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Fugindo para a banda dos If!r�":)!se�(i,
MOSCOU, 28 (U.' P.,) --- OS HÚNGAROS ESTÃO FUGINDO DE B
PARA o TERRI'TÓRIO OCUPADO PELOS RUSSOS. DIZEM ÊLES QUE HOUVE
LUTA NAS RUAS DA CAPITAL HÚNGARA� ONDE SE ERGUERAM BARRICA-

DAS DURANTE ALGUM TEMPO.

---- -------_.__ ._._--.._.-----_.-

Irlanda (Eire) não terá voto 'na conferência ela paz nem na

fixação rias cláusulas do armistício com a Alemanha". Esta
doclaração foi hoje feita na Câmara dos Comuns pelo secre

tário rios Domínios, Emery Evans, ao ser debatida à recente

declaração do chefe do govêuno ir la.ndês, De Valera. Justifi
cando sua declaração, disse entre outras coisas o sub-secreta
do Emery : "Não há motivo para que exerça tal direito qual
(IHeI" govêrno que não tenha contrtbuído p.ositivamente no es-

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

í

ôrço de guerra das Nações Unidas". O Natal do Outro gesto do

ixigem a execução das sentenças Ex�edicioná�io prese Vargas
PARíS, 28 (E. S, P.) �. A explosão de uma bomba em RIO, (Pelo correio) - Um Hilo" 29 (A. N.) -- O menor José

g d 1 d Tuhias. de 16 anos de idade foi
Chateau de la Thimonc, perto de Avinhão, em consequência '�'upo e sen .ioras a nossa so-

\'íl.ima, ha tempos, de UI1I d�al<;tl"e
ela qual 2�j soldados das fôrças republicanas de segurança mor- ciedade, querendo demonstrar.dc bonde, sofrendo em consequê n
reram, causou tal impressão no público. que os suspeitos de aos nossos soldados combaten- da, o csmegamonto ela perma es

autores do atentado tiveram que ser presos, e cinco sentencas tes na Europa que eles tanto querda. Subnreüid o a uma ilflllefv-e;]1-

de morte foram decretadas pela comissão local de libertadio, são admirados pelos seus feitos <:ào cirúrgioa teve :1l11iputa'db aque-
> 1 b d t d

Ile menrhro, f'icando i nspossib ilita-
AS sentenças, todavia, foram suspensas por �4 horas, mas o cOln,o .

em ra os por o os que do de trabalb.ar , como antes f'azia,
Prefeito do Departamento de Vaucluse, apoiado pelos repre- aqu� fícararn, ac��am de �r- para a.jl1'dm seus pais pobres, na

s.entantes do govêruo na região, ímelste para que se proceda ganizar um comité, com o f�ln ]rJanu�enç'ão lhl família. O /;1'. }OI1-
fi. aplicação da lei. de empreender a "Campanha t[uim Tobias conhecedor de l'Sipi-

d t d N t 1 rilo generoso do Chefe da Nação,
e, �

O presen e e a a para os
sempre p.ron to a atender os rogos.----��"",=-' soldados expedicionários". ['I .c- cc

.

t J I'" 'I

Explosãe num depésíto da RAF
'

b
-

ta t
Dando início a essa ínicíati-

! }L., n ,eSSI unos, (1lnglu um upe o
- a,o Presidente por .i n tct-médio da

A alone a • va, o comité já entrou em com- L(>f(j,ã,(J Brasjleir.a de Ass.istência.

PDRTON TRENT 98 (E S P C d 90 f Ib'
-

'C' C [liedimd,u uma perna' mecânica pa-
JÁ, ,., •• .) - erca e - pessoas 0- Paris, ·28 (D. P,) - O prí- Inaçao com o aSSInO opa- ru seu filho mutilado, visto não

mm mortas e numerosas outras feridas, segundo se acredita, metro exército norte-ameríca- cabana para ser apresentado d ispôr d'e rccunsos para adquirir.
em resultado da tremenda explosão ocorrida num depósito de no, que combate a léste deium espetáculo nessa casa de por conta própria, o aJpu'reHIO 01'

suprimentos da RAF, situado a diversos quilômetros desta ci-! Aachen, irrompeu pelos subúr-j diversões. Nesse espetáculo to- topédi co. Tendo pouco tempo de-
, I

-

d pnis
" sido .atend ido 11'0 S{!lU ped ido,

éade, explosão que abalou a cidade, deslocando chamlués e bios de Inden e Lamersdort, marao parte estacadas figu- dinigiu-se a um vespentimo locat,
tornando ..Insegura a torre da igreja. Nas fábricas vízfnhas mais em cujas estradas já estão lu-. ras da nossa sociedade e o mes- .cm s'i,n,a,l de @I'at1d'ão, afim de rela

de 40 pessoas íicaram soterradas, mas acredita-se que já tenha 'tando, à ponta de baioneta. In- ;mo será apresentado durante lar () cativante gesto do Presidente

sido salva a maior parte dessas pessoas. Os escritórios das 1'á-' forma por outra parte um deS: ! seis dias consecutivos, sendo da República e s'o}<jdta'l' ao reteri-

d d' I I d t t 1 d t' d ,11o, d.iár-io f'ôsse i.nterpréte do S>f>U

b:ic'as esvanee�l'al11-�e no. ar, segundo 'Is:>e u:na testemunha; p�cho do Q. G. do Nono Exer- sua ren a o a. ,es }D:a a ao
profundo reconhecimento.

VIsual. A explosão fOl sentIda em pon1:os tao ,dIstantes qllanto C1tO nOl'1Í,e-americano que a in- Natal do ExpedIClOnano,
Coventry, e numa área de nmHos quilômetros ao redor foram!fantaria do general Simpson Comprar na CASA MISCE·

causados �anos a propriedades. 'rôda a região. dá ,il11press�0 Ijá atingiu ° I�io Roehr, nos_ ar- (inco mil LANEA é saber economizar ..

de ter sofndo um tel'remoto ou pes'ado bmbardelO aereo, K'\ls- r�dores. de KIrc�enberg. Esse I prisioneiroS Crise minist rial
tem crateras por .toda a parte, Houve fazendas totalmente ar-Ino, maIS conhecIdo pelo nome

I
_ _

e

razadas e centenas ele vacas e carl1'eirols foram l11:o.rtos. Ide Ruhr, constitue importan- París, 28 (D. P.) - Foram mtallana

Grupos d,e socüno, ine!usivle �pe�ários da defesa dvi:, pes- t: ?al'r�il'a no caminho de Co- feitos 5 mil pri�ioneir�s em ES-I Roma, 28 (D. P.) - Contra
soaI do ServIço de Proteçao Anü-Aerea e tropas am�meanas lama, cldade para a qual con-Itras.])urgo, e toda a area da riando as especta,tivas conti

(:s�ã? .lutando �inda para libertar as pessoas s,oterradas nOB
I
vergem tan:o ,o Primeiro com? I cidade está limp� de inimigos, nua em impasse a cri� minis-

edIfICIOS demolldos, o Nono ExercItos norte-amen- excepto na regIao das pontes terial italiana. Numerosos cir-

ASE I S
canos.

. do Reno. cuIas políticos atribuem tal sÍ-

L��d! D��Pi�ais � �!emi·IEm MuJhouse
Vel·o, com II·ce.nça, do «frunl» 1'�?c?!�ett��C�s�o:�t:iC�o���ras de tactos os desenhos e pre-I París, 28 (D. P.') - Foi ofi-

I
Sforza como primeiro ministro

ços, só na Loja das Casemiras eialmente anunciado que os
RIO, 2!) (A, N,) __ O 30 sargento Sílvio Rodrigues, de ou ministro do Exterior. A su-

- Rua Cons. Mafra, 8-A. ! aliados terminaram os traba- t
.

t
-

d
A

Campinas, é o primeiro expedicionário brasileiro q118 retorna pos a m ervençao o governo

Inqu·letude em
lhos de limpeza da cidade de

elo "front". li:le obteve licença especial e ao'ora está 1l101Tendo britânico levou o Paltido 80-
Mulhause,

�
de saudades, achando que não é nada agradável a retaguarda, cialiStta a. redigir u_m I?rotesto

Bruxelas I Morte gloriosa dum p.abendo que seus companheiros lutam tão admirável e demo- con,t�'a a, m�ervençao �lada pa
-I t b "I

- (rMicame,nte no "front·'. Sílvio conta 00111 nm entusiaSl1'lO polItIca ltallana. "Tal mgeren-

Bruxelas, 28 (E. S. P.) -- Pk� � ,,�atS� �,�ro O M eontagiaol,te como a gnena está sendo feita. Refer.e-se aos cia - diz o Partido - limita a

Confirma-se que 35 pessoas ü-I. IdO, E
,( 'tS aAo1f d- G

a-
atos dLe bravura elos S�llS companheiros e à covardia dos hoclles autonomia da Nova Itália de-

. f 'd d' t t' , Jor o xerCI o re o ames

I'
- >. mocrática A notícia de qu o

calam en as Ulan e ° 1l0-
S

.

'd 20 T t qUe sao capturados. Demorou�se, entretlanto, maIS em descre-' e

teia que ocorreu nesta cidade, apucaIa, paI o enen e- . -

t tIl '1' O d' e' nome de Sforza fora vetado pe-
Aviador da F. A, B., Oldegaro ver a .�l�nell'a (,�11l� sa� l'a, a( os os )ra�I ell�os. o'

pa�sa 10
lo embaixador britânico Noel

�nt1� a

d
polícia e I?ani�esta�- Olsen Sapucaia morto em I magnmc�, os. a,..,asalho". e:::ccelentes, a ('.a1llal�dabem mte·nsa,

Charles partiu da agência iJta-
es. I�'a os ao mov:mhenf·o I'

e
ação na frente it�liana, enviou tudo, en�lln, llga os h�·asl,leI.ros aos norte.-a1lle�:l('J�IfiOS, como se

liana "Servizio di Informaziol"eSlstencia, de que e C e e • e1'-
ao Ministro Salg'ado Filho o fossem fllhos duma 80 llatl'la. E:J conclue. - Nmguem })odp.

dinand Demany. Nenhum po-
..

t 1 d "f t" ni" e, segundo a mesma, a

licial foi ferido. Espera-se que seguinte telegrama: "Antes de ll1la.gmar como es 011 saU( oso o rQlll .

