
o recente terremoto no JapãO
NOVA IORQUE, 10 (U. P.) --- A AGÊl\CIA DOMEI, INFORlVIANDO SôRRE o RECENTE TERREMOTO NO JAPÃO, ADMI
TE, ENTRE OUTRAS COISAS, QUE O f:HOQUE }�Ol PARTI(:ULARMENTE VIOLENTO ElVI OSAKA O IMPORTANTE CEN
TRO INDUSTRIAL E DE COMUNICAÇÕES QUE COM SEUS MAIS DE 3 MltHõES DE HABITANTES É A SECUNDA CI
DADE DO JAPÃO. TAMBÉM FORAM ACUSADOS DANOS EM NOGAYA, A TERCEIRA CIDADE JAPONESA, QUE ATÉ HÁ
POUCO ERA O (:ENTRO DA INDúSTRIA AERONAUTICA DO PAíS. VOLTA A DOMEI A INSISTIR QUE o TERREMOTO
NÃO CAUSOU PREJUíZOS NEM PANICO, PORQUE A POPULAÇÃO VIVIA NA EX PECTATIVA DE ATAQUES NORTE-AME·
RICANOS. AFIRMA TAMBÉM QUE NL\O HOUVE GRANDES DANOS MAS LOGO A SEGUIR DIZ QUE '�COMEÇARAM IME-

DIATAMENTE OS TRABALHOS DE RECONSTRUÇõES.

Em türno da situação grega
Atenas, 10 (U. P.) -

Anun-,' to, a política das grandes no
r-ia-se que os guerrilbeiros tencias em relação aos países
"Elas" passaram pela primei- libertados.
ra vez a empregar artilharia i *

de campan�l� 1?ara responder ] Atenas, 10 (U. P.) _.- O co
ao togo brltãníco. Alem. dISSO,

I

munícado de hoje do general
ampliando ;ada ve� mal� s�� I Scobíe, informa que os rebel

l�OSl?aO .�)a area do Stact.lUm , des dem�liram importante pOI1-
oorneçai a�n a estabelecer cam-j te no PIreu, havendo. outras
nos de nunas e n�ontar metra- fôrças rebeldes alcançado os Ano XXX I Flotlanopoll�- Segunda·feira, 11 oe Dezembro de 1944 IIha.doras e morteiros. Durante: subúrbios de Atenas.

��:�l��ee�co��;i:::��l��Tiatal��:;�I-De-s-en-le-rr-a--00-'o-v-n-Im-a-s-d-OS-=-n-a-ZI-st-aS-''U-.r-e�-re-SS-O-d-O--,-N-a-I-ta-'l-ia--
LYON, 11 (SIF) -- O 'I'ríbunal de Lyon, representado 1)€10 PreSidente

o
o lU ..US AN'l'IGO UlÁn.IO DE SAN'!'A CA'fARINA

Proprietário e Diretor-gerente _. ALTINO FLORES

M. 9267

Roma, 10 (U. P.) - As fôr
ças britânicas do Oitavo Exér
cito em operações na Itália
chegaram às proximidades de
F'aenza, ocupando San Pros
pero, quilômetro e meio ao

sudoéste. Mais adiante, ao que
informam da frente, trava-se
renhida batalha pela posse de
Peteura, que os alemães, de
pois de forte contra-ataque,
reocuparam ontem; mas os

aliados nela penetraram no

vamente e a tomaram, depois
de uma luta de casa em casa.

Atenas, 10 (U. P.) -- O mais
alto prelado de tôda a Grécia,
u arcebispo de Atenas, está
trabalhando ativamente no

sentido de pôr fim à guerra ci
vil. Soube-se que depois de
conrerencíar com vários. diplo
matas c,Elas", entrou agora
-em contacto com os chefes dos
"Elas" .

Sr. Cauthier, Procurador da República, sr. Hebrarid, Juiz ela

Instrução e dois comissários da Polícia Judiciária, acornpa
nhados pelo Professor Mazel e pelo Dr. Bourreí, foram aos ja
zígos de La Doua, perto de Lyon, afim de presenciar a exuma

ção dos cadáveres descobertos no local do antigo campo de ti
ro. A magistratura procedeu a verificações legais, em presen
ca dos delegados da Cruz Vermelha; foram descobertas várias
covas e até agora 14· cadáveres foram exumados. Encontram-se
entre êles soldados alemães ou estramgeíros, servindo ao Exér
cito alemão que foram fuzilados pelos nazistas. Segundo íntor-

* inações, prestadas pelo habitantes, o número de vítimas, alí
Londres. 10 (U. P.) - A ím-: existentes, é elevado. Os trabalhos de excavação continuam,

prensa discute altivamente o mas são retardados em vintude do terreno estar encharcado pe
recente discurso do S1'. Chur- las chuvas.
chill. O próprio'conservador e _

.--------------------------

aízudo "Times" qualifica êsse O Julgamenlo CONSERTE SEU RÁDIO O
discurso de muito un ilateral. de Henri Béráud SENHOR MESMO
Diz que Churchill simplificou I . .irrx, 10 (C. 1'.) - () julgamento Será uma distração. além de bôa
por demais a situação na C'lfl'é-j, dl' H enri Bél'<lnd, romancista Iran-

profissão. E encontra-se ao alcanceda, lançando a culpa tôda sô-. ('l�S l' autor rio Famoso panfleto "ln ..

de todos, mesmo dos leigos. ParaIne os elementos da extrema - gtaterrn deve ser reduzida à escra-

esquerda, quando há, pelo 111e-1 vidâo " S(,I'Ú ín iciado 110 dia 19 do
J10S, igual razão para temer as' corrente, Béraud é acusado de co

intenções da direita. A opinião cperação com os alemães. Depois
�eral dos meios políticos 10n- do próximo domingo, os tribunuis

como aprender e lucrar na rádiodrinos 6 que urge nova reunião doe Paris serão sub-divididos cm vá-
telefonia.de Churc: í ll , Roosevelt e Sta- rias secções, afim de ,Íulgar.cllI com

lin, para fixarem, em conjnn-. mais rapidez os }JTO(,pssos. Envie hoje mesmo o coupon

Rio, J I) (A. N.) - De volta
de sua Viagem a São Paulo,
regressou ontem, acompanha
do de sua comitiva, o presiden
te (Jetúlio Vargas. Sua excia.

que viajou no mesmo avião
que o conduziu àquela capital
sob o comando do capitão
aviador Carlos Alberto, foi re
cebido no aeroporto pelas al
tas autoridades civis militares
e outras pessoas de relêvo na

adminístracão pública e na so

ciedade. No mesmo aparêlho
também viajaram os srs. Ar
tur de Sousa Costa, ministro
da Fazenda, Loureiro da Sil
va, diretor da carteira de cré
dito agrícola e industrial do
Banco do Brasil, Epitácio Pes
soa Cavalcanti de Albuquer
que e o ajudante de ordens do
chefe do govêrno, comandante
Abelardo Mata.

Boatos sôbre
Franco

Snr. Diretor de

Paris, 9 (U. P.) - Apesar
do desmentido da embaixada
espanhola a rádio de París
acaba de afirmar que o gral,
Franco renunciou, às quatro
horas da tarde de ontem. Por
sua vez um chefe republicano
tleclaJI'ou à Uníted Press que

Zur-ique, 10 (U, P.) - "A guar- suas informações indicavam
niçúo da cabeça de ponte em Ju- ter-se demitido o gabinete de
Iich abriu caminho combatendo na Madrf. No entanto nada sabia
direçüo da margem léste do rio sôbre a anunciada saída do
Hoer, depois de violentas batalhas I próprio general Franco.
defensivas que duraram todo o dia" -

- i nf'orma () comunicado alemão. París, 10 CU. P.) - O ex-

ministro republicano espanhol,
José Maura, declarou: " Rece
bi hoje notícias de Madri, que
confirmam informações, rece

bidas anteriormente, de que
Franco renunciou. A notícia
do acontecimento fôra proibi
da na Espanha, mas o povo
espanhol soube do ocorrido
por transmissão da rádio de
Argel. A excitação é enorme.

