
. í. .

ar[la m!n ! [00 I·· a I [�n ri-R �n�l,a ...�. no �. e
Londres, 22 (U. P.) - A rá- mo também obrigá-Io a recuar ,milhas a suodeste de Habie- batidos. Repetidos choques de-

1!tit> de Berlim afirma qu.e a 10- combatendo e lançando à luta Supremo Q. G. Aliado, 23)monto Nossas fôrças diminui- patrulhas verificaram-se mais
calídade de Saint Vith foi ocu- as suas reservas, como foi obrí- (U. P.) -'-.. Foi distribuído o se-Iram o movimento inimigo di- para Iéste, mais próximo ao

pada - ou, come} diz, "Iíoer- gado a 'fazer na Normandia. guínte comunícads: Diversos rigído contra Saint-Vit�, que Reno. Vantagens ligeiras fo
tada" - pelas fôrças alemãs. Isto, porém, segundo se pensa, pequenas ataques inimigos to- ainda está em nossas mãos. O ram obtidas nos aItos Vosges .

. De parte aliada, não há entre- será evitado por Rundstedt, raro repelidos pelas fôrças alia- immrgo, avançando de Viaden Ch�gamos a duas milhas do
tanto confirmação dessa notí- depois da sua fatal experíên-: das nas vizinhanças de Mons- para oeste, penetrou em pon- norte do lago Nair, perto de
cía.

-

cia na Normandia. A sua nre- chau e reconquistamos algu-! to justamente a léste de Wíl- Munster. O máu tempo res-

" sente ofensiva pode preparar mas pequenas localidades. No' tz, e uma fôrça operando a cer- tríngíu as operações de ontem.

Paris, 23 - Ao dar batalha

10
caminho para a repetição do flanco norte da arremetida

i
ca de 6 milhas mais para norte Objetivos em Treves foram

aos aliados, lançando a Luft- seu desastre e, por certo, nada alemã, detívémos o avanço I chegou às vizinhanças de Cler- atacados por bombardeiros pe
waffe, panzers e novas armas, mais do que isso agradaria ao

I
Inimigo e retomámos Stevelot, valex. A arremetida inimiga sados. Os caças-bombardeiros,

Rundstedt está jogando carta-I general Eisenhower. Se Eise- a sudoeste de Malmedy. Está.' para Condorf fez mais .algum I que proporcionaram escoltas,
<la muito perigosa, pois, se o nhower conseguir mudar o ce- em progresso a luta no setor r progresso para oeste. No vale I também atacaram objetivos na
seu plano não lograr efeito, .as nário da luta, a fase final da

I
de Malmedy, propriamente di-I do Sarre, nossas fôrças limpa-I cidade e principal junção 1'0-

coísas não resultarão muito

I
guerra pode ser muito mais ta. Elementos blindados ínírní- � ram Dillingen. A norte e no- doviária de Specher, 12 milhas

bôas para êle. A tática aliada, curta do que tudo quanto os gos chegaram a Habimont, a! roeste de Vísembourg; dois. ao norte. As posições a este de

IlAtretanto, ao que parece, vi-, profetas da desgraça calculam, loeste de Stavelot, e paraque- contra-ataques, um' deles I Kebach foram objetivos para
sa não só deter Rundstedt co- \ presentemente. i distas foram atirados poucas. apoiado por tanques, foram outros caças-bombardeiros".

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

o
I Ch�I��nR����(U i�dec�!am���a ca��ll�o�!��
núnr.ias das Iuqualãticáveis atrocidades nazistas contra os ju
deus. O conselho nacional polonês acaba de ser informado do
massacre ele mais 20.000 hebreus, covardemente trucidados,
pelos esbirros da Gestapo, em 5 campos de concentração. Outro
despacho ele Zurique estima 'em 600.000 o número de judeus
[que haviam sielo exterminados pelos nazistas, em 6 meses, isto

é, de março a julho dêste ano. Revela-se ainda que outros ....

150.000 judeus, recrutados à fôrça para levantar as obras de.
í'ensívas elos subúrbios de Budapeste, desapacern místertosa-

I
i.iente depois de terminada a tarefa.

«I JUIS A�TJ(W HI.\.HIO IIE S.\:'\'TA L\T_\m�.\

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Ano XXX I Florianópolis S�ba( a, � 3 te Dezembro de 1944 H. 927G

foi condenada a
.

amante de Mussolini
ROMAl 22 (U. P.) --- A ANTIGA AMANTE DE MUSSOLINI, A POETISA COR
NÉLIA TANZI, FOI CONDE:NADA HOJE A 40 ANOS DE PRISÃO, POR COlA
BORAÇÃO COM O INIMIGO" CORNÉ.LIA OUVIU A SENTENÇA EM SILÊNCIO,
ENXUGANDO AS LÁGRIM AS� QUE LHE CORRIAM PELA FACE; MAS SEUS AD-

VOGADOS APELARAM PARA INSTÂNCIA SUPERIO R.

rARA RttUHGftK 11 f. t, H.lDeClarações do Reforçado o exército britânico
" .,. d N tí " d to M II t' t d

i pres. Roosevelt LO�DH.ES, 23 (U. P.) - A Inglaterra disporá agora, dei

c: DIana � o icias', e."., � e , a r�por �gem os
Washington, 23 (U. P.) __ mais 250 mil homens para o serviço ativo do exército. Tal are ...

p�)lto Alegr�, informa que, �o, .DIanos ASSOCIados, o con- Em sua conferência com a velação que vem ele ser feita oficialmente em Londres, direta
dia 21, pa�I� de Santa Ma.rIa;tmgent� qu: se�e �gora pfl:r�l imprensa, ontem, ° preso Roo- mente do gabtnete elo sr. Churchill. Essa cifra será acrescida:

novo. contmge,nte com destmo i reforçar n.o�sas, �loIlo�as fO:- sevelt declarou aos jornalistas ao exército britânico com a nova convocação e com a transte
ao RIO e de la aos campos de ça� expedicionárias e c�ns�l- que sabe muito pouco mais do rência para o exército do pessoal da aviação e da marinha e
batalha da Europa, pa�� re�o�-I tuído, em sua grande n:a�ona, que estes sôbre os aconteci- com a reinstrução 'de algumas fôrças de defesa e administra
çar o Corpo ExpedICI?�anO, por elemen�os da guarrnçao de

mentos militares europeus po _ ção.
. .

Essa tropa e mte-18ant� Mana..
.

' , rém salientou que o orça�le!1-, --------------------------
grada pOI elemen�os de todos FOl�m designados, tamben:,lto para o próximo ano fiscal Aegre�:.ou o sr. Em La Pazos re�antos. do RIO Grande�.e IP.ara, I�1tegrar ° Corpo _Expe�I- estará baseado simplesmente Gilberto Freire
levara cons,lgo, todo o entU.,I-, clOl!a�lO os t;.nentes r"l11o Alt� na determinação de que a Ale- Belém, 23 (A. N.) - De re- La Paz, 22 (U. P.) - Do Pe
asma e o ardor �e �ossa gente e Sílvio Almeida, ambos do 7

manha deve ser derrotada ao gresso dos Estados Unidos che- '

h t idad o ex-

pela honrosa rmssao que os R. r. ., A

,.
. .

.

ru c. egou a es a c e
A .

:soldados do Brasil desem e-
� •• _....,._". -_- .------.-......... _.... _.. mv.es de sobre qual�ue� expec- g�u a esta �apltal o e�cn!ol 'presídente de Cuba, Fulgêncío

h t t . Ih d'
P O pacto franco-f'USSO [tatíva de pronto termmo da GIlberto Freire, que alí fora Batista sendo recebido na es-

B am com an a ga ar la e '. , , A' to ' I·'
' ,. d f

A -' .,.

