
Tóquio. como
LONDRES, 20 (U. P,) ... OS BOMBARDEIOS DE TOQUIO JÁ C O M E ç A M A
TRANSFORMAR'..SE, DO MESMO MODO QUE AS I NCURSõES SOBRE BE�
LIM, EM NOTíCIAS CORRIQUEIRAS. SEGUNDO UM DESPACHO DA TRANSO
CEAN, DATADO DE TóQU 10, SUPER-FORTALEZAS VOADORAS, VINDAS DAS
ILHAS MARIANAS, SOBREVOt\RAM NOVAMENTE A CAPITAL JAPONESA.
ACRESCENTA A AGÊNCIA QUE "FORAM PROVOCADOS VÁRIOS INCÊNDIOS,

RÀPIDAMENTE EXTINTOS".

Ataque total!
Atenas, 21 (U. P.) - Con

trastando com o apêlo do líder
trabalhista Greenwood, o ge- Londres, 20 (U. P.) - Tam

neral Scobie anunciou o ata- bém Churchill falou hoje na

que total às fôrças rebeldes dos Câmara dos Comuns. Admitiu

"Elas", que será desfechado que há desavença entre as três

hoje, às 9 horas. Disse o chefe potências sôbre a política
militar britânico: "A partir aliada no? países 1i��rta,dosi
das 9 horas de amanhã vinte Mas - disse - a Grã-Breta
e um, todo o canhão I:ebelde �ha está fazendo tudo para
que abrir fogo na cidade ou

fechar es�a bre�ha..Recusou
nos subúrbios será imediata- se CI:urchlll a discutir o es�a
mente atacado, com tôdas as bel�cn�ento de esferas de in

Iôrcas a meu alcance: artilha- Iluêncía n,a �uropa estudadas
rla de campanha e naval, ra-

na confe:-encla de Dun.barton
jadas de metralhadoras, bom- Oaks �aIa o estab�leclIn.ento
bas foguete e bombas aéreas". da segurança mundial. Final

Não podem ser, portanto, mais mente reconheceu tambem

sangrentas, as perspectivas. que acaba de r�s?lver as de

Todos os civís foram convida- sl;Lvenças n,a. Grécia, que sus

dos a abandonar a área em cIt:;vram críticas mesmo no ex-

que operam os insurgentes, te_r_'I_O_l'. _

afim de que o sangue inocente

A
- ,

seja poupado. A situação tor- cao aerea
nau-se mais crítica, diante da '

primeira reação dos guerrilheí- Q. G. Aliado do Medíterrâ-

ros, que, em resposta, toma- neo, 21 (U. P.) - As fôrças
d t médias e bombardeiros pesa-ram e assal o o Q. G. da R'AF, dos atacaram ontem as refina-em Kifissia. Como já foi di-

"
, , .

vulgado, cerca de mil pessoas lla� ,d� petroleo e os pátios _fer-
tomaram parte no assalto, en- r?Vlanos n.a. Alemanh�, ��s
tre as quais criancas e mulhe- tna, Hungria e Jugoeslávía.
res. Ficaram à mercê dos guer-I B.ombardelros pesado} e :ne-
rilheiros 25 oficiais do Estado I

díos da RAF conéentraram
Maior da RAF, que foram, afi_ls�us �taq:u�s �ontra as �omu
nal, salvos pela coluna de re- rucaçoes m:mIgas e movll�.en
forcas enviada pelo general I tos das est�a�as de rodagem
Scobíe na Jugoeslávia. O tempo des-

.

favorável dificultou as opera-
LOJA DAS CASEMIRAS ções da fôrça aérea tática.

./

Tanto em em

o
o lUAIS AXTIGO .lJLUUO UE SXN'l'A CA'l'J..RINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Ano XXX I Florianópo!is-- QUinta.feira, 21 de Dezembro de 1944 I H. 9276

Ainda não esmoreceu o ataque de Rundstedt
Com o Primeiro Exército' resistindo obstinadamente lias I Q. G. do Primeiro Exército. As

norte-americano retardado, �9 i vizinhanças d� Schiesseck. A
I
\ Itiuias do saguinário ato na

(U. �.) -: A maior pe�etraçao n�roeste de Wíssembourg, os

I' z ista pertenciam as forças
, �o

alemã, ate agora, consiste nu- aliados encontraram tenaz re- general Hodges. O relatamo
ma coluna blindada que abri:u si.stência

.. I?oi� fortes contra-I oficial foi elabora(�o COIX:. o

caminho para dentro das 11- ataques immigos foram repe- i testemunho de qumze prisio-
nhas aliadas.ca sul de Mons- lidos. J neiros que conseguiram esca-

chau e sul de Liêge, na Bélgí- ,..
par.

ca. París. 20 (U. P.) - Caças- ii

* bombardeiros e bombardeiros Paris, 21 (U. P.) - Os pou-
Paris. 20 (U. P.) - Foi de- médios aliados atacaram cos despachos recebidos da

clarado no supremo Q. G. alia- transportes ferroviários e co-' frente do Primeiro Exército
do hoje que a ofensiva alemã municações no norte de Wis- indicam que os norte-ameríca
fez grandes penetrações na li- semburg, principalmente Lan-' nos estão lutando com indo
nha americana. Uma dessas dau e as aldeias fortificadas mável bravura, tendo conse

penetrações teve a protundída- de Schaldt e Kandel, a sul de' guido tornar mais lento o

de de 32 kms. e algumas fôrças Landau. Outros caças-bornbar- I avanço alemão, mas ainda não
americanas ficaram cortadas. deiros penetraram mais pro- ! estabeleceram uma linha rir
Os alemães chegaram a Stave- fundamente na Alemanha !me de defesa. Aviadores alia
lot e Conshorf e a um ponto para atacar o aeródromo S1-1 dos, que voaram através das
a menos de 3.200 metros a les- tuado no norte de Stuttga.n, [nuvens baixas, para metralhar
te de Saint-With. onde dois aparelhos inimigos: o inimigo, informam que as

;;< foram destruidos no solo e ou-: estradas atrás do "front" estão

Supremo Q. G. aliado de Pa- tros danificados. I coalhadas de tropas e tanques
rís, 20 (U. P.) - O "black-out" * !nazistas a caminho da linha
sôbre as operações da contra- Paris, 20 (U. P.) - Os alia-

I de frente, tudo indicando que
ofensiva alemã foi levantado dos fizeram avanços limitados. a ofensiva nazista começa a

hoje, quanto ao período desde a noroeste de Colm�r lê altos' estender-se aos outros setores.
início das operações nazistas Vosges. Pequeno numero de! * Tr·ês boateirosaté o meio-dia de segunda íeí- caças-bombardeiros atacou Ob-! Estocolmo, 21 (U. P.) - O
ra. Poude assim ser revelado jetivos ferroviários na

HOlan-lcorrespondente
em Berlim do Rio (Pelo correio) - O pro-

a quadro dêsses primeiros mo- ida setentrional. "Afton-Badlet" afirma que as curador do T. S. N. Joaquim
vimentos, compreendendo o I

