
I Sforza tenta
defender�se
Roma, 12 (U, P,) - O con-

de Sforza publicou ontem uma Paris, 11 (U, P,) � O co

declaracão formal detenden- munícado do Supremo Q, G.

Ido-se da acusação bri!âniCa de IAli�dO a��!lcia que ,foram re�
ter exposto uma política em Ipell?OS vanos, contra-a,ta,ques
Londres e adotado outra na i nazistas. Na area de Dílligen,
Itália, O marechal Badóglio _ .por ,exemI?lo, \fr�CassaraJ?
diz Sforza - foi afastado do duas investidas da infantaria

I
.-----

govêrno, por exigência unâní- e �anqU!es mirmgos. Outros

Ano XXX I florianõpo;!s- Terça-feira, 12 de Dezembro de 1944 . M. 9268 me do Comitê da Libertação dOIS contra-ataq�es per�o de

Nacional. Em seguida, refere Saaresmugen tiveram Igual
---'-0. --.--------- -,-,------- -_,----

que teve uma conferência de �es�ltado. Ao p� dos Vosgos:
Se os russos Novas noll'cl·as da Gre'cl·a ��:�b��r�� ���. ����h����� ���������iS ��:�n�UI�a�al���

.

b
" 1

a maior foi empregada em �I�ad.e, de Thang fOI limpa do

lec arem o cerco I L -
, ,.,. •• "

'

exercer pressão sôbre êle pa- imrmgo.
M 11 (U P) - As Atenas, 11 (U. �.) ------:- TOl- britânicas imciaram um ata-

ra que isentasse o rei Vitor-
•

"

oscou,
d'

"

ehal Ma_lna-se cada vez mais evidente 'que de grande envergadura, Manuel das grandes responsa- Paris, 12 (U. P.) - O Pri-fOlcasrussas omalec
, "1 '" "EI"I, " d búrbí .

E'. "k' invest contra que os guerri heíros as ,para varrer os su UI lOS bilidades dêste no advento do melro xercito norte-amerí-lmovs 1, que mves em '

, ," d it 1 ,,' taí d At 1 1
,.

d t·' t 'aram na aí- na regiao a capi a, es- orien ais e enas os e emen- fascismo Assim _ conclue cano, que opera nas p ameies

�ll: ages� h �� I

doze kms ii' tão perfeitamente organizados. I tos rebeldes.. Acrescentou o Sforza ,__:_ seu repúdio ao nome de Colônia, obrigou os ale-

dela \ I
s �e :u�sos faze� I Calcula-se em 15 mil o total de

I "Evening S,tandard" que fo- do rei era bem conhecido tan- mães a nova retirada para asa capi a . s 1
1 membros "Elas" que se en ram enviados novos retôrços '

margens orientais do rio Roer.diàriamente mais de um mi-I
'

.
, h, bit dn -I' tr d" 1 's bí

to em Londres quanto em

'd
., "

durante contram nas areas a 1 a as las rapas o genera co 18, Washington Estão agora as fôrças do ge-IhaJr e pnslOnello�, I de Atenas e do Pireu. Corre' do que se deduz que a resís-
.

neral Hodges a 4 kms. apenasos c?mbat�s que vao

travan-Ique certo número de "Elas" Itência dos g,'uerrilheiros não Comprar na CASA MISCE da cidade de Düren, sôbre odo, a me?Ida que avançam. estão sendo concentrados em dá sinais de esmorecer. LANEA é saber economizar.. Roer, onde levantaram os ale-Presa mal?r, porem, esp�ram IÉpiro onde têm seu Q. G.o'
• _

mães sólidas fortificações. Mais�s rus,sos f�zer se

con�egU1remlcom,a�dante dos guerrilheiros Ra" pl*dO esmagamento dos nlpoes ao sul, o Sétimo Exército dofechar o cerco em torno de
direitistas o general Napoleão general Patch ocupou o gran-Budapeste. .Como se sabe, os I, '" , '_ timportantes efetivos que de-li
Zervas. PaI OutIO l�do,

sLro- Q. G, de Mac Arthur, 1� (C, P.) , __ Calcula-se entre 40 e
de centro de Hagenau, �.n ran-

fendem a metrópole só dís- leu-se que .em. Salomca a:s, l� CO mil o total d(') japoneses encerrados em dois grandes bolsões :dO na posse ,da �strateglCa re

põem para a retirada de uma p�s_ anglo-mdI�nas da �u�- i
na ilha de Leyte. A liquidação dessas tôrças deverá prosseguir Ide de comum�çoes da w:-la do

estreita faixa de território ser- mçao l,?cal ��tao �o0r:>eIaf � mais rápídamente, depois da tomada de Ormoc. Uma coluna Reno, a s,udeste ?a Fla�ça�vida por dois ramais da estra- com at.EdAM 'l,qt,ue e all,Ot nte nonte-amerlcana esta avancando daquel€ porto para o norte Etm n.umtelIOSOt? setores daf! ent co paruuo po 1 ICO exis en "

ibrar I ", O' 1
"

, t o- d 1 o' • 1 e onen a, iveram as orçasda viena-Budapes e.
A it

-

SI" I para VI rai (E\('lSnO go .pe contra a re aguar a. (O grosso (a� r d 'd f tar f tS.l uaçao e_m a om�a e ca -

forças inimigas, que já, estão sendo atacadas de frrente por ou- i a la �s e en ren �l ar es

Deu agora para I ma, Amas, nao st;_ ocu ta que tras tôrcas norte-americanas. abaixo de Limon. Enquanto isso, I cc:ntla-3:taques alemaes, que

engenneiro ! as fortças do gl?verno grb'ego1 tse i, outra ur;.idade marcha de Ormoc ,para o sul, fechando o cerco Inao p.re]UdICtarat� ,em dabsoluto.

) "E encou ram a 1 em a so u a .', d o' d 1 }.-, , 1 Ia pOSIÇao es ra eglca os nor-

,zunque� 1� (U..
P.

,

:-- , � inferiorid,ade númel'ica e que I em tOl no ,[) se",un o ,)0 sao /�,?�:e o.
te-americanos. A reação ale-tôda a sua. vI�a, Jamals

.. �IV ., 'a cidade está sob o contrôle " . mã foi mais forte no setor doHitler ?-ias tao. tranqullos,.' \
dos "Elas". .

San FrallC:l�co, 12 .. O qU�l'tel general das. basels nava�s I
Terceiro Exército do eneralIsto afIrmou hOJe, em

.zu�l-I .., Jn.polles�s, em )' okosuku
..
anunCIa a morte de maIs treze alml- IPatton, além de Metz. �mbora

que: um ,pBrs�nagem �e mdls= Atenas, 12 (D. P.) __ Sabe- r�,l�t=S J�l�on:ses ,.-- mUlto: deles. PJ:ov�veln�n�e na�, batalhas ,não c0:r-seguissem os alemães
cutI,:,el IdoneIdade, I e c e m_ se que o arcebispo de Atenas �,�l_O .l�a.\ au, 1 e�a( Jonadas ,com ,a, _1;1\ asao nOIte a.meucana cl�: ,reconqUIstar ao general Patchegado da Alemanha, E e� le da Grécia Mamikinos avis- I lhpll.as: Na 11s.ta de mo.Itos cltada. pel? Q. G, de Yokosu.ka fl ,ton um só palmo de terrenocla:receu qU,e 0. Fue�re�, l'.esl� tou-se com'vários diplo'matas gura. o �we-alnllr.a:nte Hlc�eo ��n�)" antlgo chefe do. S�rvlço de: admite-se, contudo, que �de er;n Bergho�, satlsfeltlsslm e agora está em contacto com lmpl ensa da Marlllha de, G,!:lla Japones?" o qual, alll.da a 4- de,

avanço do Terceiro Exército,da vI?-,a, dedIcado ao estu��, os chefes das armadas "Eras�', o;ltubro ,v.assado, .te,�Te..oc,aslao de anuncIar a morte d,e

o.
utros Ina ,di!eção do Sayre, foi tem-de mI: ab_?lantes p.lanos de :le-I procurando encontrar soluça0 �ete al1l1ll am.tes lllpOlllCOS.