I
.

bravura na Itália.

I
París, 22 (U. P.) - O pacto gll:en,a.. cle�c�� �d que .os Ir�a Izalbum�,�e\Ie ,,� c�n_ er�n- taçao ferrov13p3: pe o pre�l-,

Conduzirão êsse contingente franco-soviético foi oficíalmen- tn�CIp�oS A�lsAa/ eCI os na c�as dSOB o 'l�'u o n .Ipre �- d�IlJte da Rep��:lfa, GoUalber.o
até certa altura do caminho te ratificado hoje pelo gabine- bear a ta, d

an ICdO, ,:p�rat_ o çaob·l. o d rasi ,�s IguaiS serEao VIllaroel � mmI;:)l�ros. P:t�Sl-
R· ·t- Od'l te francês A aprovação foi fei- m es ar o mun 0, sao ao pu Ica as em mg es nos s- dente VIllaroel e comIlva

para o 10 o capl ao Ion· 'l'd h' 1941" t d U'd hol nh 'd t
De d' d 70 R I se- ta poucas horas depois do vo- va 1 os oJe como em . a os, .m os e em es�an acampa aram o presl en e·

�r l�, o

t H'.�
e �� . to de confiança na Assembléia Em resposta à perguntas, qUê no MexlCo. Em declaraçoes a Batista até seu alojamento no

gunCDS enen es
L
eI r

P
1.V�I- Consultiva ao govêrno do ge- lhe fizeram os jornalistas, para Agência Nacional, o sr. Gilber- .Palácio Hotel Sucre. O presi-

��lh��poS e ongo alxao
neral De Gaulle, depois que q�e désse maio�es explicações to Freire d.isse que já foi ass�- dente Villaro�l .oferecerá ba�-

Se d d 1
-

feitas êste e Bidault explicaram que sobre a declaraçao, que fez an- nado contrato para uma edl- quete, no palaclO, ao ex-presl-

1 gUIn asa. ec daraBçoes F 1- "essa aliança era uma necessi- teriormente, quando expressou ção, em inglês, de sua obra dente de Cuba.
pe o ce. cal' e arros a C...I- d AtI' t·

-

"C G' d S ala"
cão, comandante do Regimen- dade vital para as duas na- que a a�'�a o �n. ICO nao asa ran e e enz .

-----�------�

�
IIni�õs�áiiorãê'� �;::p:�::��e�:� :::::s =�t5�1t:;::ti�: Q!���� (!DU�õe� Banco ::: d:e'�:aldO
para sempre

não se podem realizar os obje- do Brasil foi autorizado peloLANEA é saber economizar.. tivos da Ca;rta do Atlântico; ministro da Fazenda a abrir ao Rio, 22 (A. N.) - O Depar.:.
Rio, 23 (A. N.) - Em carta N

- ·

d d'
porém, acrescentou que "a

Conselho Nacional do Petró- tamento dos Correios e Telé-

dírigida a sua genitora, que es- ao e ver a e. gente nem sempre cumpre os
leo, o crédito de 15 milhões de grafos. distl1ibuiu a seguinte

tá de partida para o fronte Londres, �2 (U. P.) _ Não dez mandamentos da lei de
cruzeiros para atender as des- comun�c�ção por intermédi()

italiano, como enf�rmeira vo- é verdade que John March, co-
Deus". Ràpidamente, acres-

pesas com a execução do seu
da A�. O Departamento d�s

luntária, o jovem médico, Eu- nhecido milionário espanhol,
centou que não procurava programa de trabalho. Con�iOs e Tel�grafos comun�-

gênio Estelita Lins escreve chegará em breve à Grã-Breta- comparar os Dez Mandamentos ca que a partIr de amanha,
cousas de alto teor moral e nha, para as tarefas prelimi-

com a Gar,ta do Atlântico, po- Alimentos 23 do corrente, até o términry

.científico. Há, �ntretanto, um nares destinadas à restaura- rém, que ambos constituiram da Argentina das festas �talinas, fi�a su.s-
ponto de sua carta que mere- ção da monarquia espanhola.

os princípios do bem mundial, Rio 23 (A N) _ Está penso o serVIço de radlO�oma.
ce referências especiais. Ê Êste desmentido categórico

do mesmo que os 14 pontos t atraca:cto no o�is do porto, pro- para
Porto Alegre e RecIfe".

quando êle afirma que os bra- foi feito, na Câmara dos Lor-
Wilson.

cedente d'e Buenos Aires, o

Q é· f)
sileiras e norte-americanos, ds, pelo representante do go- D

-

b-Ih
- navio argenrtino "T,ull'uya" ue ISSO f •••

unidos pela defesa dos ideais vêrno britânico. Acrescentou OIS I oes que trouxe para esta capital Rio, 23 (A. N.) - No próxi-
comuns, agora, se sentem mais o informante oficial que "não Rio (Pelo correio) -- O pre- <:95 toneladas de carme de vaca, mo ano, a partir de janeiro, as
unidos ainda e mais decididos foram concedidas facilidades sidente da R'epública assinou 32 tons. de aves congeladas, ligações telefônicas, no Rio�,
a esmagar para sempre o fas- a ninguem com o nome de decreto-lei, autorizando o mi- 23.421 oaixas de manteiga, 21 serão mais demoradas. O rui
cismo, em face do que vêem, Juan March, para visitar a In- nistro da Fazenda a �tir 1e- tons. de queijo e 4.965 caixas do do telefone para ligação sc).
isto é, das devastações morais glaterra e que o govêrno, em tras do Tesouro verttíveis em de ovos, além de várias outras será ouvido dois minutos de�.
e naturais produzidas pelo .ne-, geral, está ao par dos passos 180 dias, até ° Úmite de Cr$ caiXlas de fruta'S aDtigos de pois da retirada do fone do.
as to regime de Mussolini. de March". '_ 2.000.000.000,00.

.

Natal. gancho.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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santo do dia

Lira T. Clube-Ama.hã, sábado Grandiosa
• ,

de Natal,
"li

22 horas,--- soiree as
(t

ornameatação característica. Dia 25 (Natal), matinêe infantil
,

16 horas,ce. as

. com dístríbuícão de brínqvedus e bombons .. '\'1,

Iuodóção Par-a as FESTAS DE FIM DE ANO, a

Getúlio Vargas CASA ·PERRONE s. Sérvu;,-Confessor'Rio, 21 (A, N.) -- Em decre-
Mostra êste santo como nem._;to-lei há dias publicado no oferece à sua drst i n t a freguesia o' desconto de 10% em tôdas as mesmo a doença e o pobreza são-

Diário Oficial, foi doado pela vendaa.à vista, uur s rrte a 2". quinzena de novembro e todo o obatáculos poro a eantidade. Des-

Prefeitura à "Fundação Getú- mês de dezembzo , Otima opor tun idade para' adquirir os mais de sua !nfância, era Sérvulo, filha
,

de pobres pais de Roma, p'uallti-IIp. Vargas" para construção modernos modelos de calçado para homens, senhoras e crianças, co Nem mão nem pés po lia mo-daj'espeotíva séde, O terreno além de camisas. pijames, etc. ver. Ganhava o seu suaten to men-situado nos fundos do edifício

I digando na porta da Igreja de S.

!�;ªi�{j�;.��;r� COMO vai
.