Grã-Bretanha se opõe a que

�fJ:�\:��!se�oir:!��� dl�:� ��,����rp������i�d�P�: E���� OS efeitos de uma bomba V - '2 �l���� n�c���U��r:�b�e��P;��
autoridades, a-fim-de que se- la Teclllca de AVIacao de S, zendo côro com o partido so-

jam devolvidas as armas que Paulo, no brilhante frecho em LONDRES, 28 (E. S. P.) - Pod'e ser reve,lado agora que cialista, numerosos orgãos da

se acham em poder dos mell1- que exaltou o feito glor-ioso do uma bomba "V" alemã, que recenteme.nte atingiu um bloco imprensa �taliana crilticam a

bras do movimento de resis- nosso filho, 2(! Tenente Olde- de casas em uma região ao sul da Ingla,t,erra, matou llumero- intervenção aliada, dizendo,

tência, que parece decidido, a', g�ro, e seu compa?heir?, John sas pessoas no local. Onrtras pereceram no hospital. IDnltre os por exemplo o "Jitalia Libera":

fazer caír o Güvêrno Pierlot. RIchardson CordeIro SIlva, fe- mortos figuram numerosas mulheres e crülJnças. Os médicos "Sforza deve ser nosso ministro

Bruxelas, 29 (D. P.) � O .licito a Nação Brasileira, que que alí acorreram prestaram os primeiros socorros às vítimas do Exterior. A Itália deve con

Parlamento, be1ga deu poderes tem a v:ntura de ver. n? I??- no próprio local onde estas se encontraViam, enquanto outras fiar na política eX'terior dêste

discricionários ao primeiro mi- menta, a ,fre�te do MmIsteno foram atendidas nos hospitais de pronto SOCOI1'1'0. Algumas p1'o- seu nobre filho". Enquanto is

nistro Pierlot, para fazer fren- d8; �eronautIca, um grande curaram socorros n·as casas vizinhas, mas TIlumerosas foram so, continuam as conferências
te às greves e manifestações mInIstro que acompanha pa- transpol,tadas para os llO'spirtais. A bOInba atingiu um edifício entre o príncipe Humberto

� semelhantes, O primeiro ato ternalmente tod?s _os que lu- então repleto de povo e sua explosão destruiu numero:sos pré- e os membros mais grdaua
-

de Pierlot foi proibir os ajunta-Itan: I;lor uma patna sempre dios próximos, provocando enorme confusão e danificando o dos dos grupos políticos da es�

mentos populares. malOl' . interior elo edifício da Municipalidade. querda.

Semana inglesa
para o comércio
Rio (Pelo correio) - Tudo

indica que será instituida, bre
vemente, a "Semana inglesa"
no comércio desta capital, adi
antando-se que a Associação
dos Empregados no Comércio

já se pronunciou favoravel
mente à idéia, seguida de ou

tras entidades, tanto patronais
como de empregados."
A propósito dessa iniciativa,

o advogado Sales Malheiros su

geriu, como complemento as

medidas que vêem sendo toma

das, que não se vençam as

obrigações aos sábados, pror
rogando-se, até o primeiro dia
útil depois do domingo, o pra
zo para as obrigações cujo
cumprimento fosse exigido no

fim da semana,

Generais nazis
capturados

o
Paris, 28 (U. P.) - Os gene

rais alemães capturados em

Estrasburgo são o Major-gene
ral Franz Vaterrot, comandan
te militar da praça e o Major
general Wilhelm Uttérspergen,
oficial engenheiro responsável
pelas fortificações. Também
foi aprisíonado o chefe do es

tado maior do General Franz
Vaterrot, o Tenente-coronel
Kaiser.

o )UIS AXTHW IJLUtW fiE SAX'l'A CA'J'AHIXA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

AfiO XXX I

• religião na

Rússia
Moscou, 29 (D. P.) - 39

bispos da Igreja Ortodoxa Rus
sa decidiram realizar um con

cílio no próximo dia 31 de ja
neiro, para a eleição do novo

patriarca russo, funções atual
mente exercidas pelo patriar
ca Alexei, de Leningrad. Deve
rão comparecer ao concílio, co
mo hóspedes de honra, os pa
triarcas de Constantinopla,
Antioquia, Alexandria, Jerusa
lém e o primaz católíco da

Geórgia.

I M. 9258

A LO!�}>���� I n��Vê,!�!'�ad��t?'ÀS portas de Saabrücken
Junto ao Teroelro Ex-ército, 2g (U. P.) - As fôrças do

general Patton, em rápido avanço, atravessaram a fronteira
alemã, onde já combatem numa frente de 40 kms. A última
arrancada ele Patton, em alguns pontos foi de 8 kms. Está por
tanto o Terceiro Exército às portas da grande cidade de Saar
brücken, cujas defesas exteriores não tardarão a ser demoli
das pela artilharia aliada.

flor!anópolis-Quarta-teila, 29 de Novembro de 1944

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ires japoneses
.

sabotadores estão sujeitos à pena de morte
.rad (Pelo co�reio) - O prO-[plano, que consistia na des-jSerijiro Iway obtiveram dos acusados na sua marcha de, o acusado Iwao Takasuguí, se

cu�:a or

Joaq,U'lm d� Azevedo

I truíção
de toda a propriedade I. demais, para maior segur.an,,:::. vastadora e, na madrugada de gundo suas próprias aürmatí.

it�Le�entou denuncIa, contra de seus 'Patrícios, de modo a I nos atos de terrorismo e sabo- 27 para 28 do mesmo mês, .�'(j- vas, gritado "em voz de co
tres J<:tponeses, como Incursos I impossibilitá-los de continuar tagem que tinham em vista, ram ao ,bairro d:e Macuco, on- mando natural e em Iingua.
na LeI de Guerra, por atos de suas atividades. ! várias armas e munícões res- de tiveram igual procedimento. gem usada pelo exército japo,
��bot��em. Segun�o a der:-�n- Os fanáticos amarelos, em] pectiva, iPalrtindo logo após, Não só nos ranchos própria- nês, a voz de "fogo Chikome".

c!a, Iwao Taka�ugul .�eklJlro sucessivas reuniões, que realí-j para ° município de Marília, mente d�tos, como. eI? todo o O crime foi capitulado nas
J \.Vay:a e Masahlr? ..FU]l, con- zararr:- na casa de .Jujiro Iv:aya, I naquele Estado, isto, na noite perímetro ond� existia a cul- penas do art

.. 50, �� ,�ecretó
v:ncldo�. ?-e que va.�

lOS dos seus I tambem denunciado, e mvo-: de 25 para 26 de abril do cor-I tura de amoreiras, a de,:,a�ta- leI n. 4.766 (1€1 d�
..
guerr a) '. que

c��:p�tllotas reslde�tBs em cando o espírito de "sumarai', 111ente ano. ção foi absoluta, com pre)mzos pune q�em destrói o:u danífíca
.iV.laI,l�l�,. Estado �e S�o Paulo, I tra��ram efetuar aquela des- Dirigiram-se para o distrito

I
incalculáveis para os sel�s pr�-I plantaçóes o,u ma;ten�s pr�as

con�laIlavam os mteresses do truíção por processos víolen- de Primavera e ali chegando prietáríos, todos de nacíonalí- necessanas ia produção, no in
J [\;�ao n� luta Icontra, o? Esta- tos, confeccionando. como me- atearam fogo em seis ranchos

I dade japonesa. .terêsse de Est.ado em guerra

.?O� Unidos da Amenca do dída ,preliminar, boletins, em destinados à críacão do bicho Os réus, como ficou provado I contra o Brasil ou de Estado

l��:)lte e a; Inglaterra,. pelo fato que traçaram mapas que loca- da seda, que ficaram total- do inquérito contra êles íns- aliado �u associado ao primei
�,e se d�dlCaI'em a S€_rIcultura e! lizavam a situação dos ranchos mente destruidos. e cujos pre- taurado, na ocasião em qu.e iro, comm�ndo a, p.ena de n:OT-
�,J ?ultlvo, da; hortelã, produtos : e lavouras da regíào onde se juizos foram calculados em praticavam os atos de destruí-jte, no gra� .

rnaximo, e vinte
indispensáveis em tempo de fazia o plantio de amoreiras e mais de cento e cinquenta mil cão fizeram uso das armas de, anos, no mimmo.

guerra, tornando-se, assim hortelã pimenta. cruzeiros. Não satisfeitos com iqUe' se achavam munidos, dan-j O ·processo será julgado ago
instrumentos do inimigo, re- : De pôsse dêsses elementos os a p r á t i c a desses atos de I do vários tiros contra morado- ra �elo ministro Raul Ma
s'Jlveram por 'em prática um acusados Iwao Takasugui e vandalismo, prosseguiram os ires da localidade, tendo mesmo :chado.

FILHA I

e) certidão de :i(l:ade.

§ 10 - Ser[t cli,:,'pens'J:do de apré.�:;entaç[J,o do t1cwu.JIlento t'xigj.clo lJ€'_H alfne<l <', Co

('andi:clato que exillir d�pl()ma de D!'ofes'soT prilnúrlu, (l(:':-:,d<' que ('l,flS'i' :! iúoadt.'.

