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1 LONDRES, 15 (U. P.) -- A RÁDIO UE TóQUIO ADMITIU HOJE UMA ffiRAnIAÇÁO EM LINGUA ALEMÃ QUE OS JAPO

NESES CONTAM COM UM "BLITZ" AÉREO SEMELHANTE DO QUE AGORA SE DESENVOLVE, CONTRA A ALEMANHA.
'ATENDENDO A ÊSSE PERIG01 DIZ, AS INDúSTRIAS E, A POPULAÇÃO DAS ILHAS JAPONESAS JÁ FORAM DISPERM
SAS SôBRE A MAIOR ÁREA POSSíVEL PARA REDUZIR OS EFEITOS DOS BOMBARDEIOS. ADVERTE AINDA o LO
CUTOR JAPONÊS QUE OS NORTE-AMERICANOS CONTAM COM GRANDE SUPERIORIDADE MATERIAL E ESTÃO
TRANSFORMANDO A ILHA NUM VASTO PORTA-AVIõES. FINALMENTE, PROMETE QUE SERÃO EMPREGADOS NO.
VOS MÉTODOS NO COMBATE AOS BOMBARDEIROS COMO POR EXEMPLO O USO DE AVIõES SUICIDAS, QUE DE.

VERÃO ABALROAR AS SUPER·FORTAI,EZAS VOADORAS.
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Estocolmo, 15 (U. P.) - A
polícia sueca deteve o ex-ge- Londres, 15 (U. P.', _ Não
neral russo Vladmir Ansíe-

foi atingido o palácio imperialnívski Staviski e dois cúmplí- em Tóquio. É o que afirma o
ces suecos, por motivo daqui- correspondente da "T'ranso
lo que os ves.E,ertinos de Esto-

cean ", 'na capital japonesa,colmo descrevem como "uma
desmeretido assim a versão di

das maiores ações de espiona-
gem na Suécia". Todos três vulgada por uma agência tele-

foram acusados de espiona- gráfica de que, num dos seus

gem politico-rnílítar em favor últimos ataques, as Supertorta-
Iezas Voadoras tivessem bom-

Várias declarações do sr. ChurchilllTod� a ajuda ;.��!:���r�. t�q�r!d!��,� �������; ��������o d�a;1=
possível :t t f

- do pela BBC, o correspoudente
Londres, 15 (U. P.) - Winston Churchlll fez novamente l�npor an es m.or_maçoes .mI- nazista declara ter seu escrító-

ontem uma série de declarações, respondendo a vários depu- Chung King, 15 (U. P.) - O lItare�, na maioria .r�latIvas rio na proximidade do palácio
tados na Câmara dos Comuns. E disse que é materialmente major-general Robert McClu- ao tráfego sueco mar�tlmo da

e poder afirmar que êste está
impossível consultar os governos dos Domínios sôbre tôdas as re, chefe do Estado Maior do cost� oriental, a�, q.uals foram

intacto. Êsse desmentido eixis
medidas, que se adotam, muitas vezes, com grande urgência. comandante das fôrças norte- vendld�s aos soviéticos por ..

ta só poderá ser recebido com
No entanto, os Domínios são mantidos perfeitamente ao par americanas na China, major

4500 dolares.
satíetação, pois prova que os

de todos os acontecimentos. O deputado trabalhista Kirke- general Albert Wedmeyer, de-

M ít bem l aviadores norte-americanos es-
wood perguntou se o sr. Churchill sabia que estava recebendo clarou aos correspondentes UI O em" tão bombardeando, não palá-
telegrama dos maquinistas de todo o país, ameaçando opôr-se jornalísticos que "os america- dos, mas fábricas, instalaçõesà política governamental na Grécia. Churchill respondeu que 11.OS estão recebendo a mais

RI'O, '15 (A. N*.) _ O minis- portuárias e outros objetivos
era fácil imaginar que o deputado recebesse muitas manítes- 1 1 -,

811.1ce. r,a_ co a )ora,ç.ao 00 l�O,VO [tro do 'I'rabalho acaba de de- 'na metrópole amarela.
tações a respeito dum assunto que tanto agitava a opinrâo. t· 1 G d

-

No entanto (disse) pelo momento, nada tinha a acrescentar
mirns �o ca, �le�la o

govelllolterminar como norma geral
às declarações feitas dias atrás sôbre o assunto. A outra per-

de Clllang-Kal-Shpl�, �ener-al para todo o Brasil que, sem- O A t P
•

gunta sôbre o caso italiano, o primeiro ministro retrucou que �he�-Cheng, 'H ,q.ue e excelente
'pre que um feriado ocorrer r. r Dr erelra

-

ít t lt l' " 1 SO,lrIad.o,', ACJ ,Síel�t.o,U q,ue ?e rnum sábado ou numa segunda- 01-.as questoes da polí ica in erna 1 a iana deveriam. ser re ega-, t .

-

e IVeIra' r

t
. St,�a, par e_os a. ll1el,�Ca�l,os estão

I feira, as casas de gêneros co-das, ate que aquele pais estivesse novamen e livre. di 1 ,1 ." d
-

'*' '" " �n�o �os c ll!leSeS to, a a. as- mestíveís e as barbearias po- Clínica Geral de Adulto.

Londres, 14 (U. P.) _ A partiam reproches contra o
s18tencla paSSIVeI. derão funcionar até meio dia. Doenças das crianças

Laborat6rio de Análise.
enérgica intervenção dos mem-I "premier", mas Churchill, em D· t te I LOJA DAS CASEMIRAS clínicas.
bras trabalhistas, que exigem sua fortaleza de aço, perma- Ire amen e " Consult6rio: rua Felipe Sch-
uma revísâo da política '!:>ritâ-I necia imutável. E imutável Se V. S. desejar um corte de midt, 21 [altos da Casa Pa-

nica na Grécia, não conseguiu continuou, quando, desafían- Washington, 15 (U. P.) casemira, linho ou tropical, raiso], das 1030 d. 12 e da.
, ,O Departamento de Guerra em côres firmes e belos pa- 15 às 18 h•.

arrastar o primeiro ministro do a austeridade do proprio re- anunciou ·que Super-Fortale- d
-

Lo' d C Residência: rua Visco de Ouro
Churchill a novo debate. De cinto, o trabalhista Seymour roes, procure a ja as a-

Preto. 64.
I zas atingiram, diretamente, semiras - Rua Conselheiro

tôdas as bandas da Câmara dirigiu a seguinte pergunta ao durante o bombardeio diurno M f 8-A
Fone: 769 [manual]

..................._ M _.-.-_-.,,...,_ chefe do govêrno: "É-me per- de precisão as ínstalacões aé-
ara, . ,

mitido indagar ao primeiro reas de Nagoya, os' parques p
·

N I d t- h b· d· hoUma série de l1"liI?-istro por quant? tempo ferroviários de manobras de anal oe e pas ln a e Igo lnlocalidades maIS. pretende o ,g?verno pros- Rangoon, assim como os meios! II
.

Pa!'ís, 14 �U. P) - O �O-'segUlr no ass�ssIr:;� de noss?s de transporte de Bankok, na a
Estoco.lmo, �,5 �U. P.) - Um �espacho de l?erhm para o

municado aliado dIZ que � 1es- !car.na���as. gregos. . O escri- quarta-feira. Nãa regressou ?agens-N�he.ter dIZ que as autoridades �lerpas pro�blrarn
te de Rotgen forças alIa�as tOlo bl.ltamc� .H. _

G. Wells: .�e do ataque a Nagoya um aparê-
todas as vla�ens de Na.t�}, de modo qu.e milhões de .cl'lan�?

ocuparam Rollesbroch e SIm-I umver.sal projeçao, �m �ltIgO Ilha, que se presume esteja evacu�das nao c,:msegunao ver seus pais. Mas o n�zIsmo ja

merath. Também nos outros que, dlvulgo� na ,�'evlsta íngle- perdido. an:a10J?u um meio .d� �onserva.r os pequenos, por esse Natal,
setores houve novos avancos! sa 'The Tnbune, descreveu _

solitários nos dormítóríos coletivos dos acampamentos. Cada

registrando-se a ocupação 'du� IC�U!,C�lil�, com? o "Püehrer O general criança ,r�ceberá uma caderneta da, Cai�a Econômica, com

ma série de outras .local�da-I::mta��co" �oII�Itando-lhe a deséonheCido u� depósito ?e alguns ma�cos. E, alem dISSO.' �?mo honra su-

des, entre elas Ma.ne-Welller ImedIata renunCIa ao c�rgo, Londres,14 CU"., P,) _ Amlll_IPlem�,
Papal �oeI colocara em cada dormItollo um retrato

e Derich-Wéi:Uer, a oéste àe Ique desempe�ha. Wells fOI de cia-se a morte de mais um O"e- autogr�fad?, nao dUI:? bandoS? ve�ho de barbas brancas, _mas,
Du"ren lextrema severIdade em sua ar-I' I 1

- E' '1
o dum cldadao de pastmha e blgodmho, chamado Adolf HItler.

