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BRUXEtAS, 28 (U. P.) ••. o PRIMEIRO MINISTRO BELGA, SR� PIERLOT, DE(:I.AROU NA CAMARA DOS DEPU!ADOS,
"TER RECEBIDO A SEGURANÇA FORMAL DAS AUTORIDADES AlJADAS DE QUE A SITUAÇÃO 'FOI DOMINADA". ACRESw
CENTAVA A INFORMAÇÃO QUE ó�OS AIJADOS CONTIVERAM O AVANÇO INIMICO PARA O OESTE, ENQUANTO OS GER·
MÂNICOS ESTÃO SENDO CONTRA·ATACADOS COM ÊXITO NO NORTE E NO SUL". "CONSEQUENTEMENTE ..• OBSERVOU

O PRIMEIRO MiNISTRO BELGA ... NÃO HÁ RAZÃO PARA INQUIETAÇõES".

_hs pelos próprios alemães,
cujas emissoras admitiram, es

ta noite, que suas fôrças ha
viam sido obrigadas a se reti
rar elas suas posições IlIO cen

tro e léste de Luxemburgo,
arnn de evitar maiores perdas.
8ôbre todo o flanco meridional
do iní.migo, os norte-america
nos conseguiram importantes

Londres, 29 ·U P- Acaba de ser informado que o Rei Jorge daêxitos e estão atacando ínten- Grécia deixou sua residência, em Londres, ignorando-se o seu para-samente as posições dornína- deiro. Ao que se diz, o Rei grego elltá se esquivando de se encontrar
das pelos nazistas. Foram Te-I �om o prdrnairo ministro britânico. viv,a�ente interessado em pôr fim
conquistadas outras três po- a guerra cIvIl. que ensanguenta a GreCla·

__ _ _ _ _ w_ __ -._ _.. _-_. _ . voa ções que cairan1 en1 poder
do inimigo durante a sua con

tra-ofensiva, a saber: Escha
dorf, Banal e Isenburg. A nor

déste de Echternach, as tropas
americanas continuam avan

çando e chegaram a Bergdorf,
localidade esta que limparamAssistência. As voluntárias dessa entidade trabalharam, du- de ínirniaos, e acercaram-se de

rant e longos dias, no preparo das caixinhas, tÜ'�11ando parte Befort, 13 q-uilômetros ela tron
também 'nessa tarefa as sras, Darcy Vargas e Alzira Vargas do -teira alemã.
Amaral Peixoto. Para cada um elos componentes da F. E. B. __ •••-.-.- "'""••••w.p_ IT ...

dl='stinon-Re uma dessas calxiuhas, contendo utilidades. entre
as quais agasalhos, escovas, poentes, tesouras, linhas, botões,
toalhas, papel de carta e envelopes, cigarros, doces, etc.

Londres, 29 (B. N. S.) - "Os

A ,
' ·

-

-,
-

d 8 d este soldados alemães na frente

raglca SI uaçao
�

e �l ap 1�����t;�l:lin;��t��iS;�P���::i\10SCOU, 28 (U. P.) - Os alemães continnam Iutando, .sex Britânica" - revela o Dal
desesperadamente, nas ruas �e�nlldapeSite. As tropas. russas se ly Express. Os prísíoneíros
encarregam, agora, da destruição dos tanq:les e balT1cad�s ar-japontam para o emblema di
madas nas ruas, onde 8'e trava uma das mais cruentas batalhas visíonal representado por um
da guerra, com a conquista de ,casa. por casa. Lavram devas- dragão e dizem: "Os homens
tadores incêndios, ateados pelos nazistas, qu� pro��egnem des-; do dragão dourado, diabos
truindo os seus depósitos de viveres e material bélico, ao pas- amerelos". Os oficiais alemães,
50 que tascístas húngaros percorrem a oi�ade à procl�ra ele Ide acôrdo com o que declaram
.< supostos" boa!eíros, 3jn,!quilal�do-os, a tíros, desapiedada- os prisioneiros, previnem se�s
i.iente. Os alemães, também, atiram granadas, das Janelas de soldados de que os homens da Xont YOI']{, 2S (Uuited ) - O Sf'n'iço de Informações (1(1edifícios altos, contra o povo, sob o pretexto Ide "desobedlên- 13a Divisão britânica são fero- (�nel']'a anunciou terem os nuzistll,s descoberto nova téeníca
da" . zes combatentes, capazes de de matar, O processo consiste em pendurar as vítimas em gan-e.,. meter medo" - conclue- o jor-I chos que são Introd usldus na ]HII·te posterior (lo pescoço. Os

Moscou, 29 (U. P.)·- 09 rUS91!1 estão empregando a experiência nal.
I gnnchos são llfin\1íssimos e contam com várfas pontas que vãocolhida na luta em outras grande» cidades para reduzir a resistência

des nazistas em Budcpeate, Onde é necessádo. tanques e canhões

R I t· I
penetrando mail' ou menos lentamente na massa encefálica.

auto-motores irrtervêrn poro limpar os ediHcios transformados em e alva ca ma .Algnus informes assinalam que 2;) clvís foram mortos pelo no-
fortins pelo inimigo. E entre os tanques soviéticos que operam nas ''O processo.
-ruas da capital húngara, muitos hcí que ainda apresentam traços da Londres, 29 (U. P.) - Du-

� _

luta em Stalingrado_ rante O dia de ontem reinou
_;::;;;;�;::;;;;;:;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;:-:;;;;=;;;;;;=;;;;;=== calma no setor de Malmedy ,

notando-se, apenas, pequena
latividade de patrulhas, segun
do relata ° comur.licado alia
do.

Aos 110SS0S bons amigos S15. Médicos e Farmacêuticos

almejamos lei;, Natal e p,ó,pew Ano Novo II I' notícia da
INSTITUTO PINHEIRO LIOA. 4���1�!� 2�I�um!) _ A

Florianópolis DNB anunciou que os subma- Disse Stims9n
.

1·'-45 1'i110S alemães, nêstes últimos Washington, 29 U. p. _- O secre-
dias, afundaram oito destl'óie- tório da Guerra. sr, Stinson, de-

.
-� Ires, além de outros navios de clarou hoje: «D',rante a cont-a

P t Esjudant.-. de AJ-uda escolta inimigos. Se g' u n d o ofensiva de Von Rundst.dt já cap-

assea a A •

"1 b turómos 13 mil alemães', porém,
.

. _..,. . . aquela agenCIa oflci.a ,dos ar-
-

,. 1 E d 1 d A d I n6s também estamos sofrendo
. Rio, 28 (E.) - A COllussaü Centra stH antI .

e .]U a, cos de abastecimentos, comple- grandes baixas».
com o intnito de dar um impulso mais efetivo aos trabalhos c1e:tamente carregados, não obs- ------------
Ajuda, reuniu..,se numa das salas da A. B. 1., a:jJl'ovando um

I
tante a forte escolta foram O entêrro de

programa que determina para () p.róxi.lJ10 dia 30 a, r.eali�ação �postos a pique. As dua� embar- Lupe Velez Operacões em
de grailde passeata preerutória es:tuclantIl com a, p.artlclpaçao de: cações deslocavam um conjun- México, 29 (U. P.) - Uma Atenasmais do 1.000 e'studal1tes, supeiflOres e secundarIos, que desde to de 12 mil toneladas. Diz multidão sem precedentes as-

já se eneolntram mobilizados pa!'� ess� y�.triótic� demons!ra- :também a agência na;zista que sistiu às cerimônias do enter- Atenas, 29 (U. P.) - Acen
ção da pujança do Movimento Ul1lVersltamo de ,�Juda. A (11re- 'um "liner" de 14 mil toneladas, ramento da �triz Lupe Velez, tua o comunicado do general
toria da Comissão Central, entran do en: e2ltellmme,�ltos com

I
utilizado como transporte de que se suicidou, recentemente, Scobie, que prosseguem, vaga

as autoridades, apela ,para todas as comIssoes de ba;'l'�os e co- soldados, sofreu um violento em Hollywood. Compareceram rosamente, mas, com seguran
ulÍ<ssões locais no s8nt,ido de que desenvolViam. o max:mo es- ataque ao largo do porto de ao

.
entêrro, também, er::t�'e ça, as operações de limpeza das

fôrça para maior brilho da Passeata EstudamtIl de AJuda do Cherburgo, pelo que se presu- mUltas outros, os atores Mano tropas do "Elas" das áreas de
pia 30.

