
o soldado brasileiro passou bem o seu
.

dia de Natal, nos acalRpa
mentos' da Itália, recebendo agasalhos, doces e outros presentes

ofertados pelo Exército e também pela L.O.A. e pela L.O.N. I

NA FRENTE OCIDENTAL

o
Pa.rís, 26 (U. P.) - As co- Hoje cerca de 4 mil avíões

lunas alemãs que irromperam aliados ataoaram linhas e po
pelo norte e pelo centro da sições alemãs, tendo destruido
Bélgica conseguiram juntar-se. 56 tanques e avariado ou des

Agora o saliente alemão apre- truído 800 ouitros veículos.
senta uma base de 90 quílôrne- Desde o comêço da sua contra
tros de largura, Na sua parte ofensiva, os alemães já perde
mais proeminente, na direção ram 313 'aviões. Ontem, 65
oeste, êle atingiu Rochefort, aparelhos aliados deixaram de
a 26 krns. do rio Mosa. Isso na regressar às suas bases, mas

tarde de domingo. Hoje foram espera-se que vários deles ha
assinalados lentos progressos jam aterrado em zonas alia
elo inimigo, que chegou tOda-I das.via a G krns. do rio Mosa, a um --------------

ponto distante 12 kms. da fron- Boas-festasteíra francesa. Calcula o alto-
. do l' - Recebemos telegr-amas CDm "Mos
ooman o a Iado que os alemaes de. boas Iest as :
tenham empregado de 2 a 3 (!lo sr. W. E. Slt,alü01n" anl,ligo vi
exércitos nesta sua contra- c(,"C(�llslul brjtân lco nesta capital,
ofensiva. Uma cohma norte- lat,u!alnwnte na Bahia; do sr. Leslje

1\!organ, que drabalhou ma Estaçãoamericana capturou a localí- do Cabo Submarino e amalmonte
dade de Chaumont, a 8 kms. se ('I!1lcl)l!1,ka em Aderi (Arábia}, o

de Bastogne, onde uma fôrça qn;:1! nos solicita que saudemos "o�;

uorte-amertcana, cercada pe-
seus amigos cadar inén.scs ; do revmo.

los alemães, resiste há 1'; dias.
monsenhor .João Chrvssakis ; do sr.

v dr, Tolcntino de Ccrvalho, em seu

nome e dos funcionários ela "Co
lón ia Sanita Teresa"; do dr. Arnu
mio Tavares, de Blumenmr; do Sir.

Eurico Hostenno ; do mosso conf'ra
de SI" • Moacir Silveira; dos Cíues
Ritz (' Hoxv; <to nosso colega sr.

A. Acioli Carneiro e exma. farnilia ;
do sr. Heitor Coelho Pereira; do
SI". Valter Dius Valente ; do sr. Os
car Teófilo Pires, de Pelotas; do
SI" Osnl Fagundes, da Foz de Iguas-Consultório: rua Felipe Sch- sú ; do sr. Anselmo Figueirôa, de

rnidt. 21 [altos da Casa Pn- Jaoarezinho ; do sr. Otacilio Silva
railJo], das 1030 á. 12 e da.

I Pontes, de :.\Ilorrebes; do sr. Adroal-
15 às 18 hs. do F0I1Se0a, do Rio de .1 anciro ; do

Residência: rua Vise. de Ouro
sr. Elísio Peneeado, de S. Paul-o.

Estocolmo, (Via aérea) - A Preto. 64.

I Dnlvilaraan-illlOS cartões. com idên-
Fone: 769 [manual] l'

'

primeira fotografia de Hitler, I
)('OS vot os:

desde o dia 25 de setembro, �������������� do Hio : Linotypo do Brasil S. A ..

BRUXELAS, (via aérea) - Fugindo entre as devasta- 1 'ta canít I t
. Nas cercanias C�a. Lanston (lo HI'asH S. A., Ca-

I
c legou a es a capi a, ransmi- puccin i & Cia., CLa de Cereais Ltda.,

ções, 11a esteira do avanço de Rundstedt, milhares de belgaflltida de Berlim pelo rádio. A de Stavelot Indústrias QUÍmiC'3>s Hoger S. A.,
marcham outra vez por terras revolvidas e desabrigadas, de- referida fotografia mostra o Londres, 27 (U. P.) _ Fo- Fábricas de Arteíntos de Celutoide,
mandando áreas afastadas da batalha. Desta vez, não há pâ,ni-, Fuehrer em companhia do sr. ram agora revelados pormeno- �:i��' Brnsiteirn de Papéis Pintados,

co, nem repetição dos espetáculos de 1940, quando os l'efugia-!Ferrenci Szalasi e Ribbentrop .res de violenta batalha trava- «e s. Paulo: "A Bclectlca", Júlio
dos prejudicavam as operações. Mas essa fuga é uma dramátí- e�l1 segundo plano, tendo sido da às vésperas de Natal, nas Câmar-a & Irmão, Oscar Dom Fia
ca provação para velhos, mulheres e crianças, Os transportes tirada provavelmente por oca- cercanias da cidade de Stave- lho, Sociedade T'éonica Bremonses

civís pràtrcamente não existem. Os aliados cederam veículos 'sião da visita do quisling hún- lot, onde os alemães perderam Ltda., Cs,j,I1>aS Cubmtâo S. A., Jorge
� .

d
� �

f" 'Meu'eles e F,jJ1l1;Os, etc.
para o movimento dos rerugra os, mas nao sao su icíentea ; a gare ao quartel-general de Hi- 49 tanques, 6 canhões de gran- de Joínvllle: S. A. Moinhos Rio
maioria vai em carros de tração animal, automóveis e cami-I tler, a 4 �e �ezembI:o últi�o. de c�libre .e 35 veículos pesa-. GTa1l1lCl� (..\IIoimho Joi'l1yilllC), Cila/. de
nhões velhos e quebrados; outros a pé. Os primeiros refugia- A fotografIa e de ma quallda- dos, mcluslve 600 mortos. Seglmosl Gerais Uil1liã,o do ComMeio

dos do suleS'te chegam à,s cidades e aldei'3s desta>cadas para I de, mas Hitler aparece inalte- c LlldlÚ'>Itria, C. Vklal & Filho.
" - " d 1 t"1 I

- de FIOldaill>ópoi}iS: s,r. Fred'eriracolhe-los, onde "comites (Ie recepçao esenvo vem a lVlC a- rado, com a mao direita livre " fuga de 26 Pel'cy W'e!eh, ",ie�-eôUl'Sll11 da Gl'ã-
de incessante. e a esquerda cerrada. li Brcy!all1ha, Casa "Santa Rosa", Di-

••• reloI' e fUlnlciO'l1ú'l'iús da P.eniten-

Morreram pelas O
'

-t bf
A

b I nrlSlonelros eiúri/a do ESltado, Fiuza Limru & Jr-

exercI O SU �erraneo e ga
II .

.

lllÜOS, Ck.ero Do'nül1gos Braga, Ma-

festas de Natal I.
.. . _p�i�et�h� ���z��:���s (p�:is�l f;ll�;to d� ��'�:' ,�: t�;���ros��NJ'�IiSI�

Pal'l's 27 oU P) A foA ,.-.... condutos assI'nados p r I UlIl'Ü'a, Agelllll1ia da Ci,a. Pmdência
Nova IOI'que, 26 (U. P.) \ . , -, -'I,a,' o e.e- e'l'os de gu rra fug'ram do,. . , ,. n 1 . e' 1 C�"[Jitaliz.a!:�io, Agt'lnei1a (Te The Te-

Eleva-se a 156 o número de d�. espír�to .(ue �1ruPAou o �1�- m�X:,tos OflCI2,�S. O exerc�to sub-
campo de concentração de Pa- xas Compa1ny UrJ., sr. Hermínio

mortes acidentais ocorridas rOlCO exerCI o su erraneo. el- tel�a.neo es�a em açao., pe lpado-Park. Até hoje apenas Fo.n1.olU·U, sr. Oscar Cardoso, Gan

sábado e ontem nas ruas desta ga,novamente .se faz sentIr .. O ��I vIers, .

dIzem que" va�lOs haviam sido recapturados três lí,st:l He(Irl':lliyo gl�t'ebol Clnbre,

cidade 107 delas se verificaram ape�o �os movllnentos de Ie- grupos es_r:ar.sos se olgamza- dos fugitivos.
Serviços, Aér>eos Cruzeirr'o do Su'l

sIstencIa para que cada um

Iram num umco e se colocaram Lld., V1lü:!" P>adil]Jl:l de Sousa, Orga.
por acidentes no tráfego e 49 '

" .
. ]1izlação COJl1;e rCÍ>a I QatlrunilJ1ffl1se, d.r.

por outras causas. Esta cifra, cumpra seu dever, parece d�r à disposição dos aliados tendo O general Osvaldo R. Cabl�ll ,e €xma. espôsa,
Porém, foi inferior à previsão excelente result�d..Q. Na zona o.� i recebido armas e muniçÕes. Fulgêncio Batista sr. Felieiamlo Vei,ga Vieites, vice-

do Conselho Nacional de segu_lbatalha, a ma�cIa e, os trll- I,Em Liege também os grupos cônslll'1 (}e: E�panJw, SI'. Júlilo N.
� d 1 t n d d

.

tA. bT M t 'd' 26 (U P) HeITel'a, CIYI1Is.trl do "Cruguai, sr.

rança, que calculara 275 aci .. , ques os a e�1�es OI �m pU- I
e reSlS encm se mo 1 Izam e on eVI eu, ..

