
" ESTOCOIJMO, 13 (U. P.) -- INFORMAÇÕES DE MALMOE PARA O "STOCKHOLM DAGBLADET" INDICAM QUE VIAJAN
TES PROCEDENTES DE COPENHAGUE REVELARAM TER CENTENAS DE PARAQUEDISTAS DESCIDO ·NA DINAMAR

CA, NESTAS (lLTIMAS SEMANAS, O QUE DEU ORIGEM A GRANDE EXCITAÇÃO ENTRE AS AUTORIDADES MILITARES
NAZISTAS.

'

--'-

Ainda esperam a vitória!
XOYA IOHQeE, 14 (F. P.) - Enquanto () Fuehrer peram

bula pelo astral, Hínunler, o Fuehrer-vmlrím" dirige a pala
vra H seu }IO\·O. Durante uma cerímôufa de condecoração aos

"heróis" da g'lleJ'l'Il, Hímmler )J1USODOU: "'!'eremos a vitória
)IOI'((ue a nução soube dominar os severos golpes (lo destino".
J<:m sua nrengn o lugar-teueute de Hitler mais uma Tez depo
sítou li esperança (Ia vítõría lIUS novas "armas secretas" em

estudo e preparação, Tumbém o nrlnno Rosenberg, represou
ta nte pessoal de Hitler paru os territórios O('UIHHlos, replsou ()

chavão (los "ultos desttnos da Alemunha. DO concerto das 113-

,�ões europeías", 1� frizou que "dl1l atual g'ig'unte!icu prova, n

Reíeh emeraerã com a Iiberdnde gurantída ",

o
o 3IAIS ANTWO m.\.RW llE S.\.'\"I'J� CA'fAHJNA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Ano XXX I florianópoli!- üuínts-Llre, 14 de tezemcre de 1944 I M. 9270

A luta entre os «Elas» sublevados IViena� cidade
.

HOUll:l, II (L P.) - Informa-se tido "tory ", refundido uo sé_!aberta 1 Va-o refuUI·ar se nas altas montanhas
ofiei;lIJllC'nl.t' que os br-itânicos con- culo dezenove, deu lugar ao Cidade <lo Vaticano, H (L'. P.) .-

-

S('gui>r:1IlI melhorar SUaJS posições atual Partido Conservador, on- () Sumo Pontífice WIÍ intervir, para Com o Nono Exército, 14 (U. P.) - O partido nazista es-

na rrgi:io do Pireu. na Grécia. Xa de tem seu principal apôio o que Viena seja declarada "cidade ta plenamente convicto de que a Alemanha perdeu a guerra

pnrtl' central de Ati-nas a situação gOVêl'110 britânico. A seu tur- aberta". () i\Úinei() Apostólico em e tanto que já está preparado para 1'eceber a derrota e "acei

pouco se moui
í lcou. Os fe]}eldes no, o membro Holborn, traba- Berlim já reccbeu instruções do tá-la", sem, porém, abdicar âe suas idéias. Isso se âepreenae

rambém cruprcgmu agora arí ilharia Ih ísta, exprimiu sua admiração I PaV<1i para as devidas "demarchcs", de informações chegadas a este Q. G., segundo as quais, pre
de 75 niítíruetros, que .iii causou, ao

..

pelo movimento de resistên- junto à chanceluriu alemã. Diz-se parativos febrís estão sendo feitos pelos nazista. Para eonti

que SI' ínf'ormu, algumas baixas às da grego pedindo ao govêrno a propúsi.to que ()!> representantes nuareui sua atividade após a cessação das hostilidades, esta

fôrç'as m i l i í

arcs br-itânicas. que deixasse tôdas as zonas li- húngairos também hH\'ÜUIl pedido :l beleceram os maiorais totalitários abrigos como
i ninhos' de

bertadas sob o controle das injervenção do Papa cru favor de águias, nas altíssimas montanhas alpinas. Desde meses, tiiuer-

correntes

d.emocráticas'" 1 Budapeste; .mas fo.rtlll.l. Ião rápidos sos materiais estão chegando nesses abrigos serranos, onde
',,, os. U'('ontecllllrutos mi lilares , que os nazistas, ao que se acredita, escondem armas e munições e

Londres, 1 <1 (U. 1'.) __ A lm- não houve de que a diplomacia da onde existem caminhos subterrâneos e, até, hospitais, tuâo

prensa brltân ica também ade-' Santa-Sé entrasse em aç�io. muito bem escondido. Dizem outras informações que já foram
re Ü oposição da Câmara dos também traçados planos para que todos os membros ativos do

Comuns, escrevendo, a propó-
CASA MISCELANEA distrr- Partido possam dirigir-se para seus abrigos nas montanhas

sit.o, o HailJ' Woerkel', de Lon-
buídora dos Rádios R. C, A, deixando - à proporção que for necessário -- fileiras de "Vol

dres: "11; evidente que o govêr- Victor, Vávulas e Discos -_ i Rua kstrum e das próprias unidades, granadeiros dêsse exército

no, baseando-se' nas prejudi- C. Mafra. 9 popular que, ao que se presume, trabalham e trabalharão sob
- as ordens diretas de Himrnler e se ocuparão depois da guerracíaís tntormações dos mlnisr.ros Os paraqued,'stasbritânicos, subestimou o cará- em atividades de querrühas.

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

ter nacional do movimento EsiocollllO, 14 (r, 1'.) - O jornal N f t dgrego" O "HaUy JJaiP', por Sl1'L'('f) J)agIJIadl'ls", de .\lalll1ve, no-

I
a ren e o

sua vez, convida o govêruo a licia que os parequedistux británi-

M det apermitir a visita de �orTesIJlon-1 cOS. aterrissaram na Dinamarca, e I err neo
dentes políticos aos territórios I causundo l) nân ico nas posiçócs nH-1 Q. G. Aliado do Mediterrâ
Iiberta.dos. Informa-se ainda zistas. Segundo um viajante recem- neo, 14 (D. P.) _ A sudoeste Dos bosques de Monshau, na, Ale

que os grupos trabalh istas éou-lchegadO a Estocolmo. procedente de Ravena, as tropas canaden- l:la'�lh,�, 13 (C, P').- O Primeiro

vocaram UlUU manítestação de Copenhague. \'úrias centenas de 'ses do Oitavo Exército estabe- Exército n.orle-amerlcano ..

InICIOU

Londres, 14 (D. P.) -

DU-1 para o próximo domingo em. ]JHl'Nf'l1edislas intervieram llHI ope- lleceram duas cabeças-de-pon- l1o\'.a llfen�va a� s.ul de ,Dur�:l1. Os

rante as c\obates de Ollitem na "'rrafalgar Squai·e". ,.Mãos i J'a�:ú(), lILle teve lug'ar SI�Jllatl1aS utrús.1te através do rio Lamone, con- llazJ.stas nao l'eSl�1.Jr:nn a açao de

C�n�al'� dos Comuns, revel.�u o! fúra. da Gl'éeia" e "Cresce a·. Os meios h,l'lll l,nfo],-l1ladDs ,d(' Est:l- itra, podero�a oposição inimiga. I :�ol�(�,()ra _ do�. �)l'lmeJl'os gOlpe.s dt�
ll11l1�str o. d� T��bal.hi(), El nes: luta" con.tra. o� �emocratas grE'-! ('ol,n�(). porelll, a.challl a jnforJ:laça(� Apos um dm de luta pe�ada, I ",�ne: ,li • Ho���s, .que OC1�PÚll

•

.1 Sll,
BeV],ll, que :: Gla-Bletruuh� e.n I gos' constItulrao o le111:1 dessa I

do .Ionmtl su('('o um "pOu,tllllnho' ,na .qual numerosos e fortes! ClC.S\L d. C .Du! en. as locallLda.dcs (h

trara em aéOr,?? ÜO�11 ,�RUSSl�, rnan ífestação. exageracl;) . . . II contra-ataques inimigos foram, RoJl('sbr�ldl: Blcel:atl: e .SIlUmel'a-
para.a

.. estabIhzaçao da Gl'�-I •

-

_ repelidos, essas duas cabeças-j LI.1. O Pnllle.1I'0 Ex.erelto 'llOrte-{ll1],C-

cia. E qu; as propostas ::elatl- Bomba� e mais bO"ibas sobre o Japao , de-ponte fundiram-se numa só. ,�]'�:allO c(mtmua o �van:o pela ri;'-
"as à Gre.cia foram rubrIcadas

T

11
r ,

,. T JIJ� ,.. .