.
-

f"
nera a emao. ,l'a e e (') co-

Igumentaç,�o, cheg�r:d� a a �r-imandante da divisão InazistalA Ru'ssl"aFaleceu Lupe Velez mal' que se os bntamc?s nAao 1 264 que tombou nas lutas em nao
Hollywood, 14 (U. P.) - Fa- acabassem com C!1Urchlll, ele· tôn;o fiA Ol'tl'iC' segundo' infor-'

l�ceu a conhecida estréIa 101�� I daria �a.�o �a G,ra-B�'etanha':. Ima o c�munio�c1o �de 'l'ito. O
Xlcana Lupe Velez. A natlCIa,�a _opmlao dO .hlstonador bn-! nome dêsse eneral não foi re�

;A
causou grande surpre�a entre, tamco, C�urchIll tem demon�-I velado.

g

seus amigos e ·admlradores, Itrado, ultImamente,
lamenta-

_

pois. Lupe V,elez ainda ontem v�l falta <;le senso e inco�rên- Que esoadarte ,
se acha.va bem. Encontrada cla, que so podem condUZIr ao ••••

morta em seu leito, apurou-se, ',I descrédito .da po:ítica britâr:-,i� Rio, 15 (A. N.) - Na praia
em seguida, que o abuso de en- ca. E termma, dIzendo que e de Maracatu, em Belem, foi
torpecentes fora a causa da

I tempo
de Churchill se afastar pescado ontem um espadarte

morte, pois a desventurada com os seus louros, antes que monstro, pesando 350 quilos e

atriz se vaHa deles para com-!a nação se esqueça do grande medindo 5 metros de compri
bater a insônia. 'débito que tem para com êle". 'menta. É o maior que se pes�
----------------_--------- ! cou até hoje no Brasil.

Nã�o��u. 95u�UmppOS1!n�!!��r�!és �� c��u�!I�n� E nós. nada 1. ..
terno de fortificações nos suburbios a léste e nordeste de Bu- , Rio, '15 (A. N.) - Jamais

, dapeste, os :exércitos russos estão !encontran�o crescente �e- recebeu o Rio tanto artigo de
sistência. Com efeito, o comunicado 1'USSO dzz que os alemaes Natal, de uma só vez, como se

estão reabastecendo e reforçando as tropas, que defendem os I verificou ontem, pelo "Desea
acessos rã cidade, mas não esclarece se chegaram novCl;s�reser-I do". Só de castanhas, chega-
vas da Austria ou se são as próprias tropas da guamzçao de ram 664.920 quilos; de azeite Washington, 15 (U. P.) - O Secretário da 'Guerra, Stim-

,

,Budapesf;e que estão sendo levadas aos a�rabaldes. E_m todo 1752.200 quilos; _9-e pa�sas, fi- san, afirmou. que a presente ofensiva dos aliados coloca o exé1'..

caso, a violenta luta, que se trava a sudoeste da capdal, 'nu- gos, nozes, aveIas e vmhos de cito alemão e seu sistema de abastecimentos e transportes em

ma fTente de,26 kms., entre Erd e o lago Halencie, visa cortar tôdas as qualidades, 4.355.880 crítica situação. "É que os alemães � acrescentou Stimson -
a estrada-de-ferro para Viena e fechar assim esse caminho à· quilos. O "Deseado" trouxe contavam com uma 'trégua de inverno, que lhes 'Permitiria,
chegada de possíveis reforços. Enquanto isso, segundo intor-

I
ainda tôda a carga do navio por outra parte, ultimar seus planos de imobilização para uma

mações não confirmadas, grandes incendios alastram-se no iportug'uês "Carvalho de Arau- resistência "aU a m01·te". Finalmente, revelou que, de 8 a 30
: �centro de Budapeste, não havendo quem possa controlar as

I jO.", q_ue para êle fora passada de
N

novembro 'último, ,calcula-se em 150 mil ia número de ale�
chamas.

�".' .' _

em �JSPllfJ., ma�$ martas pelos al�adQs�

o
IA maior acão de
espionagetn E' motivo de

satisfação

Ano XXX I flor!anó�oli:- Sexta-feira, 15 de Dezembro de 1944 I H. 9271

o lUAlS ANTH�O nURIO UE SANTA CATAIUNA

Proprietário e Diretor-gerente,- ALTINO FLORES

atendev O apelo
ATEXAS, 14 (u. P.) - Ohservou-se lloje uma trégua não

negoeiadn, entre os g11errilbeiJ�(ls g'reg'os e as trOI}aS britânicas.
Os elementos l'ehehles ('Ollcor<ülm e-m. ,evacuar a capital, se 08

illg'leses garantirem llj anistia 1)ara todos os memhros de suas

0l·g'unizações e incluirem ,as esquel'tla.s no novo g'oyêl'no nacio-
1131. Acredita-se na ,possihilidade de acôrdo pal'a (I têrmo das
llostilidndes, levando-se em conta fi; informação de Ionte britâ
nica, no sentido de que a Rússin não atendeu o apêlo de auxi
Ho, {IUe lbe dirigiu fi "Elas". Diz-se, a llropõsito, que �s 'russos
sug'erirnm às ('orrentes da 'esquerda fiue procurassem da)' fim
à luta. Antes d(� entral!" em vigor a atual tréglla, as fôrças gre
g'us e britânicas, sitia{las no centro I(le At.enas, haviam repelitlo
forte ataque tIos g'uerrilheiros dn "Elas".

Atenas, 15 (U. P.) - Foi quebrada a trégua \ entre I os

guerrilheiros _gregos 'e os britânicos. Às 15 horas e 35 minutos,
a ,artilharia dos "Elas" abriu novamente fogo contra os desta
camentos britânicos sitiados no centro de Atenas.
-------------------------_. -

Crítica a situação do exército nazi

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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da Rainha dos Estudantes.
o E S T A D O Os operários I :�e:�����andO

Diário Vespertino da Holanda �\�tSOllllQcf I Rua João Pinto, D. 2fi Londres, 14 (B. N. S.) -

. �

�
� CEm frente ao Tesouro do Estado) Futuramente, todos os aviões

Redação e Oficinas à Londres, 14 (SIH) -h
Se- � �. flori-ano'pol-IS britânicos, que simplificarão

rua João Pinto n.? 13 gundo despacho de Eind oven,

I
t;; C":I

os desenhos, reduzirão o peso
TeI. 1022 - Cx. postal 139 as .três :prinqipalis federações =, _�. '�� �

Telefone 1448 e ocuparão um mínimo de es-
operárias holandesas decidi- RnRrono PRTOLOGICRS paço. O novo sistema, que a

ASSINATURAS ram estabelecer a maior coope- SANTA CATARINA

I
revista "Engtneer" classifica

Na Capital: ração possivdel para con,solidar Dr. H. 6 S Medina Farm. Narbal Alves de Souza como um grande progresso no

:\11(.1 Cr$ 70,00 suas atívida es numa so erga- • Farm. L. da Costa Avila [desenho do equipamento in-
Semestre Cr'" 40,no nização que possa falar em no- 'terno dos aviões, foi criado e.� 'I' U

I
Exame8 Anátomo-patológico8. Bacteriologia IFrtmestr e Cr$ 20,00 me dos trabalhadores holan- Diagnólltico precoce da qravidel'l. Autovacinas. patenteado p e 1 a Sociedade

I Mês Cr$ 7,00 deses, Tais entidades são a Fe- Sôro.diagnÓstico" Ultramicroscopia.

Ij
Britânica de Construções, com

I
.

O deracão Holandesa de Uniões Hematologia Química sanguínea. ligação direta para a fonte ge-Número avulso Cr$ 0,3,

I d -

1 No Interior:
.

! Operárias, Federação dos Tra- Coprologia. Análises e urino. radora de energia, Os blocos

II Ano CI'. 80,UO balhadores Católicos e Fede- Serviço de transfusão de .angue. Vacinação anti-diftérico

1
são feitos de uma matéria

'\rTncstre Cr$ 4.5 00 ração Operária Cristã Nacio- I (CRUPE) com próvo de Schick. plástica especial, muito leve e

I '

1 A
. _

nl I Análises químicas de: Farinhas, bebidas, café, mel. águas potá- lt t
'

l' trrl'llleslr'e Cr'" 25,00 na, orgamzaçao, possue u '

Ia amen e sensive as corren es... ,veis e para usos industriaill (fecularias, cervejariall).I I jornal, cujo primeiro numero: elétricas. Empregando o síste-
! Anúncios mediante contráto.