§ 2° - Conl U l"equer''ll1-eo-nto, entreg.:.ll'á o l'a:nd_-d;llo du:')<': {'0pi,1� clt: fot(l�r,Jra.
tan1unho :3>.::4, ,

--\1'1.. 50 - ,Ser'fiO ,nl1-1trkTilacl0-':'o o'ex-off>:o" no Ci'il"':1i (',:. !T;{h�íHar[iu <te PI'U'Ifessor de Edu("í)(:ão l"ísi�:a, 'a. juízo da- Jn,�r:etm:i:.t tk J.>'iL'C'!"::':': Ffs;ca,' jH'CJe:-:'�ül"':';

j
est_-i:(:_,ua�s H"I) f::\"ercÍ«o preenchida,..; as ft)�"in�ll-i(1'::�\"l-:' l'�\ 'l;':l:J.S no arrj-g:} ant.l!l':or'

I
Parágrafo líniC'o - fi__;..::;'�e:-; pr·ofe�.solre." se!'Su

(',).ii.\'�:':"'j_l{;{�,�
�'�,.l

Df�t)al't:'lmen1.�:)
cÍL

8c1ucac;ão. fl
I Art GO -- Os pl'ofe-score-� prhnúl'ios de e-<..;t tbclt-'t ·'rH...\l1:U-'; P")1\ll"(l�Jnis e Pill'li{'U!U .�

II
,�(:s dE ensJnn L 0-:. quP .;<1 exe-lCE..>Il'a1l11 tanlOÉ"lll o 111' �i"\i�' t) P'_'l' ílJO lH;,ll'lrlü Ilb- ;

!{'r(:V\�r-.,( 110S t{'11110S do artIgo 40, seu) Ôl1l.'S c_lQ'UtJl p .. ld () 1�;;'-il(�O,
! .:1.1 t. 70 -- A lJ1spetollH de EÜLI( aç'do r. í:;�( d, pt)!' lr1e ;) t..e pl 0\ a., pr<Í.llc 'S t' ('r 1)1

i trõle 111étlllíJ-LsJ.ologl(.. o, seleuül1ará, )Jura ti l' :t'·Íi.. ula : (I ('ln --,() (_"l1(J .. d,HOS (--'ln 111J

I tnelO q ,�e nâü �:-\-c('déJ 80.
�., _, , •

I
�\_1 t. 8° --- Anunlrrl-cntc, e uelo 11 enos ,;U {��1::-; �nt0-; (�J :11..H:."(U1'o. dü (llr�(J a

!l. E
·

f d IdR·
fnspetot"a de Eclu.(:.1�no FíS1C'â subnletera �l i OC';;lc!-e' u,--,ÜO Ud Sf'( re-l �l' 2. (J..1 Jt stl,,-a,

J.!alX� "ono"mlca e era o .·0 de Janelr" I
EeluC'a('ClO p "aúde a, "llJblrW'õe�" que de,e,;;o I'ge!' ,,',IL'o.\0 p nglanl'" o C,,",{1

V U li ti. Ar"t. HO - O pl'ote:::SOl e::,ta(�1::1 que es� \�el fre<.ju( ltP1ÜO f CI1: <::!(), re--:.'el>el'á I

�eLt \cnCl111ento, 110 TE--C:OU1'O do E::'l3GO, 111er!' to oe dlt�,a(Q de- e-:-e"I.'Íf o fo"r'�( do

190 Sorteio de resg-:-te com prêmios das ; pe!a Ill&iJeWJ':ll c'e I':nu('uºão Fís:ta.
d" I. �.o\rt. lU - A.o que l'on<.."luH'� caru aprove1tall1Cnt(), o etil'::;\) de H:lbili�al:ã{) de 1',°0

Apólices Pernambucanas i Cessar tle BduC3,ão Física. "'2,'á ex"edido nLc's]aelo pc'a 11'."p�toria de Ed1.',·"�'Ú(

I!lj'íSica.
.

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO RIO DE JANEI- .
_

Art. 1]
�

O atestlldo preyjsto "0, arti.10 ant.e,·jol' 'b.':egUl'a :10 seu titul[L]' o rl;

!
I elto de 'l11'1.l1,:-:;trur nul'a de edlt_lcaç;!1o fLs,ea 30::; seu� alUl1:J':-; de letras,

RQ avisa ao público e, em particular, aos portadores das ATt. 12 - o p,'ofeSS01' es'taelual. ,hahilitn",:) na forma ;10 pl'e'enre "f'''''elo

Ai'ólíces Pernambucanas, que f��rá realizar no dia 30 do

cor-I te:'ü
di

..

'.eilo ;) gl'U' tific",·:"tO_ me-��al ele

(.mQi.k'.llCl. '-l'u.�ej"c1.';
(C,'�; ,-;0,(0). sem:,re (lu.P

rente mês, às lO horas, o 190 sorteio de resgate, com prêmios. mUlIS\1'<11' �ulas de eclucaç:ao fls1('a. aos ,'eus [,JUDOS Le l·etl'as.
. '._

l; t't I d 'd' t 'b
..

:\1 t. 1,� .- ç. eXlei"Sl\'O ao prmessor e-s,wdu:1l. ap1'0\'<1.10 no Cu:'so (:'e Halnht:.l':'Clo
(t,;sses 1 U OS, e que e a IS fl Uloora.

I
de Professor e],e Educuç50 Fí�';ca. o cí',:""êo !lO "C,'1 'to-te) li R14. dI' ;1 c1'e agi", ,

O sorteio será reaíizado no Edifício da Matriz dA Caix�
.le 1943, l'edl1?it1o {l pl'a�o n01e eotliJ111aelo iJ'::',- ,(O",' anoe. .

Ar't. 14 - PéP( e-t"e.'3 o I)l'()fe�:")o'� (:lS,adll�U (lO n el'!.!>r n1[',t'�I( �l,laC.o no Curso de

E,c��ômica Federal do Rio de J,an�iro, na rua :3 .de Mai�, Q.s., H"b:litaçá�.de Pr{lfes,or ck'-E'luca(,áo rí':3 além "O ""I'{in,eniO P "3,ntagen, ';,J

33/3;:" 4° andar. concorrendo os tltULOS aos 63 prermos segumteSt 1I,:arg{1,
" ,l��rla de qm,'ze Cl'uzel"O, (Cr� ],) (0). c!1'!ll'ar:io uu: alO o <'ur'o.

� Art 10 - O CO\ el110 elo Estadr, to, .1 .. (e' �l, 1101' lllle-r 111ed.IO t1.a SeCl'e-tarlO (l�

1 prêmio àe Cr$ 600.000 00 Jusu,a, Edu( a,'ão e Saúde, a pa,sa��m f>'�, cll ofc,so; es e,ta{.ua;' do_ l11te:....,n· 'lU',

I
f_o�'enl maH'\!('ula(]os no Cursa de Hah::hla<':';'lo oe Pl'ofc':,,'..,3ül' de E-duc-açao F1S\C'c1.

1 :li ,J Cr$ 50.0QO,00 Art. lG - O ex:amé para a co-m_pro'ia,�o de I'lJ)Jl1s(ez e sanklade física e mCll-

I
tal do-s c3J:1chdatos ao CUTSO ftie HabUUaç-ão Lle ProfessaI' dp Edl1ca'f.,�[lo 11'ísj(,3 S'el'�� lHO

C f $ 10 Oe 0,00
' cessado pel'a junba médica designada peja lntCJ'ventoria fe,d'eral, sem ônus para LI"

ca'lldida lo,;.

5.000,00 Art.. 17 - AOR professores que Cotl1sti-tuirem o COt'po elocente elo Curso. ele Ih·

hilitação de P�'ofesc::{))' de Educação FÍsl.ca será cOl�1l·e_d}cla unla gra,tifica.ç'ão de qui'no
ZE' cruzeiros (l'r$ 1.).00) por aula ministraéla.

Art. 18 - Revogam·se as disposições em conLrario.

50 ']) » Cr$ 1 000,00 Palácio elo Govêl'l1o, em FlorianóTlOlis 27 ,"e no\'emh!'o ele 19.[4.
?\ERl1:lI RA:\IOS

São nosSos repr esentantes, "

nesta cidade, o BANCO DE CUl'lo� ela Cosia Pel'eil'"

CRÉDITO POPULAR E AGRICOLA DE SANTA CATA- .._.__. _ �,.---..-_._ _-_-_-_ - ...-.J"w.......,._.

RINA, que estão encarregados da venda dos títulos e ha-, THE LONnON & I..A�GASHIRE INSURANCIl

bilitados a prestar qualql1er informação a respeito dos mesmos

Sr'GUROS
THE LONDON A8SURANCE

As dPólic.�s sorteadas s�rãu re,gBtaclas pe!?, v�Jor do res I I: COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

pectivo prêmlo; e ao sortelo, nos t�rmos do � 5 do art. lo COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES"

das instruções em vigor baixadas pelo Govêrno do Estado de Representante: L. ALMEIDA

Pernambuco. ccrn o áto 749 de 5/8/35, concorrerão todas as Rua Vida! Ramo•. J.t

apólices emitidas. �",,"--"."'_""""'M w w ·_ � ••,,_,. -.-_..� .....,...,,_.

A. VEIGA FARIA

(OU REGU L.t\ DOR
A MULHER

Alivia as

VIEIRA;
EVITARÁ DORES
Cólicas Uterinas

Emprt'ga-se com vantagempa
fa cnmb,.ter as irregula.ridades
dl1s rupç0e� pe:-iódicas d28 se

oh(,r!is. E calmante e regulador
dp�!l8,\l funções.
FLUXU.SEDATINA, pela SUIi

"-'I '

....� comprovuda eficácia, é muito re-

���� �'�, ceit�da. D8ve ser usada com

��:l \
- conflançl'l.

, .'/� FI..UXO SEDATINA encontra-se
)MAE em toda parte.

I.
i

I

I,

2 )

» Cr$

Cr$ 2,000,005 11 })

Diretor da Carteira de Títulos

ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

laa Co�eiheiro Mafra, � e 5 - FONE 1.'42
E.tre�iI.I " domidli.

FARMACIA

i DECR�l�':>�!�I"�� Ll�:�" Habilita':;]o de Professor I

II
de Educaçiío 'J"ísic4I

?,Interven,tol' fE:'de)'al no Estado de S:Jnt8. t;�ltarjn'a. U�Hn.dO
da at.ribu içâ o qll0

lhe confere o art. 60. n. V, do decr-eto-le
í

fed"!'al n. 1.202, de S de abril ele ltl8D,

I DECRETA:

II i
�rt. 10._ FLln('!:I.nal�á,an�'xo à ESCOla. r1,e L.:(hJ(:a':.'ãO_YÍSi���._{lO Esra(10 de San':"1

Ca tarsna o Curso de Jlu.lnlltaç;ao de Pl·O�'€!S:-:01' de EU'lI{\:.t<,'ao Fl�JCa,

I Art. 2° - D'('stin-a-se G Curso de Hub'Ikacáo de Pro-fp-.s:.";(l�· rle Educ:H:;-':O Fi:,';l(;:l

j
fi mínjsn-a» a r)O:'Gfr.s�ol' 1,�':'mário ('('''11her';,iTiO.1't.o .. '' :n:L·.S:pe�lsá\"E'':;; pa ra rcg{-n(,ja dQ

, aulas de edli(',<!(':í,{J 1';'::::;('(1.

I _

Art, :�o
�- 'O Curso <..LP- Hc3.bl,litôç-ão de Professor d(� l�tiL1-C'.3�,:gt:) FIs.ca terá a (lu

I l'aç:ao de ucs nll-'f:.·,e�, l'vm aulas práti('O�tEÔi'i{''"L.� m teus iv as. r-om i.lJ·jü em 1° d-- dr-

I zeinbro,
I. , .