--:-., . t�opas do marechal Mode�, es- de Azevedo denunciou Mauro
avançar dos tanques e ínfan- I Junto ao. Primeiro EX_el'�ltO tao a 20 kms. apenas de. �lege'l Sagala, Eduardo Mozelli e

taria alemãs do território .do orte-americano, na Bélgica !Acres_centa .que os m.llltares Paulo Hoiridh, acusados de
Reicl1 sôbre a Bélgica e Lu- � I (U. P.) - A contra-orensí- alemaes duvidam que EISen.hO- 'haverem dístribuído largamen
xemburgo. Os americanos con- va alemã foi "perfurada", de- wer possa defender Líege, pois Ite nos Estados do Rio Grande
seguiram deter o avanço do pois de encarniçados combates que suas reservas estão con- do Sul, boletins contra o Ins
inimigo rumo oeste, mas nou- de cinco dias. Estes foram os centradas nos setores de Aa-I tituto R'iograndense do Vinho,
tros os alemães continuaram icónicos termos em que Soe chen e do Sarre. Adverte-se, e propalado falsas notícias. O
a a�retnetida. Numa ordem do .ianitestou hoje um oficial do

I
aliás, o público contra um otí- processo será julgado pelo mi

dia à Wehrmacht, capturada, ..<.:stado Maior do general Hod: I mismo exagerado, mas a�res- nistro Raul Machado.
revela ter sido determinado I g.e�. Sem ou�ros porm�n�l'es, e c�nt�-se que Rundstedt amda

Aumentou osaos soldados alemães "o uso licito deduztr desta Intorma-! dISpOe de grandes reservas

de equipamento norte-amerí- ção que os norte-amertcanos :pal'a continuar sua ofensiva. vencimentos
cano -- armas, veículos e in- conseguiram, pelo menos, diví- * Rio, 21 (A. N.) - O p�'esi-signías, especialmente a estrê- dír o poder ofensivo ele von Parfs, 21 (U. P.) - Levan- dente da República assmou
la da libertação, de cinco pon- Rundstedt, no piímcipal setor tando ligeiramente o véu da decreto aumentando os venci-
tas, nos veículos". em que ataca. censura, o supremo comando lmentos dos funcionários do

• * aliado assim descreve o avan- Departamento Nacional do Ca-
Paris, 20 (U. P.) - Na área Londres, 21 (U. P.) _' Máu ço alemão nas 48 horas iniciais fé e instituindo para os mes-

de Treves, caças aliados ataca- grado à rigorosa ce,l1sura mili- da ofensivla: Os quatro ata- mos o regime "do salário famÍ
ram aviões inimigos, sendo tal' em tôrno da marcha da,s I qlles pl'Índpais de von Runds- lia, a vigorar desde janeiro do
que 11 dêles foram postos abai� operações na frente ocidental, I tec1t permitiram ao inimigo corrente ano.
xo, contra a perda de três dos surgiu hoje o primeiro indicio li

uma penetração de 30 a 32 ------------

nossos. As fôrças aliadas do evidente de que em alguns se� kms., sôbr,e as linhas do Pri- Pára as crian"asvale do Sarre limparam tôda �ores do Primeiro Exército, o l1leÍl�0 Exército, colocando os \I
a área de Dlingen. Foram fei� fiel da bal1ança, inclina-se pa- alemães a 21 kms. da cidade do Recifetos progressos na cabeça de ra os aliados. A jllllfol'macão de Luxemburgo. Os alemwes
ponte de Saarleutern, contra par,uu .eLo corre&pondente

>

da ocuparam Saint-Vith, Malme- Recife, 21 (A. N.) - Os ho-
mens das Fôrças Armadas nora obstinada resistência inimi- DpC junto ao quartel general dy e Stavelot e chegaram a 35 te-americanas' sediadas em Re-ga. A nordeste de Saargemund, de Hodges e acrecentava q�e, �ms. da g,ranc1e base de Liege. cife movimentam-se afim deas nossas unidades fizeram 8d�1 cert�s pontos, os a1:maes � certo que um despacho de
organizar um fundo de 2.500pequenos avanços a norte de '1ao reallzaram progressao al� .í!��toeohn.o co}ocava os al,e- dolares ue será transformadoDankil'chen e Walsheim. As guma. Uma das pontas-de-lan- n�aes hOJe a 20 kms. daquel,a em brin�uedos e o'ulosseimaslinhas ferroviárias, entre Neu- ça nazistas, energÍ(:an_le!1�e 6n- cId�de b�lga, ll1�S a fo�te que para as crianças poobres da cakirchen e Hamburg, foram frentada por uma cllVlsao de o cllf�ndNl permIte dUVIdar da pital pernambucanacortadas em vários pontos pe� vetera.nos aliados, foi forçada veraCIdade da il1formação. Os

.

los caças-bombardeiros. Na a recuar vários quilômetros. desp.achos desta tarde indicam CJue aOR flancos das divisõe-s
mesma área, vária.s locomoti- •

que os nOl�te"an1Jerieanos estão nazistas, que acometem em
vas e muitos vagões foram Washington, 21 (U. P.) enfrentando galhardamemíte a form,ação de leque contra a
atingidos. Depois de varias M�is de cem prision'eil'os in- ofensiva que os alemães vi- Bélgica e o LUXiemburgo. In
dias de pesados combates, o de.fe-sos foram assassinados, nham preparando, numa vã forma-se que elssas unidades
falte de Simserrof, na linha pelas tropas nazistas, na tarde tenta,tiv,a de reproduzir as fa� de l'efôrço cons-eguil'am l'esta
Maginot, justamente a noro- de domingo, ao sul de Malme- çanhas do passado. Entraram bel,ecer as lhihJas al'iadas em
este de Bitsch, foi ocupado pe- dy. O fato foi oficialmellte co- em ação as reservas blindadla's ambos os lados da p'rincipal�os aliados, O inimigo continua 11,mnicádo a Washingtçlll pelQ do general HOdgeR. cla.n<lo xe- PP1�('t.t'a�ãÇl nazjs�a.

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

Berlim

o sr. Churcbill
também falou

Dr. Artur Pereira Ie Oliveira

I

Clínica Geral de Adulto.
Doenças das crianças

Laboratório de Análise.
clínicas.

Consultório: rua Felipe Sch
midt. 21 (altos da Casa Po
raiso], das 10 30 áll 12 e da.

15 às 18 hs.
Residência: rua Vise. de Ouro

Preto. 64.
Fone: 769 [manual]

PalnVras do
líder trabõlhisla
Londres, 20 (U. P.) - Em

termos serenos e altamente
" parlamentares" , mas, nem

por isso menos enérgicos, o lí
der trabalhista, Greenwood,
prendeu durante muito tempo
a atenção da Câmara dos Co
muns. Mais uma vez, foi censu
radia a política brttântca na

Grécia e convidado o govêrno
a substituir, naquel:e país, a

sangrenta ba;talha da bala pela
cívica batalha do voto. Disse
Greemwood que a situação da
Grécia colocara &m sérias di
ficuldade·s o govêrno hritânico,
aCl'esc:elnltando: "Também o
rei r}la Gréci'a é passiveI de cul
pa, por se opôr à regência que
a grande maioria do povo gre
go deseja. Peço ao govêrno
britânico que - no interêsse
da Grécia, no int.erêssle do fu
turo e no interêsse de honra
do povo britânieo, perante o

mundo - peço ao govêTlnlo -

diss'e - qu.e cesse o fogo e pa�
trodne as eleições!"