! já apareceu, sob o nome de
1- --lima, b,asta ao de�enhista de

! "E.'essurreição", e que, em artí- \
.

_
. .___ um aeroplano estabelecer num

I (Is ortgínaís. mesmo não publí- go editorial, explicou que a an-] d '1 rinto cerrtralizado os bloccr
! enflos, não serão devolvidos. tiga. Frente de Traba!ho, pa-I VENDE-SE a pr��fieda e O heroismo necessários e estará pronta-
I . trocmada pelos alemaes, du- o o ,com mente resolvido o problema da
I Irante a ocupação, era "indese- 46,5 mts de frente p.ara a rua de Varso'vla distribuícâo elétrica no ínte-A direção não se responsabiliza - -

(C 'f{ _! [jável". Elogia também o novo Padre, Roma e_squlDa 005.
Q _, rior do aparelho. O método jáI pelos conceitos emitidos DOS I' ,- D Londres 14 ( I p. AI .órgâo O dispositivo do Govêrno Mafra) Informações com o r.

,. '_. 10;.. ./
-

. está sendo utilizada na ccns-
______ .

artigos assinados
I holandês, pelo qual se restabe- Rafael C. Lima, na rua Jo�o �ad1? ale;na irraorou .u_n�. artí- trucão de novo tipo de avião

11.
ece nos Territórios liberta�os Pinto, 18, ou com o proprie

1
�o sobre a, luta �� ValSO' 13:, sa- comercial britânico com exce-Para fazer_as o seguro social, que os alernães tár io Francisco Taranto (Co- ll.entando O eSp11':t�, de telmo-!lentes resultados. E�bora cria-

vezes de seda haviam abolido. queiras). 8 v. aIt - 3 Sl� dos poloneses. .Gente fa-
[do prlncípalmente para adap-

Londres, 14 (B. N. S.) - Lã' I�I:r;tta, c?m olhos taíscantes de
[tação nos aéroplanos, o síste-

que não encolhe, lã que não ir-I -----

__

j
una, S�la. dos esgotos e lança- ma pode tambem ser usado na

ríta a péle, lã praticamente à I G RATIS
va.::se sôbre os soldados

- ale-I, instalação elétrica de navios,
prova de vincos - tal é o teci- R e. C eba maes, com armas, se_ as tinha, tanks automóveis e mesmo de

ou mesmo com as maos vasias, , '
do que os manufatureiros in-

Comparada à de Varsóvia, a lu-
casas.

_glêses estão preparando para (Bonificação de fim-de-ano) t d St l' d f'
---------

produzir logo que termine a a e a mgra o 01 uma Comprar na CASA MISCE
ZEIRO A C

,....

"RRA brincadeira". L)\NEA' b
.

guerra. A pequena quantidade O CRU , I ,.._ ,
" e sa er economizar ..

já existente de material dessa O DETE11VE ou O GURí
natureza está sendo enviado •

aos Estados Unidos e outros juntamente com 12 meses do jornal de maior
mercados estrangeiros. Mas as- circulação no Brasil:
sim que as condições o permi
tirem, as mulheres britânicas
poderão adquirir lã entampa
da em côres leves, apropriadas
para a confecção de "negligés"
e de "lingerie". Será também
produzido um tecido de lã ade
quado para cortinas e repos
teiros, assim como um outro,
próprio para a feitura de casa- I
coso Nenhuma dessas lãs enco- ·,,��_��FIIiIll�I=�=���=�����;;�;;���������lherá e pode-se mesmo dizer ,;;;

10 (rima da
que elas, sob muitos aspetos,

Dr .. I!uerrel·ro da � alemã Else
tomarão o lugar da sêda. Al- U I jgUl1S dos tecidos destinados a t RIO (Pelo c-;;rreio) O
reposteiros são j'duplamente Fonseca promotor Francisco Baldessa-Iestampados", isto é, comum

MÉDICO ríní, do Tribunal do Juri, deu
desenho de um lado e outro,

I
o seu parecer no processo a

totalmente diferentes, no ver- Av'Ísa a seus clientes e
que responde a alemã Else

SOo Os tecidos para vestidos são amigos de Sto . Amaro

IAdele Wojcichwsky, acusada
tão macios e de tão bôa qualí- e Palhoça que reiniciará

como responsável pela morte
dade, que os desenhos empre- a clínica em janeiro de

I
do sr. Francisco Borges de SOU-Igados para estampar cortes de 1945 e fixará residência
sa Dantas Filho, antigo díre-]

sêda podem ser neles emprega- em Sio, Amaro. tor do Departamento de Fisca-
dos sem nenhum inconvenien- ' lização da Prefeitura, fato
te. A tonalidade das côres será ocorrido no dia 20 de setem-
das mais originais e os me lho- Camisas, Gravatas, Pijarnes bro último, no sitio da vítima,
res artistas do gênero estão Meiasdas melhores, pelos

me-I
à Estrada do Geridn.Ó, n. 178.

sendo empregados para prepa- nores preços só na CASA MIS' Considerou o promotor que a
rar os desenhos, CILANEA - RuaC. Mafra, 9, ré teria agido sem dolo, não

_
.

_ I sendo o caso, portanto,' da
Angell Galo!tl competência do Tribunal

.

do
Juri.
Dessa forma, foi suscitado

conflito de competência, pois
o promotor Soares Monteiro,
da 15.a Vara Criminal, já con

siderou o crime como doloso.
Os autos foram enviados ao

procurador geral Romão Cor
tes de Lacerda, que decidirá
qual o Juizo competente para
julgar o rumoroso processo.

o JORNAL
,

Procure hoje mesmo o agente:

PLÁCIDO MAfRA
Rua Felipe Schrn icit , 34

Francisca

A cultura dü
oliveira

(MISSA DE SÉTIMO DIA)
Ana Maria Vieira da Rosa e Viuva João
Tolentino de Sousa convidam os parentes e

amigos para a missa que, pelo repouso eterno
da alma de sua grande e saudosa amiga,

FRANCISCA ANGELI GALOTTI, mandam rezar na igreja de
São Francisco, segunda-feira, dia 18, às 7 horas, antecipando
agradecimentos a todos que comparecerem a êsse ato de reli

g ião e piedade. 3 V. - l
- -.-

·HOTEL DAS VALDAS DA IMPERATRIZ
VENDA DE MOVEIS

Quartos completos, para solteiro. com 7 peças. �stilo PMto Alegre, (A. �.) .. - Foi

moderno. Camas de ferro para casal e solteiro, com lastro de fundada neslr Esíadll 1l1l1a eoopenl·

arame, bem como muitos outros acessórios pertencentes àquele tiYH destinaria �l fOn!pnla'l' a cul1t1l'fU

Hotel. da olivpira, Serüo cll('ome,ndll(hIS

Quem desejar vê-los e obter informações, dirija.se à !l11111flS HI'A'entinns, ('ujo climu c
Hua Felipe Schmidt, 39. onde estão expostos. idóntico ao di' ('('('tos llltlll1icirrjos do

O PROPRIETARIO. I Hio Grande.

TÊM

I
I

F'abricante e distribuidores das afam.ada9 con·

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras. riscados. brins
bons e baratos, algodões, mOl'íns e aviamentos
para alfabtes, que recebe diretamente das

Snra. Comelciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florianópolis, - nLIAIS em Blumenau e Lajes.
melhore e fábricas, A Co.so "A CAPITAL" chama. (1 otençBo dos

, visita antes de efetuarem s uoa comproa, MATRIZ em

Itr 5 I F f -r g-mem L @ ,I li. J d •

DE PESSOAS

USADO COM BOM RE�
I .,

SULTAoa O popu-

LAR DEPURA T1VU

DO SANGUE

Atesto Que apliquei muilas
vezes o ELIXIR «914» obtendo
sempre os melhores resultados
no. trctamenta da Sífilis.

..{a} Dr. Rafael Bartolelil
d.

_____

������:--
.. Cifras do balanço de 1!).1�:

!
Capital e reservas . .. . . . . . . . . . . CI'S 74.617.035.�o
Respcrisabí lidades .

. Cr$ 5.971<.401 .755.f);
Receita

. . . .. . . .. Ct'S S-Ullfi:21G,!'h
� Ativo

. . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 129.fl20.0()(),U·.l

� Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$ 86.G29.80S.90
Responsabiiidades Cr$ 76.73GAOl.. 306,20

DIRETI,rl.ES: - Dr. Pamrüo �'Ultra l"Teln <I. CarTs,lho, Dr. JI'rancla<'o
<1. S& • Anisio Mal!5OI'T'1l.

