
políciomento
RIO, 20 ("Estado") - Considerando a necessidade de

tornar mais eficiente o policiamento das cidades, () 81'. Corro
lando de Góis, chefe de Polícia do Dístrtto Federal, dirigiu
uma expoalção de motivos ao Ministro da Justiça, solicitando
r: aumento do efetivo (la Guarda Civdl, de 1.800 para 4.500. ho-
1ll€I1S.

do Rio

atentado contra Hitler �
.J

ESTOCOLMO, 20 cu, P,.) _. o JORNAL "AFTON TIOI NINGEN =uei.rcou UMA
INFORMAÇÃO MM PROVAVELMENTE CAPTADA PELA RÁDIO-ESCUTA DO RE
FERIDO DIÁRIO -- A QUAL FALA EM RUMORES DUM NOVO ATENTADO CON
TRA A VIDA DE HITLER. o ATENTADO, DIZ o REFERIDO JORNAL, ESTÁ LI
GADO AO INCÊNDIO, QU E IRROMPEU NO CASTELO DE PLESHEIM o N DE

HITLER ESTEVE RESIDINDO DURANTE ALGUNS M,ESES.

o
Dpelando para a população

MANAUS, 20 (A. N.) - A Comissão Estadual de Preços
fez publicar, nos jornais desta capital, uma nota, na qual soli
cita a cooperação por parte da população no policiamento dos
preços dos gêneros ele primeira necessidade, bem como os que
se referem aos artigos vendidos em larga escala duramte as

festas natalinas. Acrescenta, ainda, a referida mota daquele
órgão que alguns comerciantes inescrupulosos reservaram. vá
rios artigos para suas ilícitas explorações, num aproveitamen
to ganancioso, da atual situação.

o �L\.1S A.N'l'WO BURlO l>E SA�TA CArrARIXA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Florianópolis Quarta-feira, 20 de Dezembro de 1944 I N. 9275
--.----------.

--a
.----.-- Ocupada «moralmente» pelos nazis

Prossegue a contra - ofensiva de Von Rundstedl çôo ;;r�'���"" 2(�â��:r:'lo;-:L��';[:',�:��:�;::\�;";·E�;;��;�
PÂ RiS, ::0 (r. r.) - Continuou, todo dia, a chuva de hom-, Br",!xelas, 2.0 (U. P.) - Os i'sten'. "Ocll]lIHla moralmente" pelos naaístns durante os últl-

has vondoras sôhre a zona de batalha e as posições alfudas [alemáes contm�am desenvol- mos emco anos.
,

dll rr-turguardn. As estradas que enndusem à Iíunu dt, ll'ellfe I vendo sua ?fenslVa, avaI?-çando ,

LONDRES, 20 (U. P.) - Falo�l na C�lmam dos Lords o sr.
_

, U' ,
' -", ,

"
, I h' ,s

como que índeferentes a cJ:u- Samuel Hoare, q1�e ostenta, �ar:z.bem o titulo de Lord Temp!e-esta. .. eougr-sttonndas de nU.ldtHles que se retua[ílll� c � e nu .a 'va de bombas e granadas alía- wood. O ex-embaixador britãnico na Espanha abordou a in-

que avançam para a íronteím, como reforço do 1'l'JllWU'O Exér- das. A censura militar impede fluência alemã no país do qeneral. Franco, dizendo que os na-

cito. a transmissão de quaisquer zistas se infiltraram em muitos setores Ida vida nacional es-
,. �, f.o pormenores, mas sabe-se que panhola, inclusive na política e na imprensa. Disse lorâ Tem-

JjO�J)n.ES, 20 (L'. 1'.) - Auteeípam os observadores flnela�f!lenta de h?.ra em hora a plewood que, �m�ora a Espanha não fosse ocupada, militar
se não for parullzad» a Iuvestldn do marechal vou Rundstedt, I tuna do que, ja agora, parece mente, no� prtrnetros a:z.os da guerra, moralment� esteve ocu

poderão suas r.,rças� dentroo de IH.'.. ueo,.. deslocar fi

ClllllPO.,. de., Iser ,� maior bat,�lha terrestre 7!ada. E citou que, no z:z.�ba,nte e� que �s [alançistas apedre
operações de Aachen para o oeste, .até um ponto como Líege, e aerea da guena 210 oeste. Java,,!,- a embaixaâa .bn�anzca, tnra a. Gest�po tomanªo foto
por exemplo, na Bêlglca, Daí ti seriedade com (lUC as presen-,Ambos os lados es�ao. levando grafzas do assalto e zncztando os tasczstas a depredaçao.
tes batalhas estão sendo encaradas, pelos observadores mílí- grandes reforços a linha

.

de

Otares. frente,_ mas os nort�-amenca-
• .. ói' nos nao lancaram amda todo

PARiS, 20 (U. P.) - Prossegue. a grande oiensina alemã \0 seu poderio contra as fôrças
do oeste. O qeneral Hodges consetnuu reagrupar as forças do

Ide
von Rundstedt.

primeiro exército, afim de deter o violento impulso de. von
,

-

Rundstedt. Tanto de parte inimiga como das fontes aliadas,
.

Paris, �? .(U. P.) -----: O eomu

não pode ser maior a reserva em ,t�rno �C1:s ações de um (3 ou- ;11cado ofl�lal anuncl8:
"

novos

tro lado. São os imperativos do siqilo militar que determznam avanços aliados en; varios �e
éste silêncio nas batalhas iniciais da campanha empreeruiiaa t�res do fr�:mt. Na area de L2n-
pelo comando nazista. Apesar de tudo, h� n�t.ícias da frente, meh: continuam as operaçoe,s DI-n·da a sl·tuaça-o na Gr·e'claaindicando que 'a situação parece estar "estabiliztuia" na parte Ide

Iímpeza. Em Wurme.e a
.

setentrional das posições aliadas, isto é, ao nordeste da tron- nordeste de Sarre-Guemmes

teira bplgo-alemã. No sul, porém, nos limites orientais do Lu- foram alcançadas as flor�stas Atenas, 20 (U. P.) - Estão sabe. aquele organismo das
xemburgo, a situaçiio é apresenttuia como "contusa". A única ao nort� ?-e, Haberc�en. Ainôa desaparecidos o antigo primei- Nações Unidas achava-se em

informação oficial de que se, dispõe diz� apenas, que a ot�nsiva_ I:m �erntono �rances, n?s ar- r� ministr.o grego colaboracio- Atenas em missão de socorro

alemã contra o primeiro exército continua. E que também. Jaz le�Oles de Bitsch, umda�es nista Rallís e outros quatro- às populações necessitadas.

paralisada a marcha do Terceiro Exército, do general Patton, I
aliadas oeupar3:m ..

a _maIor centos e quatro prisioneiros Segundo foi anunciado pelo
e âo Sétimo, do general Patch, devido aos contra-ataques na-I�arte

de �uas fOrtlflCaçoes. _da polí.ticos, que estavam detidos. presidente da comissão, sr.

zistas de Metz para o sul. lmha :tyIagmot, que. os alemaes I A prisão foi tomada de assalto Leymann, a decisão extrema,
_ defendiam encarniçadamente. pelos guerrilheiros "Elas", que foi tomada, devido aos feri-

De algum lugar na Bélgica, I para mobilizar novamente as I
-- pretendiam liquidar Rallis e mentos recebidos por vários

20 (U. P.) - As linhas vOlta-lfôrças da resistência belgas, Washington, 19 (U. P.) - outros pronazistas; e supõe-se, membros da UNRRA. Quanto
ram a estabilizar-se nesta rren- recentemente dispersas, para

I
Roosevelt regressou de Warm assim, que estes tenham sido à situação derivada da guerra

te, no saliente belga de von cooperar no combate às fôrças Springs (Georgia), onde pas- levados pelos insurretos. A pro- civíl da Grécia, complicou-se
Rundsted esta manhã; porém. nazistas. No entanto, acredita- sou três semanas para descan- pósito, revela-se que estavam sensivelmente com a penetra-
a situaç� 'a norte do Luxem� se que Erskine declinará da saro detidos naquela prisão, pelos ção de fôrças búlgaras e alba-
buro'o continua algo confusa,· ajuda, afirmando que as tro- britânicos, 475 homens, 125 nesas em território grego. Es-
seo'�ndo as últimas notícias, pas aliadas bastam para domi- Londres, 20 (D. P.) A I mulheres e 30 crianças, que, na ,tes invasores também se ba··

b
nar a situação. Enquanto is- DNB anunciou que a oeste de I maioria, eram colaboracionQs- tem, como os guerrilheiros he-