• 'As tropas britânicas do Quinto
I

g�a(J do Heoo, na d!l'eçao de Colo-

pelo presidente Roosevelt, .na _ ": .�SIJI�G rON, 13 \.l. 1
.. ) -: It Ol e�pechd? l�m eomUlllca- Exército repeliram firme ata-I ma.reunião ele Québec. O P�T�ldo Ci? ofI(:�al sobre o bombanlelO, ael'eo h,oJe. de,:,fe1'ld? c-ontra a I

que inimigo contra posições no -==========;;;;;;;;;;;;;;:
Trabalhista, em cujas fllelra� �'lclac1e ]aI_:onesa de �agoya. Ate, o r:l0mentü, 50 se di·spnnha das �Monte Carrera. Depois de fa-! •

o ('as? .da G�·éci� "em pro.voc�J1- I,n.formaç�.e.s �a enllssora de TOql.no, COJ�lO s:mIJl:e, te�d.ell(:io-lzer temporária penetração em! Dr. Artur Pereira
do sena agI>taçao, aprovou 1111- sas. InterVIeJ am no ataque, segl.ljnclo a mfollnaçao ofiCIal, as 'I nossas posições a vanguarda OI..portante resolução, pedindo 8npe,r-li'()�'�alez'as da base de Sa.ipan, que dei_xal'am en: chan1!as, do inimigo foi �brigada a re- e Ivelra
o imediato armistício na G::é- Yrus<t� I'�'lpao de Nagoya, sede fia grande fáln'lc:a d� avioes �Mit- I cuar, oom perdas pesadas, Nos Clínica Geral de Adulto.
cia e a instalação de um gover-I �u BIShi

.' e, um dos (�u1l!tno gra.ncl.es centDos fabns d9 Japao. O I
restantes frontes, as patrulhas

I
Doenças das crianças

no provisório para co�voca=, I
fogo anü�aereo do.s Japoneses fOl moderado e a açao de seus I estiveram ativas, O inimigo Lahorat6rio de Análise.

sem mais ll811101'a, eleiçoes

11-,
caças mlllt.o redUZIda. I tentou fazer desembarque na clínicas.

olII li' ;Jf I Consult6rio: rua Felipe Sch·
vres.

. . " ,ilha Symi, ao norte de Rhodes. midt, 21 [altos da Casa Pa.
*

T
r • Washmgt{;m, 13 �y. P.) :- !ter-se Idem do que estara �lCon- Foi interceptada a �ôrça ir:i- raisol. das 10 30 á. 12 e da.

LOl�dl'es, ,14 (D. P.) - Bolll: I
rIO �am �sta cum�l�nd� ,a p�o- �ecendo. :r:-0s popu19s0S nucleos miga, que se acredII�a estar 15 às 18 hs.

bardelO ma.lor que o ele Ateill1a15jmes::;a feIt.a aos tlalç?enOS Ja- mdustrIaIS do Japao, onde ex- constituida de 3 naVIOS. Uma Residência: rua Villc. de Ouro

YerifiC'R-RP na Câ.rnaJ'a. dOR CO-iPonese�, com. �'egula:'Idad�, .Õ:e �lo��m ,c:s ctarrasa-quartei-Idas embarcações inimigas ex� Fone;;��Ot�!'nuaI}
l1lUIlB, eDl Lonc1n'R, onde os �Ie- iP_a,smar. ,Depols de l�ova VISl- ,10es de 110 Sam. plodiu e afundou e outra fOI
bates sôl1l'l' a política extenol' ita' a Toqmo, na nOIte de on-I ,destruida pelo destróier "Lid-

fazeI.ll PsI '.'emeeer as col.unas Item,
as �lgant,escas FOl:talezas Nenh�,!, mosquito desdale"

..
A ilha de Symi fO.i

(onsêlho de
da anstm'a casa. Em declara- Voadoras b - 29, voltalam a· de aVia0 cuidadosamente atravessada comissários
ção, que a crítica qualifica de carga, hoje,. �or volta das

_ 131 .

Rio, 14 (�. N.). -- O dr. Iy.Iá- por patDulhas nossas, no dia Londres, 14 (SIII) - Infor-

"üxüemamente ingênua", o horas
. (mendu�.n? .

do Japao). r�o Maga�h�es, Ilustre samta- seguinte, e nada se observou mam de THburgo, que o major
ministl'o elo rrrabalho, Er1lest A emlssora mpomca tentou rIsta patnclO, que acaba de de anormal. general Krula, chefe do esta-

BeYin defendeu a participação diminuir os efeitos do rêide an- chegar da Africa, onde perma- do maior halandês nos territó-
<la ala trabalhista na política terior, perde.ndo o fôlego na ineceu oito meses, concluindo Roma, 14 (U. P.) _ A série rios Ubel'tados, nomeou um

britânica em relação a Grécia.. t�r�e de hOJe. _E admite q_ue I providências e!ll comum com eLe ataques de.s'encadeada p.e.los conselho de comissários gerais
El disse, simplesmente: "o lm- vana� forn:açoes. de aVl?eS I os norte-�men�anos para evi- alemães· no setor do Quinto para a agricultura e o comér

pério Britâ'nic'o, quer quekam amencano.s mvadll�am os ceus Ital' no�a ,;nvasao d? "anofelis- Exército 1l01'te-amel'icaillO O'e- 'cio, encarregado de atender a

quer não, não pode abandonar do Chubu, no Japao central" -g�mb:l'ae no Brc:sll, declarou r.a.ll1 a crença de que os l{a�is-Iv�d� .econô!llica de todos os t�r
sua posição !lO Mediterrâneo" .•�,bardeando, mtensamente i hOJe a um v�S'pel't�no local que, tas preparam grande ofensiva n�onos llbertados.

. També:r:l
A argllme.ntação de Bevin não as zonas da Nagaya, Hama-Idesde feV;el'eIr� deste ano, ne- contra Bolonha. Num fonte fOI nomeado um medlador OfI

convenceu o oponente Anem�y matsu ,e outr�s.. Seg�nd� .

a Inhu!!l mosq�1!to chegou 3;0 contra...ataque, os alemães con- daI �a�a as controvésias in

Bevan, que provou estar maIS emIssora _?e ToqUlO: mtelvIe- !�rasll em aVlOes. Mas o maIS seg-uiram irromper nas linhas dustnaIs.

afa.sta.clo de. Bevi,n nas idéias ram no relde de hOJe umas 40 I Importante de suas declara- no,rte-americanas em Castel-
---------,---

(IU(' no nome. E disse Anemy !ortaleza� aéreas. Em Washing- lç?es f�i: a açã� �0!1tra a malá- Nuovo. As fôrças de Mac Kreed 50 loneladas
Bevan: "só tenho mna re.spos- tan, porem, calcu�am. em, pelo jri:a �a� ser deflmtIva eA revoIu- ,reagiram vigorosame:nte, 1'e. de queijos
ta para, o mi-nistro Bevin: é :l1enos_, 100 as maq�mas que IClOnana com o emprego

A

do eonquista:ndo a posição. .Hio, I,! (A. :1\.) - Chegou a ('st!'

qUe em todo o mundo a. atu.al mterVleram nos dms bombar-IDDT. Trata-se de um segredo porto o famoso ia,te "Margarita",
POlític-.a na Grécia só meTece a deios consecutivos. Embora os científico o emprêgo, em si LOJA DAS CASEMIRAS que pertenceu a um milionário ar-

simpatia da. }!]spanha Fascista, nipônicos silenciem quanto �os Imesmo, daquele s'ensacional Se V. S. precisar de linhos, gf'nti.no (' agora está a sN'viço da

.;Al,o Portllgal .f.asCi.Sil:a e da maio- devastadores l'�sultados desta produto contra a malária. Mas I casemiras e outros tecidos,l. ta- mnritl1hHi l11e.rca,nle daquele país. O
....�a elos "tories" da Câmara dos cre.�cente o�enslva aérea, bas�a I

os .nor�;:am,er�:�nos já conce- ça, uma visita à Loja das Case- 'Jlat'�nl'íta" traz cinqüenta tonela·

Comuns". Como S� ílabel Q par", o supplel3 sepso comum pala deram e:;se segredo. nuras, na rua Cons. Mafra, das de queijo,
)

Atenas, 14 (D. P.) - 'I'rava

se sangrenta luta entre os re

beldes gregos e os britãnícos,
nas barr-icadas levantadas a

quilômetro e meio, apenas, do

Hotel Grã-Bl'e.tanha. Ali se

instalou o Q. G. das fôrças bri
tânicas e das governamentais,
de Papandréoua. Os insurretos

gregos da "elas" atacam de tô
das as direções os destacamen

tos britânicos, em pleno cora

ção de Atenas. A artilharia dos

rebeldes, q ue vinha causando

algumas baixas às fôrças de

Scobie, foi finalmente silencia

da, graças a nova intervenção
da RAF, no c�ntro da cidade.

Na direção
de Co·lônia

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



,���,'1�<��;�en;��:;n����<,. ���<;"'����� u.��,r��:;<,�:!,�:;:������� I
;:1'111 que o comandantc-cheíe da a esquadra nipônica (, isso é o que

i
mem ifcstou-se totalmente de acô rdo

IIrr.tu brirâmica do Pacífico. almlran-: faremos, Mas, à medida que () ini-I CUIll :" estrutegía americana de em-

te "sir' Bruce Frase]', ao chegar a 11Iligil recua, a tarefa se [OI'!Hli cada
I
pregai' gl'Hlnt!ps números de porta

\fl'lbOLll'ne deu. unia entrevista em W'Z ruais dif.icil. Talvez terminemos I aviões. Arrcsccntou que a esquadra 1
que delineou por alto o 'papel que �altanrln �e ilha el�l ilha �l caça �os I j,apones;� [orna-se gradativamente;.
sua esquadra deverá desempenhar japoneses . () aknirantc Frascr m-I· Jraca, dizendo que os subnuu-inus I
1,1<1 campanha contra (,)S japoneses. dicou que a eSqUadra.· do Pacífico,

I
Lr itànicos tem contr ibuido 11111 i lo

Depois de revelar que hasteará sua com base na Austrúlia. teria um mi- para isxo. Ter minou. tecendo encô-
1h)'lllula a bordo do couraçado "Ho- mero de couraçados e fie poria- mios ii atuação da Austrália na

we
"

disse: "O pais com maior po- aviôcs suficiente vara fazer

maisl
guerra, ass.l'venm<lo que se orgulha

rierio 11a\',<;:1 tem de vencer a guer- do que dcsequi lihra.r a fôrça navaâ riu de cmprvgnr o): aviador-es aLIIs-

1':1. ':-;{,s temos esse poder-io, ao pas- nessas úguas, Essas frota, segundo tr-uliarios no arma aérea de sua es-
,

. I
Si) q IIC os japoneses estão perdendo esclareceu, opcrarú soh o coutando quadr».