Agêncl.as • 8Ub-agêncl.al "Dl tOOo o terrltórto nactonal. - 8ucurwJ no
Uruguâl. Reguladores de "TIIl"I.!tfI UIIII �>rluclplll.a cldadet <I.a ..mérlca, Europll
II .\trlca.

AGENTE EM (l'l;ORIANÓPOIJI8
C t\ M P O" L O B O & C f A. - Rua Felipe ·'!ikhmtl'lt.• D. SI
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALI1\.NÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME-

NAU, BRUSQTJE, LAGES E RIO DO SUL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Para as FESTAS DE FIM 'DE ANO, a

CASA PERRONE

o PRECEITO DO DIA
Agências e Representações em Geral

Dr. OSV.4LDO BULCÃO VIANNA Os banhos frio. de chuveiro r.-Motriz: Florianóp�li. -

presentam excelente excitante paraRua João Pdnto, n. S
Dr. l. l. DE SOUSA CABRAL a pele, principalmente porque ati-Caixa Po.tol. 37

vom o circulação do sangue e dãoFilial: Cluciúma ESCRITÓRIO: Rua Alvaro de Carvalho� 8 (esquina I agradável sen.oção de bem estar.Rua Floriano Peixoto, s/n {EdU. I

I
Torne banho diàriamente, dePróprio}.· Telegra.mas: "PRIMUS· I Felipe Schmidt). C. POSTAL: 140.

preferência pelo manha, 00 levQ" •Aqente. no. principal. munic:ipio.
"' - ...- .� tor .... SNES.

•

d.o E:.tCldo .....__ ..... _

••••••••

AN-IVJmSARI08

Decorr. hoje o natalício da sr a.

Maria Jorg.e Salum.

Hoje faz ano. a na.

Bittencourt da Silveira.
Filomena

A Brita. Vonda B. Claudio feste
ja hoje IIf!U natalício.

-O-

,,'azem anos bojeI
Iras. Maria de Lurdes Torres,

Irma Rêgo, Isolina Penedo e Rita
de Cássio Monteiro; I:orito Orlandina Garcia e Sula
mita. Pereira;
srs. Amai o SeixoI Ribeiro, Max

Müller, Osvaldo Pio de Almeida e

Oliveira, Olívio O. Pereira. Arillti
des Fernandes de Scusc e Roberto

tuopagesse Filho:
jovem; Aor Seixas Ribeiro;
menino: João Batista Ribas.
Nesta data decorre o aniversário

do jovem Valmor Rosa.

Procure a

Diplomadas
o lar do nosso antigo asainante

Ir. ManeeI Felix Cardoso está ver

dQdeiramente radiante de júbilo,
pois duas de suas inteligentes fi
Ihes , as sritas. Marília e Laura,
acabam de conquistar o certifica.
do do curso ginasial no Colégio
Coração -de Jesú.. Laura obteve o

3' lugar na turma de diplomada.t,
e Marília. o L, pôsto êue. a.liás,
que vinha mantendo dead.p. que
iniciara os estudos naquele edu
candário. motivo por que. ao fim
dêllte último ano letivo, foi eleita,
em elcrutínio secreto, para orado,
ra da turma, incumbência de que
H saiu com grandes aplaUsos da
Gllli.tência prellente à solenidade.

Quer ves nr-se com

contôrto
e elegância?

alFAIATARia
MEllO

• uc:olha o .eu figurino.
Rua Tiradente 24

o almirante
Termytelen

Wa.ahington, 14 (SIH) -- Segundo
1e.poc);\0 de Londres, o almirante
Jan Willem Termutelen, chefe do
atado maior da marinha holan·
dela e que recentemente foi no

meado chefe do organismo diretor
da. fôr!;as aéreas do exército e da
marinha dos Países . Baixos, efe·
tuou, no sábado último, em de
sempénho de suas novas funçõs.,
uma visita de inspeção a uma das

e.quadrilhas holande.as do WSpit,
fir.·. acontonadas ao sul da ln'
glaterl'Q, O almirante Termytelen
mostrou-•• muito bem impressio
na.do com a eficiência e capacida
de de citdptocão derncristendos pe
las esqlQ.adriíhas holandesas. Um
doa pilotos holandeses teve Q opor
tunídacle de manife.tar a sua Bur

preao pela "cornpleto ausência de
qualqu.r forma de tzoan,porte na.

Holemdn". Outros aviadores nor

raram _pi.6dios interessantes da.
última. operações levadas a efeito.
contra a Alemanha

I GRATISI
Quer receber 6tima surpresa,
que o farei feliz e lhe será
de valiosa utilidade? Escreva
a: Soares, Caixa Posta.l, 84.

-- Niter6i, E. DO RIO.

Companhia Brasileira
de Operetas
Acha-Ie nesta capital o conhe

cido empreaario Gaúcho, que veio
a eata capital a tratar negócios
para a vindo da. Companhia Bra
sileira de Operetas Q Florianópolis
A Companhia, que se apresenta

rnodest9. i composta .d� 30 figuroli
de ambOs o••eXOI, vlaJando com

orquestra pr6�ia de 10 profelSores.
O repertório. traduzido pa.ra o

portuguê. pelo conhecido jornalista
Jean Conquelin, é. o aeguinte: «So
nho de Valsa», «Viuva Alegre»,
«Princela doa Dólares». ({Casta
Suzana. «Conde de Luxemburgo»,
tCA ca.a

•

dai trê. menina.», «Cam�
ponh Alegre». "Gueicha", "Du-

�,que'Q d. BoI. 'l'obarin", uScuniQa·...-r.tc. A Companhia deverá estrear
ainda e.te mê., Gchando-... em

ltr.y., Qb.rtQ um.; uaillatuTca.

Conselheiro Mafra, n.

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

a «éasa Miscelânea)) tem entrada e saída para duas ruas
Uma visita é de interêsse para V. SR

, ,

na

Faca
•

uma

, ,

Rua 9

I

LINGERIE

REIIIER
:Q U A l J DA DE
Aceí1:amos� encomendas

AGENCIA:
Rua Padre Mig"elinho, 23

F L O R I A N Ó P O LI S

Serviço auxiliar
feminino
Nova Iorque, 14 (SIR)

Informam de Londres que a

Rainha Guilhermina da' Ho
landa acaba de baixar decreto,
estabelecendo o serviço auxi
liar feminino na marinha ho

land€sa, semelhante aos exis
tentes nos Estados Unidos, e

na Grã-Bretanha.

MACHADO & C1A.

visita e verifique

oferece à sua dist in ta freguesia o desconto de 10% em tôdas a1l

vendas à vista, durante a 2a• quinzena de novembro e todo o

mês de dezembro. Otima oportunidade para adquirir os mais
modernos modelos de calçado para homens, senhoras e crianças,

além de camisas, pijames, etc.

Rua Conselheiro Mafra. 17

íCOHO NOS ANOS ANTERIORES O ESTADO Esportivo
A contar de 18 do fluente. 2".-feira, serão postas à venda, nos

{{guichets» do Taxa Telegráfica, da Diretoria. Regional doe Correios e

Telégrafos desta Capital, as belas fórmulas para telegramas de Natal
e Ano Novo, cujos taxas variam de 1 (l 3 cruzeiro., conforme seus

! destinos. E' realmente uma esplêndida medida ellta, pois o público,

i além de adquirir fórmulas lindamente coloridas, tem a vantagem Ade
poder escolher o. vontade os dizere. que mais lhe agradem e de ncor

I do com o gráu de amizade das pessoas a que se dirige.

o original torneio de domingo
Finalmente. depois de gra.nde in

terêlilBe a ansiedade por parte de
tôda a Florianópolis esportiva, a

qual se mantém na mais ampla
expectativa. teremos domingo, no

Estádio da F. C. D. o tão e.perado
e original "Torneio dos Torcedores"

AUXILI A R DE GUARDA-LiVROS realização de algunsesportilltaslo-
- cais. que expondo o seu alto espí-

rito de bons brasileiros. idealizo
ram o referido TORNEIO. com o

único fim de angariar lã para o

soldado brasileiro, que lá fora. lu
ta bravamente.
A entusiástica tarde esportiva

de domingo é, pois, um elogiável

d
J< feito daqueles que possuem gran

la des sentimentos de patriotismo. '