SER· ORCuaUrc::JIlDs09'lahelro"Mo"lroL'E17M'A'NHAI�2Ei���ii�l�:��[próprio Ministério, que pre- todos 08 coro çoee. Reparha as a.

t di ítá 1 bundantes esmolas com outros rre-en la aprovei a- o para cons-
.

cessitados. Encanto peculiar havia.trução de novo edifício para a Londres (Kingsbury Srm- manecerão os soldados norte-I daram em que devem fazer to-
para êle o hino reiigioso Apren-localização de seu� serviços, th) - O� atuais planos alia- americanos na Alemanha, vis- [do o possivel para evitar os dia as rne l oo

í

c s cc nto cr o s r.o tem
quando o ��senvolv�mento do dos para o controle da Alema- to que a ocupação do Reich êrros da guerra passada, em pIo e os repetia com ton t,c perfei
mesmo exigisse maiores aco- nha derrotada consultam a será' indefinida. Sabe-se que que se permitiu aos soldados ção que os transeuntes f alavam.

Dad para ouví lo. Mais. entretanto. domodações que as, a�uais. o permanência indefinida na Eu- os EE. UU" a Grã-Bretanha e alemães regressarem da fren-
que a suo bela voz impressionava

n,o entanto o ob]'etr,:_o edu.c�- ropa de um exército de ocupa- a Rússia encerraram mesmo te, em formação. Desta vez, os a convicção c c rn que cantava os
cíonal da Fundaç.ao Getúlio ção norte-americano de· vá- o acôrdo sôbre a base de que alemães serão enviados aos textos sagrados Quo ndo , certo dia.
Vargas, que se destina a for- rias centenas de milhares de era necessário não fixar tem- seus lares individualmente e nôo estava";o lugar por tantos

d f
. .

1 ,� . .

d i si ._ anos ocupado. um A imensa massamar qua ros uncionais pe.cs homens. O tamanho dessa fôr- po limite da ocupação do terão proibido o uso e n g de gente cor r io p x r o o sua chou-
�ode::nos p�'ogressos de or�a- ça é tal, que gerou dúvidas a Reich. O plano tripartite se nias., A ordem de não_ con�ra- I pana, Lá estava

.

ele f>re,;o por �.mzaçao racIOnal?o tra�al�o, um general norte-americano,lfUndanlenta na decisão de ternlzar, com os alema�s im- i mo novo molts':lo Com o rnens .

t,anta para serviço público €ncarreg'ado da zona de ocu- impedir que a Alemanha vol- p€ra energicamente sobre as, pr-eEu r.do devc çõ o recebeu os
.

Ss.
to riar P

,
..

I t d
-

E bor Lael amentos e exprrou prc rrurrcrcm-quan O pala as empresas ar- pação ao, sul da Alemanha te a armar-se constttuíndo ropas e ocupaçao. mora, d d J r

t· I f
'

'1 1
- "

t lm t
- I o o nome e esus.

lC,U ares, o� �ssIve .

a so uçao que corresponderá aos EE, outra vez uma ameaça à paz os EE. UU. n� _?ra en.e �ll:0 __

acrma. O edifI�lO proJ,e�ado pa- UU. Hoje ainda nínguem po- do mundo. Os EE. UU" a Grã- tenham ambições terrítoriaís Santo de Domingora a "Fundação Getúlio Var- de dizer quanto tempo per- Bretanha e a Rússia concor- na Alemanha, entende-se que
gas" terá andares e obedecerá o govêrno de Washington aceí- S. Gregório, Mártir
ao estilo do Ministério da Edu-

C·LUBE 12 DE AGOSTO
tau o princípio de que deve- Foi nos tempos daqueles rnens-

cação, afim de seguir a har- rão ser amputados certos ter- tros Díoclecteme e Maximiano que..

.

d
.

to ...: .

h êste santo ganhou a coroa dos..monla o conJun , ritórios tronteirlços do RelC
mártires. E' um fonômeno pisco-

C ,Com o apresentar seus melhores vótOB de BOM NATAL e FELIZ e também que se devem em- lógico que os fracos se tornam_armsaa, Gravatas, Pijames ANO NOVO D' d CI b 12 d A t
. S t b Ih d 1 ães d; a lretoria o u e e gOIl o comunica aos nrs. pregar ra a a ores a em cruéis. vitiman O 011 inocentei poMeiasdaa melhores. pelos me- Sócios e Exm.as. Famílias que, êste ano, em conseqüência das reformas

na reconstrução das zonas de- ra dor se a si a ilusão de serem.
nores preços só na CASA MIS' que se estão processcndo nos dependências internas da séde social,

t d
,.

did êles fortes. Assim foi n3S ternpoa,
CILANEA - RuoC Mafra, 9 deixará de ser realizado o tradicional Baile de São Silvestre· Entre vas a as nos pmses illva 1 os

em que a impotência de um Im-
tanto. no próximo dia 25. NATAL, promoverá a Diretoria uma tarde por Hitler. . per'ro romano decadente se opô...

Pela culture infantil, com início o.s 17 horas, durante o qual será feita farto dâs- 00 pc der invencível de Cristo, As.
I tribuição de bombons. sim é ainda hoje. ,quando um

Avisa, outrossim, aos srs. associados que. tão logo sejom termi-

NOVOS
egoísmo satânico cria tirano. to'

J-url'dl-C� nadas os obras em execução, o Clube reiniciará o seu já conhecido e talitórios E os primeiros a senti.U programa de festas semanais, com a ALVORADA DO CARNAVAL E>E rem o fúria dos tiranos são 08

Rio, 22 (A. N.) - Em Hava- 1945. 2v·2 USADOS que defendem os direitos sagrados
na, Cuba, acaba de S€r criada

-

dos homens, o. sacerdotes. E' êste

a Academia Internacional de

I COMPRA
o coso de S' Gregório. Vivia êle.

Se em Espoleto (Itália), e como sa-.Direito, cujo funcionamento CURSO DE HUMANIDADE VENDE cerdote, exercia o seu ofício de
se verificará nos primeiros dias • bom pastor exortando as almas à.
'de janeiro de 1945. DêsS€ íns- I (Madureza _ Concursos _ Admissão) Idi®ma. por- fidelidade e constância na fé. E
tituto cultural de direito ra- tuguê., espa· não Íoi só isto. Gregório convenceu
.»

Os oandidatos que pretendem freqüentar o Curso de HUII1la.
nhol, francê.. a muitos pagãos da verdade da.

zem parte personalidades de nidades, paro os exames do art. 91, (exames de madureze) um ano
inglês. etc. douttina de Jesúa Cristo. Foi, por'

destaque nas letras [urídícas de 1945, o qnad será hem pu.x�tdo", devem Pl'OCUIra<r preparar-se tanto, acusado de ser cristão e de
de todo o continente sul-ame- convenientemente nos assuntos básicos, para o que funcíonerá Romance, Poesia. Religião. Aviação, fazer propagando par esta doutri'

.

P ad f ti
o OU1'SIO preparatórão, nos meses de jameiro e fevereko. Matemática, Física, Química, Geo·

na. PeJante o tribunal confessou,ncano. ara s€u qu 1'0 e e 1- Os aaJIldi4Jatos se apres!!"nJtem, no dtia 2 de ja'neiro próximo, logia, Mineralogia, Engenharia cio
com tôda a liberdade, essa fé, Foi.vo, foi convidado o bacharel às 19 horas, iIlO CUIflSO de HIUJ1aUlidades, à Rua T'raj,ano iIl. 36.

I
vil, militar e naval, CarpintariC1, condenado a ser queimado vivo.

Eduardo Theiler, professor de A primein:t mensalidade - Cr$ 50,00 - será paga no roto da Desenho, Saneamento, Metalurgia. Mas, a fogueira apagou.se e, ao
Direito e membro do Instituto apresentação. Eletricidade; Rádio, Máquinas; Mo· meamo tempo, um abalo sísmico.

