
Nova Iorque, 21 (D. P.) xemburgo seja ainda fluida. rec, bldo :.;::; novas divisões, !lalla investida poderia, concebi-
É ao sul da Bélgica e no Lu- Uma patrulha norte-america- trentc ocidental, na época de vclmcme, ter salvo

.

a Aletna
xemburgo onde a ameaça ale- na, que enfrenta o centro da Natal. Não s€ pode tratar, ele' nha da derrota. O esfôrço de
rnã é mais séria, a julgar pelos investida de von Rundstedt, modo llPI!111ml, Oe um ec:gota-!llnndstedt. poderá, na melhor
<despachos da frente. Os nazis- conseguiu atravessar nova- mcnto aliado, que, sor ia í'avo-] ;,lpói"se para os nazistas. ape _

tas parecem estar nas véspe- mente o pequeno rio ao sul de, rável a um contra-ataque em' nas retardar algum tanto a
ras de uma irrupção .em alta Btavelot. Vinte e cinco tan- larga escala. Pode o mesmo I eh'] rota, \11<13, mesmo isto, não
-escala pelo território belgo- ques e carros irromperam por prejudicar cercos planos alla-] 6 certo.
luxemburgues. O ministro da .obstáculo norte-americano er- elos imediatos, mas não é, de I *

Guerra dos Estados Unidos fez I guído na estrada na área de modo nenhum, comparável às

I Washi.lJgton, 22 (D. P.)
declarações à imprensa sôbre Luxemburgo. Uma unidade ambições rlft última investida As antorrdades militares desta
.a atual contra-ofensiva ale- ! norte-americana perto de Mal- de Lurtcndorft. ,'1'; 191R. ; nl1(\- (,.., "ii �·l dizem que os alemães
mã e disS€ que, nesse supremo:medy mencionou a destruição
esforço, von Rundstedt joga I de 28 tanques alemães, até
perigosa cartada, que poderá, agora, só em seu setor. Prisio

�ma vez perdida, apress_M o ineiros nazist,as declar!Ln: que �
Ílm da guerra. "Os alemães --', contra-otensíva germaruca VI

-continuou o sr. Stimson - vi-; sa "dar à nação alemã Aachen
sarn preltmínarmente anular o' como presente de Natal". Ao

avanço norte-americano pelas mesmo tempo, dizem êles que
-planícíes de Colônia e a bacia ivon Rundstedt está planejan
do Sarre. Mas é preciso levar do obter terreno suficiente pa
em conta que os alemães têm ta fazer recuar seriamente ao

de enfrentar, a qualquer mo- campanha norte-americana e

mento, a ofensiva Tussa de in- impedir a ameaça ao solo pá-
verno, onde quer 'que ela sur- trio alemão por tempo conside- Ano XU I Florianópolis - Sexta-feira, 22 te Dezembro de 1944 I H, 9277
[a, no íéste". rável.

.

I
• •

�:;:����;J�e:J�eq!e� �.f��;:��:�:1! {��i�;���;�� Quando o ({defunto» perguntou se chovia ...
ofensiva alemã está marchan- rís uma atmosfera de franca RIO,22 (A. 'N.) - Há VáliOSI mem, que eondusia um caixão bém ao eugenhelro para levá
do para o ocidente, com cres- agitação. Também a juventude I anos, ocorreu, numa rodovia de dp tlcfunto, vasio, à cabeça. És· los até a cidade. Quando chegu-e
cente velocidade. Tanques iní- francesa partilha dêsse entu- Barcelona, na, Espanha, uml

te pedlu que se lhe permitisse vam a esta, o raplllz, que ia den
migos se apresentaram em zo- siasm.o guerreiro, pedindo ar- caso singular, u úual aeaba de emharcar na caminhonete, de- iro do caixão, resolveu, de síI1Ji..
nas, onde, ontem .à noite, .aín- mas para lutar contra os ale- ter repetição em

santa.rreresu'l
vído it chuva torrencial que to, pôr o braço para fóra e per..

da não se ouvia seu ruido. Du- mães e oferecendo seu braço Espírito-Santo. Segundo des- caia. O eugeuheíro concordou. guntar se ainda chovia. O.S doi�
rante as últimas 12 horas, 11 para as indústrias de guerra, paehos daquela localidade, um I IJog'ü depo ís de ter subido no I passageiros, tomados de grau
novos tanques foram lançados , Êste clamor despontou Iogo dos engeuheíros, que no mo- carro, como chovesse bastante, de terror, saltaram do veículo,
pejo inimigo, os quais tiveram I que foi conhecido o movimen- mento constroem lima ponte o condntor do cadxão resolveu! que ia em grande velocidade, do
lugar a sudoéste de Saint-Vi- 'to militar de von Rundstedt. nas proximidades, quando "01- deitar-se no interior do mesmo I que resultou um ter morte íns
·th. A largura da frente da. ar-: Contudo, são remotos. as possi- ta "a, dn traballro para o centro e fe{·há·]o. llInis adiante,' dois I tantânea e o ou.'tro sofrer fratu
remetida alemã para ocidente bilidades de que essa partící- (la cidade, encontrou um J)()-, outros indivíduos pediram tam- ra de ambas as pernas, .

é de mais ou menos 40 kms. I
pação na luta seja permitida

.

�tevelot está sendo disputooa,p:las autor�cl�des aliadas, de-IBBnito tocava violino e Uornélia -dansava Perdas doseste mo�ento. "Esperamos q�e. vído ao quasl total estado de .

:>,' .) c > •
.

..
• ,. .

_
•.

os alemaes Ianeem todo o p6-. desarmamento em que se en- . ]l,�H(A, .. 1 ({. ,I.) - (� Julgan",en!o tle Tanz.l, uma cIIat� norte-amerICiJ"08so de sua ofensiva, já que vã-I contra a nação francesa. ra de .�o miO� �llW e dll�sanua ln'()ÍlSSJ�llal, con!llluou a �traJ!' .

.' 11.
.

rias de suas divisões não avan-
.

grande multhlão ao. 'I'ríbunal Ilude esta, sendo [ulgada. E eYI- Washington, .22 (U. P.) - Q
caram fícandoà espera de su-

,� dente que tôda aquela massa de povo espera ansiosamente ou- i Departamento da Guerra inter-
.cessoé. Londres, 22 (U. P.) A vlr alg« sôhre sua vida a

..
IDOI'OSII com JIUSSOlill.i. Cornélia Tan-,

mou que. as fôrças terrestres
'. agência Tralllsocean, ouvida zi, {{ue declarou tt'l' dunsafl0 para Benito, enlluanto êle tocava norte-an;rericalllas, que lutalu

Paris, 22 (D. P.) _ A ofen- nesta capital, nega as notícias ,iolino, é 8110nt.ada ('omo eoIllhoratlorn com () illimig'o no qua.J

Ina .EU�.úpa,. tiver.
am 57.775 bai

siva alemã esta adquirindo o de qne soldados alemãBs teriam (leu auxílio (' illlorrnat}õ('s. ('aso seja ('onfirmada a acusação, xas durante o 'mês de novem

�aráter de irrupção, em gran- fuzilado prisioneiros norte- {_'ol'oélia será ·sel1tenl.'iada à morte. () luhog'udo da dansaril1a bl"Q .passado, . el1evando assim
de escala, na área da cidade americanos. Rretem4e a agên- levou ao ü'illUl1al.um Uno da cliente, o qual continha um ve:r- para 258.124 o. total de baixas

fronteiriça de ·Sa:int-Vith. Va- da nazista que semelhantes so, flue diz: "O arco está l)(}sto l'al,sotHcamente sôhre meu eo- desde o dia dainVl.lsão. Ao mes'"

gas e mais vagas de tanques afirmativas estariam. sendo di- :ração e m·eu t:érelwo. Quem me tlará }IeijoP'. As testemunhas. mo te1llPO .anUlnciolJ que a COll ...

nazistas atravessaram a froll- fundidas para acirrar o espíri- do caso são llÍntOl'es e escultOl'es, em g'c-ral. !.Alg'umaS' (Ielas·afil'- vooação de CíVLS pa:ra as filei
teira, lançando-se contra os to combrutivo das tropas alia- rnalm flue frequentemente Cornélia era yistll em companhia de. ras do, Exército s'erá aumenta-
aliados. Numerosos (deles fo- das. soldados a:lemã'f's e :flue também este"e em companhia de 801· da de 60 a 80.000. home.ns du-
I'am aniquilados pelos canhões

,� dados aliado'" após a lihertação tle Roma. ra:nil:e os meses de janeiro e fe�

��;���iE:����:,�:E �i:�:�i��L:!�' d���t:���; n--N-OVR OFENSIVA RUSS·lll��:�f�;f!;1-;;�eh�::��avançando com .crescente ve- pelos norte-.amencanos, os d�s- M JI de seus efetIvos para as forma-
locidade, seguidas pela élite p�chos .envIados da_ frente I�- LONDRES, 22 (U. P.) - Mais de cem mil homens, na1ções terrestres. Ag baixas esfa-:o
da infantaria m�rizada de

I ;llcam flue.
os aJtemaes contl- frente oriental foram jogados COJ1tl�a as Linhas alemãs, 'Illa Hun-

! dunidenses durante o mês de
von Rundstedt. MaIS para o ',mam seua:;anço. O corresp<;n- gria. As primeiras notícias sôbre a nova ofensiva rUlssa dizem novielllbro estão bem divididáS:!
ítul, outras pontas-de-Iança es- d;n.te da_ Rede Azul, con�eclda ser a mesma de fantás,uca,s proporções. Já foram qU€lbradas a;s mortos, 8.259; feridos, 4�.330;1
tendem-se pelo Luxemburgo, radlOf.Olllca norte-amerwana, posições alemãs entre o lago Balraton e o D3inúbio, onde a at- desapárecidos, 6.186.
cujo rádio ainda não voltou informou esta tal1de que os na- mo.sf:era está carregada de cheiro 3icre da gasolima e da poIVo-
ao ar. zistas, em� sua investida pelo ra. Apesar disso, diz um despacho qtOO o LUI10,r dos comb3ites