O magno torneie, no qual estão
inscritos os melhores clubes cario

S. VALERIANO, MÁRTIR cas ou sejam: Flamengo, Flumi'
Viveu êste santo nas tempos nense, Vasco, Botafogo. São Cris-

O ilusí r« General Ar} Pires, un: turbulentos das migrações dos po- tóvão e América, será um dos gran°dos mais cultos Gl'l1l'ra:i,s do nosso voa. A miséria caUliloda pelas In- des !;lcontecimento no esporte bar
Exercito, dá, e.m curta, que acaba \lOBÕeS da. hordas germânicas lhe riga-verde, em que teremos o ense
dl' (Lirigir ao nosso co,nkadf' snr. abriu amplo campo de ação para jo de apreciar os cracks do pa.Sla
Antônio Acciolv Carneiro, a sua va- o exercício das obra. da rníserícér- do a envergarem novamente a ea
Jiosa opimiâo sôbre o H\'I'o "A HIS- dia cristã. Uma vida de eatrita miseto do clube pelo qual torcemTúHIA D;� Hi�PCBLICA E ,-\. TH1- observê ncíc, dos preceitos do. dou- cei. Apreoio.remos. também. algunliPLlCE ALIAXÇA", fie Augusto Ar- trina cristã preporow-o paro os téoniooll da calgão, tais como Sa
cioly Carneiro. que também é autor atos sublimes de abnegação e de lurn, Socíra. Ortiga. Moritz e Uma
da obra ril'n.tífi{':� "OS PE::\'ITEX, desprendimento e o fortaleceu infinidade de peboliatas de café,
CIAHLOS::- do, l�vlr�J (!c pro,sas _"c quando o peso das desgraç,?s pú- rddio, ro�ix:has, etc.. .I versos [\lA(r��NS b POESI:i\S . bJicas ameaçavam e.mo.ga-lo, O A cerrusaco orga�lzadora avaa.
Da. carta, 1'�'hnlJnl()s .

os segll�u�es chefe germânico Genserico moveu por noese jate!médIO, que todo. os
pCl'J,udos: .. f�stad() :\1<a1OlI' do Exér-

uma perseguição implacavel contra quadros devardo estar lis 14 horas
cito, Iti o d·p .Iwl1l'i.l'O, �o�7l']nb_ro. de os católicos Não 'Podia faltar que I de domingo no gramado devida
l,9.1� .. ,111l1U

.. SIl�_. �n,:(�IlI�). A�,eJ_oly lOS
olhos dos verdugos coissem s_ô. m.ente pr�arados. (chuteira. ,caneCarnen o. - Atenciosas saudações. bre um homem que tanto se dili- Ieíru, calça0, cnrrueo e ace'lorio.}.AClISIJ o r('{'ebl.llll�n.t() .de. sua ama- tinguia por sua fé. Valeriano foi Será ho.teado o Pavilhão Na

vr-l cartel de Outubro último, Ulc.om- preso; mos, não lhe deram morte cionaI. estando tod,')s o. clubes
punhada de um exemplar do Jívro violenta Queriam atormentar o unjformizado� e formados. Far
., A 1 IfSTóHIA DA nEPl'BLICA E santo o�togenário por muito mau se-á, em seguida, um minuto de
A THfPLJCE ALlA:-.IÇA", de auto- tempo do que levava a espada em silêncio em homenggem aos brc
ría ·ele' seu irmflO, DI" A'lIg'lLStO. tirar a vida dele. Por isto, foi ex' sileirol que tombaram na Itália e,

Agrad�'ç'(: c(�rdialllJ�IILe 1:10 C?a�j"aJ�- palito à. intempéries do tempo, logo ap6., começarei o .ensacional
k defe}·etlcLa. �)edJl:ar-me-el a leJ- proibindo se a todos que o soccr- Torneio.
tllra flessc vaJlOso trabalho, certo

ressem. E. assim, abandonado por Espera-se que todo o mundo
tI.C" l'IH'Ol':tral' nl'le ensLlal1le[tto:� pre- todoa, morreu êle de inar.ição, esportivo de Florianópolis .e ,dirijaelO�:OS sobI'l' assuntos ag(�ra tau re- ...... �......_-_ .............--................. __.._ ao campo. pOia assim e.tara con
]t'vantes, ab()\'dados !Hl'l' UIll histo- CASA MlSCELANEA distri· tribuindo para o compra de agorindo!' de 1'·t'('uu·h.E'cid,a COlllllet0ncia, buidora dos Rádios R. C. A, solha paro seus irmãos que lutam
(ete). Grt'kl-Ill(' ,..,empre Sl'll admi-

V·
.

Vã 1 D'�co, _ Rua pela Liberdade.
r:'dc.r atento. (Ass.) General Ary lctor, vu as e ••

Édio José TonoUPires. ,C. Mafra, 9

Procura se um, com conhec.imentos de escrituração
e que escreva à màquino Tratar na '·Organização
Comercial Co tc r-inenee », rua João Pinto, n°. 18

alto v. :3

Sôbre um livro
de História

o santo do

Estabilizador e transformador
Vende.se um, de 1 kilo wa.tt, na

radação do ESTADO_

-

r\ IJVOGÀ__lJOS
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Insti(uto de Aposentadoria
dos Vomerciários

e Pensões Notícias resumidas

I (lHE «ODEON"
I I A's 7,30 horas

• I.· Kay Harris, William Tracy e Daphne Pollard no filme gOjtoso

I
I

. I ç engraçadíssimo com a história. deslumbrante de urna garota

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

I
• s�m iuiz�, mas .. adorável:

Matéria plástica I. Diltnha é dengosaelétrica TRES DIAS SALUTARES (Nac, Coop,)
Londres, 14 (B. N. S.) -,1 O COMICO TRANSFORMISTA, (Desenho Popeye)

jACeSSÓrios para instalações i
Preços: Cr$ 3,00, 2,00, e 1,Oe. Livre de Censura

I elétricas, feitos de matéria If plástica, segundo desenhos,
II

� modernos e simples, fazem II '[j1 t' d d , i parte do equipamento que es�

�.,'. CJS
-

aI e a, ver a e' tá sendo atualme_nt� idealiza�
11' • do para uso domestico na In�

� Sapatos de todos os rnodeios e dos tipos mais glaterra. A "Electrical Re-
,m modernos ao alcClnce das SENHORAS E view" anuncia que o material,SE.N.HORITAS, por verdadeiros

i.
denominado "plastaluz", em

PRECOS SEM RIVAIS! �Pl'odUÇão na fábri�a. �a firma Ii� I E. K. Cole Ltd., e felto sem

Não comprem seus calçados para as festas de fim
I qualquer parafuso ou partes

Ide ano. sern visitar a

'I
isola

..

das, podendo ser montado

T
com um único movimento da

« amancaria Barreiros»
1
mão. A matéria plástica em

pregada em sua fabricação é
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41 a prova de ag'ua, óleo, graxa

ti 10U corrosivos. I

"VIRCiEM ESPECIAI.IDADE"
C i A. \V E'rZ.EL IN D U�'r III A L-.J ()l N 'V Il..LE (MdrCO re�iSl.

recommellda"'se para roupa fina € roupa commorn.'

Ilelegacía Santa Catarinade
EDITAL

Selos de Obrigações de Guerra
A Delegacia do Instituto de Aposentadoria e Pen

sões dos Comerciários, no Estado de sta. Catarina, tor
na publico, para conhecimento de todos os segurados e

empresas a ela filiados que!
Fica marcado o prazo a terminar em �1 de dezem

bro, iniciando-se a 4 do corrente, para que todos os por
tadores de mapas de selos de "Obrigações de Guerra"
os liquidem com este Instituto, trocando-os pelos títu
los definitivos..
Aos interessados, para completarem os seus mapas ou

para atenderem a descontos referentes ao mês de abril
p. p. será permitida, nos órgãos locais deste Instituto,
dentro daquele prazo, a venda de selos necessários, aos

empregadores, na forma das instruções em vigor e aos

empregados, mediante a apresentação do mapa a ser

completado.
Os empregadores que possuírem selos sem aplica

ção, deverão, no mesmo prazo, restituí-los aos orgãos lo
cais do Instituto, afim de serem indenizados dos respec
tivos valores, bastando, para isso, apresentá-lo com

uma nota em papel da firma, em tantas vias quantas
as exigidas normalmente para os pagamentos, citando
as quantidades, os valores dos selos e o total, e passan
do o competente recibo.

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

rado e os mapas e selos não recolhidos aos órgãos do
Instituto, ficarão considerados nulos e sem qualquer
valor.

