'orí ií'icant« à 111a1-

sinha ". O gover-no garantir-ia
aos seus a paz do teto familiar.
Ele dizia ainda que haviam de
receber uma flâmula! "para pôr
na sala, COJllO prova de que ha
via um expediciomá.r io na Iami
Iia ". Quall1do:! carta chegou
às mãos de Clarice. ê!e não exis-
tia mais. Tomoará mu luta o

bravo rapaz, que, em meio a
todos os risoos d.a guerra, guar
dava o coração para sentir as

preocupações e os cuidados dos
seus. A carta vale como um tes
tamento. Vale como uma expor
tação e uma ordem de comando
que nos vê em ainda quentes do
rubro hálitu da guerra, apontar
nos o dever. Sansão é um sim
bolo. Cm ou centenas ou mi
lhares de rapzes, no "front"
i tal ian o. escr-evem mensagem
de Icnnuru aos entes quer-idos,
que dc ixaram. Samsâo 11l01'l'<,U
con í'iante na gl'alidúo da cole
l.ividu.dc ao seu suprcruo S:I
cr if ir i o. Cel'lo dI' que. na múe
velhinha e nos irmãos ndulc s
cent es, rcspciu riaruos () S<"ll�
gue ,e o nome c a lemhrança do
herói. CPITOll os ol'hos. lrun
quilos, A pátr-ia supriria no lar
hum il d c a ausência do seu tra
balho honost o : !lS lóg-rilllas de'
sau.lad«, nuun âc I' Cllm'iee não
.nistururiam () p run l o sem he
l czu da Iomc. (k�s privações, da
miséria. Sau sâu comf'iou no f(o
v(']',no. Toca-nos o rkver sagra
do de e,�n,t'l'ibuil' C'Otn () nosso

!·r<.thalho. COJll a llussa <Iiseiplina
t'.Í,'iea. para que o go\'prno pos
�a C 1111llip I' ir as sagradas 1)1")
J11l'SSU'S feitas HOS que partiram"
(A. X.)

o ALFAIATE
DOS ELEGANTES
DA C I D A O E

TIRADENTES 7A

Silvino B. Alves e

laudelina Alves
Viuva Hilda G. RibeiroII

I
I

II
participam a seus parentes e

pessoas de suas reloçães que
filho Aloisio contratou casa

mento com a srita. Yelanda
B. Alves.

DIA

participam a seus parentes e

amigos o contrato de casa

men to de sua filha Yolanda
com o IIr. AlOIsio G, Ribeiro.

IL.------------------------------------------------------�

,O 1STADO_EsportiVo I
Iate Clube

() Ia te Clube. destacada agrcmiu
çáo núu.lica, vem tendo brilhante
atuação, nestes últimos tempos,
merecedora dos muiorcs elogios de
todos uque.ícs que apr-eciam o es

pOI'le da vela. Prnruovendo scn sa

clonais rcgutas dr vez cm quando,
·0 late Club«, tl'IHlo na sua diretoria
elementos csf'orcados e i nrent i va
dores do tão hó!o esporte, pode-se
-dizer que pie orgulha () esporte
náutico cutar incnsc.
Num Iouvávcl ges,lo que hem de

fine li sua a II a compreuusáo, a in
cansável diretoria do lut c Clube.
Iará realizur dorui ngu próximo, cm
sua séde social ii feslw "ASAS DO
I3HASIL". CI11 honrcnagcm aos avia
dÓlres pal riciox, na pcssôa dos avia
dores da Base' Aérea desta capií a l. forl11es pel'l1Iitel11 diZ'er que ais eml-

·0 prog,rwl11H das feslÍ\'idades é () ';e- di�'ií.es l'111 que vivem os habitwntes
guinle: d!' Colônia repugnari<l a qualquer

As 9 Iwras da ll1.3lnhã - Hasl ('a- i pessoa nôo afeita aos hOlTores da.
lll!'nlo dt) Pavilhão Naeional' "

'

..

, '. O'uer,ra aerea. DJZcl11 alo'u'llS Vlalan-As lO horas - Largada da regala'" ." �
de Estafeta.s. ol'l'l'l'cida aos ayiadn, tes quc na; girande cldadl' alema os

rcs da Base Aérea; habitantes \'iV0111 pràtieaJl1l'nh' !'lll

Feila a sai da do o!'igÍlnal !Hírl'o. l'ui'nas d<.' refúgios em fo.rma de co
s('r{l r('a·lizado IWS salôes do lale
('J \'<1S. selll gús, sem elptl'icic!a(je ou,uh€' unI apl'ri I i "o-dan.sanl,!:'. que
s·e pr,olong"r:í alé ao llJe'io-.dia. ,\gUtl.
Logo apús ser:'l oferecido pelos "'.._..-"' "' -"' _-"'_ - ..,_-_ _

-

""'L _- -.. No. dias muito quentes, ,o Ilan-

,sócios U1l1 all11ô(;o, à 1l1arinhei'l'a, aos As anedota!! e pladal apare... gue como que aflúi à superfície do
'ccmvid-ados, t.emente Ingênuas !!io grandel corpo para permitir a perda do

'[1el'mina<lo \) almôço, () Jall'-Clube arm8fl! de d.,sagrflgaçio mane.' calor. ,A peJe torn?se_ afogueada,''üfe.re'cer{l aos <;i'(�lüs<hls-esportivlls fatia" pflla "«nlnt....,ol.n.". sobrev_em Q tran.plr�ç�o e Q e�a-· da o'hp<i·tal um c(Jck-l.ail e, final!1len-' poraçC1O do .upr QUluha o resfno-
te, n(),� salões dn clube. terlÍ ilnício m<ento do corpo. Se o cQl-or externo()
,a ta'rdp-dansaJ1tl'. aumentar m·uito e se não houve:l\
Esta fesl.a I'�t{t sClm:!o agllllrdada

ALVARO 'RAIO'S. ventilação suficiente, a pessoa 1'0- I('Otn muito jJ1It'I'l�SSl' 'nelos sócios derá até ser aeonl'etida de insola- ���������������!!����������������!'do simp'i1t i('.() gJ'l�1I1io -da vela. da çã.o.
-

�e'dra (;nmde. l' pOJo tôda ii ofid<l+ CIRURGIÃO-DENTISTA 'Auxilie o pele a neutralizar os

1l(I<ldt, da. Base' Aérea. efeitos d-o calor, procurando am-

O J�sla!(lo l'�poJ'tiv(l recebeu de Rua Vitor M"reles, 18 biente ventilado, tomelndo banhai
·Sua. ;{jiret(Jl'�a um atl'n(�jolK) convite friOll e usando roupal leve... fó!.