_"
- me que tenha afup.dado. Moreno e DQlo�'es deI Rio. Atenas � do Pirêu.

o
o lIAIS ANTIGO J)LiRIO ns SA�TA CATAIUNA·

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

I Sexta-feira, 29 de Dezembro de 1944 I H. 92�2Florianópoli.Ano XXX

Desbaratadas as formações blindadas nalíslas
Pai-ís, 28 (De James Mac ta. até reduzir para 00 quílô

Gliney, correspondente espe- metros a base da mesma. @u
cial (Ia Umttcd Press) - As t ro tato sumamente favorável
fôrças americanas desbarata- para as armas aliadas foi o le
ram f' omigaram a fugir as vantamento do sitio ele Bas

formações blindadas alemãs togue. As fôrças do ;30 exérci
que avançavam numa ponta to de Patton conseguiram esta
saliente, distante apenas seis belecer contacto com a guar
quilômetros elo Mosa, enquan- n ição de Bastogne, que estava
to ataques desfechados por ou- cercada pelas fôrças germãní
tras fôrças estadunideill'ses, cas há 7 dias. Os progressos
contra os flancos meridional e conseguidos pelas tropas ame

setentrional da cunha nazista, rica.nas no flanco sul ela sa

continuavam de forma víolen- liente alemã foram reconheci-

Presentes aos Expedicionários
Rio, 2!) (E.) - Pelo navio que transportou para a Itália

(' terceiro escalão da Fôrça Expedicionária Brasileira, foram
enviados para os .combatentes brasileiros os brindes do "Na
tal do Expediclonán'Io ", organizado pela Legião Brasileira de

A _13a. Divisão

As distintas classes
médica e farmacêutica

25·12·44

ft confusa situação grega
ATENAS, 28 (U_ P.) ._ Os trabalhos da Conferência de

Aterras, à qual compareceram os ministros Churchíll e Eden,
bem como delegados da facções gregas em luta, foram adiados
. sine die ". Uma das condições impostas pelos delegados dos
"Elas" era 'a participação de mais de 50 'Ir; de representantes
seus no Oovêrno a ser formado. O sr. Papandréous declarou-se,
porém, disposto' a renunciar, se dependesse dêle a solução do
grave problema político grego. O sr. Church lll, asseverou, por
outro lado, que as f'ôrças brbtâuicas intervieram para evitar o

massacre da população na guerra civil que ainda agora ensam

gu:emta Aterias. "Não queremos - disse o primeiro ministro
britânico -- nada mais que a amizade da Grécia. Mas, se os

gregos :não resolverem, por si próprios, o seu problema políti
co, seria necessária a formação de um consórcio internacional
destinado a realizar essa tarefa".

Atenas, 28 -U_P- Continuam as lutas rins ruas desta cidade, O.
ministros Winston Churchill e Anthony Eden regressaram a Londrn
com o prcp6sito de obter a aquiescência do rei Jorge VI, da Grécia.
para o estabelecimento de urna Regência em seu país.

* * *

Atena•. 29 ,U.P- Nct lcio-ae que o sr. Papandréous dirigiu uma
carta ao Rei Jorge VI. pedindo-lhe que renunciasse e não opusesse
obstáculo. quanto à formação de uma Regência, na Grécia.

• • •

Do sr. Diretor do D. E. I. P.
Do ilustre confrade sr. Gustavo Neves, diretor do De

partamento Estadual de Imprensa e Propaganda, recebe
mos o seguinte fonograma: "Agradecendo a cooperação
prestada ao D.E I.P., durante o ano prestes a findar-se,
formulo meus votos de Boas Festas e feliz Ano Novo. (a)
GUSTAVO NEVES, Diretor do D.E I.P.R

CHtiHando - OS prisioneiros aliados'
LONDRES, 2!) (I", P.) � Revelou-se no Q. G, aliado, que

urna patrulha norte-americana, composta de 6 homens, foi
obrrgada a render-se aos alemães, em algum setor ela Frente
Ocidental. Os uazístas., ao invés de prendê-los, crivaram-nos de
balas de metralhadoras, depois do quê, pisaram os rostos das
vitimas com seus sapaitos de sola com pregos à mostra, afim
de dificultar a identificação dos cadáveres. Uma das vítimas,

-

no entanto, embora gravemente ferida, conseguiu arrastar-se .

até às linhas aliadas, relatando os 'pormenores de mais êsse
hediondo crime elos soldados de Hitler.

Técnica nazista de malar

Bté os sapatos dos prisioneiros !
LONDRES, 29 (D. P.) - Acaba de ser revelado que os

? lemães estão arrancando os sapatos dos prisioneiros a/l1g10-
nOl'te-amel1icanos, que lutam na Fl'e,l1te Ocidental, obrigan
do-os, depois, a marchar, descalços, até os campos de concen

tração, pelas estradas repletas de pedreguLhos e neve. Não se

sabe, ainda, se essa medida é mais um dos crimes do sad.ismo
alemão, ou si se dest�n.a a suprir a f.aLta de calçados das t'l'O
pas nazistas.

LOJA DAS CASEMIRAS
Se V. S. comprar os nossos

tecidos. ficará satisfeito, por
que inegavelmente, mantê�
mos um estoque completo e

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8 (esquina
Felipe Schmidt). C. POSTAL: 140.

I

I
---

retiram
I

Quando os bárbaros se

----

vestir-se com ,confôrto

fe elegância?
.

Quer

Procure o

ALFAliJARIA
MELLO

e escolho o leu figurino.
Ruo Tiradente 24

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

casemiras e outros tecidos," fa
ça uma visita à Loja das Case
miras, na rua Cons. Mafra,

I
I Dr. H. G. S

,\�tSOIJQ.9� Rua João Pinto, D. 25
� � �. (Em frente ao Tesouro do Estado

� � Florianópolisz::= u:o
-, - - Telefone 1448
RnRTOno pnTOLOGICRS SANTA (ATARIHA

Medina Farm. Narbal Alves de Souza
Farm. L, da Gosla Avila

Exames Anátomo-pato16gicolI.
Diagnóstico precoce da gravidez.
SBro-diagn6sticos
Hematologia
Coprologia.

Bacteriologia
Autovacinos.
Ul+rcrnícecscoptc.
Química sanguínea.
Análise. de urina.

Serviço de tranafu.do de sangue. Vacinação anti-diftérica
(CRUPE) com próva de Schick.

Andlises químicas de: Farinhas. bebidas. café, mel, água. potá
veis e para usos industriais (fecularias, cervejaria.).

I
I Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais

modernos ao alcance das SENHORAS E

I SENHORITAS, por verdadeiros

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

de ano, sem visitar a

Esta é a verdade!

«Tamancaria Berrefres»
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41�

......................................,.....

ga _ ..

Receba GRATIS
(Bonificação de fim-da-ano)

O CRUZEIRO, A CI3ARRA,
O DETETIVE ou O GURf

juntamente com J 2 meses do jornal de maior
circulação no Brasil:

o JORNAoL
Procure, hoje mesmo o agente:

PLÁCIDO MAfiRA
Rua Felipe Schmídt, 34

I
L nu .".. .._..... ••_...

Brirlqvedos !o
- alegria dos olhos ..

LIVROS ...

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

CAS�� 43

I

Gronde sortimento de
LIVROS para

• •

Rua João Pinto 9 • A

Nova Iorque (N. B. - Via I Havia luta feroz em Boussu
aérea) - Os alemães em Mons,

I
antes da tomada de Mons. Os

praticaram atas de barbaria bairros meridionais de Boussu
antes de abandonar a cidade, sofreram pesadamente. Os ale
na qual os primeiros tanques I mães,

antes de partir, fuzila
americanos entraram a 2 de se- ram 31 civís; e perto da esta
tembro. O jornal "Nation Bel-! ção ferroviária de Boussu, fi
ge" ao noticiar isto, declara: zeram saltar o Castelo dos
Gele os alemães acabaram com: Condes de Nedoncelles, que foi
os civis feridos, cravando-lhes: transformado em depósito de
baionetas no rosto, e atiraram I munições. A explosão também Igranadas nos porões onde seide�ruiu a ootaç� furro�árta �_��-�--:-�.:.-:.�-�"�9���.:-�-�.��-��������������n���-���·�rl�������H�.
haviam abrigado os civís. e as casas vizinhas.
Na noite de 2 de setembro,

"._.....�..;r_.....__.",._._-.-•...,..w. .. _ ... w ....

às fôrças patrióticas consegui-
ram 15.000 prisioneiros. O bur
gomestre nomeado pelos ale
mães fugiu, mas alguns de seu

estreitos colaboradores foram
detidos. O burgomestre legal,
Sr. Maistriau, que havia esta
do escondido no "maquis",
reassumiu o cargo.