Na, Tesouraria desta Delegacia: - Edifício São

Luiz, rua Felipe Schmidt, 3'7, serão feitas as operações
indicadas neste Edital, em horário especial, das 9 ás 11
horas da manhã, exceto aos sabados, - bem como nas

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

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

Delegado no Estado de Santa Catarina,

(J

-

Exijanl fi Sal;�10

Entrando no quiulo ano de eco-

norniu de guerra, vcrilicou-se na

Grú-Brctanha que os maiores con
tr ihuin lcs al(� ag()nl, f'oram ()S mais
morlcstos.

-- A notícia do lunç.uncntn (h\
grrmdl' o f l' III S i v a ,iliada, pelos
c xé rculus das ;-';a<;i'!es L'n idas, contra
a Al enran h a , t' it prova irredutivel
dl' que I) povo rln (�rii-Breta.Jll1a
confia incondicionulurcn!t- J10 êxito 1

da ofc'nsi\'a.
- O J10Y.o "L'ivru Brnnco", que

«('aba de st-r uubl icad«, prevô o

lncve r'et or.nu rIa mulher

brilftlliCUIao lar.
- O pr ime.irr. navio britânico

sem rebites, tendn suas chapas li-Igadas inlPi.ra111cntp por solda. acaba
de ser lançado ,10 mar.

_.- A Grâ-Bvctan hn eslú fabricnn-I'ln um n o vo tipo de i er-mômetrn,
cousiderado de maio)' durabilidade
(' mais sólido ,11<" p.nlàu existenie.

I
-� O repar-o de nutnmúvcis. pela

substituiçào de peças, está seu.io
[trwndelllcnte aumen+ado Dela Grã
J3relflnha, rios vários campos de ba-
tulha. I

-- O Primeiro Fmhnixudor da,
China junto ao (;0\-01'110 da C11c('o-'
-s lováqui» <1pl'l'sl'nloll l'eC'mltel1ll'n-1 .", L O R I A N Ü J' O L I S
é'

..

,·\1>IS credenciais af) Presidente j Largo São Sebastião ----0- 'I'eletcuc: 1.1 G:�
�pn('s.

.

..
.

-Plk
_- O exército Iranct-s está abri n-: _�e>e.o e' &..I&••••••

do caminho para o Hem'). vencendo I
�� dura l'çsist0'llcia do inimigo. � iiI/, FARMACIA ESP.ERANÇA

'I
l' plenamente senhor dos prrmeu-os �
1«IT(:"1I)S <l que se lançou. do Farmaeêatíco NILO LAVS ,

- Vanguar-das russas continuam Hoje. amumA MO.' a __ preterida

penetrando prllfunrlalllentc' através _...._ .....0.... _ enr.acelr.. - 6 ..m�opatlu - I'"",rl>o_�..,..

das linhas dcf'ensiv as dos alcmâes AriIlrOll,41" I>o,.u"t>.a.

I
nu Hurunia "Ar.tl� • .S�ÜII ob�'Y4s',_:i.a !AV r��hI"_f'1. �<MC".....

., , .:\��'io� ua l rul has da Hoval
í\'avy estão lilnudl',ndll mtactas

.

<IS

ICCll111l!ll}cações .aliadas no A1.ltl_nLicn.1 iWiiiiiii__iiiiiilill ii'i iiiiiiiiiiiiiii iiiiit.
I --;-';a l('ntatl\-a til' ]l1'<Jssegmf

na-Ivegan do �,)o largo das Fil ipiuas, vá
rios navins japoneses foram af'un
darlos pela Martnha dos Estados
·�-nidos, em e�tl'l'ij<l r-olaboraçâo
com a aviação.

DR, DJAI,llL\ ]'IORL1JIUANX
I COl1stt'u('ão moderna e coufortável. sit uarla ern aprazivcl chácara con:

esplê ndírla víst.a para o nii3l'.
.

Excelent.e local para cura de r-epouso. Agua ü'ia c qllCl.�,tC
i\PARE1,H,\i\ffiSTO COMPLE'ro E xronunxrssrao l' \R_o\ TI: \T.D1J�\'I'[)

�i:8J)IC(}, elJ{('HGfCO J.; <;r:-;l<JCOJ,óGJCO,

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscôpicos,

Apartamentos de luxo com banheiro

Apartamentos ne la classe ,

Quartos de 2a classe . _ .

Quartos Com duas camas -. . .

Cr;� 50,00 diá.rio
c-s 30,00
o-s 20,00
CrS 15,00 p /pessoa

_ SECeAO UE :lUT:EUXIIUT)E
Partos com permanência de 10 dias em Apartamento ele
la classe, inclusive sala de operações, com part e íru da

Casa de Saúde Cr$' 400,00.

Curso de Admissão
A. 1 a série uínaslel

Funcionará. novamente. d u ro rrte os meses de dezembro e

janeiro. o CURSO DE ADMISSÃO DO PROF. CASCAES, êste
ano em colaboração com o prcf Icsê Warken, ambos profes
sores do Colégio Catarinense.

Mensalidade de Cr$ 5000,
Matrícula aberta, diàriomente, elas 18 às·,JS horas, no

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

NOTA: A pl'Ímeíra mensalidade !lerá cobrada no ato da
rncrtr icu lo,

I TtlE LOND0:"\ & L.I\�(!ASHIRE INSUR1\NCE
,

SES'unos
TUE LONDON ASSURANCE

COMPANHIA DE SEGUROS '�CRUZEIRO no SUL'"
COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"

Representante: L. ALMKIDA
Rua Vida! Ramos, II

ZES DO DIA
HOJE HOJE.

CINE «IMPERIAL)
\

A's 7,30 horas
Ultima Exibição do adorável filme rOm&ntico'musícal:

Carnaval da Vida
com John Wayne. Ona Murlson, Charles Middleton e Helen
Westley, ent�e o esplenJor de um carnaval em Louisiana,

VIDA BAIANA N ·9 .(Nac. Coop,)·
MARAVILHAS DO MEXICO (Tapete Mágico)

Preço: (único) 2,00, Imp. até 14 anos

Simultâneamente, D;mirgo. no Odeon e i:mp�rin1:
Como é triste· recordar !

\;
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Tiro de Guerra N. 40

Natal ! . . . Não compre sem verificar os preços ��e�JI;'��;:���;:·�:;��J�
do grandioso Novo 80rfi tue II to recebido pela I �����I�f��::;9:f�����
O a sa Rom an o S F;�i��;:���t�:��:::::�:3

UOÇA'S 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 3

Apresentamos:

GELADEIRA

estampados chineses próprios para modelos'
«Madame Chíang-Kaí-Chek»

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

,. M"ias .. Sombrinhas e muitas outras novidades.

Preços extremcrmente
Rua Conselheiro Mafra 26

TERRENO -Vende-se urro

de esquina, ria

Av. Mauro Ramos, com 15,SO
de frente por 40 de fundos.

Preço: Cr$ 12000,00, Infor

mações, na rua Emílio Blurn, 13
v, - 8

--

baixos

Telefone 1288 Vende-se uma, elétrica, de

1,20 x 1,60, funcionamento per -

feito, Ver e tratar no Bar S,
Pedro. 30v.l0

Notas japonesas .)l;::�a�)�e�)��JP���l� :::��:�AI O corajoso gesto do sargento Nizi PROCURA-�� �;r: : ����
Hio. (A. N,) - Encoutr-a-se ':Illte dla,s. ,. I' Recife 14 (A. N.) - O sar- do o sargento Nizi comandava gar , de preferência no centro

() Dr, :\IaunlJu ria (,osta COUll )1';1,
.ent

t :
30) t

- '- da cidade Para casal sem fi·
m-s!u capllal. prncerleute do lkci· Juiz de Di rei lo da CO/1llurra de Ti- gen O NIZI, do t Ba alhao de HIn pelotao e, ao lançar uma ._
Ie, ,,;dllliranle \\,illia,n Monrnc, jur-as. na Iorma d:1 ki, dc. elt:,. ,\ Oaçadores, que durante as ma- bomba, esta chocou-se numa l�os. Iniormaçoes nesta Reda-

comun du n
í

c <In Quarta Esquadra Faz saber aos que o ]ln'senle ctll"nobras levadas a efeito no mês árvore caíndo fumegante a çao a J. M. S 10 v. -,4
dos Eslados I .uidos cm operações tal de 'praça, roru {J. pr.izo dl' \'intc, de setembro nos arredores da um m�tro de' distância 'no

OI e
um 1'0-(20) d iux, vir-em ou delI' l'OnhE'l'l'" '" "