• Luxemburgo, já atingiram um tende a 3iumeThtar .llestas próximas horas, de'vido a,o extrao'l'-
Londres,' 22 (U. P.) - No- ponto próximo da fronteira (Unário poderio co.ncen<trado pelos russos p3ira dobrar, defini

tícias difundidas da frente pe- belga. Outro despacho de Pa:. tivamente, a espinha dorsal da 'Wermacht na HUlngria. At.é o
]0 correspondente da CES re- rís, de cunho oficial, informoo presente momento, porém, Moscou nada divulgou sôbre os êxi
-velam que stavelot 'Voltou às que os tanques de von RUll1ds- tos iniciais do marechal Malinovski.
mãos dos norte-a;mericanos de- tedt chegaram a ImbiemlOnt, 48

pois de tremenda refrega. kms. no interior da Bélgica.
* Uma informação do Supremo

'Washington, 22 (U. P.) Comando aliado, de partioular
Em declarações à imprensa, o interêsse, é a que se ref,ere à

Londres, 21 (U. P.) _ "Po- uma terça parte da capital sobsr. stimson afirmou que os situaçãJo de ambos os flamcos derão irnomper motins entre o controle do govêrno grego.alemães, na presente cont!.'a� aliad'Os, no extremo da frente '

G'
.

as tropas britânioas na Grecia, raças a ISSO, as orgamzaçõesofensiva, resolveram lança.('-�e de Cel'll kms. em que atacam os
que se mostram cada vez me- de socôrro puderam iniciar a

aos azares dum esfôrço. deses- alemães. É fi.rme a posição do
nos dispo.stas a combater os distribuição de víveres, em........rado, que, se falhar, deter- Prímeiro Exército ne,sses pon-.t"� gregos". Essa advertência foi grande escala, pela primeiraminará a aceleração do fim tos, onde a ofensiva já está feita hoje na Câmara Alta por vez, desde que irromperam asda guerra. Indicou, també'11, es,Í;abilízaua. O mesmo 'Ilão lord Faringmon, que advogou, hostilidades.

que a arremetida alemã Jlll- acontece no centro do front nãJo uma exigência de capitucíalmente esteve destinada a ofensivo alemão, onde von
lação, mas um armistício em

.suspender o avanço americano Run<'Lstedt dá tôda a pressão à Atenas. Os pares de lord Fa-
sõbre .a planície de Colônia c a sua máquÍma pa'lia investir pe- ring/l11on, no entanto, acolhe
bacia do Sail're. Frizou Stim- la brecha de Álrdennes e Sedan, r:am suas afirmaJtivas com vio
san, no entanto, que tem �' a clássica rota. de invasão de lentos gr1to.s de indignação,maio!" confiança na capacidaj' Bismarck. qualificando-as mBsmo de
de da energia e agressiva att- ;Jo

" mOHrtrlllosas" .

tu�e de Eisenhower e seus co- París, 22 - O fato de ter

latradores. *
:� Rundsteclt resolV'ído que ago-ra *

I
pra o moment,) de lançar o con- París, 22 (U. P.) - As tro-

IParís, 22 (U. Pl - A luta t�a-ataque, é altamente signi'- pas britânicas limparam no

Il' J,)ssegue perto de stav€lot ficatívo. Notícias alemãs decJa- vas áreas no centro e sudoeste

�l:a"quanto a situação de :Lu- raram que os aliados ,teriam I de Atenas, colocando enfim

não poder ão reunir efetivos
sutíclents.s .para intentar ir

romper através da França, e

manifestaram que até agora 03

nazistas não causaram muttos
danos.

•

París, 22 (U. P.) - Anun
cia-se oficialmente que tan

ques alemães chegaram a;
Hambiemont e que Malmy es

tá nas mãos dos nazistas.

o
o )LUS ,\.�TWO IHÁIUO nE' SANTA CAT.AR.INA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

LOJA DAS CASEMIRAs
O mais variado sortiIhentG

de casemiras é encontrado m�
Loja das Casemiras 'Rua;
Cons. Mafra, 8-A

Os acontecimentos na Grécia Valerio Võ.er.
e Tissersnt
Cidade do Vaticano, 22 (U.

P.) - Está sendo esperado ho·
je o núncio apostólico em Pa�
rís, monsenhor Valerio Valer i.
Vem êle acompanhado do car

dial francês Tisserant, que de
senvolveu grande atividade,
quando da tensão entre :i'.

França e a Santa-Sé.

Quem quer comprar um vulcão 1
Cid�<1e do Méxioo, 21 (U. P.) - Se algum col.eeiolni8.;dor es

travagante quiselr comprar um vulcão - sim, .senhores, um
vruleão legítimo! - que preste atenção piara a ll.JOitícia, porque
sua hOlia chegou. Quem o vEm.d!e, por qualquer bag.3itela, é o sr.
Dionísio Pul1do, agricuLtor mexicano. que não pódJe lavrar suas
terras deVTid.o a êsse incômodo. , . tumor, qu.e rebentou em sua;
lavoura, hoje sepulItadJa sob seisCButos metros de lava e oinza"
Plois bem, Bulido, o doThO do vulcão, está disp.osto a vendê-lo4
Os interessados podem dirigir-se a DiOlIJ.j]jsio PuUdo, vulcão dei
Parioutim, Méxioo .

. c
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às 22 horas,

o ESTaDO-Sexta.te,',. 22 de DezeMbro ,... ,q••

Lira ·T.
("

Clube-Amanhã, sábado --- Grandiosa suirêe de Natal,
com ernamentacào característica.

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

��tsatlq� Roa João Pinto, n. 25
�

�

�.'
'"
�_ (Em frente a. Iesouro do Estado

I
� � I Florianópolis
nNRmrlO p-nTIu,oGlcns Telefone 1448

ISANTA CATARINA
=: (

I
Dr. H. G. S. Medi��rm. L. na Cost�aÁ�h:arbal Alves de Souza I' l-
Exames Anátomo-patológicos. Bacteriologia I :-'
Diagnóstico precoce da gravide,., Au+ovccí no.s. I
Sôro-diagnóstico. Ultramicroscopia. II'.Hematologia Química sanguínea,

Coprologia. Análises de urina.

Serviço de transfusão de .angue. Vacinação anti-diftérico !
(CRUPE) com próva de Schick. IAnálises químicas de: Farinha." bebidas, café. mel, águas potá-

veis e para usos industriais (feculoriall. cervejarialll.
_

..----------ma------.a--------·..-----l
Novas bombas de grande poder!
Londres, 21 (E. N. S.) - fico, dentro do raio de ação dos

"Até a destruição do "Von Lancasters, estão sempre su

'I'Irpitz
'

pelos Lancasters brí- jeitos a ataques. Isto impo-rá
tãnícos, ;11Jenhum vaso de guer- restrições táticas aos japone
Ta havia sido afundado nesta ses, pois, por medidas de se

guerra unicamente por bom- gurança, suas bases deverão
barríeio "

- escreve Celston ficar situadas além dêste
Shepherd, redator de assuntos raio - uma distância de 1,000
aeronáuticos do "Londcn Ti- milhas. Os japoneses serão, por
mes". Até agora, empregaram- conseguinte, forçados a usar
se torpedos lançados po-r aviões bases recuadas e aceitar as
nos ataques a vasos de guer- desvantagens que possam de
ra, mas ficou demonstrado ela- C01'r8'1' desta medida. Por seus
ramente que somente bombas. sucesso-s no passado e suas

podem afundar grandes belo- possíbilídades na guerra naval
naves, o que trará sérias con- japonesa, esta grande bomba
sequências especialmente para britânica pode ser considerada
os japoneses. O segrêdo do teí- um dos maiores triunfos da
to parece bas-ear-se na evolu- guerra" - conclue Shepher.d.
ção e produção britânica de
bombas de grande pêso,

capa-Izes de estilhaçar couraças e Quer
também na prevídêncía britâ-
nica que permitiu fornecer aos
aliados aviões capazes de car

regar bombas de 12.000 libras
- bombardeiro pesado Lan
casters. O avião alemão que
mais se aproxima de Lamcas
tem é o Heímkel 177, que, no
entanto, não pode carregar
uma bomba dessas dimensões,
Os japoneses ainda não empre
garam nenhum aVIa0 dessa
classe. O que aconteceu ao ....------.------J

"T'ínpltz " poderá ser repetido
contra os navios de guerra ja-
poneses. Navios de guerra ini-
migos abastecendo-se no Pací-

vestrr-se com (Icontôrto
e elegância?

Procure a

ALFAIATARIA
MELLO

• e.colha o NU figurino,
Rua Tiradente 24

I

I

(
•

A bordo do navio que os transportou a Nápoles;
alegres e confiantes, fazendo o sinal da vitória.

os brasileiros mostram se

(Fóto da Inter-Americana).

Os pilotos
polonesesPara as suas oompras de NATA L

MANO BONI

Visitem a «Confeitaria CHIQUINHO»
Onde encontrarão geral e variado

sortimento, como sejam :

Bôlos , Tortas. Passas, Figos, Ameixas, Nozes,
Amêndoas variado sortimento de choco lo te s

,

Balas e o'utros dôces poro 09 bons paladares.

No dia 23 teremos o afamado e apreciado
PÃO DE NATAL

exclusividade da Casa (marca registrada)

o PROPRIETARIO:

PRECOS MACHADO & (JA.SEM RIVAIS!
Não comprem seus calçados para as festas de fim

de ano, sem visitar a

Agências e Representaçãe. em GeroJ!
Matriz: FloÍ'ÍonópoHa
Rua João Pinto, n. 5
Caixa Postal, 37
Filial: Cresciúma

Rua Floriano Feixoto, s/n (Edif,
Próprio). Telegramas: ·PRIMUS'·\_
Aqente. no. principai. municipj�.t>:·

do E.tado

«Tamancaria Barreiros»
RUA CONSELHEIRO MAFRA,41

Convidamos os srs. Comerciantes a

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

.

SEDAS, com ricos e modernos padrões,
lÃS, próprias para vestidos e casacos,
CASEMIRAS e TECIDOS em geral,
recém-chegados das melhores f-ábrica s
do país.