O DIRETOR tores, Hidráulico. Alvenaria. Agr.i d' t d d
'

da Ordem dos Advogados bra- eltou por terra a me a e a Cl

r.ultura, Veterinária. Contabilidade dade, esmagando grande númerosileiros, Dicionário•. etc, etc. dos habitantes. O presidente do"
�I---------------------------------------------------------------- � .... tribunal fu�u,deixando. entretan'

.• : to, ordem expresa d rr.ã � permitir"
a evasão de Gregório. Libertado
da prisão por não de um anjo. foi..
recapturado. Quebraram ao vene'

rando sacerdote as pernas e. po",
fim, degolaram·no,

I
I..----------------------------------------------------------------------------��a

A cobra está famando
na

Horário das Santas Missas
para Domingo

, , , ,

Catedral: 6, 7, 8 e 10 horas,
Novena: o.s 19 horas.
Em dias da semana: Missa: à..

7,30 horas.
Igreja de S. Francisco: 7 e 9 horal.
Hospital de Caridade: 5,30 e 8 ho··
ras.

Puríssimo Coração de Maria (Par.
to): 8 horas.

Igreja de St. Antônio: 7 e 8 horas,
Igreja de S. Sebastião: 6,30 horas.
Igreja de Sta.' Teresinha, 8 horas;;
Asilo Irmão Joaquim: 6 hords.
Ginásio: 5. 6, 7.30 e 8.30 horas.
Capela de S. Luiz: 6,30 e 8 horas'
Capela do Abrigo de Menores: r
horas. (todos os dias) .

.

Trindade: Matriz: 7.30 horas.
Trindade: Chácara dos Padres: g;
horas .

Estreito: 7,30 horas.
Qã.o José: 7.30 e 9.30 horas .

.

Coqueiro.: 9.30 horas.
.

Oblervaçõel: Festa de Natal: DIC:lo.·
Santo de Guarda. Horário das s."

Mis.as, nas igrejas e capelas prin
cipais, corno aos domingos.

Rua Conselheiro J.\4af:ra. n. 9
. Faça uma visita e verifique os preços e a grande variedade

. de Brinquedos e Artig·os: .para presentes_
a «Casa Miscelânea» tem entrada e s�ída para duas �uas

Uma visita é de interêsse para V.·s.

\
\
\

CASA MISCELANEA distri·
buidora dos Rádios R. C, A,"
Victor, Vávulas e DiscoI - Ru.'
C. Mafra, .9"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'-Ofensiva soviética talvez para Janeiro
WASHINGTON,22 (U. Po) ... AS NOTíCIAS DA OFENSIVA RUSSA IMINENTE FORAM HOJE DESMENTIDAS POR ALTAS
AUTORIDADES MILITARES DESTA CAPITAL, DIZENDO QUE QUANDO A OFENSIVA RUSSA FôR DESENCADEADA o
FATO Só SERÁ SABIDO PELOS ESTADOS MAIORES COMBINADOS, E DIVULGADO PELO MARECHAL STALIN. ACRESCEN
TARAM ENTRETANTO AS REFERIDAS AUTORIDADES QUE AS CONDIÇÕES DO TEMPO ESTÃO AGORA MAIS ,FAVORÁ..

VEIS DO QUE QUALQUER OUTRA ÉPO CA DO INVERNO� E QUE; DADA ESSA CIRCUNSTÂNCIA, NÃO HÁ RAZõES PA
RA SUSPEITAR DE QUE A OFENSIVA SOVIÉTICA NÃO TENHA LUGAR EM JANEIRO PRóXIMO. APESAR DISSO, POa
RÉM, NÃO HA NENHUMA INFORMAÇÃO DE FONTE FIDEDIGNA QUE AUTORIZE A FAZER AFIRMATIVA NESSE SENTIDO .

.

-I"-�::;;;-· '�.__

: 1 U ESTADO Esportivo
,iVida Social I Figueirense x Paula Ramos

:• • Embora o Allaí e o Crispim Mira

: já tenham levantado os respectí·
�••••""••,. voe títulos de campeão e vice-

,'"''':Ri>lAHI''''' compeão do cor-rerrte ano. os dire.

Festeja. hoje lIua data natalícia tores do Po u l a Ramos e do Fi·
a srita. Dilza Laundes. gueirenae. farão com que seus clu

bes disputem amanhã a última

da partida do Campeonato da 1". Dí-Decorre hoje o aniversório
visão de Amadores. Assim. os aman.

sra. Alípio. de Sousa Lúcio.
tes do futeból não ficarão com

um domingo em branco, como seFaz três anal hoje a menina

IValda Inez. comentava.
O match de errnonhô, embora se- ,

jam nvalS o c.àmpeão de 43 e o
.

Hoje transcorre o natalício da .

esquadrão de aço, não é de granilro Rita da Veiga Pamplona
funcionária da D R.C.T. de responsabilidade. O allli-negro,

dadas as suas atuações irregu1a·
sr .

res, no corrente ano. pode-se dizer,
decaíu algo Contudo. é integra·
'ao por borvs pebolistas como Pe
'drinho. Calíca, Procóp io , Heins,O jovem Elisio Pontes de Morais

.faz anos .hoje. Henrique e Albi Fol to-Lhe, apenas, I_
um po taco de mai9 drspoaíçêo e

orgoniza.ção. O Paula Ramos. por
sua vez, também não se destacou
neste o.no como e.m 43. À, Ve'2:$II,

sem esperar. o tima de RanuJfo
brilha, outros vezes, também, com
surpresa, produz péssimas perfor-
mances. No seu eleven deatocorn-se
Vadico, Jacinto. Minela, Boas,
Dutra, Carioni etc.
Como vemos. a pugna de ama

nhã, não é lá de grande impor
tância. quanto ao campe.onato;
mas, está despertando certo in
terêsse nos nossos meios espor
tivos.

Passa hoje o aniversário do
Elias Leitão de Castro.

Convocação
o. candidatos que acham es

tar·em oprovodca no concurso

para e.criturários do Banca do
Brasil, ú1timamente realizado
nesta capital. são conviôados a

comparecer, no local do Curso,
às 19 horas de hoje. afim de
continuarem as aulas.
Fpoli.s .• 23-12·1944.

OS PROFESSORES

Estão se habilitando po ro casar:

o sr Mário Malagoli e sr.ito . Iná
cia Silva; o lir Laurindo Gonçal
vel Pinheiro e tirita Alzira Maria
da Conceição.

Casamentos:
Na re$id�ncia da genitora da

rvoívo, no. ruo Uruguai. 8. realizou
·se hoje às 10 horas o casamento
do sr. Dnlrn iro Duarte Silva com

Q srito. Córa Virgínia Coelho. sen
do padrinhos do noivo. no ato ci
vil, o 111'. Pedro Batista Duarte
Silva e sra. Maria Lima Duarte
Silva. e do noiva. o sr. Nobuco
Duarte Silva e sra. Irene Vieira
Duarte Silva; e no religioso; do
noivo, o sr , Emídio Cardoso Júnior
e lira. Virgínia de Sousa Coelho. e

da noiva. o ar. Orlando Coelho e

ara. Ada Coalho Elias.

E. J. T.

LOJA DAS CASEMIRAS
A partir de 139 cruzeiros,

vendemos cortes de casemiras
em a nossa Loja, na rua Cons.
Mafra, 8-A.