·

Pll'Í'à tOlHHr partr - n:ts festividades. gados e porosa•• SNES,

uma visita e verifique os preços e a grande variedade
de Brinquedos e Artigos para presentes,

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

, ,

AUXILIAR DE GUARDA ..LtVROS
Procura·se um, com conhecimentos de escrituração

e que �screva à màquina. Tratar na «Organização
Comercial Catarinense», rua João Pinto. n°. 18

olt. V. - 1
�..---....- -------_-------_...-...,_-.''''.._..-............... ...,..,.....,.,......-",.....-...- . .,..,...._-.-......................o ·PRECEITO DO

,� ALOISIO e YOLAHDA I
I ccrifizmcm I- -

Florianópolis, 3 de dezembro de 1944

o proprietário do SALÃO 'RECORD avisa à sua

distinta freguesia que dispõe de manicuras,
par.a atender, com presteza, a toilete de unhas
e penteados, as quais também servem, ,em horas
marcados, no pré·dio do Salão, n. 21, -no 'Praga

15 de Novern'bro - Telefone, 1696.

l'redl,.. e QO'ferao_ • ..

ela.88. armada., - o."l'Ú
•• �q"'ta • f101...... ·.. (L
1). �.).

C.a�i�IiIS, Gravat,as,· . Piif�me.
Meissc1111 melhores. -pelos 'me.
-DoreS) preltQS •.6, na CA�Â .M;lS
CILANEA - Ruae. Mafra, 9

Faca
•

MAl LLOT

RENlfEH
=QUALIDADE
Aceitamos encomendas

AGÊNCIA;
Rua Padre ,�igu�1inhp, .2:}" ..

F L O R I A NÓ P O LI 's

Nas covas entre
as ruinas
Londr-es, 7 (c. P.) - Alguns in-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Quando se forem as dôres
agudas após cada refeição e desa
pareçam os ardores causados pelo
excesso de acido no estomago, as

sim corno a azia, que é um verda
deiro vexame social, torna-se a

vida novamente aprazivel.
Porque continuar a sofrer?

A primeira dóse do saboroso e PÓ

Digestivo De Witt> dá alivio ime
aiato. Este afamado produto res

tabelecerá em pouco tempo a função
normal de seu aparelho digestivo
de maneira suave e proporciona
alivio com a primeira dôse.

Peça na Farrnacia o

�De/(lltt'

Carneiros do
Uruguai
o ministro da Agrtcoltura elo

Uruguai revelou à imprensa
que o Brasil está negociando a

aquisição de um total de ....

500.000 a um milhão de carnei
ros, no Uruguai, afim de refor

çar os rebanhos gaúchos. Além
disso, segundo acrescentou o

ministro, é possível que o Bra
sil adquira o excesso de lãs fi
nas do Uruguai, num total de
6.000 toneladas. Durante a sua

habitual entrevista coletiva, 01embaixador Luzardo confirmou
a notícia, dizendo que existem
grandes possibilidades de co

operação entre a indústria la

nígera dos dois países.
""-� .,...���...............

Os suic;os e

a Polônia

Genebra, (S. LP.) "-"- Teve
lugar em Genebra, um grande
comício, organizado pelo Pro
fessor Louis Schoell, e sob a

liderança de Henri de Ziegler,
Presidente da União dos Jor
naíístas suíços, em pról da de
fesa dos direitos da Polônia.
Assistiram centenas de pessôas,
na maior parte representantes
dos círculos políticos e inte
lectuais, entre outros M. Picot,
Presidente do Cantão de Ge
nebra.

Terror para manter o moral

A �lFILI� ATACA I ULlU U UHLTANISMO
o Fígado, li Bfl ço o COfltç,íO. n E'tôffibgO. o�
Pulmõ e-, ti Pe-le. Produz Dô res de Cftheçll. Dôrvs
no," OI<�08, HeuIDBti8ITíiJ, C t'gll1-'iI'H., QUH1a do Ca-

n-Io, Anemia l" A bOI to e ,

Inofensivo 80 orgNnl�rll". Agrtldliv(>{
corn.. um !ieõr

O ELIXIR !:li4 este a prova o 0.,10 D N S.P. corno
auxrhur nu lrattiUH.. nio (1/i SífiliS e Reumatismo

da mesma ol'igt-'ITI
Fi"dAM CEL"',BH!DAIH<�S MÉDiCAS

Sobre o ptl:'p'irltllo suxm

I'
A c- mpoarção e " saoor !to

I'
I

•914, devo drzer-lhes, seu p'''' gmdnvel do ELIXIR cU!'l- r .... - Ique o tenho t;-rnpregado. em cnrper.,i!l.'T>-<lO úoml> arma de

"I,Oi; Cli�(l" I!� IUi11">Iç!!n IIW"- 'I radi fIlk t c [o plira o públiCo
,

fJrltld" (81fdh .. [li Hll'l"l' €li' .fJ" combate á "If"i". qll/ilid!>-
8U/I.'" m8nlfe�t.(:õ\',,) (l8 r eeul- i'de< que Irequentemento 11-

\.lados têm ISlóo ,!(.,t!i·Jalorh,Ió, i -vovelto no Ambulatorto rtri
pois são rar.íaos e duruvelt<.! Maternidade de Santa &hria I'Dr. Washington Ferreira Pires. ! Dr. Silvestre Passu

"

___________ 1

I
I

Com o Terceiro Exército [maradas devem abril' fogo con-:
Norte-Americano, 7 (De rtra êle, mesmo que seja para IRobert Richards, da "United I economizar a vida de um ini
Press") - Ordens do Exércí- .migo. Há vários exemplos con-jto alemão encontradas em vá- i eretos de que esta ordem foi

j
rias aldei,as da frente em que! CU_!lllxida: Um prisioneil�? !'LI_e-joperam forças do general Pat- mao detido pela 26.a DIvIsa0
ton demonstram que Himmler declarou que vários camaradas Iestá lançando mão do terror, que procuraram fugir com êle

para suster o moral dos sol- foram mortos antes de chegar
Idados nazistas. Uma das 01'- às linhas norte-americanas.

dens capturadas declara que Na frente da (�uinta Divisão,
qualquer patriota. deve abril' ,12 quilômetros ao sul de Metz,
fogo, sem contemplação, COl1- vários prisioneiros estiveram a

tra o camarada que der sinal ponto de atacar um

compa-lde desmoralização. Se algum nheiro que dirigiu uma piada
soldado não cumprir seu dever: em inglês a um soldado esta-
e procurar render-se, seus ca- ;dunidense. I
TE H JlJIZO

Vença a intensidade do calor, -.

sem quebrar a linha da elegância!
É grave erro Você admitir que o calor ex

cessivo possa justificá-lo por cruzar as ruas da
cidade em desalinho, descuidadamente traindo.