-

J.i,nr!alfo Sml,<;a e família, Ser. Ota-
dentes para o fim de seman�l.lplamente p�ng.oso O traba.110 I formam uma só unidade. Chegou a esta cidade, sendo eildo Pmh'3 FOIUSCCH, agente da Cla.

que precedeu o Natal. dos
A g�ernlheIros. S?ldado51 alvo de cálidas manifestações dp s('gll1'os .MillllD!s-Br>asiJ, srita. Ma-

germamcos, com umformes ',... b· t d de aprêço o general Fulgêncio ria Leal em nome ele suas co},egas
LOJA !)AS CASEMIRAS belgas ou roupas civís, foram \10m 010 a aca o Batista, ex-presidente de Cuba. (kl Cia. Tp1cfôollica, sr. Otúvio Mon-

leil1egl'o de OH\1e1ra, sir. drr. prdel-
Se V. S. desejar um corte de introdu�i�os na Bélgi.ca ..

Estão Londr.es, 27 (U. P.) - Uni- O ex-mandatário cubano está lo 1lI11lnicipal Rogéni'O Vieira, sr.

casemira linho ou tropical, I sendo rapIdamente ellmmados, Idades navais aliadas atacaram com viagem marcada para o Jos,é PcrJ,ro Gill, gerelllt,e <lo Ba'l1co'

em côre� firmes e belos pa- imas as autoridad�s advertiram le destruiram parte de um com- Brasil, onde será hóspede ofi- do Bmsi,l, sr. l:baldo BrisiglwRi e

d
-

Lo' d C O povo para se por em g'uarda IboI'O alema-o, que navegava em cI'al do Govêrno, no Rio de Ja- eXl1lI::t. f,atl1lili,a, srs. LimOtllgi, c Cha>Í>1,
roe�, procure a Ja as

.a-I'. SI'. Ad Cabml TeiV'e, Oficiais do
�emiras - Rua ConselheIro contra grupos suspeItos que águas norueguesas. neiro. Salão Sepitiba, jóvem PasslOs José
Mafra, 8-A. Ivão de automóvel com salvos- O,l1iofl'c, jóvel11 Paulo Carpes de Al

meidJa, etc.
A torios, agl'a>c:!>ecemos c retI'almi

mos os y010s formu1a'dos.

Clínica Geral de Adulto.
Doenços das crianças

Laboratório de Análise.
clínicas.

o �IAIS AN'l'IGO ]HÁIUO DE SAN'fA CA'fARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

I Florianópol is Quarta.feira, 27 ce Dezembro de 1944 9280Ano XXX

Diretor Geral do O.' I. P.' A m�ns�gem
de Ulrolto

Do sr. major Dutra de Menezes, digno Diretor-Gerei Nova Iorque, 27 CU, P.)
do Departamento de Imprensa e Propaganda (Rio), o nosso O imperador Hiroito dirigiu,
diretor, prof. Altino Flores, recebeu o seguinte telegrama: ontem uma mensaaern ao seu

"Apresento ao prezado amigo votos de Boas Festas e feliz povo por ocasião da abertura
Ano Novo. Saudações. AMILCAR DUTRA DE MENE;;ES, da Dieta Japonesa concitan-

u ,

Diretor Geral do D.I.P. . do-o a unir-se e trabalhar no

J
' ,jSentido

de fazer face à graví-

a preparam nova guerra a ��to�u!aa :i����:�1�r:������i
P\RíS, 27 (U. P.) - Pode-se assegurar que, na atual C011- louvou as fôrças armadas 08-

tra-otensiva ele von Rundstedt, são claros os objetivos inimi- los "esmagadores golpes infli

;;os. O primeiro foi ele obstruir .a ofensiva aliada antes ele

CO-,gidOS
ao inimigo", bem como

rneçar: o segundo, levantar o abalado moral do povo, anun- teve palavras de entusiasmo
dando êxitos. Os alemães tudo fazem para protelar a derrota. para com a frente interna "por
Nesta fase de conclusão da guerra, que é a mais importante, é-1ter suportado todos os sofri
sempre possível às autoridades alemãs erigirem resistência de- mentos e privações"
sesperada. Mas o Reich está à beira do túmulo e seus líderes o I
sabem. Tanto o sabem que já preparam planos para à futura Reapareceu

o {(fantasma')

Do sr.

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

guerra.

Saem de novo das suas terras

Frustrado um atentado em atenas As distíntas classes
médica

Frio intenso

I
farmacêuticae

ATENAS, '26 (D. P.) "'-. Uma patJrulha britânà.ca desmante

lou, hOje, um "coulplot" destinado � lançar pelos ares.� Hotel

"Ora-Bretanha", quando descobrm no oano do esgoto que I
passa bem sob a e,strada do mesmo, gOO quil-os de dinamite,
conduzidos até ali pelos l'ebeMeEl "Elas ", pH�,sull1ivelmente, do
Estádio de Atenas. Os peritos constataram que ess;a mortífera

carga de explosivo de procedência alemã, foi, provavelmente,
roubada durante a ocupação nazista da cidade, se,llclo levada

• até às proximidades do dtaclo Hotel pelos guerrilheiros, atra
'vés dos encanamentos do esgôto, depois da notícia da chegada :....----------.....--------------.--

do primeiro ministro Winston Churchill a esta Capital. A di

namite não e.stava, uo entanto, pre,parada para deflagrar, vois
lhes faltavam as respectivas mechas. No HOltel "Glrã-Breta

nha" estão i:n:stalados os serviços do govêrno do sr. Papan-
.

dl'éous e o Quartel do G�neral Scobie e seu Estado Maior, e é

:prováv'E'l qlle também tenha sido escolhido para a hosl:!?Bdagell1
po iors, Çp.urehUl a ;EJd��l.

.

Aos 110SS0S bons amigos Sts. Médicos e Farmacêuticos
almejamos feliz Natal e próspero Ano Novo

Madrí, 27 (U. P.) ._ Conti
núa a cair grande quantidade
de neve, fenômeno êste desco
nhecido na Espanha. A tem

peratura baixou consideravel
mente e o frio é intensíssimo.

INSTITUTO PINHEIRO LInA.
Florianópolis

1·1-45

Lisboa, 27 (U. P.) - Está
reinando nesta cidade um frio
glacial. Na Serra da Estrêla
foram registadas temperaturas
negativas. Os montes acham
se totalmente cobertos de ne

ve e a água gela nos poços e
nas font��.

....,....._�

--------__.---------------------------------------------

Paris foi bombardeada
París, 26 . U .p. Urgent�· As sirenes de alarme assinalaram a

presença. sôbre esta cidade, de aviões germd.nicos. os quailJ lançaram
numerosas bombalJ explosivas. incendic:íriCls. produzindo alQ'una d(u'lOs.
Faltam porrnenorelil.

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o ESTADO Quarla-felral 27 de Dezembro de '944
----------�------���-,--._----�-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lira rênis Clube-Dia 31---Tradicional Baile de São Silvestre, às 22 horas.
Reserva de mesas: na JOALHERIA MORITZ.

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

-

í0E.S-T A.D O 12 mil quilos de cebolas para o «mercado negro»
I

Dtário Yespertino Rio (Pelo correio) - Em Ibelecimento em depósito, afim]Cr$ 2,30 o quilo. Geraldo e Ja-
_

-

.. diligência, realizada pela Dele- 'de revender a mercadoria aos cir foram presos, ao passo que

'I :led�ç::o �.OfICm�s là gacía Especializada de Defrau- varejistas, ao preço de quatro IArí desapareceu, quando sou-

TpI u�o.)�a� dDto n.