2 o EITADO-Quinta .. fe'ra� 14 da Dezembro &te '944

Exames Anátomo-patológicos,
Diagnóstico precoce da gravidez,
Sôro-diagnóstico�
Hematologia
Coprologia.

Bacteriologia
Autovacinas.
Ultramicroscopio. IQuímica sanguínea,

Análises de urina.

..�

�\�tSouq�� .Rua João Pinto, D. 25
� �. �. (Em frente ao Tesouro do Estado)
� .

� Florianópolis
:'5, __.. _.

cn

Telefone 1448
RnRTOnO PRTOLOGICnS SANTA (AT'ARINA

,

I MAE I AVO I I
Moedas e notas
miudas
Hi(), l� (.\. :,\,) .- () Diretor dn

Caixa de Amort izaçáo, talando sô
hrc a crise (IL> falia, de troco, decla-

Serviço de transfusão de .angue. Vacinação anti·diftérica
(CRUPE) com próva de Schick,

Análises químicas de: Farinhas. bebidas, café, mel, águas potd
veis e para usos industriais (feculariall; cervejarias),

Dr, H, G. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza
Parm. L. da Cost� Avila

I FILHAI rou (Im' aquele e�tabe[eciment() cs- Quartos completos, para solteiro. com 7 peças. estilo

L
I tá ultunanur, medidas tendentes a moderno. Camas de ferro para casal e solteiro, com lastro de

I'i sanar a crise. Ill'J'cscenLando que, arame, bem como muitos outros acessórios pertencentes àq u ele
li
�

na próxima seruana. I) cumércio

se-l
Hotel.

!i
d suturado de mocdrrs di visioná- Quem desejar vê-Ios e obter informações, dirija-se à

� Irias, P!'()sseguido, disse que a Casa Rua Felipe Schrnidt, 39, onde estão expostos,

1\
I da :.\IuC'da vem trabalhando imtensa- O PROPRIETARIO.

(OU REGULADOR VIEIRA� IllleJ1te na cunhagem de moedas de •••_-•.••

: A MULHER EVITARA DORES l�I�:y�J(;t;sl);)(�,s:���:Jl��\'��;�r:��sp;��Os!; Receba G RAT I SAlivia as Cólicas Uterinas

Il'dlÇ'UrlO
em circulação. O Diretor

'
.

�.{'
Em nr+ga-se com vantagempa- da C;,jix.a d,' A.murf izuçúo informou
I. (Bonificação de fim-de-ano)

ra combater as irregularidades por último que esta sendo espera-

� das tunções periódicas das se- I do, procedente dos Estados Unidos, O CRUZEI RO, A Cf �ll\,RR A,
{ nhor s« E calmante e regulador um navio trazendo grande carrega- O OETE"l'IVE OU O (U R"� dess8� ftj�çõp�. uir-uto de ('(-<lulas de um e dois cru-

j

� FI TTXO SED <\TIN A pela sua zr-iros que também serão lançadas
!j com�;O\'6-ria t-ficácia: é muito re- ú circulação.

'I)! o- �7,�r���; :::;�·AT�:rA :::::,r:O.: .11'" "'WO"- r-
-

.....6·""u-e-·wr.,.,.-r
...

e·�I:r·-O--·d---a'l� MÃE em lodl1 parte.

� !I Fonseca
MÉDICO Procure hoje mesmo o agente:

Avisa a. seus clientes e PLÁCIDO MAfRA

Não se espera a alta do café :�{5;;�:;,,;:;i���;�:�; 1..-__...__..__Rua_Fe_lipe_Sc_hmi_dt,_34_---:
I 1945 e fixará residência 1_., =- ( _

XU\'A IOHQCE, 12 (1.'. r.1 _. Os comerciantes de (';fé, em genll, S A

·11::'10 espet-am alteração ti,· preços m-rx iruos do produto nUIIl futuro pró-
em to. znaro:

U1sta e' a verdade!x inio. apesar das sugestões feitas no sentido de que os produtores Y('- .J:!J
nluun a receber mal;; dinlwi!'(), ÚS l'Spl'llSaS do grupo de tm']';,!lOf'es. SCl!l

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

:dlcral' v preço pm'.i1 o CDllS11l1lidor n:;rte-allH"ricli,no. A .flnta Inter-Ame·

I1 Íl'anu do Café fixou uma l'l'lI-niã(1 1':\l'3 a nróxima semana, ('om o dir'�-
1 (Ir da t'siahilização ele preços, sr. j,'rcd 'Vlrns'ull; porém se c:crcdi ta ([�Ie I
!li) 1l1011ll:'nto exislC'1ll puueas pl'l'spt'divHS de aHel'açôps na tabela de pre-I('IIS. Por sua vez, o Blllrc'all P:l,n-A!llt'ricR!J1o do Café, quc repres·enta os

j' I'lic!UÍlWC'S, se reunirá em .:-;'ova forque lla próxirmlr sex,la-lei'ru. af'Ílll dt'

I11 ej)air�,r I)S assll�tos, quc serii:o rli.sclItidos mi, C.lmf('re,nc.ill l�lte1'11aci,onal
Ilu C81e, quC' sera celehrada na CJd�)(lc do :\-[exJ(�o, em )aJ1H'JI'O <lU 1ev,,'-,

I

�lIMIIr."-C-�I-r-s-o-d-e-=-A-d-ID-i-s-s-ã-o-,allJ!l!ll� A 1 a série ginasial

������������������---

HOTEL DAS CALDAS DA IMPERATRIZ
VENDA DE MOVEIS

j un t o rnen te com 12 meses do jornal de m o ic r
circulação no Brasil: I

o JORNAL
,---------

maisSapo tos de todos os modelos e dos tipos
modernos 00 alcance dos SENHORAS E

SENHORITAS, por verdadeiros

PREÇOS SEM RIVAIS! I

«Tamancaria Barreiros»
1 ('iro,

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

RUA CONSELHEIRO MAFRA, 4i

BANCO
!'lCClHSk'\lS

n.HII.'\
r:EI,O HOUlZO�'I'lê
lHJOIU;.\_,o,)OLIS - H1t.a TraJauo, 2ij
,,\f) p:\eLO
\", B(;TNHA
t'l]'úHlA

J,]SCH1TóRIOS
C:IN,', Oivinóllolis e 8a,,10 '\n1.<'\1\io (10

\nqH't"o, no }1�sf ado de I\Ii})n��

CA,RT.'\ .Pl\'r1<iS'rE Ci. l.-l'j'j, DE 2;1/·1/1927

... '()t:R�:SPONm�XTI�"' EM TÔO:\S AS
PRM7_18 no 1'.'U8

fite l BfU L E�r IKS'I'.U>ACAO: J>()R'I'O
ALEGRE

BlO UIU JA:S.�lltO

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

I !l40
;;'1-12

capJtal reali?udo iU)(I0 l()(}OO 15,000 15.000 1::>.000 15.000

,'\ l1i11cnto SU1)Sel'it'c) entre ln/i) �10/() 45,000 4G,O()()

F:l1trndas ele F:uh�('ritol>('!S reJ�ltiYé.I.": ::lO Hutn�nto rio c:tpHal autorizado peJa 1
(Is�ertíbiêia eX'Lraoi"'djnf�:i�ia de lH-:''")·-i,:'l; '. . , ,. � ••• I 22.)\10

20Aon 22.JCO

Resen'as "" 2.)(l 4S0 2.100 5.!-}oO LiOO

\)�LloO 1";<.000 31S.80[) �{72.0f)O

]f1.OOO I 49.300 lOl.2nO 110.000

7:i.GOO , 217.100 ,WO.�OO 426.000

0.100 19.400 :17.400 i 2,),700

J.53,±(lO 08J.400 719,200 848,000

7.500

:"7il.lon

2,11iO 87100
I GRATIS!

E:n.pl'E'st.ilm-ol'

C:J.ixa e Bancos

l'-,.HOO

Depositas 10.500

1.700

448,300

7,200

876,000

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

• - Niter6i. E. DO RIO,

HeeeHa bruta

S0111;:-L� Gerais :1��.DOO

8(L\.S 1'AXA.S DE JUROS PA..RA, D:ESCOSTOS � DEPóSITOS � PASSES
.1
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o ESTADO;...._Quinta .. 'eira, 14 de Dezembro de f944 3

Tênis Clube -- Dia 14 -- Soirée das Gínasianas do Colégio Ceraçã«
de !Jesús -- Dia 16·- sábado -_ Soirée de Coroacão da Rainha dos Estudantes.