Os alemães fizeram saltar
duas estações de fôrça, em

I
Quaregnon e Paturages, po-
rém Mons não está sem eletri
cidade. O fornecimento de
água está normal. Somente o

abastecimento de gaz ainda ,

não foi restaurado.
Entre Mons e Bruxelas,

vêem-se poucos vestígios da
guerra, além de algumas es

tações ferroviárias e pontes
destruídas.

Unia visita à

lindos e curiosos BRINQUEDOS a preços co rvvi.drr t ivo s.
crianças, e tôda espécie de obras literórias,

didá ticas e científicas.

nossa CASA seu interêsse!

Fam.ília ...

Leitura francamente desacon
selhável é a que proporciona o

"Diário da Justtca ", na parte
reservada .às Yaras de Família.
Que desconsolo, .\fossa Senh o

l-a! Ações ordinárias de desqui
te; desquites por mútuo consen

timento; desquites amigáveis ;
in vesrigacõ es de paternidade;
separaçúcs d e corpos; posses de
menores; ilegitimidade de fi
lhos; anulações -de casamentos ...
E que mais?
Cada dia, é uma longa serie

desses desastres sociais, que a

Justiça procura socorrer com os

esparadrapos e as operações
plásticas de soluções que podem
ter tudos os efeitos jurídicos,
mas nunca o de restabelecer
uma felicidade perdida.
Que imensa cesponsabifidade,

a desses heróicos magistrados!
Mas, sobretudo, que tarefa desa
gradável e ingrata, a de remo
ver nesse lixo doméstico, de
descer ao conhecimento de inti
midades excessivas, de tornar-se
confidente de coisas inconfessá
veis!
E que pilheria ou que logro

passou a ser o casamento, que
assim se faz e se desfaz!
Em meio a dezenas de despa

chos. vimos, há dias. este:
Num processo de desquite,

depois de .ouvidos os advogados
e as testemunhas, o ilustre juiz
"adiou o nrosseguimento da cau

sa, em virtude do adiantado da
hora, para o dia 4 de maio do
a r,o próximo, primeiro desimpe
dido".
Cinco meses de espera ... És

se laço matrimonial, embora já
meio frouxo. não será desatado
durante cinco meses. E que
acontecerá. enquanto isso? Rea
pertar-se-á, isto é, voltará o ca
sal às, pazes? Ou, aô contrário,
manterá firme os seus propõsí.
tos de separaçio?
Seja como ,for, um resultado

parece obtido, «lesde agora; é
um caso a menos, .na pesada es
tatística dos fracassos do amor
conjugal em 1944.

1945 já começará, assim, com
o servíco adiantado.
Mas. :. ten ham paciência: is

so, do jeito em que vai. só mes
mo a vara, mas não de Famllia:
da outra ... - L.
(Diário de Notícias, do Rio).

será de

__v ....·_'_ .._ •. ...•_. __

l\lISSA
It

'"
Francisco Fréita!l e Maria Freitas

convidam 008 seus parentes e pe.·
soas amigas para assistirem a mis
sa de 30 dias, que por alma de
sua Inesquecive l filha DILZA FREI
TAS. mandam rezar terça feira, 2

I
de Janeiro. à.s 7 hcrea, na Cate
dral Metropolitana,
Antecipam seus agradecimentos

a todos que comparecuem.

MACHADO & CIA_
Agência. e Representaç6.s em Gerá!

Matriz: Florian6polis
Rua João Pinto. n. S
Caixa Postal, 37
FUlal: Cre.ciúma

Rua f'loriano Peixoto, ./n (Edit.
Pr6prio). Telegramas: "PRIMUsn
Agentes no. principal. muniolpio.

de l:lIt",do

I r

FILHA I MAE I AVO I
-

Todas devem usar a

a1'1'1.atj -lN ii: fd;
(OU REGULADOR VIEIRA;

A MULHER EVITARA DORES
Alivia as Cólicas Uterinas

Emprega-se com vantagempa
ra combater as trreguíartdades
das funções periódlcas d3S se
nhcras. É calmante e regulador
des!'a'1 funções.
FLUXO·�EDATIN,<\. pela SUIl

comprovada eficácia, é muito re

ceitada. D�ve ser usada com

conttança.
FLUXO SEDATI�A encontra-se

em toda parte,

I

I
I

Viuva (onrado AraUjo José (eehetro e Selma
Cechetto

participam a parentes e cr;·
nhecidos que seu filho VITO
RIO contratou casamento
com a srita. Edite L. Araujo.

Orleães, 24·12·44

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

tratou cosomentc com o sr .

Vit6rio Cechetto.
Coqueiros. 24-12.44

r EDIT;on�ir:���--11 2_4_01_2"".4_4 1

Francisco José de Sousa e

Inez Pereira de Sousa
José Trilha e Rosa Trilha

comunicam aos parentes e

pessoas de suas reloções que
seu filho HÉLIO contratou
casamento com a .rita. Rute

Pereira de Sou Ia.

participam a seus parentes
e conhecidos que sua filha
RUTE contratou casamento

com o sr. Hélio Trilha.

RUTE e HÉLIO
confirmam

Fpolis., 24-12.44.

�--------------------�----------------------�--�---
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COMPANIDA "ALIANÇA �A BAlA"
Fundada em 1870 - Séde: B A I A
INCE'NDIOS E 'rRANSI'ORTES

ctft'as do balanço de 1943:

Capítnl eI reservas ' ,

R.esponsa,billdadel! ' , , .

Receita ............•...................... : ,

o-s 74.617.035,go
Cr$ �.978.401.7i35,9;
Cr$ 8-t.616.21G.90
Cr$ 129.920.006,90
Cr$ 8G.629.898,no
Cr, 76.736.401.306,20

Atívo , ...........•................ "

Sinistros pagos nos 111tim06 10 anos , .

Responsabtlídades .

OlRE'l'(,tU:S: - Dr. Pamf1J:o d'Ultra J'reJ.re de CuTI.IhO. Dr. Francf.t(-o
de SA te AnISIo MallllOrrL

Ag�ncJ.aB e lJUb-agenelu em todo o tlUTttOrtO IlAClOIl&.l. � 2!ucural no

UruguAi. Re&'ullI.dorea de Il.nrlU nu prlnclpal.a c.ldade. tla Ám*t-lea. Illuropa
• .l.trlca.

AGENTE EM FLORlANóPOLl8
e AMP O S L O B O &: e IA. - Rua Felipe Srbmidt. D. a.
ema Postal n. 11 - Telefone 1.083 - End. Tdegr, "ALlANÇA
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA. TUBARÃO, ITAJA1. BLUME-

NAU. BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUl..

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

• •U'-;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:-�---�;------_.

iVida Social i I Ecos e Notícias I
IA••••••• •••••••:

AN lV:ERSARIOS

() ongenheirn argentino Plinío
:VIllS'ol1l't.ti, dt' volta de urna viagem

BabJUtações: no I+io. CSCTPYCll uma carta a "Ln'
Estão.se habilitando para calar: Nación" (>.]Ligkcndo o povo cnrloca

o u. Ruy Cunha. bancário. e a [;l'la :>lID. conduta exemplar '!lIa so

nita. prof. Jordelina Faria. luçâo ele alguns problemas sobre-
I udo os de irúfeg,n • .s-Lwgidos com a

gllc,l'ra. As I'i las luurrcssionararn-no
mui.l.o hem. Sr c rn Buenos Aires
t"oss·e possi W' J Fazer o mesmo
disse 121,(' - os encontros não se
riam IUlllltos nem tâo grml{!<> a bal
búrdia nus horas (lt' maior movi-

IlllC'l1l
D.

Plantar dentro de poucos meses
llJlI mi lhâo de a'I'YOl'CS - é a eam-I �-�;;;;o;;;-;;;;;;;;

.

.;;-;;;-;;;;;;;--;;-.;;-;;;;;;;...;;;..;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;-;;-;.,-;;;-;;;-;;;;;;--;;-;;;�;;;;;-;;;-;;;;.;;;;;;;-;;;;;;;;;;;;;,;-';;;;;;;;;;;;-;;;;;;;;;;;;;;;�pr-nhu iinióulda pelo Banco de s-. 1-O PRECEITO
!;Ul'OS do Est'ado, no L'ruguai. A pri-I
mcira quem ;1 pllauli!oll foi (\

Jll'l>Si-'(kml (' Amézazn.
.. .j.....

fi. Càmara d.a Indústria

(il'úfie.a·!3 v- -

3 da Uniâo industrial Arg('il),ull�l pc-

CASA MISCE diu que f'osse {htdo o '10 I ue de> pa-Comprar na .I,n' Juan Butist« Ne\\'n�all1 a ulIla]LANEA é saber economizar,. rua de Buenos Aires, Foi i'lC' o in- Iiii
:rodll!ltor aotôrntico da ar+e de in l-

O santo do dia Ilrimi'r na \ullériea do Sul, o pri-II. I m6ro qne lia Al1lJérieu constnlÍlI
Ulll prelo cmll suas fontes (le lipo, I".���������������"""��"':-��-�-===========::-.!