�
f

im
�z

es

de
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" tSTADO Sexta-letra, 22 de Dezembro de 1944 3

I'Novas provas' do barbarismo
PARíS) 22 cu. P.) --- UMA DA RÁDIO DE-BERLIM FÊZ LEvANTAR A CRENÇA
DE QUE, TODOS AQUELES QUE COLABORARAM COM OSALIADOS, NA NOR
MALIZAÇÃO DA VIDA EM -rERRITORIO ALEMÃO, FORAM FUZILADOS. EN
TRE OS ELIMINADOS SE CONTAM SETE PESSOASJ INCLUSIVE OS PREFEI
TOS DE QUATRO CIDADES OCUPADAS PELOS ESTADUNIDENSES, OS

QUAIS FORAM PASSADOS PELAS ARMAS COMO TRAIDORES
�- -- ------.--- ---_ ------_"-_._--,._ .. --- .__ . __ ._ ... _-_._ .. _----�._---_._-------- _- --------,.- _._---- _--- .--

alemão

CLUBE 12 DE AGOSTO -- Dia 25 grande Matinée Infantil COIIl
início às 17 horas. Farla distribuição de bombons

-

I

·1 cobra está fumando
.... ,. _

.. ,'. '··na

, ,
,

, "

,�'"

Rua' Conselhei.ro Mafra, n. 9
os jreçes e a grande variedade

de Brinquedos, e" Art'igos para presentes.
«Casa Miscelânea» te.1 entrada e

.

saída para duas ruas

tl__U_"m_a_v_is_i_ta_c:_é_'"_cJ�e_i_n_t_e_rê_s._·s_e_p_a_r_a_V_._S_,_.. __...

uma visita e verílíque

n

, GRANDE CONCURSO
SAPONACEO
RADIUM
Hesnltado do sorteio reali

zado à8 14 horas do dia á de
Dezembro de 194.4, na séde da
Companhía de Produtos Quj
míeos 'Fábrica Relem, à Il'ua

.Serra de Araraqual'a, 95]".
São 1'81110.
1°. - prêmio
"0 "
"'. -

3°. -
4°. -

N. 16.5RO
" 22.379
,. '21.4:l7
,. 03.690

5°. - "

('0, - �,) .

"'0
-

"í •

8°. - "

9°. - "

10°. - "
......

1l{). - "

12°. - "

13°. - "

]4.0. - "

]50. - "

1(;°. - "

17°. - "

ISo. - "

J9°. - "

20°. - "

21°. - ••

""O -
"

""- .

23°. - li'

,

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

Aviões comerciais de jato - propulsão I IAvencendo
Londres, (B. N. S.) - Declarou maís o sr. Mcl.aven S 4 \ �GT THJN<:) I__ ,llentamente

Dentro de dois ou três anos, a que o maior avião-transporte [" ....ntám oito ... I""m",ntos tônicos
'

Q G r d M dít ã
Orã-Bretanha estará tabrtcan- ora 'projetado na Grã-Bretanha

'- v ... .....1... �, i . . a la o no e her1' -

F
neo, 20 (U. P.) - o Oitavo

do aviões comerciais de jato-] possue as seguintes caracterts- ósíoro. Cólc O, Vanodato e .Exêrcito continua avançando
propulsão, de acôrdo com o que: ticas com efeito irnpressíonan- Areen-oto de I vagarosamente para nort-e e

afírmou, recentemente, o sr. 1 tes: envergadura de asa 230 Sadio. t noroeste de Faenza, levando de
Mclzaven da "Britich Overseas pés. Comprimento total 170 pés. I e c·

; ve�cida po�erosa oposição ale-
'Airwavs Corporatnon ". Isto se 1'1nvergadura tia cauda 75 pés, ima. A aldeia de San-Rocco, vi-
tonmará possível, prosseguiu o Altura 47 pés e <1 polegadas.

011 palit1<IM, lJe.p?uper&ootl, .zínha de Faenza, ficou limpa
rererido sr. Mcl.avem. tendo em Outro avião comercial de di- esgulilUtlé. Auêmlcos, d

. ..

O
.

'Vista ô «onsiderável impulso ,n,iensões aind-a vastas a P,er Mêlgr;,tI, Mties Que Crlam.
e Inimigos. s aliados estabe-

, � o , lecerarn firme controle no tre-
recebido I ela indúst ía aelO c' trm 'i

.

t
C,,, .lií�,H, RiiIlU,'tl',C"'8 rece-

) , �r·· - ons rmc o pr:Jxnnamen e lla Y '1 1 U cho da estrada de ferro Bolo-
náuoíca na Inglaterra pelos Inglaterra, de acôrdo caiu () II ht:Hau i:1 t,,'ÜllCáÇão aceral nha do rio Lamone.
trabalhos �nidai� no terr�n(l pr'?g,rama a longo pra,zo, POS-l'

I

da propulsão de jato e real iza- surra uma envergadura ele asa

I
I Q. G. aliado do Medíterrâ-

dos pelo Capitão de Grupo de 300 pés, com um pêso cpe- I '

neo, 21 (U. P.) - O comunica-

Whíttle e outros cientistas e I racional de mais de 400.000 li-I, do oficial diz que, em terra, Q,

técnicos britânicos. 1 bras.
Oitavo Exército

-

realizou Iímí-
. _' _

- .tados ganhos a norte do nor-

Irmandade do �eDbor Jes�s dos Passos Fermenta--à inqUietação no Reichl�:;��i�{�r��i�n!r��e HospItal de Caridade ! Berna, 19 (Paul Ghali) - Essen, por exemplo, os traba-j Oitavo �xéroito terminaram

Fundada em 1165 I Boatos absurdos estão cir- lhadores colocaram um gran-] agora Virtualmente com tôda

C O N' V I T E
I culando na Alemanha S��o- de retrato d� Hitler defronte � a resístêncía Inimiga o�gani-

_. este, a julgar pelas n.otIcIas de um montão de escombros, izada ao su� �o 1'10 SenIo, a

De ordem do sr. Irmão Provedor, tenho a honra de ccn- que chegam a essa capital �e numa rua. Mais uma vez se loeste dfl: p�l:�lCIp�l estrada Bo

vidar os senhores Irmãos e Irmãs para assistirem ao benzimento, Baden e da Baviera, sôbre va- encontrou uma enorme "swas- lonha-Rímíní. Nao houve apre

pelo Exmo e Revmo. sr , Arcebispo Metropolitano, da imagem rios milhares de camponeses ','tika" no alto de um edifício ciá,:e� modificação em nossas

de N. S. da Saúde, às 16 horas do dia 24 do corrente na alemães que foram recente- gravemente danificado pelas 'p0s!ç�es no setor do Quinto,
Capela do Iusotu to o e Educação Co r e ção de J"'sús c, ern se- mente enviados para a Alsácia, !bombas. A bandeira estava tão .Exército.

guida, para tomarem parte, revestidos de balandráus e fitas, na afim de cavar trincheiras, e 'enegrecída e suja como o edí- Mo-,-r-u--F--'--1-----
procissão da mesma imagem para a Igreja do Menino Deus, que desapareceram sem se ter .tícío. 'e ranc $

onde ficará definitivamente para o culto dos fiéis. qualquer notícia deles depois Y. Brown

Consistório, 19 de dezembro de 1944. da evacuação da Alsácia.

I
Londres, 20 (U. P.) - Aos.

LUIZ S. B. DA TRINDADE, Secretário. Alguns boatos dizem que os Dr. G-uerr'el·ro da 58 a:r:os de i�ade faleceu o co-

�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;,;;;;;;;;;;;__;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;_;;-;;;-__
__ trabalhadores toram. captura-

' nhecído escritor e soldado, ma-
-

IdOS pelos aliados, enquanto ou- Fonseca )01" Francis Yath Brown autor

/\. DVO' ,�,�_\ J)0-S.1
tros afirmam que se amotina- do "Lanceiros da Índia", obra

� '--.J ...:--".1... p-

ram e foram exterminados pe- MÉDICO destacada, que lhe deu fama

[Ia "Guarda de Elite nazista". Avisa a seus clientes e
em 1939 e era a história da

.Ninguem parece saber ao cer- amigos de Sto. Amar-o sua vida. A versão cinemato-

.to. .e Palhoça que reiniciará gráfica do livro obteve grande
,

a clínica em janeiro de êxito em todo o mundo.
Contudo, é fato que segundo

II alguns informes, as autorida- 1945 e fixará residência

0A PmRasEtlCgaEçla-ToOdemDo'rOada De'nlAe.des nazistas são impotentes em Sto . Amaro. -,

.

• para acalmar a população. C68s<Íria não sómente para a boa

O d t t t d LOJA DAS CASEMIRAS digestão bucal, mos também pelo
escon en amen O O pO- exercício a que ela submete os den�

vo alemão diante da situação Os tecidos da Loja das Ca- tes e os gengivas. ativando a c'ie-
em que o partido nazista colo- semiras distinguem-se pela ori- culoção do sangue nestas. e per

cou O Reich está sendo expres- ginal padronagem· e pelos pre- mitindo. pelo atrito, a própria lim

sado em várias maneiras en- ços excepcionais. Visite-a sem pezo daqueles .

Não coma apreslladamente. Mas.
genhosas, segun00 uma infor- compromisso. na rua Cop.s. tigue os alimentos ora de um lado

mação recebida na Suiça. Em Mafra. 8-A. do bôca, ora de outro.SNES.

DE PESSOAS TÊM

USADO COM BOM RE

SULTADO O POPU·

LAR DEPURATIVo

DO SANGUEMArtCA REGISTRADA

_

"

..

f!]
A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO

O Fígudo, o Baço, o coração o Estômago, PS

PUlmões ti Péle. Produz Dôres- de Cabeea, Dôres
DOS Ossos. Reumatismo, Cegueira. Queda do Ca
belo. Anemia, e Abortos
Inofensivo ao organismo. Agradável como ltcôr.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P.
como auxíttar no tratamento da SUilis e Reu
matismo da mesma origem. _

'

. VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «91ft», dada a sua Atesto que apliquei multas

base. é ótima auxiliar do Ira- vezes o ELIXIR «91ft» obtendo
lamenlo da Sífilis principalmen- sempre os melhores resullados
le nos casos em que a via bo- DO !rrlamento da 8ifilis
cal é a única pOSSível.