1 �39 dações � Falsificações, foram cruzeiros. Estes cobrariam :;to �e. da aç�o rep:essiv� da po-

I
.. '" ,_x. posta apreendidos 400 sacos de cebo- consumidor o preço de seis, I lícía. A tírma atacadista Ma-

'I ASSINATURAS
las com o peso de 2.000 qui.los, quando o tabelamento ofiCialjcedo & Barroso está sendo pro-

,

Na Capital: que se encontravam deposita- fixa para a cebola o preço de cessada.
i
\ .

elos no Armazem São Luiz, da
i :'

n,. Cr$ 70,00 firma Irmãos Moreira Ltda., à
xeuiestr e Cr$ 40,00 _. 1I!ItD
T '. t

rua Sao Lmz Gonzaga, 323. A
runes re Cr$ 20,00 mercadoria, que era de

pra-If,k� Cr$ 7,00 priedade da firma atacadista
: .... Il rll ero 8 vulso Cr' O 30, I Macedo & Barroso, estabeleci-

I
No Interior: i da na rua Santa Rita, 25, era

I·
.�frn Cr$ 80,00

II destinada exclusivamente ao

I
�)IOlllestre Cr$ 45,00 "mercado negro". Para tal, foiTr uuestre Cr$ 2500, . encarregado ele colocar as ce-

I bolas na praça o vendedor
Anúncios mediante contráto. ambulante Arí Moura. Este

,. Dr. H. 6. S. ttletlina Farm. Narosl Alves de Souza--

entendeu-se com seus irmãos, ri Far L II C t A'I(l�o originais, mesmo não puhlí- Geraldo e Jacir, componentes
m. . il os a VI a

1 ('a�os, não serão devolvidos. Examea Anátoma patalóqicolI. Bacteriologia

I
da firma proprietária do ar- Diaqnólltico precoce da gravidez. Autovacinas.
nlazem e transformou o esta- Sôro-d�QqnóstJco. Ultramicroscopia.

I ,\ direção não se responsabiliza Hematologia Química sanguínea.
I pelos conceitos emitidos DOS Coprolcg:a. Análises de urina.

..... _a)_·tigo_Sa_SSiD_ado_s I Dr. Guerreiro daE:fl a armadilha
p�ra ladrôes I J Fonseca
RIO (Pelo correio) - Ar- MÉDICO

�f�f�1� ��c��� ���������pf�= Avisa B seus clientes e Sindicato N. das Empresas de
to n. 155, vem sendo bastante amigos de Sto. Amaro .

N
-

U -

..
-

e Palhoça que reiniciará � avegaçao l'-.Iarl.lma
P(,i'S�gu�dO peios laelrãos, que, a clínica em janeiro de

I
OI'"- '1� ..cons an emen e carregam ga- 1945 e fixará residência [l\(POSTO SINDICAL _ ...

_linhas, patos e marrecos, de
em Sto . Amaro. A -t

..

seu quintal. Para castigá-los, SI ua(itO na
O operário preparou uma ar-

O "Sindicato Nacional das Empresas de Navegação Marf- Checoslováquia
madilha com uma espingarda, t ima ", com s�de na �venida R.io Branco, n. 46, ter_ceir� an.da:: , Londres, 26 (SIT) _ COl1-
carregada com chumbo, fican- 16 a C R

salas '11IS. 4 e D, no RlO de Janeiro, adaptado ao regrme Instituí- forme as últimas notícias pro-
do a mesma em posição de do pelo Decreto-Lei n. 1.402, de 5 de Julho de ] H39, tendo seus cedentes do famoso "Proteto-
descarregar sôbre quem abris-

••• Estatutos aprovados pelo EX1110. Snr. Míuístro do Trabalho, rado" da Boêmia a situacão
se a porta do seu galinheiro. I

Junta de Revisão e Sorteio !:ldústri,a.e Comé1;ci,0, con�orn�e ?arta Sindical assinada em alí, em fins de s�tembro pas-
A �rma era. colocada todas �s }. disposição dos interessados,

49 de mato de .1942, c:)l1�uD1�� as flrn:as e e�?res,�s que e:x:er- sado, podia resumir-se da se-
noites e retirada da armadl-· encontram-se. n.a Junta de Hcvis áo cem a categoría económica navegaçao marrüma , que o 1111- guinte maneira: Em conse

lha, antes de o operário sair! c Sor-teie da Hin. c. R., os �alões �de posto sindical rel�tivo ao exe.rcício de 194?, devido. pelos em- qüêncía da mobilização geral
para o seu trabalho. Domin_llI.ll�ltas pa0�s pelos r�ser\'l�tas E�l- pregadores, de;er� ser recolhido a� �anco qo Brasil, s.uas su- também ordenado para a po-
0'0 porém o operário d rmíu J I'ICO vori I rül!lPOwsk�., I<('!'IlUll1U() (;.111'Sa1S o.U _agencla.s dur�1te O prox11n_? mes. de Ja.ill€l�O, se-Ipulaç.ão checa, por Himmler,e , '. .

o I

I LOjJes
de Aguiar, �lllton }ern31f- -

. '..
-

u�? pouco mais e a .menma Ce- (�('�. Artur C�'e!;cêlnCÍol) da ,Sil\-a, gundo dispõem os arts. o79, 586 e 58 I da Consolidação das foram fechados todos os tríbu-
crua, de 7 anos, filha de Do- Guilherme Adalberto de Sonsa, Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 10 de nais checos. Todos os concur

mtngos Mauricio Gil, residen-I nl'a� e Sousa, l�lur1ano )'I�)J1�:llJilll�- rna.io de 1943. e respectiva tabela constante do art. 580 da re- sos desportivos foram proibi-
te na casa n. 130 da mesma l�, Pedro Bonsf'icld,

.

OSIDJ COllcel- fenda Consohdaçao.
_ . .

_
dos. Os trens para a população

'.
• Ç3(1, Manoel Pedro S.!lveli"a, He.nato A d d Ih

-

rua, atendendo ao pedldo da Menezes Lemos, TertnliowDo Tllrí- s empresas everao procurar as gUlas e reco Imento' civil não circulam mais aos
senhora Guiomar, moradora hio Cal'doS/o, Júlio Garda, Sebas- c1? Imposto n?, _Delegacia do I!;st.ituto de �posentadoria e .Pe�-

J

domingos e ninguem pode ser
nos fundos da casa do serra- ti:in Beler, \!Iax l\Jostmaln, Jorge de soes dos Mantlmos, na Rua 1; ellpe Selll111dt, 19, em Flonano- vir-se dos taxis. As mulheres
lheim foi ao o'alinheiro apa- SO�lsa Lopes, Pedro �óYembrino 0e J..olis; rua Dr. Laura MUller, 89, em Itaj'aí, ou rua Dr. Babi- de menos de 50 anos estão su
n1111' �m ovo Ao abrir a por

Bnto, :Manoel Hoherto Santos, Joao tOll1illa,.11, em Sã.o Francisco. J'eitas aos trabalhos for·çado·s.'. -

GOI!Jçalves Pinheiro, João Roll!', �

ta, a arma detonou e parte da Hercílio Allitônio Siha . .José Kin. RlO de JaneIro, 11 de dezembl'o de 1944. O ministro Alemão da Econô-
carga de chumbo atingiu as chl'�ki, Haroldo Feij�). Dani�l pj. Alvaro Dias d� �ocha mia e do Trabalho pode publi-
faces e a cabeça da crianca. Aos n!-:l'lro. Walter .Morell'a, .Tose. Pe- l° SecretarIO cal' qualquer decreto sem a
seus gritos correram as pes- ':C)r:1. Anienor Rodo!fo ,.d� Slh'�, mínima intervencão do c11a-, Sczefre·do Balskc, .Tose \ JClra. Il'l- p ",... _
soas da casa, que se apressa·· nell CI'UUSCI!1. e Bl'im}io Sil\'cira, os mado "govêrno" do Sr. Hachs.
ram a chamar a Assistência Clll'\is poderão ser p.rocuraltlos du-

R·e ceba
.

G .R'ATIS
Por outro lado, a libertação de

para socorrê-la. ranle o expediente n-ormal da mes- parís e a rendição da Rumá-
ma re.pal'tição. nia provocaram entre os checosJoão Permínio dos Santos

2c. Ten. Secretário (Bonificação de Hm.de-ano) um júbilo ainda não observado
durante .

a ocupação alemã.
Como os aeródromos aliados
estão ficando cada vez mais

II próximos, o movimento subter
,râneo checo espera l'eceber
mais facilmente as armas dos

.

aliados e, enquanto isso, os ca

beças do movimento esforçam-
se por impedir os ataques pre�
maturas dos patriotas contra
as tropas de ocupação, que de
monstram grande nervosismo,
A efervescência entre a popu
lação no "Protetorado" é
grande e atingirá brevemente

�==========�============�.���-���������������������������o�a�'u:g�e:. _____

Quer vestir·se com

confôrto
e elegância?

Prooure a

ALFAIATARIA
MELLO

II escolha o .eu figurino.
Rua Tiradente 24

Móveis
Comprar, vender ou alugar

só no

I A SERVIDORA I

ra maior organização no

gênero nes.ta capital]

Rua João Pinto, 4

Fone 775.�\ \\tSalfll#\� Rua João Pinto, n. 25
� �.,�.