S T aI Alcebispo e Mártir l' i�s.() lllOS fins do scculo 1 i. Seus I�---_.._-------=-_......_----------- LOJA DAS CASEMIRAS
, om , ajudan tcs foram os í:�dios do Para-II forn I'tur""s I I Os tecidos da Lo]·a das Ca-
Nasceu Tomaz aos 21 de dezem gU,HI, t·n�I,n,fNk)s por t'le. Por t'ssa I

. <ii e utensí ios para ouríves e relojoeiros
bro d. 1118. em Londres. sendo l'l)Oea, a .única tino,grafia l'xi.s'l'111{,1 B

semiras distinguem-se pela nri-
- p " l. alariças paTa oficinas - Para brilhantes - Laminadores .

1 d 1seu pai negociante e .ua mae u-
l)D C'onrtllnlente era d'o vice'-reinado

I
gma pa ronagem e pe os pre-

ma princesa oriental. Depois de
l'111 Lima. O padlre

..

' l'\e\\'lllaUl 11HllJ1Ca
Tel no� pdra reloioeiíOs - Banhos para dourar e pra- ços excepcionais. Visite-a sem

concluir os est�dos em PTarísb· l�n- li,nh.a viSito n,lJ(k� pa!]'ecid.o, c a dêlc tear - Cordas, vidros para relógios. etc. compromisso, na rua Cons.
trou para o serviço de eo a o, foi c.(}InstJrllllida, à mão, po,r simples Preços e prospectos com a tASA MASETTI
ercebispo de Cantuária. Sua apti· i I1lf:orm,ações de UIll viaja,n'l'e tlue

Mafra, 8-A.
dão para negócios grangeou lhe a ouvi,rn fallar rkl ell1tào l'ccelnle rea-

Rua Semir,�rio, 131 135 - São Paulo. -----------------

confial1ça de Teobaldo que nome· lização de Gutembl'rg. folhl-nhas
ou-o arcediago de Cantuária. Hen· • , * FARMACIA ESPERANÇArique II. rei do Inglaterra, escolheu Foi solr,n,clllE'il1,te ill1atlglll!'ada, Illl Brindaram-nos com liadas folhi-
o jovem dignitário para o posto g,lIJill1ck (b mil1>istro da Vilaçüo, ge- do Farmacêlltieo NILO LAVS nhas para 1915 as seguintel fir-
de chanceler do reino. No meio de ':Il'nal .\rl>ndeJ:1ça Lima, o C1rcnito Hoje. l!rn.lUlM ...",,, .... preferi.. mas: Companhia Wetzel Indus-
todos os trobalhos e o esplendor Hád'j.rl-Telcfõnicn (mire o Hi{) dr .....8'.., ...'''10'''&:.14 o i!CU"l!lnJi·elra - Homoop&Uu - I!'� trio!. Livraria Progreslo de H. O.
da corte. conservou Tomaz uma ,1 am,eiro, ClJIritj,ba e Porto Alegre. O &.t'tlso. 4� I>orraclla. Ligocki. Moinho de Joinville, Cio.
pureza ilibada. apoiada na ora' milnislt1'0 :\lleudonça Lima falolu, du- Nan.•""'__ ""..... o"_'iDcl. ao ..-.tw.trt......_ de Seguros Atléintica. Cio. Inter-
ção e na austeridade. Depois da ran;l·e () ato ilJlauglulral. COl1l o sr, nacional de Seguros. Confeitaria
morte de Teobaldo. c rei quis que (;i]olll Hos:1, interventor i,llterino no Camisas, Gravatas, Pijames As anedotas e pIadas aparen. Chiquinho. Moinho Inglês. Livra-
Tomaz fOllle s(lgrado Arcebispo de Hio Ol'alllifle d>o Sul. e com o i'Tller- Meiasdas melhores, pelos me- temente Ingênuas são grande8 i'ia Moderna de Pedro Xavier &
Cantuária. Este, porém. r'lCUSOU , 'o:vr J R'b I P . C' Emp6rio Florian6polis» de
Conhecl'a por demal's o cara'ter vio'

\ .(0,'1,: ,r '. unGIr I a:s, (n. ,aQ'iUnH, nores preços só na CASA MIS !umas de desagregacão mane-
la,. «

GLstl,"l'J"nll1 pres{mtes a cernl1olJ1ia I)

I L T C
� Toei Daussen e Tinturaria uarani.

lento do rei absolutista e a sua repn'Sl"ntnll1lte do intervelll,lo,r Er'lJe�- CI A NEA - Rue Mafra. 9 lada8 peja "qufnta·�olun.". Gratos.
bnd�ncia de eKrarizar a I��a. II} I)(l����es. doR. &do S�,vãrios !���������������������������i_����������������������E dia.c·lhe isto. O rei insistius e o (�hefes de �1eTvjço do �Iinjstéri'{) d8J

:nuaaaa

Papa consentiu na nomeação_ Com Yinç�io e os tUrctores da Cia. Hárlio Para as FESTAS DE FIM DE ANO, a
o momento de sua sagração To- ln!e.r,n.acio,naJ do Erasil.
maz tornou-se inimigo do rei. Pois

CASA PERRONEcomo tinha previsto. tinha que O Orçampnto Gt:rnJ da Hepública
•

apôr-Ie QOS projetos iníquos dêste·
para [) :1Il10 rl,(' 1945 tem uma receita

Exilou se Tomaz. Mas, mesmo no de CrS 8.232.399.000.o() l' a despesa
dest�rro era perseguido. Depois die nl' Cr$ 8.20;").298.811,0'0.
longos anos recebeu licença de vo

tal' para sua sé arquiepiscopaL Mas,
sua firmeza na defesa dos direito.

,da Igreja proVOCOu de novO a ila
.do soberano. No dia 29 de dezem
bro de 1170. enquanto Tomaz re

ZQVO na sua catedral. quatro no·

br.. lhe tiraram a vida.

Festeja hoje seu aniversário
IIrita, Elusa Costa.

SegUindo relatório elaborado pela
Di vi sâo (jip Fiscul iznçâo de Obras

a 1 'l1JI�I,i cu hvres da Pwd'ej,!llira rle Sào
Paulo, 'l110 decorrer de uovemhro
u lt inio, foi Iiccnci atla a construção,
11<a área da capital paullstu, de IH
prt:-di.os, (JS qll1ai's coln-irâo " super
I i ri o de 107.184 metros lj'WHirad(l's.
·(.Is l ipo« das nmslruç:óes cstúo as

s im cklssi fic;J,dos: 201 casas opcrú-
rius; J 7(j peças dr- upartuurcu tos. e

Ui salas de escritório.

A pianista catarinenlle arita. Ma
ria Eugêniq. Pierri faz. anos hoje.

Nesto data ocorre o nota:ício do

jovem Davi da Luz Fontes.

Hoje faz anos o ar. Celso Lopes,

Decorre hoje o

.1'. João Silveira.
aniversário do O Pal'lido Conservador do Chile.

que perdeu suas posiçócs de g(}H�r
no ern 1938, lamçou violento muni
I't's!(l c()ln,lra () recou hccimcn lo da
!,ús,í'GI pelo presidente Hius. Eles
"!ass,ifieélllll os soviejs di' i nirnigu
,il'111H'rU 1 da htunanidarle. Rios, por
sua \'C:Z, se congrutulou com seus
m in is l r-os pela medida tornada, di
Zl"ll.l,,,: "A Hús,9í'a ema a única dus
nações l�fJ\itf,as com que não mmn ti
nhamos relações. Decidi por fim a

l"S;S<l situaçâo amurnra l, levando cm

conta, os trubabhos de rcoonstruçà»
c organizuçâo de post-puerra".
Entre os dois países haverá troca

de embaixadores extraorrlinárins e

pl en iVü,teu1'c i áu-ios. se,glHIIt!O III acôr
do ente-e os enrbaéxador os Grornyko
l' l\J1arri:l11 ;'YIO'ra em Washington.
Possuem erubaixadas ('111 Moscou os

.
ES'�aldos Lnidos, o Canadá l' o Me
xico e legações Cuba, Costa Rica,
o l'rugn"i e a Colomhia. () Chile
vurudcr á

aos rllSSOS cobre e sahtre,

Pcaso nesta date, o natalício da

sra' Iracema Sohn Santos,

A sro.

hoje'
Virgínia Coelho faz anos

hojeA menina Eunice Faria
festeja seu dia natalício.