-' erec seJlO At làn l ico Sul. SS. vs lcve 0110 ga- monto tlvercm que, a rcqucr inu-ntu C�pltal paraibana, se lançou meio dUT?a formaçao de pra- ,.
vem de

hinotc do ruin istro Salgarto Filho. da in vcn tari antc Senhorinha Seru- sobre uma bomba fumegante, caso Aludindo ao seu nobre
EIII pall'stl';J C()1Il U coronel Dulcí- fina -"Ul1l'S, o Oficial de Jusí içn

I

inspirado pelo altruístico ges-
�

dio, o almiru,nlt, Monroe muuilcs- deste Juizo, "LI quem suus vezes fi- to de salvar seus companhei- gesto, disse: "Nem cheguei a

I zer Ir:l)';1 n núbl ic» prcnüt) de yen·l. - pensar nas consequências. Pre-
tou.se. l'l1clunlatlo, com os.' pl'.ogre,ss,os da e arrl'jllalal.'ijo, a (ll!e�lj mais <1&1' r.os, e que teve uma d,as .maosI '

d d "d cípiteí-me sôbre a bomba e me
do l+io de Junclro, que nuo \'ISltU e mu i OJ' la.nço oferecer sóhr« o prr- 'ecepa a em consequencIa a

desde lD25 . .'io decorr-er da palcs-] (") (1:: uvn liaçâo, ;ltJ dia onze (11) explosão daquele engenho de apoderei daquele engenho, pro- na'·dto
11':1, () u hu.iran l e tirou do hôlso uma I dl' jallll'iro prúxLllw, (']lI frente :I() zuerra encontra-se nesta ca-

curando atirá-lo longe, Não K
,

. . .

I
edificin da Prefeitura :\Illllit'ip.tL b,t I O' ido I ·t'- senti mais que um choque vío-

laril'u';I l' (kla' rcurou uma cédula I, .!, C I'. j. ,' .. 1 .. ( lü) 1 -I, PI a, UVI o pe a repor agem, lento que me pôs por' terra. ALCS a .Ir ,H I. as uez .10r:1S . a i t N" dIte.i�ponl'sn CO,IlJ, �ns('ri�'ôl's em ingles, munhâ. tJ imovcl abaixo dl'('I�),H.]!): O sa�gen O .IZI ,ec arou � bomba explodira, arrancando
dlZl:Ilc!O:

. \ (',pU1J, senhor-es. como 11)l:rtlin(,l',Il'�'. uo �'SJll)ll() de Guilhcr- nascido no RIO G�8:nde �o NOl-
n -, f 1 d _. o

(IS JajlonL'ses crsntuvam nu c.er,ta,l1;lJla Serahl1a, Xun es, <1', snher :
._ te e que sua família reside em

me a .iao e es ace an o me

com a in vaxào da Austrália. Esta I Cm leJ'rL'!1n, sil o 1'11: ��JV:l Desco- Pires-da-Rio. no Estado de pulso. Felizmente, os outros Vende se
ótimo

,
'"

'." ,.' .: . . ];,"rla, disf rit o dl' Canell'llha. de�!n Go', C t· d d _
nada sofreram". O sargento

,.
prédio

no!., l(lI IIllpltSS.l j)1l'\I.ullcn!e panal (OIllar('f!, ('0111 SI'S,;l\ll[:t e sele (h7l laZ. ,Op. lnUan O suas e

I 'la lua Conselheiro MafIa por
circular !�:J(luell' país logo após a ln elros de frenir's l' sl'isel:'lltos l' clarações, afirmou que, desde Nizi veio a Recife recebeu a

300.000,00, Tratar L
l'slrada das tropas japonesas, Tudo Sl'ss(-nhl «(i(iO) dilos (,Iv. 1\I'I�dos. fa- lnenino. sentiu vocação para a nlão mecânica, presente dos

com A. .

l'sla\'a pron!o, '[as () sonh() lIào se ;:'I'l1do fJ'(,lllt' nu HIlH'II:no \e!IJfl e vida militar, tendo-se apresen- seus colegas do curso regional Alves, Deodoro 35.

, "

.' .
ill.ntlos L'1\1 terras de (,:1rlos Zane:! ..

t d 1 t' " 6" B d ·f·· t d '

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

)'eaIIZOU. l� lJ(,1l1 j}osslYl'l qUI' (JS ,1at- ni:rjo, l'\lrellWndo fV It\síl' cum h'r- a o�como vo un ano ao a- e apel, elçoamen o e sarg.en- CASA Vende�se uma, de

j)(!lleses tambélll livesselll impressas 1';"', de Carlos Pl'rnlo c tio oéstl' talhao de Caçadores, tomando itOS. A Imprensa desta capItal m::>radla, na rua

notas para c,il'l'ul:lr !lOS Esta(las- eom di!as de :\Ianol'l Silvestre :\l1-lparte nas manobras do Vale itece louvores ao sargento Nizi, Secundino Pe·ixoto, 134 (Es.
l'llid()s r no Br'asiL :1("" no "<llo!' de seiscenlos l'l'u,zl'i·1 do Paralba em 1940. Nizi ser- i não só pela sua aprovacão no trelto), Informações com Dul

',)S (CrS (!f)�),oo). E. parl� lJue cll('-!viu durant� 7 meses em Fer- !curso como pela demonstra- ta'vl'o SI'lva, na rua FrancI'sco
"'[Il' " ]]O!l('J" d-u l'(J'1hecllncnto (]t . I

-

'

, .'

[f.ldos, .lJlUndOll l'x;pedir n j),r.esr'lltc I nando Noronha, Du.r�nt:. as çao e�I?lendIda dos seus deve- 1'0Ientino, 8. 5 v�'·2
dilal que ser:l afixad,,, llO lugar (11) manobras, em que 101 vltlma- res mIlItares. ---------------

custLlllle (' I'l,pruuuzi,dtl "w Illlrprcn·' Empreg!;'loda';a l"IU Fll)ri:.:núpolis, na forma ÚeI U

ki, Dado e p<!ssado nesta Cidndt'
dr; Tijueas. 'lOS nl)\'l' dias do mês
de DeZl\ll�j}!,() do anu dr mil nove

,'. CCIll,tos e qnart'nüI l' ([nalro. Ell,
Rodolfo Luiz nüchele, Eseri v;lo o

ILctil()grafe( (' Sllhsc.r('ví. (Ass.) -

:\Inurillo ,h\ Costa Coimbnr, Selo�
qfin:1L r�s.[á conforl1le () origi'l1al
que dou fÉ' dE' ter afixndo, hoje. nu

lu!.(;}l' do l'tlstump, O ES{'l'i vfio: Ro
d(;lfo Luiz Hiichele.

..

15 anos para servir a balcão'
de casa comercial. Informações
e referências ne s ta redação,

5 v. ·4

Nesta redação se

informa quem de,

seja comprar um apar êlho de

rádio, se possível, de marca

"Philips".

....... ......,.-._..,....... -----.�

Às anedotas e pIadas aparen·
temente Ingênuas são graodet
IlrIDas de desagregação maD4'l'

Jadas pela "quinta-coluna".
,/ wf"""""._'. • ,..,... Crédito Mútuo Predial

PrecIsa-se de uma, para cozi
(Iha e pequenos serviços domés
licos. Bom ordenado. Exigem
se referências. Rua Visconde de
Ouro Preto, 2 (sobrado).

Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

'fINTUREIRO
Precisa-se de um ajudante de

tintureiro. Informações na rua

Tiradentes. 44. 3 v, . 2
'le 5

Dr_ ROTOL.O Automóveis Chevrolet
Vendem-se uma limousine

1934 e um Double-Phaeton

1929, funcionando bem. Cartas
oara esta Redação, para: «Au
tomóveis Chevrolet».

10 v alto 2

PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250,00
.Q visa a seus clientes

gue estará ausente

até 2u dêste mês
Muitas bonificações e médico graUs

Tudo isto por apenas Cr$ 1,00
é)

I I
��8ft�_NU �"_��.

5 V. alt.3 -----

Convidamos o's srs. Comerciantes a

visitarem, em nossa sobrQ!-loja, a exposi
ção de

SEDAS, com ríco.s e modernos padrões,
lÃS, próprias para ves.tidos e C6sacos,
CASEMIRAS e TECIDOS em gereI,
recém.chegado$ das melhores fábrica s
do país.