Você esquece quc'o verão não e inimigo
do Jecôro ou da elegância,

Especialmente agora. quando a ALFAIA
lAmA BRITO, recentemente aberta, está exe

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

FAR�\,1L.6�C!A ESPEfi/..\l\�(�A
À SUA FARMACIA

---..1-------------------.. (taa (o••elbeiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.'42

I,: -H-O-Tf-L-D-A-!E-9Ea-�trk-erD·-I·l-dOmiM-Dc:oí1i-A··v-E\-�P-E-RA-T-RIZFuncionará. novamente. durante OS meses de dezembro e li
Janeiro. o CURSO DE ADMISSÃO DO PROF. CASCAES, êste
ano em colaboração com o prof. Jcsé Wark�n. ambos profes-
sores do Colégio Cotarinense. Quartos completos, para solteiro, com 7 peças, estilo

Mensalidade de Cr$ SO 00. moderno. Camas de f'e rr o para casa I e solteiro, com lastro de
Matrícula aberta, diàriamente; das 18 às 19 horas, no ararne , bem como murto s outros acessórios pertencentes àquele

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

I
- . ".

I NOTA: A primeira mensalidade liIerá cobrada no ato da Quem ese iar vê-ias e obter ln orrn açoes , dirija-se à
matrícula. Rua Feh pe Schrm dt , 39, onde estào ex po s tos.

O PROPRIETARIO.
�����:'��������������������������----------------------------�����������-------

rEM ::,ÍFIL'S OU REU

M�\TlSMO DA MESMA

Or�IGEM? USt O PO·

PULAR PREPARADO

Tolen1inoJoão Júnior
('t. o aniversário)

A família do finado JOÃO TOLENTINO JÚNIOR,
recordando, com saudade. a data do 4' aniver.á
rio do seu falecirnento, convida os parentes e ami
gos do inolvidável extinto. para assistirem à missa
que. pela eterno descanço de sua olmo, será cele

brada. 2" .-feira, 11 do cor+an te às 7.30 horos, na cope lo do Colégio
Catarinense, antecipando agradecimentos a todos os que" compore
cerem a êsse ato religioso. 2 v.-2

Curso de Admissão
A t a série uínasíal

Convidemos os srs. Comerciantes a

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

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

do país.

I
• I

I

J. Moreira & Cia .

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

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00

Muitas bcntírcccões e médico gra!i�
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

-----

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,

I\J t5TADO-Sãbado,9 d. Dezembro ce '944 5

---------------- ma �

Natal ! . . . Não compre sem verificar os preços. .

do grandioso Novu Sortimento recebido pela II

n'att :'16:l. R Om an o' C"1 II
v. ·Sa 'J .r a u b

estampados chineses próprios para modelos
« l\ladame Chiang-Ka i-Chek»

Rodiers - Tafetás .. Organsa ,. Chantung ,., Sedas em cortes
- Jersei aveludado para vestidos, em muítas eêres ,. Peter-paus,., Bôlsas

Mtias - Sombrinhas e muitas outras novidades.

Preços extremcrmente

Rua Conselheiro Mafra 26

J
'I

Apresentamos:

Gabardines

baixos

Ielefone 1288--

.Nova utilização da água LO marl
Washington, novembro ---, novo processo de lavagem se

(Inter-Americana) - Um no-] ('ViGC'lleiara,m logo no início da
vo processo pelo qual se pode viagem do navio-hospital. Eco
fazer a lavagem de roupas com norniza va-se avaramente a

a água do mar foi desenvolvi- roupa de cama usada. O navio
elo pelo Departamento Médico era obrigado a levar 30.000
do Exército Amerícamo e expe- lenções. Com as novas insta
rímentado com absoluto êxito lações, bastavam 8.700 Ien
.a bordo ele um navio-hospital çóes -- ou seja uma economia
em viagem para um porto de de dois terços. Significava isso
ultramar. uma grande economia em di-lO processo, que ainda não nhelro, mas aímda mais impor
foi divulgado, uttltza vários

I
tante em termos de espaço.,compostos químicos a tempe- visto que 21.300 lençóes a me

raturas controladas, Economi-' nos a bordo sígntficavam um I
zou. aproximadamente 4.480 espaço para mais quatorze en-I
galões de água potavel por dia fermos. Um número maior de
a bordo do uavío-hospítal. A feridos de guerra podia ser

.água potável foi usada uníca- transportado para os hospitais
mente para a operação final mais rápídamente.
'da lavagem.

I
Em terra, os resultados ob-

O novo processo de lavagem tidos não foram menos impor
com a água do mar, anuncial tantes. Amtigamente, os len
D Departamento da Ouerra I çóes de bordo eram lavados no

"será ill1lstalaclo dentro em bre-I porto, o que sign lücava um

ve não só em todos os navios- trabalho extra para a lavande

hospitais mas também nos ria, 24 horas diárias, afim ele
transportes de tropas, nas, não retardar a partãda. As Ia
ilhas onde a água potavel é vanderías dos portos ficaram
'escassa e onde houver grandes aliviadas dessa sobrecarga e

coucentrações de tropas". I aumentaram constderavelmen-t

Algumas das vantagens do te sua ef'iclenota.

todos os alimentos

preparados com Maizeno

Duryeo sõo deliciosos e

de focil digestõo. Moizena
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HEMORROIDAS
E VARIZES

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO
Após lonqos estudos foi descoberto um remédio
de componentes vegetais, que permite lazer um
tratamento com ótimos resultados das hemor
roídos e varizes. HEMO - VIRTUS é o nome

dêsss remédio que. para hsmorroidas internas
e VARIZES, deve ser tomado na dose de três
colheres de chá por dia, Para àS hemorroídos
externas. uso-se o H E MO,
VIii TUS, pomada. Comece hoje
mesmo e leia com atençáo o tra
lamento na bula. Não encontrem
do na sua farmácia. peça-o ao

Dep()sitario: CAIXA P. 1874 (UM-.OiTO-SETE.QUATRIi°IÍÍ)'ps•.•Piaujll.o.....��

FARMACIA ESPERANÇA
d.o Farmuê.Uco NILO LA tTS
Hoje • a.maab' ...... • ... pret.......

tII"P'OC.. .. ..n'n... t. _ ...t\� .. n.t·4Artl"U - Hu'w"'_'�"'" � "CJrt'\I;iIh_� ...�

"'rtl�OOI dt' bon'aeb.a.

'�_r... '''''''''''' 4 ......... ""il�,....Jlcl. .4) �.Q..".. ..fi.., .....

Avelino T. de
Oliveira

Mecanógrafo, especialista em

consertos (serviços garanti.
das) de

Máquinas de escrever.
de calcular, de costura.

registradoras. etc.
Juntamente com o "Oficina
Elec+ro-Rudio E N A L DA."

Rua Cons. Mafra, 79

Serviços garantidos!
30v.·29

LOJA DAS CASEMIRAS
CASA MISCELANEA. distr i- A partir de 139 cruzeiros,

buidora dos Rádios R. C. A vendemos cortes de casemíras

Victor, Vavulas (".' Discos em a nossa Loja, na rua Cons.
RIl'l C' MafrÁ. 9 Mafra, 8-A.

Era sem base
a denúncia

I Quer v e s trr-s e com

contôrto
e e egância ?

Rio, 7 (A. N.) - Os liqui-
dantes da Química Bayer Ltda.