_., __ poranamente detIdo.
co�stluça� .

das CIdades, el'_lpara o conflito. Pessoas che- ,- _ _

nlas destlUId�s" Um verdad
._ igadas ao arcebispo dizem que Os parceiros Este nao fOI

Iro e�tad?-malOl d: �ngenhl.enl_1 as .negoc�ações desenvolve-�ed. Iln�o�Oda�O ••• Dr Artur Pereiraros ladeIa o Fuehrel, ,?uv ._ jsatlsfatonamente. Um dos 1111- O crIme R.IO. L (A. �,) . o >1('ademico'
'

d? os c,onselhos de sua mt'l:ll Inistros da "EAM" Elias Thi- Lo d' 11 (U P _ A "
_

Cláudio de SOllSU! !-I('nha d(' recebei' e Oll·ve.·ra Içao" sobre alta engenhana .. , "
n Ies, ,.) Ia

t I t' , b' d (le
'r

.

d t' " c'as I nmokons, renunCIante, suge- dia de Tóquio anuncia que o
lima cal' a (O [l,n 19O !'In ulxa 01' )

ermlna as as con elen 1 , ,

d' b' Brasil em Huma, (I flcwdêmico M8- Clínica Geral de }\dulto.
Hitler pede o último exemplar I��lp�i���� mfni���� I;�� ac��= :i'i'�la�o tl�COU f�l�gramas �?m galhães d(' Azere(]o, qUE' foI apos·cn- La������;o dadecr�:J�:e.

Ido jornal "Voelkischer" espe- ditar que pode rest�belecer a Id
1 e� � .

USSO lfl:l P.a� �o 1�0 tado ,hú anos r prefe)'ill e(l1llltinunr clínicas.
cialmente _editado para êl�, .e i paz e criar um govêrno está-! l� eICel�l?ta am,:etlsartlo Naa residindo na ItáUa. Em torno do ex- Consultório: rua Felipe Sch.
no q aI nao aparece uma um- .a lança mIl r eXls en e. I r1' J I' 1 I

." midt, 21 [altos da Casa Pa-
ca ut,· �o'bl'e a guerI'a Na-o ivel até a realização de um ple-,mesma ocasião, falou o cha'n- li) omat,�, :w:vla comp (' o lllls,tet11o. raiso). das 10 30 ã. 12 e da.

I'

no ICIa ;; .

. biscito.

I 1 " 'Sh' , -M't P -
lJue a miSSIva C'lll apreço vem (e IS ã. 18 h•.e preciso acrescentar depOIS �,

ce e1 )apones 1ge 1 SU, a
<1'l1('O)"U' 'i'\a carta Nr diz' "Cul1si- Residência! rua Vise, de Ouro

disso, que o homem está com- Atenas 12 _ Uns 200 g'uer- Ara. afIorn:art qlueha guerra na
d'ero �'{:I'(�f:dei�'o l�1ilflgre ',;lão· �er Preto. 64.

IPlet°1l'Y'>ente louco - segundo . . '- ..' Sla nen a c egou ao seu
.

I d I l' Fone: 769 [rnonuaIl
. ""f'"'" t d Z " ,nlheIl'OS estao entrmchelra- 'I ponto culminante. Os aliados SH () in('oJ1lo ae o pe os naw;tas;

o lU onnan e e uuque. 'doo' na calI'na de AI'dI'tOS en d' t
. na!) hci, sequer, g'J'aç�ls a Deus. fa- =����������===-

, . _' __

',
"

,
-

- ISSe - es avam anSIOSOS

LOJA DAS CASEMIJ;{AS qu�nto oUtl:os 100 Te�istem ,por terminar a g,-:erra q�anto
lado com Cfualqu('l' um deles". A orquestra da

Linhos, tropicais e casemi�!mals ao n�lte',onde est�o �o-la!lteSj mas o.Japao con�mua- Cir(ulou com Quarta Frota
ras de todos os desenhos e pre_!I?CandO mmas, .2.00" malS re-1na l�.tando, fle.1 à,�.ua �hança. novo nome

Hio, '11 (A. K) - Amrmh5, :nosso

ços só na Loja das Casemiras, slstem de �lma 19reJa situada, ConSIdera-se slgmncahvo que público l('rú oportulIlida'(](' de apre-
_ Rua Cons. Mafra, 8-A. 'na. J?a�-te oeste de Atenas e os não tenha sido divulgado o Aracajú, 11 (A. N.) - Cir- dar raro Q('outcrillH'nlo arthtico,

bntamcos os rodear�m com I teor dos telegramas trocados curará hoje nesta capital o 'que eonstitlÜi"á por cel'to ii apresen-

Fraup.a e RorsSI-a a espel'anç� de venc�-los pe- entre os três dignos parceiros. novo órgão da imprensa o !ação. entre .nós, pela primeira! vez,
" ' la fome, VIsando aSSIm pou- "Diário de Sergipe" o qual se- de \UH dos mais famosos con,iutn,tos

París, 12 (U. P.) - "O pacto par o templo. Fér.·as "oletlOvas rá dirigido pelos senhores João orquestrais da Marilnha rios Estados
assinado pelo marechal Stalin * tJ Maynard Barreto e Mareio Unidns, a lmnr1n de ('ollcl'rlü da
e o general De Gaulle renova Atenas, 12 (U. P,) As Hio, l� (A. i\,) - Os ope!'úl'ios Rolemberg Leite. O apare' Qual'ta Fl'ota, sob a d4reção do
a antiga aliança de duas gran- baixas nos disturbios ocorri- da fúbric8 de tecidos dt, PHropó- menta dessa folha está sendo l1l[lt'SÜ'O llarl'� Grt'�nfcld. O rcfcri
des potências continentais. dos nesta capital e nos com- lis, no flisll'ilo dl' Caseatinha, ('!l- aguardado com grande inte- rio conjunto musica,l integrado por
Constitue uma das principais bates entre a "Elas" e as tro- trarão em férias coleilivGls, (le 13 do rêsse pelo público. O "Diário profissionais atualmente servindo
garantias de que dispõem as pas britânicas foram de 1.500 CO(Trn!e a: � de já(H'il'O. l'lI) 1l0!llle- de Sergipe" é o nome que to- ,1s fôrças armadas dos Estarlos-Un,j.
Nações Unidas, para a pres-Imortos e feridos - segundo nngem !Js festas de NllJl�l c .\nHl mou a antig'a "Folha da Ma� dos, ofl'l'eCl'I'ú ao público uma alHli
servação da paz por que se anunciou esta tarde uma fon- Bom. f', fi jJl'jl11ei'l'a \'eJ. ((\lIP. isso nhã", recem-adquirida pelos ção' esp('eiaJ, com a execução de
batem". Êste foi o comentário te governamental. Os melU- i)('orl'(, no Brasil. referidos jOlTIalistas. r1ássicos c modernos, I1Un,l pl'ogra·
hoje feito p€lo jornal de Pa� bras da "Elas" feitos prisio- --

k
ma eaprie-hosam(mte organizado. A

l'ís "Libération Soir", ao ana- neiros ascendem ao total de Tóquio em completa «bl,ac -oul» handa de eoneêl-to da Qual1ta Fro-
lisar O acôrdo franco-soviéti� 25 mil. ta srrá apresl'l1fada pela Escola Na-
CO, que considera "a maior vi- * vVASH1NO'rON, 11 (U. P.) - O Q. G. norte-americano ciüllal de 1IúsicH, em cu.i'O auditó-
tÓl'ia diplomática da França". Londres, 12 (U. P,) � As em Raipan não comenta a informação da rádio d.e Tóquio, de rio chmi u1Il21nhã SNl psp('bklllo.
Ao mesmo tempo, os círculos últimas notícias sôbre a situa- qu.e Super-Fortalezas Voadora,s, com base nas Madamas, aJta
franceses bem informados pre� ção na Grécia, foram veicula- earam em duas vagas a capital japonesa, 'na noite de ontem.
izem uma próxima entrevis- das pelo jornal de Londres Mas Ulll aviador, que pa,rticiptotl dum,a d3!s úl,umas incursões,
ta de De Gaulle com o presi� "Evening standard", Segundo refere que Tóquio vive agora em blaçk--out oompleto! t�lUel'O"
dente �,'ooscvelt. informa êsse j01'l,'Vi\ll as trop�s $,a, de l).QY�!;1 �ta,q,u.�\i\-.