Decorre hoje o aniversário
nita. Alo ide Costo.

do

o jovem Adir Ventura faz unos

hoje.

Nesta data passa o natalício do

ir. Tomaz doa Santos.

Noivados:
Com a gentil srita. Rute. filha

do sr Francillco José de Sousa.
contr�tou casamento o sr. Hélio
Trilha.

VINICIUS (jONZACiA e

HElIAHE (. S. úOHZACiA
porticipom aos parentes e

p.88ôas amigos o nOllcimento
de seu filho MARCUS VINI
CITJS. neto paterno de Do-

I mingas Luiz Gonzaga e de

Maria Julio Gonzaga e ma

terno d.. Humberto Costa

I
Souto e Noemi Ferraz Costa

Saulo.
Fpoli8., 23-12-1944,

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

I . , .

Ó \X1lCW

C-wr�

DO DIA
o doente mental não é um ser

que definitivamente «adquiriu» ou

«perdeu» alguma coisa. Como 011

doentes do fígado. dos rins ou do
coração, êle precisa de tratamento
adequado e pode obter a cura

completa de seus moles.
Encaminhe 08 doerrtas mentais

aos especialistas. para que não
lhes falte a assistência médica de
que precisam. SNES.

Aos seus prezados associados e a todos os represen
tan tes das Classes Conservadoras a.

Associavão Comercial de Florianópolis
BOASdeseja

1944

FESTAS e Fe llz ANO NOVO

1945

oferece à sua distinta freguesia o desconto de 10% em tôdas as

vendas à vista, durante a 2". quinzena de novembro e todo o

mês de dezembro. Otima oportunidade para adquirir os mais
modernos modc;0s de calçado para homells, senhoras e crianças,

além de camisas, �ijames, etc .

Rua Conselheiro Mafra, 17 .J
-

TV MUSC::aWWi ••_miL

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET, Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões. mOl'ins e aviQmentos
para alfai",tes, que recebe diretamente das

Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

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

visita antes de efetuarem suas

chama a atenção dos
compras. MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Furto de dálias .---------------------------------------------------------------------------------------------

Vende-se :rt���
na rua Conselheiro Mafra por CARlAZES DO DIA300.000,00. Tratar com A. L·I ........ -- II

;�;;;��DA I
HOJE 6a.feira HOJE

II
(lHE «ODEON))

o OOENTE PóDE l'ER �H;l)JCO PARTICUTdH

FLORIAN()POLIS
Largo São Sebastião ---·0--- Telefone: 1.153

-----.---.---- ..--.�--.------.-�
)

G! ..

Previne-se a quem farta plan-
tas de dálias de um jardim
particular da rua Esteves Jú
mor, que já está identificado
por prova testemunhal, bem co
mo já é sabido o local em que
agora estão plantadas. Impres
sões digitais, deixadas no local,
estão serids reveladas. Se o tur
to continuar, poderão in como
dar-se mandantes e mandatá
rios. 3v 7

TERRENO Vende-se um,

de esquina, na

Av. Mauro Ramos. com 15,50
de frente por 40 dc fundos.
Preço: Cr$ 12000,00, Infor- I
mações, na rua Emílio Blum, 13 I

v.-15

GELADEIRA
Vende-se uma. elétrica, de

J ,20 x 1.60, funcionamento per
feito. Ver e tratar no Bar S,
Pedro. 30v.J9

n· ... d- Nesta redação seK8 10 informa quem de.,seja comprar um apar êlho de
rádio,' se possível, de marca

"Philips".

Moça. complementarista, com
prática de contabilidade comer

cial, tendo trabalhado quási 3
anos em Curitiba, oferece seus

serviços. Informações nesta re

dação. V· 6

Uobl'.-.-a Vend:·�e uma1...... rnobif in de
sala, composta de 10 peças, IPreço de ocasião. Ver e tra
tar na rua GraI. Bitten
court, 127. 5 v. 5

Quartos Alugam-se.
bons e bem

ventilados, inclusive pensão.
Ver e tratar na rua General
rBt tenccur t, 43. 5 V,- 4

CASA NO CENTRO
Aluga-se uma, para família

pequena. Ver t' tratar , na Rua
Marechal Guilherme, 33, das
17 às 18 horas. V- 2

Cozinheira P�:!�a-�ar�e
casa de família. Paga-se bem
Av. Rio Branco, 89. 5 v.-2

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
o. Mesa Adminiatrativa desta Ir'

,
mandade receberei. até o dia 29
do corrente mês. propoatas para o

fornecimento de gêneros alimentí
cios. para o primeiro semestre de
1945.
Consist6rio, 14 de dezembro de

I1933.
Luiz S. B. da Trindade,

Secretário 9v 9

'Ãu'-to-m-ó-v-els Chevrolet
Vendem-se uma limousine

1934 e um Double-Phaeton
1929, funcionanào bem. Cartas
para esta Redação, para: fAu
tom6veis Chevrolet».

10 v. alto 6

I

Natal ! . . . Não compre sem. verificar os preços
do grandioso No v.� 80rtirnen to recebido pela I

Casa Romanos
estampados chineses próprios para modelos

Chiang-Kat-Chek»
•

Rodiers .. Tafetás -- Organsa - Vbantung - Sedas em cortes .. Gabardines
.. Jersel aveludado para vestidos, em muitas eêres .. Peter-pans - Bôlsas

- Mtias - Sombrinhas e muitas outras novidades.

Preços extremamente

Rua Conselheiro Mafra 26

Apresentamos:

--

baixos

Telefone 1288

«Madame

-

,";.erm -

A's 7 3:'4 horas
Um filme repleto de ação e com muito romance

com Rita Haywor th e Tom Keene :

A rainha de Louiziana
CINE JORNAL BRASILEIRO (Nac. Coop.)

A VOZ DO MUNDO (Atualidades)
Preços Cr$ 3,00, 2.0!) e 1,00 • Imp. 10 auos-

S�\ 1':G T TI1_jNC)].. __

Contém oito elementos tônicos
Fósforo, Cálc o, Vanadato e

Arsen\ato de
Sódio, etc.

(lHE «IMPERIAL)
A's 7,30 horas:

Ultimas Exibições
George Montgomery e Victor Me Lsg len

Paixão oriental
Gene Tierney, em:

(China Girl)
Mac Donald Carey e Jean Phi llipps em:

Dr. Broadway
INSTITUTO DE ECOLOGIA AGRICOLA (Nac.)

Preço: (único) 2,00. Imp. até 14 anos

Domingo, simultâneamente. no Odeon e Imperial, Anne Baxter,
Truddy Marshall e «ClDCO Novos Astros» em:

Eram cinco irmãos

Os Pálidos, Depauperados.
Esgotados. Anêmicos,

I Magro",. Mães Que Criam,
C!.'I(i1IÇ'1S Rl1quítkas rece

I t)eftW n tonítrcução gemI
do (l('�I:iOI"IlIO com o

1 -

AUXILIAR DE GUARDA-LIVROS
Procu r o-ae um, com conhecimentos de escrituração

e que escreva à màquina. Tratar na "Organização
Comercial Catarinense», ruo João Pinto, nv. 18

alto v . 6

�--_._._._---------

..........� ..
"

3a.feira no TEATRO A. CARVALHO, estrêia de RENATO
VIANA e SUA ESCOLA DRAMATICA �

ATENÇÃO; - As entradas p ar a a «Companhia» estarão à
venda diáriamente desde a� 13 horas, na Bilheteria do Te&tro

Dr. Laudelino Solou Gallotti I
ADVOGADO 'IRua João Pinto,18 - (sobrado), Sala 1.

,

Apartamentos de luxo com banheiro Cr$ 50,00 diário
Apartamentos de la classe Cr$ 30,0'0 "

Quartos de 2a classe .. 4 •••• '· •••• Cr$ 20,00 "

Quartos com duas camas Cr$ 15,00 py'peesoa

SECÇÃO DE JlIA'rERNIDAnE
Partos com permanência de 10 dias em Apartamento de
la classe, inclusive -sala de operações, com parteira da

Casa de Saúde Cr$ 400,0'0.
FARMACIA ESPERANÇA

A SUA FARMÁCIA
a•• CObelheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642

E.trer' • dó_cHi.

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

Sob a díreçüo rlíni<,a do

DR. DJALMA 1110ELLJlIANN

Construção moderna e confor-tável, sttuada e111 apruzlvel chácara com

esplêndida vísta para o ·ma'r.