Reina tranquilidade em todo o

país". O sr. Maura espera se

guir para a fronteira franco
espanhola, onde conta perma
necer em constante comunica
ção telefônica com seus ami
gos.

isso, .peça à 'maior organização na

cional de ensino de rádio por cor

respondência, ELECTRA JUDIO
LTDA., o seu folheto que informa

RoerNo II

fIO

Caçada humana, na Holanda ELECTRA RÁDIOS LTDA.
Rua Ouvidor, 164-3°-Hio de Janeiro
Peço enviar-me GRATIS E SEM
COMPROMISSO o .seu folheto

'"NOYOS RUMOS"
New York, 11 (SIR) - Se- dirarn os lares, em busca de

gundo despacho de Londres, homens de 16 a 50 anos, além
o Govêrno holandês anunciou ele detê-los também nas ruas;
que os alemães começaram enquanto que em Oldenzaul e
uma série de batidas, em gran- na aldeia de Haskebergen to
de escala, por todo o territó- ram detidos, respectivamente,
rio da Holanda ocupada, em 1820 e 285 holandeses. O co
busca de homens em idade mi- mun icado do govêrno holan
litar. Somente em Enschede dês explica ainda que essas
foram detidos dez mil holan- buscas têm por objetivo le
deses. De modo geral, todos os var trabalhadores holandeses
homens de 16 a 50 anos tive- para a Alemanha, e fornece
ram de se apresentar à pol í- os nomes dos policiais nazis
ela germânica, que matou aos tas encarregados das deten
-que não cumpriram essa 01'- ções em Utrecht, advertindo
dem, a qual foi extensiva até que estes não poderão alegar
mesmo ao clero e aos mem- obediência a "ordem superío
bros da polícia holandesa. Em res ", quando chegar o dia da
:Rotterdam, os alemães inva-

, justiça.

132li Dois navios
Nome I--1 pari:. o Loide

Rio, 11 (A. N.) - Segundo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. informes colhidos no Loide

Brasileiro, pela reportagem de
um vespertino local, já em fe
vereiro de 1945 chegarão dois

E d
. navios da série encomendadasta o

ao Canadá, de seis mil tonela-
das cada um, tendo ainda câ
maras frigoríficas com capa
cidade par? duzentas e vinte
tons. I

Rua .

Localidade .

Eleicões honestas
no Peru

Lima, 11 (U. P.) - O ex

presidente marechal Oscar Be
navídes renunciou a embaixa
da peruana na Argentina e o

general Eloy Eureta demitiu
se do cargo de inspetor do
exército. Essas renúncias co
locam ambos os chefes na po
sição de possíveis candidatos
à presidência da República
nas eleições de junho proxl
mo. Isso, porque as leis perua
nas exigem que os candidatos
renunciem às funções oficiais,
que porventura exerçam, seis
meses antes do pleito. O pre
sidente Manuel Prado, falan
do no banquete que lhe ofere
ceram 09: senadores e deputa
dos em comemoração ao quin
to aniversário de seu govêrno,
disse: "O govêrno garante
que as próximas eleições se

rão- honestas".

Um com relógiOS
e outro com trigo Correspondência

para a Franca
Rio, 11 (A. N.) - O Depar

tamento dos Correios e Telé
grafos comunica: "Está per
mitida a correspondência para
a França, limitada, porém, a

cartões postis não ilustrados
e de ,natureza pessoal e fami
liar. Esses cartões via ordiná
ria ou aérea, podem ser ende
reçados para tôda a França,
via Estados Unidos, except<>
as localidades situadas no De
partamento do Meuse, Meur
the-et-Moselle, Vosges, Haute
Saonne, Douhs, Moselle, Bas
Rhin, Haut-Rhin e territóriQ
de Belfort".

No sertão
Os desconhe(ldo

Na Hungria,
Londres, 10 (U. P.)

exércitos soviéticos encon- *

Goiania, 11 (E.) - Uma illforma-rram-se nas vésperas de pelo
men� duas grandes vitórias
llá fr�nte húngara. Os russos

já (:;ompletaram o cêrco de Bu
dapesw., apoderando-se de Vac,
-:€stratégioo centro de comuni-
-caçoos !iQrtaleza situada ao

norte da ('4tpital húngara. En
quanto isso, estão quebrando tÍCÍas procedentes de Baflra do Gar ..

ràpidamente a linha de defe- ças adiantam ainda que a expedi
sas alemã;; entre o extremo ção constatou vestígios da cx.plo'ra
meridional do lago Balaton e ção aUlrífera 'DO' período COIOll1ial.
O rio Drava, cuja queda. deixa- Vá,'ios objetos e utensílios per:ten
rá livre o caminho para a in- ccnles aos bamdeímntes paulistas
.vasão d� Áustria. I foram e;nconfrados.

Rio, 10 (A. N.) � Deram entra ..

da ontem neste porto dois navios
- o argentino "Rio Lujam.", proce
dente de Buenos Aires, com 11 pas
sageiros e traze.ndo 28 mil sacos de
fwrinha de trigo; c 'o grego "Ne.
reus" sob ba.ndeira suiça, tralZl:mdo
grande quantidade de relógios e ou-

1.ros artigos da' suiço.

ção de ü!ltima hora, chegada a esta

capital, diz que a vanguarda da
expedição ROincado-Xing'tÍ localizou
o legendário acampamento dos
au·ais. A expedição f.ez ultimamente
uma incllll'são de 280 quilômetros
por território desconhecido. As no-

Foi a B. Aires
Rio, 11 (A. N.) - Via aérea

seguiu para Buenos Aires o

escritor e jornalista Renato
de Almeida, chefe do serviço
de imprensa do Ministério do
Exterior.

/'
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Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. 1022 - ex. postal 139

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados

ASSINATURAS
Na Capital:

Ans Cr. 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,(lO
Mês Cr$ 7.00
Número avulso Cr$ 0,30

No Interior:
Ano Cr$ 80,UO
Semestre Cr$ 4.5,00
Trimestre c-s 25,00

Anúncios mediante contráto.

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

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

Lactífero tem prestado ás sras.

mães, quer no período de alei
tamento quer no de gravidez
é incalculável. O Lactífero é
um poderoso galactagogo e re

generador orgânico de maior
eficácia até hoje conhecido.
Em sua farmácia, ou C. Pos

tal, 1861. São Paulo.

408 sofredores
Dra. L. GALHARDO -Ex

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co·

munica a mudança do seu

consultório para a Rua Bue
nos Aires, 220 \_ 10 andar,
Rio de Janeiro, onde passa a

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente'
nome, idade, endereço e en

velope selado para ares

posta.

VENDE-SE a propriedade
n.? 46, com

46,5 mts de frente para a rua

Padre Roma (esquina C�ns.
Mafra). Informações com o Dr.
Rafael C. Lima, na rua João
Pinto. 18, ou com aproprie
tário Francisco Taranto (Co
queiros). 8 v. alto - �

.w.._.__....._-....w.- -_...
-

......_-_w_-..............-w

, ,

FUMANDO
NA

, ,

Rua Conselheiro Mafra, n- 9

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

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

Faca
,

uma visita e verifique
de

Uma visita é de interêsse para V. S ..

