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PARiS, 17 ru P.) -- OS NA1JSTAS EST ÃO LANçANno MAIS RESERVAS DE TANQUES NA' BATALHA �A ALTA RENÂ"
NIA, NUM ESFÔRÇO PARA DETER OS ALIADOS NO AVAN(�O SôBRE O TERRITÓRIO GERMÂNICO. MAIS· OU' MENOS,
DUAS DIVISõES E POSSIVELMENTE AINDA MAIS JÁ TRANSPUSERAM A, FRONTEIRA ALEMÃ, PERTO DE WISHEM
BURGO, E VÁRIAS OUTRAS UNIDADESAVANÇAM RAPIDAMENTE EM DIREÇÃO SUL, NUMA FRENTE DE 30 KlUS. i
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COLABORAÇÃO
O,

!

;\;,jo faz muito, levado ii bana do Tribunal de Segurunça, sob
:·i <lCIlS,IÇ:10 de haver i.njur-iado um delegado do innerior de São
1'<lido, ,'ra um [ornalisun absolvido, por entender aquele trihun al
(llll' apenas houvera, no caso, o cxcrt-ic!o do direito de crbtica.

Agora, 'lltO seio da Comissúo de Ahasl r-cimento. foi encarecida
a cooperação da irnprcnsu no exame elos problemas afetos àquele
orgüo.

H ilLUS AN'l'WO ULUUO UE SANTA CA'l'AlUNA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES Sâo episódios que CIJl)Vl-1ll rcgistrar-, c0111eI11<1 ü "Di ário de'
Noticins ". do Hio.

"No primeiro caso, ,[1 sentença da [ustiçn especial reduziu a

suas Ipgilimas proporções ii pctmlância de rcguletes locais, ridi-
culos na 'sua pretensa intangibi lidade ; criaturas para as quais po
der é sinônimo de prepotência e o povo não passa de UIlI conglo-
meruuo, cuja única razão de ser (' () pagurnení.o de impostos. Pen
sar'? Qlli(' al rr-vimen.to ! Discordar ? Que' crnnc !

Diz, poróm, () Tríbunal d e S('l!llrmnçn que n'-I,O {_. assim.
CO!1l n-lnção ao Ahastcoirncnto, as uutoridndcs de boa fé só

M. 9273HO(lc)nopolls-$egunda·felra, 18 de Dezembro de 1944Ano XXX
------------------------

A missêJ dos

Vastas operações aéreas CarteirOs
Rio. 17 (A. N.) - T'ranscor-

RO:\TA, 17 (U. P.) - ChICO objetivos estratégicos situados rendo 110 próximo dia �1 o cen

na Áustria e Alemanha foram atacados por fôrças médias da tenário da criação da classe de
15a fôrça aérea. Bombardeiros foram escoltados por máquinas Carteiros 110 Brasil, pelo regu
de caça. Os objetivos incluiam os pátios ferroviários em Inns- lamento de 21 de dezembro de
.rück, porto de Línn, Salzburg, Roenheim e Amsí.tet. Bornbar- 1844 um grupo de carteiros
«,ei1'os ela RAl<' atacaram o movimento rodoviário na Jugoeslá- aposentados e da ativa manda

�ia, enquanto bombarde�r�s pes?'510s fdesenvolveral�l .opel'at;ões I rá rezar missa nesse dia, no

(�e abastecimento na Grécla, Aviôes do comando. tat�co �8:;"!�-1 altar-mor ida Igreja do Rosá

volveram, a.taques en: larga e�cala contra comumcaçoes llllHIl-1 rio. Homenage,arão nessa data
gas na Itá.lia sotentrtonal, aS'SI111 como contra as bases de artr- os carteiros a memória do cor-llharia e conceutrações de tropas nas posições, depósitos e ou- reio da Independência do. Bra
{TOS objetivos na zona ele batalha. As concentrações de tropas sil, Paulo Jerônimo Bargaro,
nas estradas e .aeródromos jugoeslavos foram atacados por cidadão determímado por José ----------�-,---,-... -

aviões por fôrça aérea balcânica. Aviões costeiros atacaram a Bonifácio para levar a corres

navegação do Adriático setentrtonal, como os transportes 1'0- pendência a dom Pedro I, e

-do-ferroviários a noroeste da Itália. Dessas operações não re- também a memória do diretor
gressaram 10 des nossos aviões. dos Correios naquela época, o

_ -, conselheiro Bernardo

JaCintO!
LONJ) RES, 17 (U. P.) - Berstesgaden, O célebre refúgio

BO� P,R.OFISSAO'd' IE nos, nada? da Veiga, e outros administra- (le Hitler, uaBavíera, teve SU� �Ir!meil'a visita .le avíões alías
Quem conhec� aparelhos de ra lO.; - ».. dores que mereceram o agrade-', dos. Se-gllndo o "Stokholms 'I'Idfnlngeu.", a artilharia antí-aée

e sabe consertá-Ios, tem sempre o.! ni�), 17 (A. N.) '"":- O chefe do. cimento da classe. .

. rea partíeufar do Fuehrer ahrtu fog'o violentíssimo. '

que Jazer, ganhando. bem. Porque I S,UHC:_O' de ,Abas�e.clm:llto da �O�Jl'-
. ..

,
-

Você não. aprende rádio. e trabalha I de�a�ao -da Mobrlizacão Econômica
, .? P h' I

ba ixou resolução, ,estabelecendolpor conta propna. eça oje mes-
nor-mas para a ·distribuição. unifor-

ruo o. fulheto "NOVOS RUMOS", me e equitativa de azeite e baca-]
que o orienta comn ganhar dinheiro lháu à população. Segundo. a ref'e

na- rádio-lelefo.llÍa à melhor o.rgani-I·rida resolução. os varejistas não pu-
_ .

"

,. verão. vender mais de um quilo de
zaçao Nacional de ensrno de r ádio

I bacalháu ou um litro <de azeite a

por correspo.ndência: ELECTRA cada freguês. Não será permitida
lUDIOS LTDA_ reexportação de azeite. A de baca

lháu só será autor izado depois de
satisfeito o suprimento do Distrito
Federal.

pudem, l"t'almel1le, estimar umu açáo jornu.llvtira sem peins, <[IH'
penetre lundo nos torves dOlllÍnios dos cxpluradorcs da economia
popular p os traga, pela gorj,,', ii luz do dia, cxibindo-Ihcs :IS ma

zelas, de' público, Só assim será ex.ll'J'lllill1.ada essa malta de açam
barcadorcs, dos aproveitadorcs da guerra, dos que sonham com (l

prolongamento indefinido da c.aru if'Icina européia para que não
se estanque a fonte de onde jorram os seus lucros f'abu losos ; sn
hot: 'd(}re's da pio]' espécie, porque solapam a própria vidu do .po
vo, r-orn a sub-alimentação e' a intoxicação,

Deve ser no sentido de lima colaboração assim aanp!a, abso-
luta, ql1'�' na Comissão de Abastecimento se alud ilu ao papel que Icabe it imprensa neste cst ado de coisas".

-.

AtaciHldo O refúgio de Hitler

Gratis e sem compromisso, envie
hoje mesmo êste coupon

Snr. Diretur de Uio, 17 (A. N.) A co.missão' dei'ELECTRA RÁDIOS LTDA. t?helamento de fl',ut.as estrangeir�s.
,

o • •

• fixou, pre�o.� maxlmos mo vareJo
Rua Ouvidor, 164-3 -RIo de Janeuo I para fruías Impo.rtadas 'pelo VallOl'
l'eço enviar-me GRATIS E SEM "Freju ". Os preços estabelecidos
COMPROMISSO o seu folheto. são: lVIacã deliciosa (canadense) 10

"::'oIOVOS RUMOS" '
__ ' cruzei:os o quilo: �erª d'Au_jou

I '(amencana) 12 crUZelro.s Q qUIlo;
I 33 ! e uya Emperor (americana) 22 cru- .

Nome ,
!_-J zeiro>\ o quilo. I\ão. será permitida �

a venda ·de frutas em quantidade
.•... _ .....•.....•.....•. , sup.erioj' a 5 Quilos por comprado.r.

A exportação para fora ,do. Distrito
Federal :fica sujeita ,à auto.rização
da Comissão de Tabelamento. tias
Fi'utas Estrangeiras..

]{lIa .

Lecalidade .

Estado , .