..)-;ç�,;,y.---?tj:��t�?f�;���it,·��·f.,.,;��.�-�
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mais modernos
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padrões de e
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� --,-__- ,-_-_-__---------------=--ãl

�:�mt::::o ! ,I O nov� presidente
RIO, 15 (A. N.) - o sr. An- da SUI�atônio Ferraz, membro da cO-I' \I

-T ' I \missão de Marinha Mercante Londres, 14 (L. P.) - A ra-

ouvido pela reportagem a res� I cli�, suiça anuncia que a Assem-I
peito de um telegrama vindo i ble�a Federal elege� ? cons�- I

de Lisboa, em que diz que o Ilhe11'O Eduard, v�n Ste1,ll presí-]
Lóide Brasileiro vai estabele-I dente da Re�ubhca Sl:lça par,a Icer navegação para a Europa () a�o de.194�. Para vI.ce-presl
ou, mais propriamente, para I dente, fOI f eleIto. � ehefe do De-!
Portugal, declarou que a notí-: partamento li'hhtar Federal, Icía não tem o menor cabímen- doutor Kobelt.

to. Somente depois da guerra ---J-----------1
se pensará no restabelecimen- LO A DAS �ASEMIR�S Ito. E frizou: "O grande pro-

Se y. S. prec,lsar d� lmh?s, I

blema, que enfrentamos no I casemlras. � OU�IOS �ecldos:� ra-:

momento, é o do transporte de ça. uma visita a Loja das C�se-
nossas próprias mercadorias, miras, na rua Cons. Mafra,

C R U Zde u:n porto pa:a outro, no Os ferroviários SOU Z A

�i����:::'di v�:ee���t�:�:� I h���an��:u�� 15 (SIH) -

. -C-o-m-e-t-a--g-·Io-a-n-f.;-,�·-J-s-c-o--�-p---r-o-x-I·-m-' se da te rra ,
����rias ':n::�snsp�����n������ : ��[�:r�m l��n���:re�Ol��ê�: 'I �

n Iu II - ,! - � ·

c"m� en1ão iromos' ainda co 'i� I sr. Pieter Gerbrandy, falando São Paulo, .15 (A. N.) � Em bita, sendo visto �e frente com em vinte e dois de dezembro

t�r de restabelecer a linha �a I através da emissora "Orange", longa entr�vlsta, concedl.da a a cauda para trás, como uma corrente. devido à força de gra

Europa que economicamente prestou tributo ao espírito dos um vespertino �esta capital, o nebulosa de estranha côr, per- vitacão das massas cósmicas

_ '.
teress momen

ferroviários holandeses que astrônomo Munas Ferrando, to do pelo sul, no conglome-' e aproximação do grande co-
nao nos in a no -

. 'd' d b té dCd'
to?".

sustentam a greve na Holan íretor o o serva 01'10 e on- ra o de 'I'ucan; avançando meta, havera tremores de ter-

da ocupada, em obediência ao cepcion, do Chile, que aquí se posteriormente contra a cons- ra na região de San Juan, na

nlTl Hoje, 6u feira, às apêlo feito pelo govêrno. O sr. encontra, afirmou q_ue gran- telação_ do Capricórnio, haven- 'Argentina, e na costa central

K 19 30 horas Gerbrandy disse que "a ação des !errem�tos deve�ao ocor-I do entao aumento de terremo- do C h i 1 e, Manifestar-se-á,
'" li d R I F' d M M

dos ferroviários holandeses es- rer este mes, aproximando-se i tos na Terra e estranhas ex- I' também um principío de e8-'
.<'<0110 n usser, re oc ur-roy

I
' ..,.

, .

1
_

1
,.

E
'

t
'.

e Herbert Morshol em: ta prestando excelentes servi- ass.Im nova CIlS� s 1 s m I c a.
I p

osoes v_ll. camcas. XIS em
I tranho SIsmo na costa ociden-

ADEUS MEU AMOR cos ao esfôrço de guerra alia- .Adíantou que gigantesco co- 90 probabilidades contra 100, ltal da África, perto de Tan-

!' hist6ria r�mântica de umc: rnu- do". Revelou, ainda, o primei-Imeta, mai,or do que o de Ha�-Idisse o astrônomo, de que.Iger..
lher que rnuito amou e, ��e e cc-

1'0 ministro holandês q.ue os lley, devera aparecer. O refen-j
paz de tod;,s os sccrffícíos por • t d f'

.,.

_ do cometa de proporções gí-]Ordenando preces
esse amor. par en es os �IArO�laflos. mor '. .' I I

- -

No programa:' Novas Armas do tos em consequencia da greve,lgantescas, assombu;na o mU�-1 pe a Polo!!'ua
Brasil· DFB I desfrutarão os mesmos bene-

I do pelas sua magmtude e brí- Londres, 15 (S. I. P.)
Impr6prio até 14 anos fícios dos parentes dos mem- lho. Passará próximo da Ter-: Ao terminar a primeira serre
Preços Cr$ 3.00 e 2.00 ,

i • locíd d d 236 d d
�

I dbros das forças armadas mor- la com a ve OCI a e e . e evoçoes e preces pe os 8-

noxy Hoje, 6-'-feiro, às tos no cumprimento do dever
.•!k?-lS.

por s�gundo. deven�o ser fenso,re.s que �ombaram em

K 19-,30 horas r "r
VIStO por ,toda a �uma.?ldade, VarS?VI.a, o EpIscopado, Inglês!

Luiz9 Reiner. Melvyn Douglas e 110ltou de Paris i
a ,olho nu. Su� extensão, .do ?ete.lmmou qye em todas as I.

Robert Young em:
' " i nucleo à cabeleira sera muito igrejas da Grã-Bretanha se fi-

MAD��O.ISE�LE FROU.FROU Argel, 15 .(SIF) O sr. 1 grande, pela pressão da luz so-
i
zessem novas orações e preces

Uma hIstono s�ngela de uma. rnu- Yves Chataigneau, Governa-: lar € ocupará o espaço. de ho-. pelo povo polonês tão infeliz
lher que muí to amou e mUlto l' G . 1 d A '1' h

I. '
. .", .

' 1

sofreu aDI era a rge la, Cegou nzonte a honzonte, ISto e 140 e o maIS sofredor e torturado

No programa; Repo�tagens da Fo' de París, por via aérea. �oi i milhões de kms, O Cometa nesta guerra, e, igualmente,
lha C�rio.ca n.}O - DFB saudado, quando da aterns- I percorre sua órbitra cerrada pelos soldados poloneses: mor-
Impropr!o, atê �4 2°0005 sagem, pelo sr. Gopon, Secre- lou eliptica, de 20 bilhões de tos em defesa da Inglaterra
Preço unlCO r , • tário Geral do Govêrno, pre-Ikms" isto é, em sessenta e três os que lutaram no Exércit-;

RITZ. a po.rtir de sábado. Bette feit� Périlli�r. e me!�bros do sé?ulo.s, dev·el1ldo aparec�r, Metropolitano Polonês e em

Davis e Paul Lukos em: Gabmete CIvIl e Mllltal'. pnmeIro, na tangente da 01'- outras frentes de batalha.
HORAS DE TORM:ç:NTA .----- -----

o IE� 11ill<lII«l)
-_. ------_._----------------

Florianópolis 15 de Dezembro de 1944
�--._--_._-._---------_. __ .._-_.

a imensa tragédia da Polônia I
Londres, 15 (S. LP.) - Foi revelado que as condições,

em que vive o povo polonês sob ocupação alemã, vence todos
os "records" de miséria! Existem cidades onde a mortalidade

ultrapassou tôdas as cifras até agora alcançadas em todo o I
mundo. Enquanto isso, as autoridades alemãs, não satis
feitas com a tragédia dêsse heróico povo, friamente, declaram
que seu único fim é destruir antes do fim da guerra a Nação
Polonesa, de acôrdo com as ordens recebidas do Estado Maior
Alemão.

lELLMANNJ.COSTA

Atividade aérea
inimiga
Londres, 15 (U. P.) - Os

Ministérios do Ar e Seguran
ça In t e r n a comunicaram:
"Dur:ante as 24 horas que ex

piraram 'na aurora desta. ma
nhã, houve atividade aérea

Iinimiga dirigida contra o sul
da Inglaterra. Danos e víti
ma� foram al?:stnalados".

voile tecidos
, .

propnos para praia
Côres firmes

É mu OOENÇA
JQJI'l'O I"ERIG_Q8À
.PÜÂ Ã J'lllLlA
J: PÂ1.-\ A. .....ÇA
--

Num bosque
holandês
Londres, 15 (SIH) - O mi�

nistél'io do Ar da Grã-Breta
nha anunciou que uma esqua
drilha aérea australiana ata-

I
cou as instalações de lança
mento de bombàs voadoras

I inimigas, situadas na clareira
de um bosque holandês.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMAÇOES,
C O C E I R A S,
F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.

Enver3izadores
Precisa-se de 2 ou 3,::-na

Fábrica de M6veis «/1 Mo
dela.r», rUÇ! TrQjano, 15.

V ••�
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