�····--:·-I'Brasil. Chile O Rei Jorge VI Relações culturais franco � brasileiras
Ida Seeíel Rio, 12 (A. N.) - A Missão Francesa de Bôa-Vontade, com

i Itío, 1:1 (A. N.) - A impren- a qual o general De Gaulle pretende reaoioar os laços que sem-
sa chilena tem revelado cons- pre ligaram à América do Sul e, especialmente, o Brasil à

"...,... .. tante inter'êsse pelo Brasil, I França, chefiada pelo professor Vale1'y Radot, uma das mais
A X1VJ<JRSARIOR sendo suas publicações reflexo I altas expressões cuiiurais da França, chegará ao Rio no pró-

Deeorre hoje o natalício do nos' d0S sentimentos que inspiram I ximo dia 20 do corrente. Depois de uma permanência de 15
.0 conterrâneo sr Ioarnor da Luz e a amizade «hí leno-brasflei ra. A dias no Brasil, seguirá para Montevidéu e Buenos Aires. Nes-
Silva, que foi redator do «Estado» revista "Mundo Social ", por

I ta capital, está prevista a realização de uma série de conte-até 1943 e, presentemente, exerce,

I
A •

b d
.

d didêntko corno no "Diário da Ter exemplo, publicacão das ati vi- rencias, em como o estu o de tratados culturais e, aui a, e

de", em C\..�ritiba, onde goza de dades sociais, dij)lomá;ticas (' mais intensivo e imediato intercâmbio de livros, prOfessores e
geral estima, por sua inteligência :il'Cü,,Jicas, por ocasião da pas-, I estudantes
e copacidade de trabalho. sagem da data da nossa Inclp-, i'
Hoje faz anos o menino Norber- p�]l.:-lên('ia: dedicou (�iYe]'sas I I Francisca Angeli Galo_tito Vieira Gomes. paginas sobre nosso pais, corn-:

M ,.

jrreenrlendo l,lma nota, (lp l'ea-ji 1 ISSA DE SeTIMO DIA)
Ocorre ne-to data o aniversário çao a respeito da história po- i Ana Maria Vieira da Rosa e Viuva JO{IO

da .. ra viuv I Maria das Dôres de lítica do Brasil, um estudo (]f'1 ,I
Tolentino de Sousa convidam os parentes c

·�':�l��".� Luiz Hettor Corrêa sôlne a P�s- .<" amigos para a missa que, pelo repouso eterno"> vs-

cola Nacional de Múeica. uma da alma de sua grande e saudosa amiga,
. Para essa .dmirave;l co'

I
"'RANCISCA ANGELI GALOTTI d

' .

dentrevista concedida pela se- l'
, man am rezar na Igreja e

rn un idede de países que S F
.

n1101'a F'Iorêncía Espina, espo- � ão ranCISCO, segunda-feira, dia 18, às 7 horas, antecipandoconstituem o Irnpério Bri- deci"a do capitão de mar-e-guerra ,iigra ecimentos a, todos que comparecerem a êsse ato de reli-t
â

nico, o dia de hoje; é de I .

d dPedro Esplna, ex-adido naval g ião F. pie a e. 3 v, - J
grande júbilo , pois quedo Chtl« no Rio de .Ian airo, nesta data se inscreve o

uma resenha das atividades fe-

l
.

b aniversário de S.M. o Rei
�,) unas brasileiras, um t ra a-

Jorge VI.111 .üa escritora Ivct a Ribeiro, Soberano de Índole de
.nua notícia referente ao pin- mocrática, que ainda ob
,)1' Portinart e assuntos de in-

A serva o rtgor isrno da pom-cresse geral, servindo, assim,
pa real apenas por obeâi

ao maior intercâmbio os dois
êncie à tradição, quando
sua tendência ê mais para
estar com o povo, em tô
das as circunstâncias e ern

tôdas as conjunturas, Sua
Majestade grangeou dêsse
mesmo povo profundas
simpatias e perene grati·
dão.

Ao ilustre Soberano, que
ocupa o trono neste mo'

menta em que a Grã-Bre
tanha se bate, na maior

guerra. pela defesa dos
princip ios liberais, serão

haje certamente "tribute
das as mais expressivas
homenagens,

o ast.ônomo
Ferrada

São Paulo, I:: (A. N.) - Dn
contra-se nesta capital em via
gem de divulgação cientíttca O

astrônomo chileno Mufioz Fer
rada, diretor do observatório

Japonês denunciado! astronômico de Ccncepcíon, 110
Hio, 13 ("Estado") -- () Procura- Chile. O sr, Ferrada, que já

do]' \Jae Dowcll apresem lou denún- realizou conferências popula
('in contra Kuagu Akuki, dr naciona- res em Montevidéu, Buenos
lidade [uponcsa. acusado de lrr Ia- Aires e Porto Alegre, pronuu
lado mal do Brasil l' dos L!'asill'j- ciará em São Paulo nma pales-S. VIADOR, BISPO l'OS. () r('u reside 1ll S. P;tl1lo, c se- tra illlstrach. com projeçõesBreseia (Itália) foi.a pátria. deli I;á J'llJ,gado I :'Ir)' ( p' Ab 1

.

te santo. De alta estIrpe, de mte-' 1)(' () . II IS ro l'l'(,'ll'<! 80 re aSSUllLOS (e sua espCCla- I
ligência brilhante e bem provido I Ul'tlga. lidacle.
de dinheiro. não soube, na sua ------- .-----------.-----,---------------.-----�----

adolMcinci� ��stir de todo a� �-������������--��������-���-��-���-.-�-����--�---�------�-�
éncantos de prazeres mundanos, li
Verdade é que êle nunca se man·

chou cam graves delitos. Mas, se

não tiveue tido um encontro pro'
vindencial com o bispo Anatolão,
teria, cel'tarr...nte, seguido o cami
nho que leva para a perdição. A

penonalidade de Anatolão, entre
tanto, deixou urna impressão tão
profunda crue Viador se entreÇ(ou
6. direção espiritual do bispo, De'
pois d�. alguns anos de formação.
Anato15o elevou seu discípulo à

dignidade sacerdotal. Decorridoll
alguns anOS, Viador foi chamado
para substituir o seu mestre no

ofíoio episcopal A sua tarefa era

árdua, e. tendo alcan..ado a rea

lh:ação de seuS planos. podia con,

tar com alguns anos de folga. Mas
Deus tinha outros planos. O bispo
de Bérgamo achava-se !:ts portal
da morte. Viador {oi visitei lo. En
tao o moribundo lhe implorou que I

ouid.asse de um sucessor em Br<3s
cio, e 8e mudaae8 para (l sede de

Bérc;tamo, onde se precisava de um

bi.po enérgico. S. Viador aceitou
Os últimos 12 anos de sua vida
estavam cheios de trabalhos e di
fi.uldaies; mas, eram, (la mesmo

tempo. urna digna preparação pa·
ra a eternidade.

AIjfAnei<l1 e Repre!lentações em Gera!
M<ltriz: Florian6polil
RU<l Iodo Pinto, n, S
Caixa Po.tal. 37
Fillal: Cr8sciúma

Rua Floriano Feixoto. s/n (EdU.
Pr6prio). � Telegramas: "PRIMUS·

.IAv.nte. 1'10. principai. municiplOll I
do tltodo ....�,--w-�=-----__�__���----��__����--�_��� �__� . �----�=_���__�___

Lira

MA r L LO.T

REI/NEli
;QUALIDADE
Aceitamos encomendas

AGÊNCIA:
Rua Podre MiggeHnho, 23

F L O R I A N O P O LI S
., -.,.. -.-J"w�-"..._w_...w_..-�

do diao santo

MACHADO & OA.

Auiomõveís de fabricacão nacional
lHO, 13 ("Eslado") - Estú em organização 11l1Ht sociedade anôni-

[ rua com o cupital de C'('!Tl milhões de cruzeiros divididos em quinhenfas
mil ações de duzentos cruzeiros, para Iabrícação de automóveis, trato-
1'('S, cnmiuhôex e máquinas para ]ia:voura, utilizando material nacional.
Essa sociedade ler:l sede nesta Capital, sendo a fálbJ'ica Instalada no Es
tado 00 Rio.

povos.