París, 20 (D. P.) - Oficial- so, a tensão nervosa dos belgas Düren fôrças' da retaguarda tas; mas havia também alguns lênicos. A notícia da entrada
, mente se informa que os ale- explodiu nalgumas cenas de alemã retiraram-se par·a a criminosos e membros dos dos búlgaros e a1baneses foi
mães não somente prosseguem pugilato em tômo das bancas margem oriental do Roer, on- "Elas". Agora, os britânicos só divulgada em fontes governa
sua ofensiva na frente do Pri- de jornais onde o público dis- tem, sem encontrarem dificul- têm ainda em seu poder 250 mentais e, segundo as mesmas,
meiro EX!él'cito, como também putava as últimas edições. dade. homens e 30 mulheres. Os 1'es- os invasores cons�guiram al-
barraram a marcha do Tercei� tantes, e entre êles tôdas as guns triunfos iniciais,
1'0 e Sétimo Exércitos america- R batalha m�is sangrenta crianças, ou escaparam ou fa-

nas. N II I
ram libertadas pelos "Elas".

C0111 o Primeiro Exército Londl'es, 20 (U. P.) - A batalha de Budapeste é p1'ova- Londres, 19 (D. P.) - Du-
americano, 20 (U. P.) - Foi vel111ellte a mais sangrenta ele tôc1a a guerra na frente o1'ie1n- rante as discussões de hoje, na
fechada a brecha aberta pela lal, dizem despachos ele 'fonte russa. No mais, as informações Câmara dos Comuns, o minis
contra-ofensiva ao norte dum sôbre a situação na capital húngara sãQ bastante contraditó- tro da Guerra rejeitou catego
setor. Há dois salientes inimi- rias. Uma emissora francesa anunciou que os russos já tinham ricamente a sugestão do depu
gos, mas esta manha estavam irrompido na própria cidade, ocupando o bairro de Pest e atra- tado trabalhista Gove, no sen

sob controle aliado e algum v.essando o Da,núbio para entrar no bairI10 de Buda. Mas essa
tido de que somente voluntá

terreno já havia sido recon- informação paTece ter sido prematura. A e.missora húngara rios britânicos fossem manda
quistado pelos americanos. livre, por sua vez, diz que o s:egundo exército ucraniano che- dos lutar contra os gregos.

gou ao subúrbio de Rakos-Palota, um km e me.lo a lwrdéste de Gove perguntou, .então, por
Bruxelas, 20 (D. P.) - A Pest. que os homens convocados Atenas, 20 (U. P.) - Foi

notícia da contra-ofensiva ale- para combater Hitler estavam anunciado que os "Elas" en-
mã provocou alarme na Bélgi- Cercada a dl·vl·sa- o "Prl·nz Euoeu"

sendo :ligora forçados a. lutar v�aram ao tenente gen�ral Sco-
ca, cujo povo teme a volta do co?�ra o povo grego. A ISSO, o ble uma l'epresentaçao, que
domínio nazista. Com efeito,

, ,
. Immlstro respondeu textual- poderá entabolar, pelo menos,

foi precisam.ente esta a respos- Á LOl1!d::es, 2ü (U. P.) - rrropas Jllg;oesl,av�� e'llcontram:se mente: "Ê::sses homens foram negociações iniciais, em vez de
ta dum belga a um correspon- cel'C'a de �padl'e,d e eapturaran: os pontos fo,rtIfwados a�em::es convocados para cumprir as I simplesmente ser portadora
dente norte-americano, que ele L�mtglll, d�IS .kms. (�� .('apIta� el'O:lita, A �o,ntra-o,fe,]_��nva ordens que lh�s sejam dadas". de mensagens escritas como

tentava acalmá-lo: "Não se alema na pl',Ovll1CIa de Sll'J8m f{)l anulada, tendo os nazlsta,s Essa declaraçao foi recebida sucedeu até agora.
esqueça de que sofremos anos pel'�ido mais de

. �200, mortos t-'l feridos. Essa� op.eraçõeB foram com aplausos pela, Câmara.
e não queremos que isso volte .apOladas por aVlOeS Jugoeslavos. As tropas Jugoeslavas vatl'e-' __ Pela posse de
mais uma vez". Êsse sentimen- ram tôda a margem do r,io Dl'ine, onde cont1n,ua viol'enta luta, Londres, 20 (U. P.) - Nu- Zegreb
to reflete-se também numa car- estando cercados os J'emane,scentes da divisão germânica merosos membros da UNRRA lJoln,dres, 20 (U. P.) - ESltá
ta do chefe da Frente Nacional "Prínz Eugen". No Montelnegro, prossegue a luta 11'0 s-etor de foram obrigados a evacuar imine.nte a batal:ha pe1,a po,sse
de Independência, Fernand Ko,J'assin-Mojakvac e ü'oll,as jugoes}avas estão atacando Pod- Atenas, devido aos trágicos de Zagreb a oapital da Croácia
Demany ao general britânico gorica. No vale de Bosna, acha-s'e em cumo pesada luta entre acontecimentos de que é tea- segundo anuncia o comunicadà
Ji;rskine, Oferec�$se Demlii:ny Vukova(!ac. e Zien)ç;;t, çli� o r.OlUlHlicadQ de TltQ. tl'O a capital grega, Como se elo marechal Tito.

Ano XXX I

Londres, 20 (U, P.) - O go
verno britânico concordou em
abrir novo debate, hoje, na Câ
mara dos Comuns, sôbre a

questão da Grécia. Espera-se
que durante a sessão faça uso
da palavra o primeiro ministro
Churchill. Como é do domínio
público, a decisão foi tomada
a pedido do Comitê Adminis
trativo do Partido Trabalhista.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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2 o ESTADO-Guaria-feira. 20 de Dezembro êI.,944

turma de Contadores da
de Natal, às 22 horas,

Líro. Tênis Clube=-Día 21, quinta-feira--Soirée da
Academia de Comércio. Dia 23, sábado--Grandiosa soirée

com ornamentacão característica.
,

»leiHlradas. P'Üt' ser estrangeira, cu

,��,;:;��O{��f�I,���':'��� �:��'::�:�"���'T-e-�-ll,��lt�-�-�-�l�-��1- iiiiiiiiii_-_iiiiiiiiiiíiiipiiiíaiiiíriiíiia-a-CiiiiFiiiíAiiiiEãiiSiii:;_�iiiíS-;-�-i;;;I�;;;;;O;;;D;;;N-E;;;E;;A;;N-O;,;;i,"a;';--;;;;;;-;;�
d(1 campo de concentração de milhares de pessoas em andrajos,

I oferece à sua distinta freguesia o desconto de 10% em tôdas as
Pt uxzk ow, relata que deixou Varsó- doentes, infelizes, passam sem in-

vendas à vista, durante a 2". quinzena de novembro e todo o
"ia c paSSOl1 cinco dias no campo terrupção por êsse maldito campo. mês de dezembro. Otima oportunidade para adquirir os mais
<1'(' conccnmaçào em Pruszkow. Eis Os que ali,'nida estão válidos, são

modernos modelos de calçado para homens, senhoras e crianças,
a sua nur rução : tr-ansfer-idos para a Alemanha e I além de camisas. pijarnes, etc.
"Saímos de Varsóviu, a pé', ca- esta separação l:epreSt'nÜI a maior-

I Irui nhunrlo em longa coluna de vá- das desgraças desses dostrocos hu- Rua Conselheiro Mafra, 17
J'iIJ� Inilhares de pessous, Passei o 111anos, que chegalll a

prU5Zhowl����������������������������������������������ú l l irn o dia nas adegas do 11usell juntos, porém, de�Jois, suo separa- ------

:\'Hciun"l, tujo edifício lodo está d:)S � se pcrdem totalmente de Clube dos Funcl·ona' fl*OS Pu'blicos Civis uFenCI-hvaemrc�dnatoded5e([i·t'illlado, Andámos o (lia lnteiro,nsta'.· .. m

cuntorna'ndc) a estrada (lo Vístula ".".,.a_aw..,..,w__". .........-_........ w-., de Santa l'atar·llla Rio, 19 (A, N,) - o fecha-
pl'ia rt�1 Bedn arska, na Praça du

.