.

(a) Dr. Benedito Ta108a. (a) Dr. Ralael Bartoletll

Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA

Dr. t, j. DE SOUSA CABRAL

I ESCRITÓRIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8 (esquino

.1 Felipe Schmidt). C. POSTAL: 140.

-

FÁRMACIA ESPERANÇA
do Farmachtico NILO LA VS

HoJot • amaahl ...ri a alta preteri"

.....__ciO...... _....elru - Homeopaliaa - p..,..__ -

Artq:oe � Itorraell&.

1
!
I
I
•

I

Ai
,

\
Centenas de barris de petróleo caem ao mar ,da coberta de um navio je conês
afundado por um bombardeiro da Marinha dos EE. VU. A ação teve lugar
ao largo da. ilha de Saipan, recentemente conquistada aos nipônicos

após dura luta. (Fóto de Inter-Americana para O ESTADO) ..

o sabão

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
('i A. \V E'rZEL INDU�'I'I{IAL-J()INVILLE

UO�SEH.VA E UERli' FE()"A A Sl!A HOUPA

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

Ç.t>-\)�O VIRC1:.J ...-G':> DA � -C-'7
O� WETIEL INDUSTRIAL
JOINVILLE

(Marctl relo:' ''-

\
,
4
,.
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A CapitQnia dos Portos do Es
todo' publicou Edital avisando que
se nchom Q.b�l'tas as inscrições po

-'1':1 o coricueao de admissão .00 Qua.
dro de Médicos do Corp.o de Saú

':�::�::�::-�""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�;;;;;;;;;;;:;;��=���=;;��;;;Z;;z;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;=;;;;;::;;;;;_;;;;;;;;;�;;�;;:de da Arma.de. no posto de r te
M

_._-_._-_.•

nente, os quois se encerrarão em· A ,Inglate"r..a :....------.........-:
.1' de fovereir.o do ano vindouro. for (onsu1fada. i

Jrmandade do Senhor Jesús dos, Londres, 20 (U. P.) - Na IVida SOCíiill:Passos e Hospital de Caridade' bancada da imprensa, nos Co-

.

(Fund . da e-m 1 ?tlS) muns, Anthony Eden, minis- : \ . •
EDITAL tro do Exterior e líder gover-

'........
.

••••••••
�:s I \'''JR�A RIOHDe ordem do sr. Irmão Provedor namental nesta Câmara. aca-

. .

t Fez anoll ontem o menino Ma-cornu ruco , ':" ,«:Ju.em I� eressar, que 'I' ba de declarar que o "govêrno rroal Jonquím Santana.-,Q Mesa Adminlstrativa delta Ir'
. A' •

-

mandade receberá até o dia 29 I brítâníco roí consultado soore

-do corrente mês, p'ropo"tas para o
I O pacto franco-soviético antes

fornecimento de. gê.neros alírnentí· de começarem as negociações
.cíos. para o primeiro sernestre de

e respondeu' que receberia' Festeja hoje seu aniverscirio a19�5�nBistório, 14 de dezembro de muito bem a idéia dum pact.o srita. Deolinda Menezeil de Oliveira,
1933

j
entre a URSS e a França, SI-

Luiz S. B_ da Trindade, milar ao tratado anglo-sovíéti-
Secretário 911-4! co, como mais um laço entre

------

os grandes aliados euorupes".
�O santo do dia ----_..__......- ......- hh

lfEMORROIDIS
EJt, fj.pl'cifif(1
41ívitl ed dÔ'teJ
e euit« AS

i"feCfieS �

e Notícias I
I
o -engenheiro U:lo Deeke está

'respo,ndendo peio expediente da
;Secretaria da Viaçõo, Obras PÚ
.blícas e Agricultura, no impedie
-merrto do respectivo titular,

*

Calou gráu, ontem. a turma. de
·de 1944 da Escola Industrial de
Florianópolis, composta dos se

quint-es jovens: Abel da Costa Pe.
reira, Alrnirando Soares de Matos. IAI·mando Rodolfo Vieira, Emílio
,da Sirva Jr.: Gabriel Bonin 'Leo
poldo PelJin (orador), Lino Gerol-

. .díno da Silveira. Náurio Lopes de
�Almeida, Norberto Stroisch e Pa
'iricio Otacílio de Medeiros,

* I
Os motoristas Mário Rovere. Fe •

lisherto Costa. Adalberio Borba. I
Macário Amorin. Edllio Vells, Pe
-dro Magalhães e Manoel Sousa
,e.tã.o sendo chamados a compare
cerem à. I v:r.p

Estará aberta. até o dia 12 do
n'lês vindouro, Q concorrência pura
:fornecimento dos artigos necassá
I!'ios à Fôrça POlicial do Estado duo
rante' a ano de 1945 especificados
.srn Edital publicado pelo D O. E
.de 20 dêste mês.

*

S. Genésio, Mártir
Exemplo clássico de como Deus

'sahe tirar o bern do mal p rc trco
,do pela ceque.ir o dos hornens Ge
_nésio era ator cômico em Roma
Uma de s'uc s farsas prediletas era

ridicularizar o cristianismo nas

-cerrte Assistia cer t J dio, o ímpio
Diocleciano a uma dessas cornê dro s
sacrílegas ern que Genésio poro
·diava ritos cc.tô l ícos Apresentou.
se no palco no veste hro.nca dos!
<que iam receber o batismo. Apa.
.rece outro ot r tinginoo se de se,

cerdote' e pergunta: "Oue queres
tu, Genésio?". O obcecado ator
-quer pronunciar a frave combina'
do; mos, não pôc e. De repente,
serrte em si uma fôrça nunca ex

.perimentada. e ..em voz clara diz:
"Peço o Batismo para. receher a

'.graça de ]esús Crista". Pronunciou
com tanta seriedade estas pala
vras que todos se convenceram de
'�ue êle realmente dizia o que .en·

tia. O falso sacerdote derramou a

água sôhre a cabeça do ator e

�lite apostrofou ao imperador e

todo o auditório:
nAgora, em ver

'dade, sou cristão, Creio em ]esús
Cristo, (luero ser cristão". Um tu
multo tremendo foi a resposta a

-eua declaração A resposta do im

perador, porém, foi a ordem de exe·

cutar imediatamente a Genésio·
I.to deu-se no ano de 286.
---_ ... _------.. -

In5tr�cão pré-mdilar
Rio, 21 (A. N.) - ResPolIl-1denclo a uma consulta do co

mandante da 2u. R. M. sôbre se

é es-tensiva aos esialYelecill1en
tos de ensino comercial a obri-

. gatoriedade ela. instrução pre
milita]', dedarüu o m:inistl'o da

. guerra que em face do disposto
110 art. ] 3, parágralo 1, do
Deer,eto-lei 6.140, de 28 ele de
zembro de 1�J.43, não há dúvi
da quant,o à obrigatorjedad� ..
dessa instrucão. Em ccJll.ie- �

"q�lê;n('ia é obrigatória a

hstl'u-jçao pl'e-milítar no.s esta'Jeleci
mentos i.\p ensino cor-!Lel'cial,
aos ah'� �,dos cursos K.cte for

mação ,('t idade de anos.

(1

Halal ! . . . Hão compre sem verificar os preços
do grandioso No"u Sortimento rece�ido pela I

Casa Romanos I

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

Rodiers - Tafetás - Organsa - Cbantung .. Sedas em cortes
Jersei aveludado para vestidos, em muitas cêres ,.. Peter-paus., Bôlsas

M"ias - Sombrinhas e muitas outras novidades.

Preços extremomente
Rua Conselheiro Mafra ·26

Apresentamos:

Gabardines

--

baixos

Telefone 1288

Quer receber ótime surpreiQ,
que o fará feliz e lhe será
de valiosa utilid�de? Escreva
a: Soarei, Caixa Postal, 84,

-- Niterói, E. DO RIO .

Crédito Mútuo Predial
Propr,elanos - J. Moreira & ela.

Decorre hoje o natalicio do ar
Artur Sousa e Silva.

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

PRÊMIO MIlIOR CR $ 6.250,00

Hoje transc'orre o natalício
sra. Hermínio Torres Botelho.

do Muitos bonificações e médico gra is

Tudo rs to por apenas Cr$ },OO,

o sr_ Eiltaniglal.l· 8, Pereira,
merciário, faz anos hoje,

co-

Nesta dota ocorre o aniversário
da sra. Matilde das Mercês Ca.
vQlcQnti. A nobreza do Tribunal de Segurança

Rio, (Pelo correio) - Sob a sa. Daí os seus julgamentos,
presidência do ministro Bar- que não pecam pela benevolen
ros Barreto, funcionando na cia, nos quais se reflete o espí
Procuradoria o dr. Admar Vi- rito de nossa civilização [uríe

dal, reuniu-se, em sessão ple- dica, absolvendo, punindo, re

na, o Tribunal de Segurança. guiando a pena, segundo a ri
Ao ter início a sessão, falou o gorosa verificação das respon
ministro Raul Machado sobre sabilidades individuais".