Art. 4° --,. P-one-rú mscrever-vo cand ídato. do sexo fen1lÍ:ni�lU. mer.or �ie 30 an'tI,':,

;n;O(Jlanl{' rpquC"!'i111ento dir:g1.cl.o ao 1ns1..1e10]' dt� Ef]tN"a(,:50 Fbk:1 (' .nsuuido com u3

s-egnn:"tes docurnon tos:
1.1) cHl;.-]-onlLl {tifo: _i.)loufe,'::;:;Ül' !JI"ünárjo;
o) atc'st�d(). (ie ;-.:aúüe e integpi.c1':'lde flska:

II Dr. Laud����G�oJ�n Gallotti

i Rua João Pinto, 18 � (sobrado), Sala t
I

.

W ifJI ,�__ .-.. " ... _"'__"_H__�_",, ,,_,, _

Móveis
Comprar, vender ou alugar

só na

I ft SERVIDORA
I

I Q maior organização n o

gênero ne .. ta capital I

Rua João Pinto, 4.

Fone 775.
,

Quer ves ti r-se com

contôrto
elegância?e

Procure a

AlfAIAIIRIA
MELLO

e escolha o seu figurino.
Rua T ira dente 24

Dr. Guerreiro da
Fonseca
MÉDICO

Reiniciará a clínica em

Florianópolis - Palhoça
e Sto. Amaro, em

Agosto de 1945

[Atualmente no Rio de Ja
neiro em curso de especiali
zação sobre MOLÉSTIAS do
CORAÇÃO e dos VASOS J

José Victor Garcia
guarda·livros diplomado
encarrega-se de todos os

serviços atinentes à con

tabilidade em geral.
Rua João Pinto, 5 - térreo

FLORIANÓPOLIS
30 v' -27

MAOUDO & CIA.
A.gências e Representações em Geral

Matriz; Flarian6polis
Rua João Pinto, n. 5
CaiJ;;a POlltal, 31
Filial: Cresciúma

Rua Floriano Peixoto, ./n (Edif,
Pr6prio). Telegramas: "PRIMUSn
!\gentes nos principais municipio.

do Estado

LAVANDO-SE COM O SABAO

� r

'j
,\

,
I
,

"VIR(jE ESPECI LIDADE"
(' i A, \V E'j'Z,El.Â IN D U�'r H 1 .\ l.i-.J ( ) I.r\ V I L I. E (Marcel re}?I�1

PO(JPA-Sl� JJIN.HEiR() t-� AB()1tllECI�l.r:NrrOS
st-.'3Ã��;RCt/t.t
ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



61 eSTADO-Guaria-feira, 29 Cle Novembro de '944 3

soirée em comemoração à terminação
Instituto de Educação, às 21.30 horas ..

Lira T. Clube-Dia 2, sábado ..---Grande
,

do curso pelas Professorandas do

Vida Sociall
........

A monina Sueli Maria. de Melo

festeju hoje ,ue. data natalícia.

Ocorre hoje o aniverecirio do ar.

Sotul'nino Francisco C=:1080.

Fuz cina. hoje a nu. Mary Ne

f.' Lem.M.

Decorre hoje o natalício da na

Iucí]c da Silva Dia•.

'Por motivo do seu o.niveriário
lerá. hoje muito felicitado. a arito.

Cecília COIto'

NllscJDlentos:
E.tei em felta$ o lar do nosso

.atimado eontel'rdneo 111', Dalmiro
CGldeil'o de Andro.da, operoso (1.

gente da qronde firma uRenner»,

pejo naacimento de lua filhinha
Eliane,

o santo do
S, SATURNINO, BISPO E

MARTIR
's. Saturnino foi pelo Papa S

Fabiano mandado pregar o Evan

gllhfl em Toloso, que era. a co.

pital de umo importonte colonio
fundada por :hliio Cé.ar. Aí reina,
Va o paganismo n.cúiI franco e

d..braqado. S. S�turnino não lIe

intimidou e dHfl'&ldou o glorioso
e.tnndarde d. Cruz. iniciando o

..u difteil apostolado Dentro de

peuco tempo TolOlla jei era.
.

outra

S4 os moi. fanático. paga0. e Ia

cerdate. doa idoles se reuniam nos

templóa. Um dia S. SQturruno po.l·
lendo por Clli: foi presa e kvo.do

poro. dentro do templo. Ap6s mal.
tratei 10 e arro8tá lo bo.rboramente
pelos rUC8 do cida.cle, amarro.rom
no til um touro, deixando este e11'(

Plena liberdad•. A_im, após aI·

iUnII minutos não restaVQ .anão
Uma tnClSIIO informe de carne e

0.8011.

o proprietário do SALÃO RECORD avisa à sua

dia tinta freguesia que dispõe de manicuras,
poro atender, com presteza, a toilete de unhas
e penteados, as quais também servem, em horas

marcadas, no prédio do Salão, n. 21, na Praça
15 de Novembro - Telefone, 1696.

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

ANIVERSARlOS

Hoje transcorre o natalício do Icompetente construtor ar. João ,. ..

Bati,ta' Berreto.

Ne.ta dota faz anOól Q srita.

M4richo Dnux, que, por éste
,
mo'

ti'lo. será muito felicitada.

'Depois dizem que
,,6 fa.l.... Mecanógrafo, especialista em

'Soledade, R. G. do Sul, 28 consertos (serviços garanti-

(E.) .:_ A safra agrícola deste das) de

mMicipio subirá este ano a Máquinas de escrever,

cifras jamais atingidas. A co- de calcular, de costura.
lheita de milho foi estimada registradoras, etc.
em uin milhão de sacos, a de Juntamente com a "Oficina

f.eijão em trinta mil sacos, a

de]
Ele�:�-��:� ��f!a� � A."

linllru:a em quarenta mil sacos S' a antidos I
e a sáfra de trigo em cinquen- erVlçOS 9 r

.

.

ta mil sacos. ----------�3:O;:O-v.--2�4

MAl LLOT I
RENNEH
=QUALIDADE
Acei; Clmos encomendas

AGÊNCIA:
Rua Padre Miquelinho, 23

FLORIANÓPOLIS

Avelino T. de
Oliveira

�, ,1/

�'{,jf�.�A
- -:::::::- v- <II

�

...�/t:t
�& J44I.IA1-Íh

'lImA� 'F.,.tem, ele J:udo.
.e ontLzVOU cló. o- ��

o
...

coraçao
JL\ tempos, o rci dos cõmicos

bl·asi,Í'(·iros - Prot-óp io Fcra-eirn
r-epresentou, com muito Sll

l'l'SSU. em Púr!o Alegre. a peça
"A vi,üa eru trl's anelares".
Tulvez u eônlil'o este,jto certe.

rào sei: mas, ('l'l'io Ii rmrmentc

(1tH' o e�Jl'açüo 1('11) mais de Ires
Hlldal'cs. X n opi.n iáo dos cieníis
las, () coraç;'io é " úl'gão princi
pul rln !lom('lll; l; o rpguhl,(fol' rio
organislllo, é e n í'itu. 1I1ll relógio
de contrôle ria máquina luuua
n«.

Para os pnr-las, () cornção s ig
uif icu coisa heru difercUl!e: -.- o

HlI'OI' sentiJlH'<ll.[". Todos os poe
l rs, indist intamente. cantam a

mesma cunçâo : nmor iI páteia,
:'1 natureza. ao heIn, ao amor mn

terno; enfim. é sempre amor, em

turlo. E a válvula (jUIC movimen
ta tudo isso é o coração. Pura
Il1i11l. (>.s[e úrg:lo tâo Iulado �,'

parecI' r-orn U11I gr.aJHh' edif'icio
com muitos IlIlWl':lT'(·s.
() andar l értco, por ser mais

;wl'ssivel. é o mais frequentado.
:'>Ide Se' entra (' d('1e Sl' sái ('om

f:lcilidarlt', e, em geral, é só ha
bitadu pelas amizades de passa
genl.

O pr-imeiro antl,ar é. em regra,
mai, luxuosanu-ntc instalado que
0' rl�>rnais t", assim, tanrhém ali,
�,... jwrnw!l('('('llJ as j)eSS'O,lS ln

constantes. que morruu por inte-
1 (·�Sf..\

O segUIndo 31HklJr é mais mo

desto c". }Jnr isso, t: habitado por
pl"SS("as de IlWIllOS posses, que
gan harn c gastam coru parcinió
n iu (' cuios (,()I-u,çüe� ahrigu',l
mlliz�i!le,

As ,lguas-fuT"t'adas, t-stus. co

nhecem-nas os boémios, os des
validns ; mus l\s�es têm fi verda
deira umizarlc. () aruur. e estão
uuulos relas, (·.ondiçôes soei-ris.
sendo, cm gel'f:!, os mais felizes.
IIú também O" quurtinhos pc

l! ue ni !lOS. onrle moram às pobres
l1liil'S, qlle se ali.na"ntaJIl mais rh
a1llOl' de seus !'ilhos, du que clt,
piiü.
Alguns dl�;;Sl'S edifícios silo

nIlVI)S, elal�os, hllni!losns" l.nde
�in(l.J n110 pene,t.rou a umjdade
J'l'1ll o frio du vício; ao ]'>'í1SS()
que liú outros. ('ujas yal'erles cs

lã;) C())llCçflndo a rllí�- por faltH
de euidar!o. Out.ros eslüo tão d'
lCl'i()f'ados [Jpla p('rversidadr,
qUl' apres:entam ]arg,ls I'enrla';,
qual h(Jcas hia.ntl>s; u re!Jô('() '.'

do ("'ído 1):\1'('(',(' l'hagns.
Feliz daqllele Cl1jo eo,raçào

se ass€li1p]lh,a <lU edil'íeio novo

l' asseado; daqllele que pú!lc can

tar mil hino à na1 ureZ'U; daqu(',lc
que pôde ama!!' os fiUws acima
de tU(]o!

.

Cni1s(,J'I'('f1lOS () nosso cdi J'ício;
r('eolllslr.u�11111o-lo sempre C{lW al
go ppl'igue, (' ;l'ssi1l1 Icremos ::1-
cançado a f('lieidadt'.
Pôrto Alcgl·e. �oH'f1IhJ'o 194·L

ELENA RENAl'D BRAGA

Vença a intensidade do calor.
sem quebrar a linha da etegânclaã

É grave érro Você admitir que o calor ex..
cessivo possa justifica-lo por cruzar as UJUS d..