(Em frente ao Tesouro do Estado

�. � Florianópolis
-, -�_

c:r.I

Telefone 1448
nnRTOnO pnTOLOGICnS SANTA (ATARINA

h_

Furto de dálias
Previne-se a quem farta plano

tas de dálias de um jardim
particular da rua Esteves Jú
n io r

, que já está identificado
por prova testemunhal, bem co

mo já é sabido o local em que
ágOI a estão plantadas. Impres
sõe s digitais, deixadas no local,
esrào sends reveladas. Se o íur
to continuar, poderão in corno
jRr se mandantes e mandatá
rios. 3v_ 3

Serviço de tran.fusão de .angue. Vacinação anti-diftérica
(CRUPE) com oróva de Schick.

Análí.e. químicas de: Farinha;, bebidas, café, mel, águas potá
veis e pa:r-u usos indulitriais {fecularia8, cer vej ar-ics].

� _ ...

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

casemíras e outros tecidos.' Ja
ça uma visita à Loja das Case
miras, na rua Cons. Mafra,

o CRUZEIRO, A CIGARRA,
O DETETIVE ou O GURI

I

juntamente com 12 meses do jornal de maior
circulação no Brasil:

O· JORNAL
Procure hoje mesmo o agente;

PLAcaDO MAFRA
Ruo Felipe Schmic.it, 34

Convidamos os srs. Comerciantes a

v�sitarem, em nossa sobre-loja, ét expo.\i,
çao de
SEDAS, com ricos e modernos padrões,
lÃS, próprias para vestidos e cas'àcos,
CASEMIRAS e TECIDOS em geral,
recém-chegados das melhores fábrica s
do pa(L ...

·.,t/t\"Tç'..;t���i!fii:\'.•��"'"
• o

r

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Quarta .. 'eEra_ 27 de Dezembro de '944 3

Aviões silenciosos _----------------1--------------.

I Para as FESTAS DE FIM DE"ANO, a
Oklahoma City, (8. I. H.)

O tenente-general Barton K.

I
CASA PERRONE o

Young, chefe dos Comandos
de Treino da Força Aérea Mi- oferece à sua distinta freguesia o desconto de 10% em tôdas as

litar, disse ao representante da vendas à vista, durante a z-. quinzena de novembro e todo o

industria aeronáutica no ban- mês de dezembro. Otima oportunidade para adquirir os mais
quete anual da "Clínica Na- modernos modelos de calçado para homens, senhoras e crianças,
cional de Aviação" que .recen- além de camisas, pijames, etc.
tes desenvolvimentos na avia
ção tornam arcáicos os aviões
de combate convencionalmen
te movidos p o r hélice, na

opinião de alguns peritos, e (.A srita' Olindina Sousa festeja previu o desenvolvimento de
, hoje seu aniveraário natalício. .

aeronaves silenciosas, sem VI-

brações, para uso da aviação
civil.
O general Young, falando

O sr. João Costa, funcionário do em nome do general H. H. Ar-

Banco do Comércio. faz anos hoje nold, comandante da Fôrça
Aérea Militar, também reve- A
lou o desenvolvimento do "ra
dar", que, quando foi aplica
do, depois da guerra, na avia
ção civil, tornará o vôo "qua
se tão seguro como ficar-se
sentado em casa - ou talvez
mais seguro". - Temos feito
grandes progressos no campo
da propulsão-foguete disse o

general Young. Devem com

preender que é um assunto de
participam aos parentes e

d d
,. .

t�
peaaôns amigas o nascimento segre O e maXIma Impor an-
de seu filho MARCUS

VIN1_1
cia, mas posso dizer-lhes o se-

CIUS, neto paterno de Hum- guinte: acreditam algumas

I
ber to Costa Sousa e Noemi

pessoas que o avião de comba-
Ferraz Costa Sousa. t

.

tá d
Fpoli•. , 23-12.1944. e com helice es a para esa-

parecer; o avião foguete, dis-

3 v' _ 1 se-me um piloto, terá veloci-
dade q u a se inmaginável.

d d15a Quando forem aplicados os

O princípios da força-foguete na

aviação civil, poder-se-á pre
S. João, Apóstolo e Evangelista ver o que acontecerá no futu-
Uma dai figuras mais atraentes 1'0 - um vôo Delas ates, silen

na imenso. galeria dos heróis cris-' cioso e sem vibracôes. 8ôbre a

ltÕ,boS é o saAnt� cuja dfeesstaenhí..omjeenCteo questão de segurança, acres- I Simultaneamente. no Odeon e Imperial, Anne Baxter,e ramol. nqueza • . J o

tmais elevados uma profunda in cantou O general Young, ,e- Marshall e «Cinco Novos Astros» em:

telígíincia, u�a ?u;eza angel.ical, mos centenas de í12ventos além E - ,-

faziam dêle o díscípulc predlleto da grande revelacao, - o "ra- ram cinco lrmaOS
de Nosso Senhor. Nenhum dos a-

dar"
'

póstolos l'enetrou tão íntimamenh . , ,

nOI abismos de bondade do Cora'

ção de Jesús como S. João. Por

:s: :�Qc;;::.a/�;is::soe :re::���%.�� ALVARO RAMO" Duas notícias
na sua memória inextinguivelmen· l)
te 011 fatos da v�da do Redentor, CIRURGIÃO-DENTISTA daqueIas .

que os outroll evangelistas não U
.

tA •••

mencionam. Por isto, ainda, con
Rua Vitor Meireles, 18 Um periodico argentino forneceu

fiou Jesús, do alto da cruz, em nos duas notícias curiosas: uma

que morria, sua Mãe aOB cuidados " de Patteison. Nova Jersey, anuncia
do discípulo predileto. Evangelizou ----- ---------- que dez negociantes do comércio
o. Judéia. O imperador Domiciano local, cansados de espe ror o seu

cnamou-o para Roma e de lá mo.n turno na barbearia que frequenta-
deu-e ao exílio na ilha de Patroos. CASA MISCELANEA distr i- vam, resolveram adquiri· lo. rno.n-

Depois do. morte do perseguidor. S. ouidora dos Rádios R. C. A, tendo os empregados para seu uso

Joiio volto,u para sua séde de Eie-
Victor, Vávulas e Discos -_ Rue exclusive. A outra comenta o fa-

.0, onele morreu com perto de to extraordinário de que a viuva
cem anos de vida. C Msfr s , 9

I
dum capitalista, Mr D'Orsay PaI-

';;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:.;;;;=;;;;;.;.;,;;;:;;::.;;;;;:;;:;:;;:=========;. mer , renunciou à he rança de . . .

I 2,500,000 libras esterlinas A seriho-

Tendere Ferra ""I" . prcprielárie ra Palmer era empregada num

� 1 , j I restaurante, quando conheceu o

seu futu"o esp
ô

s o. Casando, fci

CONFEllftRlüd
a

CHIQUINHO I�:���!:::�:á�����rar:f:��::�r���
I
Palmer renunciou à herança e

voltou a ocupar o seu lugar no

., de mesmo restaurante.
apresenta a todos os seus ernigos e a sua preza a .,..,................................ •.....·.w....................

freguesia os mais sinceros e calorosos votos de
ti mulher na

BOAS FESTAS e FEliZ ANO MOVO
1944 1945

1·······················:

IVida Sociali
�....... . .

o
ANIVEI-tSARIOIiI

o Transcorre hoje o aniversário
o

natalício da sra. Angélica Riggen-
o

bach, espôsa do sr. Ernesto Riq
, genbach. cônsul da Suiça.

O Br. cop : Maxímo MartineUi,
, oficial de ncaso, Marinha de Guer
ra; foz anos hoje.

.,0 Ocorre hoje o dia natalício da
sra. viuva Rute Lobato Tolentino
de Souso.

Decorre nesta deita o aniversário
do jovem Epornínondos Santos Fi
lho.

Nasclmeutos s

Está em festas o lar do 81'. Vi
nícius Gonzaga. pelo nascimento
de seu filhinho Marcus Vinícius.
...,. ....,. _ _ -..r..",. ,., ...,._,.. _

VINICIUS GONZAGA e

HElIANE (. S. GONZAGA

o santo

-------------,-

Aos seus prezados associados e a todos os represeti:
tantes das Classes Conservadoras fi

Associação Comercial de Florianópolis
deseja

1944

BOAS HSTA} e feliz ANO NOVO

1945

f"ARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

I•• Coruelheiro M.fra, • e 5 - FONE 1.642

E.trel' • dolDia1i.

Rua Conselheiro Mafra, 17

Moça. complementarista, com
prática de contabilidade comer

doentes cial, tendo trabalhado quási 3
de que anos em Curitiba, oferece seus

serviços. Informações nesta re

dação, V· 4

NOVOS e Uobl'I.-.::lI.-Vend�'�e uma
USADOS

1"VJ. U moblha de
soja, composta de to peças,

COMPRA e Preço de ocasião, Ver e tta·

VENDE tar no ruo GroI. Bitten-
court, 127. 5 v. - 3

TAZES DO

GELADEIRA
Vende-se uma, elétrica, de

1,20 x 1.60, funcionamento per
feito. Ver e tratar no Bar S,
Pedro. 301'.17

DIA l!���!�!!am!�nr�:�n�;,�i
--H......O

......