� atuação do Tribu_nal no j��= Em nome dos advogados, fa
��mento de extr�mlsta� da 1 lou, a seguir, o dr. Laura FOl1-
reíta e da esqt.Ierda e íntrato- toura, secundando o ministro'
res da econo�l� po:r:n�lar, ten- Raul Machado, seguindo-se na
?O, 8:0 _

concluir, sollcltad� a tribuna o dr. Bulhões Pedrei
mscn�ao na ��a, dos segumtes ra, agradecendo as referencias
conceitos e_mlhdos .�elo advo-

que lhe foram feitas e reafir
gad<? Bulhoes :r::'edrena e� en- mando a sua, opinião sôbre o.
trevista concedíta a um Jornal Tribunal
desta capital: "Data de

'

pouco tempo o julgamento dos -1--------'---marinheiros alemães que de- GRATIS 1.
.�

sembarcaram nas suas costasCap, chefe da 160, C,R
3v-l com objetivos de sabotagem. A

revolta pelo atentado insólito
não lhe perturbou a concien
cia jurídica, e a Justiça ame-

...............--.......- ...............-.-............-.......-.-.-.-.----......--.....-.-.....- ........-••-.........
ricana dentro dos quadros le-

! gais, processou e julgou os

acusados, assegurando-lhes to
das as garantias de defesa, de
modo a definir culpas e situar

! I responsab. ilidades pela rigoro-
"1.617'()il5,Clo sa apuração dos fatos e sua

5,fl78 Hl1.75:;.!);
I 'exata definição legal. No Bra-

Cl4,Glfi,2lG,9:>
'1 d d T 'b12!),D20,OOü,9'l SI, o mesmo mo o, o 1'1 u-

naI de Segurança Nacional, a

cujo inflexivel patriotismo e

serenidade no cumprimento da
Lei, a História há de fazer jus
tiça, vem processando e jul
gando os indiciados do crime
de espionagem, sem quebra
nem desrespeitando às normas
reguladoras da ordem proces
sual, entre as quais sobreleva,
como garantia constitucional
a plenitude do direito de defe-

fiabllltaç(ies:
Estão se habilitando para ca.ar:

sr, Mário Clímaco da Silva (O srta.
prof, Olga Selva; sr. Manoel Luiz
da Lapa e srta. Hilarina Maria
Saqaz; o sr Manoe! Ferreira
srta. Nair Ana dos Santo•.

A ação benéfica da Po
mada Ma ri Zan, prepara
da especialmente para to
dos os casos de Hernor- 16a Circonscri�ão de

Recrutamentoroides, e ímediata, alivia
as dôres e 08 pruridos,

D��� acalma e evita as cornptí
"/ rações infecciosas das ul

cerações e varizes hemor
ruidais. A venda em t.das
as Farmacias em bisnagas
com canúla especta; Para
facilitar a aplicação.

EDITAL

Deverão comparecer, com a. má'
xirno urgência, à 20 Secção desta
C· R. os cidadãos José Agostinho
Vieira, Juvêncio Kluser E' Pedro
Alexandre Martins, afim de tratar
de assuntos de .eus interêsies.MAN ZAN

PARA HEMORROIDtS
Um produto De Wiu
, �

Paulo· da Silva leão

BAlA"COMPANHIA �ALIANÇA DA
Fundada em 1870 - Séde: 8 A I A
INCENlHHS )<; TRANSPHRTF,I'I LIVROS NOVOS e

USADOSCifras do hala,,�'o de 194:1:

�
, O � L

'

R..8 s r
'miA 'DEODORO,33

FLORJDI1ÓPOÚS
.'

Capital � Cr$
Respon sabilidades Cr$

el'$ COMPRA e

VENDE
Rec:eita

Ativo . , .

Sinistl'oS pagos nos últ.lmos 10 anos , ., .. ',."

Responsabilidades ,."., ' ", .. , , '

Cr$
Cr$

Cr$
\ KtU129,S!lH,0ú

7(;,nnAlll,306,2()

•

Idi<'lma. por
tuguê.. espa
nhol. francê".
inglês, etc.

DI RE1'(,.ttES: - Dr. P�:m.fllo d'Ultra rr-",l.rf> <1.. Qar ...�lho. flr. II'r.o,,1I1,.,0

<1" StI e Anlsjo MIISf<Ol'l'1l

",,!'neI8" e mtHi!(ên.claa "fi to<1o o lerruor!o nAClOnaL - BucuraJ [Kl

UruguAI R"IlUI&dor..� d .. &"'Ir!.... nu prtnclpa.u. cldad_ da 4rnárlea, EuroI"l
.. 4.f.rlC8.

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

vil, militar e naval, Carpintaria,
De.enho, Sa.n.amento, Metalurgia,
Eletricidade�� Rádio, Máquinas,· 'Mo.
tore., Hidráulic:o, Alvenaria, Agri,
r.ultura, Veterinária. Contabilidáde,

OiciQnácioll, etc. ate,
'

AGF.NTfIl (11M l!'),()RIANóPOI,18
I' A M .. O � IJ O B O & C 1,\. - Rna Ff'lIpe I'khm'Ot. n. a.
r.aJxa Postal n. 19 - Tf'lefone 1-083 _ End, Telegl", "ALIANÇA·
SUB-AGENnAS EM LAGUNA. TUBARÃO. TTA.TAt RLUME-

NhU, BRUSQUE. LAGES E RIO DO SUL
,

�.......;fI'4'f1t;;;C"'�...
-

...-:.:._".:r__..............cr:._.-.....w� ...- __.__4:.a...-...............-.� ......w
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seu

Sopeiras de
a�t I)-aquecimento
Londres, 21 (8. N. S.) - Mí

.Iioes de sope iras ele auto-aque
c-imento, inventadas e nperre i
cO'1d:as pelos "(Pi·nicos da "Tm

l.'erial Cheinical Industries" ,

es.uo sendo atualmente forne

cidas tanto para as torças brí-
".:üeas corno para as america

.ias, segunuo anunciou, em seu

número de o:ntem, a revista
"Technica.1 Journal ". Essas

sopeiras têm sido o meio de
salvacão de um número sem

conta de vidas aliadas, quer

I
J3i'irlC-]ueélos !

Bossa VASA interêsse!

.o ESTADO
i Diário vespertino

I Hpda\'�() 'e (Hlcwa� 8

I
rua .Joao !'itll.o n ." 1;-1

T'e l I (l:!:! - C-, {lo""1I i ;,�

I ���I��:�:�A:-
! Ali.. l.rt {!l.II'·
Selllt'�lr.. Cr$ �tt.,II'·...

Tr-unest re CI" :W.II!i

Mês Cr" "I.H"
Crf il.:�1l

LIVF�
alegria

OS .. ·

dos olhos .....

nos "f'ron ts " terrestres, quer Ano

no sorvico de salvam'ento ma- Semestr�

rítímo. r:>elo novo método, po- Tr
í

rnest r«

de-se couztuhar uma sôpa em

alguns minutos, sem auxílio
do fogo. O princípío que faz
funcionar o aparelho é um veí
culo de aquecimento contido

IIl11m pequeno tubo colocado no i
centro da sopeira, As tentatí-

I

=-:�--:-�--:_�--�.-�....-�-.�7::-:.:����:iii��:iii�-�:iii:iii:iii�:iii��ii.i��;;;;;;;;;;;;;;;� vas anteriores mo sentido de

E t V I- t d se obter um recipiente de auto-:n re s a ,e
R b G RATIS aquecimento erneontraram se-n-l

----

Im vl-aJ-ante
"

... e c e a
.

pre um grande obstáculo, qual: ,-----------.-.--.--

. 1\ seja o da desproporção ernt" I .

'

Londres,21 (SIR) - Inter- (Bo n ifí cc côo de fim-de-ano) I!o. pêso do a1i�ento e o mau:<�fOt' .A.S Prec,:sa.�e de

mam de Estocolmo, que, em ríal de aquecimento. Essa (h- I " duas, sendo
entrevista concedida ao jornal O C k,UZEI RO, A CI 3A RR�, ficuldade foi agora vencida JI""! uma para serviço oe balcão e

"Af.tondningen", um, víajan , O üETETtvE CU O C:..URí

lia
"Imper-ial Chemícal Indll�_loutr·a,. com cOlJhe�i�entos, dechegado há pouco da Rol���a tries" com um decrescrmo .de contabilidade come, cial , para

l'evel� que a greve :ferr_ovl�na juntamente com '2 meses do jornal de maior apenas 12 por cento no cor..tc>ú_!trab.aJhl1r em escritório de Casa
na zona ocupada -prejudieeu- , __ "" ... ... c i rcuj o çd.o no Brasil:

do de geil1leros alímentíctos. de fazendas. no centro. Ca'rtss

:���e��vi��;��PeJ� Qu,!,,,:1;,1 o J (�'.""")' :R··. N"'A'· L.·.
.

PTaEraR:C8EiXN80postal
139. 8 v 8

vístas :

longas caravanas de �1 ".....
. Nas ruínas R . �:ne�eq'��na,u��soldados nazistas nas estradas. ", ..

Não existe horário para os de Varsóvia Av. Mauro Ramos, com t5,50
trens. e, afim de viajaa da' Ho- P h

. I de frente por 40 de fundos.
J

<:W. rocu�e .oj.e mesmo o agente: I d 21 (S I P)Ianda setentricnal para Ber- .Jon res, .... Preço: Cr$ 12000,00, Infor-
Iim O referido viajante decla- PLÁCIDO MAFRA Destacamentos alemães C01l1- mações, na rua Emílio Blum, 13

TOU' ter levado 30 horas, isto e, Rua Felipe Schrn
í

dt , 34 . .

postos dos chamados "V0Iun- v.-13
duas: vezes o . tempo normal.' tárros Orientais" estão ope-

Todos os trens são) dirigidOS �.•

�,
..

�.��.p�i.
.•

�,�._�,�';�'�,�.,""�WW-���k�'��������������.�-���� rando nas ruínas de Varaó-rla,

pelos! alemães, mas tôdas B:s
_'�_W""'._" _'

I
à disposição da Gesta,po. GELADEIRA·

grandes estacõesroram de,strp.l-
..Dr.•, . la:udelt·no S'O'10.0 G'alio" '1'11· Volun·ta'rtas Vende-se uma, etétrica, de

das, lenquanto que o trânsito '.
'

1,20 x 1.60, funcionamento per:é cohstantemente interrompi- _,

ADVOGADO I' 0·1 e s
feito. Ver e tratar no Bar S.

do pelos ataques aéreos �lia- Ip 00 s·a.... Pedro. 30v.15
dos.

-. Referindo-se às batidas

1 Rua Joa"'o PI-Dto 18 (sobrado) Sala 1 I Londres, 21 (S. r. P.) - Nal -

empreendidas pelos alemães,
, ,- , '. •.