V. menta de tôdas as Faculdades
'1'( «tro, c chegamos à Estação do HEMORROIDES .. ,EDITAI_ pE CO�\'OC:\('AO ,I que integram a Universidade

í ficam COllVJ<!,lt1"S US SISo SOCiOS dcs!c Cluhc, para «omp.u-cccrem a ,

.I )<:-,·Ie. onrlc passámos a no ité, no 'tII,,':w ..�,. _ ,... _ ' ! C,Ií.',sa "edt. sl)cial. na Hua Arciprcstc Pn i va n. ,l, afim «ie tornarem pnrtc Ida ,�apltal Federal obdece ao

ml'ijJ dos escombros. Duramí c o rra- '(_';IU/ ra .,
J 1',:i;; clciçóes a realizarcm-se 110 dia 31 do corrcn lc. às H horus. espírito de recente decreto do

i elo. c-rumos detidos para enter-rur éST€ !SP�(/FICO r.t<AZ, I I:ar<J, poder votar, () associado (�evcl'ú _alln'sl'i�tar Ú ruesn a cur ir-ira govêrno, que proibiu o tuncío-
II" "adável'es, que se cncontruvam

ALIVIO lt1éV/ATO! elI J(!(',n,j(!,nle SOCIal, rom (J r-espectivo tabu do
ú

ll iruo l11PS, OlI pernr.r- namento de Escolas Livres em1 i1Cnlt: (\1',t, !!l. � ;J l,los. estatutos �'!1l vigor )
_ _

•

_ . ., ,t d 'A't
-

1lI:,,; ruas e varias pessoas t!p nossu

,. ,Sal<J:o�' Se"so�'s no (�()nse,lbo DlI.·eIU[ I,�n \,;llll?" d�Js. h�.nclolwrlOs Pu- ,0 O o. pais,
.

SI uaçao aos
{'{l! un a. que morreram ('111 caminho. ],11('(1S (.11'IS dr Santa Catar-ina, r.m Ffor-iauópnlis. 1h de dezembro I espectívos alunos acha-se en-
l�n/.lllUS Cl'H',l{]OS por soldados do I (:l 19�,-L

.-
, . ' _

tretanto devidamente regula-
]'('gillll'nto ucraniano a sôltlo dos I, _

,'" Batista Per-eir-a, Pre�ld,rnle du L, D. me�tada.
,'.:llell1iies, J�sses ucrankmos eraiu os I RIO 18 (E) - O presidente� A ação benéfica da Pomada

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

��:,;l(I:�;os:!easto��::;�ei�:��b{�:a::�:,liS 0; ���Je��:\:r'ac���ao�a o:s�:: llrmandade do Senhor Jesús dos Passos i,g�o�fgg�l�c�u�s�l���m��1��et��
:(Jdos os objetos preciosos. ��:t:,e �t:;�o��O!:'�:}:ru:� 'II e Hosp·ltal de "ar-Idade Fcac':ltldlade dde Endgenharia1d dda"�(J dia seguinte, fizemos o tra-l prundos, acalma e evitj as

U apr a Fe era], a Facu a e

!(·.i o da Estação do Oeste' até Prusz- complicaçõe," infecciosa,l"da. I Fund da em 1"l'65 de Odontologia da Capital Fe-
l Õ a r

deral, da Faculdade ele' Medici-'.'U\''-, sel11 recebermos alimento, LI ceraç f�S e varizes hem sr- �
,.

!l('ln úgua, Em Pruszkow, encerra-
rOida','d, A venda em toda. C O N V I T E na da Capital Federal c da Fa-
as farrnacias em bisnagas

rum-nos em barracas, onde nos dei- com cânula especial para De ordem do sr: Irmão Provedor, tenho a honra de con-
culdaàe de Direito da Capital

la ru:», sem palha, no pr-óprio chão.
,

lacilBtar a aplicação, vidar OS senhores Irmãos e Irmãs para assistirem ao benzimento, Federal.
Li fiquei quatro dias sem J'ecebr�r I �,' pelo Exmo. e �evmo, sr, Arcebispo Metropolitano, d a imagem

"-'�' - ... w�.......,._.._--- -..-

íl (jI1C' r-oiucr dos alemàes, �,;) no � de N, S. da Saúde, às 16 horas do dia 24 do corrente, na LOJA DAS CASEMIRAS
seg!!Ílltc dia, H Cruz ': e'rniel ha Po-I MAN ZAN I Capela do Instituto de Educação Coração de ]psús e, em s e- A partir de 139 cruzeiros,!t,npsa começou, n' servir duas YC-I I guida, para tomarem parte, revestidos de baland, á\ s e fitas, na vendemos cortes de casemiras
zes por dia'. ;',íma sôpa rala. A pOjJll- PARA HEMORROIDES i procissão da mesma imagem para a Igreja do Menino Deus, em a nossa Loja, na rua Cons.
jaç{lO_da, v';zinballç'>l queria a.iudar- Um produto De Witt londe ficará deflOitivamente para (J culto dos fiéis, Mafra,8-A.
nos, tl:l'ndo-nos vÍI'eres, poréll1. ha-

1 Consístórío, 19 de dezembro de 1944.
\'in Sf\;�tindas que atiravam c(�l1tra

MACHADO & CIA LUIZ S. B. DA TRINDADE, Secret-ário. O II .

J�i D(,Jpulação. Ví feridos. os quaiis
I

.

I «lllarla OnDa»f;)'i,ial11 cUT'ntiyos com papel de jor- Agência. e Representaçõe. em Geral
-----------

F.:io, 19 (A, N.) _ Chegou a
Jwl. \'árias ml1lheres deram à luz,11 Matriz: Florian6poli. C'ARMACIA ESPERANÇA êste porto, procedente de Par-
As ('rianças nas('eram norlllalmente, Rua João Pinto, n. S

II r ".
, "I I' Caixa Postal. 37 tugal, O navio português Maria

pOl'elll, Illlla111 a ea Jeçal maJor lfue Filial: Cresciúma do FlI.rmaeêllt,lco �!LO LA �.rS J'oana, que vem ao Brasil pela
() ('Ol'pr), '_Muitas c.rian,ças, n,a'sc,',erai11 "R,ua.Floriano Feixoto.

,••/n (Edil., ! 80.... • amaJlLbj ..,rl • .- p 'eM...

primeira vez e traz bOTande car-L
-

d i I f h opr ) T 1 PRIMUS ...., • ..wallJ(e1I'U - Hom_PIOU - r....., ......mo" as .. ,ao Sl' ])0 e azel']( ,eNI (O A'9 10. e eq�an:as,: . ,. j &rtflloe C", borr.o.... i'egamento de artigos de Na-
(",j�do arfli,ti\'o des,sa gentc, sUJ',a ['

11 nte. no_ prlnClpal. rnunlClplQt
tal,' ri E t d ".r..._ ••""... ob."",.,blCl" ao _'t1a�...._-

(']]I farrapos, sem poss,j;bilid-ade de I
° • o ()

, .. __ .. _ .. �_,___ __, . __

S'e lnval' é n,em de se defender con-l
-- ac ..........-----------.....