LOJA DAS CASEMIRAS
O mais completo estoque de

brins de linho e algodão po
dem ser encontrados, a preços
convidativos, na Loja das Ca
semiras, instalada na rua Cons.
�afraJ 8·A.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Quin fa.feira_ 21 de Dezembro �e '944

Liro �Tênis Clube-Dia 21, quínta-Ieíra=Scirée da
Academia de Comércio. Dia 23, sábado--Grandiosa soirée

ornamenlacão característica.
,

turma de Contadores da
de Natal, às 22 horas,

com
._----------------------------------

Londres, 20 (E. S. P.) - Foi
anunciado nesta capital que os

aviões americanos estão utili
zando um novo tipo de bomba
anti-pessoal, e um visar de
bombardeio mais preciso, nas

operações sôbre a frente ocí- i f

dental. As novas bombas que l
pesam 135 quilos são um in-

Ivento do coronel Philip Cha
wartz, chefe do Departamento .

do Comando de Serviços Aé-I f
rcos dos Estados Unidos. EX-Ilperíêncías realizadas com es-
sas bombas entre fardos de al
godão revelaram sua eficiên
cia e por esta razão estão sen

do utilizados agora em núme
ro cada vez maior, principal
mente ao longo do Reno. Um
visar de bombardeio elétrico Uma nstta a' nossa C ASA serar de seu interêsse! Iestá proporcionando aos caças- 11 De ordem do sr. Irmão Provedor

�ombardeadores "Thunder- _4 ���������������������������������������
co�un�o. a quem interessar, que

�=: a Mesa Administrativa delito Ir-

;,�l;��o�' ��ib�e?:oF�J�i��. �;= Irmandade do Senhor Jesús dos Passos ?eSlc�:I��ol�V�:S�) ;oa��;r!�t:e::s�r�'rop:�étQoS pd�;a 2�
tude dos grandes erros assina-

e Hosp.·tal de l1ar.·dade 9 'd' d
fornecimento de gêneros alimentí-

lados nos bombardeios de pe- \J
Rio, L (A. N.) - Decí ln o cios. para ° primeiro semestre de

um requerimento ele interessa- 1945.
quena altura. O êxito do no-

Fundada em 1'165 'Ih f'
.

1 de' t" 14 d d b daos que e 01 encamIn la o orisrs orro , e ezero ro e
\'0 visor foi tamanha que no- 1933
venta por cento dos "Thun- C O N V l' T E pelo ministro Gustavo Capa- L'· S BT'

nema, o Conselho Nacional de tllz.. da t indade ,

"erbolt" aliados estão agora _ Secretário 9 v 3
P ·UI· ados O novo

.

-
De ordem do sr, Irrnao Provedor, tenho a honra de con- Educação acaba de firmar uma

A p com mven-'d h I
-

I
- . '. -

d "I';0 I
VI ar os sen ores rmaos e rrnas para assrstirem ao benzimento, interpretaçao e granue a - foleníc:Uinã chinesaJ ,

pelo Exmo e Revmo. sr. Arcebispo Metropolitano, da imagem cance sôbre 'JS 8:x:ames dos. al.u- Londres, 20 (E, S. P.) _ A
,
.....wm.._

-

I
de N. S. da Saúde, às 16 horas do dia 24 do corrente, na !lOS que pretendem transfenr-IChina iniciou o trabalho de

, Capela do Instituto de Educfoção Coração de JFSÚS e, em se- i:'.� cI�!s ,chama,das "�s?o!as li-Iprodução da Penicilina e as in

Dr. Guerreiro da .

guida. para tomarem parte, revestidos de balandr âus e fitas,na �les, que toram proíbídas de'vestigações estão começando
procissão da mesma imagem para a Igreja do Menino Deus, flmC10l�aI', para �s. e.seolas re:!em muitos laboratórios espa-Fonseca .nde ficará definitivamente para o culto dos fiéis. conhecidas ou O.fICIaIS. �a�o e lhados pelo país.Consistório, 19 de dezembro de 1944. [1118 ,urna portaria .d.o nunístro

I "Se eles tiverem apôio da
LUIZ S. B, DA TRINDADE, Secretário. ela Educação perllll�n� que alu-1América e

.

da Grã-Bretanha
li_OS daquelas c.o.ndl.çoes pocle- não há razão para que não
rao desde logo 11' freque.ma,n- produzam tôda a penicilina

.

.lo as aula� dos. est�beleClmeill- exigida pelos exércitos aliados
os ,de ensmo .superIor pa.ra, os em guerra contra o Japão _

�lnal-S pretendiam transterên- disse o diretor do Conselho do
'�a: Trata-:a-se d� m�dida co:n-! Departamento Científico Cul
dicio.nada a legalização do 111S-1 tural Britânico na China, dr .

I
.óríco escolar do interessado, Joseph Needham que rezres-

t ,j. • 'b

i:an:o que a mesma por'Lan,a sou à Inglaterra para consul-
J!ro�be expressamente a realt-] ta. Entre outras pessoas per
z�ç.ao de qualquer exame. cÜ'n-1 tencentes ao pessoal do dr.
CllCl()nalm�nte,.No req�er:men-, Needham. encontra-se o peri
to submetrdo a apreciaçao do to em penicilina, dr. Gordon

i C_onselh� :-.lacio'nal de Educ!l-
I
Sande�"a, de Oxford, que foi à

I ç�o, os interessados que nao
I
China para servir de conselhei

I flZeral� pl'O\'C1 ele nenhuma das ro na. produção da penicilina.
.� � I alegações, pretendiam subme-

". r I ter-se válidamente aos exames,

ulVIS de fim de ano, sem que pro
vassem, ao menos, que t iuhaan
o curso secnudárío regular.
Além clisso, quasí todos eram'
alunos de escolas que até hoje
não recolheram seus arquivos
ao Ministér ío da Educação,
Examinamdo detidamente o ca

so, o Conselho decidiu que,
mesmo que as alegações esti
vesse provadas, nenhum dos
interessados poderá submeter-

Batista Pereira, Presidente do C. D. se a exames finais de qualquer
.-------------.-�--.---------- série sem quo antes regulari-

zem sua. vida escolar, inclusiva
elo curso secundário, porque
a portaria ministerial proíbe,
como dissemos linhas acima,

Ia reaHzação condicional de
quaisquer exames.

I j �O����O.d� �i��:���g���i�
.......------------ SENHORITAS, por verdadeiros

]01& bomba
e novo visor

MÉDICO
Avisa a seus clientes e

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

�
1945 e fixará residência

\
em Sto, Arnaro.

(C "Expurgo)) na

tslováquia
Estocolmo, 20 (E. S, P.) -

li. agência noticiosa alemã in
forma que diversas autorida
des de Estado na Eslováquia
foram demitidas, em virtude
de sua "atitude de hostilidade
ao Estado", segundo foi ofi
cialmente anunciado em Bra
tislava.

Br'irlqvedas!
- alegria dos olhos ....

LIV�ROS ...

Embaixada
de França
Rio, I!) (A. N.) - A embai

xada da França no Rio de Ja
neiro distribuiu o seguinte co

munir-ado por intermédio da
AN: "ao terminar sua missão
diplomática no Brasil, S. Hlxcla.

lo sr, .Jnles-François Bl01110el
deixou o Rio a 16 ele dezembro,

I ('0111 destino a Par ís. Até ehe-

I
gar () embaixador nomeaelo,
sr. General Dastínr de la Vi
giel'€, () sr. Christian Belle,

i pr-imeiro secretário ela emhai-
,

,

xada, permanecera como en-

carregado de negócios da
França" .

-- alegria do espírito .... .,

Eis o que vos oferece, neste FIM DE ANO, a

CAS�\. 43
Pinto. 9 • A

lindos e curiosos BRINQUEDOS C1 preços convidativos.
crianças, e tôda espécie de obras literárias f

didáticas e científicas.