Excelente local para cura. de repouso. Agua Iria e quente

.'lP.'\RET,H'.UIENTO C<HIPIjE'rO :Il: ;\IOl)}!;R�jSRI�JO l';\RA TRA'J'A)II;;N'l'O
�H�DICO, CIRúHGICO fi) Gíl\l!;COLÚGTCO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
Labor'atõrIos para 08 exames de elucldacão de diagnósticos.

o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
Ct A. WETZEL INDU8TRIA1..-J01NVILL·E (Marca re�isl.

CONSERVA E DESIN.FEC1'A A SlJA ROUPA

I
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INDICADOR MÉ_DICO

o ESTADO�Sexta.felra, 29 de Dezembro d. 1944
---------------------------------------------------

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
Serviçus de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospital

de Caridade
CUNICA MWICA DE CRIANÇAS E ADULTOS

CONSUIll'óIUO: Rua Nunes Machadú, 7 (Edifício S_ Francisco). fone 1_4440
Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 horas

RESlDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783
CLlNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de Sífilris do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS OE
,ulBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

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

DR. SAVAS LACERDA

Irmandade do Senhor Jesús dos Passos
e Hospital de Caridade

FUNDADO EM 1765

CONVITE
De ordem do sr, Irmão Provedor. convido os senhores

Irmãos e Irmãs para a COMUNHÃO GERAL a realizar-se no
dia L' de janeiro proxirno. às 6 (SEIS) HORAS, bem como

para, às 8' (oito) horas. assistirem à MISSA PONTIFICAL ce

lebrada pelo exmo. e revmo. sr. Arcebispo Metropolitano, na

qual será feí ta a ordenação sacerdotal do Diácono José Perei
ra Kunz ,

Consistório, '27 de dezembro de 1944,
LUIZ S B. DA TRINDADE, Secretário 3v·2

Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta,
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULT6RlO - Felipe Schrnidt. 8. Das 14 às J8 horas. Fone 1259,
IlESJDf:NCIA - Conselheiro Mafra, 77.

afogadas!
Rio, (Pelo correio) - A viu-

Especia lista em alta cirúrgia e ginecologia va Isaura Moutinho da Silva,
Hospital "Miguel Couto" enfermeira do Hospital de

IBIHAMA (HAMóNIA) - Santa Catarina Construções Civís e morado-

·---O---R---M--A--O-E:=-=I-::R=--A--N:--::E==-:V:-:-::E=-S-=----'"-·
--

��sànav���a rar::���nteco:;�- 'III'
-.. --;�:.,.�--:;;;;:.,:;;:;;.-;;;;.;;;-.;;-.;:;:--;;;-;..._:;:

..

;;;.;;;"';-;;.-;;;-;-;;••;;";;-;;-;;;-;;-:;;�:;;J';;;_;-;;;;..-;;.;;_;;.;-;;;;;;;;_;-:. . . ,
-

D OLHOS nhia ás suas três filhas, Aríval-Médico especialista em OENÇAS DOS
dina, de 14 anos de idade, Ari-Cura0 'k' At>erfe!coamento e Longa Prãtíca no Rio de Janeiro

OOI'UIIII,1'A!l - Pela manbA: diariamente da. lO.30às12 hs , à tarda exceptoool valdiva, de 12 anos, e Arivalde-
11·0 �. 18 hora. - CONSULTORlO: Rua JoAo Ptuto .. 1. _...40 - te, de 10 anos e a outras crian-"bad"", II.. I ." ....

h
.

d d
.

_ &e!444111cta: Rua Pt'fllltdente Coatínno, 'L i ças, suas con eci as, eixou""'DO>: 1.4111

sua residência na manhã de

DR. SETTE GUSMÃO domingo último, e se dirigiu a

DO Jacarepaguá afim de que as

I(,rIl':l"[<; nos SERVICOS DE TISIOLOGTA DO CE:'JTRO DE SAúDE E
críancas pudessem tomar ba-••

"'HOSPTTAL "NERfU RAMOS".
_

Curso ('� unerre ícoamento no Hospita,l �ãO JLlIlSZ_ Gopnzagla, ele �;om��y(:g t;;,t�;��es�� nho de mar na barra da Tiju-'ro' , 11 1 luto "Clemente Fer relr'a", (e ao au o -
<

-

IgIaJ'IO I o I S I

S'watório de Santos, em Campos do Jordão ca. Antes, porem, passou pe a
CUNJCA GF.RAI, .: DIAGNóSTICO PRE('O('�j j;, '\'RATA�1Ex'ro ESPI�CIALlZADO

I casa do sr. Heitor Alves de

I
nAS DOENÇ,\S DO_ APARltIJHO HESPlRATóRIO.

OPERACAO DE JACOBOEUS Carvalho, domiciliado á rua
CONSULTAS. Diàl'l3mente, das 3 às 6 horas. CpNSULTÓRrO: Rua VItor Meireles, 18

Henriqueta n. 127 no TanqueRJi:STDJtNCIA: Rua Esteves .lún ícr, 135 - Tel. 742,
.. .' ,.

arím de convidar a esposa des-

DR. MAR IO WENOHAUSEN Itt�, � sUGoa sObrindhac'aalvjovlhemO ':'" ld" N de MealcIna da Unlyersldade do Brasil) Onla mes e 'a ,(Diplomado pela ,·acu ace ,a.c.

20 de Id dIIls-lntl!rno do Sen;ço de Cllolca Médica jo Professor Osvaldo OU ...eln.. médico do apenas anos e 1 � e para
Departamento dI! Sallde

.

tomar parte no passeIO,
m,fNR1A llUtDlCA - Mol68tlas inter1"'. de adolt08 e ertanç.... CONSUI,TORlO

Aceitando Antonia O· convite,.. b Idt 11. 38 Tel 812 COXSUl,T,\R - Da. 111 ib IM.
.• IUilHlllltNClA: Rua Felipe "'('. m -..

pOUCO depois se achavam todos
naquela praia.
A enfermeira, sentando-se

numa pedra, à beira da praia,
apreciava Antônia, Arivaldina
e Arivaldiva tomarem banho,
enquanto Arivaldete e outrasetc.
meninas brincavam na areia.
Em dado momento, no en

tanto, um drama ímpréssio
nante comecou a desenrolar-se:
as três primas, que não sabiam
nadar, caindo numa depressão
da praia, desapareceram, A
mãe das crianças, apreensiva,
levanta-se e grita por socorro.

Vários pescadores que se

achavam nas proximidades
acorreram ao local. Um deles
procura logo segurar a enfer
meira, que vendo as duas filhas
e a sobrinha afogando-se ia jo
gar-se nágua, enquanto os ou

tros tentam salvar as três vi
das em perigo.
Nessa ocasião, porém, Antô

nia e Arívaldina, após haver
emergido três vezes, lutando
com as ondas, desapareceram
Mas Arivaldiva, voltando mais
uma vez a tona, segura-se a

um bambú jogado pelos pesca
dores, e é, deste modo, puxada
para a terra. Por felicidade
quase não bebera água, apre
sentando, apenas algumas es-

coriações nas costas, recebidas
ao ser arrastada nas pedras
pelos seus salvadores.
Levado o triste fato ao co

nhecimento das autoridades do
- Rua Tiradente. 7 17° distrito policial, estas soli

citaram imediatamente o au-
___

, xilio da Polícia Marítima na

localização dos corpos.
ORa AURÉLIO ROTOLO Uma lancha foi então man-

D Newton d'Avila . .• dada ao local, tendo os seusr.
D Médico - CU'IU'flaO - Parteiro tripulantes realizado váriasOperoçõe. -- Vias Urinarias -- oan·

R A lOS Xça. do. intestinos, réto a anuI
.

o pesquisas naquele sentido. Es-
-- Hernorroida.. Tratamento do Moderna e possante lDstalllÇi

ses trabalhos resultaram, infe-ceUte amebiana. de 200 MA_
.

t' f t'fFisioterapia -- Infra-vermelho. )Iagnólltico precoce da _tuberculose lIzmen e, m ru 1 eras,
,

V M
-

I 28 'lllmonar, úlceras gástrIcas e duo- Entrementes, a alg'uma dlS-Con.ult: itor eIre e., .

fAtende diariamente à. 11.30 h•. e, .Ienai�, cânc.er d? e8tôm�go, a e- tâncía daquele ponto o cadete
à tarde, doa 16 hl. em diante ;ões das vIas blhares, nns�. e�c. da Aeronáutica Francisco Ca-

d V'd I R 66 '{Iliea o Pneumo·torax artifIcIal.', .Re.i :f'o�.a 1�S.;o··' , a o tratamento da Tuberculose valcantI, que faZIa uma pesca-��;t:nonar - Tratamentos mC!der. ria, avistou dois corpos boian-
_ - =--- - - -- �------- -..-._-.- __ __ w .._..-.....,..,.

nos e efica.zes desta mol�8!la do, apressando-se em levar o
. THE LONnON & LANGASIDRE INSURANCIII'nmpleto gabIDete de EletriCIdade fa,to ao conhecimento da polí-

S
THE LONDON ASSURANCEfllorlica: Ondas curtas e ultra-cur-

,

SEGURO��, Raios Infra-Vermelhos e R�ie8 Cla., ,. COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO D.O SUL"
Ultra Violeta. lnfrazon-Terapla RetIrados dagua os dOIS ca- . COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES'"- wiConsultório: Rua Deodoro,. daveres verificou-se serem Representante: L. ALMEIDA \ I

esquina Felipe Schmidt êles O de Antônia e o d.e sua, Ru Vida. Ramo., 1. I
-

Ou , ta 12 hrl., e das 14 b 17 br.. .