O ministro Law
em Washington
LOjndres, 17 (D. P,) - o mi

llÍstro Richard Law visitou

Washington, pri.ucipalmente
para discutir ,questões de abas
tecil'ue.ntos. da á:rea d.o Mediter
:râ.nee, afirmou hoje o comelIl

ta.rista do Foreing Office. No
'fmtanto, um porta-voz admitiu
.que possivelmente o ministro
britânico diooll'tirá assu.ntos de
11laio.r amplitude com o secre

.tário de Estado StettiJn,ius

-em Tamanho, em Beleza) em Paladar, os
bolos feitos com Composto «A PATRÔA»

Confisco dos
lucros ilícitos
ParÍB, 18 (S,F.I.) - o Sr. Pleven,

Ministro das Finançall. presidiu a

instalação dos Comitês de confiaco
dali lucro. ilícitoll no Departamen
to d� Seno. Êsses Comitês, em

número de dois, são compostos por
funcionários e representantes da
Resistência, designados pelo Pre·
feito do Sena, por proposta do
Comitê Parisiense de Libertação,
Na mesma noite, o sr. Pleven dei
xou Pal'íll. indo a Nancy, onde
falou a favor do empréstimo da
libertação. De Nancy. o sr. Pleven
foi a Lyon, onde tombem à.·
curlOU,

• O COMPOSTO ...A PATRÔA»
não contém umidade, evitando,
assim, que a massa fique empas
tada ou encaroçada.
De textura delicadíssima, as

segura bolos macios, fMos e cres

cidos, de paladar delicioso! Se
ainda não experimentou o Com
posto «A PATRÔA», experimen
te-o hoje - e o usará sempre!

pÃO OOCE COM fRUTAS
'. ') chícaras de farinha de

Misture e �e\ne�tel -as de fermento et11 Pd6,. � COl1Cnn 1
d d IiPpa, e

,ng?, da de sal, 1 colher, 3d COITIPostO1 pita
J nte 4 colheres e

d assaS,
açúcar. ,u 3/4 de chícat"a c Pl 'vo• Patroa�· . d Junte o
�n

'maras pica as. .' ponha
fig�sd ou t3a,4 de chícara de leltel,v ilhada.bao o e da e po dfôrma rasa, unta

2 colheres as
em Cubra col1l

1 e açúcar.de cane a
,

de sopa, 25 minutOs.
Forno quente,

da FrancaembaixadorPalavras do
Rio, 18 (U. P.) - O representante da França, sr. Jules

Blondel, antes de partir para Paris, :declar01.t á imprensa:
�<Quero despedir-� dêste grande povo, com quem durante os

Últi1TWS quatro anos viví as emoções mais intensas desta guer
,.0., êste povo cujo estimulo, cujo entusiasmo, cuja devoção à
França itanto nos ajudou a vencer e a libertar Paris, para onde

volto, ansioso, depois de longa ausência. ,Parto cheio de imen-
8as saudades e jamais esquecerei o Brasil, que com a França
.está vivendo agora momentos de glória em comum. Meu subs
tituto continuará as tradições da representação francesa e por
certo há de merecer dos Brasileiros, como me foi dado mere-

t�er, a maior estima e solidariedade.

UM PRODUTO DA Swift do Brasil
HÁ MAIS DE UM QUARTO Df SfCULO DISTRIBUIDORES MUNDIAIS DE PRODUTOS BRASILEIROS

I
'
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o ESTADO
DiiLrio Vespertino
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Afinal,
. 1
ao seu aicancc

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. ,1022 - ex. postal 139 i\ F.i\BULOSA CERVEJA

Chegou a famosa Brahma Chopp, a cerveja que, vendida
antes apenas no Rio e em São Paulo, lá conseguira ser a \

de maior venda no Brasil. Prove-a para "compreender".,.
É que a superioridade do malte, a excelência do lúpulo e

do fermento empregados na sua fabricação. a tornam um

produto da. mais alta classe. de adorável sabor. Agora. o Sr.

também pode tomar a sua. Brahma Choopp, tão saborosa

e tão pura como a. que conquistou eartocas H paulistas.
Experimente-a. Ficará. também, um "fan" dos mais ardeu

tes t Cada garrafa de Brahma Chopp vale por momentos

de verdadeira festa.

Semestre

Na Capital:
Cr'
Cr$

70,00
40,00
20,00
7.00
0,30 I

80,110 I
4.'>,00 I
25,00

I.Anúncios mediante contrato. ,

Os or-iginars, mesmo não publí- I
caslos. não serão devolvidos. t

.
A direção n;5() se responsabitiza [
pelos conceitos emitidos DOS I

artigos assinados f
�

NO RETIRO I
DO ABUTRE I

,

Trimestre
Mi's
Númer-o avulso

No Interior:

Cr�
Cr'
Cr$

Ano

Semestre
Trimestre

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

�'i
,�

Paris, 16 (U. P.) Dízse

que "uma guarnição de élite"

já chegou ao retiro de abutre
de Hitler, nas montanhas de
Berchtesgaden, e que, quando
chegar a ocasião, "os mais im
portantes membros do partido
ali se reunirão com o Füehrer,
para esperarem a chegada dos
aliados ou para tentarem ir
vivendo ali, à espera de que í
divergências de opinião se ve-I
Tifiquem entre as Nações Uni-

. das, e que lhes permitam re

gressar". Todas essas informa
ções são amplamente conhe
cidas aqui, mas parece que
também da parte das auto
ridades aliadas há contra-pla
nos que poderão anular todas
essas combinações do pessoal
nazista, quer contra os guer
rilheiros em potência, quer
contra os que são especialmen
te designados para a obra de
propaganda subterrânea.

·BR.AR�I."- • .'11.'.-.-

Leilão
bem

,

I
I·
i
I

r.

II,
I

IPRODUTO DÁ CIA. CERVEJARIA BRAHMA SOCIEDADE ANONIMA BRASILEIRA· RIO DE JANEIRO - SÃO PAULO - CUR1TII1A

o herói nasceu e foi educado no Brasil�ü dia 19 prOXl.l11O, terça-feira,
às. 19 horas, '110 prédio da avenida
Hercí lio Luz 111. 137, esquina da rila
José Jaques, será vendido em leilão
o seguinte: mesa elástica, guarda"
louça, grupo estofado, cama de ca

sal, camas de solteiro, escrivaninha,
penteadeíra com espêlho e banque
ta; Iavarório, bidê, páus de corãína,
mesas, cama patente para solteiro,
criado mudo. divã, cadeiras austría
cas, gJuarda-comida e mesas diver
sas; filtro "Senun" com tripé de fer
ro, estante envidraçada para livros
comoda-armárfo para remédios:
grupo laqueado para avarandado:
cesto para roupa, bacias, jarros, vi
<lJI'O's, Louças, porta-toalha e muitas
miudezas, além de armário comum,
latas para mantimentos, mesinhas
com gavetas, máquina de escrever
,"Mercedes", guarda roupa com es

pMho e um l'elógio de parede.

Londres, (Via aérea) - O Almi- da do porto. Causer e Smith entra
rantado revelou que um oficial da ram no porto agarrados ao torpedo
marinhai britânica e um marinheiro f os observadores do navio de on

brdtânico, tripulando um torpedo .de o torpedo foi lançado viram en

humano, afundaram, na noite do trar em ação um refletor e ao mes

dia 21 de junho passado, o cruzador �110 tempo o fogo das metralhado
italiano "Bolzano", de 11.500 tone- ras inimigas. No entanto, o torpedo
ladas, que se encontrava fundeado humano chegou ao seu objetivo,
no porto de Spezzía. A operação foi sem ser descoberto. O navio espe
efetuada pelo sub-tenente Ma.JcoJm rou vários mimutos depois da hora

Causer, natural do Brasil, e pelo fixada previamente para o regresso
marinheiro Harry Smith, tendo o dos mar-inheiros, porém os mesmos

torpedo sido lançado duma belona- não regressaram. As fotografias ti
ve britânica. que se conseguiu aproo radas no dia seguinte mostraram

:l'hnar silenciosamente, atê a entra- que se havia cumprido Ç0111 êxito a

......................................................................'<1 - -w

CÔCOS explOSiVOS COMPANIDA· "ALIANÇA DA BAIA"
Fllndada em 1870 - Séde: B A I A
INCEND'IOS E TRANSPORTES

Cifras do balanço de 1943:

Oapital e reservas ' ,........... Cr$ . 74.617,035,30
Responsabilidades , , , ,. Cr$ 5.978.401.755,97
Receita , :.................... Cr$ 84.&16.216,90
AtLvo , ,.,................... Cr$ 129.920.006,90
Sinistros pagos nos últimos 10 anos ...•.... ,....... Cr$ 86.629.898,90
Responsabítídades ., ,.,...... Cr$ 76.736.401.306,20

�alewa, 13 Os japoneses
estão, agora, empregando "cô
cos explosivos" como minas e

granadas de mão, em sua gu�r
Ta na selva. Dois grandes de
pósítos foram encontrados em

Kalewa, tendo os japoneses
empregado o mesmo recurso
em Leyte, nas Filipinas, A no
va "11!ina'.' é. constituida por
um coco cuja cavidade é re
cheada de ácido picrico, sen

do q�e o detonador, na parte
superior, explode ao contacto

com, um, f�o. A carga explosi
va e suíícíents para fazer ir
pelos ares a roda de um "jeep"
ou a perna de um homem.

DlRErorl:ES: - Dr, Pamlllo d'Ultra rr.Jn 4. car'W'alho. Dr, J'r-ancaoo

de SI • Anls10 Ma8llOl'l'L

AgtonCIaI e ntHlgfnc.la. em todo o ten1tór1o n.ac1onaJ. - 8ucura1 no

UruguAi. Reguladora de a.....rl.u nu pr1nclJ)&1.a c1dad.eJ1 da AmArica. Europa
• ..urtca.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
CAMP O B L O B O & C I A. - Rua Felipe ScbmlcJt, a, U
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA. TUBARÃO, ITAJAt, BLUME-

NAU. BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

Ora. L. GALHARDO-Ex
médica do Centro Espírit�
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu,

consultório poro a Rua Bue
nos Aires, 220 - 10 andor •.
Rio de Janeiro, onde passo Q>.

oferecer os seus préstimos �

Escreva detalhadamente
nome, idade, endereço e en

velope selado para o res

posta.

Aos sofredores
missão. () "Bolzano " estava ,dcr.
nado c com a proa completamente
submergida, Sabe-se que o sub-te
nente Causer foi aprisionado, po
rém é desconhecida a sorte de
Smith. Causer foi condecorado C0111

a "Ordem de Relevantes Serviços",
e Smith, com a Medalha de Relevan
tes Serviços". O herói Causer nas

ceu e foi educado no Brasil, onde
ainda vive sua genitora, que é viú
va.