Grande sortimento de
LIVROS para

Irmandade do Senhor Jesús dos
Passos e Hospital de Caridade

(Fundada em 1165)
EDITAL

I �

PREÇOS SEM RIVAIS!
Não comprem seus calçados para as festas de fim

de ano, sem visitar a

«Tamancaria Berreiros»
RUA CONSELHEIRO MAFRA. 41

Clube dos Funcionàrios Públicos
de Santa Vatarioa GRATiSI peça este livro

C.POSTAL,74 "JA90TICABAL EST.S.PAULO

_�õ-_

EDITAL DE CONVOCAÇAO
Ficam convidados os srs. Sócios deste Clube, para comparecerem ii

nossa sede social, na Hua Arcipreste Paiva 11. fi. af'im «le tornarem parte
nus eleições a realizarem-se mo dia 31 do corrente, às 14 horas.

Para poder 'votar, o associado deverá apresentar à mesa a carteira
de identidade social, COJ1J o respcctivo talão do último mês, ou perruu
ncn te (Art. 94, S 5 dos estatutos em vigor) .

Sala: de Sessões do Conselho Diretor do Clube dos Funcionários PÚ
blicos Civis de Santa Catarina, em Flcrianópolis. Hi de dezembro
de 1944.

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

lu COlbelheiro Mafra, 4 e 5 - fONE I.U2
f...tre,. • ,f()mj('iIi�

ENVIE UM CRUZEIRO E� SÊLOS PARA o PORTE POSTAL

UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS LTOA

Convidamos os srs. Comerciantes a
visitarem, em nossa sobre-loja, ii exposi
ção de

SEDAS, com ricos e modernos padrões,
lÃS, próprias para vestidos e casacos,
CASEMIRAS e TECIDOS em geral,
recémschegado5 das melhores fábrica $.
do poís.

'
. ...M'�,.!:,S4':>' .. "Ji"��'�' . , . ,e

'

�:,..- •• ��.����_.-�..,,�.',��.r.,....h••
· 011

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO:'_Quinla .. feirs. 21 ele Dezembro d. t944
�----------�----�--��----�----------------------------------------------------------------------------------------��--��-------------"�

3

----------------------------------------------------------------.�-----------------------------------------l1li :
I

IVida Sotial i
........ . _

ANIVERSARIOS

Transcorre hoje o natalício do
sr, dr. César Seara.

-,..,_

, ,

I cobra está fumando

Conselheiro Mafra, n- 9
os preços e a

.

grande variedade
Brinquedos e Artigos para presentes,

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

Rua
Faça uma visita e verifique

de

na

, ,
Festeja hoje seu natalício a srita.

professora Déspina Spyrides'

Hoje decorre o aniversário do Ir.

dr. Moair de Oliveira, médico ve

terinário.

Nesta data deflue o natalício da
srita. professora Maria das Neves
Lisboa.

I

A srita. Irene Silva, empregada
da Livraria Central, faz anoa hoje.

Ocorre hoje o aniversário do ar.

Marcílio Dias Gomes.

Transcorre hoje o aniverscírio na

talício da sra. d' Alalde Tomaz
Cunha.

VlaJanteu
Relação dos paS9age;'ros que ern

barcoram nTCapital no dia 19, pe
lo avião da Cruzeiro do Sul, paru
P. Alegre: Domingos Bárbara Va'
lente, Helena Goeldner de Almei
da; Willian Preston Rombo, Wer"
ner Egmont Schutt, Constantino
Maffazzioli, Alice de Oliveira Goeld·
nsr e Thibes de Almeida. Passagei
ros desembarcados na mesma da'
ta, procedentes do Rio de Janeiro:
Araci Goulart de Souza, Oacar
Barcelos, Cecilia Morrison Barcelos,
Iracema Barcelos Mochmann, Inez
Barcelos Mochmann, Afonso Celso
Liberato e Joni Coelho de Sousa
Liberato; procedentes de S. Paulo:
Ligia dos Reis Brandão e Manoel
Marques Brandão; proce.ente de
Curitiba: Auto Gonçalves Saraiva·'

L------�------------------------------------------��
----,

..

----------.._---------------������-
Um mártir da

I Para as FES!':'.l\-S-n-E-F-I-M-n-E-A-N-O-,-a--
1i��.t��pã(�IF) _ o Gene- CASA PERRONE
ral de Gaulle durante recente I oferece à sua distinta freguesia o desconto de 10% em tôdas as

viagem de inspeção à região vendas à vista, du r an te a 2a, quinzena de novembro e todo (1
dos Alpes, passou por Lyon, mês de dezembro. Otima oportunidade para adquirir os mais Visitas:
acompanhado do Sr. Diethelm, modernos modelos de calçado para homens, senhoras e crianças, Deu-nos ontem o prazer de sua
titular da pasta da Guerra, e além de camisas, pi jarnes, etc. visita o nosso velho amigo e pre-
do General Juin. Aproveitan- I z.ado

confrade sr.

Má_ria
Matos,

do a sua curta estada naquela Rua Conselheiro Mafra, 17 residente na Laguna.
cWade,oPre�den�do���

.������������������������������������������no prestou homenagem a um Dl

-

I GRATIS 1jovem jornalista de Lyon,

fU-1
O santo do dia •zilado pelos alemães, cujo COf- �t\tsnurz Rua Joa-o PI-Dto n 25'f' (\'I" '" h'l)c- • Quer receber ótim'" surpresa,po foi recentemente ídentí ica- 'I) IY�, �

�

�
� CE f t T d E t d S, Tomé, Apóstolo que o farei feliz e lhe será

do.
.

;:::::) .�.
m ren e ao esouro o s a o de valiosa utilidade? Escrevat-::::.",..,..

"1-
Este Apóstolo era natural da S

I
_=f=::_ !:c:.n- Florianopo IS a: oares, Caixa Postal, 84,

MACHADO & CIA. �I :.; U Galiléia. Era um homem coz-oj o-
.- Niterói, E. DO RIO. I50, mas. tamb"ém, refletido e in-

-, - -- Telefone 1448 clinado para a dúvida. Esta Inclí -

a

�nnTOno PRTOLOGICnS SANTA (AT-ARI"'A nação levou o à imprudlincia de

Uatrl'cula de11 não dar crédito ao relato dos co- !TIapôstolos sôbre a reseur reiçdo '.ieDr. H. 6. S. Medina Ferm, Narbal Alves de Souza Cristo. Ele queria ter a prova pai- cadetesFarm. L. !la Cosia Avila pavel de tocar as feridas causadas
"elos pregos e pela lança. Teve
esta prova. E, desta, forma, a fal
ta de Tomé serviu para confirmar

I a verdade incontestável da ressur

J eição de Nosso Salvador. Depois
da vinda do Espírito Santo, Tomé
foi pregar o Evangelho na Asia_
Os seus sucessos provocaram a

ira dos sacerdotes idólatras contra
êle. Conforme antiga tradição, foi
êle martirizado em Calamina, na

India.

Agênd<llll e Representações em Geral
Matriz: Floricmópo!is
Rua Joêe Pinto, n. 5
Caixa Postal, 37
Filial: Cresciúma

Rua F'lorlano Peixoto, s/n (Edif.
Próprio). Telegramas: "PRIMUS"
Agentel nOI principais munícíptoe

do Estado

Ôüe---;�bàrrrúâ;;·l'_W.
Londres, 20 CU. P) -. "Rudolph

Hess teve uma ctise de nervos. pu'
lou um corrimão e quebrou a per'
na", -- informou em Lcndre» ore·

p6rter da Imprensa Associada. Tu
do, porém, não passou de uma

-barriga" do rep6rter, visto que,
pouco d.poil, a própria agência
desmen*iu a notícia, que reputou
"sem a menor fundamento".

o PRECEITO DO DIA

Exames Anátoma-patoI6gicos.
Diagnóstico precoce da gravidez.