o
Na frente ocidental

A esquadra britânica do Partfieo
LONDRES, 12 (U. P.) A GRÃ-BRETANHA ACABA DE ANUNCIAR A CRIAÇÃO DE NOVA E PODEROSíSSIMA ESQUADRA
DO PACÍFI(�O, DESCRITA COMO SUFICIENTE PARA ENFRENTAR. SoZINHA, TODO O RESTANTE DA FROTA JAPONEk
SA; POIS É CONTRA O JAPÃO QUE DEVERÁ SER EMPREGADA ESSA FÔRÇA, A QUAL, SE NECESSÁRIO, OPERARA.
SOB O COMANDO SUPREMO DO ALMIRANTE NORTE-AMERICANO 'NIMITZ, OU DO GENERAL MAC' ARTHUR. A NOVA
ESQUADRA BRITÂNICA TERÁ SUA BASE NA AUSTRÁLIA. PARA TANTO, ESTA úLTIMA OBRIGOU-SE A FORNECER,
ATÉ JUNHO DO ANO VINDOURO, SUPRIMENTOS, INSTALAÇõES 'E SEHVIÇOS, ORÇADOS EM 68 MILHõES DE DóLARES.

o ilLUS AlSTWO IHiHIO I)]� S.\ STJ. ('A'fA1UNA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

CASA MISCELANEA distri.
buidora dos Rádios R. C. A.
Victor, Vávulas e Disco. - tRu�
c, Mafra,?

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



(}) Papa e
n, '� J·udeus s t: c r l{ S ,1 I S
1U ..., BrI.ItL\

'H]lJ() HOHIZO.'l'fJ<:1. m(J,res. 11 (D. X. S.) De ,.'LOHJ.\ .OI'OLJS - Buu 'J'l'ajalll), :l;õ

ac, ;';jo com uma revelação feita pe- \��?!l;��}.z�o
lo :(,rnal "The Univcrse", milhares I Vl'l'óHU
de judeus prestes a serem massa- E 8 C R I 'l' õ R lOS
crudus devem as suas vidas a pron-

f '8"{P. l)hiJlópolis Y San to ,l,!tf>nio do
(.l u. c Auip.u-o, no hl'Ot:'1I1o dI' :\IJnas

l'a in ter vcnção dó Papa. Este Jato
foi naruado pelo Arcehispo Gri íf'in,
por ocasião de um conselho de cris
Ei(. s e judeus, realizado há pouco Incsl a cidade. Solicitado pelo Con-
gl'i";SO mundial judeu, reunido em

fi G" de jumho do corrente ano, para
Hll(liar UlIl apêlo feito ao Papa, no

xer ! ido de intervir em favor dos
.iU;I(,US húngaros, Monsenhor Grif'-
j in !'c(,l'!Jcu a esse respeito 111l1a

In:s,)()sla do falecido cardial-secre

I'�i'; I do Esl.ad.o de ':aticano, redi-lglLi' nos seguíntes termos: .,Asse
glll'li a Y. Excia, que a Santa-Sé,
1)('1' intcrmódlo da Nunclaturu em I
Bt .. lupcstr-, nada deixou de fazer e i
ai ,h, está empreendendo lOdOS os:
cs .'rç'os possíveis no sentido de
,1Ij',i:fl' a sorte de todos esses [u
d('l '\ sn['rerlo!'(:'s". O êxi lo desta in-
! ervcnçâo pôde ser conhecido por
1111\:1 carta enviada pelo rcícr.ido
Congresso ao Arcebispo l;riffin ,e

11[( uuul se diz: "Estamos profunda
mr-ul e gratos a Y. Excia, por tudo
quanto fez no sentido de aliviar os

so ivimcn los dos nossos irmãos
ameaçados (le morte na Europa.
Acuhamos de receber despacho do
Sr. �\r�'rI'Oll Taylor. de acôrdo com

o .jnal, melhorou considcràvelmen
te a situação ua Europa. Estamos
certos de que essa encorajadora
mensuzcm roi em gran de parte de
vida aos esforços despendidos por
Y. Exeia.".

2

I Ouro par. Denlh!••

I 2:n���!:t�! �J�s�o g:!���)
Gr. Cr$ 31.00

Pedido ao
I DEPOSITO DENTARIO

MASETTI
RUA SEMINARIO. 131 . 135

RUA MARCONI, 44 S. PAULO'
que enviará lista de preços.

L�vrando O POVO
da exploração
Fortaleza, 11 (E.) -. A Pll'efeitura

local "'stú disposta a comprai!' e aha
ler ga(!o por própria conta para sa

tist'azel' o consumo da pop.ulação e

livrú·la da desmedida exploração
dos mal'chanlt's.

o iSTADO-Terca·'e'ra; 12 da Dezembro �. '944

BANCO DISTRJTO FEDERAL A.s.DO
,\ G 1': v (' 1.\ S

JJ:S1'.\DO nA BARl,'
Suhrél')OI' (Ag{�llc-lê.l I'l'bana)) llhéu:o:,
Itabuna e Jeq uí«,

( /\ I' 1'.1',\ L HK\ LIZ:\ no F; H I�S:EDRVAS - ü'$ 22,;;OO.Uoo,oo
I�S'l'"no llJ.: }fl:\,.'\i:' (mn.1IS

...\uc[J'C"I:ln(lla. (':U'JllO do Hio ('lar'o,
J'JJ6i ::\.i.(:�1Idf'l-i, Jn iz de 1.;'61'<1, La \ t'as

" Olhei"".

f;;ll(iCl'ê�'o tele,gl'áfit'{I: li .,\, x B I n .\ L

i'onnESPO.:\lJK'i'l'ES I,,;\J 'l.úllAS . .\8
Pl�.'\(: . .\S no ".\iS

irn:I{,S . .\L K\I L\STXLAÇ'.'iO: l'üRTO
.-\LEGRE

ES'J'.\OO DI<, 8.\0 1' .:\n,O
Lapa, ,:Uooca, Pauta Hou ....a, Sal! f� .'\ nn,
Santo Aruaro, S ..lllf"O .\ulll·(\ (�lg('1I('i;I�
urbanas de Hão Pau..lu) (' Olll'iJlho�.

l{ 1 �) D I� ,J .\ S J': I H o
A SI';J{\'TCO no CO)H;I:('JO 1;; U,\

L\n{S'fHl,-\ DO m:.\SIL.

I!I,IO
:ft-.l:!

1(141
:H--12

1H-!:!
:;J-1:2

I!H:I
:31-l:!

11)44
30-ti-------------------,--------

Capí ra l rei) lizarl o ",UOO 10 non ]·:;,00(1 l.'U)()O i.i.oco J ",flOO
AU1l1CnLO subscr í«: ln. ii 30 '6

!,:;,OOO I �,,()()O
Ln t radn s de �Llb:-.{'f'ir.ort:s re la tivas ao au mento do c.upit ·,tt autortzado pela

assemntéía oxr ranrrlh.ár-ín de lB-5,-:LL .. , ..

:20,IOt)
Reservas

J:--.() z.: no ií,::O()
Emprésr ín.os 1,-, IiOO bl),] on 1,),),000 31R,SOO
Caixa e Banr-os �,1 00 In,OOO 101.�üO SO,()!I(l

'iW:WO

í;J,EiOO 217.l()() -I()O.SOO ·12(j,OOO
l.'iOO (UOU 1 D,IOO

;·W'l,JIJO

:l7,JOO 2,'j.700

10:1.400 ,8-1::,000
____________ I

nOAS '1'.\ XAS nE .H'ROS PAR\ m.,:s('OV1'OS - H EI)()SITOS _.- l',·,,--S,-Sl--;-S-------
-----_.- -_'--

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

J,,,,, bes. 'J lE. 0<. S., - A jH,Idústriu br.itúnica do vidro vem de
IDr. Guerreiro da

Fonseca
MÉDICO

Avisa a seus clientes e

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

I1945 e fixará residência

.

em Sto. Amaro.

frente

I·
� . '. I Ftortenôpolis

,
. __ . Telefone 1448

nnRTOnoP�TOLOG!C�5 SAHTA CATARINA
...

Dr. H. 6, S Medina Ferm, Narbal Alves de "

OU!!!!
i!I Farm. L. di! CosI:'! AvUa

ao

proríuztr U111 l"idro para [anela, de
fabricação especial, destinado a

ruum I (']' uma temperatura fresca nos

I inil'rior('s das casas dos países 11'0-

picais. As janelas rie vidro comum

l eiu dp se]' protegidas por cortinas
de pano Ol1 de madciru Iannnuda.Exames Anátomo· patológicos.