, F'rança começou � �une!onar I PROI1UBA-SE uma casa
entre os habitantes da Holan-

, I um Cl1l'SO de especíaltzação do U para aluo
da, Q informante revelou ain-

".... - -
•..., _-_ _-.". _- _ ,,_•••_ _ _-..w-"'_.-_ _- - -I prtmeíro grupo de voluntá.rías gar. de preferência no centro

da que há poucos dias vários THE IJONJ)ON & I.A�GASHmE INSURANC"E ,polonesUls, que se alistaram no da cid ad e. PMa c-sal se rn fr-
milhares de homens foram

SEGUROS
1'HE LONDON ASSURANCE :

I Cor,�o. AUXi.1iar. Femtníno �o lhos. Informações nesta Reda-
embarcados para a Alemanha, COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUV EXE'rcIto PolO'nes. As voJUlnta- çao a J. M. S lU v. _ 9.
em vagões de gado, afim çle COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"'

I
rias

i
a.ssist,em a um curso sa-

traba'lhai" nas fábricas getmâ- ',�
Representante: t... ALM-':!:W..' I' nitái'io nos hospitais da Fr-aill- Ra"dl-Onicakd� ma·terial bélico: Quan- Rua Vidal RaDIo,",. 1t

to ao. abastecimento alimentar, ..
4....-.-"..................... - ......-� -_.._ .._..__� iça,

a sitvação é terr.Ível, e a po-

(A-R'.TA·ZES" O."A. !I-A-O-U-b-�-d-a-_..-t-o--.d-a-s--pulaç�o só subsiste �raças ao
. ..{_�)_�O". � '"

mercado negro, que amda con- ""
_ .

as maquinas •.•
trola algumas provisões. 'Fi- I Ll)ndres, 21 (S. LP.) - Os

V d ótimo
nalmente. a informante decla- HOJE tia.feira ttOJE

I demães ("omeçamm uma. sis- en e-se prédio
TaU que as perdas alemães de- ------'------------------------- temáJtic.a evacuaç.ão das fábri-

na rua Conselheiro MafIa por'
vem -ser terríveis, a julgar pe-

ODE'OH
I cas .de Lodz, roubando de lá

300.000,00. Tratar com A. L.
las grandes caràvanas de am- (INE (( ".

_

<))
tõda,s as máquinas e instala-

Alves, Deodoro 35.
bulâncias da Cruz Vermelha e

_
- ções industri:üs. As autorida-

pelas tropas que chegam à :a:o- l
A's 73/4 horas .. .

des nazistas prev:eniram O'S

E dlanda, procedentes do Relch, Sessões Elegantes alemã.es para estarem alerta a mprega a
20TH CENTURY FOX apre;enta o filme mais empo'ganto uma ordem d; evacuação de

Precisa.se de uma, p&ra cozi-
do ano: ,todos os alemaes do Lodz para nha e pe uenos serviço� domés

P O I O interior da AI-emanha., pal'.a, t' B
q

d d Exige m. 8t-Xa-O ri-enta que, quando for dacla, todos es- lcas'f ?m. or Rena Vo: nde de"se re erenCIaS. ua ISCO
tejam prepar.ados. Ouro Preto, 2 (sobrado).

- alegria do espírito •. .,

Ei- o que vos oferece. neste FIM DE ANO, a

CAS�\. 4-��
Grande sortimento de

LIVROS para

lindos e curiosos BRINQUEDOS a preços convidativos.
crianças, e t

ô do espécie de obras literárias,
. didáticas e científicas.

Anúnvtos

Uma visita à será de
o� "rII-":IIJIiI�, "' ....sn'" IHlo I,,:tti.jca"os, lIã" � ..ní{l df"V't�\'H�m,

1\ .tlft'çao 11.:0 S� f"('S(�.:Ii";jht!fl�
pelos coucerros �1Il!tl'WM no", r

'H'tigos assinadoi-o t

Ne'sta redação se

informa quem de.
seja comprar um aparêlhu de
rádio, se possível, de marca

"Philips".

(China Girl)

87.500 libras

Dr_ ROTOl,O

AI sala e

ugam-se quartos,
com entrada independente, com

ótima instalação sanitária. Tra
tar na rua Vitor Meireles, 42.

5 v .. 3;

,

I

a visa a seus clientes

gue estará ausente
até 20 dêste mês

com Ger.e Tierney. George Montgomery e Victor Me Laglen,

I! Como uma pantéra el" lutou pela libertação da pátria e pelo
homem que conquistou seu coração

�-------S'!!ll"'Il-.-a�lt-."6- A ARTE DO PASSADO (Nac. Coop.)

I
Lanidres, 21 (S. I�. P.) - Os

---.-------.-.----- ATALAIAS DO ARTICO (Short Colorido) soldados do Segundo Exército
Automóveis Chevrolet A VOZ DO MUNDO (Atualidades) .t:0l-o,!lês n1.andar�.m a impor-

Vendem-se uma limousine Preços Cr$ 3,00, 2,011 e 1,00 «Imp. 14 anos». I taneIa de 87.500 llbras para a

1934 e um Double-Phaeton -- I Cruz Vermelha P.olonesa, para
1929, funcionando bem. Cartas

(INE. « IMPER IAL)'
SOCOHO à popu�ação de Varso-

para esta Redação, para: ..Au.. ., via, o que iguala Cr$ 7.000,'00.
tomóveis Chevrolet». ,-......---..""""-- -- - - .....�

w-_.....· ....-·.__.................;_�-�.:....��5;
A PEDIDO! Ultima �:i����, h.o:a�REÇOS POPULARES Desrespeito e

tão provocar Figuras do passado numa sublime evocação: Deshumanidade
inundações Como é triste recordar al�����·,e��ã�] o��:t��1t!')o --;c��
Washington, 21 (SIR) - com Libertad Lómarlijue Alberto Vila. Um romance inesquecive elo sôbre .a oapi.tulação de Var-

IÍ1formam de Londres que o CINE JORNAL BRASILEIRO 3x89 (Nac. Coop.) sóvia, transpor,t<aram parte dos
correspondente da agência ale- Preço: (único) 2,00, Imp até 14 anos homens da üapi.tal p:aora os E�4pnEGADAmã';' de notícias "Transocean" -_

ea.mpos de t.rabalhos forçados l"� K
prediz novas inundações na Eles sofreram. amaram, odiaram e mataram ... e o mar era o

no territól'io elo Reich, e a

pO-1 Moça. complementansta. corn
Holanda, por parte dos nazis- imenso cenário de suas paixões: pulação forçosa,mente evacua- .prátlca d,� contabilidade comer-

tas,
.

aduzindo que as defesas
..Um barco e n·ove de ..stl-nO.S rIa e os feridos e dOlentes foram cll:1l, tend,') trabalhado l'uási 3

alemãs podem ser estruturadas fechadlos num caJIl.po ao a;r anos em _Curitiba � ofe
,.'"

seus

:mediante novas inundações de com William Bendix e TalluJah Benkhead livre,.; seUl alimentiação, rem-é- serviços. Intormaçõe�u _,,_...\ Te-

localidades importantes. 'Um assombro dramático! Domingo. no Odeon e Imperial dios e meios de v'ida. dação. ,'.'lI ,fJ: � - 2

S ÂL .. Aluga.se uma.
a 14 para escritório.

no rua Deodoro, 23. Infor
mações no local. \ 5 v· 3

f,
- Família

opelra de tr",tamento

PI ec Sd u rge[)temente de uma.

na'Rua Bocaluva, 16. Paga se

bem. 3v-2:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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iN DIC AD OR M�f}lC O
DR. SAVAS LACERDA

CI.inica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Gargam a,

Díploma de habilitação do Conselho Nacional de Offalmulogia.
CONSULTóRIO - Felipe Sehmidt, 8. Das 14 às 18 hor-as. Fone 12;')!j
HESIDf:NCIA - Conselheiro Mafra, 77,

DR. GEBHARD HROMADA
Especialist.a em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
IBIRA:\1A (HA�I()NTA) - Snnta Ca tari na

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso � Aoe.rfelcoamf'nto e Longa Pr áttca no Rio de Janetro

tlOJII�ULTAS - Pela manhA: diariamente das lO,30à" 12 hs , à tarde excepto aos

...h.d ...... du 111.30 111 18 horas - ('OSSULTORIO: Rua JoAo PInto a.. 7••ot.rell" .

"'00'" 1.4111 - Rooldêncla, ROA Pr"Mjdeot� Coutinho. ,a.

DR� SETTE GUSMÃO
CHEFE DOS SERVlÇO� !)E TJSl0LOGTA DO CENTRO DI� SA(;DE E DO

lVJSPITAl · ..·'T<:RI7;U RA:\TOS".
Curso de ap"rfei,'oamento no Hosp it nl "ão Luiz Gonzaga, ele 5,10 Paulo - Ex·e,"

g iár to do Jn stt tu to "Clt='Jn€'nte F'('l')'eh'u", ele S�10 Paulo - Ex-ruérlrr-o interno d
Sanatório dc> SaJH�)s. em Campo s do JordJo.

CLíNICA GElLH, - I)L\G:\(lS'I'j('O PBECOCE b ·1'p. ..\1'."!F1""1l l-'SI'�j('I.-\I,IZ,\!)(
IM.S nOEX(; ..\S DO AI'.\HJl:LHO RES1'lR.-\TóRIO.