Fixe bem este nome quando
'.

precisar de móveis:

FABRICA DE MÓVEIS "BRASIL"
Esta modelar Organização de móveis e tapeçaria.
está aparelhada para mobiliar seu lar com pouco
dinheiro; Peça por carta um catálogo. Despacha•.
mos e engradamos gratuitamente para o interior.

s. SECAK
NOVO PROPRIÉrARIO - NOVA ORGANIZAÇAO

Avenida Celso (jarda, 114 - Fone: 2-8635 - SÃO PAULO

:---..-- .. ....t.. �

ADVOGADOS
Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA

Dr, J. t. DE SOUSA CABRAL_

I ESCRITÓRIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8' (esquino II Felipe Schmidt). C. POSTAL: 140.
I

-
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"Vuid'a40 com os a
-ralsos fiscais!

J)o sr. dr. Ernân i de Oliveira,
Jlig!llo ddl'gado regional do Mi n is
Il'J'io do Trabalho, neslu capital, rc
rcbcmos () scguint« oficiu, que ])1':1-
zeJ1rOS<llllellll' divulgmuus:
"Tonr!o chegado ar. uieu CI);1!ll

cimento qUI' individuos ])J)lIC'U es

crupuluso s, intitulwl1do-se fiscah
desta De legacín Hcgion al do Minis
it"l'ií) do Truha lho, lndústria c C'I
urórcin. <ljll'l'su1Ialllcsc a i,ndw;jr i ,li:,
l' comerciantes incautos, procuran
�J,) lesú-Ios, sol.ieihl I'OSSO!; bons uÍÍ ..

cios no selllido dt' serem divulgados
pelas co lnnns d0ss.[' prestigioso jo.'
nal, os nOJlJl'S dos Srs .. Narciso Mu
dwdo de. Oliveira, .11)s6 Fer rr-Ir.r,
Ar+u:: .lnrin l n (' Paulinu 'Acácio Lr-i
I.l', Fiscais lotados ll('sl<l Dl'ieg.Il"1.1
lh'glOlla I f' COIll exercício nesta ';a
pitul, corno os únicos ,mlorizados fi
se <l.lJl'l'sl'nlarl'lll como lais. Hpco.·
nicndu, uinrlu, aos Srs. rcsponsáv=ís Ipelos l'slaheJl'cillll'nlos visitados,
que exijam sempre dos fiscais a

aprt:;<e!!laç'ii(l da r(·spe('.ÍivH cattc-ua

p]'ü1Js'�]().nal. .
A'1,il'cip'adanlCin,te grato

po.r tao valinsu cooperação, upro
vedo () ensejo par", apresentar· vos
os prol�stos dI' meu a1)'reço l' eOII1-

sH!er:.lç'<!o. (Ass.) - Ernâuí de Oli
veira, Delegado Heg ionnl ".

Tenente Olivério José de
Carvalho Costa e Hilda

W. (amargo Costa
participam o. seus parentes e

peuoas de suas relações o

nascimento de seu filhinho
PAULO-ROBERTO
Lajes, 6-12-1944.

3 v. - 1

) PRECEITO' DO DIA
OS banhos frios têm, como pr-in
paI efeita, diminuir o calor do
)rpo. Provocam uma agradável
ação da pele, ativam a circula.
ia do sangue e estimulam o siso
ma n ...rvaso. Além disso, t.orno -

'II diàriamente, concorrem paro.
limpeza do corpo e fortalecem o

ganísmo,
Procure unir o útil ao agradával.
�endo do banho frio um dos seus

bitoll diários. SNES.

, ,

Rua

do dia
Nesta data ocor re o n'atolício da

sra. Cora da Luz Medeiros, espôau
do sr. desembargador Medeiros Fi
l hoe , pres do Tribunal de Apela
ç50 e provedor do Hospital de Ca
ridade.

santo
!C.pectação de Nossa Senhora
)s padres do décimo Concílio de
edo deram expressão aos pensa
ntos .. sentimentos da alma
.tã, quando ela meditando pro
a penetrar na. vida íntima de
Senhora. Lembrando nos da pa
'a de Jesús quando êJe diz que
ru l her Hca triste ao aproximar
• dia em que deve dar à luz.
mdemos que êste fofo uníver
não se deu com a Mãe do Sal
or . Segundo St. Ildefonso. eri

irn o puríssimo Coração da Ss.
'em ardentes desejos de 'que
resae o Redentor. Os patriar
e profetas do Antigo Testa
. to imploravam, sem cessar.
:éu para que mandasse o Mes-
Com que ardor terá esperado
a Senhora o mornerrto em que
ssse ,estreitar em seus braços
nais Aquele a quem devia não
!fite a dignidade de Virgem e

,. mas ainda a felicidade de
realizada, afina!, a salvação
ênero humano? Foram estes
nativos que levaram o povo
io a celebrar o. Expectação de
il Senhora.

.,

na

ARTAZES

fi cobra está fumando

Conselheiro Mafra,
Faca

,
uma visita e verifique

de

n ..

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

ft «Casa Miscelânea» tem entrada e saída para duas ruas
Uma visita é de interêsse para V. S ..

Vida Social I
••••••••

;\ N I V}iJRSARI08

Nascimentos:

DO DIA
2a.teara

a
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�

CIHE
Como é

A's 7,30

triste
horas

recordar ,
"

LibertaJ Lamarque e Alberto Villa. Tangos Inesquecíveis!
Romance Enternecedor!

CINE JORNAL BRASILEIRO 3x89 (Nac. Coop.)
MARAVILHAS DO INVEI<'NO (Nac)

Preços Cr$ 4,00, 3,00 e 1,00 • Imp. 14 anos')

(lHE «IMPERIAL)
A's 7,30 horas

Dick Purcell no filme mAcabro e estarrecedor:

Rei do Zombies
::;INE JORNAL BRASILEIRO 3v26 (Coop, Nac,)

Preço: (único) 2,00. Imp até 18 anos

, ,

9

� tlJ!J!!!: PE • " JT O I

'::!J) .�..od.�'.'��'
Hormo Vivos n." 1 pore os ""los pequenos ou flocrdoe
Hormo Vh'os n.· 2 p<lIa 08 ....ios qrondea. volumoso•.
Inofensivo à saúde - F6cmula de absoluta confiança.
.I _ P1edcmopoHs n•• ".r....,i•• 1tI...,,__,
ltauli ti. '" - Bm Blumeur.IU: l'llrmllct'••
.nit••.. Odi. Bill IIajai: l'.rltllUJ.... San·t.
r.,••inha.

Um «Picasso» po r
·200 mil francos
París, 18 (S. F. J.) -- A primeira

lIelllião �e vendo dos quadros ofere
cidos em proveitos, dos prisioneiros
e deportado. produziu perto de
dois milhões de francos, o retrato
de De Gaulle, feito por Antonis,
foi arrematado por quinze mil
francos; uma tela de Matisse, que
reprelentava uma mulher de V9sti
do "rncuve", 37000 francos; Pícna
so vendeu um de seus quadros por
200.000 francos, um Utrillo, 126.000
francos, um Mortezin, 100 coo. Pen
lIa-lIe que o total das vendas che
gou a atingir quatro milhões de
francos para o Comitê formado
sob a prelidência de honra do Sr.
Henri Frenay, Ministro dos Prisio·
neiros e Deportados, do Coronel
Tanguz, Comandante dali FFI da

região de He-de-Frcnce e sob a

vice presidencia do Sr. André 'I'ol
let, presidente do Comitê Parillien
se de Libertação'

D.ecorre hoje o natalício da srta

Judite Maria SIlveira de Diniz.

O sr Fr-id ol ino Xavier da Rosa,
comerciante no Estreito, faz anos

hoje

Faz onos hoje o maestro Vespa-
siano José de Sousa.

... �

O sr. Pedro Moacir da Rosa, rrru

sicista, faz anos hoje.

Decorre hoje o aniversário do sr .

Celso Ramos, agente da Cio N N
Costeira e socio da firma C Ramos
& Cio.

Nesta data passa o natalício do
sr. Espiridão' Amitl, rep,·esentante
Ford. nesta capital. e s Scí o da
"Oasa Três Irrndos" .

Ocorre hoje o aniversário da sra.

Irene Moreira Pinto.
I

(,,#f�
O menino Bruno Battistotti faz

anos hoje.

E!ltá em felitar. o lar da sr. te·
nente Olivério Costa· pelo nasci
mento de seu fjlhinho Paulo Ro·
berto.

/

Clube dos Funcionàrios Públicos
de Santa Catarina

EDITAL DE CONVOCACÃO
Fiemll l'on vldados os srs .. Súeios dêste CltiilH', para comparecerem ;'l

nussa s·edt' soeial. na Hua Arcipresle Painl 11. ;;, afim de tomarem parle
rws l'leiçõl's a J'l'aliza1'l'm-se Inu dia 31 tIu eorJ'('nll'. às 14 horas.

Para J)()cll'l' yol:u, o ClssIJciat!o de\'l'ní apresentar it mesa :1 carteira
de idenlidade social, ('l>ln o rcspt'l'li"o ialão do último Illl�S, ou 1)('1'IIL1-
Ill'lÜe (�l't. H'L ::: 5 dos l'staltnlos eln vigor).

Sala: (h: Sessões do ,Conselho Diretor elo Cluhe dos Flmcíonúrios Pú
blicos Civis de Santa C:llarina, elll Floria'nópolis, 16 de dezembro
de 1!.lH.