Diagr,óstico precoce da íp'avidez,
Sôro-díaqnóstico.
Hematologia
Coprologia.

Bacteriologia
Autovacinas.
Ulhamicroscopia. IOuímica sanguínea.

Análises de urina.

nas l'egir,cs quen! ('S, afim de que o

ralo]' não passa ntruvés do vidro,
O' novo prorlnto. entretanto, deno-
JIlinado "CaJorcx". t'O]1serya no ex- "'ERRENO Vende se um,
lerio!' 80 !)o]' ccnto de caIm. Expe- I de esquina, na

l'i[.nl'ias 1e\:1das a cubo Da l'nlver- Av. M6uro Ramos, com 15,::0
si d<llrlc' de Colombo l1l0straram que df' frente por 40 de fundos.
o calo]' qlle :1trn\'cssa uma clHI"a- Preço: Cr$ 12000,00. 101'01'
boia eOlllUlll fica reduzido a um m�ções, na rua EmÍ'Ío Blum, J 3
lêrço no ('a,so da elaraboia feita ele v . 5
"(;alorex", Os testes J'E'Velar:1111 tam

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

bé.lll ([ue o "Ca]orex". tem a excl'-,OUARTO
lente propriedade de afastar lllOS- 41A.

.
'" luga-se no c�nt!o, com pen-([l1ltos e outr<.lS fllsetos. veniIctm-

f Ihsão. para casal sem Ias.dn-se () fMo nU111 matadouro onde, Inlormações neste iornal.depois ela instalação dêsse ,vidro
Sv 5

Serviço de tranafusão de aangue, Vacinação anU-diftérico
(CRUPE) cem próva de Schick.

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

�\gradecimento e Missa
Espôsa, mãe, filhos, ir'mãos e cunhados do fale.
cido INOCENCIO MANOEL ALVES. convidam seus

parent.es e amigos para assistirem à missa de 7'
dia que mandam rezar no dia 13 próximo às 7 ho.
ras no altar de N, Senhora, na Catedral Metro-

politana. Outrossim. agradecem a todoll que enviaram cartões. te1e- nas janelas, as 1!l(lsca;s ficaram
gromas e flores, bem como aos que o acompanharam à sua última gral!H!eJ1lc:nlc reduzidas.
morada. 2 v 2 , .. _ .

.

I
i 8�b�;![S-p,��-.,

que o fará feliz e lhe será
de valiosa utilidade? Escreva

PROCURA SEFuncionará, novamente. dt"onte os meses de dezembro e .

,." Upmarda 'Caalu�a.J. aneiro, o CURSO DE ADMISSÃO DO PROF. CASCAES, êste I a: Soares. Caixa Postal, 84,

I•• Niterói, E. DO RIO.
ano em colaboração com o prof, José Warken, ambos profes- •

• ...;; gar, de preferência no centro
sorea do Colégio Catarinense. -

Mensalidade de Cr$ 5000. R d
da cidade. Para casal Sé m fi.

Matrícula aberta, diàriamente; das 18 às 19 horas, no epOV.lê n O lhos. Intormações nestél Reda.
III Cu.rso de Humanidades, na ....uu Trajano, 36, ou no domicílio OS lagos ção a J. M, S, 10 v. -1
• dos respectivos professores· Rio, 9 (A. N.) - Os lagos do

� NOTA: A primeira mensalidade será cobrada no ato da Palácio do Catete e do Guana-matrícula.

II bara vão ser repovoados. Nes-
·,$,)'lm:.. ...--------IIII.Q!-----------....

se sentido o chefe do govêrno
autorizou o comandante Ar-

HOTEL DAS CALDAS DA IMPERATRIZ mando Pina a realizar estudos
e destacar os peixes que deve-
rão ser lancados nos mencIO

nados lagos� dos parques de
ambos palácios presidenciais.

GELADEIRA
• Vtnde·se' uma, elétrica, de

t,20 x 1.60, funcionamento per·
frito Ver e tratar no Bar S,
Pc:dro. 30 v 7

Curso de Admissão
AI" série ginasial

Quer vestir-se com
contôrto
elegância?e

Procure Q

VENDA DE ftLFAliJARIA
MELLO

MOVEIS
Quartos completos, para solteiro. com 7 peças, estilo

moderno. Camas de ferro para casal e sólteiro, com lastro de
�T'&me, bem como mUitos cutros acessórios pertencentes àquele
Hotel. llilla�dl-o Nesta redação se

.t."fi. informa quem de,
à sda comprar um aparêlhu de
rádio, se possível, de marca

, "Philips".

Quem deseíar vê-los e obter infofmações, d;fija·se
estão expotos.
O PROPRIETARIO,

e escolha o seu figurino.
Rua Tiradente 24I

Rua Felipe Schmidt, 39, onde

i ------------------------

Convídamos os srs.' Comerciantes a

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

SEDAS, com rico! e modernos padrões,
lÃS, próprias para vestidos e casacos,
CASEMIRAS e TECIDOS em geral,
recém�chegado.s das melhores fábrica s
do país.

I
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.!!!a So�!�!J r:'------A-CO-BR-A--E-S-T-Á-FU-M-A-N-Do--Ç
...

Onde estás.
felicidade ! ...
l;;ncontrei,le num cantinho,

tão pequemjna ! Estavas esrnirra
dOll,ha, num montínho '

Trouxe-te junto a mim e pce

palrei para ti um lugaJrz�nho no

lH(\U coração. Mas, oh! alli não

cnbias. apesar de s'eTCS tão pc
qn\(\lÜna. Pre[}<lirei, entào, um

quarto I,argo e claro, c, ali, a se

te chaves, te cncerrei ; não fugi
J'Ús, I'e]i.cida<!c; aí estás bem

gua,rd,a!((a' !
Os tempos passar-am e a f'ell

ÓOi.H!C comigo mnruva.

:\Eas, IIIll dia. Iulta dela senti
c, no quarto a fui procurar, Abri
a porur, mas, ai! o quarto vazio
estava, a .imlela aberta e o tél o
a't'l'omhado!
A Illi,nlm felicidade 011 foi I'OU

b>H[a ou Unha fugido! Andei por
vasto [,'lllpO, sernpr« à sua pr-o
cura. Foi ;ili que (,O'l1lpl'eNHJj [)

lllgjar que da ocupa vn em mi
nl;a vida.
l'm dia, ao dobrar uma esqui

na, ao longe a ví. Coz-r i em seu

encalço, mas qual! Ela corria
também (' se a�aslt'a\'a cada vez

mais de mim.
Por fim alcancei-u e ela a sor

rir 1lH' disse : "Porque não vics
te a.nl es ii m im h a' procura, eu

ansiava por li".
E, agoru, dia é minha, outru

vez ; andamos de mãos dadas,
Nada de quatros feohados; que
ro vê-In, l' junlo de mim.
Oh! Fclicldade, tu �s tudo! Uni

g uási nada! , ..

P. Alegre, Novemhro, 19.!.J
Elena Renaud Braga

A :srVERSARIOR

A efeméride de hoje assinala o

aniversário do sr. desembarga:1or IErico Torres, venerando. figura da
nono sociedade.

I
Transcorre hoje o natalício do

111". José Francisco Glavan. ativo

representante comercial. qu-e gozo

de largo conceito nesta praça.

A srita. Ivonete Táboas festeja I
hoje sua data anivel'sárie. I

Hoje foz oncs o sr, general Goes I
Monteiro. I
Decorre nesta dato o natalicio

da sro , Darci Vargas, espôsa de s

excia. o u. dr, Getúlio Vargas e

digno presidente da L. B., A,

MISSAR

NOIVADOS

t
I CASA MISCELANEA distri·

buidora dos Rádios R. C. A,
Victor, Vávulas e DiscoI - tRue
C. Mafre, 9

, ,

Rua

NA

Conselheiro Mafra,

I

rl

, ,

o .. 9

L.----------------------------------------------�
Clube de Coopera�ão

Cultural
Conforme se desduz do Relatório

apresentado pelo Díre'tô-Io e relo
tivo 00 ú.ltimo Semestre A2 :ninis·

I
trativo, os Círculos de Estudos do
CCC perfizeram um total de 68
trabalhos. no período que medeio
entre l

' de junho e I' de dezem-

!
bro do corrente ano. o que coris

titúi eloqüente índice de atividade
literária.
Os novos Diretores do Clube,

como ficou sublinhado em plata
forma lida no I" reunião da sua

gestão, não permitirão se arrefeço
o sadio entusiasmo com que von

auardeiros do juventude estudem-
I til florianopolitano se vêm odes-
trando no manêjo do peno e do

I palavra. E a 35" tertúlia, pelo nú
mero e feliz êxito dos trabalhos,

I foi um auspicioso prólogo do se

mestre principiante: «A filosofia e

o 14 de julho», Arr:aro Seixos Ri
beiro Neto; «As diretrizes do Dire
tôr io». Dante Martorano; «Filho
ingrato da terra». Renato Ramos

1 da Silva; «Quadros do guerra».