Sôr-o-diagnósticolI
Hematologia
Coprologia.

Bacteriologia
A 1.1 tovacinas.
Ultramicroscopia.
Química sonqu ir.eo ,

Análises de urina.

Moça. complementarista, com � EI:l .i �
prática de contabilidade comer

ciai, tendo trabalhado quâsi 3
anos em Curitiba, oferece seus

serviços. Informações nesta re

dação. V-I

Os dentes são formados de fos
fato de cálcio e magnésio, car

bonato de cálcio, cloreto de cálcio,
cloreto de sódio. Afim de conaer

vá-loa em a:>m estado faz-se rnis
tér utilizar alimentos que conte.
nham êsses sais minerais.
Defenda seus dentes. usando às

refeiçõe., dentre 0& vários alimen
tos, leite, ovos, verdura a e frutas.
SNES.

EMPREGADA

Serviço de trQnsfusão de •• rurue. Vacinação onU-diftérico
(CRUPE) com p�óva de Schick.

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

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

fô brica de rendas

Sanguesugas!
Londres, 19 (SIR) -- Cal

cula-se que" os alemães tenham �sugado pelo menos 200 bill.ôes :

de florins ouro (2 bilhõec de
cruzeiros) dos Países Baixos.
Não se dispõe, entretanto, de

algarismos mais exatos. em

virtude da deficiência de ínfor
mações relativas às grandes

\ quantidades de disponibilida
)n des privadas, que foram con-

1/ fiscadas ou "requisitadas", pe- Ilos alemães.
.

=-.... . ... ...-.....-

para

Comprar na CASA MISCE
LANEA é saber economizar ..

Os exames dos candidatos d ma
trícula na Escola Preparatória de
Cadetes, de Porto Alegre, realizar
se ão no Quartel General da 5&.
Região Militar, a 5, 6. 9. 13 e 15
de janeiro próximo, devendo, po
rém, êles apresentar·se a 4 do rnes
mo mês. São candidatos: Ayrton
Roberto de Oliveira, Heitor Fran
cisco do Livramento Steiner, Hei
lem Cabral. Henrique Adolfo Ma
ciel. Nei Mund e Paulo Tiago Fer
nandes (I' ano), Heládio Olsen
Veiga (2' ano) e Aroldo Machado
Veiga (3' ano).

Precisa-se de um, que conheça perfeitamente Teares au

tomáticos systema Zc.h r; , de Plouen.
Lugar de futuro, com bom ordenado inicial, moradia

grátis. Cartas para Caixa Postal. 2661 São Paulo.

Forn ituras e utensílios para ouríves e relojoeiros

TIRADENTES 7A

Balanças para oficinas - Para brilhantes -- Laminadores
Ternos para relojoeiros - Banhos para dourar e pra

tear --- Cordas, vidros para relógios, etc.
Preços e prospectos com a CASA MASETTI
Rua Sem ir.ár io , 131 "- 135 - São Paulo.

Receba G RATIS
(BonHicação de fim-de-ano)

O CRUZEIRO, A CIGARRA,
O DETETIVE ou O GURf

juntamente com 12 meses do jornal de maior
circulação no Brc sjl :

o JORNAL
Procure hoje mesmo o agente:

PLÁCIDO MAfRA
Rua Felipe Schmidt, 34

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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C) jogador Borba
foi baleado
S. Paulo, (Pelo correio)

O jogador do S. P. R, Borba,
foi agredido a tiros, quando
deixava um baile na avenida

DR. ROLDÃO CONSONI Santa Marina, num dos arra-

CIRURGIA GERAI, _ Al,TA CIRURGIA _ "!OJ,ll:STIAS DE SENHORAS _ PARTOS ?aldes .da cidade. O referido
Formado pela Faculdade de Medicina .da.Universidade de .Slío Paulo, onde foi [futebolísta teve uma desaven-

ASt\��rr;j� �� �'�%i��g�no: �i�ss�Uí��es:"l:r�;;;:;�o�od![::doA�p:g.o;�7ei.�6fcte;,0·rtns, Iça
com um desconhecído, que

próstata. bexíga, útero, ovâríos e trompas. Varícocele, hidrocele, vacizes e hérnia estava acompanhado por duas
CONSULTAS: .

..,

d...u 2 às 5 horas. à Rua Felipe Schmklt, 21 (altos da Casa Par-aíso). Te!. 1..598.

,moças,
e que estivera no bai-

RESJDlllNCIA: RAU-:�TE Júnior, 179; Tel. M764 le,: Os motivos da discussão

jl1ao foram apurados. Após tro- I
Dr LAURO BAURA ca de palavras, o desconheci-

e II do sacou do revólver e fez vá-
II1speclall8ta em Doenças de 8enho- rios disparos em direção a

.a� - Vias Urlcnárlas. B b
Curso de especialização de Glneco-

01' a, que foi atingido por
'agia (doenças de. Senhoras) com o um projétil, na coxa direita.,Professor Moraes de Barros, da Fa· Várias pessoas, que se encon
culdade de Medicina de Silo Paulo. travam no baile, ouvindo os
Tratamento eapecíalízado, médico e estampidos, foram ao local,círúrg'íco, das afecções do aparêlho
genital feminino <Utero. ovâríps. O n d e encontraram apenas
trompas, etc.). Borba caído, enquanto que
Cura radicai dae Inflamações dot seu agressor tomou rumo igno

anexos (Ovár!os, trompas), sem ope- Irado. Borba foi removido pa- I
-ação i. Tratamento de todos 09 dís-
túrbios da menatruacâo e da I!llterlU. Ira o Hospital de Clínicas, on-

dade. de se encontra internado.

INDICADOR
---

MÉ.DICO
DR. GEBHARD HROMADA

Especialista em alta cir úrgia e ginecologia
Hospital "Miguel Couto"

IBIRAMA (HAMÓNIAl - Santa Catarina

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso ie Aperfe ícoamerito e Longa Prãttca no Rio de Janeiro
",'CII'II�ULTAS - Pela manhA: 41arlament0 du IO,30à.12 hs , à tarde excepto ao'
.."..doo, d"" 111,30 b 18 hora. - CONSULTORIO: Rua JoAo PI_to .. 7 • ..,.,...do -

;:t',." .. : 1.4111 - Reooldênc1l\: Rua l're8ldente CODUDho. 'Js.

DR. SETTE GUSMÃO
CHEFE DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CEl\'TRO DE SAúDE E DO

HOSPiTAL "l\�n1'::U RAMOS".
CUl'SO de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz Gonzaga, de S1\o Paulo - Ex-esta
.;:iário do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex·médko interno do

Sanatório de Santos. em Campos do Jordão.
CU/OCA GER1\l, - DJAG:'\óSTJCO PlmCOCE �', 1'R."''J'A�rE;\,'1'O J;�SPECJALJ7,AOO

DAS DOEXÇAS DO AI'A-q.ll:LHO HESPIRATóRIO.

OPERACÃO I H JACOBOEUS
C(l:\'SULTAS: Diàriamente, das 3 às ti horas. CONSULTóRIO: Rua Vitor Meireles, 18-

RESID1'::NCIA: Rua Esteves Júníor, 135 - 'I'el. 742.

�l��ado ��c�a��ac. ��!�õ�u�e����a� I
t�, Interno do Servico d� Cltntca Médica do Professor Osvaldo Ollvelra. médico 00

IDepartamento de Sallde
el,rNICA MIllHICA - Moléstias Inter"". de adultos e crtllnçaa. eONSUI,TORIO

• HIIlSIl)Jj)NCIA: Roa t'<lUpe S"hmldl n. 38 _. Tet. 812. CONSUI,TAS - Oaa UI b 18.