Àgõrâ-é�·aGlíibâ·""��-
S. Paulo. 1:1 (}�.) - O Intcrvcn-

lo!' Fe'dl·I·UJ. DI'. Fernanrio Costa, I

I
cbumou para (,Ol1fe,'n'.nciaJ', um dos IIr!ird(ll'�� da Hcf'innhrns i l. A provi
dl\ncia lomadu fqj que essa ol'gani·
z;]l;iio nroccdcrú, sem dE'lnnga!., a

estudo pu ra f'ronccínu-nt o de Iubá ii

jJ()[1IJ!;IÇÜP, !lO!' preço uo alr-ancc de i
Iodos, principadmentc dos menos I
f'avorccidos. A Hdi,nohl'asil sómcn
re poderlÍ exportar gli('()s,l' " outros

produtos derivados do nril ho. (]<'

puix dt· abastecido o mercado de
Iubú, Jlois IlU nunncnto êsse f(l'ltO
('1',] por elu consumido 11:1 propor
<;i\" de :UI()() sacas diárias ou 90.000

o A L F A I ATE'
DOS ELEGANTES
DA C IDA O E

Camisas, Gravatas, Pi iames
Meiasdas melhores, pelos me

nores preços só na CASA MIS
CILA NEA - Ruo C. Mafra. 9

TIRADENTES 7A

,

ESTAA COBRA FUMANDO
NA

, , , ,

D .. 9Rua Conselheiro Mafra,
Faca

,
uma visita e ve�ifique os preços. e a grande variedade

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

Uma visita é de interêsse para V. s.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o ESTADO Quinla.feira, 14 de Dezembro de '944

Rua Conselheiro Mafra, 17
MARIO VJENDHAUSEN 1����������!1lIiIl�

r Dtplomad« pela Faculdade Nac. de Medicina da UniTersldade do Brasü) I . � ti
'

I
----------.---

.:. l·lIerno do Serviço ri .. Cllnlca Médica do Professor Osvaldo OllYetra, médico no O Crlm fi
iie ane .

Departamento de Satlde i 'U Y It;LiNICA A'lfWW." - MoléRtlatJ tnteruaa de adn]tr," e crlançaa. CONSULTORIO I Porto Alegre, 13 (A. N.) --- >
" �IIJHWlilNCTA: !'::n .. "'PUl'" S"brnldt n. 38 - Tel. 812. CONSULTAS - Da8 111 b 111. ! Um .rnatntino loca 1 ?á �urso à

.

-"---

l:iR. RUANl)O \'\J vRIO DV ASSIS
- seguínts eorresp.ondenCla, pro-

'J, A· ln • G. J ! w� I:J \.._, cedente de Hage: As revela-
i'.,� ... ,· ...·\,"R d ... Clin;"s Infantil rla A",gi"t(Oilda Municipal e Hospital cões, feitas em juizo pelo sr.

d .. Ca r i d ade i Pery Hungaretti. apontando °

CUNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS
.

doutor Cândido Gaffrée como
C"""I;ITóiUO: Rna !\Óun('<, i'-la('h",L), 7. CEilificlo S. Francíscoj , fone 1.444. autor intelectual do bárbaroConsultas das 10 às l:! e das 14 as 15 horas .

1 1 \" 1HESl[lf.NCIA: Rua Marecb«l Guilherme, 5. Fune 78� i assasstnato (O c outor \ a ter

CUNfCA OE OLHOS - OPVI DOS - NARIZ - GARGANTA : de Aguiar e confirmando, dês-
......_._.__c.__.__

i'e modo, os dcpoímentos de tô-
DR. BIASE FARACO das as testemunhas até agora

Médico -- chefe d" Serviço 1" SlfiHs 00 Centro de Saúde ouvidas, inclusive Salustiano
nOE:"çAS nA Pi<-:LE - SlFIUS -- AFECÇõES UHO-GENIT,AJS DE ; Miers, executor <lo crime, de-
'l�m()s f)S,�E;X,?,S,-'- �AlOS INF�A.VERME�OS �.uL:fRA-VIOLETAS,ram novo e sensacional as�)ec-, '.'CUNSLLf:-\S: das 3.à�.n h.\-- R. FelIpe S.cnmldt, 46

I' lO.
ao processo. Hnnga

..

rettí se .

RES .. R. JOIDvlle, .7 - FONE 1648
Vinha furtando a. confessar a I

------

DR A R A U J O verdade, apesar de conhecer I .lI. fragata britânica "Spey
"

undou rEcentan,eI<te'dois Jub-
.

·

I
detalhes preciosos para a jus- mari.nos,

no At.lântic� Norte. A fotografia �ostra os pri�ioneiras do
'.\.'sj'!<�lJte tio Prof. SaJh(.Il. do Hio de .Ianeu-o v : •

ínt
.

d I' subrnor-ino deíxondo a frcgata. [Br-itiah News Servíce},
E S P E C r A L 1ST A uça. por ser amigo m Imo o

DlwnQa, e <>pc'·a,:lJe.' cos OLHOS. r.)l:VITlOS, l\'ARIZ e GAHGA:-{TA :Iout?r Gaff�·éc. J\Jas, cedend.o I O �\:."r I1D'O lt'''portl'lfo I Vende se ótimo
Clru.rgra moderna da GCELA DE LOBO, do LABrO L!<;POIU,\;O (lábIo e ,,<,u

I aOS.lmperatl.VO.s ?e sua cons.cI-j Ih) 11 ih} li -.. prédioda bôca felllliélo'i de nascença) .

t
�

1E.,,{>hg-o�c{)ptil. Ü·RrlueOSCO'Pia. lll·Ol1(·OSCO.pj." para ret írada de ('OI"POS estrnnhos, etc. 01lCIa e ao ln .cresse superior I
'. -

I
na rua Conse he iro Mafra por

CO);:'llJTlL<\S; "a� 10 às 12 e lIas 15 às IS horas

I
(la justiça, resolveu, por!im, �i-Iserá a 15 Ue janeiro .300.000,00 Tratar com A. L .

....__.____

"Rua \'ítOl' l,[,'jl'(·]e,.;, 24 - Fone: 1.447 .er tudo. Sl�as declarações sao : Porto Alegre, 1:1 (A. N,) '_1 Alves, Deodoro 35.

DR SAVAC LACERDA
I ieça da maior importancia no I Sabe-se nesta capital que os ....

.

'&........ )i'or�sso: Hão só por se. tratar dirigentes (la Federação Sul ICASA Vende-se uma, de
Clínica rné dico-ci rúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta. '10 Cldac1ao. de respcnsahilidade " Al11.Pl'ka.na. de B'uteh.ol, l'Plllli-j . ffi?radia, na rua
Diploma de habilitação do COJ1,c1ho Nacional de Oftalmologia. lefinicla em Bagé, como por I elos em Santiag'o do Chile, mal' .. :-ecund!flo Pelxo:o, 134 (Es·CO:'\SCLTómO - Felipe Schmidl. 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259 trerto i I f DRESIDRNCIA - Conselheiro Mafra, 77. 01' privado <':0111 O dr. Caff'rée '

caram definitivamente vara o' , .

o
'.

n ormaçoes com ul-

. _ .

T
Itna nt e O período em que êsse I próximo dia 12 de janeiro ° ;:VIO �tlva na rua Francisco

DR. ROLDAO CONSONI
I
médico se �omara da �c1éia fi- i i�lício elo. Campeonato Extra

\ olentJno, 8. 5 v ·1

{lRUIWIA GERAL - ALTA CIRURGIA - �lOLIlJSTJAS DE SENHORAS - PARTOS
xa o� �nataJ () seu colega. Hun-, Sul-Amerrcauo de Futebol. lt:' dformado pela Faculdade de Med icina .d:< U.niversidade de .São Pa�lo, onde fo,

I
gareLtI chegou, mesmo, a de-I -- Lnlprega aAt1sisten1e por vários anos do Servíço C\r1!' g íco do Prof. Altplo .Ccrr'eia I:"eto. . a' 1

" -

d'd d'Pib 'J'Círurg ía do estômago e vias btlíares. mtesuncs delga�o e grosso, t.iróíde, rms sempennar nussao, a pe 1 ° a

I e o campeonato rasl elro Precisa-se de uma ps ra cozi-!'!'ó<tata bexura útero, ovárto: e trompas. Varícocele, hídrocele, varizes e nérnía espôsa do dr GaffrRe [unto a O f t b61 .

1 t
r

t d h .'
"

-"

CONSlILT ..\S: I,
,. .

,
�,. " u e rioc iono as a en o

I
n a e pequenos serviços domés(lI!, 2 à8 5 nor-as, à Rua Felipe Schmi('t. 21 (altos da Casa Paralso), Tei. 1.598. este, para dissnacll-lo do cl'Íllle I urna das suas mais brilhantes ia
t B d dE'

..

RESlD11:NCrA: Rua Esteves Júnior. 179; Tel. M764 I rI •

d G f' ses no ano de t4 em que' as re
teos om or ena o. xIgem-

----- '1a\la consegmu o. porque a '-, . ,

, '" f
A ; R

.
-

.

DR GEBHARD HROl\ilADA ! '1" h" , t. f t 1 _. pr'esent�ções pebo!lsticas .do Rio
l

• e I e erenc.as. ua VIsconde de
• lU

.