!
I

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

Florianópolis
Telefone 1448

SANTA CATARINA

Pela morte do
..�viador Sapucaia IIUo. (A. N.) - Externando seu a seguhnt« correspondêncla ao te-

sentimento de pesar pelo rlcsapu- ncnte cornncl Xcro Moura: .. Acuso,
recímcntn do bru vo t cncntc avia- com viva cmoçúo o recebimento do

Idor Oldcgard Olsen Supuca ia, ('li; vosso oficio de 19 de novembro ill
combate na Itália, () reo ontc-coro- limo, !lO qual o hravo comandante
n cl Nero Moura, cornandante do do Priun-i ro Grupo de Caça me <':0-

Primeiro Grupo de Caça, unidade municu a rnort«, no teatro de ope
a que pcrtcnr-itu o destemido oficial, rações cip g"ueITa. na Itália. ora pro
dirigiu a seguinte carta ao mujo)' legida peln nossa gloriosa bandeira, I
médico do Exóroito, dr. Alfredo de meu filho tenente aviador Olde
Gomes Supucaiu, pai do heróico gal\(Í Olsen Sapucaia. Não preciso
combateu te: "Como comandante do dizer C,OIlJO recebemos êste grande
Primeiro Grupo dl' Caça, cumpro () golpe, o maior da nossa vida, pois
iugruto dever ·de YOS enviar c ii era o nosso querido Irlho um 1110-

exma. f�'.JlIjlia nossos se n l idos pôsa- (fL"lo de virtudes. de bondade e de
111('S. pelo Ialccuucnto de seu valo- exemplos dignifien.ntes para a mo

roso f'i hho tenente Oldcgard Olscn cidade ailuu l. Sua morte gloriosa,
Sapucaia. Se o seu desaparecimento devo dizer, ao lado duma grande
cnvol ve em luto vosso lar, posso dôr que expcrimcn tamos nesta ho
asseverar ao prezado camarada que ra de sucr if'icios para todos os bra-
não menor é o pesar que esta do- silclros, ucrcdií o será um exemplo 1 _
lorosa perda nos cansa a IlÓS todos para os moços e uma honra pan-a
do Primeiro Grupo til' Caça. onde nossas famílias que saberão guar
êle foi sempre o companheiro que- dar as glorillsas tradições do jovem
rido por seu adamantino caráter, aviador brasileiro. ;\Hnha espôsa
pela sua aíabilidadc de trato e por que neste momonro dá às mães
suai perícia de piloto, Nossa CO'llS- hras sle irus UIlI exemplo de serení
ter-nação é grande com sua morte darlc, reccbcruto com resignação
e a lacuna que êle deixou em nosso êste grande golpe, oferece sua caia
meio é lamentável, sob todos pon- de sacrifício pelo Brasil. As pala
tos de vista. Para nós será o herói \TaS do ilustre comandante do Pri
cuja "ida fo i imolada no teatro da moiro Grupo dl' Caça, classif'ican
lula, OIlO!', impávido e confiante. do de herói o meu querido filho. é
sempre se arpl"l'senla\'a para l) com- de cxlruor-dimu-io confôrto para
bate. Sua mcmór in querida viverá nós, que educamos UIll filho para
sempre conosco. E muito merece nossa querida pátria. T'erminando I
quem como ele tudo deu à patria: tais paluvras. quero dizer ao coman

coração, lnte ligónr-ia. mocidade e a dun t e do Prirnch-o Grupo de Caça
própria vida. ror isso, reafirmando ora na guerr-a que ficar

á

gravado
nosso profundo pcsnr pelo prema- em nossos corações o último trecho
turo dcsapnrccímcuto de Oldegard, de vossa couum icaçâo e que rcprn
subscrevo-me vosso atento camara- duz imos neste morncnto ; "Tudo deu
da amigo c admirador". dl' pela púl ria : () coração, a in te-
Àeusa'ndo aquela missiva, o major I igencin" a mocidade e a própria

Alfredo Gomes. Sapucaia endereçou viela".

'Dr. Laudelino Solon Gallotti 11�_......._R_uaF_elip_eS_chm_idt,_34_____
ADVOGADO II FARMACIA ESPERANÇA

A SUA FARMACIA

I �ua João Pinto, 18 -- (sobrado), Sala 1. I
l.. Couelheiro Maffll, 4 e 5 - FONE 1.6042

r- E.trefa • domidli.

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

Exames Ancítomo.patológicol,
Diagnóstico precoce da qravidea.
Saro- diagnóstico.
Hematologia
Coprologia.

Bacteriologia
Autovacinas.
Ultramicroscopio.
Ouímica sanguíneo.
Análises de urino.

Serviço de transfusão de aongus. Vacinação anti-diftérico
(CRUPE) com próva de Schick.

Análises químicas de: Farinhas, bebidas, café, mel. águas potó
ve is e para usos industriais (feculariaa. cervejarias).

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

Receba GRATIS
(BonificoçÔlo de fim-de-anCll)

o CRUZEIRO, A CI'3ARRA,
O OETE-IIVE ou O GURí

Ijuntamente com 12 meses do jornal de maior
circulação no Brasil:.

o JORNAL
Procure hoje mesmo o agente:

PLÁCIDO MAfRA

Convidamos os srs. Comerciantes a

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

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

l do país •

.,._,
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l1JST1JDE... I
P apenas Cr$ 70,00 um dos seguintes cursos completos: Contabilidade geral, Português,

ITaquigrafía, Cor respondência, Matemática Comercial e Direito Comercial.
P.I informações pessoalmente ou por carta: ao INSTITUTO RIO BRANCO - Largo

São Francisco, 22 - Caixa Postal, 5215, SÃO PAULO. Outorgamos Diplomas,

l�eo""'''*''''':1Uda Sociall
....1Ji.- �

ílVI<::RSARW!o!

De-re hoje o natalício do s r ,

1:eleçfista Alberto Brüggemann.
ii<

Aseninas Maria e Rômu lo, fi
lhas::> sr João Martins, comer.

cian fazem anos hoje.
•

.

Pcrnotivo do seu aniversario.
lleráoje muito felicitada a srita.
Cecs Luz.

L........_"".�..r..-_-....._-..._.._,........,_••_...

O�QE(e.TO 00 aIA
• 5.' �Lt·.

J mãos o todo momento' e;tã.;
enrndo em contacto com impu·
rez e cbjatos poluídos ou con

talnados. Se são levadas oos

-olh, riar iz e bôca. poderão de ixo r ,

.sôb ê

sses órgãos. po.rrrs r co s e

rn iôb ios de doenças da pele e de
infções como o febre tífica. as

dinterias, etc.
lite levar os mãos à faca , p r i n

-c ip rrren te (lOS olhos, nariz e boca.
'Qwdo tiver de fazê.'o.lave.as on -

tes r iqoroacrrrren te SNES.

(J santo do dia
S DAMA�O. PAFA

Produto científico poro embelezar os seios
Hormo Vivos n.• 1 para os ....ios pequenos ou Ilccídoa
Hormo Vh'09 n.· 2 para os seios grandes. volumosos.
Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta confiança.
A .... _ I'lorianopolis na5 Fllrmaci•• Modor"a.
lfau1iveir" e da '6 - Em Blumenou: Far:m.aci".
Sanitaa _ Odin - Em Itaiai: Farmacia Sant.
Ter...inha .

Lira Tênis Clube

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

o proprietário do SALÃO RECORD o visa à sua Id i s tinta freguesia que dispõe de manicuras,
'n leelrnentus e poro atender, com presteza, a loi/ete de unhas

Emossa edição de sábado, de. e penteados, os quais também servern,

em�horasrnostct ícío do falecimento, na. marcados, no prédio do Salão, n. 21, na Praça
quel dia, da exma s r-o , viuva d. 15 de Novembro - Telefone, 1696.
Frxnsco Angelo Gallotti, que, II
·desénovembro. se achava reco- II

...........n..�FWEk��.....:� ua

lhidà Casa de So úde S. Sebos
tião\ 's 11 horas. foi o cadáver
traIlortado para a cidade de Ti·
jucc em cujo cemitério foi ontem
septcd o , às 9 h oras, com grande
ococcnho.rnen ro. A extinta deixa
os guin tes filhos: sro . I\1:aria
Gal.ti Peixoto, casada com o

IIr. ao Peixoto. prop'rietário em
·

Tijus; sra. Catarina Gallotti

IBa)'. casada com o dr.Joô o Bayer
Fil!- advogado no Ri,,; sr José
Oaltti. fiscal do Imposto do Con !surr, ne s te J-::s�a.io; -dr Francisco
Galtti, engenhelro-superintenden.
te , Porto do Rio de Janeiro: dr.
Aq1es Gc I lot t

í

• tenente·ceronel
:rné=o do Exército e diretor da
Polínica Militar; dr Luiz Go l
lati sub procurador geral da Re
púlca; dr. Antônio Go.Ilott i , e dr.1Peo Gallotti, advogados no Rio.