AUXILI �R DE GUARDA-LIVROS
Procuro se um, com conhecimento .. de escrituração

� que escreva à màquina, Tratar na Organizaçã.o
Comercial Catorinense·, rua João Pinto. n>. 18

alto v . 4

Teodoro proprietário

Aos seus prezados associados e a todos os represen
tantes das Classes Conservadoras a

Associação Comercial de Florianópolis
deseja BOAS FESTAS e Feliz ANO NOVO

1944 1945I
j
--------------------....---------------.....------------

Representações
Aceitamos qualquer representação, em comissã.o

ou conta própria .

.-_R_���IoG�!SMí��r�;ó�di��L2�O_&9�I�. S�������A II

Quantos lances ele prevê
a·ntes de mover um peão?

e bom jogador de xadrez prevê
diversos lances sucessivos. antes

de mover uma pedra. Sabe o que
sucederá depois de muitas jogadas
- e porisso ganha a partida. Se
o sr. segue �ste exemplo, dispõe
as coisas para êxitos futuros.

1\{uitas .v�ag;ells de negocies são

previsiveis ·--·e graças a isto o sr.

terá a certeza dI' ser H{,t'lldido
pela Panair do Brasil. Ape,;31' das
circunstancías de guerra, elH sa

tisfará o seu pedido de passagem
ou transportará as suas encomen

das, apenas lhe pedindo uma

breve espera. É que a Panair do

Brasil tem que atender às prio
ridades estabelecidas pelos orgãos
oficiais competentes. Mas ainda
assim o sr. pode organizar o seu

plano de viagem e negócios par
ticulares de modo a gozar os be
neficios do transporte aoreo - ao

mesmo tempo colaborar com o

esforço do país em prol dos alia

dos. A Panai!' do Brasil deseja
servi-lo da melhor maneira. Du
rante a guerra, vem aumentando
cnnsidcravelmente as suas linhas
e número de viagens. Mas precisa
da� colaboração. Ajude ti Panair
a ajudar a Vitoria.

PANAIRDOBRASIL
REPRESENTANTE DA PAN AMERICAN WORLD AIRWAYS

=�_.�-:::::._

-

f

Do úhimo relataria da Diretoria:

Em 1943, a Ponoir transportou
56.233 passageiros, para todos
os pontos do Brasil, ou sejam
154 passageiros por dia.

I

I
i
t

f
�
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CLUBE 12 DE A.GOSTO -- Dia 25 grande Malinée Infantil com.
início às 17 horás� Farfa distribuição de bombons

. -

! rJ ·

.� -1 _- �, rPara evitar nova guerra
, j_Jr1 rlqUE, C ()s � Londres, 20 (E. S. P.) - Um democrático livremente eleí-

o .... .-" �_ "--- membro trabalhista do parla- to". Depois de dizer que "tal-
.

I
. . mento, Emmanuel Shinwell, vez a semente da futura guer-

- a egrla dos olbos... l íalando sóbre a situação euro-ira estivesse já lançada e que

o

I péia, disse que havia duas con- os debates de sexta-feira sôbre

L IVR O S dições primárias a serem apli- a Polônia o haviam enchido de

. .." cadas quanto áquela situação, apreensões", o Sr: Shinwell

seja na Grécia, na Holanda, na disse que se começassem a tí-

Bélgica, na Dinamarca ou na rar daqui e dalí e a transferir

I Noruega: "Em primeiro lugar I populações,
não seria possível

� j --- disse êle - não devemos escapar a nova guerra. Disse
! [apoiar nenhum movimento mais que não estava crltícan

í 'I que tenha interferência em do govêrno algum, mas apenas.

I, nossas vias de comunicação. salientando que o melhor meio
I Em segundo, não podiamos Ide evitar um inimigo e ímpe
f apoiar bandos armados, seja, dír que rebentasse o conflito,
i de insurretos ou revolucioná- era promover um entendímen
\

rios, contra qualquer govêrno to humano e inteligente.
.� �.' '\. . ,

Missa do 1- mês
Sra. Elsa Lehmkuhl Cabral

Natal ! . . . Não compre sem verificar os preços
do grandioso N (I \' o Sort in, e II to recebido pela I

C - lr) . I �iirezllvendia
•

, e
- , � Impurezas ...a s a _tom an o � se:J�' p�����s���re;�la Del:�

cia de Defraudacões e Falsifi

cações, por vender óleo de se

mente de algodão, colorido com

anilina, como legítimo "azeite
português", a 110 cruzeiros o

litro, o indivíduo João Gonçal
.

ves Pureza. Em poder do falsi
ficador e no quarto em que
reside, na rua Aristides Lobo
n. 46, foram apreendidos, vá
rios litros do "produto -, que
se destinavam a fregueses re

sidentes em Copacabana. Fi
gura no processo, como seu só
cio no criminoso negócio, Fran
cisco de Castro, que se diz mi
litar.

APl anedotas e ,.la.la8 aparen
temente Ingênnas são grande.
armss d-e desBnega-çio ma....

.... ._; o
Jadaa pela "qulnta-col_Da". '

- alegria espíruo ......

Eis o que vos afe ece. ne�te FIM DE ANO1 '. , a

CAS�\. 43
do

Rua Ioâo Pinto, 9 .. A
Grande sortimento de lindos e curiosos BRINQUEDUS o preç,O!!' conví dn t ivo.s.

LIVROS para crianças, e tôda espécie de obras Ii t e r dr io s ,

didáticas e científicos.

o réu e tricolor...

estampados chineses próprios para modelos

Chiang-Kai-Chek»
Rodiers - Tafetás � Organsa - Chantnng ,.. Sedas em cortes .- Gabardines
- Jersei aveludado para vestidos, em muítas cõres - Peter-paus,.. Bôlsas

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

Preços extrem.am.ente baixos

Rua Conselheiro Mafra. 26
'--.

�-

Apresentamos:
I «Madame

Telefone 1288

A Fábrica de

MÓVEIS BRaSil
agora melhor
aparelhada
para servir aos
seus inúmeros
clientes, apre
senta, em suas

lojas, os novos
modelos para

1945
•

DfSPACHIMOS E ENGRaDAMOS
GRITUITAMENTE PIRI o INTERIOR

•

S. BECAR
NOVO PROPRIETARIO - NOVA ORGINlllCAo
Av. Celso Garcia, 174
Fone 2-8635 . S. Paulo

Deverão comparecer. com a rnd
xima urgência. à 20 Secção desta
C· R. os cidadãos José Agostinho
Vieira. Juvêncio Kluser e Pedro
Alexandre Martins, afim de tratar
de assuntos de seus interêsies.

Paulo da Silva Leão
Cap. chefe da 160. C R

3v·2
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FILHA I·MAE f AVO I
Tocsas deve �''W'� usar a

'31M'·�iMil:m
(OU REGULADOR VIEIRA;

A MULHER a:.VI TARA DORES
Alivia as Cólicl:S Uterinu

gmpregs-se com vantagerop.ll
r8 cumbater as irregulHrid�dee
das funções perlôdicas da,s se

Ilbür,H' É calmante e regulador
deS!'801 funções.
FLUXO.SEDt\TlNA, p�la '$UII

comprovada diCáci&. é muito re

ct'ihldtl. Dp.v� ser usade com

cnnn"nç�.
FLlJxn-SEDATI�A encontra-se

t-'R\ ttlda DIHl .....

Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA

Dr. I. I.' DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Ruo Alvoro de Co.rvalho, :8 {esquina

f'elipe Schrní d t ). C. PUSTAL: t40.

Rua João Plnto, n. 25
(Em frente eo Tes.olfro do Estado

FI'orianópolis,
Telelene 1448

S.ANlA CAlARiNA
Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de �ou>;a

.

Farm. L. da Costa Avila
Exames Anotamo-patológico•.
Diagnóstico precoce do qravidea.
Sôro-diagnÓstico.
Hemo tologja
Coprologio,

B':Icteríolog;o
Au tovocinas.
Ultram,icroscopia. I
Química sanguínea.
Análises de urino.