,

cidade em desalinho, descuidadamente trajado. �.
Você esquece que o verão não e inimigo },

do decôro ou da elegância.
Especialmente agora, quando a ALFA IA·

T,\ R IA BRITO, recentemente aberta, está exe

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

�\

e

GELADEIRA
Vende-se uma, elétrica, de

1,20 x 1.60, funcionamento per
feito. Ver e tratar no Bar S,
Pedro. 30 v. 2

Nas pOSições brasileiras
Front Brasileiro, 28 (Henry I aumentando assim a tranquilí

Bagley) - Na semana passa-; dade que a êsse respeito, per
da, nevou abundantemente, dura nas linhas da FEB.
mas a neve já se desfez COln- ...-....-,.-----......----....................

pletamente, menos nos altos

picos, deixando as estradas en

charcadas de lama. Nestes úl
timos dias, porém, as condições
de tempo já melhoraram con

sideravelmente e essas estra
das estão voltando a seu esta
do normal de tráfego.
Colunas de fumaça artifi

cial encobrem as posições bra
sileiras, de modo a parecerem
ao inimigo, de longe" eSpe3SJS
rolos de nevoeiro, o que preju
dica a precisão de seu fogo de
artilharia. Embora os cálculos
'matemáticos e os aperfeiçoa
mentos mecânicos tenham da
do, modernamente, à artilha
ria um elevado gráu de preci-
são, a visibilidade ainda é fa- LOJA DAS CASEMIRAS
tor notável de sua segurança. Se V. S. desejar um corte de

Ral:�men�� ap.al�ec�m sôbre a' casemira, linho ou tropical,
regmo aVlOes :nn�llgos, de r:_lo- em côres firmes e belos pa
do que os .artIlheIros ale�aes drões, procure a Loja das Ca
perdem amda êsse· preCIOSO semiras - Rua Conselheiro
elemento de correção de tiro, Mafra, 8-A.Industrialização

do lixo
Rio Grande, 27 (E.) - A

Pref€itura Municipal desta ci
dade iniciou a construção das
fossas "bencal'is" nos terrenos
da administração da Limpeza
Pública, as quais se destinam
ao aproveitamento industrial
do lixo.

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE

IdiGmo. por
tuquê., espa
nhol. franci.,
inglês; etc.

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

vil, militar e nava.l, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, MetalurqiQ,
Eletricidade;' Rádio, Máquina., Mo
tores, Hidráulico, Alvenaria, Agri'
,:ultura, Ve1:frinária. Contabilidade,

Dicionário•. etc, etc.

HOTEL DAS CALDAS DA IMPERATRIZ
VENDA DE MOVEIS

Quartos completos, pera solteiro, com 7 peças, estilo
moderno. Camas de ffrro para casal e solteiro, com lastro de
arame, bem como muitos outros acessórios pertencentes àquele
Hotel.

Quem deseiar vê-los e obter informações, dirija.se à
Rua Felipe Schmidt, 39. onde estão expostos.

O PROPRIETÁRIO.

Fabricante e distribuidores das afamadas con·

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras. riscados. brins
bons e baratos, algodões, m01"ins' e aviamentos
para alfaifJ.tes. que recebe diretamente das

fábricas, A Caso "A CAPITAL" chama a atenção dos Snra, Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

visita ante. de efetuarem suai compras. MATRIZ em Florian6polis. - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
m,elhore.
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"CLUBE 12 DE AGôSTO"

-------_.

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Ofici nas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. 1022 - Cx. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

! ��úrner() avulso Cr�
í No Interior:

I Afio Crt,
'.o,·mestre (�r$
tT·I I'II11esl re Cr$

All@

Semestre
Trimestre
>rês

70,00
40,00
20,00
7,00
0.30

so.eo
4.5,00
25,00

AnlÍnci()� mediante contráto.

()� originais, mesmo não puhli
ca�()s, não serão devolvidos.

,\ direção" não se responsabiliza

I pelos conceitos emitidos nus

artigos assinados
--------_ .._---

I
�olpeou a namorada

I

cQm um furador
�h! gêlo
RIO (Pelo correio) - Foi

interrogado, pelo juiz Roberto
Medeiros, do Tribunal do Juri

.

o comerciário Angelo Morei'f� I'da Rocha, acusado como autor
de uma tentativa de homící
dio. O crime ocorreu na dele-!gacia .do 3° Distrito Policial,
onde, após violenta discussão

Icom � vitima, .a jovem Odete
Medeiros da SIlva, o acusado
pretendeu matá-la, golpeando
a pelas costas, com um furador
de gelo.
Angelo Moreira da Si!va de
clarou ao magistrado que está
sendo perseguido pela vítima.
de quem fora namorado. Como
decidisse romper as relações,
Odete, irritada, procurou vin
gar-se do acusado, queixando- I
se à policia de estar sendo por I
ele ameaçado de morte. Ao

Iouvir aquela mentira, na de
legacia, ,Angelo descontrolou-I
se e golpeou a ex-namorada.'
Fl'izou, todavia, que agira sem

intenção de matar.
O processo ,correrá os trâmi

tes da lei, devendo o réu ser

julgado pelo Jmi, em feverei
ro de 1945.

Comprar na CASA MISCE
LANEA é saber economizar ..

DIA r DE ·OEZEMBRO, GRANDIOSA SOIRÉE DANÇANTE, EM HOMENAGEM ÀS DIPLO�

MANDAS DO COLÉGIO "COR�Ç�O DE JESÚS".

�SA�NA7 O!ER� II11PARA COMERCIANTES

I
E REVENDEDORES.

Como oferta de Propa·
ganda, oferecemos aos

.

senhores revendedores e

comerciantes ótima opor- I
tunidade de aumentar
seus lucros revendendo os

anais EDA, tipo especial,
e de preço mais popular
p.m todo o Brasil. Artigo
de pedeito acabamento,
com gravados de inici-
ais e t robc l hodo. Preços

excepcionais:

-

_ .

_I�-

14- Batalhão
Rua Joao Pinto, n. 25 de Cacadores

(Em frente ao Tesouro do_Estado) Pl'd.t'-se \l" comparechucn to no

Flori-ano'polis CJli;:lrlvl'do 14" Bulalhâo de Caçado-
res, d:lS pessoas abaixo menciona-

Telefone 1448 d.as: Armenin �\'endha..uscu, .\1111(;-
r índr, 1liaI'Ja Emcrcnciano. Artur

SANTA CATARINA D<l'Imir() da Silva, AI,iq: .Suntnnu,
Alcxandrinu Ama Cardoso, ·Agosli
rrhu Fl'"l'tlantl.es. Adír Xapol eâo.
Bcrto liuu FcJicidade de ·S,ollsa .. ·Cas"
tordna lngracia dos Santos. 1")01'\':1-
liuiu Chaves. Ema Vias de Oliveira.
Eulúlio Celestino da Silva, Faust..
Laurinda da HOSll. Fl'l'.c!I'ric.;I· .Kono],
Font íno Sever in o Mart in», Henri
que .Josl· Garcez, Hclcrun Alves de
Ol ivr iru, Honório da COSol:!·· Henz
zotti, Iracema . }.r:.lria dl' Call1l}()s.
Jorge :.vTígnel :\[all\ . .Josl· Tingi) Hi
]Jei,ro.dJÚlià. Wall.rid. Li nda {;allol
li Kncr ig, Xíaria <I", LIIZ Za n cl t i,

� I ,__ :\bria Lemos, :'Ilaei a TOllI;Ísi u dos
Santos, 1hll'Í<1 Espiudo lu (;OI1ll's.
Marin Ctariudu IIIarquez. :\[aria das
Dôres Silva, :\1ari<l (Jllflofiros, \Iarin
Sofia rl'Avila. Mil.tolll Machado de
Sousa, Ohvia XeYl's Pizuri i' Pvlccr i
ni , Ohinda Vieira, Pedro Schm'idL
Silvestre

.

Gotrlart, TokHS Juún di'
Aquino. Rosa Iznbcl Hocha e \'ir
gi lio Luiz Passos.
Q.llarlel em F],mianópnlis,':21 dr

llO\··L\1110rO de 19 ..1[.

PARA CRIANÇAS
Dourado· dúzia Cr. 50.00
Prateado - » Cr. 65 00

PARA MOÇAS
Dourado - dúzia Cr. 64.00
Prateado - » Cr. 90.00

Dr.. H. G. S Medina Parm, Narbal Alves de Souza
Farm. L, lla Costa Avila

ALVARO

Aproveite esta oportuni
dade. Estoque limitado.
Pedidos contra cheque,
Vale Postal ou pelo Ser-
viço de Reembôlso da.

Bocteriologia
Au tovacinas.
Ultramkroscopia
Ouímica sanguínea.
Análises de urina.

Exames Anátoma-patológicos.
Diagn.Óstico pr-ecoce da gravidez.
Sôroo.diognóst;co.
Heruc tc loqro
Cop r o louio .

DISTRIBUIDORA COMERCIAL
a serviço do interior.

C. Postal, 206-A - S. Paulo
-End. Tel. Intervendas-

Serviço de tran.fusão de sangue. Vacinação anti-diftérico
(CRUPE) com próvo da Schick.

Análises químicos de: Farinhas, bebidas. café. mel. águas po t-d
veis e �ara usos

í

nd ust r ic le !recularicu, cer-vej c r'ios j.

I 'Recordal1do uma sugestãoI En�aminhando ao chefe do 'I' dos, de aposentadorias e refor
I Govêrno, há mais de um ano o mas írrísorias, há também
decreto-lei que reajustava os pensões que equivalem a rídí
vencimentos do funcionalismo cuias esmolas, só recebidas por
civil e das classes armadas, es- criaturas em extrema penuria .........._.._._._-..-_ ...._......._...............

crevía o presidente do DASP Não dizemos novidades aos

em sua exposição de motivos: que têm a seu cargo essas

"A exemplo da orientação questões administrativas. Ape
seguida pelo .Mlnístério da Fa- nas achamos necessário, ainda
zenda, este Departamento -não uma vez, a propósito do prí
propõe qualquer aumento nos meiro aniversário do referido

proventos de aposentadoria e decrete-lei, recordar a suges-
disponibilidade. É um estudo tão do DASP, que o crescente

p
..........--,--

que pode ser realizado separa- encarecimento do custo da vi-. rocura-se ura cas; para

.íamente e para o qual, no mo- da torna hoje ainda mais dig� I
f

A •

a ugdar id Pdre.
menta, ainda não temos os ne- no de exame.

e' encia no centr? a CI a e.