Aud icão de piano
da senhorita

Jamile Karan

Dia 13 de dezollllJnJ (!.e 194cJ
(quarta-f'cirn l ÚS 2fl,:lO horas

Programa

/
f

LINGERIE

DURÁVEIS· E5'1'€'TlCAS •

lEVES' BARATAS o

ISOLANTeS e PARA AGUA
QUENTE E FRIA. NÃO
ENFERRUJAM· HiGIENIC.I!\S
·SACTERICIDASoA
PROVA DE INSETOS

RENIIER
=QUALJDADE
Aceitamos- encom endas

AGàNCIA:
Rua Padre lVIigueli nho , 23

F L O R I A NÓ P O LI S

Chapas onduladas para telhados e paredes.
Chapas lisas para fôrros, paredes, etc.
Tubos e calhas - Tubos sanitários.

ETERNIT DO BRASil. CIMENTO AMIANTO S. A.
SÃO PAULO

DISTRIBUIDOR,

TOM T. W L D
R. JOINVILLE • AV. RIO BllANCO

ex. Postal, 115. FLORIANÓPOLIS. $lA. CATARINA

Bach Prelúdio e Fuga Il Ataques às águas
Besthoven .. :_Son�� pp, 27 n , 2 do Japão

Washtngtom, 10 (U. P.)
Continuam as conjecturas sô

A pequena bailarina bre O ataque das super-fortale-
zas voadoras ao mar de Seto
Naikai anunciando pelo rádio
de Tóquio. Ês,se 110me de Seto
Naikai é dadas às águas entre
as principais ilhas japonesas.
Acredita-se que foi alí que pro

Iruqucuda aos sócios no curaram refúgio as unidades
pessoas admiradores da japonesas, depois da batalha

das Filipinas. Diante de tudo
isso, o ataque atual teria visa
do os remanescentes da esqua
dra nipônica.

Chopin 4 Prelúdios

I Chopin 3 Estudos
I _

A. Mclillo '"

Agostinho
Cantú Jongo
F. Mompou .. Jovens no jardim
Lisz! S. Francisco sôbre as

ondas.

la este san to de descendencia
· esjnholc : nClsceu. provavelmente
enRoma pelo ano 304 Sua. o p li
coco 1,0 es t udos e Sua vi r tude
pr.aram-no para o posto de ehe
fe a Igreja. Quondo o Papo. Li
béo foi relegado paro. 8eréio Dâ
rru o tinha o acompanhado pc ro o

ex.o . Depois da morte de Libério,
o era e o povo de Roma escolhe
rOl a Dâmaso como Papa. O co

m;o de seu pontifica::lo era mui
toiifícil; pois. alguns; desconten·
te:elegeram um antipapa. Venci·
doesto dificuldade, teve Dâmaso
q c enfrentar as hostilidades de

. scardotes e monges que se viam
�__._-_,.._-.........-_........-_-_,,_.._-..

- ...._-_"W
prjudicadoB em sua ganancia por
ur decreto do imperador Vulenti Comprar Tlfl CASA MISCE
nino e atrás do qual queriam ver LANEA é sRbt"r economIzar,
a ,ão do Papa. Mais séria era a

lUl contra a heresia dos arianos
Ap;ar de todas essas dificuldades,

·

acou Dâmaso tempo para embe·
leu o cidade de Roma Também
COlO sscritor distinguiu.se êle U
mi das maiores glórias deste pon'
tíf:e constitue o fato do ter en·

�a�egado a S. Jerônimo com a

trclução da Biblia. Dâmaso mar

roo no dia 10 de dezembro de 3841 politana.Su festa entretanto, é celebrada gramas e

nodia 11 do mesmo mês. morada.

I
I Entruda

I Lira e às
música.

flEMORROIDIS
EJte ,J.p,cifÍfl1
41iuitl ed dbtej
e euit« (ÁS

iHfeerieJ.

A ação benéfica tia Po·
nrada Ma n Zan, prepara
da especialmente para to
dOR os casos de Henror
roídes. é imediata, alivia
as dôrcs e 08 pruridos,
acalma e evita as compli
cacóes infecciosas das ul
cerações e varizes hernor
rOlda;s. A venda em tsdas
as Fa rmacias em bisnagas
CO:11 canúía especial para
facilitar a aplicação.

�
MAN ZAN
PARA HEMORROIDts
Um produto De W\u
�--------------..--�

Agradecimento e Missa
Espôsa, mãe. filhos, irmãos e cunhados do fale·
cido INOCENCIO MANOEL ALVES. convidam seus

parentes e amigoll para assistirem à misso de l'
dia que mandam rezar no dia 13 próximo às 7 ho·
ras no p.ltar de N. Senhora, na Catedral Metro'

Outrossim. agradecem a todos que enviaram co.rtões. tele·
tlores, bem como aos que o acompanharam à sua última

2 v•• 1 I

Para as FESTAS DE FIM DE AN'O, a

CASA PERRONE

No front aéreo
da Itália
Rio, 11 (A. N.) - Segundo

comunicação recebida pelo co

ronel Dulcídio Cardoso, chefe
de gabinete do ministro .da
Aeronáutica, que se encontra
respondendo pelo expediente
da mesma secretaria de Esta
do, o sr. Salgado Filho, tit.u
lar daquIa past.a, Já entrou em

contacto com os bravos avia
dores e outros elementos da
FAB, em operações de guer
ra no Front italiano.

o mais variado sortimento
de casemiras é encontrado na

Loja das Casemiras - Rua
Cons. Mafra. 8-A

Abandonaram

5

oferece à sua distinta fl'eguesia o desconto de 10% em tl-!das as

vendas à vista, durante a 2". quinzen� de novembro e to·do o

mê.s de dezembro. Otima oportunidade para adquirir os mais
modernos modelo!! de calçado p.ara h.omens, senhoras e crianças,

além de camisas. çijames, etc.

Ruq Conselheiro Mafro, 11

Amgora, 10 (U. P.) - Infor..
- mações aqui recebidas dizem
que todas as autoridades civis
e militare abandonaram Buda
peste. O general hungaro Vald
no foi nomeado governador
militar da cidade.

LOJA DAS CASEMIRAS

ue. D.N.... N. 17. DI( 1 • .1-4 ....... �IrTT'NA"T'

oCARTA,ZES
HOJEHOJE 2a.feira

CINE
A's 7,30 horas

Ronald Colman, Claudette Colbert, Vietor Me Laglen
e Rosalír,d R�ls5ell em:

Sob duas bandeiras
SÃO NOSSOS IRMÃOS (Nac. Coop.)

UM CASAMENTO EM BIKANER (Tapete Colorido)
A VOZ 'DO MUNDO (Atualidades)

Preços Cr$ 4,00, 3.00 e 1,00 «Imp. 14 anos".