J
...

�------4-a-.,..,te"""!"if-a------"-O-J-E-- de frente por 40 dc fundos.
Preço: Cr$ 12000,00, Infor
mações, na rua Emílio Blum, 13

v.-IS

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

nuerra, vil, militar e naval, Carpintaria,
� Desenho Saneamento, Metalurgia.
A mulher inglesa se tem dedí- Eletricidade; Rádio, Máquinas; Mo-

______________.. cado entusiasticamente no esforço tores Hidráulica Alvenaria, Agri-
I de guerra no seu país, Nos fábri I r.ultU:ra Veterin6ria. Contabilidade
I coa, nos hospitais e especialmente 'Dicionários. ete. etc.
nas industrias bélicas, traha lham
senhoras e moças de todas as clus -

ses sociais. PO:"iSBO mesmo, um

restaurante britA.nico afixou à por'
ta o seguinte cartaz: «Preciso du
ma criada. Caso-me com ela, se

for necessario».

(lHE

PROCURA-SE ��r: ����
gar , de preferência no centro

I da cidade, Para casal sem fi
lhos. Intormações nesta Reda
ção a ]. M. S. 10 v.-lI

na'·dío Nesta redação se
K informa quem de.
seja comprar um apar êlho de
rádio. se possível, de marca

"Philips".

V d ótimo
en e-se prédio

Mafra por
com A. L.

na rua Conselheiro
300.000,00. Tr a tar
Alves, Deodoro 3S.

.... sala e

a ugam-se quartos,
com entrada independente, com

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

5 v .• 5

SAL'" Aluqe-se uma,
a para escritório,

no rua Deodoro, 23. Infor
mações no local. S v- 5

EMPREGADA

I

-

A's 7 3/4 horas
história de um médico que arranjou uma namorada que ti

nha a estranha manía de pular do último andar dos
arranha-céus:

Dro Broadway
com Mac Donald Carey, Jean Phi llipps e Richard Lane

INSTITUTO DE ECOLOGIA AGRICOLA (Nac.)
MESTRES DA RAQUETE (Short)

Preços: Cr$ 2,00 e 1,00 Imp. 14 anos

(INE «IMPERIAL)
A's 7 3/4 horas

Ultima Exibição da história de 6 homens e 3 mulheres, à
mercê do mar:

barcoUm nove destinose
(Lifeboat)

com William Bendix e Tallulah Bankhead
CINE JORNAL ERASILEIRO 3v90 (Coop.

ATLETAS NA GUERRA (Short)
.

FOX AIRPLAN NEWS (Jornal)
Preços: 3,00 e 2,00, Imp. 14 anos

Nac,)

Truddy

. Não pode estar perdido um mundo onde "linda nascem rapa
zes como ês ses !» (THE SULLIVANS)

lo PRECEITO DO DIA
Já se foi o tempo em que 08

doentes mentais eram julgadoS!
criaturas estranhos. ((possuídas»
por entidades misteriosas ou dío
bólicas. Atualmente são conside
rados doentes que precisam dos
mais atentos cuidados médicos e

•

Idiornrrs por
tuguês. espa
nhol, francês,
inglês, etc.

sociais.
Procure dispensar, aos

mentais, a consideração
êles necessitam. SNES.

A.s anedotas e piadas aparen
temente Ingênuas são grande.
armas de desagregação mane

jadas pela "qulnta.eolllna".

I
I

Dr. Laudelillo Soloo Gallotti
�,

ADVOGADO.
Rua João Pinto, 18 - (sobrado), Sala l.

Quartos Alugam-se,
bons e bem

ventilados, inclusive pensão.
Ver e tratar na rua General
.Bttencour t, 43. 5v.-:!

Prefira uma parte de seu

tl'ÔCO em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carida
de". e estará contribuindo para
que êle tome mais um pouco
de leite, tenha melhores medi.
camentos, mais confôrto no

leito de sofrimento, etc. etc •••
(Campaha de HumanIdade

do Hospitall de Carldad·e).

MACHADO & CIA.
I Aqíincias e Repre-sentaç.õe. em Geral

Matriz: Florianópolis
I Rua João Pinto. n. 5

Caixa Postal, 37
Filial: Cresciúma

Rua Floriano Peixoto, w/n (Edif.
Próprio). Telegramas: ·PRIMUS·
Agentes nos principaa municipio.

do Estado

•
Fabricante e distribuidores dos afamados con-

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiros. riscados, brins
bons e baratos, algodões, morins e aviamentos
paro olfai'J.tes, que recebe diretamente dos

Snrs , Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
melhores fábricas. A Caso "A CAPITAL"

visito antes de efetuarem suas

chamo o o tenç
ê

o dos
compras. MATRIZ em

......................................1 ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR MÉDICO If) DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de Sífi]'is do Centro de Saúde I!I()ENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE

I\r,If�OS OS SEXOS - HAlOS INFHA-VEHMELHOS E ULTRA-VIOLETAslCONSULTAS: das 3 às 6 b. - R. Felipe Schmídt, 46

DR.RE���i��47L��E��DA I
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta. I
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia. "

CONSULT6lUO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 125�,
RESIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77. i

DR. GEBHARD HROMADA I
I
1 .

-

Operários alemães
__liiiiiIIíiiiiiiiiiiiiiiilíiiiiBiiiiiililiiiii,iIIíiiiiiiiiiii_�t_r_·._w_,...._...iIr!\_......��

Londres,26 (ENS) --Re-I Esta e a verdade!
vela o correspondente do "Lon-

I So.pc tos de todos os rn o d elo s e dos tipos mais
don Standard" em Estocolmo: modernos ao alcance dos SENHORAS E
"Em vista da grande perda de SENHORITAS, por verdadeiros
horas de trabalho causado pe-

DR SETTE'" GUSMÃO los bombardeios da RAF, aos
·

.

I objetivos
industriais da Ale-

CRE:FI', DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA ])0 CENTRO DE SAúDE E DO manha os alemães baixaramHosprrAL "NE�HEU RAMOS". ,'"

Curso ele aperfeiçoamento no Hospital São Lui�_ G<lnzaga, de sao �a,:,lo -:- Ex-esta .. 'ordens para o aumento da
ziário do Instituto "Clemente Ferreira", ele Sao Paulo - �x-mé{:hco mterno do,

d
- ,

.

Sanatório de Santos, ern Campos do Jordao. I pro uçao que -- na malOr par
l'LH'iJCA G.t<�R,H, - DI.-\GXÚS'rICO PHECOCE h l'R.'\TAi\1EN'l'O ESPECIALIZADO te das vezes __ tomam o as-DAS DOEXÇAS no llPARl);LHO RESPIRATóRIO. • , . .

OPERACÃO DE JACOBOEUS pecto de penalidades". Ate
CONSULTAS: Diàriamente, das :3 às Ij horas. C_O�SULT_óRrO: Rua Vitor Meh·eles. 18.

agora as incursões aéreas
I>ESID:€NCIA: Rua Esteves Junior, 130 - Te!. 742.

- . -'... .._IIiIlIlI_FlilllII ==-__-_ --_iii'

custaram aos alemaes mais de ,. Ai fi! �

um milhão de horas de traba-
lho. A sua principal preocupa-rDtpromaüo pela Faculdade Nac, de Me<11clna da UWTersldade do BrasU)

_ , s

�:x.lnterno do servíco de CUnIC'-8 Médica do Protessor OsTaldo OllTe!ira, médico 40 çao atualmente e recuperar o I
Departamento de SaMe terreno perdido. Possuem dois I iI)MNWA JlllllJJC}" - MoJ6etillll Intel"". de adultos e crlançaa. CONSULTORlO 'métodos para combater esta �

., tUilPllIll!:NCIA: RUM FeUpe Scbmidt n_ 38 - TeL 812. CONSULTAS - Da" 18 U 111.
dificuldade. Em primeiro lu- I
gar, planejam introduzir gra-]
tificações individuais mais ele- I

Hospital. vadas que o próprio salário I

II individual. Os operários não I
14«1

demonstram interêsse por es-
.

sa medida, pois alegam que
I não é possível gastar-se di

I nheiro extraordinário, uma vez

Ique
não há nada para com

prar. No caso de trabalho ne

gligente ou falta de trabalho,
J
existem severas medidas que
impedem a reincidência. Todo
o operário acusado de uma

etc. destas faltas será privado da
. assistência médica, ficando,
dessa forma, impossibilitado
de provar que esteve doente e

poderá mesmo ser aprisionado.
('nWRGI \ GlmAL - A1JTA CmTTRGTA - \tOLÉSTIAS DE SENHORAS - P.\RTOR

lOS gerentes das fábricas pode-
Fon.,{ado �eJa Faculdade de Medicina ria Universidade de .São Paulo, onde foI

-

h . tõ d .