I A pnsao de ventre é um

I grande mal, perturba o fun

cionamento do organismo em

geral, mas si usardes FIDEI

NE BARGAMO, adquirireis
um grande bem, o fígado vol

ta à sua função normal, o es

tômago, os intestinos, todos os

orgãos ganharão em equilí
brão salutar. Em sua farmá

cia, ou C. Postal, 1861. São
Paulo.

I GRATISl
Quer receber 6tima surpresa,
que o fará feliz e lhe será
de valiosa utilidade? Escreva
a: Soares, Caixa Postal, 84,

-- Niter6i, E. DO RIO. I

SoarestAurino
I Vítima de antiga lesão cardíaco,
.- que, numa crise aguda, o sal·

teou, por fim, -- expirou ontem em

Joinville o jornalista Aurino Soa-
res, que, tendo iniciado sua pro
fissão nesta capital, há alguns de

cênios, retirou-se para aquela ci

dade, onde fundou a «Notícia», em
1922, e que vinho. mantendo atra

vés de grandes difjculdades. Qual.
quer que seja o julgamento sôbre
a sua atividade profissional, nin

guem deixará de reconhecer que
foi um grande trabalhador, a quem
s6 a morte logrou abater'.

-

Camisas, Gravatas, Pijamea
Meias das melhores. pelos me

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

Interven�ão judiciária
na Casa do' Sargento
Rio, (Pelo correio) - O

juiz do na Vara Civel, aten
dendo à petição do associado

Jorge de Oliveira, exarou o se

guinte despacho: "Jorge de
Oliveira -:- Casa do Sargento, -
Como medida preliminar, no

meio depositário judicial, como
se requer na inicial, prosse
guindo-se para o despacho sa

neador definitivo".

LINGERIE

I(EJ/Nfll.
=QUALJDADE
Aceitamos encomendas

AGÊNCIA:
Rua Padre Miguelinho, 23

FLORrANOPOLIS

LOJA DAS CASEMIRAS
Se V. S. desejar um corte de

casem ira, linho ou tropical,
em côres firmes e belos pa
drõe�, procure a Loja das Ca
semiras - Rua Conselheiro
Mafra, 8-A.

ALVARO RAMOS

Civis

Batista I'Cl'e-,rll, Pn:siG.l'Ille Ju C. D.

CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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F I TA
CIRCULARES, VERTICAIS,
HORIZONTAIS E FRANCESAS
Para pronta

I
.ti

i

SERRIl-S VilSONE S.O.
RUA VICTOR AIROSA, 181

C� POSTAL, 383 t - S. PAULO
FEFPF�ENTP]\TTE NO ESTADo'
W l\LTENBURr:;
Ruo S ..nodor S<::hm1dt, 363 -- JOINVILE

Ameava á linha
«Siegfried»
París, 16 (U. P.) _- Consu

mou-se mais uma penetração
! aliada no território germãní
'co. Êste feito coube às fôrças
norte-americanas do Sétimo I
'Exército, sob o comando do II general Patch. A invasão ve-

II

rificou-se pela Alsácia, em vá-I
rios pontos a oéste de Karls-Iruhe. Trata-se da terceira in
vasão aliada no curso da guer- IIra no território do Reich. O

I

exército de Patch ameaça sé-j: riamente a linha Siegfried, I
precisamente 110 ponto em que:,

: ela faz ângulo, mais ou menos

Ii,l'eto, de

Karlsr,
uhe para o

SUl.,I A nova penetração na Alema-jnha oferece aos exércitos alia-
: dos de Eisenhower três pon-ltos de apôío sôbre o "Solo

sa-,grado" da Germânia: a gran-l
de saliente projetada a léste :

de Colônia, pelos Primeiro e

Nono exércitos; o território
da bacia do Sarre conquistado

,T pelo Terceiro Exército e agora
� a penetração no Palatinado

..__�ti!fJ�����,�,1!ii._iiilD_iIiiII n�_m�,,�.
�

! ��:::;�o�elas fôrças do Sétimo

--.---11\tA(]{AJ)() & elA.
AQências e RePTesen,taçõe. em Geral IMatriz: F'lor-ícmôpolts

Rua João Pinto, n , 5 ICaixa Postal, 37
Filiol: Crescí úmo I ���������������������������

I,
Rua Floriano f'eixoto, ·/n (Edit. � .,., -----------------_..
Próprio). Telegramas: "PRIMUS·

IAqente. nO·d:rk:��:;· municipioa Curso de Adtnissão
DESPEDIDA A 1,Oe série ginasial

Funcionará, novamente. durante os meses de dezembro e

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

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

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

NOTA: A primeira mensalidade será cobrada no ato da

I
1
1
\

f
t

«PARA AS FEST A, �I�)}
COMPREM PElO REEMBÔLSO POSTAt
.�_,,,�_n* • lia •

A Maravilha da técnica suíça moderna

Igual ao modê!o «f
í

n . ,., .e ve corno

uma rolhu»

Caixa folhada, f'.ln?o o co

inoxidavel .. Ancoro 18 rubis Cr$ 42,0,00

Co ixo cromada, fundo aço
inoxídeve l .. Ancoro. J5 ru :'19 Cr$ 200.0)

Caixa cromada, fundo aço
inoxidavel - Ancora 16 lU-

bls, para senhora C $ 320 O )

Caixa folhada, fundo aço
inoxidavel - Ancora 15 "O

his. para senhora Cr$ 410,00

IMPORTANTE ".- Cada relógio leva certificado de garantia.
Faça hoje seu pedido pelo reembôlso postal ou contra cheque.

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

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

Receba GRATIS
(Bonificação de fim-de-ano)

o CRUZEIRO, A CIGARRA,
O DETETIVE cu O GURi

juntame�te com 12 meses do jornal de maior

circulação no Bra sil :

o JORNA·L

2,a01)UTOS

-�
que se recomendam pela sua

ALTA QUALIDADE!

,

SODA CAUSTICA

��D�nr
GRANULADA - CRISTALI
ZADA - MAXI MA PUREZA

.1

•

TRANSFORMA S �U li�
SOALHO NUM Z-;PZLH)

* *

A V E N D·A NAS P R I N C I P A I S C A S A S O O R A M O

Sub-Agente:
FELIPE JORGE

Edifício La Porta - Florianopolis
Representante Geral para o Sul:

LUIZ DE FREITAS SANTOS
Caixa Pestel, 330 - Curitiba

i
f

De partida para o Rio de Janei
ro. onde fixa remos residência, apre
sentamos a todas as pessoas de
nossas relações cordiais despedi
das, oferecendo-lhes nossos trocos
pré.timos. noquela capital, à rua' IBelfort Roxo, 271.

IIFpol ís .• 16-12-44 I
HEITOR BALLALAI e FAMILIA. \

�.................................................. 3 v· -2 � .

Procure hoje mesmo o agente:

PLÁCIDO MAFRA
Rua Felipe Schrn id t, 34

DE PESSOAS TÊM

USADO COM BOM RE·

SULTAOO O POPU.

LAR DEPURATIVO

DO SANGUE

A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO
O Ftgudo. O Baço, O coração o Estômago. 08

PUlmões li Péle. Produz Dôres de Cabeça, DÔr�M
008 OS808, Reumatismo, Cegueira. Queda do Oa-
belo, Aúemta, e Abortos

Ilnotenstvo 80 organismo. Agradável como lícôr.
O ELrXTR 914 está tlprHvR.l1o pelo D, N. S. P .

como »uxtlte r no tratamenio 011 Smlis I:' Heu-
msttsmo da ffit>Rmfl origem. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR ..91%», dada ii sua Atesto que apliqueJ muitas

base. é ótimo auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «91ft» obtendo
lamento da Sífilis principalmen- sempre os melhores resultados
te nos casos em que a via bo- DO tfi:tamente da Sífilis.
cal é a única possível.

(a) Dr. Benedilo Talosa. Ia) Dr. Rafael Bartolelii

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

matrícula.

Fabrican te e distribuidores das afamadas co rr

fecções "DISTINTA H

e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, r-isco do s brins
bons e baratos, algodões, rno irns e aviamentos
para o l Io i c tes , que recebe diretamente das

Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe faz;erern urna

Florianópolis. - FILIAIS em 'Blumenau e Lajes.
melhor es fábricas, A Casa "A CAPITAL" chama a atenção dos

visita antes de efetuarem SUO& compras, MATRIZ em

·�ttW _� __ .... _,. Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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«Pif ,. Pai» ! e

Nalal , Na-O e ,Iof·c os p e
.N"o's tempos da revolta da esqua-

compre sem V r I ar r ços dra - governo de Flordano - a'

• � •.' ��:I�l�Ç:�� .P�t:�JJ �Yzf�n:i�)��H��11 voga uma

do grandioso Novo 80.-ti LUe II to recebido pela I j�j�J;;i,\;�� anos _ 51 �""I
- (' quaudo ussistimes, não a urna

C�, a s a-" R -o fi an o s
I �!r:1:�::;;�;::�::�::,,�::"::��

....__ � st'gllir, (',HI'ta,ndo:
"Não é nada!'�

Porque é muita coisa. "Tout Rio"
-- como diziam os cronistas ele ..

gan lcx l' gulanl cs - adora () "PU
par". Abrcm-st-, r-in sua honra, ad
ternadnmcnt r (JS salões. Hoje, por
cxcrup!«, é .\olllJe, Quclquc Chose ;
amunluí. é ruadunu- j c I1C sais pus,
que l'l'cc!)(' seus convidadox. Arub i
e-nte "ral'fillc", :'ll1le.. COIlJ S(',l

"chal'llle" irresistivel, vai aCOlHO
dando os parco irus , _. Oh! <IU!:' ele
gfuj('ifl "irrt'l)]'()('lJahlp" do [o vc:n
capi la l islu Semche-ta ! E que dizer
do "aplomb

'

arímirável do pr.incip«
da Botucolâudia '? As damas - urnas
"cn snie ", ouoras "cn velours '

('on V'l"l'SHIIl, ou melhor, "cause n t",
como dizia Vitor Hugo. "l�II('hwJJ
té"!
Turlo pronto'? Agora, pacicucia,

c (l
.. J'if.,pa f" lIU(; chega. Cln'ga e

dom i lia,
Em t')I'.!JO das mesas. a e-1egãneia

M' aliTa ii jogal ina desenfreada, dr-s
cshcluda. cumo qualquer grupo de
rnalandrns vira-lata do morro, H(I
,Ia I) dinheiro", Depois, cheques .. ,

Depoix , " as damas - "helas!" -

corno nos romances c nos drnmas,
arruncam os chuverros das orelhas,
os auróis dos dedos, as pulseirus dos
hraços - c tudo rola, - 'que sc p()
deria dar mais? - tramsf'orrnando
em fichas, do bôlso de Ulll para ri
de outros duour-les expoentes da
"Iiau+c g'Ollll1lC'-, .•

"Pif-pa.f!
Não é nada!"