Ira (J frio, e a fume. I":\ princípio eramos varios mi
lhares. llllediatamelllte fizeram a!
tri�igt'nl l' todos os rapazes e as

1l10Ç'",s foralll' 'transportadas para
Il'ubalhar na AJ,emanha. Assish a

cenas pungentes, qurundo arrehata
Y'IiI1 jovens de Hi anos às suas

ll1ü('s esgotadais. que choravam ':

gri lil \'am de dcsespêro ao ven:m

ern favorecida, H-s'sim como I)�lf 'O�

esl rungeiros hUllgaros, finlmndeses.
r.spnn,hÓis, dinamarquezes c l'llS ,o�,

]waneos. Fomos libertados no '1'-ti n
lo dia. Fizeram-nos subir num

vagito de mercar]nrias, onde cr il�'O"

li!1 pessoas, sem possibilidade de
sel1'lar ,lU deitalr. Atra.\'essámos � ,"

sim tod::l a Alemanha, sempre selll

)'('('('»el' alimento de <'spéde alguma. I
Algumas horas antes de chegarmos
ii f]'(mt�ira .suiça, foj .. nos penlli I i-I
do parar numH

e. idadr, onde TH.l-1detlll)S layal'-]1IOS, (ieitar-nos e ('.1)-1
mc'r, Desta cidade prosseguimos a (

Vi:lgl'lll Pl1l 3a. classe, Ati deixar i
1'1't1szk,)w, o munpo havia sido I'11',;wsfo1'1I1ado em campo de trj[1j

i.(el!l, r por issú é que os a lemà.cs
afil'll1i:lm que o campo foi dissolvi
do (' que apenas ('.ontl�lll fjlwtro mil

prSS08S. Isso nâo é verdade. (]
call1po ('o:n tirn.ua a exisiUr, porém
('11111<1 campo de palssagem. Dizeí
tudo isso aos polo,neses e às ::lU to-

;;;;;;;.iiiiilliiiiiiiliiíiiiiiiiiiiNliiiiililiiiiiill�_��;�--;:---�������--���-��----�-"--;;:--�.-�-,--��-���,�-��-�---�'�-��-���--��

J 4!',. ·c.r,'rAt.t(t
melhora8 fábricas. A Casa "A CAPITAL" chama n atençôo dos

visita antes de efetuarem suas compras, MATRIZ em

Natar ! . . . Não compre sem verificar os preços
do grandioso Novo Sorti lueuto recebido pela I

Casa R'omanos I

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

Rodiers .. Tafetás � Organsa - Ubantunu ,. Sedas' em cortes
.. Jersei aveludado para vestidos, em muitas cõres _. Peter-pans � Bôlsas

M�las .. Sombrinhas e muitas outras novidades.

Preços extreIna:mente

Rua Conselheiro Mafra 26

Apresentamos:

Gabardines

--

baixos

Telefone 1288

Fabricante e dish'ibuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodõt!s, mOl'ins e aviamentos
para alfahtes. que recebe diretamente das

Snrs, Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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17 capelãesIVida Social: morreramLondres, 19 (S. r. P.) - Da

I I Polônia Subterrânea chega-........., •••••••• ram notícias a Londres de que, ANIVl<lRAARIOS
,

'

. -. , . durante a luta mais de doisTranscorre hoje o anlversarlO da "
.

·ta professora. Antonietn de Bar- meses, em Varsóvia mOrrelanlw �

7 I-raS, diretora do Instituto de Edu. cape aes do general Bar e

cação. muitos foram feridos. O clero
de Varsóvia juntamente com o

Faz anos hoje a sra. Aurora Zo- b'
m.r Toledo.

arce ispo GaIl foi conduzido
para os campos de ccncen tra-

Nesta data passa o natalício do ção. A Gestapo criou para êles
Ir. Abilio Abib, funcionário do, um campo especial c separado
Ik do Brasil' perto de Lowicz. Daí, após as

investigações de praxe,
-

acon-:.

panhadas de torturas. em sa
cerdotes mais jovens foram en
"jactos para trabalhos forçados
no Fc'2ich, os mais velhos fOI am
separados e enviados, via Poz

mUl._ para o cal!lPo de concen-Itração de Oraníenburg. Apesar'
(:08 boatos, até o nresent i não
foi possível determinar o pa-

í

adeíro do arcebispo Gall

Hoje faz anos o sr . João Albino
Zomer.

O sr. JO'ié Brüg;;emann, hcíbil
mecânico, foz anos hoje.

Qu er ves ti r-se com

contôrto
e eegáncia ?

Deflue hoje o aniversário do sr.

Francisco Sepetiba Júnior.

Receberá hoje. muitas felicita

ções, per motivo ia passogem, de

�eu natalício. a srita. Heloisa

Maria SchaeHer.

Nesta dato. completa 4 anos o

menino Ernâni Corioni,

Faz anos hoje o jovem Ivã Pe

reira da Costa,
--------

r
- Famítia

"Opelra de tr e tarnentc

precisa ur�entemente de uma

na Rua Bocaiuva, 16 Paga se

bem. 3v-l

I Procure a

I AlfAIATARia
MELLOQUímiCO de Farmácia

Colará grcíu, hoje, no Instituto
de Agronomia, Veterinária e Quí
mica, do Pmaná. o nosso jovem
conterrâneo AlOIsio Léon da Luz

Silva, o qual, ap6. curso brilhante,
fsa júe ao diploma de Químico de

Análise
O récem formado é filho do nos

so prezado conterrâneo sr. João
Maria Ferreira da Silva, alto fun
cionário aposentado dOI Correios,
residindo, atualmente. em Curi

• escolha o eeu figurino.
Rua Tiradente 24

A esquadrilha
«Normandia»
Moscou, 19 (SIF) - A es

quadrilha "Norrnândia", intei
ramente constituída de pilotos�ba.:........... .. __ •• _..... franceses, .

vem emprestando

II valioso concurso às Fôrças So
viéticas, na luta da Frente
Oriental. O Govêrno do Mare
chal Stalin e os comandantes

I da Fôrça Aérea do Exército
Vermelho têm proclamado por

I várias vezes os altos feitos dês-

I
ses aviadores franceses, sendo
que alguns dos integrantes da
esquadrilha já obtiveram as

'43.2 mais altas condecorações de
---------------

guerra russa. Já agora os jor-
O santo do dia naís de Moscou estampam com

palavras de elogio e vivo re-

S. Domingos de Silos, Abade conhecimento a notícia de que
um grupo de caças da citada
esquadrilha acaba de derrubar
na batalha da Prússia Oriental
o 23° avião alemão, sem ter so
frido sequer uma única perda.
Os jornais soviéticos, assim
como o boletim da unidade em

cujo quadro atua essa forma
ção aérea francesa, fazem no
tar que êsse resultado consta
tue feito único na história da

Tenente Olivério José de
Carvalho Costa e Hilda

W, Camargo Costa
participam a seus po.ren+es e

� pessoas de luas relações o

nascimento de seu filhinho
PAíJliO-ROBERTO

Lajes, 6.12·1944,

Nasceu êste santo em Cannas
(Elpanha). Desde muito cedo re

solveu dedicar-se ao serviço de
Deus numa ardem religiosa. En
trou para o convento beneditino
de S. Milão. Suas virtudes reco

mandaram·no a tal ponto que foi
nomeado Prior da mosteiro. Are
clueão da convento não é proteção
con.ra o sofrimento. Isto devia
experimentar S. Domingos. O rei
de Navarra, D. Garcia, resolveu
apropl'iar·se das preciosas alfaiaq
do convento. O Prior. conforme era

leu dever. se opôs Q hte sacrilégio
Partl 18 livrar deste incômodo ad
verlário, D_ Garcia desterrou C> pa
ra o reino de Castela- D. Fernando
I, rei de Castela, ccnqrotu Icu-se
com êste fato. Pois. o convento

! Siles não se achava à alt.ura
an to �_ observância re ligiosa, e

onhecia o rei os dotas de S. Do
mingas. Por iaso nomeou-o, com a

anuência da autoridade eolesiásti
co, abade de Silos, Como por en

I canto alJ coisa. mudaram lá AI
aVultadas rendas do mosteiro au

tnentadas constantemente, por ge
nero.os donativos, do rei e dos gran
des da côrte, foram empregadas no

culto divino, e, pri.ncipalmente,
Para aliviar a pobreza. Já em vida
foi S, Domingos ret.:ompensado por
Deus que lhe conferiu com dos
milagres.

.rviação.

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Modificações na
Polícia Civil

Irmandad� do Senhor Jesüs dos
Passos e Hospital de Caridade

(Fundada em 1765)
EDITAL

De ordem do sr. Irmão Provedor
COtnunico. a quem interessar, que
Q Mesa Administrativa desta Ir
fnQndade receberá, até o dia 29
do Corrente mês, proposta. para o

fornecimento de gêneros alimentí.
cios, para o pri�eiro semestre de
1945. .