;e. t,�la a, sen.ença a � ,., Ide JaneIro e S. raulo dIsputam lOuro P(eto, 2 (sobrado)_ellmm aI o eh. vValter AgUlal .1 at'dosomente o campeonato braei I _

;;;;;;;;;;;;;;;-;;;;,;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;-;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;_ Ileiro, numa sé.rie da m�lhar de s. TINTUREIROi As duas partIdas reahzadas no

Rio de Janeiro tiveram como ven.

i cedo r o "scratch" carioca. Ruma·

Iram então os guanabarinos para
a Paulicéia para disputarem as ou

tros 2 jogos.
No l' dêsses matchs, que se

ve·I-·"'I-��W.F'.,:'''''.,.,J
....,........_-.._

rificou no grandioso Estádio do Pa. m<;>s, 03
�pc.u!ista! de qu.alquer ma'

caemhú, dcmingo pa5l1ado, triun neIra noo poderao ganhar o cam •

foram os paulistas por um score peonnto sem que disputem a 50.
inesperado, Aguardava-se uma a- partida, 09 cariocas. entretanto.
tuação mais destacada do onze para levantarem o título de cam

bandeirante, uma vez que tinha a· peõs têm que venoer o Jogo de
seu favor 1.Ima . grande torcida e hoje e a prorrogação. Um empate.
campo pr6prio. Pode.se dizer que tambén;, no chóque de hoje, fa
os paulistas tiveram a sua pior vorecera aos pauhstas. que vence

exibição no campeonato. Ou >,�to 1"5.0, assin;, a .sé.rie de S,. Paul�.
aos cariocas, tiveram melhor de· O prova\'el )UIZ de hOJe sera o

sempenho que seus adversários. sr. Pereira Peixoto. O quadro co.

Espera se, pois que o jogo de ho rioco. jogará modificado, Aguarde'
je no PacaElmbu se revista de mais mos, elte sensacic;nal c�,6��e. •

entusiasmo o ardor. Como sabe- ÉdlO .Jose lonoh

�a8 - Vias Ul'�nár1as.
Curso de especia1izaçllo de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes d·e Barros, da Fa·

culdade de Medicina de sao Paulo.

Tratamento espeCializado, médico e

cirúrgIco, das afecções do aparêlho
genital feminino (Utero, ovários,

Itrompas, etc.). •

Cura radical das ln!lamaç� !lo. !anexos (Ovâr!os. trompas), sem ope·

Iração). Tratamen to de todo.\! os dis-

���t;:.08 da meWltruacão e da eI!ItertIJ·
I . .�_� �

.

Tratamento moderno da blenorra- lo fabriCO de
g1a 811'uda e crÔnIca. em ambos os I carvão vegetalsexos, por proceslIos mo<1el"IlQ8 sob

contrõ!e enG.oscÓp!Co -. Ul'etro!!oopja I' Rio, 18 (A. N.) - O enge�
- e de láoolntórlo. nlleil'o brasilE'iro J, R, Lacleira.,

� Ns 5 e 7 30 hora:s

O·R. REM IGIO
FISIOTERAPIA - DIATERMIA la propósito do jlJlVEH!Ül de Ulll,Kay Barris, William Tracye Daphne POllf!!d no filme g03tOW
coNsT.kr;.��A!����!.a��8 12 I enpenhell'Cl ('a�nadp'Jlf,;8 para fa� e engraçadíSSImo com a 1llSt6ria deslurn,br",nte de uma garota

CLtNICA Jl:&DICA Iloras e das 2 às O.

I
bn�o ,dI' catvao. vegetal,

aeaha I Sém juizo. mas. ado aVe!.
M:ol�lat! lnternu. de Senhora. • Cl'!. Consultório - Rua TlTadentea 14. (le ll1fOl'l11ar a um vespertil'Í() DI'tinha e' dengosaU'l",JU em Geral. CONSULTóRIO: Rua

I
Fone: 1.663. local que seu f61'no desll1ontá- Jl.

;',,11pl' Schmldt - Edlfic!o Amt§l1a Neto. Res!d�ncta Rua Tll"adente. 7 I 1 d 1 t t tve, es<:o Wr O l'ecen emen e, 'fRES DIAS ';:>ALUTARES (N!�c. Coop,)li"o<JI1t 1392. 9 II. 12 II 14 la 17 boru. RE· (Sobrado). .., _

S1DtlNCI.A: ; Largo Benjamin ------------- I é que resolve O problema dês� ° COMICO TRANSFORMISTA (Desenho P�peye)Con.tante,3 DR. AURÉUO ROTOLO I s� combu.stível, pois. tem c�pa.�' Preçcs: Cr$ 3,00; 2,00, c 1,Oe. Livre de Censura
r CIdade para prodUZIr qUlllze

Médico - Cmrião Parteiro I mil quilos de carvão num pl'a�
I A lOS X zo ele 15 a 35 horas.

---_

DR.

Especialista em alta ci nirgia e ginecologia
Hospital "Miguel Couto"

IBTH.AMA (HAMONIA) - Santa Catarina

Rua Vitor Meireles, 18

ALVARO RAMOSMADEIRA NEVESDR. CIRURGIÃO DENTISTA
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

GU1"S<l 1-P. Aperfelcoamento e LonJ,(8 Prãtlca no Rio de Janeiro

,;HIliSIJJJI'AS - Pela manba: dJartamente d&ll 1O.30à112 h•• à tarde excepto 001

....u'.do•• d.u HI.$O ... til bora.. - CONSUL1'ORIO: Rua Joao PInto a. 1. lIOb...do -

,.,,,,,,,, 1..t81 - Reootdênctll: S.. PrNI4ent.e eo.tblho, 'L

lf.iSTlTUTO DE DIAGNOSTICO I
CUNICO

-IDR. DJALMA
MOELLMANN

Dr. LAURO BAURA
Iílspec!all8ta em Doenças de Senho-

�'orrn.ado pela Un1yersldadt! de Genebra

Com prtltica nos hospit.ala europeu.

Clln1ca m6dlca em gera.!, pediatrIa. doen·

;;iS.! do etsteIDa nerT090, aplll'elho genito
urinário do homem e da mulher

iIoM-"ll'ltn. T6clÜco: DR. PAULO TAVARES

Ourso de Rad!ologia CUnlca com o dr,

�'[anoe) de Abreu CampanarIo (SAo Pau-

I�{'•.) J!)gpecla11zado em Higiene • Sallde

Pública, pela Unl..-ersldade do Rio de Ja

'tl'!ro. - GaOlnete de Ralo X -

ElectrO-It-llrdlog:raf!a cllnlca - .Met.abollllIlo ba·

llil - Sondagem Duodenal - Gabinete I

d� fi8'loterapla -- Laboratório de mICro.

copia e Ildlállse cllnica. - Rua Fe..1"Jlan.do
M1tchado. 8. Fone 1.1911. - J'lorian6pollll.

·Dr. Newton d'.vila
Operações -. Vias Urinaria. -- Doen

ço." dos intestinos. réto e anuI
.

_.- Hemorroidas. Tratamento da Moderna e possante instaJaçAo

Icolite amebiana.

I
de 200 MA.

n"ioterapia -- Infra.vermelho. ()iagnóstico precoce da tuberculose 'I·Conyult: Vitor Meirele., 28. pulmonar, úlceras gástrica!! e dUO-1Rt&nde diariamente à. 11.30 h•. "

j'
,lenals. câncer do estÔmago, afe- I

à tarde. das 16 ha. em diante ;ões das vias biliares, rins. etc.

IRll'sid: Vida) Ramos, 66. \plica o Pneumo-torax artificial
Fone 1067. )ara o tratamento da Tuberculose:

.--..-------------- Pulmonar - Tratamentos moder- i

HR. ANTON10 MONIZ nos e eficazes desta moléstia i

Completo gabinete de Eletricidadf'jlDE ARAGÃO médica: Ondas curtas e ultra-curo
tas. Raios Infra-Vermelhol!l e Raia�
Ultra Violeta, Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Df'odoro, ,

esquina Felipe Scbmidt
fi•• , h 12 brs., e das 14 à. 17 Ilr.

I.AetoQIt U1A

8 elicolha o leu figurino.
Rua 'riradente 24

Quer vestir-se com

contôrto
e'egância?
Procure Q

e

ALFBIAIARlft
MELLO"!"� , OrtopediA. Clf:alca • VIr'IlqIa

4., rorax, Partot • doelleM de lIC!IIhoru.

CONSULTÓRIO; R. João Pinto 7 Did
M.4iment4? da� 16 .. 11 bor.,. Rl!lSll):eN·
CU; �tII AJ� ._.. J'Q'!i.1"., -------- _ ...-., . ,. ".., r ,1

Precisa-se de um ajudante'de
tintureiro. InformEções na rua

Tiradentes, 44. 3 v.· 1

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

CARTAZES o DIA
HOJE 5â1.U�ira HOJE

(lHE «o
\
'.

A's 7.30 horps
John Wayne, Ona Murlson Charles Middleton c Helen Wtstle.y,
entre ° esplenJor de um carnaval em Louisiaoa, no adorável

filme romi3 ticl·.mmical:

Carnaval da Vida
VIDA BAIANA N ·9 (Nac. Ccop.).

MARAVILHAS DO MEXICO (Tapete Mágico)
Preço: (único) 2,00. Imp. até 14 anos

Simultâneamente, Domingo,

Como é triste
no ·:Odeon e Imperial:,

recordar !
."

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Natal ! . . . Hão compre sem verificar os preços.
do grandioso Novo 80rti lUen to recebido pela I

Casa Romanos I

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

Rodiers .. tatetás .. Organsa - Cbantung ,. Sedas em cortes Gabardines
,. Jersei aveludado para vestidos. em muitas eêres .. Peter--pans,. Bôlsas

... Mtias - Sombrinbas e muitas outras novidades.