.essáríos dados".
Para casal sem fi lhos . lnfor

Como s-e infere desse trecho, «({D�á�'io de Notícias", Rio mações nesta Redação, FI J M S

embora ,o assunto não tivesse
de JaneIro). .

'
.

15v.-l1·
,,...·_-.r.•- ......._�................. ..._-_-_-_._·.......A__-�................-.:-........_._-.....___-_,.._._,._;;,,...·_�

sido considerado pelo Minísté-

CARTAZES O.O D·IA'·ia da Fazenda, lembrou-o o

qASP, como quem acentua
.ima lacuna. Indo mais longe,
) mesmo DASP insinua que,
.lão .?bstant� ° restante da sua I.arera ter sido executado, essa

parte podia ser examinada se

oaradamente. Por fim, alega
falta de dados, como quem diz

j jue os espera de alguém que
possa remetê-los.
Apesar de assim suscitada

\)elo ,orgão mais autoriz'ado pa-
ra fazê-lo, a matéria, entretan- A va e:lga. e
�o, não foi até agora objeto de
lei. A 10 do corrente, comple-
;ou Iseu Iprimeiro ano de vi

;;'ência o decreto-lei n') 5.976.
de reajustamento geral, e os
lposentados e reformados j:i
::ümeçam a ter motivos para
desconfiar da inutilidade da
insinuação do DASP.
Deve-se I�econhecer porém,

luão justa seria uma provi-
dência que amparasse, quan-
io não todos os inativos ao me- A 'v8renga e

1.0S aqueles que recebem dos
�ofres públicos quantias notó-
:iamente exiguas, íntimas Ger rge Sanclers e Mary Me Guire no enternecedor filme:
nesmo, pas-sando por isso .pri- A i A. dvações a que deveriam ser pou- orca o amor
�)ados antigos servidores do '

oaís. É de supor que não apre-
CINE JORNAL 2x172 (Nac.)

3entasse dificuldades irremovi- Preços. 3,00 e 2,00. Imp. 14 anos

leis a 'solucão desses casos.

Da mesma forma, 'as pen- Domingo
;ões. INinguem ignora que es-

tas obedecem a cálculos atua-
riais. Mas, 'como nos casos cita-

RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA.. -

.

Rua Vitor Meireles, 18

::)1 tem Irritação retal ou hernorra

gias, cuidado! São o prenuncio de

grave doença que, não tratado em

t errpo , pode trazer serias complica
ções, exigindo até uma intervenção
cirurg.ca. A Pomada Man Zan lhe
.íará alivio imediato das dôres, gra
ças a uma substancia de reconhecido
�fei to an tisético-bactericida.

PARA HEMORROIDES
Um produto De Witt

HOJE 4a.teira HOJE

Agradecimento
. Pelo grande e carinhoso trata

! menta dispensado, na Casa de
Saude São Sebastião, 00 meu fi
lho Belmonte Miranda, quero, por
êste meio, apresentar meu pro-
fundo agradecimento ao abalizado
clínico dr. Djalma Moellmann e

uo ilustre cirurgião dr. Roldão
Consoni, bem como às abnegados
Irmãs do corpo de enfermagem
daquela Cosa e, bem assim, ao

enfermeiro Zeno Trierweiler, que
todos, mostraram a competência
e o dedicação que lhes são pro
verbiais.
Fpolis.. novembro, 1944.

üentileta Espezim Miranda
2v·2

(lHE
A's 5 e 7.30 horas

Um Jilrograma colosso
George Sanders e Mal y Me Guire no drama comovedor:

.

A fôrça
Ranchinho na ir.c rivd "bola- do c:néma nacional:

COELHO SAl

do amor

Gf6nde elenco! Otimas Musicas! Incríveis pi�das !
DEIP JORNAL 4x5 (Nac.)

Preço Cr$ 3,00, 2,00, e 1,Oe. Livre de Censura

CINE «IMPERIAL)
A's 7,30 horas

2 filmes g andiosos
Ranchinho na melhor comédia do cinema nacional:

COELHO SAI

-

simultaneam�nte, no OJeon e Impería!,
e Robert Young no tecnicolor;

Rosa, a Revoltosa
Ee ty G al,Je

Convidamos os srs. Comerciantes a

visitarem, em nossa sobre-loja, a exposi
ção de

SEDAS, com ricos e modernos padrões,
lÃS, próprias para vestidos e casacos,
CASEMIRAS e TECIDOS em geral,
recém·chegados das melhores fábrica s

do país. ";��i'.i+'r.,,J;t��'W+��ii,,;;,�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A Agonia
da Jsma I I

Aliviada em Pouc;os Minutes
..:1

Em poucos minut()� [l nora receita -

Mendaco -- começ'a a circular no SaT!aUflo

aliriando os acessos e os ntaques da :t�m�
ou bronquite. Em pouco t("mpo é JloRsiv(>J
dormir hem. respil'nndu llvre e, iaeiJIlIPnte.
Mendaco uli\ria-o, JllR�mO qllP () mal seja
alltigo. porque llisHolre p remove (l muclu:i
que obstrúe IIS vias respirall)l'i�s. minando
a SLla cnef'g'in, 8J'f'uinando sua ti/l(I rle, frr
zelldo-o senti ['-se pl'enwtmamentc ,'e1110.
Mandaco tem tido tanto ,'xito quI:. RC .ole.reCE" com a garantia de fl.Br :lO -pacieute
respiração li \Te e faeil rapidamputl' " COIll

pleto alivio do sol'rimenlo ua a.ma em pou
cus dws. Pe\'a Mendaco, hOje IlIPSIIIO, em

qualquer farmácia. A nossa garaotia é fi

sua maior pl'o\C:\'üo .

...end aeo A�a�:.::�_m
Agora tambem a Cr $ 10,00 I

JUíZO DE DIREITO DA COMAHCA

.

DE TlJUç;.S
Edít.al de praça com () )lraZO de

vin te dias
O dr. �Iaurj,)l() da Costa C�)il1ll),l'a,

JUliz de Direilo dia COllllarca de Ti
,iucas, na fOl'lllêl da lL'i, e,lc, e,1c.,.
Faz saber aos que o presenk

('dila,l de pn"ç,a COIl1 o praZil de
"iute dias, vircm uu dêle co/n/l1cci
!lHlnlo livcrelll, qUl' a l'equ,crilllenlo
d.o in\'('n;!ariante. u Oficial de Jus
liça dôste .Juíz/), ou ljuellJ Sllas YC

Zl'S fizer, l.rarú a púhlicu, prcgão
'h, venda c arrC.Jl1ahlç,ill a (lLlelll
mais (J'ér c maior Jan\:/) of('l'ecer,
,oDre o pr'l'ço <ln' avalinçüo, no dia
\,ill,[l' l' Ulll dl:' ([('Zl�l1lbro próximo,
,'m frl'llll: ao l'difírio da Prdeit,ura
.\lIl1nicipal. desta C1d.aclc, ÚS dez 110-
l'as, o illlúvl'i abaixo declarado, per-
(e1]cl'1]le ,:0 l:'spúlio de íVIaximÍnio
Giacnmelli c Ang'ela Fenari Gia('l)·
melli, :1' saher: - ['m I CITe1W com

quatrocentos mil nwtrns quadradDS,
c_ons!.ituido peJo 1", �o e 30 Jotcs, da
IIillhú Pinhciral-]{iheil'ão Fraterni
dade, - do :\111lniC'Ípio de T:ju('as"
ext.n'lllalndo au norte. ('OI[]] terras
:k AnttJ,nio StorllJarchi, a sul, com

terras de Vcrgilio Ca·dnri, ao leste
COlll (litas do Sellll.núrio e aiO oesl.::
;"ind:1 ('Olll ditl:J>s do Sl'l1Ünúl'Ío, no

\"al01' de qllfllro mi,1 trezentos e

ej'l](lÜnnla cruzeiros (Cr� 4.350.00).
E, [lara que eheglle a ,notícia ao ('0-

nll('('il1lenl0 de Iodos, lllwnlloll ex··

pl'dir o ]Wl'sen,[e l'dital que ser:'l
dixado !lO lllgar do' l'.oslLlillle l' T'{'

pl1ildllZido na Imprensai de Floria
l1Ópolis, na forma d,a lei. Eu, Rodol
fo Luiz Büehde, EscJ'iyiio /) dacli
lografei (' s'l1hscrevo. (ass.) l\Iall
niLlo da Cos:ta CoiJl�br,a, S,r]os afj.
nal. Está conforme o origiln,al que
dou fé de ter afixado, hoje, DO lu
gar do costUme.

INDICADOR MÉ_DICO
_____

'-----------------------------------------------

DR. BIASE F"ARACO
Médtco - chefe do Ser-viço de S1fi�i.s do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE

AMHOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS
CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt 46

RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648
'

DR. ARAUJO
:\��jsh�)ltc do Prof. Sansou, do HiQ de ,,);.l1lejr·u

ESPECIALISTA
llopn<.',,, " OlJel'a<;oes Cos OLHOS. OUVIDOS. :\ARlZ e G:\r..CA:\'!',\

('il'lIl')';i" mouet-n, da Gl'h:LA DIB LOBO. (lo LABIO LléPORF\O (lábiu e ('''LI

d:l. bÔ('(l ft;ndidüs dr- nascenca.

F�sôf:1g"o.�t '( �pi.i.r, uuq ui�n�('{)pla. b.l'oneo,s{·üp ia pa ru r-» i.rud.a d:e c-orpos e:-.;Ll'n n nos, l'Ü'.