CotulÍstório 14 de dezembro de

19��_
'

/jIuiz S, B. da Trindade,
�

Secretário 9v 2

'

............�
. ,

Meca
#

a distancia •••
depois olhe o 'relogioe

J\feça a distancia en tre Porto

Alegre e o Hio de .1 anciro, pi-la
costa do Brasil. Tome mil curvi
metro. \. da a escala no mapa.

Multiplique. Achará aproximada
mente 1525 quilômetros. :,í01 pies.
não

ê Torne agora uma reg'ua e

meça [I distancia em linha reta.

Achará uns 1.110 quilômetros.
Uma diferença de ri;:; quilômel ros
a menos. Já houve tempo PlD

que se gastavam mais de 8 dias
nesta viagem.
Agora a distancia {: mcdida Plll

ho['as de vôo. O sr. pode tomar café

em Porto Alegre e ir almoçar no

Rio - via Panair do Brasil, A sua

encomenda sai daqui hoje e boje
estará nas mãos do destinatário.

Exagero �

Sim, há um pequeno exagero
nisto. Apesar de a Panair de
Brasil ter triplicado o número de
\ iag('ns semanais. e encurtado o

tem pu das mesmas, a guerra im

pCH' q II(' o sr. ou a sua encomen

da espere alguns dias - porque
devemos atender às prioridades
estabelecidas pelas au toridades
COIU pe tentes, Essa espera, entre

I anl o, é menor que o tempo gasto
nas antigas viagens. O sr. bem
vê: a Panair do Brasil desenvolve
dois esforços - encurta o tempo e

aproxima o dia (la Paz. A sua

compreensão disto é lambem um

auxilio aos aliados. Ajude a Panair
a ajudar a vitoria.

PANA/RDOBRASIL §---
REPRESENTANTE DA PAN AMERICAN WORLO AIRWA 'is

Do ultimo tê:!atorio da Diretoria:

No ano de '1942, as aeronaves

da Panair IJercorreram um total
de 5.468_3ü:� quilômetros. Em 1943
o número df! quilômetros percor
ridos foi de 6.877.777_

o PRECEITO DO DIA I
A respiração pelo nariz filtra,

umedece e aquece.o ar. Quando, VENDE SE a propriedade Faleceu .ean

Ipor alguns minutos, se tampam as -
o 46o. ,com Henftessynarículas ou ventas para impedir .

a entrada de poeiras nos pulmões, 46,S mts de frente para a rua Berna, (S. F. L) - Divulga
o respiração se faz pela bôca,atro- Padre Roma (esquina Cons.

se a morte, em Lausanne, de
vês da qual, mais facilmente, as Mafra). Informações com o Dr, pois de longa moléstia, de
��:����/7:t:�r::. nas vias rupi- Rafael C. Lima, na rua .Ioão Jean Hennessy, ex-senador,
Lembre-se sempre de que é o �i�to, 18,. ou com o proprre que foi embaixador da França

nariz o €iltro natural do ar que se tan? Francisco Taranto (Co- na Suiça e Ministro da Agrí-respira. SNES. ��..........__..-........ _.....-..�__�.:.!!_\....:! cultura nos gabinetes Poinca
ré e tardíeu. Tinha setenta
anos de idade e vivia na Suiça
desde 1940.Dr, ROTOL.O

Dr. Guerreiro da
Fonseca
MÉDICO

Avisa a seus clientes e

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

I1945
e� fi���� A:�;;.ilcia

.

Manaus, 18 (A. N.) - O de- avisa a seus clientes
ereto da interventoría federal gue estará ausente Automóveis (hevrolet
modificando o pessoal da Polí- até 20 dêste mês

I
Vendem-se uma limousine

cia Civil extinguiu a Delega- I 1934 e um Double-Phaeton
cía de Ordem Política e Social, .,_-------...

S�v-o
...

l
....

t,....5--., 1929, funcionando bem. Cartas
restaurando, ao mesmo tempo, para esta Redação, para: «Au
a Delegacia Auxílíar da capí- Comprar na CASA MISCE tornóveis Chevrolet».
ta�. LANl3:A ê SIIbe f econoroi2flf.. 10 v. !'Ilt, 4

Tipografia Brasil
Precisa-se de um compositor

para trabalhos comerciais Pa
ga-se além do salário mínimo.
Quem não estiver em condições
é favor não $e al'resentar�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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•

Pé!ain e Lavai na «lista B··· d"
. rlf1que OS.

,

- alegria dos olhos •••

'LIVROS ...

negra»
Parfs, 19 (D. A.) -- Pétain como te.ndo "fugido para a

lê Laval, otícíalmente dados Alemanha". Dezenove estão
como "tendo fugido para a sob mandato de prisão e dois
Alemanha ", figuram na "lista se encontram em países es-

negra" de sessenta e 'Oito tun- trangeiros.
I

«ionários ex-ministros de Vi- Entre OH generais incluidos
cliy, acusados de traição e cujos na lista negra estão Weygand
casos estão sendo examinados e Huntziuger. O último mor

pela Alta Corte Francesa de reu em um acidente de avia
Justiça. ção. Oito altos funcionários
A lista inclúi o nome do ex- eoloníaís serão igualmente [ul

primeiro ministro Camille gados. Entre os mesmos se en

Chauternps, que se encontra contram o general Nogues,
atualments nos Estados Uni- presidente geral em Marrocos,
dos, e o de Pierre F'laudtn, que quando d:o desembarque aliado
está sob mandato de prisão. e que se encontra em Portugal,
Além de Pétaín e Lavai, dez lo almirante Decous, que está
o�ltros ex-ministros de Vichy em Saigon, e Yves Chatel, o

SêW considerados oficialmente governador geral de Argel. I

CARTAZES DO

- alegria do
Ei'3 o que vos ofe�ece, neste

CAS��

a

I as,

espírito •. .c.

FIM DE ANO, a

4�3

de interêsse!
HOJE 4a.feira

Grande sortimento de
LIVROS para

Rua João Pinto. 9· A

lindos e curiosos BRINQUEDOS (1 preços convida tive

cr-io n ç e s , e tôda espécie de obras literárias.
didáticas e científicos.

I
VASA será seuDIA1

HOJt �.����.�.�-�������������.�-�--�-���.�._�---�-�.-..�

Q. f S' Tiro de Guerra N

«ODEOH») L��!.!.��c. �� ����.�:oSI�o,e?e�e de ��'�f�au. !e�!�:=d:o n�:=..�:e��
..

'r 11 tivo, convoco todos os oss.

A's 7,30 horas :oeu conta que dois gerentes das fáJ.ri(·as de avioes l' esserse o

dêste T. G. pura a reuni
O tantasma do General Andrew era o tipo da alma do outro I' mlrt em Augsburao aqiresentarnm-se ao posto de Bergen. E assembléia geral. que serl

mundo. cam arada.v. Topava qualquer parada, gostasa de um pedírnm, pura e simplesmente, para serem admltídos na Sui()n zada nesta caserna, na P.

gõe ainho de WHISKY e tirav . uma linha de toda pequena I cnm suas respectivas !nmílias. N�o que tJY�lSSem tido qualquer ;:!��:,o c��m��iCi�càsdir9 2�s ..r
que passa va perto: choque com ai" nutorfrlades nasístas, expltcavamj multo pelo de que se proceda à eleiç

A b
· contrárto ; as relações eram excelentes. A penas estavam eer- nova diretoria, que regerá

som ra am.lga tos da derrota iminente do Reíeh e queriam entrar em terrí- tino delito sociedade cívico-i

I H 1 j órto neutro antes da catástrofe, Os suíços recamhíaram para no próximo ano de 1945.
com Wil iam o den, Etl e n Drew e Brian Donlevy Hélio Milton Perei

90 minutos de riso I �i Alemalllw os dois patríótíeos maiorais da, i!Hlitstria w Ill�zi�o Secretário
CIRCULAÇÃO DA A'GUA (Nac Coop.] . t a, Em todo caso, permltíram a entrada, lU] Suíça, dos o Iílhí-

O MATRACA VAI A PESCA (Desenho Colorido) HJWS daqueles Iuur-íouárfos.