I Roberto
M, de Lacerda; «O fim do

Muitas e sinceras felicitações Te- estado». José Medeiros Vieira. Me,
ceberd., hoje, pelo transcurso do

I moraram-se, Ilinda, o 53' orríver-
seu aniverseirio, o se. Antônio 'I'o sário da morte de D. Pedro II.
vares à'Amoral, ilustre vice·cônsul mais os ef"mérides de José Boiteux
do República Portuguesa, Covolhe í- e Fausto Barreto.
ro de fidalgo trato, que conta I Hoje, às 19.30, no local eostu-
muitos relações em nossos círculos \ meiro, haverá outro seroado do
comerciais e culturais. tem sido I CCC,
•. s. de.tacado elemento do obra M A I L LOT I ---------------

�reia�Pd�xti���� ;�;�:g�:&��as pá II ALVARO RAMOS
'I'rnnscos-re hoje o on;••"."o doI �1:'6Jf6EH' CIRU�GIÃO-DENTISTA

Brita. Zélia Ramos. I •�"
J Se V, S. precisar de linhos,

R V· M' I 18" casemiras e outros tecidos," ta-
Completa hOJ' e 12 ano.s o meni

-,
: Q U A L IDA O E ua Itor ene es, ísít 'Lo' d Cça uma VlSl a a Ja as ase-

no João Optsaku _}uni.cw- Aceitamos encomendas . miras, na rua Cons. Mafra,
AGÊNCIA: '--�==============================================�Casamentos:

I
Rua Padre Migyelinho, 23

Hoje, às 16 horo�, no r,esidência F L O R I A NO P O LI S I

de sUIil e.cma· ge�utora, V1UVa Ma- \

Iria Clementina Lopes
.

Fernandes, I D.
-

--

na rua Bocaiuva, reahza-se o

en-, lVerSOeslace matrimonial ,le sua gentil fi-
lho, srita. profes!ora M�rina, com

I
Sexto-feira. dia 15, no Cine O

o nosso prezado corrteer
ô

neo sr.dr I deon será levedo a efeito um Ies
Newton Brüggemanr;' ,químiCO i:;-! tival' de tela e �alco, em hOmEln�
dustrial. No. l�c?I 1n�l�ado t�r.ao' gem à Federação Catarinense de
lugar as ceram orucis c ivil e lehglo- Desportos. Na parte cênica, toma
sa. Ao jovem par,. f.ormulamos vo-

rá parte o [overn e aplaudido
tos de perenes fehcldades. "chansonnier" de rádio Milton Mo

reira, com a colaboração de des
tacadas artistas locais.

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

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

Uma visita é de interêsse para V. SR

Faca
•

DAS CASEMIRAS

f:.oJo homem Jistinlo e eleqanie

DO
------------------------------------

EDITAL
Acha-se publicado no"Dia

rio Oficial do Estado", de 12
do corrente, a Concurrência
Administrativa, para o ior
necimento de Gêneros, etc.,

para o Hospital Militar de
Florianópolis.
(Ass.) Dr, NEWTON LI

NHARES D'AVILA, 10 Ten,
Médico resp. pelo Tes,

2 v' - 1

Amanhã, àli 7 horas, no oltor .-_ ........ .....,..--.- .... -.....,.�

de N. Sra .. na catedral metropo· i Lira Tênis Clube
litana, rezar lIe á missa paIo eter

no descanllo do sr. lnocêncio Ma
noel Alves.

Em Joinville, com a !!fita. Dind,
filho do sr. Ernesto Torres, fun
cionário do Depto. dos Correios e

T I, f
.

t
"

sr
I Programae egra os, aJus ou nupClas o
'IJoão Pinto Ferreira, funcionário do

, .

H, Jordan & Cio, daquela praça. Bach ... , .... PreludIO e Fuga II
B(-'�1h()\'en .,. Sonata PI), 27 n. 2

F'llle2hnelltos:
- - -

F t 't 1 Chopi.n ., .... 4, Prelúdios
aleceu ontem nes a capl o o sr.

(,I' 3 E t d
Hildebrando Barreto, alto fUndO-j

,1O1l111 .•. ,.. s u os

ndrio aposentado do Tesouro Esta-
,\ 'I ,""

- - -

dUQl. O entêrro sairá do casa

.mor',
' . .\:'�s�i;�)b(; ,. A pequena bailarina

tuária, na rua Saldanha MarInho, (";ll�I-I'I' JOIIO'O
h '10 h C 'té '" .... , . '"

.oje, as, oras, para, o eml .

F, :\!r,nlpOIl " Jovens lHl jal'dim
TIO do Cidade de S. JOlle. J.isz[ S, Francisco sôbre as

ondas.

o PRECEITO D1AtAs unhus , principalmente que.n
do crescidas e mal tratadas, con

têm impurezas e micr6bios pre
judiciai� à saúde. Êsses micróbios
podem penetrar no organismo
quando os dedos são levados aos

olhos. ouvidos, nariz e bôca, deter
minan do os mais variados infec
ções. Traga sempre oa unhas con

venientemente aparadas e limpos.
SNES.

LOJA

Oferece-se ��m i�;
IS anos para servir a balcão
de casa comercial.. Informações
e referências nes ta redação.

5 v. - 1

Vendem-se pÓrt���
na rua Conselheiro Mafra por
300.000,00; duas casas nos Co
queiros, para entrega imediata.
Preço, com mobüia, 26.000,00,
sem mobília, ZhOOO.OO.
Tratar com A. L, Alves,

Deodoro, 35.

Automóveis (hevrolet
Vendem-se uma limousine

1934 e um Double�Phaeton
1929, funcionando bem. Cartas
para esta Redação, para: (lAu'
tomóveis Chevrolet».

10 v alto I

Avelino T. de
Oliveira

Mecanógrafo, especialista em
consertos (serviços garanti.

dali) d"

Máquinas de escrever.
de calcular. de costura

registradoras. etc.
·

Juntamente com a "Oficina
Electra-Radio E N A L DA."

Rua Cons, Mafra. 79

Serviços garantidos!

Alldiçã.o de piano
da senhorita

Jamile Kal'an
Dia 13 de de�mlib.ro <1,(' 19.+4-
«[llarta-[('it'a) às 20,30 horas

ALTO, BAIXO,
GORDO OU MAGRO:

o UM
Enjradn fra([uea.da aos sócins do

Linl c às p(,�SDas admiradores da
UlIJ,SÍCa:,

TIRADENTES 7A
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I Natal!... Não compre sem verificar
-

os preços

I do grandioso Novo 80rtim en to recebido pela I

I Ca --;a" ROI]!"') anos I
I j ,b I

..
. c·

o santo do dia

-

Nossa Sra. de Guade
lupe, Padroe.ira Prin.
cipal da América

Latina
Onde est<í o Filho eSltá a mãe.