OPERhCÃO I E ,IACOBOlHI!)
CONSULTAS: DiàrinmenLp. (:"5 :� ;" hOI3S. CO ,SULTóR10: Rua Vitor :l-Ipireles l'

HESID:el'o;CIA: Rua Est eves Júnior, 135 - T'e l. 742

DR. MARIO WENDHAU.U':N

I
I

I
I
I A fóto acirr a, t iro do a bo: do de um VOlta aviões elo Estados Unidos. dá uma icéia da
eficác:o dêsse e1erner·to de cor+ bc te Gro r.d e número de aviões, com suas asas devidamente dobradas sã""
vistos 1"0 ({pista" da be onave que é sacudida r ar mar forte. Esses apare'hos s

ê

c .Ixcs na p is t.o e as 'asa.
dobrac'cs aumentam 00 dôbro o ccir oci dode do poda oviê s s , nõo .ó na po r+e de cim o como nas inferia.
res, permitindo reuni" uma fôrça pc derosa em poucos na vios. Os porta aviões americanas têrn causado

serií!?�;rr'" c: rl,....1'1t"'.1� o novea,-,cnn +o+oneso no Pacífico. fF6to da lnt.?r Arrpr;cora).

r Dtptomeo o ".. IH F'acuro aue No. de Mealcina da Un íver-sldade do BrasU)

eX·lnterno no H<ervlco dt' Cltn íca Mérllca do ProfesS'or Osvaldo Ollvetra.. rnédíco no

DepHr-tamento de Saúde

ULJNICA UIl:lHCA - Moléstia,. Inr.,r... as de sllultOM e or-tanç.... eONAUl,TORIIl

.. RII:8IDIilNCIA: Rua J<'f'llIpe H<,hmltlt n. S8 - TeJ. 812. CONSUI,TAS - Das 111 à8 1'1.

DR. ARJ\tlANDO VALf:RIO DE t\SSIS
fi... �.. rvlc08 d .. Clínica Infantil da Ass isr ên cIa \1unicillal • HOII"ltal

CUNICA MtDlCA dóÉaéRiÂNÇAS E ADULTOS ��.Ii�����:�lIétO ISíndlcato N. das Empresas de
CONSUI,TóRIO: Rua Xunl'S Machado, 7 (l<Jdifício S. I"rancisco), '10ne 1.444

I N
-

Consultas das 111 às 12 e das 14 às I;) horas Rio, 20 (A. N.) - Por oca- aveqôçao uar.- tíme
RK�TD�N'CJA: Rua Marechal Guilherme. 5. Fone 783 sião do aniversário natalício de •

...
l"'. I

CLINICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA Churchill o embaixador Leão I liUPOSTO SINDICAL

DR B ( Se F RAr
Veloso rr{inistro interino das 1 O "Sindícato Nacional das Empresas de Navegação Marí..

• A
.

&
.
A n. IRelac5es Exteriores enviou� Uma", com sede na Avenida Rio Branco n. 46 terceiro andar,

Medico - chefe do Serviço de S1fll'IS do Centro de Saude I �.
' I "alas ms 4 5 R' d J

.

d tad '. . . .'

DOENÇAS DA PELE _ SIFTLTS _ AFECÇõES URO-GENJTArS DE :lhe o seguinte telegrama: "Es-,'" :
€ <, 110

.

10 e ,3J11e11'0, a '3Jp ° ao regime Instituí-

-'.MBOS OS SEXOS __ nATOS T:"'FRA-VERMELHOS E ULTRA-VlOLETAS itou certo de interpretar os sen-I'
do pelo Decreto-Lei n. 1.402, de 5 de Julho de 1939, tendo seus

C:ONSULTAS.: das 3.às.6 h. - R. Felipe Schmidt, 46 ,Itimento� de todos o� brasilei- Est�tu:?S aprov�o� pelo Exmo. Snr. Mi:ni,s�ro do :rrabalho�
RES .. R. Jomvl1f:'. 47 - FONE 1648 ros, enviando a v

..
eXCIa. arden-I�ndustllla. e Comércio, con�orn�e �al'ta Síndícal assinada ern

DR A R A U J O ftes votos de felicidade pela ...9 de maio de. 1942, c.,?m.umca as tirmas e empresas que exer-

• passagem do seu 67 aniversá- cem a categoria econornica "navegação marftíma ", que o ím-

,\"sistf>nte do 1"'01. Sansoll. do R;o de .1anf'Íl·o iria". Churchíll respondeu, posto sindical rel�tivo ao exercício de 1945, devido pelos €m...

ESPECIALISTA p ad 1
.

Dcerieas e oparacões cos OLHOS. OUViDO::;, l'o;AmZ e GAllGA:'-iTA agradecendo, nos seguintes .reg'. ores, (e:€r� ser recolhido aJO Banco do Brasil, suas su ..

ClI'u,rgi;a moderna ela GUELA DE LüBO, do LABlO LE:PORl'\,O (lábio e céu têrmos! "Recebi com o maior cursais ou agencias durante o próximo mês de Janeiro se ...

da bôca fendido,; d" nascença) prazer e amável mensagem de
I gu�do dispõem os arts. 579, 586 e 587 da Consolidação' das

EllMago...copi'a, traqucoscop!a. In-oncoscopta para ret
í

radu <l<e "OI·pOS' estranhos, ele. congratulações que v. excia. Lel.s do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 10 de,'
CO:SSL'J,1'AH: das 10 'IS 12 e .111' 15 às 18 lloras rl� 1

:Rua "itOI' Jkir,>ks, .24 _ FOlie: 1.447 me enviou .1)0 dia de meu ani- maio wt: 943 e respectiva tabela constante do rurt. 580 da 1'e·

AUSENTE versário e esfuu reconhecidís- ferida CO'l1solidação.
,simo a v. excia. por pensar em As empresas deverão procurar as guias de recolhimentd
mim nesta ocasião, em que en- do Imposto na Delegacia do Insütuto de Aposentadol'ia e Pen
trou em sua fase decisiva a sõe� dos Marítimos, na Rua f1'elipe Schmidt, 19, em Florianó ...

magna luta em que nossas lolIs; rua Dr. Laturo Müller, 89, em Ltajaí, ou rua Dr. Babi ...

duas pátrias estão empenha- tOtlllga, 11, em São Francisco.

das como aliadas. Com meus Rio de Janeiro, 11 .de dezembro de 1944.
1.598.

melhores votos". Alvaro Dias da Rocba
10 Secretário

.....................................................

! CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
..

, I "S�?, ��!�,��!�O"
• DR. DJAI,MA lIOEJ.JLMANN
�

I i
I

DR. ROLDÃO CONSONl
CIRURGIA GERAL - A'LTA CIRUnGIA - �IOLÉSTJAS DE SENHORAS - PARTOS

;:'ormado pela Faculdade de :\1edicina da Universidade de SAo Paulo, ond� foI
Assistente por ,-ãrios anos do ServIço Ci,rúrgico do Prof. Alipio Cot'l'eia Neto.

Cirurgia do eSlômago e vias bUiare,. intestinos delgado e grosso, r.iróide, rins,
vróstata, bexbga. útero, ovários e trompas. Varicocele. hidrocele. varizes e hérnia

CONSULTAS:
da.. 2 às 5 horas. à Rua Feli,pe SChmidt, 21 (altos da Casa Pa.ralso). TeI.

RESID�KCIA: Rua Em-eves Júnior. 179; Tel. M76..

AUSENTE

A cura da lepra .

Rio, 20 (A. N.) - o médico
José Ferreira da Silva acaba

DR. AURÉUO ROTOLO de fazer sensacional comuni

cação à Academia Nacional de
Médico - Cirurião - Parteiro Medicina, sôbre a cura da le-

RAIOS X '

Moderna e possante instalação pra com o proprio sangue do

de 200 MA. enfermo. A comunicacão adian-

[)iagnóstico precoce da tuberculose ta casos documentados em que
pulmonar. úlceras gástricas e duo- os leprosos em estado avança
li�nais, cânc.er d? es�ôm�o, afe- do foram completamente cura-
coes das vIas bilIares, nns, etc. . .

\plica o Pneumo-torax artificial dos, desaparecendo a lnsenSl-

'lara o tratamento da Tuberculose bil:idade e todos os vestígios do EDITAL DE CONVOCAÇÁO
Pulmonar _ Tratamentos moder- mal de Hansen. Revela ainda Ficam convidados os srs. Sócios dêsJte Clulbe, para comparecerem :li.

nos e efi�zes desta moléstia a comunicação que o ·sistema nossa sede social, n,a Rua ArciproSlte Paiva n. 5, afim de tomarem parte

Completo gabinete de Eletricidade ' . n21S eleições a realizar,em-se Ino dia 31 do corrente, às 14 horas,

médica: Ondas curtas e ultra-cur- de cura e o da t�c�lca do pro- Para poder votar, o associado deverá aprese!Il'Í31' ii mesa a carteira

ta'. Raio!! Infra-Vermelho! e Raies fessor J. de OllveIra Botelho de idenüdade social, com o respectivo talão do último mês, ou penna..

Ultrll Violeta. Infrazon-Terapia da terapêutica do sangue, ago- ntnrbc (A1rt. 94, § 5 dos esta/tmos em vigor).
COD!lultório: Rua Deodoro,' ra anunciado como novidade SalaJ de Sessões do 'Conselho Diretor do Clube dos FUllllCionários PÚ..

esquina Felipe Schmidf t d 'd'
., bEcos Civis de Santa Catarina, em Florianópolis, 16 de dezembr�

1)'" , à. 12 hn .• e dali H à.. 17 br. n.os Es 8; os Um os, e Ja anu?- dc 1944.

Telefllne 1.47' clada ha longo tempo no RIO.,

INSTiTUTO DE DIAGNOSTICO ICUNlCO
DR. D·JALMA
MOELLMANN
Coro prér.l<'l' no" hospital. eurú(J"'UI

CI!IIJca médica em geral. pediatria. doeu·

... do Bl8tema nerTO!lO, aparelho g.mlta.
urllIlério do homem e da mulher

.....te. Tknlco: DR. PAULO TAVARES

OW'90 de Radiologia Cllnlca com o dr.

Manoel de Abreu Campanarlo (SAo Pau·

�. E8peclallzado' em Higiene e BaQde

Pdbllca. pela UnlTersidade do R16 de Js·

ne1ro. - Gabinete de Ralo X - Electra.

sartllogratla cI1n1ca - Metabollsmo Da·

!Ial - Sondagem Duodenal - Gabinete

de �Iote�pia - Laboratório de mIcro.