Preços: Cr$ 2,00 e 1,00 Imp. 14 anos .I IIIII! MOÇAS P;���:�
uma para serviço de b
outra, com conhecimer
contabilidade comercial"

A's 7,30 horas Funcionará, novamente. durante os meses de dezembro e trabalhar em escritório d

Uttirna exibição. Figuras do passado numa sublime evocação! janeiro, o CURSO DE ADMISSÃO DO PROF. CASCAES, êste de fazendas, no centro.

C ,.
ano em colaboroção com o prof. José Worken, ambos profes-

para: Caixa Postal 139.

omo é trís t e recordar fi

sares t7e�s���i�d:d�a��;n;�·oo.
fERRENOMatrícula aberta, diàriamente; dos 18 às 19 horas, no

Vende �

com Liberta d Larnarque e Albe.j o Villa. Tangos Inesqueciveis l ] Curso de Humanidades, na rua Trajano, 36, ou no domicílio de esqu
Romance En i ernecedor ! ,'I dos respectivos professores. Av. Mauro Ramos. com

CINE JORNAL BRASILEIRO 3x89 (Nac. Coop.) I NOTA: A primeira mensalidade será cobrada no ato da íe frente por 40 dc
MARAVILHAS DO iNVERNO (Shor t) II matrícula. Preço: Cr$ 12000,00,
Preços; 300 e 2 O,). Imp. 14 anos ,

.

•
. mações, na rua Emílio BI

liA Penicilina centre a Sífilis ------
RIO, 16 (A. N.) -_ Em palpitantes revelações à imprensa, GELADEIRA

! o famoso sifilígrafo, professor Francisco Eduardo R'abelo, aca- ,

[ba de mostrar o que a penicilina vem conseguindo no domínio Vende-se uma.. eJetr

Como uma panté-a ela lutou pela libertação de sua pátria e I da sífilis. O ilustre médico patrício informa que os estudos a !,�O x 1.60, funcioname,

pelo homem que consq uistou seu coração! I que a respeito se procedem são simultâneos na América do feito: Ver e tratar no

.------- ------- Norte e no Brasil. Afirma que as curas são impressionantes, Pedro.

P·or que HI·ller o.a-o anda ?!particularizandO que, em relações às intoxicações, t:��-se ob- P-ROC-UR-·SEI· tido algo deveras surpreendente. Todos os casos de sífilis e ta- li- ��:
• bes estão sendo tratados com o maior êxito. E cita, como exem- gar , de preferência no

Estoco lmo, 19 trxs: - Foi captada aqui uma írrndiação de umalplo*�os ��is_n�t_á.Y��s.:-a_91!.:��a par��i��a provoc,:da p��s. da cidade. Para casal
rmisxora clandestina alemã, que intt-rrompeu uma irradiaçâo da DNB,

"'_ ... ��._._. �� ._1r_� . �� �- - _. - _. � -

ROS lhos. Intormações nest
no momento exato em que estava sendo t rnnsmit ido um cornunicado o!'i- P\UXILI A R DE GUARDA-LIV cão a J. M. S 1
cial. para duas perguntas saindo logo em seguida rlo ar. () locutor da

-

Pzocu r n-ae um com conhecimento. de escrituraçã.o
«missorn clandestina alemã disse: "Povo alemão! Por que motivo Hillé'1' , 'mà u iri Tr t n o- aniza ã.o n· d- N t
'.:lOS dois últimos I1H,�e.s. nunca roi f'oí ogrnfado camimhando ?", Após brc-

e que escreva a. q 1 a :: ar, a 9 ç Ka 10
e s are'

'1< pausa, a mesma \�OZ U('I'l'SCClW!Oll' "Porque está paralitico de ambas ,1S Comercial Catarlnense", rua 1000 Pinto, n°. 18 informa (

jJl'rnas". olt. v . 4 seja comprar um apa
rádío, se possível, de
"Philips" .

CIHE

CIHE «IMPERIAL')

Amanhã, no Odeon , Ger.e T'ie r ney , George Montgomery e

Victor Me- Laglen em:

Paixão Oriental

Uma visita ii nossa

� .------�----------.------------------
aDr·

ij-
-

Curso de Adtnissão

Vende-se
na rua Conselheiro M
300.000,00. Tratar co

AI ves, Deodoro 35.

C "SA Vende�sel-t. moradIa,

I Secundioo Peixoto,
trelto). Informações (

távio Silva. na rua

1'oIentino, 8.

EOlpregadi
Precisa·se de uma,l

nha e pequenos serviç.
ticos. Bom ordenado.
se referências. Rua Vi
Ouro Preto, 2 (sobra,

, ,

A l.a série ginasial

Alugam-sf
com entrada indepenc
ótima in3ta1ação sanil
tar na rua Vítor Me

SALA Aluga
para f

no TUo. Deodoro, �
lTl ações no local.

CASA MISCELA!'
buídora dos Rádios
Victor, Vâvulas e Dia
C. Mafra,9

A cobra 'está fumando
na

, ,

Rua Conselheiro Mafra, n- 9
Faça uma visita e verifique os preços e a grande variedade

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

Uma visita é de interêsse para V. S.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I liJ1U DliJhal't."..., do ('}'uzt'ü-os}-----------------------------
-----------

! I
. '1 ií.OOO 10.000

10.000'
,

j
i
I
I

2.100 I

l�,).OOO I
40,300 I

i
:!17.100

II]8.100
Ia2.00D ;384..100 I 710.200

ICI�e.!"aI09rafla
\J.

o

BOAS rL\XAS -D-E-;-rt;-TR-,(-)S-'-P-A-R-.A_-j-n-;s-'(-'O-X'I'OS __ IH�PÓSITOS _ PASSES

::;�'�l:!r:��:�ÇãO r.�;i��T��l <lell'"'-=--
---.-,

-:-�WS�---R--�-'J"Oa-o '-I"ot-O=-O-2t;: 10 problema russo - polone"srílnu

...
'S

=:
foi

Planeja.,d.ét! �\,�tSljllJlll1,f aUü .

, • iJ
reU'1l temente })e10 sr",J, :_\.. � \� � (Em frente 60 Tesouro do Estado) Londres, I!) (Ed. P. Morgan) I te falta de união durante osRank, chefe da orgamzaçao i:§ :.� �:

fi
... .,

1- -- O govênno polonês exilado três dias de debates nos Co-Odeon-C:aumont, empresa

de-I
� (, ,fi! g , OflanOpO IS nesta capítal deu hoje todas as muns, sôbre as questões polo-dic:ada à. produção e exibiçã�) !:=. _' �..... ,

c:r.>

Jelefone 1448 ímdicaçôos de estar tornando nesas, aos quais se seguiu od.e p.(>J.Í('1l1�S ínglesas. A nOl:- �nnTDnDPnTOLOG!Cn5 SANTA CATARINA mais fj'rme, em vez de mais discurso de Churchill;ria fOI veiculada pelo -redat01-
branda, a sua atitude ínabala- Segundo __ A predição decinematográfico do "Daily

.. Dr. H. G. S. Medina Farm, Narbal Alves de Souza vel contra o "plano" anglo- Churchill ele que, a meno� queMail.", o qual acrescenta que II Farm. 1... !la Costil Avila russo sôbre as fronteiras ela seja estabelecido um rápidol'el.)l'·e'wntalltes 01, ol'gani:mção.
A 16

'

Bacterl'ologia Polônia no após-guerra. entendímento russo-polonês,Exames ,nátomo-pato gICOS,
"

•

estão examinando os mercados
Diagnólôtico precoce da gravidea. Autovacinas, A grave advertência de maiores dificuldades surgirãoda Europa, As!a, Afl'ica, Amé- Sôro·diagnósticolO Ul trcrn icroscopío. Church ill, de que as condições entre o povo polonês e as for-rica e Austrálta, com o intui- Hematologia Química sanguínea. ,�".. -

.

1 1 1 I xé 'cito rus

u.,

C l' Análises de urina. 0.3. rcussra sao apolac as pe O ças avançac as c o e I'C ._to de lançar alí as fitas de pro- opro oqru,
atual govêrno britânico e que so :durão britânica. Encontra-se Serviço de transfusão de .angue Vacinação onti-diftérica devem ser aceitos agora, a rea- Terceiro _ Os Estados Uni-presentemente no Canadá o (CRUPE) com pr-ôvo de Schick,
cão do gabinete do "premíer " dos ainda não endossaram ost Análilles químicas de: Farinhas. bebidas, café, mel. águas potó-. ,.