Sim; p()rqu� amanhã 'terá mais. _.
.,
Já VCTIl raiando o sol!

I Dissolve-se a furrua. L'ns le

I varulo f) que era de outros." Pal'
<

tem, antes que coruecem li esbar
rar-, nas ruas, COH] essa detestável
ge'n,te que tem a mam ia: de tr-abalhar
c que gosta de falar mal da vida
alheia.
";\Imlmne" e "rnonsieur ". que ce

deram II salão. saídos os convida
dos, fazem contas: a noitada rcn

deu-lhes. de "barnto ", cinco, dez
mil cruzeir-os . •. Não foi má, "Au
comtrairc" , , ,

E a coisa ê. mesmo, tão boa, que
as própr-ias crioulas de serviço do
méstico arlquin-ir-am o háhid o de per
gtmtar. nas casas, dl' certo feito,
em que proeuraru emprêgo:

- Tem "Plf-paí"?
Se tiver , fkam, se não t i ver. pas

sem bem, Porque, durante a joga
tina, são os convivas distinguidos,
de quando cm vez, com refl'Ígel'an,_
tes, salgadinnos, etc" etc" etc., e a

bandeja da copeira volta para dcn
t rn pesada de fichas, das !-{orgelas,
"Admir-ahlo l"
()][('ollJ foi qui- disse que ii "Pif

paf" não é nada? 1 me é tuoo, um
l1Jundo - um nmndD que se esbo
roa, alifts",

L_
("])iúrio dl' Nó,tíci<1s", (Il1 Rio).

I Comprar na CASA MISCE
LANEA é Beber economizer,.

estampados chineses próprios para modelos
Chiang-Kai-Chek»

Rodiers .. Tafetás - Organsa ,. Chantuno ,.. Sedas em certes
- Jersei aveludado para vestidos, em muitas cõres .. Peter·paus,.. Bôlsas

-- M�ias - Sombrinhas e muitas outras novidades.

Preços extremomente
Rua Conselheiro Mafra 26

"

I
Apresentamos:

Tiro de Guerra N. 40 I
Eleição da nova Diretoria

De ordem do Conselho Delibera
tivo. convoco todos os associados.
dêate T' G para a reunião de
assembléia gel'al, que será reali
zacia nesta caserna, na Avenida
Mauro Ramos, no dia 20 do COr'

rente, com início às 19 hs .. a fim
.-de que se proceda à e leição da
nova diretoria, que regerá os des
tino deata sociedade cívico-militar,
110 pr6xirno orio de 1945.

Hélio Milton:Pereira
Secretário

7v-5

uOçAS Precisa-se de
.1TJ duas, sendo
uma para serviço de balcão e

tra, com conhecimentos de
contabilidade comercial, para
trabalhar em escritório de Casa
de fazendas, no centro, Caetas
para: Caixa Postal 139. 8 v· 5

TERRENO Vende se um,

de esquina, na

Av, Mauro Ramos, com 15,50

I
<de- frente por 40 de= fundos.
Preço: Cr$ 12000,00, Infor
mações, na rua Emílio Blurn, 13

v·to

«Madame
Gabardines

baixos

Telefone 1288--

Vigiado", oplo" saldedos nor te-arnerice noe os prisioneiros nezietee, capturados
na França, tomam lugar nas ba�caças que os conduzirão à Inglaterra,

(Fi'0fo ria Inter-Americana para O ESTADO).

5

GELADEIRA
Vende·se um'a, elétrica, de

1,20 x 1.60, funcionamento per
feito, Ver e tratar no Bar S,
Pedro, 30v,l �,

PROCURA-SE

-

Para as FESTAS DE FIM DE ANO. a

CASA PERRONE

uma casa

para alu
�ar, de preferência no centro
da cidade, Para casal sem fi
'lhos. Intormações nesta Reda·
ção a J, M, S lO v. - 6

a'·dio Nesta redação se

"t informa quem de.
:seja comprar um aparêlhu de
rádio. se possívei, de marca

"Philips" .

Vende-se ótimo

prédio
MafÍa por
com A. L,

na rua Conselheiro

300.000,00, Tratar
Alves, Deodoro 35.

'CASA Vende�se uma, de

moradia, na rua

Secundioo Peixoto, 134 CEs
trelto). Informações com Dul
táviQ Silva, na rua Francisco
l'olentino, 8 5 v ·4

Empregada
Precisa-se de uma. p�ra cozi

nha e pequenos serviços domés
ticos, Bom ordenado. Exigem
Se referências, Rua Visconde de

i 'luro Preto, 2 (sobrado}.

!1

I

Rua Conselhei�o Mafra, 17

oferece à sua distinta freguesia o desconto de 10% em tôdas as

vendas à vista, durAnte a 2". quinzena de novembro e todo ó

mêi! de dezembro. Olima oportunidade para adquirir os mais
modernos modelos de cfllç�do para homens. senhoras e crianças,

além de camisas, {::ijames, etc,

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

r CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
"SAO SEBASTIAO"

Soh a <lll'E(;fin ('lJ111Ca chI

un. n.L\L:i\L\ �rolnLllIAN:N

COIlslruc,:Cw 111'Jclcrn.:-r l' tOnJ'.Ol'Ul\('J. situado em flPl"'éJzÍy'eJ
eSP]('lHILda \ j .... t:·; vara o ln:I!'.

chfH:Hn.l ('Oill

GRIPE O TOSSE O BRONQUíTE,'\I',-\I:J;;l,IIA,)lEYl'O CO:\ll'Llê'I'O r,� '1OIHo;ft:liíSSn ..O }'.\IU TJtA'J'1\i\1I0;'I'O

;lH,UH'O, CII-WHGWO B GL'i:ECOLúUWO,

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

Esta
,

e

ExcC'lelltc luva] l.J<lt'êt l'U1'U de l'epol!�o .. �\gua frja e quente

A]Jal'tamentos' de luxo com banheiro
A partamentos de 1 a classe .,'.".,

Qna rlos de 2a classe " .. ,' .. , .

Quarto:" com duas camas ,., ,:

Cr$ 50,00 diário

Cr$ 30,00
Cr$ 20,00
Cr$ 15,00 p/pessoa

Sapatos de todos os modelos e dos tipos
modernos ao alcance das SENHORAS E

SENHORITAS. por verdadeiros

RIVAIS!PREÇOS

a, verdade!
mais

SEM ISEC('.\.O In; MArr.ERNIIlADE
Partos com permanência de 10 dias em Apartamento de

1 a classe, inclusive sala de operações, com parteira da
Casr.. de Saúde Cr$ 400,00.

I o nOE:\'TI<i P,'jJH; TElt "1�Ill("O P.'\lt'l'ICULAI:

:FLORIANóPOIJIS
Largo São Sebas,tião --0-- Telefone: 1.153

I •

. �

Barreiros))

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

�AMffl§iiW"M

RUA CONSELHEIRO MAFRA.41

«Tamancaria

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 " e:.5TADO Segunda-'etrô, 18 c::t� Dez@mbro ele ......" ....

"11 :'cos e�otícías I
:\<1 cOIp:tal de (;oi;JZ [oj extinta '[l olllj}!dallll' n c o nu-rrdicúncia das

J nas, �",ra�'<iS às iurediat as pro vidên
(",as tfJll],,!Í,IS pt'la COlllissüo Esta-
dual (Ia Ll'1Úii.o Brusi lciru de Ass is-r

DR. SETTE GUSMÃO ,c;.,�;�!, l'dl C'\)ll!Jl'J"açàtf com as au-

CHEFE DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAL'DE: I� DO ,L0;',Cd(lL� P"!lL'lJl�,
HOSPITAL ".NERGU RAl\IEOS", I .