C.IHE «IMPER.IAL)
A's 7,30 boras

Ultimas . Exibições
Anna Lee em:

Sítio de Paris
William Boyd e Russel -Hayden em:

Cartuçho aC�Sad6r
NOVA FRIBURGO. A 'SUlÇA BRASILEIRA

(Nacion1J� Coo-p�1ati-va)
ADORAÇÕES E BELISÇÕES (Des: Co!.)
Preto: (únÍC"o) 2,00. Imp. atê 14 anos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Londres, 9 (B. N. S.) - Se-
Mecanógrafo, es"ecialista em gundo notícia publicada noconsertos (serviços garanti-

das) de "News Chronicle", a indústria

Máquinas d2 escrever.
britànica de bicicletas está Ide Cal! d t elaborando planos para a pro-�u ar, e CDS ura. ducão de seis mil dessas má-IregIstradoras, ele. I quinas lo.go que aca.be a g·ue.r-

'

Juntamente Com a "Oficina
Electra-Radio E N A L DA." ra, tencionando ainda criar :

Rua Cons. Mafra, 79 linhas de construção inteira-I
Serviços uarantídus ! ;mente novas, baseadas em par-I'---------_......-.1.1 te nos sistemas da manufatu-

______--',--'- �� I ra de aviões. Os aperfeiçoa-Imentos em vista incluem °

NOVOS emprêgo de nova liga de me-I
e tal inoxidável, mais leve e du- i

US "DO{1 ráyel do que o aço, pa.ra ? f�'-Ili II bnco das peças prmcipais.
Pedais com quatro ou cinco ICOMPRA e

I velocida.
des transformarão as IVENDE

• mais íngremes subidas em ter-
Idí@mas por- I rena plano. As bombas de ar, Ituguês, espa- com que serão as bicicletas
nh.cl , ,francês. equipadas, poderão encher
Ingles, etc. um pneumático em 15 segun-

Romance, Poesia, Religião, Aviação. dos. Os dispositivos para a
Matemática, Física, Química, Geo- graduação das velocidades, a
logia, Mineralogia, Engenharia cio .

d d d'vil, militar e naval, Carpintaria,
CaIXa e mu anças, a bem l-IDesenho, Saneamento, Metalurgia, zer, ficarão encerrados numa,

Eletricidade; Rádio, Máquinas; Mo· caixa transparente, afim de li'torell, Hidráulica, Alvenaria, Agri mostrar o nível de óleo. Há l
nultura, Veterinária, Contabilidocle também planos para introdu- iDicionário... etc, etc. I

� ;;;;__;;;;.
zir modificacões no sistema de

I'
I

pedais, com '0 intuito de dímí-

Quer vestir-se com ,rm�a�n�o�e����eal _

,

e �o;���t�ia? I ��l;f��:ja����� �s f;óe���!l��1 HOTEL DAS CALDAS DA IMPER4TRIZ A greve dos
ra sejam quásí que totalmente VENDA DE MOVEIS harqne.-rosProcure-a - à prova de furos, qualquer' II u
emenda será feita com a ma- Quartos cornple tos. par a s.ureir o C m 7 (leç"�. - st.Io

xima rapidez, dada a facilida- mc d erno , Camas de fe r r o para cas a l e so t c i r o , com l as r r o de
=rarne , bem como muitos outros acessór io s per tencent e s àquelede com que se poderá retirar

uma roda das futuras bícícle- Hotel.

tas. A indústria ciclistica bri
tânica já está agindo junto à
Board of Trade, afim de ob
ter o auxilio dessa organização

____________ para colocar as bicicletas no

mercado depois da guerra.

Avelino T. de
Oliveira

Bicicletas
britânicas

F I T ft
CIRCULARES, VERTICAIS, �

HORIZONTAIS E FRANCESAS

Agências e Representações em Gerol

IMatriz: Florianópolis
Ruo João Pinto, n. "

ICaixa Pos ro 1, 37
Filial: Cresciúma

Rua Floriano Feixoto, "In (EdU
Próprio). Telegrarc,os: "PRIMUS··
Agente. n08 pr-i ric ipc is município.

do Eotorto 2 sorteios mensais 4 e 18

aLfAIATARlft
MELLO

lO escolha o seu figurino.
Rua Tiradente 24

Para pronta

SERRas VJlSONE s.n.
RUA VICTOR AIROSA, 181
c. POSTAL, 3831 - s. PAULO

PEPRESENTPNTE NO ESTADO:
\1IJ ALTENBURG
Rua Senado! Schmidt. 363 •• JOINVILE

Nova Iorque, 9 (SIR) - Se.
gundo despacho de Londres

à
o rádio germânico diz que o:

barqueiros dos rios e canais
[das regiões ocupadas da Ho
landa se declararam em greve
.e que muitos botes foram es-

__ :C?n�idos ou deixados impres
táveís, em consequência do
quê, aumentaram ainda mais
as dificuldades das comunica
ções germânicas, que tanto
'dependem das vias fluviais

. principalmente, depois que �
greve ferroviária foi iniciada
em setembro.

GRATlS! peça este livro

DOENÇAS 00 GADO
E REMÉDIOS A mais preferida, é inegável.

c.

rcs.eo DO CtREBHO

N t I' N
-

'"fll!
'fONICO DOS MUSCULOS

a a .... ao compre sem ven Icar os preços I ��o:.��:�An?;�::�·':1;::
do grandioso N.,v f' Sorfi lne 11 to recebido pela I' ;:�i;E�:,�;�:�:,.�;:��

estampados chineses próprios para modelos
((Madame Chíang-Kai-Chek»

Rodiers ... Tafetãs - Organsa .. Cbantuog .,. Sedas em cortes - 8abardines
- Jersei aveludado para vestidos, em muítas cõres ... P.eter-pans,. Bôlsas

... Meias .. Sombrinhas e muitas outras novidades.·

Preços extremam.ente

Rua .. Conselheiro M'afra ·26

Apresentamos:

Quem de se i ar v êvo s f' obt e r in í

o rm sçôe s , dir rj a-s e
Rua F'e h pe Schrm dt, 39. onde est ào ex p- �to�.

O PROFRIETARIO

Crédito Mútuo Predial

ge' = r

I
I

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

I GRATIS! PRÊMIO MAIOR CR $ b.�50 00 I San O u enol
, CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO. VANADA.
TO. FOSFORJ5, CALelO

ETC;

--

baixos

Te'leloue 1288

.�._(Q----�-*--------------==--

1\ destruição e
os assassinatos
Nova Iorque, 9 (SIR) - Se

gundo informam de Londres
falando na "Sociedade Suica'�'
na capital britânica, o primei
ro ministro Cerbrandy mani
festou que a terrível destrui
ção e os assassinatos levados
a efeito pelos alemães. duran
te 4 anos e meio de domina
ção na Holanda, só podiam
ser explicados pelo desejo de,
aniquilar os Países-Baixos co

mo nação.
_.-._----_._.�---

Quem sonegar Informações • R....

latística Militar, traballl& em pról
de país Inimigo. E, netlse e••o,
!lerá julgado, mUitarmeni.. eo�
InhlltlrO alo 8::""1 (D. I(-It.). -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Istituto de Aposentadoria
dos Comerciários

e Pensões

elegacía de Santa Ceterma
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 oprazo a terminar em 31 de dezem

bro, iniciando-se a 4 do corrente, para que todos os por
tadores de mapas de selos de "Obrigações de Guerra"

OS liquidem com este Instituto, trocando-os pelos títu

.os definitivos.
Aos interessados, para completarem os seus mapas ou

para atenderem a descontos referentes ao mês de abril

p. p. será permitida, nos órgãos locais deste Instituto,
dentro daquele prazo, a venda de selos necessários, aos

empregadores, na forma das instruções em vigor e aos

empregados, mediante a apresentação do mapa a ser

completado.
Os empregadores que possuirem selos sem aplica

ção, deverão, no mesmo prazo, restituí-los aos orgãos lo

cais do Instituto, afim de serem indenizados dos respec
tivos valores, bastando, para isso, apresentá-lo com

.

uma nota em papel da firma, em tantas vias quantas
as exigidas normalmente para os pagamentos, citando

as quantidades, os valores dos selos e o total, e passan
do o competente recibo.