1

sr . .J ohn Davis, díretor-geren ,e
veia e para usos Indust r io is (feculariall. cer-vejo r-ioa]. TOlnaSZ Archiszewskí se asse- têrmos russos, quanto à 80.11-dos Cinemas Odeon. que foi

melhou a um desafio. ção do problema polonês, comoàquele pafs afim de atrair os....u ,. 1iii4.. ffiHM'." - --
Como se acham as coisas 110 o fez a Grã-Bretanhaexibidores ciuemazográtíoos I

IIOTIJL D AS C ALD li l' D li IMPER "TRIZ momento, o govêrno polonês Muttos membros do Parla-para o ámbito das n�aliz.ações li li
.

fi .l:h) li . li
em Londres dif'icflmem.te po.de- :11PUt:> renderam tributo à re-da Ocleon-Gaumo;nt. Na Afl'ica
ria fazer mais do que pregar sistência da Pdôn.ia contra osdo Sul, estão quasi concluídas VENDA DE MOVE 15 no deserio. Os seus sermões nazistas, salientaram a impo'r-"._, aEj negociações para que film�s não encontram senão ouvidos tâm,c;ia da independênca da Po-britâLÍC'os comecarem a ser eXl

Quartos completos, para solteiro, CJ�1 7 peças, esti:o mOlleos, tanto quanto diz res- lônia e denotaram alarme sô-bielas naquele domínio, onde, moderno. Camas de ferro para casal e solteiro. com lastro oe peito a Londres e Moscou, mas, bre a "pressão" russa.além de lançar as pelÍüu]as, a
dfCime, bem como muitos outros acess6rios pertencentes àquele à m:edida Que as coisas se tOl'- .E)m Londres, os polonesesOdeon-C:;'aulUoll1t pretende ('on8-
Hotel.

nam mais sombrias, a prédica procuram desespel'adamentetnJll' algumas cas,a,s de espetá- Quem desejar vêulos e obter informações, d:rija·,e à tem pelo menos uma repel'cus- encontrar al,guIll apôio moralcuIa, Na lnelia, essa imp.or1ta,n- Rua Felipe Schmidt, 39, onde estão expostos. sã.o temporária. nesses discurso,s, mas até o mo-te em,presa t.encioln.a fnndar ° PROPRIETARIO,
T�ês p'Ontqs pI'indpais en- mento não foi feita qualqu:eruma ('ompanhia para a produ-

_,,''1_ 5 cOl'ajaram o govêmlO exilado a declaração oficial polonesa emção de filmes. Segundo o

sr.1 '

d , adotar essa atitude: relação aos debates na Câma-Rank, a organização illtrodu- '[j1QtQ e a, 'verda e. Primeil'o -- A súrpreenden-I I"ll dos Comuns,zil'á as películas britânicas em .[!J� lA)
todas as pl'ine.ipais cidades da

d 1 d t' mal''; !a--- IIIII!Sapatos de todos os mo e os e os lpOS _França, Espanha, Itália, Sui- I modernos ao alcance das SENHORAS Eça, Portugal, Suécia e NOl'llC-
SENHORITAS, por verdadei: os

�__ _ _ � .r_........... PRECOS SEM RIVAIS!
compre; seus calçados paro. as festas de

de ano, sem visitar a

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

íó E S T A O O
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Te!. 1022 -- Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

AIl9 Cr$ íO,OO
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês c-s 7,00
NÚJllero avulso Cr$ 0,30

No Interior:

Ano Cr$ 80,00
Sl'lIlestre Cr' 4.5,00
Trilllt'slre Cr$ 25,00

Anúncioa mediante contràto.

Os Originais, mesmo não publi
C;It!tlS. n?io serão devolvidos,

A dirl'ç'3o não se responsabiliza
(l(Olos conceitos emitidos nos

art igos assinados

BANCO DO DISTRlTO FEDERAL s. A,
l\G1!:NCIAS

kiSTADO 0.-\ BAUIA •

8alv"<101' (Agência Ur-bana) , Ilhéus,
Irabuna e .íequíé,

lDSTADO DE )UNAS GERAIS.
Andl'elândia, Car-mo do RIO Clm-o,
Elói Mendes, :Juiz de FÓl'a, Lavrus
o Ofivef ru.

S t: C e H S u\ I S
n,'\HJ:\
lU:lA) JiOHlZO;S'I'};J
ln�OHI.-\.l.'Ol)()I�IS - Rua Trajano. 2a
J'\O l',\l'l,()
V,\BGINJL\
\'1'1' (J lU"'

C/U·J'J',H, IH:/\J,IZ,\nO B H J<.JS1JJt\'M; - ,('1'$ :!2.;;OO,OOO,oo

f·;IUIcr i'�'f) tel"gl'Mieo: B A x n l H A I.

}j S (' n I 'r o R J o S
Caf'té, 1)ivinúJH,{is e Santo �,\ n(4,;l1jo tio

.\ulj.al'O, no ]l;SUU]O de 'linalS
vc- •

COIU1RSI'O:\' OJCXT}�S Inl -ronxs .\8
PHAC.\S UO J'.-\i!,;

sn rns.u, (Df IXS'J',\L'\(''\O: }'oR'ro
/I.LEGRR

F:S'l'.-\DO D1� SÃO PAULO
Lapa, )Iooca, Pauta SouSc-'l! S�ltl�' i\t.W.,Santo Amaro, Santo A.ndl't", (agêncía ...

urbanus de São Paulo) e Ourlnho»,

I. SIDRn('o no COUÉRCfO I.] n.\
n:O{STRU no BRAsn.

nTO J)}<] ,JASJ<JIHO

1940
:1'l-IZ

1f1'11
:.:n-il2

19'12
31-12

194::
31-12

1944 194·1
30-6 31-7

10.000 ],).000

�5,noo <Li.DOO

22.R]O

20.'100 22.;")00

7.,300 7.;)()O

:1',2.000 :�'7fl.1 00

3D.00O 87.100

·126.000 'H�.:JO()

2;).700 7.200

843,000 875.000

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

Capital l'e31iznilo ... ,', 15.000

J 9/;} 30/0

J'�lltJ�ada:-: dc' ."'lil)�{.'nrorcs rr-la t ivas ao aumento do ('�lp!tal aurorizudo pela
n�,--;emhl{·'ia ex,J':Jordir;(l'ia di' 10<') J!J; .. ,

. ,., .,

_.(', «ru ('Ol1:--t'(jü['n(_'!D ctf'p()�:itadn i:"l:'l bê.ilH'O�, agu::U'(iUTitl\J a ue\'jcla apr.» <:1.(;[10 i
i �:;O 4Sf) 5.:::00

:17.400

]:i.S(\O (,1).100 :3l1l.800 ,

:!.100 ]f).OOO 101.200

1l1.,'OO 400.800

1.700l-iP('('iUl lnuta

Receba GRATIS
(Bonificação de

firo.Não o CRUZEIRO, A CIGARRA,
O DETETIVE ou O GURr

IBarreiros»)
,«Tamancaria

juntamente com 12 meses do jornal de maior
circulação no Brasil:RUA CONSE'LHEIRO MAFRA, 41

! ------�------am-------------.---

o JORNAL-jÕ" Dr. Laudelioo Soloo Gallotti
MI

ADVOGADO

I Y!I:ª__

João Pinto, 18 � (sobrado), 8ala 1.

I
•

I I
Procure hoje mesmo o agente:

PLÁCIDO MAFRA
Rua Felipe Schmidt, 34

Convidamos os srs, Comerciantes a

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

SEDAS, com ricos e modernos padrões,
lÃS, próprias pera vestidos e casacos,
CASEMIRAS e TECIDOS em gera',

das melhores fábrica srecém-chegados
do país,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



V" Sic. encontrará nas

Ca$a$ re�aa�buoana$

- i
Par ís, 20 ((T. P.) - Anun- i

da-se nos círculos diPlomãti-1cos que a questão de frontei
ra polonesa foi d�scutida du-]
ra nte a conterênoía de Moscou! ;;;-------.--:-------;:;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::=:::=---::-:-:=--::-�--_::_-_::_--
e que De. Gau�le e o m�nistro I Processo contra Dr Artur Pereíra Enforcados!
do Exterior Bldault aceitaram

LC·. Londres (Via aérea) - Se-
u linha .Cul'zon como. o ponto- « a rOlx» e Oll·vet·ra gundo uma notícia da agência-de-partída para o ajuste rus-

I russa "Tass", os alemães que50-polonês. I París, 20 (E. S. P.) - Foi I Clínica Geral de Adultos haviam sido considerados cul-
-

I iniciado o processo legal COll-!