,

Curso de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz Corizaga, de São Paulo - I,;" esta I] 11:il'n'('nIIJI' f(·del";J1 na Bahia
giário do Instituto "Cl.enren te Ferr-eir-a", de São Paulo - lFx.mécJico interno do

I dl'CTelou, nlf crantlo dispositivo doSana tórto de Sam"." em Campos do Jordan. , , '

CLíNICA GEH.AI, - Dll\GNóSTlCO PRruCOCR 1!, :�RA'l"HlR""I'() ESI'1<;('IAI.lZAJ)(l hsullul()!l() Func-ionu íisiuo, no Sl'IJ1,-
DAS DOENÇAS DO_ APAUi);J,HO RESPIRATóRIO. i ir!o de pcrmitu-, a juízo do chel",'

OPEHACA{) uE JACOBOBUS do l',)der Excculivo. a aposentado-
CONSULTAS: Diàriamen�e, da,s :3 �s ti horas, C_ON:::>ULTÓRJ.O.:,Rua Yitor iVleireles, J8, ria cm cargo de provimento cm eo-

HESIDÊNCIA. Rua Esteves JunIoI, 135 - lei. 742. ]Jii,sãu do Iuncio ruuio que () huu-

WENOHAUSEN
v rc cxr-rcido por ma is de 15 uuos,
inle.re<lbnhllllenll'. (' cuntur mais d"

(Díptornauo pela Faculdade Nac. de Mealc1na da Universidade do Bras1lj' 15ft
<lllO." de ida:!le .

•:x-mUTno do 8erTl(X1 d.. CUnlca Méd.lca do Professor Osvaldo OUvelra. médico <10
. , " • • ' ,... ' "

Departamento de Saüde O pi esidculc da República �SSI-
ULINICA Jll.EDlCA - Jll.oléstlru! tntel'lltall de .dl1lto.. e erlançaa. CONSULTORiO I �J{Hl deerC:lo-l.l·1 abl'flJ,dt.?, pelo :Vllms-;

• lUilSID&NClA: Ru. FeUpe SchmJdt D. 38 _ TeJ. 812. CONSULTAS _ Da.. 111 U 18.
(TIO IIi( �

..

l.aç�.It),
O credito

sUPlenwn-1lar de Lr}; I.(l()I).OOO.()(J para paga-

DR ARMANDO VAI vRIO DE ASSIS IIlUltO. pclo »('partalllento dos Cor-
• .Iill rcios c l'dégnlfos, ús companhias

de navegação aérea pelo f ransportcMunicipal 41 Hospital de corrcspondõncia.

INDICADOR
DR.

ME.DICO
MADEIRA NEVES

Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHO:-,
CUrso �e ADerfel"oamento e Longa Prática no Rio de Jan"'I"

lJ(j.NHlJ1./1'llh - rel'a f'llib.fitlA. tIl.urUuuente (liK,fIt 10,30à.12 h�la to r d e e x c ep to u.oa
..b.d.... <1118 UI.311 48 li! horas - COIllSIJUrORIO: Rua Joi.o 1"1010 •. 7, ..... r.<1 .. --

DR. MARIO

Doe SerVi(08 de Clínica Infantil da Assistência
de Caridade

CUNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONsuvróHIO: Rua Nun� Machado, 7 (Ediflcio S. Francisco). fone

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 horas
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Forre 78!1

CLlNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

I Hccen lr- esl atistica revela que .'

1.4441 consumo de peixe 11a capjtal paul is

I la aumentando cous idet-à vclmcn te
nestes úiltimos Illl'SCS, O f'uret eci

'llllCllto aumentou cm 4UO por ccnír.

DR. BIASE FARACO ,e neste amo mais dt' dois m ilhôr-
I de pessoas foralll ntenrlidas ru».

Médico - chere do Serviço de SifiHs do Centro <)e Saúde i postos de venda.
+

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES tIRO-GENITAIS OE I .' ,..

!.\.MBOS OS SEXOS _ RAIOS TNFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS O P'I �sHlenLe, d,a .��e'plIblJC.a, as��-
CONSULTAS: das 3 às 6 h. _. R. 'Felipe Schmidt, 46 n�l�\ �!el n:to-l(�l" ,�blllTl(�(:: pe],J. M:-

RES' R J' 'I 47 FONE Hi48 I
nls[o) 10 lia Justiçiu o Cf edito espe-

�.. • OIllVI e, -) cial de Ol'!i l.OOU.OOO,oo para auxi-

OR A R A U J O IliO
à Fundação Ahrigo Cristo He-

• dentor.
-------------------------------

Assistente do Pr'uf, Sanson, do Rio de Jmwi,·o

!ESPECIALISTA
Doenças e operações ("os OLHOS. OUVIDOS. l'\AHIZ e CAHGA'\TA ICh'urgi" moderna da GUELA DE: LOBO, elo LÁBIO LEPOnl"'\O dúbio e céu

da bôca ümc1idos de nascença) í
EsMagoscopia, traquêoscopia, broncoscopla para l'et·i,mda de' ('orpo,; estranhos, ele. I

COl'\Srl/l'AS: das J O às 12 e dtls 15 ias j � lloras

Il{ lia VitOl' �lejl'eJf.:8, 24 - Fone: J.44 ';

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta,
Diploma de habilitação 1.10 Conselho Nacional j1e Uftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Sclunidt, 8. Das 14 às 18 horas, Fone 125!:l
RESIDnNCIA - Conselheiro Mtlfra, 77.

DR. ROLDÃO CONSONI
UlRURGU GERAL - ALTA CIRURGIA - MOLJl:STIAS DE SENHOHAS - PAR'fOR IFonnado pela Facu.ldade de Medieina da Universidad", de S!'io Paulo, ond", foi
Asststente por vários a!llOS do Serviço Cirúrgico do ProL Alípi(J Correia Neto.
Cirurgia do estômago e vias bLliares. i!1Jtestinos delgado -e grosso, t.iróide, rins,

próstat;l. bexiga, útero. ovários e trompas. Varicocele. hidTóeeie. vari1,es e hél'l1ia
CONSUL'l'AS:

das 2 às 5 horas, à Rua FelLpe Sc.llll1idt, 21 (altos da Cai<a Par:also), 'fel. 1.598.
RESl D:€NGIA: ftua Esteves Júnior. 179; 1'el. M764

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecolog'ia

, Hospital "Miguel Couto"
IBIRAMA (HAMóNIA) - S�nta Catarina

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

D�. DJALMA
MOELLIVIANN

"ormado pela Univers1dade de Genebra
('om prAtica nos hospital. europeUll

CUn1ca m6<Uca em geral. pediatria, doen·
lU do .i.tema nervoso, aparélbo Ifenito

urtnAr10 dO homem e da. Mulber
......Úl. T6CJÜoo: DR. PAULO TAVARIII8

cu.reo de Radiologia CI1n1ca com o dr.
Manoel de Abreu Campanario (SAo Pau.
lo�, Especializado em Hlg1ene e 8ao.de
Pdbl1ca. Pela Univer8Idade do Rio de Ja,
nelro. - Gablnete de Raio X - Electro
cardIografia cl1n1ca - Metabol1lmo ba·
aal - Sondagem DuodtmaJ - Gablnete
de tialoterapia - Laboratório de Micro.
c.opla e análise cl1n1c•. - Ru. Fernando
Machado. 8, Fone 1.1911. - J'lorianÓpollJl.

DR. REMIGIO
CLINICA HDICA

M.olNLiaa Internal. de Se:ohoru e CM·
ança. em Geral. CONSULTORIO: Rua
"'eUpe Schm1dt - Ed1f1cio Am�Ua NetO.
"one 11192. 9 àI 12 • H u 17 boru. RlC·

IIIDJ:lNCIA: J Largo Benjamin
COlUltante, 3 ,

Dr. Newton dfAvila
Operações-- Vias Urinarias -- Doen
ça. dos intestinos, réto e anuI
-- Hemorroidas. Tratamento da

colite amebiana.
Fisioterapia -- Infra-vermelho.
Consult: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às 11.30 h•. e,
à tarde, das 16 h•. em diante

Reaid: Vida! Ramo.. 66.
Fone 1067,

DR. ANTÔNIO MONIZ
Ctr1or",", • Ortope4ta. CItaJt'.a e Olrti-P
.0 tor.I. Partoe • doellÇAI de lIelLboru,

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7Diá
",lamente da!! 111 il.� 17 horM, RESID1II1II-
OlA: Almirm1te .41Tim, '1. rone 7'1.

Dr. LAURO OAURA
�8"ectaUt'tH 611\ IJI)...nClt� dA �nb.. ·

ras _. Vias UJ'j,nâr!aR
CtL:-SO <te espp.�lalizaç�1) f1p (�1nAo('o

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa
culdade de Medicina de Sllo Paulo,
Tratamento espeCIalizado. médico e

ciní rglco, das afel'ções do aparêlho
genltai feminino ,(Utero, ovários,
trompas. etc.).
Cura radical das lnflama.çÕt!e do.

anexos (Ovários, trompas), sem· ope·
ração), Trat.am�nto de todos os dls·

túrbios da menstruação e da esterili

dade.

Tratamento moderno da blenorra

II"la aICuda e crônica. em ambos os

sexos, por processos modernos soh

cont.rôle endoscó-plco - Uretl'osoopla
- e de laboratório,

FISTOTERAP[A --- DIATERMIA
- TNFRA-VERMEl.HO

CONSULTAS: - Das 10.30 h 12

horas e das 2 às �.

Consultório - Rua Tlradent.,. H.
Fone: 1.663_
Residência

(Sobrado)
Rua Ttradentee 7

[_ -A,

®M�1)O?ACIFlCO,1)1l0rÕD'E �OMSAlWEIOf
O lEM.COt.J."P.HENE9fl.Y, 1)0 EXÉRqTO DOS "ESTMOS
UNmos. COM A tDADE 26 ANOS JA REALIZOU 118 IN
CURSÕES! SUA ESQUADRILHA or:ST�UIU 440 AERO
PLANOS JAPONESES 'E AFUNDOU MAIS 1)f 1011;000
NELADAS DE NAVIOS INIMIGOS!

s��1
--_ "\ t

.