I
solicitaram ao Ministro do
'I'rabalho a rescisão do contra
"to com seu empregado Gun
.ther Hartis, de nacionalidade
.alemã, pelo motivo de haver

! o acusado recomendado a um

subordinado que guardasse,
em uma caixa de papéis e ob
jetos usados, seis latas de fil
mes de propaganda do exérci
to alemão. O Ministro indefe
riu, baseado no parecer do as

sistente técnico, o qual escla
rece que o fato fôra imediata
mente comunicado à polícia
paulista, sendo feitas averi
guações, todas resultando ne

gativas. Considerou, assim, in
fundada a suspeita do denun-
ciante.

.

Procure a

ftlFAIATARIA
M'ELLO

.. escolha o .eu figurino
Rua Tirodente 24

Como se úsam
as Armas do
Inimigo

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

segrêdo. E, mais'

Um médico salvou o Brasil v.;
A história de Oswaldo Cruz,
o grande brasileiro que livrou
o Brasil da peste bubónica e

da febre amarela. Pág 1,

A sesta não é hábito dos pre
guiçosos - Os médicos concor

darn E'1'-. que a sesta pode n,d,,
zir '1 pressão arterial, dar do )"('

pouso 10 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 estes e

outros 25 notáveis artigos no

número de

SELECÕES de NOVEMBRO
Condensado panL pOlipa,1' tempo!

Acaba de saÍ>"
Custa Cr.$3,OO

Itepresenlanie Geroí no Brosil
FUtNANUO CHINA(;U·\

Rua do ltosãrio, 55··A - 2.0 ün.dur 1;;0

Him,nler está
tecendo •••
Londres, 7 (U. P.) - Dizem

de Estocolmo que um viajan
te, que goza da reputação de
ter acesso a informacões se

cretas alemãs, revelou que
Hímmler está procurando, de ..

sesperadamente, chegar a acôr
do com a União Soviética de-
Ívído a que está convencid� de
que o Reich não pode vencer
uma guerra em duas frentes.
Disse aquele viajante que
Hírnmler abriga a. crença de
que os russos acederiam em

negociar com os nazistas, ape
sar de toda a evidência de que
Moscou apresenta como única
condição para a cessação das
hostilidades uma vitória ine
xorável.

QUARTO
I Aluga-se no centro. com pen
são, para casal sem filhos.
Informações neste jornal.

TERRENO Vende se um,

de esquina. r.a

Av. Mauro Ramos, com IS,50
de frente por 40 de fundos.
Preço: Cr$ 12.000,00. Infor
mações, na rua Emílio Blum, 13.

v 2

GELADEIRA
Vende-se uma, elétrica, de

1.20 x 1,60, funcionamento per-
feito Ver e tratar no Bar S,
Pedro. 30 v. 6

na··d- Ne st a redação se

K 10 informa quem de.

seja comprar um aparêlho de

rádio. se possível, de marca

"Pbitips" .

Fabricante e distribuidores das afamadas co rr

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento ·de casemiras, riscados. brins
bons e baratos, algodões, rnor-rns e a.viamentos
poro alfai':ltes. .qu e. recebe . dil'etamente das

S:nrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

'Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes. �
melhores fá bricos. A Caso "A CAPITAL" chama o tttençôo· dos .

visita antes de efetuarem suas compras. MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sâbadt, 9 4le Dezembro oe 1"944

CART ZESImplorando chuva
Porto Alegre, 9 (E.) Já

há algumas semanas que em

(DlpIO'l11M<J , ... liI Faculdade Nac. de Me<llcina da UOlverSldad€ (lu t'.rasll' Pôrto Alegre e enl várias 1'e-
lIlX-liDterno do Se rv tço de Cl.bnlca Médica do Proressor Osvaldo Ollvelrll. me..11(',, a,. gíões do interior do Estado,.

Departamento de Saüde -

nao chove, o que vem causanULINI(':A MIi:IJI(;A - Moléstias Internas de adulto8 e ertanç ..... CONI;Ul,TOltlO
• USlUIilNUIA: Roa F"lIpe Scbmldt n. 38 _ Tet. 812. CONSUI/rAI' _ II,," III à�'� do sérias apreensões, mormen-

.

te nos círculos produtores rio-

DR. AHMANDO VALÉRIO OE ASSIS l' grandenses. Estamos,
,

assim,
realmente, com prenuncio a

Do. Serv!ço8 d., Clínica lnfantil da. Assistência "luillf'I�",1 • H""""'a' i centuado de sêca e comecamde Caridade I
• •

' ,

CUNICA MtD1CA DE CRIANÇAS E ADULTOS cnadores e Aagl?culto�es .a. �e-
CONSUVl'óRIO: Rua Nuues �Iachado, 7 (Edifício S. FI'allcls('<>l. 100 .. 1.444 n1er ,consequenclaS prejudiciais.

Consultas das 11) às 12 e rlll� 14 às 15 hora' Participa dessas apreensõesRESIDENCIA : Rua Marechal GUIlherme, 5, F()np 7X:I
I a Igreja Isso porque reconhe-CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GAltGANTA I" f'l 1 d 1ce, nos age os, gran es ma es

DR. BIASE FARACO sociais. Tanto é assim que, por
"ordem .recente do arcebispoMédico - chefe do Serviço de S1ftllis do Centro de Saúde t 'opolit d João Becker

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS _ AFECÇõES URO-GENITAIS DE me:- ,. ano, " s, L,

AMBOS OS SEXOS - nAJOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS.o vrgarro geral esta fazendo
CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 4fi distribuir, a todos os templos

RES.: R. Joinvíle, 47 - FONE 1648 ! católicos da cidade, uma cír
I cular no sentido de serem

\ enviadas súplicas ao Altíssimo,
[para que faça chover.

�::;osa d:eU;to�lie;;:::r� t �........._......__.__......-..!=_:.::�;�_�:w.�.w..............-.-......._.-__.......w

Médico
R �rõf�ão x- Parteiro : �����:ae':nuej:�i���a�! 1'1 Dr Laudelt·no Solou Gallott,· t

����;�;1��:��;'�::;�;':.' I
1945.: fi�;�á A,;::�:nc;a •

AoVoGA)o
· ,

���:i!lda�n�ie.:� ��iare::,ôn:.���: ���..........
--------'

I Rua João Pint.o, 18 - (sobrado), Sala 1.
Aplica o Pneumo-torax artificia.l

MACHADO & CIA.'Para o tratamento da Tubercu)o�e
Pulmonar - Tratamentos modero rnO$ e efk·azes desta moléstia Ao�nciQ. '. R.ep're.entaçõ•• ém Geral
Completo gabinete de Eletricidlldt" Motriz: FlorianÓpoli.
médica: Onda!! curtlts e ultra-cur- Rua loão Pi.nto, n. '5
tas, Raio!! Infra-Vermelhos e Raie! CCI�ita- Pgltal, 37
Ultra Violetll. InfrazoD-Ters,pia 'FÜiq,l: CN�.eiúmo
Conlultório: Rua Dpodilro.. Rua 'TIÇlfiano Peixote, ./n (Edit.

elquiDa Felípe Schmidt i'rÓp.no). Telel1fC1�QiI: HPRIMUS·
O.. ,ti 1-2 ni , fi daa H .. 14 .tu-. -Aqe:nt... no•.pri,nmp,ai.' ,m.unicipi�.