DR. ARMANDO VAl.ÉRIO DE ASSIS
Ou.. Serviços de Clínica Infantil da Assistênda Municipal • Hospital

de Caridade

CUNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSUl,1'óRIO: Rua Nunes Machado, 7 (Eillfíclo S. Francisco), fone 1.444

Consultas das 10 às l� (' das 14 às 15 horas
RESIDENCIA: Rua Marech» l Guilherme. 5. Fnne 78;1

CLíNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de S.lfi]IJs do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇÕES URO-GENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmídt, 46
RES.: R_ Joinvile. 47 - FONE 1648

DR. ARAUJO
Asststenre do Prof. Sansnn. do Rio de Janeiro

ESPECIALISTA
Doenças e operações (l'OS OLHOS, Ot:VIDOS, NARIZ e GA.RGA:\"fA

Cirurgia moderna da GUELA DE LonO, <lo LABIO LEPORI'NO (lábio e céu

da bôca fendidos de nascença)
Esôí'agoscopra, ti-aquêoscopía, broncoscopia pal'a retirada de corpos estranhos. etc,

COXSl'LT1\S: das lO às 12 e rias 15 às 18 horas
Rua Vitol' Meireles, 24 - Fone: 1.447

AUSENTE

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schm idl, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259
RESIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

INSTITUTO DE DIAGNóSTICO'
CUNICO

DR. OJALMA
MOELLMANN

Curso de Radiologia CUnica com o dr.
Manoel de Abreu Campanarlo (810 Pau

lM Especializado em HigIene e 8at1d�

póbllca. pela UnITersldade do R1<> de Ja·

;ll'oT"mndo pela UnlTersldade de Genebra

Com prãtíca nos bospitalll europeue
C11n1ca médica em geral, pediatria, doen

was do e1atema ner'f'080, aparelho genito
urlnArlo do homem e da mulher

,tu<wt8tf!. Técmloo: DR. PAULO TAVAR:Il8

nsu-o•.-- Gabinete de Ralo X - Electra

�.a!'�t1ografla cUnica - Mi!tabollsmo ba·

"i!.J - Sondagem Duodenal - Gabinete

�'" tteloteraplll - Laboratório d:e mteroe

ropla e análise cttmea. - Rua FeI"llaD.do
lIf�chado. 8. Fone 1.11),'5. - J'lor1anópoU.

Tratamento moderno da blenorre

lrIa aguda e crõntce, em ambos 08

sexos, por processos modernoe sob

contrõle endoscõptco - Uretr08copl.
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSUL'1'AS: - Das 10.30 h 1:1

noras e das 2 às II.
Consultório - Rua Tlrlldente. 14

Fone: 1,663.
Residência

(Sobrado).

DR. REMIGIO
CLtNICA .:tDICA

MolNi:1u Internu. de Senhora. e Crl

ATiÇa» em Geral. CONSULTORIO: Rua

�'eJ1pe 8chmldt - Edlf!cl0 AmB1.a ·Neto

I'one 11192, 9 àI 12 e H is 17 horu. RE
8JD&NClÃ: J Largo Benjamin

Con.tante. 3

RUI Ttratlt!nteII 7

DR. AURRUO ROTOLO
Médico - Cirvriio - Parteiro

RAIOS X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose
liilrnonar. úlceras gástricas e duo·
'euais. câncer do estômago, afe·
ôes das vias biliares, rins, etc
\plica o Pneumo-torax artificial
Jara o tratamento da Tuberculosf'
'ulmonar - Tratamentos moder-

DOS e efic.azes desta moléstia
';ompleto gabinete de EIetricidadf'
nédica: Ondas curtas e ultra.-cur
RS. Raios Infra-Vermelhos e Raie�
Ultra Violeta. Infrazon-Ter8pia
Consultório: Rua Deodoro, I

esquina Felipe Schmidt
Uu , h 12 brs_, e daA 14 ... 17 br,

r.l.t1),Q. \.61'

Dr. Newton d'Avlla
Operações _. Vias Urinarias -- Doen
ça" dos intestinos, réto e anuI
-- Hemorroida.. Tratamento da

colite amebiana.
Fisioterapia -- Infra-vermelho.
Conault: Vitor Meirelea, 28.

8tende diariamente à. 11.30 h•. e,

à tarde, da. 16 h•. em diante
Resid: Vidal Ramo., 66.

Fone 1067.

DR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGAO

(",..,.refa e OrlopecJla. ClfIIJea e�
Ito tm'!tL Parto. • 4oe.c- 4. MBIloru.
CONSULTÓRIO: R. João Pinto 1 Did
�l'!'l"<)'!>nt" da. 111 ... 17 horu, RJIlSlDP.
cu,;�... �.,., .., '�1".

Mensagens de
bôas- festas
Rio, 20 (A N.) - Como nos

anos anteriores, o Depto. dos
Correios e Telégrafos tem à
dtsposíçâo do público 'várias
fórmulas de mensagens de
boas-festas e ano novo. Em
qualquer agência postal-tele
gráfica, o público, embora dei
xando escrito já seu telegra
ma, o mesmo só será entregue
ao destinatario no dia de Na
tal. Essas mensagens estão
sendo recebidas para que não
haja atropêlo ele última hora,
facilitando, dessa forma o tra
balho de administração.

Cães
enü-tenques
Os cães rnn is ferozea e mais

adestrados utilizados nesta quer
ra foram, sarn dúvida, os {(an

titanques» , ernpr-eqo.dos pe lo s

russos para conter a ofensiva
alemã. Na frente de Kalinin,
grande número de cães foram
lançados contra os tanques ini
migos, corn o propósito de sol·
tar s ôbre os mesmos a bomba
que levavam no boca Feito is
so, fugiam rapidamente para
escapar à explosão Numa dessas
ofensivas, foram destruidos pe
los cães nove tanques pesados e

dois veicu los couraçados _ Esse
gênero de ataques, porém, foi
suspenso em virtude do grande
número de animais que pere
cia.m.

Tenente Olivério José de
Carvalho Costa e Hílda

W, (amargo Costa
participam a seus parentes e

pessoas de suas relações o

nascimento de seu filhinho
PAULO·ROBERTO

Lajell, 6.12-1944.

3 v•• 3

Ecos ...
Certas regiões do mundo lIe

tornaram famosas pelo eco, que
repete dezenas de Vezes um rui
do. Em Woodstock Park, pr6xi.
mo de Oxford. o eco repete vin.
te vezas Uma sHaba. O eco mul
tipIo crue se verifica num dos
subterrâneos do Panteon de Pa-
ris transforma uma simples
pancada num tiro de peça de
artilharia A "Llaimh-binn" ou

Caverna da Música � o nome

duma Caverna quase (1 fIôr da
gua, no fundo da famosa Gru-
ta de Finga!, donde se escopo
uma melodia harmoniosa toda '0 filme
'vez que as águas penetram na

abertura. U,P't dos ecos mais ex.

'Í'{aordinárfos é o do castelo de
Stmonetta. nas proximidades de
Milão, que repete sessenta ve·
zos um ruido bastante forte,

Icomo, por eXemplo um tiro de
pistola.

LOJA DAS CASEMIRAS I
Se V. S. comprar os nossos I Elestecidos, ficará satisfeito, por-

que inegavelmente, mante-
mos um estoque completo e

original, a preços acessíveis,
Loja das Casemiras, rua Cons.
Mafra, 8 ..A.