,�ss!st.en;te por vários anos do Sel:�iço Cj.r,j;·g.iC.o do Prof. Alfpio COITel� �eto.. r�o recol er .os cal' o�s, .e la

r:) lJl"gia do estômago e vias bütares, Jll,estlJ_Jos deIga?o e grosso, t.il"Ólde, rH!s,

I cíonamento ao seu critério
'6 Iita bexíca útero. ováríos e trompas. Var icocele, hídrocele, varizes e hérnia.' . .

I" S . - .... '

CONSULTAS: _

daa 2 às 5 hOl·a.s. à Rua Felipe Schm:c1t.. 2� (altos da Casa Paralso). Tel. 1.598.

I LOJA DAS CASEMIRAS
RESID:€NCIA: Rua Em.ew>o Junior. 179; Tel, M764

. . • .

AUSENTE

I
Lmhos, tropícaís e casemi-

Aras
de todos os desenhos e pre-

�NSTlTUTO DE DIAGNOSTICO I Dr. LAURO DAUR iços, só na Loja das Casemiras
'...,. • _..w.-_-..,Jv _-.·.-..• w .r • _ - _

CUNICO
iJspec1alilta em DoenÇU de Senho-

- Rua Cons. Mafra, 8-A.

DR. DJALMA ,'a8 - Vias UrlrnArlas.
curso de especialização de Gineco-

MOELLMAN N logla (doenças de Senhoras) com o
.

Profes�or Moraes oe Barros. da F'a-

JI'()rraado pela Unlyersldlld. de Gen.ebr.
cuIdade de Medicina de São Paulo.

Com prãtíca nos hospitaIs europeu. Tratamento especializado. médico e

Cl1n1ca m6dlca em geral. pediatria, doen-
CU'UI'g"lCO, das arecções do aparêlho

c;a. do l!iII�ma nerT080. aparelbo genlt.o- genital feminino (Útero, ovãrtcs,
urllllllrl0 do homem e da mulher

trompas. etc.) .

.....ste. T6CDlco: DR. PAULO TAVARES
Cu.ra radical das inflamaçóes dOI

oureo de Rad!ologla CUnJ.ca com o dr,
anexos (ovartos, trompas), sem ope-

.vIJllloel de Abreu Campana.rlo (Silo Pau
raçr..o). Tratamento de todo.s os dls·

(o'). Especializado em Higiene e 8atld�
tÚJ"blos da menlltruaçAo e da e8tertu·

Po.bllca. pela Uwyersld.ade do R1c, da Ja·
dade.

Il.elro. _.- Gabinete de Ralo X - Electra-
Tratamento moderno da blenorra-

llarllllografla clInlca - MetaboIlJmlo ba·
iria alõUda e crônica. em ambos os

ui - Sondagem Duodenal - Gabinete
sexos. por processos model'nos sob

oje t1floterapla - Laboratório de m\cI"<'. cont.rll1e cndtlsc6plco _ Uretr0800pla
�opla e anAl!&! clInica. - Rua Fernando

__ f> d� IHborat.órlo.
�"ChBdo. 8. FonfO 1.1911. - J'lorlanópoUa. FISIOTERAPIA _ DIATERM1A

- INFRA-VERMELHO
CONSULTAS: - Das 10.30 às l�

boras e das 2 às II.

Consultório - Rua Tlrlldent.ea U.

Fone: 1.663 .

Resid�nc1l1
(Sobrado).

Especialista em alta círúrgía e ginecologia
Hospital "Miguel Couto"

mlHAlVIA (HAMóNJA) - Santa Catarina
-._--_._--------------------------

MADEIRADR. NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso '* ADerfek:oarnento � LC>11ga Prãtíca no Rio de Janeiro

0",!",,"11/1'/"" - Pela manhA: dJariamente du 10,302111.12 he , à tarde ezceptoaoa
,.'11>..<1"",. (I"l' 14.lIO u 18 horas - CONSULTóRIO: Rua .1'01.0 PlAto .. 'to IIObrado -

�.,,,�: 1.4111 - ae..idênchl! Rlla Presidente Coattnho, ,a.

DR. MARIO �JENDHAUSEN

DR. AR�lANDO VALÉRIO DE ASSIS
�.rdç08 de Clíntcs Infantil da Assist(lncia Municipal e

de Car idade

CUNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONsrllfónro: Rua Nunes Ma(·h,,']o. 1 {Edifíc�o S. Francisco>. lone

Consultas das 10 às 12 e das 14 as 15 horas
RESTf)j�NCIA: Rua Marechs l Guilherme. 5. Fone 783

("LfNICA DE OLHOS - OUVIPOS - NARIZ - GARGANTA

DR. ARAUJO
Asststenre <lo Prof. Sanson. <lo Rio de .Janeiro

ESPECIALISTA
Y)oenças e operações l'OS OLHOS, OUVIDOS. NARIZ e GARGA:'<TA

Cirl11'gia moderna da GUl�LA DE LOBO. elo LABIO LEPORINO (lábio e céu

da bôca fendido, de nascença)
estranhos,Esôfago�opi'a, traquéoscopia, broncoscopia para ret írada de corpos

coXSrJ,TAS: <la." 10 'IS 12 e das 15 às 18 lloras
'Rua Vitor ilIeir<,les, z.t - Fone: 1.447

.

AUSENTE

DR. ROtDÃO CONSONI

DR. REMIGIO
CLlNICA JUDIe!.

Mols,1u internu. de Senhoraa • CrI·

•nça� em Geral. CONSULTOmo: Rua

1I'�l!pe Schm1dt - Edfflcio Am611a Neto.

,.on.. 11192. 9 U 12 II U 11I 17 horu. RE·

IiIIDjlNcu.: J Largo Benjamin
Constante, 3

Rua Tll"lldentea
"

------�._---------

DR. AURÉLIO ROTOLO
Médico

R�iõ\iiox- Parteiro

Moderna e possante installlçlio
de 200 MA.

Diagnóstico precoce da tuberculo!lt'
pulmonar, úlceras gástricll3 e due;.
denais, câncer do estômago, a.fe
cões das viu biliares, rins, et.c.

<\plica o Pneumo-torax artificia.)
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar -, Tratamentos moder-

nos e eficazes desta moléstia
Completo gabinete de F.Jetricidade
médica: Ondas curtas e ultrg-cur·
tall. Raios Infra-Vermelhos e Raies
Ultra Violeta. Infrazoo-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, a

e8qWna Felipe Schrnidt
O., , U 12 hrl" • dlltl 14 .. 17 UI

Tol"Qo.U1.

Dr- Newton - d'''vlla
Operaçõe. -. Vias Urinarias -- Doen

ça. dos intestinos, réto e anua

... - Hemorroida.. Tratamento da
colite amebiana.

Fisioterapia -- Infra-vermelho.
Consult: Vitor Meirele., 28.

Atende diariamente à. 11.30 hs. ",

à tarde. doj 16 N. em diante
Reeid: Vidal Ramo.. 66.

Pone 1067.

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

ntr-.rP e OrtopetUL CJIJa1ea • 0Inrt:t.
40 torax. rartoll • doe_CU C. ....or...

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 1 Did
rSamente du 111 .. 17 horu. RlOSWaN,

�;�tt 41T1m. M. roa. 71l.

PREÇOS SEM RIVAIS!
Não comprem. se.us calçados para as fflstas de fim

de ano, sem visitar a

«Tamancaria Barreiros»
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

- ,

FILHA I MAE I AVO I
T'odas deverrj usar a

tM:r.JM)·Eiilitj
(OU REGULADOR

A MULHER
Alivia 85

VIEIRA;
EVI rARA DORES
Cólícas Uterinas

Emprega-se com vantagem pe
ra comb-vter as írregulurtdades
das tunções pertõdtcas das se

uhc ras. É calmante e regulador
d(,�í'8"1 flmçõl?'lóI.
FLUXI'-SEDATINA, pela sua

cornnro ve da eficácia, é muito re

cettarta. Deve ser usada com

cODfhHI\�I1.
s- FLUXu SEDATI�A encoutra-se
tA,ÃE em toda !..ltlrtl:',

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

infecções e o aparecimento de outros males ain
da mais graves, decorrentes das hemorroides.
A venda em todas as Farmacias em bisnagas
com cãnu1a especial para faeilitar a aplicação.

(Um prod.tIt6 De Wi�

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
mandade receberá. até o dia 29
do corrente mês, propoatus para o

fornecimento de gêneros alimentí·
cios. para o primeiro semestre de
1945.
Consistório,

1933,
14 de dezembro de

Luiz S. B. da Trindade,
Secretário 9v· 6

BrirlC]uedos !
- alegria dos olhos ...