I
Doenças das crianças dos nelos cri

Paris 20 (U. P.) _ A ques- tra O [ormal católico "La Laboratório de Análises

I
pa os pe os cr.lmes perpetrados

tã d f teí clínicas. no campo de concentração de
Visando a Austria 'ao as ron eiras polonesas Cro íx ", acusado de entendi-

Consult6rio: rua Felipe Sch- I Ma:i:denek foram executados
e a Hungria foi discutido durante as últí- mentos com o inimigo, por ter midt, 21 [o ltos da Casa Pa. no dia 4 do corrente. Todos
Roma, 20 (U. P.) _ O co-

mas conversações franc?-rus- apelado a política de_colabor�- raiso]. das 1030 ás 12 e das

I foram enforcados no citado
mruiicado das atividades aéreas

sas �m Mos�ou, a� que p:�for- çao durante a ocupaçao germa- Re8idênci�5: ��a l�i!':" de Ouro campo. Mais de 20.000 pessoas
aliadas diz que poderosas for-l ;::am os meIOS dlplomatIC?,s. nica. Preto, 64.

I i
se �'�uniram no lo�al, onde se

mações de bombardeiros pe-I
anta o .g�ne,ral _De Gaulle

D -J----A-·+:
------

::...__F_o_n_e_:_7_6_9_[_m_a_n_u_a_l_l__� Ivenflcou a execuçao.
sados atacaram objetivos na quanto o ministro Bídault :o,n:

rs. oao raUIO e
_

Austria e Hungria. corqa�am em. que os poloneses Roldão Consonl., A rev.'sta Enver ...nizadoresdevenam aceitar no leste a Pelo aVia0 da linha «Cruzeiro do '.:.1

nlTl Hoje, 3',feira, às fronteira da linha Curzon, )'e- Sub. seguiram. hoje, em viagem «L'lIlustration»
K 19,30 horas cebendo em compensação os

de férias, respectivamente, para S
Paulo e Rio, os sns. dr. Roldão

Colossal Programa territórios alemães até o rio Consorri, ilustre cirurgião da «Casa
i: A evolução da Mão· Coop. Oder no oeste. Na mesma oca- de Saúde S, Sebastião», e João
2' O PRINCIPE E O MENDIGO síão, os senhores Stalin e Mo- Araujo, eminente especialista em

com ErraI F'Iyrm e hmãos Mau· l' t' d Ih
.

ch , num eletrizante filme cheio lotov prometeram apoiar a :�:�.l�qu��e �st��ci ::::n;e g���
de emoções e heroismo, exigência francesa, de que I) a primeira década de janeiro, e

3' FORJADOR DE HOMENS com território do Ruhr e tôda a êste, até 20 do mesmo mês.
Pat Obrien e Ruth Warriclc. Westfália sejam separadas da

Impróprio até 14 anol

Preço único Cr$ 2.00 Alemanha e colocados sob CO::1-

trole militar das potências oci
dentais.

os mais modernos
Preços Fixos

padrões de

Florianópolis 20 de Dezembro de 1944
------------

Churcbill não
fez declarações
Londres, 19 CC. P.) - Chur- Guatemala, 20 CG. P.)

ch ill não declarará nada sôbre I Raalrzaram-se as eleições pre
a situação internacional. Essa sidencíaís. Em todo o território
decisão, o primeiro ministro da República, o pleito trans-I
anunciou-a hoje na Câmara correu em perfeita ordem, 110-1
elos Comuns, onde s'e esperava tando-se grande entusiasmo cí-!
cne, antes das rértas de Natal, vico. Os resubtados foram os

Iainda fizesse uma exposiçao seguíntes: Dr. Juan José Are

conjunta. da situação militar. vale, ] 1.517 votos: Dr. Herre-I
N ,!S a grande batalha, que nes- ra, 1.412 votos: Sr. Recinos i
te momento se trava, torna 8.010 votos; Sr. Florsa, ] .348 i
indesejável qualquer declara- votos: 81'. Diaz Medramo, 1291cão dessa natureza, afirmou votos.
o sr. Churchill. Vários deputa- A Assembléia Legislativa I
dos tentaram conseguir do convoc.ará as eleições de depU-jpr ime.iro ministro uma decla- tados para a Assembléia Cons

ração a respeito da Grécia, tituínte, a qual redigirá a nova I
mas Churchill respondeu ter- constituição. As eleições serão

Iminantemente que nada diria realizadas nos dias 28, 29 e 30
sôbro 'Ü assunto. do corrente,

f

�__" :� BU ... I

r J: COS(!!nh��l�)MANN
t� Escritório Técnico de Engenharia
� Projetos, Orçamentos, Administração, Construção
� Rua Esteves Junior, 168. - Fone 733

r. FLORIANÓPOLIS

1 Eleições em
Guatemala

Racões de café
e chocolate Aceitaram a

«Linha CurzoD»Bruxelas, 19 (U. P.) A pri
meira ração de café (50 gra
mas para cada pessoa) será
f'oruectda esta semana. O pro
duto procede ela Grã-Bretanha.
Também serão fornecidas 50
g 'amas de chocolate a cada

criança com idade inferior a

l:l anos, nas escolas. As auto
ridades aliadas procuram me

lhorar as condições de alimen

tação, prmcípalmente nesta

época, em que as famílias se

re 11ne 111.

Se V. S. comprar os nossos C d dtecídos.. ficará satisfeito, por- I On ena o
que inegavelmente, mante- Paris, 20 (E. S. P.) �- Paul
mos um estoque completo e Chack, ex-oficial de marinha.
original, a preços acessíveis. que conta atualmente 70 anos

Loja das Casemiras, rua Cons. de idade, foi condenado à mor-
Mafra, 8-A. te pela justiça parisiense.

RITZ, amanhã, às 17 e 19,30 hrs.
Ronold �eegan. Laraine Day e

Wallacê Beery em:

BANDIDO ROMANTICO

DOXY Hoje, 3"·feira, às
!ia.� 16,30 e ]9,30 horas
l ' Reportagens da Folha Carioca
n.31 . DFB

2' O Príncipe e o mendigo • com

ErroI Flyn e os Irmãos Mauch
3' A LEI DO NOROESTE, um emo

cionante Far-west com Charles
Starret.

4 O VALE DOS DESAPARECIDOS.
Ultimos episodios desse sensacional

seriado.
Impróprio até 14 anos

Preço único Cr$ 2,00

Camisas, Gravatas. Pijajnes
Meiasdas melhores. pelos me

nores preços s6 na CASA MIS
C!LANEA - RuoC. Mafra, 9.

Precisa-se de 2 ou 3, "no
Fábrica de Móveis «p. Mo
delar», rua Trajano, 15.

V,-IO'
�----------------------

voile tecidos
, - ,

proprlos para praIa
·Côres f.irmes

e

C IA'. o E C I G A R R o S

SOUZA CRUZ

tl
.d CR$
0/80

LOJA DAS CASEMIRAS

Paris, 20 (E. S. P.) - o Go
vêrno assumiu a- propriedade
da conhecida revista francesa
"Illustration", cujos diretores,
Renê e Louis Baschet, são acu
sados de fazer perigar a "se

gurança externa do Estado".

Domingo, Simultaneamente, no

RITZ e ROXY, Jean Artur e 1001
MaCfeo. �m: O.fUG�NA� p�éAPO,

Desmentido
Washington, I!) (U. P.)

Arlolf Berle dirigiu uma carta

18.0 Wn"him{tnl\ Post., pelo qual
desmente que qualquer pessoa
tenha compelido o conde Sfor
za a escrever capta"ao Depar-
tamento de Estado, prometen
do apóio ao regime doe Bado
glio sob as condi�\ãç de pede
\"f'g�'esHar à Itália,

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