.IlOP1a e anéllse cUnlca. - Rua Fernando

llacbado. 8. Fone 1.1�. - J'lortanópoU••

DR. REMIGIO
CLíNICA llil.lDICA

MolMl:lu internu. de Senhora. e C11.

ançal em Geral. CONSULTóRIO: Rua

Felipe Schmldt - Edlficlo Amélia Neto.

rone 11192. 9 ilJ 12 e 10{ l8 17 boru. RJIl·

8ID1lNCU.: J Larqo Benjamin
Constante, 3

Dr. Newton d'Avila
Operações -- Vias Urinarias -- Doen

ÇOll dos intestinos, réto e anus

-- Hemorroidas. Tratamento da
colite amehiana.

Fisioterapia -- Infrc-vermelho.
ConauIt: Vitor Mei.reles, 28.

Atende diariamente às 11.30 h.. .,
ã tarde, daa 16 lu. em diante

Resid: Vidal Ramo., 66.
Fone 1067.

DR. ANTôNIO MONIZ
CJIrwr� _ ortopeclla. Clbllea _ 0l.rV1rIa

., toro:. p� • 4� .e MaIIor...

CONSULT6RIO:R. JoõoPinio 7Dici·
riIlmente da lI! .. 17 hOrD. RESID�·

aJ.: �te .AlY!m, II· rou HL
" 7

Dr. LAURO DAURA
1iJ8pecla1illta em -"oen.,.... de !õenho-

r.... - Vias Urinárias.

';urso oe espeCIalização de Gllleco-

logla (doenças d" Senhoras) com o

Proff>"sor Moraes (te Barros, da I"a

culdaoe de Medicina de Silo Paulo.

Tra�aruenu> especlaliZad.. , medIco e

cirúrgICo. das af",'ções do aparêlho
genital feminino (Utero. ovãrt08.

erom pas. etc.),

Cura radical das lnflamaç6911 dOll

anexos (Ovãrlos, trompas), sem ope·

ração). Tratamento de todos os dls·

túrbtos da meo8trual:io e da ester1IJ

dade.

Tratamento moderno da ble..orra

lI1a BICuda e crôulca, em ambos oa

sexos, por processos modernos sob

contrOle endoscópico - Uretro8copla
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10.30 la 1:1

horas e das 2 às II.
Consultório - Rua Tlraden� H.

Fone: 1.663.

ResidêncIa Rua T1radente. 7

Móvei�
Comprar, vender ou alugar

só no

I· A SERVIDORA
I a maior organização no

qênero nesta cap.ita11
Rua Joào Pinto. 4

Fone 775.

CASA MISCELANEA distn·
buidora dos Rádios R. C. A,
Victor, Vávulas e Discos -. Rua
C, Mafra, 9

Con,t,ruç[to moderna e cOllfortiível, situaela em ,"prazível chácara com

esplêndida vista pa'l'a o mar.

(Sobrado)

Excelente local para cura de repouso .....gua fria e quen.te

"",' ..\ RF:LHA�II�NTO COl\<I1'U}'l'O E l\IODERXfSSll\fO }'ARA TR.\T.\i\IEN'l'O

�H�DICO, ClHúRGICO E GíNECOJ,óGlCO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
Laboratórios para os examos de elucida�ão de diagnósticos.

Apal�tamell<tos de luxo com banheiro Cr$ 50,00 diário
Apartam�mtos de la classe Cr$ 31,00
Quartos de 2a classe Cr$ 20,00
Quartos com duas cama� ' Cr$ 15,00 p/pessoa

SECÇÃO DE MATERNIDADE
Partos com. permanência de 10 dias em Apartamento de
1a classe, inclusive sala de operações, com parteira da

Cas� de Saúde Cr$ 400,00.

I o DOENTE PóDE TER ;lH:DJCO PARTICULAR

FLORIANÓPOLIS
Largo São Sebastiã.o --0-- Telefone: 1.153

....................................................

Clube dos Funcionàrios Públicos Civis
de Santa Catarina

Batista Pereira, Presidente do C. D.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�'I "arll �![r� a" "em re a a'·· � O� a !m�!
COM O 9° EXÉRCITO NORTE-AMERICANO, 22 (U. P.) -- REVELOU-SE QUE
OS ALEMAES ESTÃO EMPREGANDO Novo 'TIPO DE ARMA SECRETA EM
TôDA A FRENTE OCIDENTAL, E ESPECIALMENTE NO SETOR DO 1� EXÉ,RCI
TO NORTE-AMERICANO, ONDE SE DESENVOLVE SUA CONTRA-OFENSIVA.
EMBORA NÃO TENHA SIDO POSSíVEL OBTER DETALHES, ACREDITA",SE,

QUE SE TRATA DE PROJ É,TIL ..FOGUETE.

Florianõpolis 22 de Dezembro de 1944

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industrtárlos
Serviço de Obrigações de Guerra

A V I S O
o I. A. P. I. avisa aos seus associados que os mapas

de selos de obrigações de guerra, já integralmente preen
chidos, serão trocados pelos títulos detinirivcs (BONUS DE
GUERRA), a partir de 22/12/44 na Delegacia local. na rua

Felipe Schmidt, n, 5, das 8 às 10 horas e das 12 às 16 ho

Tas, em todos os dias úteis. Devendo o serviço ser encer

rado em 31/12/44, pede-se o imediato comparecimento dos
in teressados.

DÉCIO REIS, Delegado do I. A. p, I.

J. COSTA MIELLMANN
(Engenheiro Civil)

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

FLORIANÓPOLIS I
'.

Natal dos pobres'
em João Pessoa

ULTIMA HORA
OS alemães penetraram, já. 50

quílômetrcs a dentro da fronteira
da Bélgica.

João Pessoa, 22 - 10.000 *

cortes de fazemdas, 10;800 la- O comentarista alemão Von
tas de doces e milhares de pa- Hammer declarou. pela rádio de

cotes de café e fubá serão dtstrí- Berlim. que a «Wermatch» 'está

buídos pela L. B. A. por oca-
em �ondições de cO,ntra'atacar,

.-

d N 1 d
também, na frente Ozientol .

siao O ata os pobres. Fo- *

ram adquiridos pela sra. Alice Os soldados britânicos voltaram
Carneiro, presidente da Legião a atacar com tanques e armamen·

300.000 cruzeiros de tecidos, to pesado, em Atenas, as tropas

bé "Elas", depois de expirado o ·ultitam em para distribuição às matum" do Gl'al. Scobie, exigindo
classes mem.os favorecidas. a deposiçQo de armas dos rebel

des.

nITZ Hoje, 6a·feira, às
.K ]9.30 horas
Um filme cheio de açã,o! Romance

encantador!
Ronald Reagan" Wallace Beery,
Laraine Day e Lionel Barrymore
em: BANDIDO ROMANTICO

Um Filme do aventuras e amor

No programa:
I' Reportagens da P.R.A, 9 n'
2' Assim é a América n. 8

Impr6prio até 14 anos

Preçol Cr$ 3,00 e 2,00

..

A rádio berlinense divulga a no

ticia de haverem os aliados perfu.
rodo a linha de defesa nazista a

noroeste de Faenza, na Itália.
*

O sr. Salgado Filho declarou, em
Paris, que o general de Gaulle .
ve. em confer&ncia com êle man'

tida, palavras de louv ...r à. valorosa
contribuição das fraças armadas
do Brasil na luta contra o nazis,
mo.

,

I
,

I,
r·

I
,

J
I

eu. DE CIGARROS

S.oUZA CRUZ

Il:�

1J CR$
0,80

'"

i,
I
I
J'

i
,

I

I
j
i

I
I
I

I
i

I
'

\

Deu o «contra»
Porto Alegre. 21 (ESTADO) - Es·

tiveram reunidos hoje, no Palácio
do Govêrno, os interessados no

aumento de 60 centavos no preço
da carne, em quilo. Terminada a

reunião, o sr. interventor federal,
Ten. CeI. Ernesto Dorneles, se mn
nifestou contrário ao aumento e

determinou fossem estudadas as

medidas a serem postas em prá·
tica, de modo que não haja pre
juizo para a economia popular.

Para os acougues
de Manáus

o ESTADO EsportivO'

ROXY HOl;:3g&�:!��' às Enveraízaderes
Sensacional Programa Duplo

l' Cine Jornal Brasileiro n, 65
2' Charles Starret no sensacional

Far·west: A LEI DO NOROESTE
3' O BANDIDO ROMANTICO com

Ronald Reagan, Wallace Beery,
Laraine Day e Lionel Barrymore
Um Filme movimentadislimo

Impr6prio até 14 anos

Preço único Cr$ 2.00

Precíso-se de 2 ou 3, na

Fábrica de Móveis «/1 Mo·
delar». rua Trajano, 15.

Rio. 22 [Estado1. - Integrarão «

Delegação Brasileira que vai tomar'

M á 22 (A N) P parte no pr6ximo campeonato eul·
an us, ..

- ro-
americano de futebol, respectiva.

cedente de Porto Velho, chega- mente, como técnico, preparador
ram a esta capital mais duzen- e médico, os srs. Flávio Costa, Luiz..
tas e cinquenta cabeças de ga- Vinhais e dr. Leite de Castro.

do, negociadas em' Puento Su-

�::tan�a:i��ta, pelo prefeito Pastoral enérgica
Santiago do Chile, 22 - Cin

co dias depois de reatadas as

relações entre o Chile e a Rús

sia os cinco arcebispos chíle- ""

n os lançaram uma enérgica
pastoral, atacando violenta
mente o regime dominante 'na

terra dos soviéticos. O doeu

mento, no final, também adver-

te contra os perigos do nazis..

mo, do fascismo e do .nacíona
lismo exagerado.

PII.aLII.
1�IRI[aIR

V.. Sia .. enconlrará nas

Ca$ae .o�fta�bQoaaa$

Domingo, Simultaneamente, no

RITZ e ROXY, Joe1 Mac Crea, Jean
Artur e Charles Coburn em:

ORIGINAL PECADO.

Dia de Natal •• A IRMÃ DO MOR.
DONO com Deanna Durbin. Um
presente régio do «Ritz» ao seus

fans.

os mais moderaos
Preços fixos

padrões de

CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
TÔNICO (:APllAR

POR EXCelÊNCIA

voile e tecidos
, -

propnes
-

para praia
C;ôres firmes

u
...

flJ �1

\

iAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