Assim foi quando os descobridores
do século 16 trouxeram para a

América a doutrina de Criato e

instalaram nos tabernáculos das
Igreja., a ]esús Hóstia. não tar
dou que aparecesse Maria para
mostrar os seus cuidados de Mãe
para com os povos conquistados
do Redentor. Em 1531, apareceu
Nossa Senhora a João Didico, re

cemhatizado, no alto de um ou

teiro perto do México. e mandou
o ao Bispo da cidade. o célebre
João de Zumarraga (o mesmo que
fundou a primeira tipografia em

tôda a América) com a ordem de
construir urna igreja no lugar do
aparição. O bispo não se mostrou
muíto crédulo. Pelo contrário exi

giu 00 neófito que pedisse a Maria
um sinal comprovante. João Did i
co tomou um dia por um atalho
para chamar um sacerdote à. co'
beceira de seu pai que estava gra'
vemente enfermo. Ei. que Nossa
Senhora lhe aparece pela terc.,ira

vez, lhe diz que ficasse tra.nquilo,
pois que seu pai se achava com

pletamente restabelecido. e encaro

regou-o de levar ao bispo aa ro

sas que elo lhe tinha dado, opa"
flor de não havex:em rosa. na.quelas
paragens ásperas e em tempo ne

inverno. Espalha�do João perante
o bispo as rosas, formaram estas
o, imagem de Maria Santi8llima.
Os cidadãos cientes do milagre
cuidaram da construção da igreja
que nos tempos tri .. tíssimos da úl·
timo perseguição proporcionou tan
ta fôrça ao. perseguidos,

estampados chineses próprios para modelos
Chiang-Kai-Chek»

Rodiers - Tafetãs - Organsa - Chantnng ,. Sedas em cortes - Gabardines
- Jersei av'eludado p�ra vestidos, ell1 muitas eêres � Peter-jans- Bôls3S

M�ias - Sombrinhas e inuitas outras novidades.

Preços extremamente baixos

Rua Conselheiro Mafra 26 -- Telefone 1288

Apresentamos:
«Madame

h:�--------_II'l!Ia_------ Pj_X 111_

IMensasem
dO

1:1 Para as FESTAS DE FIM DE ANO, a

jg����:� �a(����p.) _ o

CASA PERRONE Presidente do Conselho dos

fi oferece à sua distinta freguesia o desconto de 10% em t6das as mensagem ao general hriga-
iI'· vendas à vista, durante a 2", quinzena de novembro e todo o deiro Maczck, comandante dat

mês de dezembro. Otima oportunidade para adquirir os mais la DI' ,;s� Bl i 1 d P 1 I' hin (\ ,-
I) I Corre J)

�.,
. v: ao ) iDC a a o onesa: ,a 1", ,"\. ".. e () v , 1(

mod erno s modelos de calçado para homens, senhoras e crianças, "Em n0111e do Oovêrno Polo- Vúr-ins ohras t' rca l izaçôcs da ad-
além de camisas, pijames, etc, '-lês euv io palavras de agrade- ministrucào atua l f'orain inaugura ..

;,.. Rua Ccnselheíro Mafra, 17 I cimento pela sangrenta, hérói- das, no interior do Estado, l'1I1 co-
...

ca e vencedora batalha trava- mcruoruçào no segLl.ntlo un iver-sárin

.------��������...�.�����_������� . da pela Divisão elo SI'. General, do g()\'('l'l1n do generall Renato Pin-

fi·.' --, INa Holanda na Norruanrlia, que tanto ('on-I lo Aleixo, destacando-se p,ntrc' elas

!TI t d d
correu para o resultado feliz a instalação do matudouro do .Es-

:' S a e a 'ver a e .
Londres, 1l (SIH) - Se- da luta. Prestamos as devidas tndo, ('111 São Roque, com capaci-

'�. • I gundo despacho de Estocol- homonagens aos heróis que I clade para abater 150 r-eses ('llJ quu-
!'.l Sapatos de todos os rn o del o s e dos tipos mais I mo, o semanário nazista ho- tombaram. Aos vivos, com o tro horas c dispondo de requisitos
� modernos 00 alcance das SENHORAS E l landês "Volk en Vaderlands '

seu general à frente, desejamos I modernos l' higiênicos. () gado, a
"�

SENHORITAS, por verdadeiros II informa que dez altos dirigen- futuros feitos brilhantes, pelos ser ati abatido. ser;'t trrmsportado� PREÇOS SEM RIVAIS' tes do partido nazista holan- quaís vinga reis as atrocidades, do sudoeste do Estado pela Estrn-
!.

-

• I dês foram suspensos de suas torturas e crimes cometidos 11a da ele Ferro Nazaré c, dali. a curno

� Não comprem seus calçados para as fp.stas de fim
.

atividades, até ulterior inves- Polônia, e, ao mesmo tempo, seguirú para a capital cm emburr-a-
I;' de ano, sem visitar a tigação de sua conduta, quan- auxiliareis a estes, que diante' ções upropriadas da Xavegac:ão� do abandonaram os seus pos- dos aliados e perante o mun- Bahiana, r-orn que estará, eiu parte,
!� «Tamancaria Barreiros» tos, fugindo para a Alemanha, do, defendem a. causa da Po- I

so luci o uado () prubleuun do abaste-

i� à aprox!maç�o dos aliados, A lôuia e seus direitos". I cirncnto de carne vcrrk- Ú popula-
i�l RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41 suspensao foi ordenada pelo ...............__

: ....._ ................... : '""--- ...... w çâo desta capital.
I"

I traidor Anton Mussert, che- IMerCena,.,a nazista
r� fe de minúsculo partido, cujos París, 11 (SIE') - Jean

I

O sr. FulgêncioCamisas, Gravatas, Pijames Pretrtlgla o 6ol'êrao --- ai

I
membros ficaram desmorali-I Champeau, redator-chefe do I BaUSi8Meias das melhores, pelos me- classes armadas, -

o� len. zados com a defecção de seus I rádio "Information Permanen- ,
Gores preços só na CASA MIS em "quiata·�olu.l.t.. (L chefes. Ite", estação emissora, que de- i·i Swnliago do Chile, lO (r, P.) _

C!LA NEA - RuaC. Mafra, 9 1). �-).
_ I pendia da Rádío-Parls, foi lo cx-prcsuionte de CLl!h>1., FlI'lgi'Jwin

�8....
"

Icondenado pela Côrte de Jus- Balista, seguiu de avião para An lo-MACIlADO & ClAs tiça do Sena a 5 anos de pri- fagasta, onde "isiotlwá as usinas cie

iI,'

CASA B'OUUA
AgênCiMa�l'�ze:pr-r�;i����o�� Geral

1�!O'in��i;��t��ecg� �°Y;;;::i��� .������� �;���bl:'B���'�a�e �'(}sset>'Ujr

: I Ruo João Pinto, n,5· _. __ .�
_

�
•

Rua FIO����!:��:�����in (Edil. ICARlAZES DO' DIA,j Pr6prio), Telegrama.: "PRIMUS�
1

I
Agentes no. principai. município. HOJE 3ã:teira HOJE1 do E.todo

l �:.���;t������a�:::�����;���v!�;: 11����;;�i:1;:[;i� b;il Ro"�lc�a�Clau��t�g�v��7agl�
! h' E e Rosalind Russell, no gigantesco fi'mA'.·'j lin 0, 25, no « difício D. Joaquim», pt OXlmo gas pediram autorização para �

1 ao cinema Roxy; a Casa Borba, que está apta a tradução de livros ingleses" Sob duas bandel-ras1 a venJer tecidos de algodão, em retalhos, ao - escreve o e01"respondente do

i alcance de qualquer algibeira. "Times" em Londres. em Bru-
I Linao estêlmpado mt. 3,70 xelas. O interêsse do públiCOI Voil mt. 3,60 se encontra principalmente na.s� h d 8

. \
C itas e 2 50 a 2, ° publicações que tl'atlam da Ma-
Luizines em côres, artigo bom mt. 3,70 rinha Real e da RAF'. O povo
CretoneslO , 2,40 larg, rot. 16.00 belga, dura'nte os últimos qua-Il> � » 1,40 » mt. 1 �,oo tro a.nos, não permaneceu ig-
Atoalhados (em peça) mt, 12,00 norante sôbre a conltribuição.
Cortes de brim para ca:ças, bom 6,00 dess:as duas ínstitt.uições hritâ-ITernos à m'arinheira 23,00 nIeas para uma libertlação mais

» de linho 22.00 rápida. Agora êle quer saber,
Roupas para meninos e grande quantida - pelos livros, como isso foi fei-

de de enxovais para batizados. B preços nunca to. Com o Exército Britânico Ivistos. que libertou a Bélgica não é
de surpreender que o povo bel
ga que.ira conhecer das outras
unida.des de serviço inglBsles da
mesma. forma que s€ dá conta

I qu.e
sl10 t,rês a contribuir para

a liherta.ção da Europa" -

..,·
· ,4 t.J.IIII!I;g;�f'III"'.�_t_ XP.!llw•.z_.. z'"'ZI _""""'CMZ_"II__MI'!Jf'I!..,.,..1OO&&O!'G__"""" If!I <I8�_ conçlue O �m're$,PQnde:ntf;!,

Um maladouro
moderno

UM
SÃO NOSSOS IRMÃOS (Nac. Coop.)