Vença a intensidade do calor, ,

sem quebrar a linha da elegância] ijj)�i!.';"".
É grave êrro Você admitir que o calor ex- rt

cessivo possa justifica-lo por cruzar as ruas da
cidade em desalinho, descuidadamente trajado,

Você esquece que o verão não é inimigo
do decôro ou da elegância.

Especialmente agora, quando a ALfAIA
TARIA BRITO, recentemente aberta, está exe

curando. com notavel perfeição, ternos leves,
cômodos, distintos.

CARTAZES o DIA
HOJEHOJE 5a.feira

CIHE )

A's 5/12 e 7 3/4 horas. (Horario de Verão)
Sessões Elegantes

CENTURY FOX apresenta o fi me
do ano:

Paixão
20TH mais empolgante

Oriental
(China Gir])

I
com Ger.e Tiern�y, George Montgo�ery e Victor Mc Laglen.

I
Como uma pantera ela lutou pe.la l i her taçãn da pátria e pelo

homem que conquistou seu coração
I

A ARTE DO PASSADO (Nac. Caop.)
I ATALAIAS DO ARTIGO (Short Colorido)
i A VOZ DO MUNDO (Atualidades)

Preços Cr$ 3,00, 2,00 e 1,00 • Imp. 14 anos».

(lHE (CI-MPERIAl)
A's 7 3/4 horas

(Horaria de Verão)
surpresa do ano! A .histÓria de um fantasma patusco,

que topava qllal"lcler parada:

A
.. somb�a amiga

com Wllltam Holden, EllffJ Drew e B, ian Donlevy
CIRCULAÇÃO DA A'GUA (Nec Coop.)

O MATRACA VAI A PF�SCA (Desenho Colorido)
Preço: (único) 2,00. Imp até 14 anos

sofreram, amaram, odiaram e mataram ... e o mar era o
im�nso cenário de suas p3ixões:

Um barco e nove destinos
com William Bendix e Tallulah Bankhead

'''' U�F ass.o�,bro �ramático ! Domingo,
..�o Odeon e Im?:r�al

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO-Quinta.felr8, 21 de Dezembro de t944
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5

1.- , 1 uOçAS Precisa-se de
1... duas, sendo

Não compre sem verificar os preços �:::b�l;i��t;i�!:;�;���:�:
do grandioso N ()vo 80rti rn en to recebido pela I

r:a,1:��:fEp:�::���:d���.:;
TERRENO �:n:s���na���
Av. Mauro Ramos, com 15,50
de frente por 40 de fundos.
Preço: Cr$ 12000,00, Infor
mações, na rua Emílio Blum, 13

v .·1:i

Hatal !. ..

Ca Rornanos I
sa

Apresentamos:

--

baixos

Telefone 1288

GELADEIRA
Vende-se uma, elétrica, de

1,20 x 1,60, funcionamento per
feito. Ver e tratar no Bar S,
Pedro. 30v.14

PROVURA ..SE ��r: ���a
gar , de preferência no centro

da cidade. Para casal sem fi
lhos. Intormações nesta Reda

ção a ]. M. S, 10 v. - 8

Ra''''dl-o !'Iesta redação se

informa quem de.

seja comprar um aparêlho de
rádio, se possí vel, de marca

"Philips".

V d ótimo
en e-se prédio

na rua Conselheiro Mafra por
300.000,00. Tratar com A. L.
AI ves, Deodoro 35.

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

Rodiers - Tafetás - Organsa ... Chantung - Sedas em cortes - Gabardines
- Jersei aveludado para vestidos, em muítas côres - Peter-pans - Bôlsas

� Mtias -- Sombrinhas e muitas outras novidades.

Preços exlremomente
Rua Conselheiro Mafra 26

l�fJl:a:jr:,
A �lFILlb ATACA -r(1)U o UHGAN1SMO

� Fí!tsdo, o Baço, o Coração, o Estômago. OS
I ulmões, a Pele. I'roduz Dôres de Cabeça, Dôres
nOR OS80S, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-

belo, Anemia e Abôrtos,
lnofensivo 80 organismo. Agradavel

corno um licôr
O ELIXIR 914 está aprovao o pelo D,N.S.P. como
auxiliar no tratamento da sums e Reumatismo

da mesma origem
F fiLAM CELEBRIDADES MÉDICASSobre o preparado ELIXIR A composíção e o sabor a.

.914. devo dizer-lhes: sempre gradavet do ELIXIR «914. re
que o tenho empregado, em comendam-no como arma de
cs casos de lndreação apro- facl! manejo para o públicorriada (sffills �m varias de

I
no combate á síülts, qualída

suas mst.Itestaçõee) os resul- (le. que frequentemente a-
lados têm sido t!!ulsfatorlos, oroveíto no Ambulatorlo da

! S 'UDE D lá 'm·1 'IER pois são rapídos e duraveis.! Maternidade de Santa Maria.

Pl l � jll l' Ln.· J, .

• Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy.

Sin:;;;dO
.

N_ das Empresas delNos doiS lad� da Linha Cerzon
_ u -

..
- Londres, 18 (S.I.P.) - O jor-jMetropolitano foram presos, I

Navenacéo l...arl.lma nal :'Churc� Times", �rgão da

I
Efetuam-se prisões de oficiais CASA MISCELANEA d'

.

,

"'11UPÔSTO Sl\1)]L1L
. Ig:r�la 1\ng:llcan�, pl!blIcou ,um polo:r�,eses em ,toda a �'�gião de buídora dos Rádios R.

iatri-

O "Sindicato

NaCion,al. C.las.
�Jm:presas de Navegação Marí- ar. tl,pO.

sôbre as le�açoe� entre ,a

I LUbl.
In. As ordens e:n�tIdas p�- Victor, Vávulas e Discos

C. R��
tima", com sede na Avenida Rio Branco, n. 46, terceiro andar, �oloma e os Sovíets. Esse arti- lo _chamado Comité Polones C. Mafra I 9

.!� salas 'n,s. 4 c fi, no Rio de Janeiro, adaptado ao regime institui- g� que teve ,grande r�percus- estao sendo exec�tadas pelo ----

<lo pelo Decreto-Lei n. 1.402, de 5 de Julho de 193�, tendo seus s�', f!1Z natal que a ,�tltude do N. �'.W. D. (antigo ,G. P. U.)
Estatutos aprovados pelo lDxmo. S111'. Míníetro do Trabalho, e��l,clto e _?as aut.olldade� so- SOVIe�l?O" - a- p�l:�Ia rus�a.
Indústria e Comércio. conforme Carta Sindical assinada em,�letIcas esta expr,es?a nos. fatos As dívísoes d? Exércíto Metro-
'''''1 d ío rl 111 ,I"

.,

f' , I'
I elatados da Polônia. O Jornal, , . ,

,,\J e 111alO (e �I"TL, comumca as 11'111:3-S e empresas que exe -

cít t· 1 int polítano da Polônia que aju-
, .,., _ ,"" •

r 1 a em Dar ICU ar segUIn es :
cem a categoria lee�'l10nllCa 'na;�ga�aol�14a5ntd'l1ll�d' que] o 1111- incidentes: "17 de Agosto _

daram a c�pturar wuno, Lwow
posto sindical re at.ivo ao exe1'ClClO (tE' �, , . evi o pe os em-,E T l t d h e outras CIdades polonesas fo
pregadores, deverá ser recolhido ao Banco do Brasil, suas su- enmtr'e a1r7nopo50' o os

f
os omedns ram desarmadas, Mais de 'dois

. ,.
' , �

d J
.