T..I ,,..o. 1 .1t
'

do E.tadb

DR. f'\IIARIO WENDHAUSEN

Enforcamentos 10 preco ela
entre o cãos manu:lga
8el'l1,\,7 (C. P.) - Viajantes ('11('-1gado,'; iI Suiça, procedentes da' Ale- Porto Alegre, (Via aérea)COMPRA e marihu dizem que alguns habitan-' Encerrando os trabalhos de

VENDE Il'S (.I" Culôn iu, que é Ircquenfemcn- mais uma reunião, a Comissão
•

te Ixunbardeadu com violência, de- de Abastecimento Estadual doIdi'.)ma8 por- clmarum-si- publicamente contr-a- Rio Grande do Sul determinoutuguea, espa-
nhol, francês, rios ii conti'l1uação da gl1('rrar. A que os preços para o consumi-
ingleso, etc. Gestapo en

í

rou cru açâo ráp idaiucn- ,dor fossem de quatorze cruzei
te (' enforcou 21 pessoas "para ros para a manteiga de primei
exemplo". Xotic ias suíças, por ou- ra qualidade, e de doze cruzei
Iro [ado, i udicam que tórla a [(e-: 1'08 e oitenta centavos, para
nân ia se encontra em perigosa tcn- a de segunda qualidade; sen
são, estando lodo o seu sistema de do, para o varejista, de doze
Ir,l'l1spork"s "em estado do mais I cruzeiros e oitenta centavos, e

coltllJle[o cáos" e que os trabalha- de onze cruzeiros e sessenta
don's cóitra.llgeil·os estão ameaçan- centavos, para o de segunda,
,[O criar s(�rja.s dificuldades prura us

.nante ncdores da ordem. Mortos e

GRATIS!

NOVOS e
US4DOS

DR. ARAUJO

Romance, Poesia, Religião. Aviação
Ma.temática, Física. Química, Geo
logia, Mineralogia, Engenharia cio

vil, militar e naval, Carp írrtc.r io,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade'; Rádio, Máquinas, Mo
tores, Hidráulica, Alvenaria. Agrí'
r.ultura, Veterinária. Contabilidade

Dicionário•. etc. etc

(lHE
A's 430 e 7,30 hor a s

PI d€:T1'ma Gvg s r.t e

fl'r e c e 11 t e rs« r- pu: ; gl m:

de Palís
Um

Sítio
«OR 3 :rvro, q uet e i ro s> e n: :

Cavaleiros das Montanhas
Rochosas

KOVA FRIBt'RGU, A SUlÇA BRASILEIRA
(NbC,ooéll Coo p e r a t i v a )

Pr e ço s: 2 00 e I 00, Irnp 10 anos

t. ' .

..... � 7 30 hOlê'S
G�oe AH'Y cm:

Assistente <lo Prot. S;UlSOIl, do Rio de JaHl'il'U
ESPECIALISTA

Doenças e operacões ':105 OLHOS, OUVIDOS. "'Aj(JZ e CAnGA"T.-\.
Ci'rurgia moderna da GUJ�LA 1Jl!: LODO, do r"U310. LlóPOr: c'.\() I. :,i!)i" e céu

DR. GEBHARD HROMADA

Viagens de
navio s ingleses

I Londres, 9 (D. P.) - Os na

vios ingleses realizarão, a par-

I til' deste mês, uma viagem
mensal pelo menos, escalando
no 1:\:10 de Janeiro. Esta foi a

decisão tomada pelo ministro
britânico dos .Transportes de
Guerra, segundo informou á
Câmara dos Comuns o secre

tário parlamentar Noel Baker.

IApurou-se posteriormente que
,essas viagns estão ligadas ás
'necessidades dos importadores
brasileiros, que carecem de

praça para 50 mil tons. de ar

tigos essenciais para a guerra.

Dr. Guerreiro da
Fonseca
MÉDICO

U' t rma s ExibIÇÕ��,

Serenata •

mexicana

Especialista em alta cirúrgia ., gil1ecol('�!ij
Hospital "Miguel Couto"

IBIRAMA (HAMôNIAl - Santa Catul"!);,

--I
DR. MADEIRA f"EVES IMédico es_pecialista em DOENÇAS DOS OLHO�

CUTElO 'e ADf'rfelcnamellto e Longa Prática 0(\ Rio ",p l an .. "·' II)(JlIIl!tULTAS - Pela manhã: diariamente d ... lO,30à,,12 hs , C t o r-d e excepto

aesl..b.do•. dali 111.30 ii. til hora. - C]ONSULTóRJO: Rua JoAo 1"1''' .. " 1, .....""1,, •

111'0..... ' 1.481 - K.e8ld"..c1a: R .... Pre8ldeat.e eo.t1nbo, '!Ia. I
DR. SETTE GUSMÃO

CHEFE DOS SERVIÇOS DE TTSTOLOGIA DO CENTRO DE SACnE E DO
HOSPITAL "NERftU RAlI'nOS".

Curso de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz, Gonzaga, de S�n r:al1\(I -:- Ex-esta,

'giário do Instituto "Clemente Ferreira", ele São Paulo - Ex-rriéd ico Interno do
Sanatório de Santos, em Campos do .l ot-dáo.

CJ.tNICA GERAI, - JHAGNúS'rlCO Pln�COCE 1,; 'I'RA'I',\lVm:>l'l'O I!]SPI!;Cll\LIZ.\f)O
D.-\S DOENÇAS DO APAR1H,HO RESl'IRi\'l'úRIO.

,

CONSULTAS: Diàriamente, das 3 às 6 horas. CONSVLTÓRl'O: Rua Vitor Me iretes, 18
.

R8SrDfc:KCTA: Rua Esteves .rüntor, 135 - TeI. 742,

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJAlMA
MOELLMANN

Wiiliam Boyd em

Cartucho acusador
ESCOLA INDUSTRIAL DE PESCA !Nac)
ADOR..l,ÇÕE� E BELISÇÕES (D:,�: Cal)
Preço; (único) 2,00, Imp at

é 1:4 anos

Ronald
em:

o her o is rno de um soldado d" Legião Fraoce'l>l. compensado
pelo SORRISO, PELA PAIXÃO e pelo SACRIFIClO de

formosa mulher

":speclaU"t.a em J)oellç"" de Senho

r.... - VlaR Ur�nllrta.

Curso de especializaç!!o de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Prot'essor Mor a es oe Barros. da F'a

culdade de Medicina de Silo Paulo,

Tratament.o especializado, médico e

CirOl'glcú, ria1:- dfl:.·l·<,;Ot!� do aparêlho
gen\w.l feminino (Utero, ovários,

trornrm s, etc.) .