Servi-;;o de trandusão de sangue. Vacinação anti-diftéríco
(CRUPE) com. provo de Schick.

Análi.es químicos de: Farinhas. bebidas. café. mel, ogUa8 potá
veis e para usos industriais (feculorias, cervejaria."

1 • ....

CARTAZES 00 DIA
SABADO HOJEHOJE

CINE
A's 4/12 e 73/4 hora!'

SESSOES POPULARES
Allan Baxter e Mary Car lisle em:

. Seu unico amor
.Richard Dix , Florence Rice e Victor Jory num drama drama

épico. vivo e eletrizante:

Terra sem lei
Ken Maynard no final do seriado:

Montanha misteriosa
INDUSTRIA DO PAPEL (Nac. Coop.)
Preços: Cr$ 2,00 e 1,00 Imp. lO anos

(lHE «IMPERIAL»
A's 7 3/4 horas

<Corno uma pantéra ela lutou pela libertação. da pátria e pelo
homem que conquistou seu coração:

Paixão Oriental
Tierney. George Montgomery e Victor Mc
A ARTE DO PASSADO (Nac. Coop.)
ATALAIAS DO ARTICO (Short)
A VOZ DO MUNDO (Jornal)

Preços: 3,00 e 200. Imp. 14 anos

com Ger.e

'Eles sofreram, amaram, odiaram e mataram ... e o mar era o

imenso cenário de suas paixões:

Um barco e nove destinos
com William Bendix e Tallulah Bankhead

Um assombro dramático! Amanhã, no Odeon e Imperial

" 21.<:137
" 0-3.090
" 24..931
" .H*,G..�4
" 4: 1.8-01}
,. 28.2871
., l8.�7õ 1

'" 2Jl.fJ84 I
.. ll·7.287 i
" 38.123
" Oá�920
" 34.063
" 91.885
" 07.593
" 13.á()6 � � _ ..

" 31.139
., 49.665
" 03.á3.ã
" 19.421
" 21.036
" 34.493
" 11).39(;
" 32.350
" 440.423
" 15.474
" 22.032
" 02.632
" 20.026
" 3G.n9
" 04.163
" 10.369
" 34.235
" 32.275

ftRUBE CONCUISO I
SAPONACEO

RADIUM
Resultado do sorteio reali

zado às 14: horas tio dia ;) de
Dezembro de 194:4, na sêde da

Compauhía de Produtos Qu.í
micos Fábrica Belém, à rua

Serra de Araraflunra, $);;1, -
São Paulo.
l ", - prêmio
.)0 "
�.

-

N. W.MWj" 22..3711
"

"

"

"

IISIN'TO-M\e
SATISFEITA.

:;

E

COM
RAZÃOlJ·

Na�ura'mente. sinto-me tão hem disposta •••
cheic de vivacidade e energia. Boa saude é c»
razõo da alegria de viverl Assimile alimento..
verdadeiramente
nutritivos, prepara-
dos com Maizena P--------_

Duryea - o' ali
mento supremo.

"

"

"

..

"

"

"

"

"

"

28°. -
29°. -

30°. -
:no. -
32°. -
33°. -
31:°. -
35°. -

"

"

"

"

"

"

"

"

"

MAEZENA
DUR YEA

,,,

"

"

"

"

(n) - JOSÉ REINAI,110 SAI,".
VArrORE - Ffseal Federal

(a) - ÂNGELO E. S. 1\'IARGA.
RIllO - Diretor-Gerente

graças ao saboroso • PÓ Digestivo
DeWitt> que, desde a primeira dó

se dá alivio ás dôres agudas da
má digestão e faz desaparecer o

peso e os ardores f"�u":,,,:""""'� relo
excesso de acido no estomago.
O' PÓ Digestivo De Witt > corrige o

mal no seu inic ic; estrrnulando a di

gestão, protegendo as mucosas gas

tro intestinais c neutralisando a aci
dez excessiva. Lembre-se que ctyl' o
• PÓ Digestivo De Witt> não se de
ve ter receio dos gostosos pra tos

da a-te culinaria Brasileira,

Peça na farrnacia o

Irmandade do Senhor Jesús dos
Passos e Hospital de Caridade

(Fundada' em 1165)
.

EDITAL
De ordem do sr. Irmão Provedor

comunico, a quem interessar, que
a Mesa Administrativa desta Ir
mandode receberá, a'té o dia 29
do corrente mês, propostas para o I
fornecimento de gêneros alimentí-!cios, para o primeiro semestre de
1945.

Â lTDA.

Laglen, Consistório,
1933.

14 de dezembro de

Para as SIUt� «ompras de NA1.'A L

e ANO HOM

Visitem a «Confeitaria VHIQUINBO»
Onde encontrarão geral e' variado

sortimento, como sejam:

Bô!os, Tortas, PaS8(lS� Figos, Ameixas. Nozes,
Amêndoas; variado sortimento de chocolates,
Balas e outros dôces para 08 bons paladares.

No dia 23 teremos o afamado e apreciado
pAo DE NATAL

exclusividade da Casa (marca registrada)

o PROPRIETARIO:

I
Theodoro Ferrari'

Luiz S. B. da Trindade,
Secretário 9v·5

I GRATIS!
Quer receber ótima surpreso,

que o fará feliz e lhe será
de valioso utilidade? Escreva
a: Soares, CaixÇl Postal, 84,

.- Niterói, E. PO RIO. ,

Vença a intensidade do calor,
I sem quebrar a linha da elegância!
I É grave êrro Você admitir que o calor ex-

I cessivo possa justificá-lo por cruzar as ruas da

I
iidade em desalinho, descuid.

adamente 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

cutando, com notavel perfeição, ternos leves,
cómodos, distintos.

I
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PROPAGANDA

RSÊNClfl GERAL 'L\. \ \ \\ /') /J /' �_ L L" � I .

I TRANsporrrq.t. CllRGA rote.-t� �MüV �(Ú� (/�
,l,':C �\\�ik'�� PRRQ TODOS g.IIQUINHO I GUQ�j:}N I

,

�' � <s �S.... ti
TEODORO FERRARI!

.� JOAO PlNTO 17
.� � .

. AGENCIA GERAL
.

,
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Impressionante
desastre
Rio (Via aérea) - Um de

"3.<;<T.re de graves consequências
OCODreu na rua Vinte e Quatro
<te Maío, defronte ao prédio n

276. O auto-(>.amilll�ão n. 57,. di"1Sindicato N. das Empresasrigido pelo mctortsta Norlval '_' .

Teles, abaleoou violentame�te Navegacao Marifima
o bonde n. 2.036. da linha "PJ'�' , ..

dade ", que trafegava repleto
de passageiros. tendo Q seu

·tanque explodido e a gasolina,
inflamada, atingido várias pes
soas. Além do dano material,
que foi grande, resultou do im

pressionante choque morrer

1.1m jovem, o baleíro José Bru-
1110 Maria Henr-iques, de 18 anos

de idade e domícíltado à, rua
'Tenente Costa n. 174, que teve

as' duas pernas esmagadas, fi
cando feridas quatorze pes�
130<1lS, tôdas passageiras do ele
trico, sendo que algumas rece

beram ferimento-s de natureza

Os aviões do 1
futuro

Nova York, 22 (D. A.)
"Dentro de dois ou três anos,
}�ode:r-s.e-á. partir de Londres
em um avíão de Pl'O]R11,sá0 de

jato � desembarcar em. Nova
Yotk - pela hora amer-icana
- meia - hora antes de dei
xar Londres, pela hora britâ
nica. Essa possibilidade prática
de vencer os relógios por meio
de vôos através da estratosfera ..

sôbre o Atlântico, logo depois
da guerra, foi proretisada aquí,
por Geottroy Smith, o famoso
pioneiro bi-ítãníco, da

r ,

propul
são de jato", que se acha

prB-1senternente nos Estados Uni
dos, em missão oficial.