CASAMENTO EM BIKANER (Tapete Colorido)
Preços Cr$ 4,00, 3,00 e 1,00 «Imp, 14 aoos".

•

CIHE «IMPERIAL)
A's 7,30 horas

GRANDIOSO PROGRAMA
Cuy Kibee ('m;

Filósofo da

CASA BORBA

roça
-os 3 MosGjueteíroslt em:

Cavaleiros das Montanhas
Rochosas

NOVA FRIBURGO. A SUlCA BRASILEIRA
(Nacional Cooperativa)

Preço; (único) 2,oQ, Imp, Itté 14 lIPQ3

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MÉDICO
DR. SETTE GUSMÃO

crllWE DOS SEI{VIÇOS DE TISIOLOGIA DO CEl\'1'RO DE SA(JD�' E DO
HOSPITAL ":\EHIi:U HA,\IIOS".

.,

cur�o dI:' oPf',t'l:eíç()ar��e,l'lto no H�s.l�i�a.l,,�f\O .Lul?-. GÜ1;:Hlf:J, (je ��IO l--�,l�Jlo -:-- EX-8Slit
'flflO t!(J I JI.-,llLU to

,

Clemern e 1 �ll eH U , de Sào 1 a uro - Ex-ruéd ico interno degl' Sanatór-io de Santus. em Campo , elo .Jordào
rl,iSIL\ GW:,H, -: IH.'lG!lióSTICO l'Jai]COCE e Tlt.\T,UIEYI'il ESI'��CI,\ LlZ,llW

J.)AS OOE:\'('AS 00_ ,\PAJtÊLHO HI,SPlH,lTôJ{]O,
OPERACAO DE JACOBOEUS

COi\SULTAS: Diill'!a,ll1ente, das ::; ao u noras. CO.\'SUL'lulllO: l:{ua Vitor :lleil'eles. I,',
RGSlDF:::--ClA: Rua E,teves .Iún ior, 135 - 'fel. 742.

MARIO WENDHAUSEN
(I>rfJlo<z;orlo pela Faculdade Nac. de Mea:lclna da Unlverstdade do Brastl)

/)f-Inl""'" tio Serviço tI.. Cttn ica Médica do Professor Osvaldo Oltvetra, médico <1,

Departamento de Saúde
C ..J�IC/\ MEUIC/\ - M ..!�rla" lnl"n.as de adulto. e criança•. ('ONl'IlJl.:I'OlUO

• tlfl)"1 ,'11:1'4'1/\: !{UH .'cllpe 8c!))01dl n. 118 - 'I'el. 812. CONSULT.",S _ na� lI! h 11'1

DR.

UR. ARMANDO VALÉRJO DE ASSIS
()'" l'Õ"r>l�,)� d e Clínica l nfanti! da A;;;;;slência Municipal '"

de Caridade
(UNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS

(·",�!'I.·!'(lHIO: Hoa NUUl'. MM,hado... (J�rlHíclo S, Prancísco) , ron"
Consultas rias 10 às 12 e das 14 às 15 horas

Il1':SlDENCIA: Pua MarechFlI Guilherme. 5. Fllne 7R:l
11.!l"ICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

Hn81JltaJ
I
J

1.444 I

I
i

DR. BIASE FARACO
M"di('o - chefe do Serviço de Sífilis do Centro de Saúde

f)()I':;<':(,�AS DA PELE - SfFILlS -,- AFECÇÕES URO-GENITAIS DE
�mOS OS SEXOS - RAIOS INFHA-VEHMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 46
RES,: R. Joínvile. 47 - FONE 1648 li

DR. ARAUJO Fôrças dos Estados Unidos procuram franco-atiradores' nazistas' ocultos nas

casas de uma aldeia francesa libertada pelos soldados aliados,

I (Fôto da Intet-Americana para O ESTADO).

IH�OD-Ie-n-ag-e-m----�====���������
à Polônia
Londres, 11 (8, I. P.) - Por

ocasião da reconte reunião da

Associação de Professores Ca
tólicos, centenas de professo
res britânicos concordaram
unãnímemeute em expressar Ios seus sentimentos de amiza
de para com a Polônia. O 1'e

verendíssímo Davi Matteu, biS-Ipo coadjutor de Westminster,
lue presidiu a segunda sessão,
acentuou que os Católicos in-
2;le,ses 11ensa.111 unânimes que a

zeconstruçâo de uma Polônia
verdadelràmerete soberana e

independente, com as suas

I.ronteiras de. 1939, é uma das
n-íucípais finalidades desta
'Suel�ra. Os católicos ingleses
'amhém concordam que o úní-
:0 govêrno polonês legal é o

�OYênlO com séde em Londres,
representando os direitos so

'ieramos do Estado Polonês. O
:;1'. F'arrel, presidente da Asso
-íação, disse, numa declaração
:01"ma1, que os professores ca

ólicos da Grã-Bretanha farão
') possível para ajudar a ,re

construir uma Polônia inde
pendente. ('8111 as suas frontei
ras de antes da guerra, sendo
tsto de grande importância pa
ra todo o mundo cívílízado.

\ I"i:-;b t f'll h... do J>J'of. Sanson , (lo Rio de Janeiro
ESPECIALISTA

DOPn�n., e operur-ões cos OLHOS. OCVIDOs, '\ ALUí: e GAltG.\ '\i'i',\

Cirll"'"ô" modr-i-na ria GUELA DE LOBO, <lo LADlO Ll<:POHr:\'o (Iáb io e C('U

E!::iÔr8g'O�['Opi:1, LnlquÔo.:icopia, bl'onco:-,:copia para f'c<till',ac1a üe corpos e:31..r.:1.�11)üs, etc

COXS\:I,T.'tS: das lO "8 1.2 e fi,,, 15 ils lS ho1'''s
:[tua VitOl' Mf'irelt's. 24 - FOJle: 1,447

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oflalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 125H
HESIDf-:NCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. ROLDÃO CONSONl
CIRUIWIA GERAI, - Al(1'A CIRURGIA - l\lOI,.Ji:STIAS DE SENHORAS - PAR'.rOS

Formado Dela Faculdade de Me<lieina da Universidade de São Paulo. ond.. foi
Assistente por vár-ios anos do Serviço CiI úrg lco do Prof. Alípio Correia i"elo.
CU'Ul'gia do estõmago e vias bíâlares. intesti.nos delgado e grosso .. tiróide. rin s

Próstata. bexLga, útero. ovários e trompas. varrcoceíe. hidrocele. var-izes E' hérnia
CO]';SULTAS:

MS 2 àJi 5 horas. à Rua FeUpe Schmidt, 21 (altos da Casa Paraisc ). TeJ. 1.598.
RESIDJ1:NCIA: Rua Esteves Júnior. 179; Te!. M764

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta ci rúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
lBIRA�IA (HAMóNTA) - Santa Catarina

DR. MADEIRA NEVES
Midico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Gur80 _ A[)erlelcoamenw e Longa Prátíca no Rio de Janeiro

0I11'11!1UL1'A8 - ..ela manhl: dlarlamen� du 1O,30à.12 hs , à tar·de ellceptc>aoi
IIlb.doe, daa 141.30 la 18 bora. - CON8Ul,TOBIO: R.a Joio Pmto lL 'T. IIO'brado -

rODe: 1.4&1 - Re8lM.ct.: RRa Pr8tdea1.e eUlIUnho, �

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO I
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

rormado pela UnJTeraid&d. de Genebr.
Com prática noa hospital. europeull

Clln1ca m6diea em geral. pediatria, doen
II. do li.tema o.e"080, aparelho gen1�

urinArio do homem e da mulher
.....te. TMutOO: DR. PAUW Tl\V4.lUl8
CUra0 de Rad!ologl. Clfnl.ca com o dr.