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

rado e os mapas e selos não recolhidos aos órgãos do

Instituto, ficarão considerados nulos e sem 'qualquer
valor.

Na Tesouraria desta Delegacia: - Edifício São

Luiz, rua Felipe Schmidt, 37, serão feitas as operações
indicadas neste Edital, em horário especial, das 9 ás 11

horas da manhã, exceto aos sábados, - tem como nas

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

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

Delegado no Estado de Santa Catarina. ! '

_-'';-_-�--'_�' I

OEPLOYÉ
PARA ESTUQUE

..... _ .. ; '.:.;.:.�

• •

I
I

FÓRMULA

I
, I

II
I
I

• .. para o cuidado adequado do chassis
;\ GORA, que seu carro, ou caminhão, ou ônibus, não

.L'-\.. pode ser substituído tão cedo, o sr. deve cuidar
mais atentamente do chassis de seu veículo, observando
as seguintes recomendações:

• LNbrific.tção complettl_.!m ca.da I .6�q_'!tlôm!t!_os.
• �e'Vis� E_erióJicad_as molasçjamelos e amortecedores.
• Verific.;ção j"e.!_llcstra{ do ('stad.'! _:!_os lc('�s:

Essas providencias redundarão em marcha mais con íor
tavel, segura e econômica para seu carro. Para tal obter,

orocure o seu Revendedor Essa

que está perfeitamente aparelhado,
pois dispõe de Essolube, da Lubri
ficado Esso Verificada e muitos
outros produtos e serviços vitais

para o bom funcionamento e a

vida longa de seu carro.

STANDARD Oll (OMPANY Of BRAZll

�,!�!\�!�����!;!�!�I
Farroupilha, de Porto Alegre; e RadiO C/uDe de Pern'alJlbuco. do Recd..:

•

I Com destino
:à Holanda

Londres, 9 (SIH) - Infor- Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA
mam de Bruxelas que um des-
tacamento do corpo auxiliar I Dr. ]. ]. DE SOUSA CABRAL

feminino holandês chegou à
I ESCRITÓRIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8 (esquina •

Bélgica com destino á Holan- iii

O f id d t I Felipe Schmidt). C. POSTAL: 140. Ida libertada. re e1'1 o es a-
I camento foi recebido pelo ma- _

jor general H, J. Kruls, chefe
do estado maior do govêrno
militar holandês para as re- I

gíões libertadas da Holanda.

ADVOGA.DC)S
-

GRIPE o TOSSE o BRONOUíTE

ALVARO RAMOS
CI'RURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

o cardeal e
I a Polônia
1 Londres, 9 (S. I. P.) - Du

I rante a sua estada na Grã-

Bretanha, o Cardeal Spellman,
I

Arcebispo de Nova-Iorque, vi
sitou o Presidente da Polônia.
O Cardeal Spellman salientou

repetidamente que, tanto os

Estados Unidos como o mundo
católico, são grandes amigos I
da Polônia e tomarão parte Iativa na reconstrução da Po-
lônia independente:' .- __

�----_._------------------�

ICurso de Adznissão
. A 1.11 série ginasial

Funcionará, novamente, durante os meses de dezembro' e
janeiro, o CURSO DE ADMISSÃO DO PROF. CASCAES, êste
ano em colaboração com o prof. J08é Warken, ambos profes-
sores do Colégio Cataríriense.

.

Mensalidade de Cr$ 50 00·
Matrícula aberta, diàriamente; das 18 à. 19 horas, no

Cur-se de Humanidades, na rua' Trajano, 36, ou no· domicílio
dos respectivos professores· .'

NOTA: A primeira mensalidade .erá cohrada no ato da
" matrícula.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(-. FS" tUJO Segunda ieira, 11 I.'� Dezembro de "944
--------------------------------------------,---._- ----------------------._----��--' -----�..�---

HAO "VEJO" NADA ALf6QE.
EU 'SOU 00 nCOHTRA.I

Não seja do "Contra"!
Faça o regime ENO -

IISal de Fructa" ENO
laxante e antiácido
ao deitar e ao levan
tar para garantir o

<eu bom humor diário! 115 A L DE F R U C TAII

I Dr. 6uerreiríl da
Fonse�a
MÉDICO

Avisa a seus clientes e

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

I1945 e fixará residência

__
,'em Sto: Amaro.

..

«PARA AS FESTAS»
COMPREM PElO REEMBÔlSO POSTAL
�·WIW iA •'iWlM'g+M

"PJ1JRFECT _A ��

A Maravilha da técnica suiça moderna (I'c o rn oIgual ao
.
modêlo din') "

uma folha»

Carmsas , Gravatas, P,lC1m�
Meras das melhores, oelo s me

nore s preços só na CASA M IS
I CILA NEA - Ruo C, M"a,,�f__:·�::.:l,_:9�'�_�::._:-::::�-�::.:::-===�1--------
I

Cr$ 410,00

Caixa folhada, fundo oco

inoxidovel - Ancora 15 rub'r" o-s 4Z0,OO

Caixa cromada, fundo oco

inoxidovel - Ancore JS rub1s Cr$ 300,00

Caixa cromada, fundo
inoxidàvel - Ancora iS
b ís , paro senhora

aço
r u-

C,$ 320,00 I
�I
1<'ffl
�I
i!.' I
i. I
-

I
!

t� I
�; I>1'_ I

�,I

Caixa folhado, fundo
inoxidavel . Anc'>ru l::i ru

b is , paro senhora

oco

IMPOR'I'A:tTI'E - Co do relógio leva ce!'i.:Hicado de
Faça h0jt;; t.:.ü \..i.l.e"-J,t e,

CASA MASETTI
A Casa dos Bons Relógios - (Fundada em 1890)
Rua Seminário, 131 e Rua Marconí, 44 - S. Paulo.

A LUTA SOB A NEVE

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

'I'HE LONllON & LA�(,'ASHJRE INSURANCIt

-SEG·URO'S COMPANHJ:B����O:OsA����i:o DO SUL"
,

COMPANHI..l DE SEGUROS "SAGRES"
Representante: L;. ALMEIDA
a.. Vitl.l aa...\ l'

ZJAL@AroÇ�?JI,
UM MOD�LO po,\.I,1

CADA NECESSiDACE - TÉUIICA -

PERFEiÇÃO DE LINHAS - EFiCiÊNCIA I
i
j
j

I
i
I
!
j

11
!
!

I·
I
J

As balanços que trazem a garanti0
na proprio marca tradição do parque

industrial brasileiro.

Outros afamados produtos COSMOPOLITA:
APARELHOS SANITAF?IOS EM FERRO ES,HALTADO
FOGOES _. AQUECEDORES - VALVULAS AUTO_
MA TlCAS PAR ..1 DESCARGA - METAIS PARA AGUA

-

'To

(OU REGULADOR VIEIRA;
A MULHER EVIT ARA baRES

Alivia as Cólicas Uterinas
Ernp,,'ga'8e ,'()m vuot'�!!t'mp1i

rs cnOlh"ter a� irrpg!JI/H!(lnd�.;
dMS r'l!IÇÕ(�" III-'!"iórlicl:ifl dí{f' I"e
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Aos que possuem àiplomn cu certificados do
rn eu estabelecimento. Escrevam-me hoje mes

mo para r evo l ido çd o de seu título ou mesmo
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,-,s que dHejen, c b te r êsse título revalidado,
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po ro p o de r erri oss i rrc r balanços,
Caixa Postal. 1376 - São Pou lo ,
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As Telas "'PAGE'\ isentas de farpas,
protegem toda espécie de criação

Tipos especiais para:

MANGl1EmÕES. GADOS. AVIÁRIOS. GALINHEIROS
CAVA LOS • PAUQUES • HURTAS • JARDINS
RESID.k�CIAS • MUROS DIVISÓRIOS e outros fins.