1 nVARO RAMOS

I.'
CIRURGIÃO DENTiSTA

Rua Vitor Meireles, 18
�

f\irande arquiteto
inglês
Londres, (B. N. S) -- De

acórdo com uma notícia rccen

temente publicada pelo jornal
"The Universe", Sir Giles G1J
be, t Scot, conhecido arquiteto
católico inglês, está projetando
a nova Câmara do'; Comuns,
destruída pelos raides aéreos

mímigos, Sir Giles fOI c0n�'1-
dado a apresentar o seu proje
to sem concurrência. Este

grande arquiteto conta at�a�
mente 64 anos de idade e 1111-

dou a sua brilhante carreira
com 21 anos, vencendo a con

currêncía aberta para a cons

trução da catedral angtícana
de Liverpool, sua obra-pnmf'
Suas atividades abrangem va

rios projetos, inclusive a Pon
te de Vaterloo, e inúmeras

igrejas. Construiu muitos co

légios católicos no país e esta
rá ainda a seu cargo a recons

trução da Catedral de.G?ven
try r'I.estruida pelo crurunoso

raide da Luftwaffe.

MAUIADO & elA.
Agências e Representações em Geral

.

Matriz: F'Ior-io.n'ôpol is
Rua João Pinto. n , 5
Caixa Postal, 37
Filial: C,esciúma

Rua Floriano reil1oto, ./n (Edit
Próprio). Telegramas: "PRIMUSn
Ãqente. no. principais município.

do E.tado

grave.

Navio espanhol
Cidade do Vaticano, 22 (U.

P.) - Anuncia-se que chegou
a Nápoles o navio espanhol
"'Ciudad de Manilla" conduzin
do abastecimentos que serão
distríbuidos à população ita-I.1iana. ,

�" _."••0-$..,.4110.23 d. D.umltrD ".:._'�9_&_. 7_._

U1l5 1: �tftln5
Gêffl)ois c5tmboloj

Uma delas é antiga, alí está todos os a=os.

A outra é nova, aparece pela
primeira vez. Urna é a tradição centenária,
o símbolo que as gerações conservam

porque é parte do próprio Natal, festa da Redenção
da raça humana. Não menos brilhante, a

outra representa o bravo que foi chamado

para lutar pela Redenção.
Fitando: as estrêlas que brilham no seu

próprio' estandarte, a General Electric deseja :i todos
os seus amigos: paz, saúde, felicidade ...
E promete, quando houver passado
a tormenta, que toda a experiência
adquirida no esfôrço de guerra será

empregada ainda mais decisiva e eficientemente
na sua tradicional tarefa de cooperar

para o coníôrto e o bem-estar da humanidade.

GENERAL. ELECTRIC

GRANT

de o se forjou
Itália

exército brasileiro
na batalha da

Washington (S. L H.) - Os
soldados brasíletros, que lutam
na Itália, receberam cordial
homenagem do correspondente
de "Times Herald ", de Was
hlngton, que, escrevendo do
Q. G. de Vanguarda Aliado, na
península, diz que "os brasi
leiros estão sendo experimen
tados '110 mais árduo campo de
batalha da guerra. Combate
ram nas montanhas, na lama,
sob o frio, centra algumas po
derosas unidades nazistas, -e
prosseguiram a marcha, O ge�
neral Clarck está orgulhoso de
sua ação".
Citando a "opinião dos ho

mens do exército norte-ameri
cano que ajudaram no treina
mento da Fôrça Expedicioná
ria Brasileira e viram os bra
sileiros combatendo", o corres

pondente do "Times Hernld",
Pat Frank, prevê que "o Bra
sil, amigo da América do Nor-

te, vai ter o mais poderosa
exército da América do Sul,
quando terminar a guerra da
Europa".
Quando OIS brasileiros chega

ram à EJu�'üpa - acrescenta
o correspondente - "estavam
munidos do último equipamen
to norte-americano. Traziam
tanques "ianques", os mais
modernos canhões e as melho-
res armas leves".

,

O correspondenoe do "Times
Herald" prestou a devida it-c
menagem ?() Gen�ral Mascare
nhas de Morais, "chefe de pri
meira clasee brasíleíro, cujos
conhecimen.tos de estratégia e

energia f0ram publicamente
louvados p�lo General Clark"

liUPOSTO SINDICAL

O "Sindicato Nacional das Empresas de Navegação Marí
tima", com sede na Avenida Rio Branco, n. 46, terceiro andar,
salas ms. 4 e 5, no Rio de Janeiro, adaptado ao regtme fnstíruí
do pelo Decreto-Lei n. 1.402, de 5 de Julho de 1939, tendo seus

Estatutos aprovados pelo Exmo. Snr. Ministro do Trabalho,
Indústr-ia e Comércio, conforme Carta Síndíoal assãnada em

29 de maio de 1942, comunica às firmas e empresas que exer

cem a categoria econômica "navegação maTírtima", que o im
posto sindical relativo ao exercícío de 1945, devido pelos em

pregadores, deverá ser recolhido ao Banco do Brasil, suas su

cursais ou agências durante o próximo mês de Janeiro, se

gundo dispõem os arts. 579, 586 e 587 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 1° de
maio de 1943 e respectiva tabela constante do art. 580 da re

ferida Consolddação.
As empresas deverão procurar as guias de recolhimento

do Imposto na Delegacia do Instituto de Aposentadoria e Pen
sões dos Marítimos, na RUIa F'elípe Schmidt, 19, em Floríanó
I-üUS; rua Dr. Lauro Müller, 89, em Itajaí, ou rua Dr. Babí
tonga, 11, em São Franeísco.

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 1944.

Alvaro Dias da Rocha.
10 Secretário

LOJA nAS CASEMIRAS
o mais variado sortimento

de casemiras é encontrado na

Loja das Casemiras - Rua
Cons. Mafra. 8-A

(
., .,.. .i
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fixos

pa�r8es de voile e
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Ca$a$ l-o,.aa_bucaQ.a$
tecidos

, ,

preprles
•

para praia
Cêres firmes
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Florianópolis 23 de Dezembro de 1944

Doenca alemã
"

Rio, 23 (A. N.) - Sob o tí-
tulo "Doenca alemã" o matu
tino carioca publica o seguin
te tópico: "Desde que Rodolfo
Hess caíu em paraquedas de
um avião misterioso - misté
rio logo desvendado - a doen

ça alemã para os que deser
tam, conspiram ou fracassam
como aquele vice-füreha, é a

locura. Do marechal Goering
não se falava algum tempo.
Aquele super-homem da nação
germânica teve o comêço do
seu eclipse com a tentativa de
eliminar o superposto govêrno
do Reich. Agora revela um te

legrama procedente de Esto
colmo que aquela saliente fi

gura do marechal germânico,
um dos mais operosos e dedi
cados colaboradores de Hitler,
foi novamente internado nu

ma casa de insanos, por estar
afetado de um desiquilíbrio
mental. Isto é o que se afirma,
mais ou menos, oficialmente.
Há, todavia, outra versão, atrí
buida a parentes do marechal,
segundo o qual Goering esta

ria preso pelos nazistas ou re

colhido a um manicômio ou

retido pelos próprios correli

gionários. Para todos os efei

tos, o marechal passa por ser

atingido pela doença alemã da
moda".