LIVROS ...

do espírito ...
Eis o que vos oferece. neste FIM DE ANO, a

CAS�\. 43
alegria

Rua João Pinto

Grande sortimento de
LIVROS para

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

didá ticas e científicas.

VASA será deUma visita à seunossa

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Si-

comunismo e

capilalismo

�;�: �s?u!��� Igue- estará ausente

I
até 20 dêste mês

I
�------------�--�_.

5 v, alt.6

Autom6veis Chevrolet
Vendem-se uma limousine

1934 e um Double- Phaeton
1929, funcionando bem, Cartas

para esta Redação, para: ..Au
tomóveis Chevrolet».

-

10 v. at t , 5
-�.---------------

Desfechou um

tiro no espôso
Hio (Pelo correio) - No l'os!o

Ccnti-al de A�s,islr€·!nc.ia, foi medica
do o sr', Mário Gonçalves de Olivei
ra. de 2() amos, casado e morador à
ma Pet-e ira Lopes n. 22 A, casa 1,
(Cm S. Cr-istovão, que apresentava
ferimcnt o produzido por ha I a, na

região axilar esquerda, tendo-se o

prnjéti I alojado il altura da sex la
costela fio mesmo lad-o.
l.n'[(·I'l'ogn:do, c!pclarou, a pr inr-í

pio, que fora J'eri,lIo acidentulmen-
11', quando examinava um revólver.
Encaminhado entcetanto ii delega
cia do 160, distrito, informou às au

tortdadcs de que fora al voejado por
sua dpôsa, Encamacão Ferreira
de Oliveira, de 23 anos, acresceu

tando que rlela estivera separado
durante ulguun tempo. Reconcilia
ram-se, 11;1 dius, mas, ante-ontem,
ao regressar de um campo de fu
teból, houve entr-e ambos acalor-a
da discussão, IW úngc da qual, En
carnação apanhou um revólver do
declarante. que se achava numa:

gaveta, e apontou-o para si própria,
dizendo que se ia matar, Quando o

SI', Ol ivcirn fazia menção d€ evHwr
() ges'IO d,a espósa. esta apontou a
arma 11r sua dil'('çflO, ameaçando ati
rar, caso Me se aproximasse. Atra
cou-so, então, COlll a esposa, tendo
da acion.ulo o gatilho, ferindo-o.
Vendo-o cair. ti jovem senhora ten
tou matar-se. não c' consegu indo ,

hão só devido ao seu estado nervo

so, como também por ter chegado
Iw ocasião a sra, Allw de Oliveira,
Inã� do declarante. que, ao vê-lo te
ridn, foi acometida de uma orise
nervosn. Encarnaçâo desistiu. en ..

·,Ião, do seu intento e <,or1'€11 em so

('.OITO da sogra. Foi iostaurudo in
qnl.·TÍlo.

'o sabão

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
Ci A, \VETZEL INDO�'rI{IAL-JOINVlLLE (MDrco reglsl.

CONSERVA E UESIN.FEC'rA A SUA ROUPA

,�\\�O VIRCI:-,) �OA «»;<;A,
r� WETZEL JNDUSTRIAL
_JOINV/lLf

Natal ! . . . Não compre sem verificar os preços
do grandioso N ()vo 80rti lnen to recebido pela I

Casa Romanos'l
estampados chineses próprios para modelos
«Madame Chiang-Kai ..Chek»

Rodiers - Tafetás .. Organsa .. ChantuliU - Sedas em cortes - Gabardines
,_ Jersei aveludado para vestidos, elD muitas cÔl1es .- Peter-pans - Bôlsas

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

Preços extremamente
Rua Conselheiro Mafra 26

Apresentamos:

--

baixos

Telefone 1288

CO[\fPANIDA "ALIANÇA DA BAIA'"
Fundada em 1810 - Sêde: B A I A
I.NCE�HIO� E TIUNSPOHTES

Cf Iras do balanço de 1943:

Capital e reservas ."...... . _. __ .. _ .. CrS 7·1.617.035.30
Responsabilidades _" .. _ .... ' .. _ .. , .. , ,., _. , Cr$ 5.878.401.755,9 �

Receita ."" _ .. " . " . " ,," " .. ".. .."... " .. ' Cr$ 84.G16.:!16,!lo
An vo ..... Cri; 1�9.920.006,9')
Sinistros pagos nos últimos 10 anos

Respon sabiltdades , ... ,.. ..

Cri; 8G.lj�[).8D8,Ho
C:'$ 7(j.73HA01,3OU.20

Vença a intensidade do calor.
sem quebrar a linha da elegância!

É grave êrro Você admitir que o cator ex-
'

cessivo possa justificá-lo por cruzar as ruas d$
cidade em desalinho, descuidadamente trajado,

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

Especialmente agora.r quandn a AlfAIA
TARIA BRITO, recentemente aberta, está exc

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

ele S6 e AnL�1.O Ma�l>()TTa.

Agências e suI:>-agênclae em todo o terrttorto nactonat - Sucu:.......l 00
UruguAI. ReJnl]adores de IP.U.rÚlol lUUI prtnctpata cidan... 00 AmérIca. Iiluropa
• Ã.fTlca.

AGENTE EM FLmUANÓPOLJI'I
C AMP O S L O B O & C I A, - Rua Felipe RCbml(1t. a, 3.
Caixa Postal R. 19 - Telefone 1.0&' - l�n(l. 'I'elegr, "ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA. TUBARÃO, TTAJAt. BLUME-

NAU. BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

-

ADVOG i=-\._DOS
Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA
Dr. r. ]. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8 (esquina
r I co L d) C�. l�OSTAL; 140.

. e ipe C>Cumi t •

FARMACIA ESPERANÇA
do t'�rma(�êQtJ{'o N lLO LA tiS

oh_........ru".. t.lbo ....traCM:eIr.. - HomeopatLu - Perfila......

Artlcoe 'e borradl'"
�lII!IlI'•• t........... .. \!!lI.... ob,.,..,....a..ct. ao rtNJeJàArt. _"c-.

• $ • ..... .� $
r 444Ii

Crédito Mútuo Predial
Propretár ios -- J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MA IOR CR $ 6.250,00

: Muitas bonií.cccôes e médico gra is

Tudo isto por apenas Cr$ 1,00
�.. , .m ..

,�_..,.""-._-.-......-.-.-••.-.......----.--....�....._.__......_......_...- ••...rv_._............._�,�

H.i,b; LONlJO:.'\ & Li\i'i(JASHIR�.l INSURANCB

SEGUROS
THE LONDON ASSURANCE

.

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

Repre.sentante: L. ALMEIDA
Rua Vidal R�motl. 1.

��.........w....._-.·....-.-..._"._.....· .........,......_....·_-_-�.._,.._w.._.",._.._.._w.._ • -

AUXILIAR DE GUARDA-LIVROS
Procura-se um. com conhecimentos de escrituração

e que escreva à màquina. Tratar na (·Organização
Comercial Cc to r

í

ne rise», rua João Pinto. n>. 18
alto V. - 5

;p _2 :;se:

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



v. Sia. enconlrará nas

Ca$a$ re�Ra�bucana$
voile tecidosos mais modernos

Preços :Fixos
padrões de

, ,

propnos
-

para praia
Côres firmes

e

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

Florianõpolis 27 de Dezembro de 1944
-_--_._----------------------

A Conferência de Atenas
Atenas. 27 ·u p. Foram iniciados. às 16 horas de ontem. os

trabalhos da conferência de Atenas. com o. participação dos rn in is
t ros Churchíll e Eden. do sr. Papondréous e de representantes do
"':;las" (iníciais do "Exército Popular de Libertação Gréga"). Depois
:los prineiros debates, os ministros britânicos se retiraram, poro Ec

cd�t<7I' os entendimentos entre as facções direitista e erquerdista da
Gt·eCIQ.
- --�-------------_._---- __ o __ • ._�_� • ,__ •• _._._

rJ. "COSTAmLLMANN
I (Engenheiro Civil)

I�
Escritório Técnico de Engenharia

Projetos, Orçamentos, Administração, Construção
Rua Esteves Junior, 168. - Fone 733

FLORIANÓPOLIS,
.,' --

A L.B.!. em 8. José
I

Piorou o tempo !
Dando cumprimcrrto a uma de París, 27 U.P- Piorou o tempo.

suas nobr-es fillllaHdadcs., <I Legiào ] e os alemõeo se aproveitam da

I13rasilei,ra de Assisténcia do vizinho névoa para movimentar se, livres
mun ici.'pi O, de São José realizou () dcs ataques aéreos, e redobram de

Xa;lr,:l dLJ� polires. dlstribnimdo violência no seu impulso em dire •

(\1)0 kg, <I,e carne em quidus e mei-os ção ao rio Mosa, onde as linhas

quilos, e i)00 pães de Cr:) 1,00 cada, adadas estão ameaçadas'
H pessoas sem recursos, devidamen
lc cudasu-adas.
Pai-a esse fim, a digma prcsiden

It' da bencmérila instituiçáo em

S:lo .I osó, cxma, sra, d. Lucia :\![ay
vorue , a'Gxi l.iada pela e,.XIllU,

sru.

d'lA l1:i lioa Richard Rocha, desenvol
vcrum in/tenso tr-abalho de seleção.
uf'im de dar aos que realmente n e

(;('s;j,lalll e t'yit<..'1l' exploraçôcs.
Tuuibém com o Iiru de auxiliar a

;1(!.J,rcza, a L. B. A. de São José pa
i l'ircil1oU dois f'cst.ivais realizados
pel() Arte-Clube nos dias 2-1 e 31 no

Tcalro Municipa] daquela cidade,
lPl' reccn do essa icriciativa Francos
<i1!!ausos e apóio do PO\'o local,

cu. DE CIGARROS

SOUZA CRUZ
local resolveu permiUr que, 20'-1feira próxima, dia i: de janeiro,Contra Du··sseldorfde 1945, haja carne verde à venda, ;
em todo o Estado.