"PAGE" Ltda .

Recente correspondência do necessaria para nevar? Que se
famoso jornalista Henry Ba- faz quando alguem fica enre

gley refere o seguinte: "As tro- gelado? Neva durante todo o

pas brasileiras, que se acham inverno? Mesmo aqueles na
na frente ]italiana, tiveram a I turais de Santa Catarina, Pa
primeira amostra real de ne- raná e Rio Grande do Sul, que
ve, quando, à tarde, começou já viram neve em suas terras,
a cair uma chuva de alvíssí- jàmais sofreram tão rigoroso
mos flocos, que cobriram os inverno.
despenhadeiros, as encostas E eles sabiam que este se

das montanhas e os vales pro- ria um inverno diferente, nun
fundos, e crdstalizaram-ss nos ca antes experimentado - o

ramos das árvores. inverno que iam sentir du-
Os soldados das zonas se- rante as lutas que se trava

tentrional ,e central do Brasil, riam nas montanhas cobertas
,que até então não tinham vis- de neve e lama, um inverno I
to neve, fizeram muitas per- sentido longe dos seus lares,
.guntas: Qual é a temperatura da pátria distante". SoUcitem in]ormes aos ú.ni cos ftlbricnntes:

Praça da Sé, 371 - 2� andar - Sala 204

Caixa Postal 211- Tel, 2-3080 - Teleg. "Cercapage" - São Paulo
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Fixe bem este nome quando precisar de móveis: r

FABRICA DE MÓVEIS "BRASll"

CASA BORBA
o ióco dos retalhos !

AMIGOS 1 A vida está ditíci! , mormente
no que diz respeito ao vestuário. Para suavizá
la, já foi inaugurada na rua Padre Migue
linho, 25, no «Edificio D. Joaquim», pr oxrrno
ao cinema Roxy , a Casa Borba, que está apta
a venJer te-cidos de algodâo, em retalhos. ao

alcance de qualquer algibeira.
Linon estampado mt.

Voíl rnt,
Chitas de 2 50 a

Luizines em côr es, artigo bom mt.

Cretones lO :& 2.40 largo mt.
» »» 1,40 » m t.

Atoalhados (em peça) mt.
Cortes de brim ps r a caças, bom
Ternos à marinheira

» de linho

3,70
3,60
2,80
3,70
16,00
1 :2,00
12 .oo

6,oü
23,00
22,00

Roupas para meninos e grande qu ant ida
de de enxovais para batizados, a preços nunca

vistos.

CASA BORBA

QUANDO sentir qualquer irrita
tação na pele, lembre-se de que
fazer a barba com navalhas que
servem a todo o mundo é uma im

prudência imperdoável. Se comete

êsse êrro, não reincida. Mesmo

que a sua barba seja dura e a

pe.e muito sensível, use a Gillette,
para ficar imune às contaminações.
O novo e aperfeiçoado aparelho
Giilette Tech deve estar sempre a

seu serviço no ·lar. U se-o com as

lâminas Gillette Azul, legítimas, e

terá cortado, pela raiz, todos os

riscos de contágio.

Esta modelar Orga n iza ção de rnóveis e tapeçarias
es t.á aparelhada para ruob i l ia r seu iar coro pouco
dinheiro. Peça por c-a r t a "IH catálogo. Despacha-

I� ,n
...,,,.u , r-ada

;.�" ';.;.�' ;,;�,a
..... ter i••.

II! NOVO PROPRIETA:::.ü - NOVA OHGANIZAÇ�O

���.o (:arda, í 7 4 -. Fone: 2�8635
- SAO PAULO
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.
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- Use esta medicaçõo o. Mas se deseja evitar o perigC?
destas infecções da pele, passe a barbear-se em cc so.

��- .......w.;-...�__�� ...............·��.. ....,

i (O��rANHIA ·"_.'��!A.NÇ.A UA BALA
� !I ruod!lQa em !l',ltl -- Séde : B A I A

Il�('E�nw'" Jo' 'I'H'\SSPOJ{'fE:-i �
Cifras <lo balanço de 19.1:1:

Capital e re ....;·et'·\·�$ .. '

Respons bilidades .

Receita .

Ativo .

Cl'S
CrS

74.617.035,30
5.878.4 01.755.9 i

S4.616.216,!h
129.!'l�O.OOG,9",
8H.G29.898.90

75.736.401.306,20

GARANTIA POSITIVA: Compre um pacote
de dez lâminas e use duas. Se não ficar sa

tisfeito, devolva as oito e será reembolsado.

Gillette
Caixa Postal 1797 - Rio de Janeiro

(j - 145

- Que tal? Pois foi muito fócil! Passei a usar diório

me{lte Gillefte e pronto: cortei o moí ·pela raíz!

--

I Esta é
I Sapatos de todos os modelos e dos tipos

modernos 00 alcance dos SENHORAS E
SENHORITAS, por verdadeiros

Móveis
Comprar, vender ou alugar

a verdade!

PREÇOS SEM RIVAIS!

7

. ... .. ..... CrS

c-s
Sinistros pagos nos últimos 10 anos C,.S

Respon sabif idades . . . . . . . . . .. c-s

OIRET(.,rlES: - Dr. Pamtllo d·VIt.rn fI'r.."r" a. C•.rT,ilho. 0-.: Francl.B{·o

de Sé e Antsío Ma8':<Orr-a

Agências e sub-agênctas 'em coco o territóMo nacronar. - ::tu(.."'U.ru.A.1 0-0

Ur-uguáí. ReR'lllador". tle ...-artas naa prtnctpaís c!dad". (IB AmérIca. Europa
e Atrlca

AGENTE EM I<'LORIANÓPOLIS
C AMP O po, L O R O & C J A. - Rua Felipe Scbmll1t, n. st
Caixa I'o!'tal n, 19 - Te lefuue 1.083 - End. Telegr. "ALiANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

ARTIGOS PARA SORVETERIAS9
CONFEITARIAS E BARES

Taças e Copos • Pazinhas e Palitos

Termómetros • Coco e Frutas

Copinhos de massa .• Utensílios e Accessórios

RUA CAIi!TXRf;IRA 928 - FONE 4-0532· S. PAULO

� CARMO GRAilOSI & CIA. LIDA. *

só na

I A SERVIDORA I '

«Tamancaria Barreiros»

mais

Não comprem seus calçados para os fp.stas de fim
de ano, sem visitar a

[a maior organização no

gênero neato capital)

Rua João Pinto, 4.
Fone 775. RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

--------------------...

TERRENO Vende se um.

de esquina, na

Av. Msuro Ramos, com 15,50
de frente por 40 de fundos.
Preço: Cr$ 12.000,00. Infor
mações, na rua Emílio Blum, 13

v. - 3

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêu.tlco NILO LAUS
Hoje • amaahA ..,..6 • ... prerertda

••.....,.. .aeloa"" _ -an.ce1r" - Homeopatlaa - p.,..,......... -

Al'dlrOll 4e IIorraeba.
aar..._ • _"a", obll«Tbeta ao ..-tldrta _....,.._

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
CI A. WETZEL INDu�'rRIAL-JOIN'TILLE (Marca registo

recommeuda-ge para roupa fina € roupa commurn.

Exijam o Sabão"!!t-\)�O VIRG�.J �"l)A ��I'fD� WnzEL INDUSTRIAL
JOINV/llE
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Sío. encontrará

SSor'Q.am.bucan.a$
nas

os

Precos
.»

mais modernos
fixos

padrões de voile e tecidos
, fi

proprlOS
•

para prata
Côres Firmes

J. COSTA MfELLMANN
(Engenheiro Cívil)

Escritório Técnico de Engenharia
Projetos, Orçamentos, Administração, Construção
Rua Esteves Junior, 168. - Fone 733

FLORIANÓPOLIS

CIGARROS

Florianõpolis l' de Dezembro de 1944
.------_._---

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

ROXY Hoj e, 2� feira, às
19 horas

Eletrizante e .ensacional programo
duplo.