.

T.lefoil. U7. . pnma,

DR. GEBHARD HROMADA

DR. ARAUJO
A��i.tpnte do Prof, Sansotl, do Ri:> de Janeiro

ESI'ECIALISfA
!)of'n�D:; e Olpera�oes (lOS OLHOS. OL \'lUOS. )iÁIUZ e G:'l.nn .-�:'\'I· \ "

Cirlll'f!r� I1lO(]f>rnll d,1 GUELA DE LOBO, (lo LABIO LEPORI:'\O r lábio e C( li

da bôca rendidos de nascenca)

u-acueoscoota. brcncoscopia pura I't"till'·ada de C01'pO� estranhos,EsÔf�,gn�('opiD.. � (,1 c _ '"

Coxsevr.-\.s: das .1 O i\� 12 " das 15 "S 18 hor;l�
-

"nua Vitor Meil'('les, 24 - Fone: 1.4.17

AUSENTE

DR. ROLDÃO CONSONI

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO I
CUNICO '

DR. OJALMA
MOELLMANN

rormado p�la Unl-rersldade de a.nebra

Com prAtica nOI hospttal. europe1lll

Oltnlca m6c11ea em .-era!. pediatria, doen-

p. do .fatema nl!rTOIlO. aparelho genito

urln�rlo do bomem e da mulher

.....te. T6llnlco: DR. PAULO TAVAR_
Dura0 d� Rad!olog1a Cllnlca com o dr,

Manoel de Abreu CampaDIIll'lo (SIlo Pau·

lo" E8P�lal1zado em· Hlgll!ne • 8&l1de

Ptlh'u{!a. p<!la Unlyer.ldade do ruo de Ja

neiro••_ Gablnetl! de Ralo X - Electro

faNIOFafla cllnlca - Metabollamo ba

RI _ Sondagl!m Duodenal - Gabinete

de tltlloteraplft - lAboratório de mICro.

r.(,pla e eoAlIsr clInlca, - Rua FernandO

Machado. 8. Fone 1.1911. - Florlanópolfa.

DR. REMIGIO
CLlNICA M�DICA

Moltad" lnternu, de Senhoraa • Cri

•.nçal em �ral, CONSULTORIO: Rua

l'ellpe Schm1dt. - EdHfclo� Neto,

,"on. 1692. 9 li 12 • 14 III 1'1 horu. RIl-

.ID1lNCIÁ: I Larqo Benjamin
Constante. 3

DR. ANTONIO MONIZ
OE ARAGÃO

Otn"r1. • ono"",.t.. CUJalea ;. OlrWr1rta

!lo tnl'u. rartoa • 4oe1le- Ce -.110..'"

CONSULTÓmO: R. loão Pinto "1 Did'
l1ulents 4.. 11 .. 17 boru. RESID:tIN·
",.: �w .t.l$, g. roo 'ln.

Dr. LAURO DAURA
Especialista em Doencas de Senho

e8S - Vias Urinárias.

Curso de especializaç:l.o de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa

culdade de MedicIna de São Paulo.

Tratamento especializado. médico e

,.jrlÍr�ico. das afecções do aparêlho
genlWJ feminino (Utero. ovàrtos,

trompas, etc.).

Cura radica! dali ínrtamsções do,

anexos (Ovlirlos, trompas), sem ope'

ração). Tratamento de todos 08 dis

túrbios da menstruaçlio e da esterlli-

Morreram
ALVARO RAMOS

5

dade.
Tratamento moderno da blellorra·

leia aKoda e crônica, em ambos 08

sexos, por proce�sos modernos súb

contrOle pndo�c(\plco - UreÜ'Oscopla
- e oe iaOOratórlo.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10.30 às U

horas e das 2 às II,
Consultório - Rua Tlradentea a.

!"one: 1.663.
Resiàêncla

(Sobrado).

CIRURGIÃO·DENTISTA

Si tem irritação retal ou hemorra

gias, cuidado I São o prenuncio de

grave doença que. não tratado em

tempo, pode trazer serias complica
ções, exigindo até uma intervenção
cirurgica. A Pomada Mao Zao lhe
dará alivio imediato das dôres, gra
ças a uma substancia de reconhecido
efeito antisêtico-bactericida,

PARA HEMORROIDES
Um produto De Witt

I
I

«ALMANAQUE
EU SEI TUDO»

Grande edição para 4S à venda em todos os

jornaleiros e livrarias do Brasil. Calendário,
datas. festas, folhinhas e todas as informações

sôbre o ano.

O ano literário, científico, artístico, musical,
além de contos policiais e sentimentais.
Cinema. História. Religião. Ass'untos rurais.
Anedotas e charadas. Diário da Guerra. Varie
dades. Mais de trezentas páginas por Cr$ 10.00.
Atende-se pelo reembôlso postal. Cio. Editora

Americana. Marallguape, 15, Rio.

CR $ 6.250,00

Muitas bonificações e médico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

Sindicato N_ das Empresas de
Navegação Maritima

DIPOSTO srN1HCAL
o "Sinddcato Nacional das Empresas de Navegação Marí

tima", com sede na Avenida Rio Branco, n. 46, terceiro andar,
salas 'l1\S. 4 e 5, no Rio de Janeiro, adaptado ao regime institui
do pelo Decreto-Lei n. 1.402, de 5 de Julho de 1939, tendo seus

Estatutos aprovados pelo Exmo. Snr. Ministro do Trabalho,
Indústria e Comércio, confo.rme Carta Sindlcal assinada em
29 de maio de 1942, comunica às firmas e empresas que exer

cem a categoria econômica "navegação marítima", que o im
posto sindical relativo ao exercício 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 Consolídação das
Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 10 de
maio de 1943 e respectiva tabela constante do art. 580 da re

ferida Consolidação.
As empresas deverão procurar as guias de recolhimento

do Imposto na Delegacia do Instituto de Aposentadoria e Pen
sões dos Marítimos, na Rua Felipe Schmídt, 19, em Florian�
]:..oJ.is; rua Dr. Laura Müller, 89, em ltajaí, OH rua Dr. Babl�
tOllllga, 11, em São Francisco_

Rio de Ja,neiro 11 de dezembro de 1944.
,

Ahal'o Dias da Rocbn,
10 Secretário

CréditoMútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

RI ii Vitor Meireles, 18

PRÊMIO MAIOR

r A CIUURGlA - MOTili:STlAS DE SENHOR.'\S - PARTOS
CIRURGIA GEJtAJ'F- 1\�,{ d de Medicina 'da Universidade de São Paulo, ondr- foi

ForrllHdo pela, acu c a e
rvl o Ctrdrgico do Pt'of'. Allpio COITe10 Neto.