'. I Londres,
_

26 (U .•P.) - A ci�
Estabilizador e transformador dade alema de Dusseldof roí

Vsndese um de 1 kilo watt na I violentamente atacada por po-

Nas Xarqueadas radação do ESTADO. 'derosas esquadrilhas de aviões
_ aliados, os quais atingiram,

Com sua portaria n. 28. a cs- Contra Salpan I com êxito, importantes f'ábri-
mi.ssão àe AbastecimentoB do Es- Pearl Hurbour-, 26 [U. P.] - No cas de material bélico,
todo, baseada na razão precípua dia de Natal, aviões n ipôrricos ata- _ _a w_ -,_...

da carência de gado em co.ndiçõea I
coram as pistas de decolagem das

Enveraizadoresde corte, acaba de proibir a ma super-fortalezas ianques, em Sai·
";1

tança de gado bovino em t ôdcs as pano 4 aparelhos inimigo. foram
xcrquecdos catarinenses. dastruidos. Precisa-se de 2 ou 3, na

Fábrica de Móveis «}. Mo
delar», rua Trajano, IS.

v..n

Em Budapeste
Moscou, 27 .U.P· A cldode de

Budapeste está completamente cer

cada, esperando se a sua captura
o. qualquer momento.

Viuva Conrado AraUjo

Contra-ataques Cernísas, Gravatas, Pijarne-
I Paris, 27 (U. P.) _ A emís- Meias daa melhores. pelos me

sora local anuncia (sem con- nores preços só na CASA MIS

firmação do lado dos aliados) �_!_�A NEA - Ruo C. Mafra, 9

i ,------�E!)-I-TE-e-V-IT-OR-IO-- que os e�ércitos anglo-amt:ri- Propenso à paz
-

I I
canos estão levando a cabo ln-' Istambul. 27 IU.P ) - Foi cons+i-

I confir�am

I tensos contra-ataques em al- tui�o na Hungria novo govêmo.
. I 24.12.44

guns setores da Bélzíca e do I
inc.mado a fazer a paz com a

L- ::-_-_:::::::::::::_-__
-

--=
Luxemburgo, barrando o ím-, _R_ú_ss_i_a. _

3 v, - I peto da contra-ofensiva nazis- OITOCENTOS Mil
------------- ta. Paris.27 tU.P.] •. Anuncia·se que.

O od'e ·0 be' II·co dos 18 dos
desde o dia da invasão até a vês-

.

P ri
. .t.: ••

• a Ia. q!l!�é P.�!���Q! �2��·o:;��!bi.;,,�ÚQ:;::ni!::'O,:::
HIO (Pelo correio) - A questão dl'splclnS<avclS :lO l'estwbeJecLlllC'l110 uma bôlsa de couro que entrega.

-

(:!J di·s!rihlHi.ção do poderi,o bél.ir'o rh�sses VÚl'ios exérc·Hos. Dll:rant-e a remOI a quem pr�var ser a sua. Comprar na CASA MISCE
:d;,i(lo, n'csle sexto ::tJno de gu·errn, �·am.palnha do allo'rtl' na .U�ica, como dona, LANEA é saber economizar ..
l' rl'a·l'1l1'(.'Il1ile inleres,sll\;nlÍe, Preseute- e su1)1no, os l'e'abaSltrcimelntos ti\'e-. - _

J1wnlf', há cxercHos bri�â!l1ieos tan- l'fUn de s,er ti'WD<SiplXI'tados através
lo n�: fronteira da. Alemanha como I de llima rota marítima d� Ct'l'C',a dc
nas slclvas da BiJ'lllàlll·ia. Além disso, 20.000 '-TUlilôl1letros, pelo Cabo da
jf,rç'lIs britâJl1>Í.eas guaruccem a (;'ré- En,a Esperanç.a. Para se ter Idé.i1t na
('LI, norle da Afriea, o Ol'iml1e :\Ié· dispersão das fi}rça.s hrilânic:l:( e do
(ii" e as rotas !lo Llllpério, até Cei· Illupédo - que caonllTeta tão tiérios
1;-,.) e a OccalJ.Í.a, É facill perceber, prohlemas tMicos e de trarns�i;"
;:'(';-!wnlo. a,s dificuldades d'e qne se -- basla dizer que, se Iodas ess-as

,'('\·ps,li·ll o t'srôrço de guerra da (' .. ' fúrças, qllle têlll efetivos tolais d�
l1"('t:mha. �ão S'e t.rata ap'euKl1� de nO\,i(' nJi,lhôes de homells, foss,em
ilmnlC'r uma dúz.ia (J,e C'xé,rcitos di- ('ol'Üoadas IllQltll único b"a,tro de ope
fl'nmtes alravés elo globo, com 11<('- r-açôcs, oCl1paril::1'l1l Ul11 "froul" ele
I.'L"'isidael,e.s \·a·riaI"Cis no que se re· 5.000 quilômetros de exlelD.são, com
fi>rp ,H) equipamento; maiS, também, n df"l1sidade de uma divi'são

.

palfs
�e protç�cl' as rotas l1l;J.l'itilll,\,S in, ca,dg trçch<;J de 8 ql1ilôl1lf)tl"o,�,

participam a seus parentes
e pessoas de suas relações
que sua filha EDITE con

tratou casamento com o sr .

Vitória Cechetto.
Coqueiros, 24.12.44

Carne verde
A Comíseôo de Abastecimen tos

nlTZ Hoje, 4'-feira, às
K ]9,30 horas

Achom·ge retidos na Cia Tele. Colossal programafônica Catorinense os secruintes Frank Morgan, Kent Taylor, Ann
fonogramas para: Cr-ís ním

-

Mira. Ruthford e Dan Dailey Ir. num
Durval M. Silva. Julieta Brito. intrincado de mistérios, ocond i
Sub·tte. Nougueiro Castro, F'ro n- cionado por bôcs muaicu s e con-

cisco Vieira. Margarida Sn"a, João cões: A LUVA PERDIDA
Borboto, Reinaldo Rodrigues. Sofia Tom S�wyer, William Tracy e Noah
Grams, Arnoldo Kcrb. Alves & Beery Ir-, em:

Santos, Herveol Melin. Iosé Mar-. O SARGENTO PRODIGIO
tins Neto. Mar�a Bernardes, José. Seu cérebro parecia um gramofone,
�Ugusto, .Debaldmo Andrade, Mar.

i pois repetia prodigiosamente tudo
hnho Velga, Alfredo Beckert, Dr, .

o que lia!
Mario Cardoso, Walter Pereira, No programa:
Sebastião Alves p/Ernesto Lima, Vit6ria e o Estado Novo - DPB
Francisco Max S�lva, Doralecio Impróprio até 14 anoa

Soares, Alfredo 'I'Irn , Adalberto Preço único Cr$ 2.00
Schlegel, Eponina Mendonça, Helio
Fentes. "'OXy Hoje, 4�-feira, às

K 19,30 horas
Deanna Durbin encantando no

filme A IRMÃ DO MORDOMO
No programa: Reportagens da Fo

lha Carioca n 32 • DFB
Préço51 Cr$ 3,00 e 2.00.

ArnoI1hã. no RITZ, às 17 e 18.30
horas Johnny Weismuller (TAR

ZAN), em:
O TERROR NO DESERTO

A filhinha da
ccestrêla.
Hollywood, 27 (U. P.) - A

estrêla Rita Hayworth, casada
com Orson Welles, deu à luz
uma criança do sexo feminino,
com ° pêso de seis e meia li
bras;
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TELEGRAMAS RETIDOS

José (echetto e Selma
Cechetto

participam a parent�s e co.

nhecidos que seu filho VITÓ·
RIO contratou casamento

com a srita. Edite L. AraUjo.
Orleães, 24-12·44
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CONTRA CaSPA,
QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS
AHCCOES DO

COURO CABELUDO.
"Ó81CO,(AP.f.i,ÁR
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