'-_;....:-

t"\UXILIAR DE GUARDA-LIVROS

GRATISl peça este livro

Pr-ccu rc -se um, com conhecimentos de escríturação
� que ,lscreva à màquino Tratar na Orgonização
Corner'c'al Catar nense>, rua João Pinto. ri". 18

alto v. - 3.

'''mA"E''O_ "."ulutAo

���

FARMACIA ESPERANÇA
'0 Farmacê.tlco .NILO LA V�
Hoje • ama.JaA .&•• na pretertu

......- _ai•• ..cra.cetr.. - Hom_paCl_ - .._._..._ ..

4.r1icoe .111 IIon.eII&.
-.r.a_ • __Clt .,...,.....ClI. .0 �....... __

ARTIGOS PARA SORVETERIAS,
CONFEITARIAS E BARES

---

Sorvetinas • livros de Receitas de Sorvetes

)'tI"; LONHUN "" I�,\�(;ASUIKE I '\iSURANCIll

SEGUROS
TBE LONDON ASSllRANCE

COMPANHIA DE SEGl1RO� "CJWZÉJRO DO SUL'"
.

COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"
Repre.sentante; L. ALMEIDA
Rua Vldal Ramo•. l'

• PaZinhas e Palitos

Termómetros • Coco e frutas

Copinhos de ITtassa • Utensílios e Accllssórios

�.1ij!sttiUMr!t�
t,- CARMO GRAZIOSI & elA. lTOA. *

o grandioso

I
Natal da L. B. A.
Rio, 16 (A. N.) - A sra. Dar

cy Vargas organiza ne·sta ea.

I pitaI há 14 anos o Natal das

cri'anças pobres, nos jardins do
palácio do Catete. Desde o ano

pas8ado, porém os filhos dos
convocados de guerra assisti
dos pela Legião Brasileira de
Assis�ência pas:saram a ter
também seu NataL Segundo re

cen.te levantamento eSltatístico,
feito pel'Ü Departamento de As-

I sistência à Família, existem 25
mil crianças, filhos de' convo
cados do Exército, Marinha e

Aeronáutica, assiSltidos pela I
insÜtnição. Éste ano, como no

anterior, por expressa determi

naçi10 da sra. Darcy Vargas,
tôcla,R elas serão contempladas
nas filas naialinas. bem como

as c:!'iancas pobres da cidade. I
O Natal �la L. B. A. terá' lugar'

---------------------------------------------
n.o próximo dia 22. Para is'so,
foram organizados 18 postos
distribuidores, fora o palácio
elo Catete, que fará em 'seus
jardi'ns o Natal, em colabora
ção com a L. B. A.
"".....,.�

7'

....._,._.__-____.-......,. wr.......
DR. AURÉLIO ROTOLO
Médico - Cinrrião - Part••

IA 10 S X
Moderna e possanll:' IOlItalaClÍo

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tttbereul,,�('
pulmonar, úlceras j;iÍlst riea� p duo·
denais, câncer dI) estômago, afe·
ções das via8 biliares. rins. etc
Aplica o Pneomo-torax artificia!
para o tratamento da Tllberculo�e
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e efiea:res desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Onda� (,lIrta� e IIHra-cur·
tas. Raios Infra-Vermelho!! e Ra Í<�!
Ultra Violeta. ! nfrazon .. Terapifl
Consultório: Rua Deodoro. li

eqquinll Pelipf' "-""'",,i'Ü
DIU i u 12 br�. t da� H ih 17 Ilr.

TetefúlH! 1.4,76

DOEN,A5 DO GADO
E REMÊDIOS

"'_............_-.._._..... .-.---.-.-_.,._._---..-.-........-_-_. .,._-.....-.......,..---................_---....- ........_-......,...... - ...

I� Dr. Laudelino Solon Gallolti
ADVOGADO

I ªua João Pinto, .18 -- (sobrado), Sala I.

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

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

(Um produto De WiU)

ENVIE UI'! CRUZEIRO EM SELOS PARA o PORTE POSTAl

UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS LTOA
C.POSTAl.lf .IABOTlCAaAL éST. S.PAUlO

I

I
Móveis

Comprar, vender ou alugar

I

� ����i!���:�n� I[
I
I

............�.........
I

Rua João Pinto, 4,

Fone 7iS.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Iel"nda·fetra. '8 ele Dezembro Cfe W44 7

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

Florianópolis
Telefone 1448

SANTA CATARINAI
I

Dr. H. 6. S. Medin" Farm. Narbal Alves da Souza
Farm. 1... !líl Costil AVOoila

Sezvíço de tranllfusão de lIangue. Vacinação anti-diftética
(CRUPE) com próva de Schick.

Análise. químicos o e : Fo rrnno,•• bebidas. café. mel. águas po td

vei� e para usos i.ndustriais ({ecuiarias. cervejarlasl.

Exames Anátomo·patológlcos.
Diagnóstico precoce do gravide,..
Sôro-diagnóstico"
Hematologia
Coprologia.

BacteriologIa
A li tovacinas.
Ul tr-om ícroecooro. I
Ouímica sanguínea.
Anáiises de urina

Quatro jovens voltam da Inglaterra
Rio, 16 (A. N.) - o

transa-I tân.ico,
dos salários compensa

flârrtíco inglês "Deseado
'

dores, etc. Com reterêuêía aos

trouxe de Londres 4 jovens, hospitais, 'I'elrna Ronald Barry
sul ....americanos, que fizeram disse: "Como se fosse um mi_!
longa estada de estudos na In- lagre, nenhum hospital deixou I
glaterra, beneficiados por bôl- de funcionar embora atingido I
sas do Consêlho Brtcâuico , São duramente pelas bombas, co

,; Ies: o médico brasileiro Hum- mo. por exoraplo, o São :llateus,
;:,erto da Cosa Ferreira, o euge- 11m elos mais sacrificados".
:.1 heiro Alfredo 1\'1. Barry e a Falaram também 'l1IO novo

tiPO!enfermeira 'I'elrna Ronaldy de sangue classificado o "R.
Barry, argentinos, e o enge- B.", que depois da guerra será
nheiro Luiz Rojas, chileno. de grande ntiltdade em traba
Voltaram encantados com o lhos ginecológicos. É curioso
que puderam observar em Lon- assinalar que, quando ainda em

dres e no resto da Inglaterra. viagem. todos juntos, daqui
Falaram dos hospitais onde I para Londres, há dois anos, o

trabalharam. (médico e enfe,r-I engenheiro Alfredo conheceu
meira) , sob as bombas voado- a enfermeira TeIma. e viveram
ras, e ainda das granjes espa- um romance na agitada viagem
lhadas pelo interior das Ilhas, sob as ameaças dos submarímos
dos 80 teatros que funcionam de Hitler. Meses depois, casa

diàrtamente, do passadio brí- vam-se em Londres.

HOTEL DAS VALDAS DA IMPERATRIZ
VENDA DE MOVEIS

Quartos completos. ps r s solteiro com 7 f):("ÇH�. �st:lo
moderno. Camas de f e r r o para casal e so lt e iro . com lastro de
arame, bem como mu.tos cutros acessór io s per tencentes àquele
Hotel.

Quem desejar vê-Jo s e obter m ío r rn e ç
ôe s , dr já-se

Rua Felipe Schrrndt , 39, onde estão e xpos tos.

O PROPRIETARIO.

Tipografia Brasil Vendendo aviões
Precisa- se de um c��positol «excedentes» ,

para trabalhos cornercrais Pa
ga se além do sa lário mínimo,
Quem não estiver em condições
é favor não se apresentar.

3 v.·2

Washington, 16 (U. P.) -

Seis mil aeroplanos "exceden- I
tes", a maior parte aparelhos
civis, leves, que foram requi
sitados dos seus proprietários,
depois de Pearl Harbour, fo
ram vendidos pelo govêrno.
Essas máquinas faziam par
te dum lote de mais de 23 mil
aviões, inclusive absoletos "Li
berators" e "Fortalezas Voa
doras", que foram declarados
"excedentes" pelas agências
do 'Exército, Marinha e outras

,..

do govêrno dos Estados Uni
dos.

LOJA DAS CASEMIRAS
Se V. S. precisar de linhos,

casemiras e outros tecidos," fa
ça uma visita à Loja das Case
miras, na rua Cons. Mafra, .

Soldados brasileiros Fem iliatem-se com um novo tipo de canhão norte-ame
ricano antes de en t rn r pm ecã-» no norte da Itália. (Fóto da Ln t=r Americana).

e Pensões '[ Novo bacilo da
tuberculose

i Nova Iorque, 16 (U. P.) -

I Foi descoberta uma nova es-

C•
- I pécie de bacilo ela tuberculose"

alariDa laté agora desconhecida. Se
I gundo a comunicação feita pe-
la doutora Eleanor Alexander,
a descoberta poderá contribuir
para propagação de novos mé
todos no combate à moléstia.
A moderna técnica da colora
ção facilitou a pesquisa dessa
espécie de bacilo, que se apre
senta em glóbulos, contras
tando com a forma cilíndrica
do germe reconhecido como a

mais virulenta forma da tu
berculose.