Assister.'!." por vt;;:lOS anos do S�jJi';l'e.s Í11I.1'stU10S delgado e zrossc, llróide. rins,Clru.rgla <l,! esl,?l11ago �á�i�� e tromPas. VarlcoceJe, hídr-ocele, varizes e hér-nia,
próstata, bextaa. útero, o

CONSULTAS:
5 horas à Rua Felipe Sehrnldt. 21 (altos da Casa Paratso ) . Tel. 1.598.

dali 2 ás
RESJD�NCIA: Rua ES'!evp� Júnior, 179; Tel. M764

AUSENTE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



V" Síer. enconlrará nas

CaOa$ .e�Qa�bucafta$
tecidospadrões de voileos mais modernos

Preços 'Píxos

, .

propriOS para praia
Côres Firmes

e

1--'·
,

Florianópolis 29 de Dezembro de 1944

Surpreendente façanha duma 8-29
Saipan, 29 (D. P.) - Um pi- encarregado do canhão. Den

loto de uma "Super-Fortaleza itro do avião a temperatura IVoadora" norte-americana sal- baixou a 50 gráus abaixo de ze

vou a vida de cinco homens de 1'0 e outros quatro tripulantes, Isua tripulação "mergulhando" alem do artilheiro cairam sem

de 15.000 pés e com o avião a sentidos. O piloto, informado
uma velocidade de 1.100 quílô- 'pelo telefone interno do apare
metros por hora, sobre a ilha lho o que se passava, realizou

japonesa de Honshu, durante então uma violenta "picada"
uma incursão sôbre as bases nivelando o avião a pouco me- I

metropolitanas japonesas. Os 'nos de 10.000 pés de altura, I
cinco tripulantes do aparelho' onde houve oxigênio suficien

perderam os sentidos por fal-Ite para, com a ajuda de dispo
ta de oxígenio, quando o avião, J sitivos, especiais, reanimar os

que se encontrava a uma altu- desmaiados.
rEL aproximadamente de dez -----------

quilômetros, quebrou-se o vi
dro protetor de uma das tor
res dos canhões justamente
quando o gigantesco bombar
deiro se aproximava de Na

goya. O acidente fez com que
baixasse a pressão barométri
ca do avião com tal violencia

que criou uma atmosfera ím- I

possivel de se suportar um só I
minuto. O ar projetou-se com

tal velocidade para fora, atra- Residência: rua Vise. de Ouro

vés da abertura, que ameaçou Fone;;��Ot�!'nuall
arrastar para fora o art_i_lh_e_ir_o .!':__������������
� ..e� ..

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínico Geral de Adulto.
Doenças das crianças

Laboratório de Análise.
clínicas.

Consultório: rua Felipe Sch
midt. 21 [altos da Casa Po

raiso], dos 1030 á. 12 e da.
IS ãs 18 ha.

J. COSTA MlELLMANN
(Engenheiro Civil)

Escritório Técnico de Engenharia
Projetos, Orçamentos, Admintstração, (onstrução

I.Rua Esteves Junior, 168. - Fone 733

FLORIANÓPOLIS

; .

r

I eu. DE CIGARROS

SOU Z A· C R U Z
Major Juraci
Magalhães
Rio, 28 (E.) - Em trânsito

para Florianópolis, afim de as

sumir o novo posto para o qual
foi transferido, chegou a esta
capital, ontem, viajando em

companhia de sua espôsa no

avião da carreira da "Cruzei
ro do Sul", o major Jurací Ma
galhães, que há dois anos vi
nha servindo como oficial do Ua'quinasEstado Maior da Sétima Re- f".

gíão Militar, com sede no Re- Vendem-se urgente um bene
cife. Aproveitando a sua esta- ficiador de arroz para lO a 15
da nesta capital, seus amigos sacos diários, uma' instalação
vão promover-lhe uma home- completa para fabricação de

nagem, a qual constará de um óleo, e outras máquinas para
almôço ou jantar, de acôrdo fins industriais. Informações
com as possibilidades ditadas nesta redação. V.' 1

pela sua demora no Rio. A lis- .

ta de adesões estará oportuna- Patrulhasmente à disposição dos interes-
sados, na Livraria José Olirn- aniquiladaspio e na portaria do "Jornal
do Comércio".

E5:�:d�:�t�:i��� P.] _ Na frente
10 empréstimo

da Bélgica diminuiu o ímpeto do , francescorrtru- ofensiva de von Rundstedt·j
Alguns corpos de tropas nazistas, I Nancy, 29 (SIF) - A inau
em .luta nesse se.tor, e9�ão dea- guração da Campanha Nacio
trumdo os respectivos eqU1pamen'/ nal pró Empréstimo de Liber-
tos, na imposllibilidad@ de recon., t. -

f"
.

íad Nane
duat-Ica, durante as retirados a açao OI InICIa a em y
que se vêem obrigados, em face de pela visita do sr. Pléven, mi
enérgicos e bem sucedidos ataques !nistro das Finanças, acompa
anglo-americanos. . nhado dos srs. Jacquinot, mi-

nistro da Marinha, Teitjan,
ministro de Informação. Em

presença de numerosa assis
tência, os ministros expuseram
a política geral do govêrno e

as medidas financeiras adota
das. Discursos foram pronun
ciados em favor do emprésti
mo, por diferentes personali
dades, destacando-se os srs.

Louis Marine e Lapie, deputa
dos de Meurthe e Moselle.

Sôbre Toquio
Novo Iorque.28 [U P 1- A D.N,B

informa que grande formação de
Super-Fortalezas voadoras voltaram
a otacnr a capital nipônico, no

tarde de ontem,

lBoas-festas
Recebemos :rnais cartões de Boas'

Festas, de "Serviço de Informações
da Holanda" e Brito Oliveira &
Cio., do Rio de Janeiro; A. S. La
ro , do Rio; Sr. Delegado Fiscal e

Comprar na CASA MISCE seus funcionários, Snrs Oficiais da
LANEA é saber economizar.. 160. Circunscrição de Recrutamen

to. J. Moreira & Cia, Cata Per ro-

MAIS UM ne, Diretoria Regional dos Correi'

Londres, 28 [U.P.] _ Confirma-se
os e �elégrafos e. Vulcanizadora

.

íd- d ....-1· t V
Leoneth. deste capital.

o SU1C 10 o gene.... nazIs a on

Klugger, em razão do fracasso dos' Perdas americanas
tropas sob seu comando no frente
do ('este. Washington, 29 -U .P- Anunciou

se oficialmente que as perdas rror-:

te-americanas, em todos os setores
de luta, até 14. de dezembro (dota
do cornêço dá ofensiva:ie Rurids
tedt), se elevam a 628441 homena,

Enversizadores
Precisa-se de 2 ou 3, nó

Fábrica de M6veis «j1. Mo
.Je lo r», rua Trajano, 15

V -12

Estabilizador transformadore
Vende·se um, de 1 kilo watt, na

radoção do ESTADO.
.("....._-....

-

...-wr�.........-_........... .�

Eleitos Churchill
.-

e Roosevelt
Na Blrmãnia
Calcuta, 29 -U .P- Tropas brita·

nicas, operando rumo ao sul da
Birmânia, chegaram a 150 krns de
Mandalay.
I'a: ....- "&'.�_-""JiC'''_''''-'-'''''''''''

Paris, 29 (SIF) - A Acade
mia de Ciencias Morais e Polí
ticas elegeu os srs. Churchill
e Roosevelt sacias estrangeiros
para preencher as vagas exis

tentes, em virtude do faleci
mento dos srs, Nicolas Politis,
politico grego e Raoult Durad,
senador canadense.

Paris, 29 (U. P.) -- Algumas
patrulhas nazistas consegui-

SIMULTANEAMENTE ram infiltrar-se na área do Rio
Mosa, mas foram, a seguir,

RITZ - HOJE - AOXY aniquiladas pelas tropas ame-

19,30 16,30 e 19,30 ricanas, que estão realizando,
Co.lossal Program� nesse setor operações de Iim-

John Garheld, Pat Q'Bnen e Ann "

Sheridon em: p�e:z�a�.-- _l__�����������DIAS SEM FIM --------------------

George Raft, Humphrey Boggart e

Ida Lupino em:

DENTRO DA NOITE
No programa:

Ritz - Inconfidência Filme - Coop
Roxy· Seleções Cinematográficas·

Cooperativa
Impr6prio áté 10 onos

Preço único Cr$ 2,00,

Disse Roosevelt
Washington, 29 -U .P- Em suas

declarações de ontem. disse o pre
aiderrte Roosevelt que nos encon

tremos no momento decisivo desta
guerra e que o Gcvêrnc não tole
rafá que se prejudique a produção
bélica. pois os nossos comandos
nas frentes de hatolha estão exí
çindo armas em quantidades cada
vez maiores, poro apres.ar a vi
tória.
�---

Vai divorciar-se
Hollyood, 29 (D. P.) - A

atriz cinematográfica Merle
Oberon anunciou que projeta

I'divorciar-se de seu marido,
Alexandre Korda, a quem SQ

I mente viu em breves visitas

I«esde que Korda regressou da

Grã-Bretanha; na dois anos,
"

Dia 1'. Olivia de Havílland, em!
10 PEQUENAS PARA UM HOMEM

Dia 3, no Rita, evont- pren-tiere
D1: AMOR TAM,etM, çE: MO��E

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