Cura radical das Inflamaç(')es do.

anexos (Ovários, trompas), Rem ope

ração), Tratamento de todos os dIs

túrbios d" men�tr"llção e da ellu.rtll

dade.
Tratarnent.o mo<lerno c1a b'f"ntJrra

"ta al!uda fi cr()nh'a. em ambos 09

sexo:;::, flor pro('p�gns modernos sob

cont.rÓle fandoS('(lpko .- �lrt.'lt.l"()to'(,op ••

- e de laoo,'atórJo

FISIOTERAPlA - DIATERMIA
- INFRA-V:ERMELHO

CONSULTAS: _. Da, 10,:H) h I�

hOfas e dlUJ 2 a.S Ô

Consultório ._- RUI! Tlrad"ntea I.
i

Fone: 1.663,

IRes1d�ncta Rua T\radentell 1

DR:braXUIrnLIO ROTOLO
J

prisioneiros
B�'!alháll.l Dar � "ico� Londres, 8 (D. P.) - O co-

�io, 9 (A. N.) - Do baca- lmunícado oficial jugoeslavo
lhau que vem do Canadá pa-I anuncia que 3500 nazistas fo
ra o Brasil, 500 tons. serão. ram montes e 2500 foram aprí
destinadas ao Rio Grande do ISionados, em violenta batalha
Sul. Já �stá fixad? o preço de que cuiminou com a conquis-
19 cruzeIros o qUIlo. ta de Knin, na Dalmácia.

rortnado pela t.. ri I '.to!-':rsi08üp d.. CTf!ue-bra

Com pr-átíca no. hospítats europeus

Cl1lÚca médlc. em geral, pediatria, doen-

p. do a1.Itema llerT()90. aparelho genlto
urtnllrio do homem e da mulber

........tI. T6enico: DR. PAUI.o TAVARIlS
OurllO de Rad!ologla CUnlca com o a.r

Manoel de Abreu Campanario (BAo Pau·

(o�. EspecIalizado em Higiene e 8al1de
Pl1bllca. pela UnlTeraldade do RI<J d. J.

nelro. - Gabinete de Ralo X - Electro

earil.lografla cUnlel - Metabollsmo ba·

AI - Sondagem Duodenal - Gab!net.
de fulloterapla - Laboratório de mtcro..

"opia e allãll� clinlca. - Rua Fernando
Machado. 8. Fone 1.Hlli, - FlorJ&nópoU•.

DR. REMIGIO
CLtNICA )[f!DICA

Mol..tlu Internal, de Senb()ru • CM·

ançaa em Geral. CONSULTORIO: Ru.

'l'el1pe 9chm1dt - Ed.Iffclo ÂJll6lla Neto.
Fone 11192, 9 •• 12 • 14 ... 17 horu. Rll·

IUDlINClÃ: J L�rgo Benjamin
Con.tcmte, 3

Dr. Newton d"Avila
O�raçõe. _> Vias Urinarias -- Doen

ça. dos intestinos, réto e anu.
-- Hemorroidas, Tratamento da

colite emebiana.
Fi.ioterapia -- Infra-vermelho.
Con.ult�-, Vitor Meirele., 28.

At.:nde diar1amtmte à. 11.30 h•. e,

à tarde. das 16 h•. em diante
R..id: Vidal Ro.rn-o., 66.

Fon. 1.067

Representante: L. ALMEIDA

DR. MONIZ

I
De construção especial. �

FUNDIÇÃO DO BUGRE l,TDA. IAv . D, Pedro I, 1219 - Te!. 3-0777 - SÃO PAULQ.
----

LAVOURf\ DO LINHO
D �,S�IB -<ADEfRA «BUGRE»

ANTôNIO
(,.'tnrp • OrtO..,.IL,CIblt.. • Cll'1U'ahI
c. toraL Pa� ••_.... _llOr••;

CONSU�TÓ1UO-: R. Jo&o Pinto 1 Dió'
",,_\41, dU U.la 17' hêru. R:IiPD*.."i.
Clf,.\: .llWr.'ni',éc A1T1m. U.•Oltll Til.

_-.....- w_._,.",..-_-_...,......-..-.....-_._-_w_·.-..-........ •• •__- .,..,._...,._�...

THE LONDON & 1.A1I!(,'ASHIRE lNSURANCI!l
'rBE LONDON ASSURANCE

COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"
COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES·SEGUROS

TIPOGRAfiA ,., ETIQUETAS
Compra-!le uma máquio<l pJFfl imprim:ir em re êvo,

demais máquina!> gráflcas. Ofl"ftas f1 Irmãos Pri-o ]i,
Rua S, João Batista,. 215, em S. PaulQ.

PAGAMEN1'O À VISTA.
:;::

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BANCO DO DISTRITO FEDERAL
s l' (' I' l: S ,-\ I S

liAHl.-\
J>I<;J,o t:rORIZOX'l'_I.;
ji'IJOHh\l,o.J>O,LIS - nua rl'l�;Jj(lnl), 2.j
.•AO P:\L'LO
VAJWINrV\
VITúH.JA

l<JSCHI'l'()f{IOS
CJaeft\ Ui\'lnópoli:') e. Santo .l\ntônio do

;\U1IHU'U, no JI�statlo de "in ...�

C/U'JTAl, HK\l,rZ.\»o J, m�S)<JHV.18 -- 0'$ �Z ..-'Ou.tion,()o

'){;'H!<""";o tde.�,'úfko: fi A'", "J R:\ L

(;ORlU�Sl>O."HEX't'Es J,M TüO,'\'S AS
I'R.\Ç,lS no I'.US

J-iUtTHS.-\ L 'K'It lXHT,·\ L:\C'\O: r-ouro
.-\J,]<;GHE

H ( o n J;J .1 ,\ X E I R o

s. A.

7.200

Rua João Pinto. 4.

Fone 775.

,\ (; t·; S C I .-\ S
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Apartamentos de luxo (;0111 bauheiro Cr$ 50,00 diário
Apartamentos de la classe Cr$ 30,00
Quartos ele 2a classe .., .. Cr$ 20,00
Quartos com duas camas Cr$ 15,00 p/pessoa

I SE(:('AO UE lLt'I'ERXnu.DE
Partos com permanência de lU dias em Apartamento de

.
la classe, inclusive sala de operações, com parteira da

I Casa de Saúde crs 400,00.
\} J>OE.\''l'E PÓ])!'; TE!: �1(:llI<'O I' r\H'J'](T 1..\ I:

i FLORIAXóPOLIS

I Largo São Sebastião --0-- Telefone: 1.153

....................................................