Manoel dt! Abreu Campanarlo (Mo Pau

Io�, Eape<::lall.zado em H1glene e Saltde

Pllbl!ca. pela Unh'ersldade do ruo 4e Ja

ot'!ro. _ GaNnete de Ralo X - Electra

carillografla cHnle. - Metabol1mlo bit'
.1 _ Son<1e.gern Duodenal - Gabinete

, d. ·fl.lloterapl. - Laboratórto de m1c.ro.
.

pia � 8nél111e ("I!Dlca. - Rua Fe!"Ila.nd()
I(a�h.do. 8. Fone 1.Hill. - "lor1.aDópoll.l.

DR. REMIGIO
CUNICA ._DICA

MolN.la, tnternaa, de Senhora•• CrI·

&09'. em Geral. CONSULTORlO: BUlI

I'ellp. Schmldt - Ed1f1clo AmBJa Neto.
rone 1:192, 9 li 12 • H .. 17 horo. lUl·

IIrDllNCU.: J La.rgo Benjamin
Constante, 3

Dr. Newton d'Avlla
Operaçõe. -- Via. Urinarias -- Doen
ga. dos inteatin.os, réto e anua
'- Hemorroidas, Tratamento da

colite amàbianQ, .

risioterapia -- Infra-vermelho.
Con.ult: Vitor Meiral•• 28.

I Atende diariamente 0.. 11.30 h•. a,

ã tnrde, da. 16 ha. em diante
Reaid: Vidal Ramoa, 66.

Fana 1067.
'-----------------------------

DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO

�. a Orto...,.t.. CUaJea e �.
tor... Puro. e 4__ C. MaJaoru.

�fruLTÓRIO: R. 1oao Pinto 7 Dili
·�te da. 1. U 17 bor.. , lUIlSlDlIlII·
1114: A.IIWnIlte &1.... H, r.. '11'�

Dr. LAURO DAURA

DESPERTE a BILIS
DO SEU FIGIDO
f Sallara n cama Dlsposl. '1'1'1 1_

Seu fígado den produzir diariarnC'.lSClt
um litro de bilis. Se a bilis não corre ...
nemente, os alimentos não são digerido.
e apodrecem. Os gases incham ô"est6ma
go. Sobrevém a prisão de "entre. Voei
sente-se abatido e como que envenenado.
Tudo é amargo e a Tida é um martírio.
Uma simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, as Pílulas Carter Ãe
ex.traordinariamente eficazes.Fazem car

rel' esse litro de bilis e "ocê sente-se cfu..

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

FNI@t@ammd�
,)

I

Moderna e possante instalação
de 200 MA.

,)iagnólltico precoce da tuberculose
llulmooar, úlceras gástricas e duo·
lenais, câncer do estômago, are·

.
ôes das vias biliares, rins, etc.
\plica o Pneumo-torax artificial
nara o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e efieazes desta moléstia
:ompleto gabinete de Eletricidade
nédica: Ondas curtas e ultra.-cur
'!iS. Raio� Infra-Vermelhos e Raies
Ultra Violeta. Infrazon.Terapia
Consultório: Rua Deodoro, S

esquina Felipe Schmid1
I)••• ii 12 brl., e dali 14 .. 17 hr.

Tel.t()uI t.47.

Empurrando para
o panlanal
Mo'scou, 11, (De Helll'Y Shapiro,

COI'I'l'sl)ondc-nte da "Uniled Prcss")
- A nova ofcnsi\'à soviética na

Checoslov,iquia está adquirindo
grandes propo]'çôes e violência,
aClhando-se aJS fôwças germano-
1u'lngal'as em perigo d{' sofl'pl' aH ,� ..��_..., u...".....---..

gd'UllU(' del'l·ota. pois os rllSSOS as ."...,.",..,._.-_.-_ _-_ -
_ -_-.- -_ WV'_ _ --- .......,.",.

t' 1 THE LONDON & LANGASIDRE INSURANCE
�s ao l"l1Jplll"l'am( () para as, zonas, THE LONDON ASSURANCE

}J:l�1t�nosas. oU,de, ,�)e�, POdet:a �COIn. {'['GUROS COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"
t�c('� o que ()�Ollell ({)ln as flopas al. COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"
cZHrJ:Sitas russas nos lagos Masul'ia-
!lo;; dnrante a I.nvel'fa. mun<1ial ano
terior,

DE PESSOAS TÊM

USADO COM BOM RE

SULTADO O POPU·

LAR DEPURATIVU

DO SANGUE

Especlall ..ta em Doenç"" de Senho
ras - Vias Url!llárlas.
Curso de especialização de Gtneco

togía (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa
culdade de Medicina de São Paulo.

Tratamento especíalízado, médico e

cirurgsco, das afecções do aparêtho
genital feminIno (Utero, ovãrlos .

trompas, etc.).
Cura radicaI das in tlama.çõell d.o.

anexos (Ovários, trompas), sem ope·

raçriol. Tratamento de todos os dls'

túrbioB da mensuu..çAQ e da esterill

dada.
Tratamento moderno d.a blenorra

gia aguda e crônica, em ambos os

sexos, por processos modernos sob

conr.rôle endoscópico - UretrOs(",opla
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA -- DIATERM1A
- INFRA-VERMELHO

CONSTJLTAS: - Das 10,30 às 12

horas e das 2 às O.

ConsultórIo - Rua 'rtra<lente. a

Fone: 1.663.
Residência Rua Tiradentel 7

MARCA REGISTRADA

A SIFILlS ATACA TODO O ORGANISMO
O Ftgado. O B3ÇO, O coração

PUlmões fi Péle. Produz Dôres de
nos Ossos, Reumatismo, Cegueira,
belo, Auemia, e Abortos
Inofensivo 60 organismo. Agradável como Iicôr.
O ELIXIR 914 está fi provado pelo D. N -. s. p,
como auxiliar no tratamento da SUilia e Reu.
matísmo da mesma origem. �

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «914", dada a sua

base, é ótimo auxiliar do tra
tamento da Sífilis principalmen
te nos casos em que a via bo
cal é a única passiveI.

(a) Dr. Benedito Talosa.

o Estômago, os

Cabeça, Dõres
Queda do Ca-

Atesto .que apliquei muitas
vezes o EUXIR «914)) obtendo
sempre os melhores resultados
no tretamente da Sífilis.

Ca) .Dr. Rafael Bartoletti

(Sobrado).

[)R. AUImUO ROTOLO
Médico - Cinlriião - Parteiro

RAIOS X

� � �

Receba GRATIS
(Bonificação de fim-de-ano)

O CRUZEIRO, A CI3ARRA,
O DETETIVE ou O GURf

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

o JORNAL
I

Procure hoje mesmo o agente:
PLÁCIDO MAFRA

Rua Felipe Schmidt, 34

Representante: L. ALMEIDA
Rua Vidal Ramos, l'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Casa Natal
A «CASA NATAL., rua Felipe Schmidt, 20, acaba de
receber formiddvel sortimer.te de sedu, a preços excepcro

nais, a p.Htir de Cr$ 8,50. Aproveitem, pe r a as próximas
festas de fim de ano I

o 1E�rtad«1) I
"_--- -

- !
Florianópolis 12 iJe Dezembro de 1944 '

CIGARROS
------_._------

Pela franco-brasileiracultura

CR$ 0,80
elA DE CIGARROS

SOU l A C R U Z

JÍl mu. OOENÇA
1IlJITO nRIG'ps'"
PilA ... F.utILlA
:I PUA A UÇARITZ Hoje, 3' feira, às

19,30 horas

que ia H Lisboa homologar o co n

vêuio ortográfico f' acertar torlos
os detalhes para fi unil'urmirladr. ria

grafia de Iingua, não j,I'Ú mais. Pe-

110 menos, e_aiquanto
rlurur a guer ra,

não se cogita da sua partidn.
nr.......-..;-._.w.......w....._-_-_..,_..........,...",...,.

LOJA DAS CASEMIRAS
Os tecidos adquiridos na Lo

ja das Casemiras, na rua Cons.
Mafra, 8-A, têm como gasantía
a qualidade e a durabilidade.

os mais modernos padrões de voile e tecidos préprios para praia
Preços fixos Côres Firmes

�"A;W. III IM._ '!"' .J ••)'IIMN._'_ ..... ;,t, ;�'���-�l"'��t.M��-�';,�������"WIl��""l<"._('_"'.""""","44!li...,.,.,?......iI&_.......__..._...,�.....""__....4I4""_"';II!!'._....._: .I""'.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