, e anos oram e-. .

cursaIS �Il !lgencIas dUra!llte �8rox��� �nesC e t��lel:O, �e- portados pelas autoridades so-
mIl e, �u�nhentos homens en

gU�ldo cl!spoem os arts, 070,. e, , a, onso}c açao
o
as

Iviéticas; 20 de Agosto _ Em ire ofIClalS e soldados, foram
\Jels do Trabalho, aprovado pelo Decreto-LeI n, 5.4.02, de 1 de I Tomas dI' d 1 I d levados para campo de concen
nl'aio de 1943 e respectiva tabela consta:nte do rurt. 580 da 1'e-, Govêr;�1�o�on� eg� ? �ca � tração de Majdanek, que era

fr>'d C 'l'd
- es OI pleso d t' t,"fi a onso laça0.

_ J, . deportado para lugar desco- usa o an enormen e, como

,

As empresas de�e:ao procu:'ar Ias gULas de reC�,�hllU€nto nhecido. 21 de Agosto _ Em campo de morte pelos nazis
d? Imposto 11� _DelegaCIa elo Il�Srt.It"to de �pos;ntadoHa e,.Pel;- Biala Podlaska as autoridades tas". Em toda a Polônia nos

soe� dos Mantll110S, na �ua � elIDe) S('hm�ld�, -,-9, �m Fl,ollall�� soviéticas prenderam o Co- dois lados da Linha Curz�n, os
lohs; rua Dr, -.�aul'o 1\1u.ller, 89, etl1.1 naJaJ, 0\1 lUa Dl, Babl- mandante do Regimento 34 do homens são mobilizados paratan,ga',l1, em S�� FranCISCO.

. ( E�ército metropolitano Polo- servir no exército russo, com a
RIO de Janell 0, 11 de dezembro ��e.H.l4!:,.. nes. O major Kowalewski, e o postergação de todas as con-,\ 1"11 o Dla� d� ��ocha Comandante local do Exercito vencões internacionais10 SecretarIO "

._- _--_", _-..__ - -__._-.- - _ - --.".

l'HE LONDON & LANCASHIRE INSURANC1IJ

SEGURO�
THE LONDON ASSURANCE

COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL�
COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"

,

Representante: L. ALMEIDA
Kali Vida) Ramo., 1.

Seja
•

sua propr'la
� EN�ERI\IEIRA

II

'HtCI'I!SSa ii 8 cHfrc 10 Illlllhercs:

Na adolescencia, na

Idade adulta, na "idade
critica" I as irregularida·
des no funcionamento do

Regulador, tônico,
entí-doloroso, A SAUOE
DA MULHER representa
uma garantia de nor

melldede para a seude
feminina.

organismo a<arréta;J para
a mulher uma infinidade
de dores e contretem

pos, Ha, porém, as que
se libertam disso: são as

que usam A SAUOE DA
MULHER.

A SAUOE DA MULHER
é o remédio que traz no

nome o resumo de suas

virtudes.

�'-"�I. _..,;__.... ' __��..,._ ......._ ......_.__.__ ,

F'ARMACIA ESPERANÇA
40 Farmacht.leo NILO LÃ UI!!
Hoje • ama:abA eerl ......preteri"

IPH«ti ••_a" • .-ru .m.. - Bomeor""" - r� -

ArtII'OI II. borraoJua<

.......... • tuM IIl1i!terTuOl. .0 ""*� .....

TE HA JUIZO Empregada
Precisa-se de uma, para cozi

nha e pequenos serviços domés
ticos. Bom ordenado. Exige m

se referências. Rua Visconde de
Ouro Preto, 2 (sobrado).

AI sala e

ugam-se quartos,
cem entrada independente, com

ótima insta'ação sanitária. Tra
tar na rua Vitor Meireles, 42"

5 v .. 2

SALA Alu çu-se uma,
para escritório,

na rua Deodoro, 23. In íor
mações no local. 5 v > 2

Copetre Família
de tratamento

I
precisa urgentemente de uma,

nal"Rua Bocaiuva, 16, Paga se

bem, 3v·2

II Quer vestir-se com Iconfôrto
e e'egância?

Procure a

ALfAIATARIA
MELLO

TEM stru.rs OU REU

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO-

II escolha o seu figurino.
Rua Tiradente 24

PULAR PREPARADO

LIVROS' NOVOS e
USADOSfi

o� l. tOSA
�UA l)EODÔ�O,33
,fl0I2IDttií�9L1S ,

COMPRA e

VENDE
•

Idi"'maB por.
tugU�II, espa·
nhol, francês,
inglês, etc.

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

vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade·;' Rádio, Máquinas, Mo·
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri'
r.ultura, Veterinária. Contabilidade,

Dicionárioll. etc. etc.

ALVARO RAMOS
CIRURG lÃ0-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18
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v. Síc. enconlrará nas

Ca$a$ .e�n.aQ1.bucaQ.a$
os

Precos
J>

mais modernos
fixos

padrões de evoile tecidos -

para prata
Côres firmes

, .

propnes
-----------------------------,

Florianõpolis 21 de Dezembro de 1944

Declarações do sr. Inthol1Y Eden
Londres, 20 (U. P.) - An- nação, devendo o desarmamen

thony Eden respondeu, hoje, I to dos guerrilheiros ser adiadc
nos Comuns, a uma série de até o restabelecimento da 01'

interpelações, passando em I demo Referiu-se Eden também
revista a política exterior de à situação da China, prome·
Londres a situação ínternacío- tendo que tudo seria feito para
naí em conjunto. Falou espe- aumentar o fornecimento de'
cialmente sôbre a Grécia, como matérias às tropas de Chiang
era de esperar. Um deputado Kai-Shek. Isso (disse) era em
r-uís saber se tinham entregue grande parte uma questão de
suas armas as fôrças do cha-I transportes. Entre outros pon
mado grupo "Edes", perten-] tos mencionados pelo sr. Eden
cente à direita. A isso Eden I merece destaque o que se re

respondeu que o comandante fere ao pacto tranco-russo. C
dos "Edes", general Zervas, se govêrno britânico aprovou se
mostrou disposto a cumprir as melhante pacto, mesmo ante,
ordens do govêrno. Fora fixa- de se iniciarem as negocíaçõe.
da uma data para o desarma- entre aqueles dois países (dís
menta tanto dos "Elas" quan- se). Porque, do ponto-de-vista
to dos "Edes", mas antes do britânico, êsse tratado não co
dia fixado haviam irrompido lide de forma alguma com &
as desordens que atualmente projetada organização mun
ainda continuavam; e assim, dial: antes, é mais um laço en
f2cará desfeita tôda a combi-

I

tre os dois aliados europeus.
Instituto de Aposentadoria e Pen<;õ�s dos Industrtãrtes

Serviço de Obrigações de Guerra

o I A. P. I. avisa �o: :eSusOasseciados que os rnepes �
de selos de obrigações de gUB"ra, já integralmente preen

I

chidos, serão trocados pelos títulos definitivos (BONUS DE
GUERRA), a partir de 22 12/44 na Delegacia local, na rua

Felipe Schmidt, 11. 5, das 8 às 10 horas e das 12 às 16 ho
1'<1", em todos os dias úteis. Devendo o serviço ser encer
rado em 31/12/44, pede se o imediato comparecimento dos
interessados. IDÉCIO REIS, Delegado do I. A. P. I.

Os nazistas
levados de roldão

Domingo, Simultâneamente, no

RlTZ e ROXY, Jean Artur e Joel
!'vlacrea em; ORIGINAL PECADO

NUNCR EXISTIU IGURL

(IA. DE CIGARROS

'SOUZA CRUZ 0,80
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