I
I Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais

modernos ao alcance dos SENHORAS E
SENHORITAS. por verdadeiros

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
··SAO SEBASTIAO'�

Cou.st.rução rno-ter-na �'_' (:iY'tfortll\ ('L sí tu.ida em aprazí vc) Ch:'l{,;(ll'a com

cL;:;'pJi'ndid� \ ,�Ll yOl'U o mu.r.

l':xC:l""Jente local para cura ue l'e,pou:::'o. �.:.\gU<..l 11':8. �' quen t.e

,\l',H:J':LH,umXTO CO:\IPLJcTO 1-; 'IrOOEH:'\íSSDlO r.HU TIU'1'.Um",'I'()
�l(,IHU). CIH('l!(;f{'() E GI.\E(,OI,ÚGII'O,

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.

A Pomada Man Zan lhe dará o alivio desejado.
combatendo as dôres e os pruridos, desconges
tionando as dilatações. Graças ás substancias
de real efeito antisêptico-bactericida que entram
em sua fórmula, a Pomada Man Zan previne as

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

(U.. prodsuo De Witt)

a participação do Brasil na guerra
Biloxi, Miastssípí - (Inter-I, HuU, tem concluído muitos

Americana) -' Um editorial tratados, mutuamente benéfi
publicado no "Biloxi Herald ", COS, com o Brasil. Quão mais
desta cidade rende tributo à brilhantes seriam as perspec
parttcípação do Brasil na tívas da solidariedade america
guerra, e enraltec€ a considera- na se a Argentina seguisse o

ção dos Estados Unidos pejo mesmo caminho do seu grande
seu aliado do sul. Diz o rete- vizinho, o Brasil!"
rido editorial:
"Sentimos que podem con

tal' com o Brasil 'para tudo o

que seja de justiça e possa ser

considerado um benefício pa
ra as Américas. Essa certeza
foi confirmada mais uma vez

com a pronta declaração de
guerra do Brasil contra o Eixo,
enquanto tantos outros países
ainda permaneciam hesitantes,
pela sua coneríbuíção ao pa
trulhamento do At.lânttco sul
contra os submarinos naztstas,
e mais recentemente, pela sua

determinação de participar
materialmente na guerra em

sólo europeu, C0111 a remessa
de contingentes bem treinados,
que vem tomando parte efeti
va na campanha italiana.
Agora sabe-se que o Brasil

ficará incumbido do patrulha
mento de proteção elas águas Ido Atlântico sul, com a parti
da do almirante Ingrarn .. che
fe de esquadra americana na

quele setor. Assim, nossas uni
dades e as da Grã-Bretanha fi
carão liberadas, podendo ser

destacadas para o Oriente, on- ..,._-_-_..-_..·_-_- ·_w.-.....·.-....•...·.-_-_-_-.....-.-.....- .....-.-.·.w.....·_.-. _

de tomarão parte no assalto
final contra o Japão

O Brasil é um maravilhoso
país, maior em superfície elo
que os Estados Unidos, com

uma grande variedade de . re

cursos uteís no comércio e na

í.ndústria, e deverá ter uma

parte importante no tráfico e

no desenvolvimento do após-

I
guerra. Espera-se que as rela
ções entre o Brasil e os Esta
dos Un.idos se tornarão cada
vez mais estreiltas, e a sua po-
pulação se aumentará ainda
mais, de modo que êle se tor
i}:le um estado ainda mais po
deroso neste hemisfério. O go
verno americano, através da
atividade do seoretário Cordell ""'..,. _ --- "' -- ---- - • -· ··-·.M

Ex�jam O Sabão

.ó na

I A SERVIDORA ,.

[o l't'laior organização no

gênero nelta cQ:>italJ

Esta é a, verdade!

PREÇOS SEM RIVAIS!

I FILHA I MÃE
r

! AVO I

'I'·r

Não comprem seus calçados para as festas de fim
de ano, sem visitar a

«Tamancaria Barreiros))
RUA CONSELHEIRO MAFRA,41

'fl-v,�O VIRc/:'..J �DA �ç�
O� WfTZEL INDUSTRIAL
JOINVIlLf

T'ovas devem usar a

ti1MI'Sn1m ii :m
(OU REGULADOR VIEIRA;

A MULHER EVITARA DORES
Alivia as Cólices Uterinas

Emprega-se' com vautagemna
ra combater as trregurartdades
das funções periódicas das I'1e

nhoras. É calmante e regulador
dessas funções.
FLUXO-SEDATINA, pela sua

comprovada eficácia, é muito re

ceitada. Deve ser usada com

confiança.
FLUXO-SEDATINA eucontra- se

em toda parte.

COMPANlDA "AUANÇA DA BAlA"
Fundada em 1870 - Séde: 8 A I A
INCENDIOS E TRANSPORTES

Cifras do balanço de 1943:

Cr$ 74.617.035,30
5.978.401.755,97

84.616.216.90
129.920.006,90
86.629.898,90

76,736.401.306,20

Capital e reservas , , , .. ,

Responsabilidades , .. , " . Cr$
crs
ces
crs
Cr$

Receita , ", , .

Ativo , ,., .

Sinistros pagos nos últimos 10 anos .

Responsabilidades , " , .. , .. ,.,

DIRET(,rlE8: - Dr. Pamfllo <1'Ultra Freire <1. earnlho. Dr. FrancUJco

<1e SlI e AnisIo Massorra.

AgênCiaS e eulHlgen.c1u em todo o terrltór10 nacional. - 8uCUll'8al no

UruguãL Reguladorea de 8nrlu nu pr1nclpaw c1dadell da 4m�ca. Europa
• ÃfrIca.

AGENTE EM 1"LOBIANóPOLIS
C AMP O B L O B O & C I A. - Rua Felipe Schmldt, Il. D
CaJxa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME-

NAU. BRUSQUE. LAGES E RIO DO SUL

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
C, A. WETZEL INDUS1'RIAL-.JOINVILl..E (MlIrCll regisJ.

recommetlda-se para roapa fina € roupa commóm .

•
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para praia
Côres Firmes
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Preços
e

Florianópolis 9 de Dezembro de 1944

o novo
comandante
Supremo Q. G. das Fôrças

Expedicionárias Aliadas, Pa
rís, (Via aérea) - Anuncia-se
oficialmente que o general
Hermann Balck, com 50 anos
de idade e técnico em "tanks"
assumiu o comando do Grupo
de Exércitos alemães no setor
sudoéste da frente ocidental
em substituição ao general
Johannes Blasjowits, cuja loca-
lizacão continua no mais com- E t b'l- d transformadorpleto mistério. O novo coman-

s a I ue or e
Vende se um, de 1 kilo watt, na

dante alemão que durante radação do ESTADO.
mais de dez anos foi um sim-
ples 2.° tenente, comandou um 150 mil sacas
exército "panzer" na frente de arroz
oriental até o mês de abril de Rio, 9 (A. N.) - O Institu-I1944. No início da guerra de to do Arroz autorizou o em-

1914-1918 o general Balck foi barque, do Rio Grande do Sul
comissionado com posto de 2.° para São Paulo, de 150 mil
tenente, tendo servido tanto

Isacas de arroz na base dos pre
na frente ocidental como na ços vigentes.
frente italiana, atualmente é -_.-------
conhecido como um nazista
convicto e técnico no coman
dar tropas "panzer" possuin
do grande número de conde
corações inclusive a Folha de
Carvalho de Cavaleiro da Cruz
de Ferro com Espada e Dia
mantes.