Preços extremcmente
Rua Conselheiro Mafra 26

.6 na

IA SERVIDORA 'Ilo maior organização no

gênero nesta capital]

Rua João Pinto, 4,

,-_F_one_775_,--,!'SOAbre a escassaz de munl·çoes r:����!t��:��':��:J.�
JlveliDo T. de II lhos. Iniormações nesta Reda-

Oliveira I c: ::1iO;(.I��'r':�;1}aS-;j(:)s.. }:::;,:�:.�s l:�_l�� I ��g�i��l�:�:I�110 I;::(,(�)�:::�����sc��::���te� ÇoãOrea rJ'eMc'eS'_'se l:yneJmv, �do3e.Mecanógrafo, es?ecia.lista em, ,]lCU_ rulcri ndu que o General Eisc- da gl1lcna f'izc ram ultrapassar os

consertos (serviços garanti.' !lll!()\\,cr respondeu a variax pergun- pcdidox prr-vios de munição. A
15 anos servir a balcão

das) de , las sóbrc a escassez dt' munições qucstâo prlmordlnl é que se neces-
para

de casa comercial. Informações
Máquinas de escrever �. Iurmuladas pOI' 17 congressistas sita de mais munição C, em vista

,lI.ii e referências nesta redação,
de calcular, de costura,,'llI nurí.c-umcricun ox ou em visita ii disso, os l'xl'rcitos aliados deveriam 5 Y. ·3

registradoras, etc. 'lillila de I'nml(', l ntcrpcladu sôbre ser supridos o ruais rupidamentc ]' _

Juntamente com a �Oficino
Ele.::tro-Radio E N A L D A."

Rua Censo Mafra, 79

Serviços garantidos!

Apresentamos:I
I

��. 11 ��';:?� o, :m��,���,'�,ú f6�������1dúCl cm !elrgl'<1I111a de Londres di-! 1111a, E !lOd('I'ÜO talvez até dobrur

zendo que umn uiodit ir-açâo na! êssl' número. Continuando, diz o

guerra :1('1-('<1 na Eu rupa ()Ci�eQJI-aJ,Il'''�J'L'�rJ\)n_denle: '-O� �I"i:)('s ale

em I'('stlllarlo da reconstrução tios
I
mues dI' .]:Jcl()-prupulSà(J n an pode

:ljHII'l'llIOS de propudsá« <la "Lll.fl-; ráo i.n t crf'crir nos vôos dos caças

\\,<11'1'('''_ f,;i prngnnsí icarla pelo cor-I aliados m-m dos cacus-homharrlca
I'l'S])()Jlflente do "Sunda , Despachf ", dOI'(";, ;1 não se!' qut- usern tM iC;lS

('()11l ;1
.. nAF" 110 continente. Os dp surj.rt-s». Todavia, pnderúo \'01-

al('III;I('S - diz () currespondcnte - [ar <I() si st cmu rlus ataques "subrt-p
('stüo Iorm antlo novas esquadrilhus ticios". que í'izr-rum na fnghrtf'tT<I
r11�SSl'S apu rc lh os de propulsão aro- 1IIl'ridi(J'I1;iI li I cscs at rús. Os nazis

guell's l' l'slão Ircinando turmas de !:.s_ n liús, (',[;lo hojo ('111 perfeitas
piloto» par" seu manejo. Dentro do ,'ulldiç()es uuru l ir.u: fotografias cm

;lIgulls 1lIl'SI'S, possivelmente, os na- ,uns dt' rcconhecituen!o de tc1lla a

zislas l's-l:lnio cm condições de apl'c-llnglatclT<l meridional, axs im como

sentar 1'('I'C<1 de ;)00 aparelhos dcssu :H"s portos continentais",
--- -- --_-----------_. -- - ..•.._--_ .. _

Tiro de Guerra N. 40 I
=

Eleição da nova Diretoria
De ordem do Conselho Delibera

tívo, convoco todos os associados
dêste T· G, para a reumao de
assembléia geral. que será reali
zada nesta caserna. na Avenida
Mauro Ramos. nc dia 20 do Cor

rente, com início às 19 hs .. a fim·
de que se proceda à eleição da
nova diretoria, que regerá os des
tino deita sociedade cívico-militar.
no próximo ano de 1945.

Hélio Milton Pereira
Secretário

..

Móveis
Comprar, vender ou alugar

--

baixos

Telefone 1288
-

se a culpa podcr.iu recair sôbrv ai

algum sei!)!' ddl'rminado disse que

i a culpa era de todos e não parti
cular-ruente das est imut i vas do tra

I
)Jalho do Depurtumcnlo dai Guerra.

possível. Ao responder uma porgun- Ra,-rodl-o Nesta redação se

la àccrca da posição militar da informa quem de.
França, o (fene.ra.1 Eisenhower de- seja comprar um aparêlho de
clarou que u França compartilharia rádio. se possível, de marca

O,] ocnpação da Alemanha. "Philips".

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
•

IdiGmall por
tuguêll. ellpa
nhol, francês,
inglês. etc.

Romance. Poesia, Religião. Aviação.
Matemática, Física, Química. Geo
logia, Mineralogia, Engenharia cí

vi], militar e naval, Carpintaria.
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade;- Rádio, Máquinas, Mo
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri
r.ultura, Veterinária. Contabilidade,

Dicionários. etc. etc,

LIVROS_.,.'_
-_, -. :., ....,,-.

:l0t:!;fJ:;
RUÂDEODORO,33
-

- flOll'lUióPOLlS

::.1';I;.

Navios do Lóide
Rio, 13 ("Estado") - Há

poucos meses o Loide Brasilei-

Iro assinou contrato com um

dos estaleiros canadenses pa
ra construção de quatro na

vios destinados á sua frota.

Logo após, o Loide fez um de

pósito de apreciável soma des
tinada ao financiamento da

construção das mesmas unida
des, Dois dos navios encomen

dados já se acham quase pron
tos, devendo ser entregues ao

Brasil nos primeiros meses do
ano vindouro. Possivelmente,
uma das unidades será incor

porada á frota do Loide em

março ou em abril. Ambas são
dotadas de câmaras frigorifi
cas, com capacidade para 220
toneladas de mercadorias, além
de outros requisitos modernos,
A capacidade total é de 6,000
toneladas.

uOÇAS Precisa se de
1"'. duas, sendo
uma para serviço de balcão e

outra, com conhecimentos de
contabilidade comercial, para
trabalhar em escritório de Casa
de fazendas, no centro. Cartas
para: Caixa Postal 139. 8 v ·2

TERRENO Vende se um,

de esquina, na

Av. Mauro Ramos, com 15,50
de frente por 40 de fundos,
Preço: Cr$ 12,000,00, Infor
mações, na rua Emílio Blum, 13

V. - 7

GELADEIRA
Vende-se uma, elétrica, de

[,20 x 1.60, funcionamento per
feito, Ver e tratar no Bar S,
Pedro. 30 y,.g

Convidemos os srs. Comerciantes a

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

SEDAS, com ricos e modernos padrões,
lÃS, próprias para vestidos e casacos,

CASEMIRA.S e TECIDOS em geral,
recém-chegados das melhores fábrica s

do país.

-

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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v - Sia. enconlrará nas

(CaOa$ .e�n.a, ue

() Banco do Brasil, S. A. comunica aos candidatos inscritos
no ('Ol)CIUrSO para cscviturái-io coutrretado que as provas elimina
Iórias dêssc concurso serão realizada» no dia 17 do corrente,
em lIma das salas do lnstituéo de Educação. gcnti huente cedida
]jl.'la suu diretoria, e que olx-decr-râo os seguinte horário:

{las H as 11 horas - Português I
das 15 às 17 horas - Aritmética. !

Ficam. pois. os Srs. candidatos convidados a comparecer, 30 I
uunutns antes do início cle cada prova, no local acima menciona- I

cf'!, mun irios du cartão de inscrição e dois lápis-Unta roxo-copia

I !'I;I'comum ou canela-tinteiro com tinta da cór azul comum.
O Banco do Brasil S. A. comunica ainda nus Srs. candidatos

qut- :JS demais provas (!L;sse concurso serão efetuadas em tempo
oporl uno, depois de julgadas as oliminatórjas. havendo para elas

II
ii nOVD chamada.

lj Floriauópof is. 7 de dezembro de 19-1cJ. I
:1 Pelo BAXCO DO DJ-L\STL. S, A.. - .FLOHL\:\,(JPOLlS i

� Jo�� Pedro Gil-Gerente .João ,Jé. Cupertirro Medeiros-Contador 1
�������-���=-����-����-�-==.�����.!