à

A Delegacia do Instituto de Aposentadoria e Pen
sões dos Cornercíáríos, no Estado ele Sta. Catarina, tor
na publico. para conhecimento de todos os segurados e

empresas a ela filiados que:
Fica marcado o prazo a terminar em 31 de dezem

bro, iniciando-se a 4 do corrente, para que todos os por
tadores de mapas de selos de "Obrigações de Guerra"
os liquidem com este "Instituto, trocando-os pelos títu
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 da.quele 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 Delegada: - Edifício São
Luiz, rua Felipe Schmídt, 37, serão feitas as operações
indicadas neste Edital, em horário especial, das 9 ás 11
horas da manhã, exceto aos sábados, - bem como nas

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

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

Delegado no Estado de Santa Catarina.

Instituto de A(}ostjntadoria
dos Comerciários

Delegacía de Santa
EDITAL

Selos de Obrigações de Guerra

-

, Convidamos os srs. Comerciantes a

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

SEDAS, com ricos e moder�os padrões,
LÃS, própries para vestidos e casacos,
CASEMIRAS e TECIDOS em gera'.
recém-chegados das melhores fábrica $
do país.

VENDE-SE a

o
propriedade

n. 46, com

46,S mts de frente para a rua
Padre Roma (esquina CODS_
Mafra). Informações com o Dr •.
Rafael C. Lima, na rua João
Pinto, 18, ou com o proprie·
tário Francisco Taranto (Co
queiros) 8 v. alto . 'f
.........-..."...-.-................-....-.-..-.....-.-... ...... - wI"".'".,.

'I ���: ��g�g�g
I. a_te_'_2_O_d_ê_s_t_e"",!,,m_ê_s__...:I'

5 v. altA
------_._---

Automóveis thevrolet
Vendem-se uma limousine

1934 e um Double-Phaeton
1929, funcionando bem. Cartas
par a esta Redação, para: «Au·
tomóveis Chevrole t».

10 v. alt.3
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v.

Ca$a$
Sia. encontrará' 'nas

re_'Qambuca�-$
8S

Precos
"

mais modernos.
fixos

padrões de voile e
, �

proprlO�
•

para praia
Côres firmes

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

Florian6polis 18 de Dezembr o de 1944
I

cu. Of CIGARROS

SOUZA CRUZ

o tratado Ireneo-sovlêücu

Fortificando os arredores de Viena RITl
.

HO{�:302'h�eri��
Bette DaV1S e Paul Lukas e

LONDRES, 17·(U. P.) - "Viena é agora uma cidade do HORAS DE TORMENTA

rront ", informa ta rádio de Berlim, Inrormaçôes não confirma- No programa; Reportagens d.a

d81S, recebidas em Estocolmo, dizem que o general naz-ista lha Cari�c� n. 3.A - mER�.
, à

oanítal trf
..

d f

I
«Not1�as d.'o dia)7'

Ouderians chegou a eapi aus �la� para mspe_?lOnar as e e-
Impr6prio até 14 anos ,.

sas da cidade e que trezentos 'mil VIenenses estão trabalhando Preços Cr$' 4.40 e 3,30'

para levantar mma cadela de tortífícações na planície a léste

Iue metrópole. RO.XY Hoje, 2a-feira,
19,30 hora

OLTIMA HORA
Um lustro de atividade
Há cinco anos, no dia. de hoje,

inaugurava.se, em Florian6polis. a

Farmácia «Esperança». de proprie
dade do conceituado farmacêutico
... Nilo Laua.
Lutando, emborG, naquela épo'

ca, com dificuldades qu6si insupe
:rá:veis, o sr. Nilo Laus, à custa de
.af&rço pr6prio, soube, no entanto
".ncê-Ias, e. h9je, o seu estabele
cimento é, no g&nero, dos que maior
preferência merecem do público.
Conta a Farmácia -Esperança- com
um corpo d.e empregados selecio
nados, que não poupam esforços
no sentido de bem servir a nume

rua freguesia, e dispõe de bem
montada ncção d. manipulação e

d. abundante sortimento de dro
VGII nacionais e eatrangeiraa, per
fumaria., etc;
O dia de hoje é, pois, de júbilo,

não s6 para os que trabalham na

citada Farmácia. como, também,
:para a sua grande freguesia e 011

amigo. do prezado farmacêutic'o.

Vende.se um, de 1 kilo watt, na Denunciados quatroradação do ESTADO.
funcionários públicos

Vai agora a Rio, (Pelo correio) - As au-

São Paulo toridades de São Paulo enca

minharam ao Tribunal de Se-
Ria, �8 (A N.) - O ministro gurança o inquérito no qual

Apolônio Sales deverá compa- ficou videnciado a responsabí
reoer no próximo dia 21 à sole- lídade dos funcionários púolí
nidade de encerramento do Pr.i- cos Carlos Vidigal Pontes, Ge
meíro Congresso Brastleíro de raldo de Castro Guimarães,
Cooperatívdsmo em Soo Paulo. Djalma de Godói e José Bove,
êsse conclave mereceu desde o os quais são acusados de redigir
ímfcio t:OO.o .o apôío do titular na própria repartição em que
da AgrI_?uJlÚura l1ece�ndo a 00- trabalhavam, boletins ínjurío
ltaibo::açao do Servíço de Eco- sos ao govêrno. Os quatro fun
rn?�Ia Rural por meio do qual, cíonáríos públicos foram de.

varlo� ?epamta.mentos de coa- nunciados pelo procurador
peratívismo nos Estados foram Adernar Vidal, sendo o preces
convídados a paetícípas- do im- so distribuido ao ministro Pe-
portante Congresso ldro Borges, para julgamento.

PI:
.

i iTIDlll1
111111[111

Porís , 17,cU, P.)
- o general Dé
Gaulle, que regres
sou ontem deMos
ccu , via Terã-Cai
ro-Marselha. com
pareceu à Assem
bléia, hoje, paro
relator sua viagem Ià capital soviética
e expor as bases
em que foi csai
nodo, noqualn ci
dade, o tratado
franco-russo. E'
um tratado de ali'
onça e cooperação
econômica p e lo
prazo de 20 anos.

Ambos os países
se cornprcrnetern
a não fazer paz
em separado com

Ia Alemanha;a im
pedir que essa na-

ção cometa

fU',h:ras agressões; a.nao pactuar com

ccHn s êe s cr eo n i
zodas contra 'urna

delas; a cooperar recS:procamente nas relações econômicas etc.
Em seguida, a Assembléia concedeu, por unanimidade, sua

aprovação Q êsse tratado, recebendo o genera.l De Gaulle uma gra.nde
ovação da assistência.

Os nor-te-americanos estão a
'" krns. da grande cidade alemã

O sr. Stettlhíus está fornrnlarrl,do Kar-lsruhe (Badcn).

J. COSTA MIELLMANN
(Engenheiro Civil)

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

l' Cine Jornal Brasileiro � Naci
2' FORJADOR DE HOMENS

Pat Obrien e Ruth Warric
A República de Nicairagua e Rús- 3' ADEUS, MEU AMOR, com R

sia reataram relu.ções diplomáticas.
4'

Jind Russel e Fred Mac Mu
O VALE DOS DESAPARECI

Impr6prio até 14 anos

Preço único Cr$ 2,00
Mussolini passou em revista um

exército de italianos adestrados na

Alemanha, aos quais discursou
concitando-os "a libertar a Itália", Exposi�ão de Piot

Encerra-s. quarta-feira Q e

*ição de pintura do. srs. E. P'
e F. Budai, instalada no

crato-Clube, onde tem sido
tadiasima.

o ESTADO Esportivo Barragem' de
No estádio de S. Ianuário, no "-Ih

-

Rio, efetuau-se ontem a 5a. parti- ar..1 arla
do entre as seleções paulista e ca-

rioca. tendo triunfado a. última,
por 3 a I, sagrando.se assim cam

peã brasileira de 1944. A renda to
tal foi de Cr$ 293.791,00. dois quais
40.867 cruzeiros serão entregues à
Liga de Defesa Naciona 1. para a

campanha da Lã para o Expedicio·
nário.

Paris, 17 (U. P.) - O comu

nicado aliado Informa que as

fortalezas da linha Siegfried
estão lançando pesada barra
gem de artilharía em varios

pontos, sobretudo em Wishem
burgo.

Fôrças do 8° Exército, desaloja
ram os alemães da cidade de Facn
za, na Itália.

Continua-se a combater intermi
tentemente em Atenas. O general
inglês Scohie rejeitou as propostas
de negociações de armísticio CO.11

os sublevados, porque elas não pre
viam a cessação da luta, nem a de
posição das armas, nem a evacua

ção de Atenas e �a península Mica.

O gral. Arnold declarOl; acreditar
qure em 1946 aind� se estará com
batendo contra '0. Japão.
Os alemães lançaram centenas de

paraquedistas atrás do exército do
gral, Patch que perfurou Ia frontei
rU' da Baviera.

Comprar na CASA MIS
LANEA é saber economizar

um projeto, para apr-esentar'
Consêlho de Segurança Mm!
sôbre a Liberdade da Impre

.

Ontem em Londres houve gr
cormcio promovido pelos fi
lhistas contra a íneervencêo

.'

sa na Grécia.CONIRA CASPA, IQ,UEDA DOS CA-
j

BELOS f DEMAIS I

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

As pontas-de-lança russas

aliO. kms. de Bratislava e a 1 ;

Viena.

Os americanos ocuparam a cida
de de S. José, a 8 kms. para o in r

terior da ilha de Míndoro e avan

çaram mais 9 krns. para diante.
Mindoro pertence ao arquipélago
das Filipinas.

O gral. von Hundstedt, em

clamação às suas tropas, on

disse: "Chegou a hora de Q e

cito alemão atacar".
TÓNICO CAPILAR

·1'011 EXCELÊNCIA
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