Hoje, Sàbado, às
19.30 horas

Jean Artur, Joel Mac Crea e Char
le. Coburn em:

ORIGINAL PECADO.
Alegre e glorioso romance, trazen
do um rao a todo. o. lábio., tra
zendo uma ternura a todo. cora
ções! .. , ROMANCE, SAL E PIMEN-

TA ... SEM RACIONAMENTO
No programa: Reportagen. da Fo

lha Carioca n. 32 - DFB
Noticias do Dia

Impr6prio até 14 ano.

Preços o-s 4,40 e 3,30.

ROXY Hoje, Sábado, às
19,30 horas

Colo88al programa
I.' Vitória e o Estado Novo
"2' O Príncipe e o Mendigo, com

Errol Flyn e os gêmeos Bob e

Billy Mauch
2' O Bandido Romântico, com

Ronald Reagan, Wallace Beery,
e Laraine Day,

Impróprio até 14 anos

Preço único Cr$ 2,00

,Segunda-feira, dia 25. no Ritz,
Deanna Durbin em:

A IRMÃ DO MORDOMO

NATAL
Não há data que mais encan

te o coração humano, que mais
se entrose ,no Intimo da cons

ciência universal e que mais
fale e desperte Ias virtudes aca

riciadas no sacrário da bonda
de, ido que o dia de Natal. Este
espetáculo, que se agiganta no

cenário do mundo como .a festa
do amor e da doçura, torna la
tente e vívido, em todos os po
vos, os sentimentos bons ador
mecidos no entrechoque da exis
tência.
A vida humana, entremeada

de mártires e de santos, se re

sume numa batalha cruel, Incre
mentada pelos apetites egoísti
cos acalentados 'no espírito ' dos
homens e incentivada pelo tu
multo idas paixões desordenadas.
É a luta pela vida, onde o que
fraqueja é vencido, .e vencedôr
aquele que conseguiu tri�nfar
sôbre um núcleo de homens, nu
ma das várias sendas da existên
cia. E .nessa batalha, onde os

recursos são vários, perfilam-se -Iarmas .diversas, aliando-se de
um lado as expressões sinceras

,:.1das manifestações justas .e como

oponentes ias maquinações tessi
das pela hipocrisia e pela cruel
dade. Surge dessa forma a luta
como efeito ida própria finalida
de da existência, dividindo os

homens .em -duas classes, os nas

cidos ,para r êses e os nascidos
para verdugos, buscando os me
nos favorecidos galgar os de
gráus da superioridade e os

adormecidos no trono .da nobre
za a conservacâo indefinida do
lugar, rasgando tôdas as armas

arquitetadas pela mentalidade na

busca incessante de 'finalidades
diversas.
No passar do dia de .Nata l. o

homem .deveria aprrsronar os

sentimentos hipócritas, esquecer
a luta pela existência, o entre
choque das .paixões, arrancando
do mais recôndito do coração os

sentimentos bons, que vicejam
na doutrina cristã CQm8 lúcidas
realidades, comungando com o

próximo, penalizando-se de suas
dôres, temendo as suas aflições,
sentindo as suas aspirações, e

tudo' com a sinceridade das ex

pressões enraizadas mo .senti
mento da (bondade. Uma trégua
tácita e momentânea se imporia
nesta data, .cessando as rtvalída
des dos homens, recolhendo-se
tristonha e .confusamente aluga.
res ignotos as armas artificiais
da maldade. Em todos Q mesmo

sentir de <paz e confôrto ao pró
ximo.
Bendito seria iassim o dia de

Natal, irmanando os homens no
ideal da bondade, igualando o

fraco ao forte, traçando a tôdas
as -exístêncías humanas o mes
mo cicio de sentimentos oe fa
zendo, .da choça do humilde ao

palácio do poderoso, do traba
lhador !do campo ao soldado que
ansioso espreita a vinda próxi
ma do inimig(), elevar ao céu a

mesma prece de concórdia, paz
e doçura, /pregada pela religião
e esquecida pelos homens no
correr de tantos e tantos dias de
luto e de 'torturas.

CIA. DE CIGARROS

SOUZA CRUZ

Enlouqueceu !
A viuva Maria Cust6dia, residen

te no lugar Barreiro, dístrito do
Ribeirão, nesta Ilha, foi chamada.
por lua filha. casada, residente
no sítio Rie Grande, município da

Palhoça, e a qual se acha.va ern

estado interessante, prestes a dar
à luz. Ao chegar lá, prestou a so

licitada assistencia à parturiente,
que, embora casada, eltá em .i

túação de pobreza igual à Bua, A

pobre viuva, naturalmente, impres
sionaia com as privações de .ua

filha, naquele transe, desvairou,
enleuquecendo, a ponto de tel- de
ser amarrada, de pés e mãoa, e

trazida para está capital. onde
chegou hoje às 8 hora•.

As anedotas e pladal apareJl·
temente Ingênuas 810 grande.
armas de desagregaçio mane·

Jadas ,ela "qulnta-eol.Jla",

Em Montevidéu
Rio, 22 -A.N- Comunicam de

Montevidéu que pros.eguiu na noi
te de ontem a di.puta do torneio

quadrangular jagando ontem à
noite, perante grande público, Flu
minense e Penarol; vencendo este

por 4 a 1. O jogo não correspon
deu à e.peatativa. Amanhã jogarão
o Nacional e Fluminense.

Estabilizador e transformador
Vende.se um, de I kilo watt, na

radação do ESTADO.

J. 'COSTA MIELLMANN
(Engenheiro Civil)

Escritório Técnico de Engenharia
Projetos, Or�amentos, Administra�ão, (onstru�ão

IRua Esteves Junior, 168. - Fone 733

FLORIANÓPOLIS
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utT'MA HORA'Estampilhas falsas

Rio, 23 (E.) - O diretor ge
ral da Fazenda Nacional, em

aviso aos diretores e chefes de

repartições e serviços do Minis
tério da Fazenda, declarou
para seu conhecimento e ado
ção das providências cabiveis,
haver resolvido mandar reco

lher os sêlos adesivos da taxa
de cem cruzeiros, por estar
averiguado existirem em cir

culação estampilhas falsas da

quele valor.
Novo sentimento de otimismo l'ei

na no seio do I' Exercito, que jci�'
estc:i firmando algulna. de SUIllt'

novos posições; As farças americo
nas estão realizandG, nas linhas-'
atacantes alemã., a maior col'fti
fina de tad6. a guerra,

100 Super-Fortalezar Voadoro.s
bombardearam a fa'brica de aviõéa·
na cidade de Naaoya (Ja.pão).

*-

A contra-ofensiva alemã no nor

te da Bélgica está quosi parali.ada-'
mas continua- em progresso no

Luxemburgo;
..

A maior profundidade da pene

tração alemã na Bélgica foi de 8!)."
kms,

*

Furto de dálias
Previne-se a €luem tarta plan

t,s de dálias de um jardim
p�rticular da rua Esteves Jú
ni6r, que já está identificado
por prova testemunhal, bem co

mo já é sabido o local em que
agora estão plantadas. Irnpres- Buenos Aires, 23 (U, P.}
sões digitais, deixadas no local" Em Quilmes foi inaugurada
estão sends reveladas. Se o tur- nova fábrica de aviões. O ceI..
to continuar, poderão incemo- Peron e

- outras altas persona-:
dar- se mandantes e -mandatá- lidades estiveram presentes ao'
rios. 3v 1 ato..

Aviões da
Argentina

CONTRA CasPA,
QUEDA DOS CA

BELOS f DEMAIS

AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
TONIC,O CAPILAR

POR .EXCELtNCIA
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