I Doís contra uma cidade inteira
com 10m.. Cagney e Ann She

ridann,
II Tragédia do Circo, com Hum
prey Boggart e Sílvia Sidney.

No programa: A mecanização e

Servo de Comunicações do Min.
Educ. Saúde.

Impróprio até 14 ano.

Preço único Cr$ 2,00.

4" .·feira no RITZ, o grandio.o fil
me:Mlle. FROU-FROU.

SFORZA RETIRA-SI:
Roma, 10 ·U.P- O conde Sforza

declarou que vai afastar·.e defí
nitivamente de tôda e qualquer
atividade política·

Precisa-se de 2 ou 3,;na
Fábrica de Móveis «I- Mo·
delar», rua Trajano, 15.

V'-4

FRACOS e

AN�ICOS
TOMEM

�nh8 Crelsatai
"Sn,vEIRA"

Grande Tónico

........................... 1............------

J
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o ESTADO Esportivo

FUTEBOL
Em São Paulo

. Em prosseguimento a serte final
do {(melhor de quatro». para o

campeonato brasileiro Je fut.ebol.
encontrarom·se ontem em S. Paulo
as equipes carioca e paulista.
As duas anteriores partidas.

realizadas no Rio. tiveram. os se

guintes resultados: no primeira,
empate de 1 a I; e na aegunda.
3 a 1 a Icvcr dos ca'riocas.

Ontem, porém. foram os paulis·
ta.s que venceram, pelo score de
2 a 1.

Concurso de Inspetor
do Trabalho

Estão aoe!tos as inscnçoes poro
o concurso de Inspetor do Traba·
lho. do Ministério do Trabalha.
Indústria e Comércio, promovido
pelo Departamento Administrativo
do Set'viço Público (DASP).
Local de inscrição: - Rua Felipe

Schmidt. 5. l ' andar. em F'Iorâem ô

polis. diariamente de 8,30 a 10.30
horas. exceto aos sábad09.
Encerramento: • As inscrições se

rão encerradas em 26 de janeiro
de 1945.
Condições: • Poderão inscrever·se

aandidatos d� ambos os sexos , de
21 a 40 anos de idade.
Ao candidato do sexo masculino

será exigida, no ato da inscrição'
prova de quitação com o serviço
militar.
Provas de seleção: - (a prova de

sanidade e capacidade física; h)
prova de investigação social; c I

prova de Direito do Trabalho; d]
prova de P"'rtugu�s e lavratura do
auto; e] prova de Direito Admi
nistrativo, Constitucional e Penal.
Provas de habilitação; - Mate

mática. Estatística e Econômico
Política.
�

.. ··· ...... " ......-_·
...w· .... • .........

França e Rússia
Paris. 10 [U. P.l - Foi hoje as·

sinado em Moscou, pelo gra1. De
Gaulle e o marechal Stalin. o

pacto de aliança e auxílio mútuo
entre a França e a Rússia.

SOFRE DE CA
TARRO E NÃO
OUVE BEM?

CR$ 0,80

Em Florianópolis
Com o elevado «score» de 12x5.

sôbre o Colegial, na partido ontem

disputada. <> esquadrão do Avaí
F. C. sagrou-se campeão citadino.

'"

Embora dedalcado de alguns dos
seus principais elementos. o "Cine
Coroados" impôs o "placard" de
6x3 ao .eu adverSlÓrio. integrado
pelos rapazes do "Cine RitzQ•

Estabilizador e transformador
Vende.se um. de I kilo watt, na

radação do ESTADO-

elA DE CIGARROS

SOUZA CRUZ

RITZ Hoje, 2" feira, às
19.30 horas

o aturdimento, provocado pelo
catarro, é muito incômodo e abor
recido. As pessoas que não ouvem

bem, que sofrem de zumbidos nos

ouvidos e padecem de aturdimento
catarral, encontram pronto alivio
tomando PARMINT - o remédio
realmente eficaz no tratamento da
afecção catarral. Pela sua ação
tonificante, Parmint reduz a infla
mação do ouvido médio, causadora
do catarro. E uma vez eliminada a

inflamação, cessam os zumbidos
nos ouvidos e a dor de cabeça, e

desaparecem gradualmente o aturdi
mento e a dificuldade de ouvir.
Parmint é obtido em qualquer far
mácia ou drogaria.
To<!os que sofrem de catarro,

aturdimento catarral e zC"'\bidos
nos ouvidos, farão bem expes-ímen
tando Parmint.

Encontram-se em Florianópolis
os srs. Eug�nio Pfister e F. Budai,
pintores, que realizarão nesta cio

dade. na séde do Democrata Clu
be. uma exposição de pintura pa
trocinada pela Associação Paulista
de Belos Artes. de que ambos são

sócio•.
A inauguração será às 17 horas

de hoje, com um "cock tom" ofe
recido a Imprensa e as autoridadell
locais.
Agradecemos o convite com que

fo:n0. _ disti�guidos.: _

..... __� • __ .... _ .v..r. _ • or. __4001 • _.

Exposição de pintura Em Atenas I Imigrantes europeu,
Atenas, la -U·P· O groI. Scobie. Rio, 11 (A. N.) - Segund

comandante das fôrças britânicas um vespertino local, o Conse
na Grécia. informou que a RAF se lho de Imigração e Coloniza
viu na contingência de bornbnr
dear os sediciosos :la «Elas)). que cão, respondendo a uma con

tinham ameçado a uao.e artilharia sulta das autoridades bahia
e morteiros contra a capital grega. nas. acaba de ínrormar que o

imigrantes europeus, dentr
das cotas anteriores e satís
feitas as exigências da lei

as de natureza política inter

nacional, podem, desde já, en

trar no Brasil.

Ciovêrno italiano
Roma 10 U. P. - O sr. Bononi

conseguiu organizar o novo gabi·
nete italiano, em que tomarão
parte 4 membros de cada um dos
4 partidos politico. atualmente
existentes no paill.

Casa Natal
A «CASA NATAL., rUI Felipe
receber: fo,rrudavel sortimento
nai" e partir de CrS 8,50. Aproveitem,

Fettl. de Fim de eno I

Schmidt, 20,
de sede., e preços

ecebe de

CONTRA BUDAPESTE

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.

MOllcou, 11 U. P. Urgente. - Fôr'
ças blindadas russas, num a88ajto
colossal. irromperam através da
cintura defenlliva de Budapeste.
chegando àll porta. da capital hún
gora, cuja quedo lIe ellpera para
dentro destas 24 horas.

William Powell e Hedy Lamarr em:

SUA EXCIA., O RÉU
com Brasil Rothbone e Claire Tre
vor num notavel filme da «Metro»
cheio de miatérios e sen.açõea ...
A hi.tória de um diplomata fran
cê.. que tinha sido deaignado pará
Embaixador da França no Brasil.•.
No programa: Reportagens da Fo

lha Carioca n. 30 - DFB
Notícias do dia

Impróprio até 14 ano.

Preços Cr$ 4,40 e 3,30

COURA CASPA,
QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

Contra Tóquio
Saipa:tt, 11 (U.P.Urgente) .- Sup'

Fortalezas Voadoras atacaram hll

je novamente a capital japoneSO
pela 20. vez em 12 hora•.

TÓNICO CAPILAR

POR EXCELÊNCIA

Veio de Moscou
Londres, 10 (D. P.) - o embai

xador da Grã-Bretanha na Rússia
sir Archibald Clark KCN, chegoll
ontem à tarde a esta capital, viridl"
de Moscou.

exeepcíe
pire IS próximes
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