Algo novo na frente ocidental I
PARiS,14 (U. P.) - As fôrças norte-americanas do pri-!

meíro Exército entrentam furiosa resistência alemã em Marie
Wciler e lutam de casa em casa na localidade de Derich-Wei
ler. Nestas ações, os nazistas tentaram retardar o avanço do
Primeiro Exército, que investe para Colônia. Mais para o sul, I
,1:,3, região do Sarre, onde combate o general Patt.on, foram re-]
rplic10s numerosos contra-ataques alemães, nas vizinhanças

I-----'-----------C.---·
. __ .

r

I d'üe Dilegmen. Segundo o comunicado do Quartel General Alia-I (omo �I visto orno O POVO e exp ora otlo, o Terceiro Exército está também travando sangrenta luta O Brasl
e ru Frau-Lautern. Mais a nordeste, Patton conseguiu dominar I Rio, 14 (A. No) - () i.orna] '·�(ls. _

II

D resistência inimiga, atravessando o rio Blies. Sem perda ele (ton. Hcrald", ql1e se edita na ellia-j lHO. ] � (A. N.) - O comércio de São Paulo esi
á

cheio de

( empo, o Terceiro Exército atacou Hab-Kírcben onde já entra- i
de nort.e-anwl:Ica�<l de Bo:ton, Clll, D ozes, que sã o vendidas como portuguesas. à razão de �) c-ruzei-

. f" , H' b K' . 1 .ont N . lé d f' expressivo editorial, aprecia demo-
1'1111 suas orças,

�

a -t.r. ircnen enc:on ra-se pouco a em a 10n-I ..

·

.,.: .'.;

..
l'CR o quilo. Emtl'etallto, conforme ficou apurado, essas nozes

terra tranco-alemã. J adamente u oontribuiçào do Bra-: � , . , ,

l sil paru a vitori« tias ::\ações Uni- sao UJH\1l3S gaucnas e compradas 110 lho Grande do Sul a ra-

RITZ Hoje, 5a-feira, às 1 Embaixadores das, acentuando quv, quando vier a zão de três a quatro cruzeiros o quilo. Revela-se que as retcri-
17 e 19,30 horas paz e a contribuição para a vitória dus nozes são tão boas quanto a.s portuguesas,

Sessões Elegantes 1 •
rle cada uma das nações aliadas I

R I' d R 1 F d M M \\ ashineton 14 (1' 1') - O ·D1·'·'- f
.

ti B '1 terá I'.. 09Q ln usser, rec oe urray. "', c.. > c
·0, aprecia: .a, o ra sn era a 'la I ..__iiiiiíiiiliiiii ;.,;m__

e Herbert MarshaJ em: s.rlente poose\'I,a l1Oll1eOU o (>l1l?ai- elassificaçáo. Ele está surgindo en-I
ADEUS MEU AMOR x,�dor �urnlaln. Armou]' palra as. j 1111,-! lliO Ul1lll das gi)'andes nações do 11e-1fi hist6ria romêintica de uma mu· �

j I 1 "i ) I �

lher que muito amou e que é co-
çoes (e em )alX<\( Dr' em "aun.

(Illljsfério ocidental e do mundo --

paz de todos os sacrificios por crnbuixar!(;r. 1l(JI'le-all1:1'Ícuno em diz () jornal, tll1(:' acrescenta: "O I

No
êilse amor.

I :\ngor�, ,Stt'lnhardt� � UI il[lfmtado i Brasil coopepoll. cordialmente des-Iprograma: Novas Armas do paJ'll rdentJca fUl1çl\o JUiJJto ao go- de o início cedendo () uso indispl'lJ-Brasil - DFB '1 r'
'

Livre de Censura
vern(1 c leco elll ,Oondres, �iio hOll- silvei dl' Xatal ('orno base aérea na:·

IiPreçoe Cr$ 3,00 e 2,00 \'P .in(�ica(:i.io dc' slIbstiluto lH,wa "aI c de

embal'q.ue
e ajudando gran-l�lelnhdrdj. demenle no combate co,nira os sub-

I!OXY Hoje, S·'.fheira, às Esta.bilizado�-�-- tra��f'or;-dr marj'!10S !lO A!lllllntic{) Sul. Envi�ll.19,30 oras
I

a o
tropas para a Em'üpa, que estao I .

l'1.1ize Rainer, Melvyn Douglas e Vende.se um, de 1 kilo watt, na
.

I WWII:W LI

R b t Y . ,'radação do ESTADO. I ('ombaltt'ndo CUlll bn.lYll'ra na call1-: . . . .

, MADEM�I;rELLEuFã;U.FROU. panha da Itália. Atualmente, a 'f�I-; de 'l1anl'I)�" d(,IlIl)C�·,�tlca, com ngor Enver ..."I·zadoresUma hist6ria singela da uma

mu.,
A maior renda I l'ilnha brasi1ei:ra está enca,rreg,Hla e prolJllflao, e () pleIto dos sem es-

..I
lher que muito amou e muito Hio. 13 (A. Xl ---.\ .\lfandegn cio plenamente da natrlllha do Ath1nti-, forpo� é (I atual "slalus" nas \'islas

sofreu,
!
Hio de Janci'l'o teve. onlem sua I CI) Sul, eluana t�tr(�fa que anterior-: dos cidadüos d(ls Estade,s. l.:l1ldos.No programa; Reportagens da Fo· ,,' .. � _, '. ,I ., I ('e '1' I I'" "])'. . � ..

'

_

lha Carioca n. 30 • DFB 1l,''101 1 enua de llldos so tempos., monte eslava repartJda com os r"s-, ,)1]( lIm( n, (11. lztl:l .lfUt l XIS

Impr6prio até 14 anos ::\ullca em 2-t hon:s n nrreeadaçii-o II ta tios 1.'Inirlos". Lenlbr� o articuJis. i 1e UIll peque·no lllurnllll·Jf,l. ��gora,

Preço único Cr$ 2,00, dt' nossa aduana se aproximou da la lIUl' tôdas as vpzes CfUl' surgia! �l(JUl, ,p_urt1ue pe,rs�Jllagc.ns milital'(,s

soma <1'rrecadada (i·ntelll. Esta f(li, 11ma crise, fosse rdativa ao caJ'l·. :\ I
e llo11l'('HS bn:Jst]'('lras sentl'm que O «Deseado» nafU'I'Z, a partir de sábado, Bette

J I
•.

1
Davi. e Paul Lukas em;

dI' 11.49U.05il cruzeiros e 90 centa- po]íl iea P;;IIH.l'ltlt'rieaJna 'Ull it espio- ou l'as naç'o(,s uao (�prec.ial\l y cn a-

HORAS DE TORMENTA I vos. nagem nazisl'8, () Brasil sabia agir I nWl�t(' f) ��lIe Sl'U pms tem fl'!to. As Gugnabara
__ .

Ill.aç�(}('s.
allaclas

eXl1I.'cssaram sua: gra-
. U

tldan !u['JJ1nllllenÍP. lllas ;) au.sC:I1CI:l I Hill, 11 (A. ?\.) - Chegou ú (;"a;

duma dClllollsLr;lçii,) dessa llatllrl'Za I na)Ja.r�� o tJ:<!lllS:lllàlltit:O j'n�lcs "De

náo pode ser tOl1laria como cvidl-Il-' renr!o l'C'stabelccentlo aSSIJlI a na

cia duma falta. O pl'l'stigin do Bra.1 vegaç(lo cnlre a Europa 1- a Alllê

sij l'sl:l atunlmente no ápicl' c a ex-

I

rica do Sul. () referido na\"j" lraZ

tensiio e \'alul' üe S.CllS sl'l'viços es- 400 mil quilos de cn sto'.llb as, :l.zeite,
1 ilo llc.illla de qualquer sofisma ..J á passas, etc.

os

Precos
, �

mais modernos
Fixos

padrões de evoile tecidos
, -

propnes
•

para })rala
Côres firmes

Florianópolis 14 de Dezembro de 1944

A linha Siegfried à vista! i
l'nrÍo, n r. P.) - o Sétimo Exér- Itonúnia. As agóncias alemãs Heom-I

(';11, norte-amer-Icano, avançando punham 1'0111 mrtisf'arçúvcl prco

Pl'la snli('.llll' oriental da Fr-ança. jú cupaçâo H l1l11rdJ8. do Sétimo Ex ér

i('lll :J vist« a Iínha Sicgbric d. As dto. Segundo a ll::\B, o general
i',i)'ças no general Patch cslâo u 431 Patch está inovimcntaudo UJIl exér
lltil,lws apenas de :J'�anJleheilll, de I cif o de uruas 15 .di visúcs, is,to é,!
l1i"lc'n'iea projeção, por ler dado I cerca de 230 mil homens, na tt',llta-Ipussagcm às fôrças de ::\apoleão e 1 iva de írroumcr pela f'rontcira até l
de Luiz XIY, que i.nvadiram a alta I:J Alemanha centr-al,

BANCO DO BRASIL, s.! A.
EDITAL

'Concurso para escriturário contratado

·i

. �.i

CR$ 0,80
elA DE CIGARROS

SOUZA CRUZ

J. COSTA l�mLLMANN
(Engenh(�ir:o Ci�Til)

Escritório Técnico de Engenharia
Projetosl Orçamentosl Administraçãol Construção

Rua Esteves Junior, 168. - Fone 733

FLORIANÓPOLIS

Precisa-se de 2 ou 3,:na
Fábrica de Móveis «Jl Mo
delor», rua Trajano, 15.

V .• 7

SI.' foi () lempo em qUE' mnericafl1üs
e l'llropeus olhavam o Brasil como

pais que precisasse da beneyolêncía

eslnlllgciJ"al. Ele atingiu. sua maiori

d<'llk' e () futuro lbe é pl'o�nissol''',

CamIsas, Gravatas. PijamcB
Meiasdas melhores. pelos me

neres preços só na CASA MIS·'
CILANEA � �l.\OC. Mftfra, �.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