Voto de confiança
Londres, 8 (U.P.) .- Por 279 vo

tos contra 30, o sr. Winston Chur
chill obteve hoje um voto de con

fiança da Câmara dos Comuns,
sôbre a atitude britânica em rela
ção ao caso grego. Nos debates,
que então se travaram, disse o sr.

Churchill: "A democracia não é
nenhuma meretriz que anda pelas
ruas à procura do primeiro indi
víduo que se lhe apresente de me

tralhadora em punho r.

Sra. Francisca
A. Gallotti IHoje, pela manhã, circulou na'

capital a infausta nova do fale-'cimento da veneranda sra. Fran
cisca Angela GaUotti, viuva do sr.

cal, Benjamim Gallotti, que foi
um dos mais sólidos baluartes da

às vida comercial de Tijucas, em cujo
cemitério seu corpo dorme o sono

derradeiro. IDona Chiquinha - como o co

nheciam naquela cidade e, digo-se,
mesmo, em todo o Estado - ero

matrona de inexcedíveili virtudes,
Fni espôsa dedicadíssima e mãe
abnegada. havendo dado a todos
os seus numerosos descedentes a

mais esmerada educação. Alma
religiosa. cero.çãe piedoso, o.mparou
inúmeras famílias necessitados.
muitas mais de que as que se

sabiam, pois ela proibia se pro
palassem os benefícios que gene
rosamente espalhava. Era a cari
dade praticada segundo o Evcm
gelho: «Que a tua mão esquerda
ignore o que dá a direita». (Ma
teus, VI, 1.3).
Faleceu ela na Casa de Soude

de São Sebastião. assistida por to
dos os seus carinhoso. filhos, Seu
corpo. será trasladado para T.iju
co. antes do meio dià, para ali
.er inumado.

CR$ 0,80
Hoje, Sábado,

19 horasRITZ
Colossal programa

Jean Artur e Hohn Wayne em:

ARRISCA.TE, MULHER
Humphrey Bogart e Ingrid Bergman

em: CASABLANCA
No programa:

«Protegendo o Comércio» - Coop.
Impróprio até 14 anos

Preços Cr$ 3,00 e 2.00

tiA DE CIGARROS

SOU Z A C ,R U Z
-

Incorpora<ão

d�� (!�JO��rreiO) -Odi- J. COSTA MlELLMANN
retor do Recrutamento comu-

(Engenheiro Civil)nicou ao comando da l.a R.
M. haver incorporado o Tiro de Escritório Técnico de EngenhariaGuerra que funcionará na ci- I
dade de Cordeiro, Estado do

I
Projetos, Orçamentos, Administração, Construção

Rio de Janeiro, a partir do Rua Esteves Junior, 168. - Fone 133

ano de ínstrucão 1944-45, na FLORIANÓPOLIS
categoria de pelotão e sob o n.

�������������������������11'7.

ROXY Hoje. Sábado, às
19 horas

i: Documentário n' 36 [Coop,];
2' Traidores da Lei, com Tim Holt;
3' O Vale dos Desaparecidos • 10'

e 11' episódios desde seriado;
4' Febre do Ribalta, com Hug

Herbert e Alan Mowbray. Filme
repleto de músicas e canções.

Impróprio até 14 anos

Preço único Cr$ 2,00,

Amanhã. no RITZ, William Powell
e Hedy Lamarr em:

SUA EXCIA., O RÉU - Exonerações
Solicitaram exoneração de seus

respectivo. cargos o. srs. Roberto
Machado, prefeita munÍcipal do
Rio do Sul, e dr. Edison S. Swain,
delegado regional de Polícia desta
capital.

Na ilha de Leyte
Washington, 8 -U.P· Teleg'ram

de última hora diz que os ameri
canos chegaram aos subúrbios d
Ormoc, na ilha de Leyte.

Farmácia de plantão
Estará amanhã de plantão à

Farmá"CÍll Santo Ant6nío.BANCO DO BRASIL, S.I A.
Terremoto
San Fruncíeco, 8 ·U.P· A rádio

de Tóqui.o confirmou. por fim. que
o terremoto ontem verificado na

qui!le pala CClUIlOU grCllndes prejuí
zo•. Nagoya, a 3a· cidade japone
sa, com mais de 1 milhão de hu
bitante., fei a que rnai. sofreu.
Gigantesca ressaca VClrreu o litoral
vizinho.

Precisa-se de 2 ou 3,jna
Fábrica de Móveis «1- Mo
delar», rua Trajano, 15.

V••3

EDITAL r.JIIIIa.-.-.-- ---_ -_- -_ ........

EnvernizaderesConcurso para escriturário contratado

O Banco do Brasil, S. A. comunica aos candidatos inscritos
/I1,o.conCl!JrSO para escriturário contr-atado que as provas elimina
torras dêsse concurso serão realizadas mo dia 17 do cm-rente
em uma d�s saJl!ls do ]lnstHl1Ito de Educação, gentilmente cedidd
pela sua dir-etoria, e que obedecerão os seguinte horário-

das 9 às 11 horas - Português
.

das 15 às 17 horas - Aritmética.
.
Ficam, pois, � ,S:s. candidatos c-onvidados a COmparecer, 30

lUUI1UtOS .aB1i1:es do lm�Iü de cada pr-ova, no local acima menciona
do, munidos do c31:tao. de mscríção e dois Jápis-tímta roxo-cópia
comum ou ,calI1eJt.a-tilIltewo com tirita da côr azul comum.

O Bamco. do Brasil S. A. cornumioai ainda aos Srs. candidatos
que as demais 'prova� dêsse concurso serão efetuadas em tempo
oportuno, depois de Julgadas as elirninaãór-ías, havendo para elas
nova chamada,

Ftoríanópoüs, 7 de dezembro de 1944.
Pelo BANCO DO BRASIL, S. A. - FLORIANóPOLIS

José Pedro Gil-Gerente -_ João J"é. Cupertino Medeiros�Contador

Nas Volcano
Saipan. 8 ·U.P· Fortalezas Voa

doras bombardearam a, ilhas Vol·
cano, a 600 milhos ao sul de Tó
quio, e das quais parecem .air os

aviões japoneses que têm atacado
o céródromo das B 29 em SQipc;m.

PARA FERIDAS,
E C Z E M A Sr
INFlAMAÇOESr
C O C E I R A 5,
F Ih'l E I R AS,
ESPINHAS, ETC.

I
I

I
I NUNCR EXISTIU ,IG'URL

-

A «CASA NATAL., rua Felipe
receber formidavel sortimento
'nai" 1 partir de CrS 8,50. Aproveitem,

festa, de Fim de Ino I

Schmidt, 20,
de sedes, .. preços

acaba de

Casa Natal excepeie
para I S próximas

•
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