('O:\SFl/I'.c\S; da,04 lO ü- 12 e c]a" 1::; ii" 18 hOl'as
�nua VitOl' )JP.il'I·lps, 2J. - ];'0)1(': r .4Ll7

DR. SAVAS LACERDA
Cllnica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nnr iz - Garganta.
lJiplollltl de hubi litação do Conse ího Naciouu l (;e Oftalmologia,
CO;-JSULT(JHIO - Felipe Sclunirít , 8. Das 14 às l8 horas. Fone n5!:l

HESlJ)l,NCIA - Conselheiro Maíra. 77.

ctt{U'WlA (a�HAL.· AW'A CIImR�)l\ - ll<)L,�s'rIAs IlB SENHOR.'\S • PAR'.rOS

Formado pela F'acu,ldade de Med ícma ,;.1 l.'nlvel'sJ(!ade de São Paulo onde foi

A.ssj"stellte por v;7u:ios anos do Ser:v_ir;o .Ct.�·l .... ; �ll'O du t-'1'0t. Alípio Correia 'Neto.
Cit'urg'l'H do estomago e v�as bnliares. lntesL,:.IO):-; {!folgado e grosso, r.íróíde, rins,

....Óitata, bexígu, útero, ováríos e trompas. Vaticoce Ie, hídrocele varizes e hérnia

t
.... CONSULTAb:'
l1ü 2 as 5 horas. à Rua FeHpe Sc.h;roi(] 1

,
:n (altos da CaM Paraíso). 'I'el, 1.598.

RESlD11lNCIA: Rua Esteves Junior. 17H; Te!. M764

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia c ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
TBIHA:'vIA (HAMÓNIAI - Sa nta Catarina

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS'

Curso '" Averfe1eoamento e Longa Prátíca no Rio de Jane1l'O

I)IIIUIU I/I'AI!! - l"ela manhA: diariamente das 1O.30à1l12 hs , à tarde excepto aOI

..,.4... , da. 111,30 la 18 bor.. - OONSU1./1'()ftJO, Rua Joi.o PlIlto .. '1, .obrado -

.0IIe: 1.4111 - Relltdênma: Bua PrHtdenÚl CoutiJ>.ho, ,..

DR. SETTE GUSMÃO
CHEFE DOS SEIlVIÇOS DE TISTOLon l \ J 'O ('E:-;TRO DE SAúDE E DO

HOSPITAL ")it�IH";L' IlA:>IIOS".

Curso <]<, aperfeiçoamento no Hospital �":�o ,L\I;:_. V)\)/.aga. de São �a,:,lo � Ex-esta

giário ,I<, Instituto "Clemente Ferrell'a . cc 5'10 Paul" - �x-medlco interne do

Sanatório de Santos. em CU'Il!J'" du Jordao.

eIlXlr.-\. GERAI, _ D1;\GXóSTICO PHE('()U'; " TH.\'l'.UHJ ....TO ESl'ECIALIZADO
, , .

DAS DOEXÇAS DO i\.J',\Uf:I,HO I:1cSl'HlA'.róRIO.

CONSULTAS: Diàri,amente. das 3 às 6 horas. CO.'\S\:L1'uRlO: Rua Vitor Meireles, 18.
, .

REsrDt:::NCIA: Rua Esteves .Iún lor', IS:; - Tel. 742.

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Diplomado pela Faculdade Nac. d� Me<llclna <Ia Universidade do Brasil)

':l-Interno do 8erTlço d. Cl.In1ca l'dé<'\Cll do Profe��or O�valdo Ollveira. médico <10

Departamento de Sallde

� ULINICA .MBDICA _ .IIlo1ésUae bl.w),,.a. de adult08 e "r1lLDça•. l-'ONSULTORIO

iP t IUlllilll&NClA: !tua I'ellpe 8cbm1dt 11. 38 - Tel. SUl. CONSULTAS - Das 18 à8 IS.

DR. ARMANDO VAl..ÉRIO DE ASSIS
Doi 8ervlços de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospital

de Caridade

CUNICA MtDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CO !'iRUI1róIUU: Rua Nunes Macbado, 1 (1<�,ltfído S. 1<'l'anciscot. fon., 1.444

Consultas das 10 às 12 e das 14 as 15 horas

RF...'51Df.:NCIA: Rua Marechal GuillH'rme, 5. Fune 783

CLtNICA DE OLHOS - OUV1DOS - NARIZ - GARGANTA

Dr. LAURO DAURA

ResIdência
(Sobrado).

RUI 'riradente. 7

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

'ormado pela Un1Teraldad.e d.e Genebra

Com prAtica no. hospital. europeua

CIInIca m6dlca em geral. pediatria, doen·

... <10 a..tema uerTOSO, aparelhO gen1ta
urtn6rl0 do homem e da mulher

allll.te. T6cnlco: DR. PAULO T.II.V4R:118

CunIO de Radiologia Clln1ca com o dr.

llanOf!l <ie ADn!U Campanarto (810 Pau

Io�, EspecIalIzado em H1glene e SaMe

PObUca, pela OnlTeraldade do Rio de Ja

DtIrO. _ GaO!nete de Raio X - Electra

rubllografla cl!Jl1cl - Metabol1lDlo ba·

ial _ Sondagem Ouodenal - Gabinete

��e tt.loterllpla - Laboratório de mICro.

11"";oPJa e enAlIse cllnlca, - Rua Fernando

Kachado. '8. Fone l,1IMI, - J'lorlanópI)l1a.

1j)8peclaU.ta em Doenl;1l8 de Senho

ras - Vias UrlJllár1as.

Curso de especialiZaçllo de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Profesoor Moraes de Barros, da Fa··

culdade de Medicina de Silo Paulo,

Tratamento especiallzado, médico e

cirúrglco, das afecções do aparêlho

<revilaJ feminino (Uter{), ovárIos,

Lrompas, etc,).
CW'a radIcaI das lnflama.ções dOI

anexos (Ovários, trompas), sem ope

ração) Tratamento de todos os dIs

túrbIOS da menstruação e da "",terllJ-

d"d".

Tratament.o moderno da blenorra

l(1a aj!lIda e crônica, em ambos 08

; .. "OS. por processos modernos 900

<contrôle end08cópico - Uretroscopl.
_. e de laboratório.

FISIOTERAPIA -- DIATERMIA
_ INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: -- Das 10,30 il.s 12

nor'lS e das 2 às li.

Consultório - Rua Tlrll<1entea a,

Fone: 1.663 .

DR. REMIGIO
CLtNICA ._DICA

.Ilolmi.. Internal. de Senhoru • Ort·

•nQU em Geral. CONSULTORIO: RUIl

l'e!lpe SChmldt - Ed1flclo Amélla Neto.

ron. 11192, 9 la 12 e H li 17 boro, RJl.

IIDtNCIA.: J Largo Benjamin
COnlrtante, "3

ORo AUImUO ROTOLO
Dr. Newton d'Avila

Operaçõel -. Vias Urinariall -- Doen·
ça. dOI intestinos, réto e anuI
'- Hemorroidal. Tratamento do

colite amebiana,
Filioterapia -- Infra·vermelho.
Consult: Vitor Meírel1!ll, 28,

Atende diCll'lamente à. 11.30 h•. I,
à tarde, dali 16 la. em diante

R••id: Vida,} Ramo., 66,
Fone 1067

"'édico - CÍI1Ir,ião - Parteiro
RAIOS I

\:Iudernll e possante installlção
de 200 MA.

'iagnõstico precoce da tuberculose
lllmonar, úlceras gástricas e duo
lenai .. , câncer do estômago, afe
'õe� das vias biliares, rins, etc.

\plica o Pneumo-torax artificia.}
Iara o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e efi('.'lzes desta moléstia

;0mpleto gabinete de Eletricidade
nédica: Ondas curta� e ultra-cur
'ali, Raio!! Infra-Vermelhos e RaiaI

• ortope4la. OUalea e 0fl'1Il1IIJI Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
a:K. r.no. e 4_'" C......oru. Consultório: Rua Deodoro, II

SULTÓRIO: R. João Pinto 7 Did-I esquina. FeliPe. ScbmidJt

�te do 1... 17 hora, REStDtlN· Da.'''' 12 brs., e dai 14 ia 17 brl
1Jl4: A..IIIl.l.rute "I� .. l'oM '1,1.. rel.fon. 1.'7'

(;huva aos

domingos
o dommgo é em geral o

dia reservado ao passelo. E
muitas vêzes as pessoas que
trabalham durante a semana

queixam-se de que chove
mais frequentemente nos

dias de descanso. :ml1ltl'etan
to, uma experiência realiza
da por um técnico de Roch
dale provou justamente o

contrário. O dr, J, R. Ash
worth quiz demonstrar que,
quando a atmosfera está

carregada ele fumaça prove
niente do trabalho das fá

bricas, há maiores probabi
lidades de chover. Nas re

groes industriais da Ingla
terra, o domingo é o dia
mais seco da semana. E o

dr, Ashworth. comparando
as chuvas dos últimos qua
renta. e cinco anos, chegou
à conclusão de que foram
mais freqüentes nos dias
úteis,

•

a não ser em épocas
em que as fábricas tenham
trabalhado também a.os fe
riados. O dr. Ashworth ex

plica o fenômeno da. seguin
te maneira.: subindo às re

giões mais altas da atmos

fera, a fumaça. leva consigo
unidade, part.ículas ele car

vão e outras matérias. Êsses
elementos estranhos encon

trando-se com as uúvens ten
dem a preoipítar a unidade,
provocando a chuva. Con
clue aquele cientista, lem
brando que não é tão absur
do e01110 parece o hábito dos
índios ele acenderem togueí
ras para provocar a chuva.

TENHA
e

JUIZO

5

TEM stru.rs OU REU-

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? uss ° PO·

o Escrivão
RQdolfo Luiz Büchele

PULAR 'PREPARADO

I

----_�I �

1§l1!t31:&-;]r:1
� ::SlFJL1� ATACA 1 UlJO O OHGANISMO

� F1!:Ia.do, 0:> B," ço. O Cor-ação, () Estômago, ()!'I
I u:m�)t!�, I:l I ele. P_roduz l?ôI'PS de Cabeça, Dôr-«
0011 0"'::;08, Reumatismo, l egueira, Queda do C,\-

heio, Anemia e Abôr to s.
inofensivo ao organismo. Agradável

como li rn Iícôr
O E,L1XIR DI4 està aprova-to pelo D.N.S.P. como
auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatlsmo

da mesma origem
FH.LAM CELEBHIDADES MÉDICAS

Sobre o pr�parado ELIXIR A composição e o sabor 8,
.914, devo dizer-lhes. sempre gradavel do ELIXIR .m4. re

que O tenho empregado, em comeudarn-no como arma de

08. Cal'OB d� .
indicação apro- faell manejo para o público

prtada (8�fdIS em varias de .no combate á 8lftlht, quallda
suas m�uUe�taçõe,,) os resul- 'de1/! que frequentemente 11.
tados tem sido saustatortos, orovelto no Ambulatorlo da
pols são ralJidos e duraveis. Maternidade de Santa Maria.

Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passa
ti p•• R.'

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LA tIS
Hoje • amJlllhA seri a ._ preter1dAi

-.r.. ••."oaat. • ..trlll&'etr.. - HomeopaUU - rortaJlt_

4..rt�oe ;le borracha.

liar.._ e uatli OblMlrTbt,ta ao �hLArl. ..4.u_

:- .a �

A 1_.)V()G r\D()S
Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA

Dr, J. J DE SOUSA CABRAL

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

CréditoMútuo Predial
Propr etários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250,00

médico gra tis

Cr$ 1,00
Muitas bonificações e

Tudo isto por apenas

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Co_m ,a Fôrça Expedicionária • I algarismos astronômicos, "Um
Brasllelra, na Itália, 28 (Rita 1artilharia, Tem um salário de

I aviador brasilerro ganha três
Rume) - Os aviadores bl'asi-I1.000 dólares (aproximada- vezes mais que o seu salário

• d 'd ib��lro� 'possue� moral eleva�?, imente 2�.�OO cruzeiros), Num normal, e 4Avezes mais o = "A CJ�efia da 16a:,C., R" ten� o.;.��:��o ���1���e��cl�fe2� �i�;,,,,0 ótimos aviadores e SUfICI- I
campo vizinho voando no mes- tempo de voa em comprorms- co, em qer ai, para assistir ao encet

t
'

Z' t d.

•

I ' ,-

.

.

M üit
."

do sor elO dos a zs a os dentemente bem remunerados, mo tipo de avião e fazendo a sos em ultra-mar". - disse o Semana do Seroiço : i ar e znzCZ? " , ,a
Os americanos têem tido opor-lmesma espécie de serviço, en-j tenente José Cunha,da Bahia.�classe de 19�5" municzp,io de F_lonanopolzs, a realzzar-se_as 10
tunidade de apreciar, indivi-. contra-se o .prímeiro tenente t Os salários pagos em ultra-mar' horas do proxzmo Dominqo, dia 3 de Dezem�;o, no salao de

dualments, as boas qualidades Richard Hynson, de Baltín�o.1 aos sOldados. da Fôrça Expedi-I projeções
do Cine Teatro Aluara de Carvalho .

desses aviadores aliados e, no' re, que percebe 390 dólares I cionária BrasHeira também
que diz respeito aos salários! (aproximadamente 7,800 cru-

1
impressionam. Os sol da dos 1

que percebem, não há dúvida: zeíros). I norte-americanos ficam im-Iq�le merecem grande admira- i O funcionário pagador de pressionados, Na frente do 5"
çao. Por exemplo, o prímeíro um grupo de artilharia, que: Exército, os soldados de ínfan
tenente George A. Vidal, do voa em conjunção com unida-I' taria referem-se com admira
Ria de Janeiro, vôou num des americanas, explicou co- ção aos brasileiros, dizendo
avião de reconhecimento, afim mo os salários dos brasileiros, que são o mais bem remunera
ele fazer observações para a em ultra-mar alcançam tais Ido exército do mundo",

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

Novembro de 1944Florianópolis 29 de
._--- .- - - o __ '_"_

I

A üírcrore do
1... E_ agradece
Tendo o nosso colaborador "Zé

da Ilha" pubiicodo recentemente
�

dois artigol') à cêrco do Instituto
de Educação de Ff o+ic n

ô

po l is. o

diretora d êsse conceituado estobe.
Iecimen to de errs i no, profes SOra
Antonieta de Barros enviou nos

ontem o seguin�e te'egrama: "Com
os cum primentos cordiais, peç�
transmitir articulista Zé da Ilha
nosso agradecimentos
Instituto" (a).

IConferênciasFERIDAS,PA R A

E C Z
Conforrne se not iciou , efetuou ·se

ontem à noite uma reunião. pro
movida pelo Více- Consulado da
Grã.Bretanha. na séde da Legião

I Brasileira de Assistênda. e na qual
e fizeram ouvi ... os sr-s . J.D. Green·
w xy , c mselhdro da Embaixada
daquele país no Rio, e o teaente·
coronel W, Rhodes, adido militar à
rriesrn o Emhaixacla, lendo confe
rências que prenderam atraentís
simamente a atenção do seleto e

Suíça não S� curvará às exigências russas ���::�:�JE!:i:::���::::. o��;:��
Berna, 28 (E. S. P,) - A rá- i missão ao poder neste mundo, Ambos os o rodo res que foram ''iiT ddí

.

t t' L. 'd o Sr. '. Na-o implorou nem bajulou, na apresentados a assistência pelo sr, "f en em�§e1O-en1Issora SUlca ransmí lU �ran1 no país" - isse - �.. -1r. Ivo d'Aquino, secretário ria
um discurso pronunciado pelo Kebelt "e contitui difícil 'I' ânsia de estabelecer relações Justiça, Educação e SGUd<. venti-
Sr. Karl Kebelt, chefe do De- problema provê-los do neces- amistosas com a Rússia, .Ia- Io i o rn c s su n tr a muito interessan

pantamento militar suíço, em sário". Imais poderá a cruz helvética e"l, o sr, Gr e cr way falou sôbre
, ati'OGctos da v ido inaiesu na o t u o l

I}t:e êste declara que a permís- Referindo-se às relações com
\
ser transformada em suástica, gu·erra e o to n cel-. Rhodes sôbre

são para que tropas estrangeí- a Rússia, adiantou o Sr Dr. mem deseja ela apagar-se para a componho norte africana e aici
ras procurem refúgio na Suiça Karl Kebe1t: "A mão que es- deixar nossa bandeira inteira- bano, recebendc, os dois, brtos

pode ser recusada, embora elas

I
tendemos foi recusada de ma- mente vermelha, apenas com aplauscs

,- Além do sr interventor dr, Ne
depon�am �S arm�s., .' ��eira ina�,istosa. A �u!çra não �erto símbolo. ��� nos curva= réu Remos est�,,:erQm ,p;esenteôMaIS de "em mil lefUgIadOS, �e esgueirou pela porta dos lemos a estrangeiros, em de

In1.lIner:lsas o u to r idcdee CIVIS, mi
·rniJitares e civís, já se encon-: l'undos, para alcançar a ad- trimento de nossa pátria". t i t o rea , conoulores e eclesiásticos

I J CO·ST! ��LLIIíNIIM"AN-N-l O�o �r�!�t, aC��!��_ilm,��!��,,, '�;�W;'o��,!!!,!�'�
• ..

�

� x.ul» (h B:}]lYIa tOl'ne.ceu a nupreu- ;iC' i'1'Pl't';�,a:" lIUilndu. as gr,IYI,S,lnlf��
(E 1·· C· "1) � sa () scguiute comunicado: ll'lrr'UnSI<lnCI<lS nnuuscrnm H IlIl}l-

�.� ngen_1.€lrO rvu ._ í}! '>�. g!l1bai�ada dl� Bol�,\'�a" de cia a, Il('cl'�,;idadl' de adedal' Jll,"li.. _

E °t6· Tr.. d m h· � I .lC01'(to COJll in lnrmaçôes oficiais re- das (I(' cx
í

rcura ('llPrgJa. as ;IIIL'r'I'

..". sefl rio eCIUC:l., e �ngen afIa � I c"Lidas do }Iinistério das Helaçõcs! cb;,t!rs ,illd,il'iais j;í inicjanllll l) ,illl-IObra da· corfuPcã o.� p: O 1,.l "" - L(. -:; li

I i�)"l(,l.'lI)l'!'S dl', La Paz, leva. ao ('O-I gallll'.lllo dos outros Jl1pIJc'a,�l)s, no

I' � ,,' t

I
rOJetos, rçamentos,. s�umlmstraçaO, onstruçllO &. l]lt'CJll,l�llt�)

1.);liJI1(',O
() Se?L�ln�e':, !1Il0,VUIl.C:l110 SLlI)\'cn.l.vo" (.)

(,.OVl'l'<111! mB .... 15 a
Ruo Esteves JunlCr, 168, - Fone 733 � A Dll'q'UO (,cr:l] de l'ollcla ll1!OI"!Ol'oUt'Ilt;l! (lUt' SC l'xjll'ClISWlll S:II",,- TI .. ,

, \3"ir.; �

IlHa
lIm'., ('(;lnU doloT'lJs�_ (:' inevitúv,'ll-c'ondl!tlJ'; para todos_os exilad�)s f'1ll' .t'í.O�1a,?8 (�, ,S, P,) - Schll�

FLORiANOPOLBS � ,'OI1Sl'([,lH;il'IU �la re}H'lJao de Orul'u, I

('mh.<l!XHtlas e lega\'ocs aCI'Cdl,l.adtl:i l,e Gla.l'�dl, plesldente da Con-
..."", _na _'1M _- ,[Ue pns () pais a !Jl'.j]'a da guc.rr_a: na, l�O!l: la, ([('lllo']stnmdo. :!SSI�ll. :t federaçao Geral do Trabalho

_ _ �

--,- '1';;1. for<llll eXlcmado�, na quall-: eVI�:('n(,l:l, ('lJJ1J(f () atLhal GO':'('rJl'), da Itália falanáo pelo rádio
"0.,'·l"da E- I 160 m�lhoe5 de ! fa.te de IJl'lnClllalS dIrJgentes, us mUJl(l emlJora. a l'PS<l1' seu. ÜYl,:;c'l: ,

'

"
,

'(/ �co ar ,<. t'd '_'ol'onclS .}.·crnunt!:l (.:arrrm e Elhiai'-I '.!\" D�I',itH" <Is. l1Jedidas rigOl'n"i,'; p�la os t\�bal��tas.,9.o pa�s,

I . .net. OS ele eCI OS
I lo Bnccll'rl, I' os S1'S, Humberto "XI,rCl(!a� pl'!ns ;llltorilLnlcs Jwli- dISse que a cOllupçao faSClS-

Hoje, c,omo em numer�so outro3 ;Jara a Fran�a ,;�layza Bel,t!'an (' :\�igLl;eJ .Brito, o ei:li:,-, Sl' acha disposto a tratu!' C0l11 ta e as saques nazistas esgota-estabeleclmen,t� de enSlno. encer., .. !'/JrUnCI :\I11non, Bnto, (haJlte d,) e�·!jJlrIt(' I)('ne,\'()lo e toleranle <)()s raln seriamente os fundos de
��am se"os ,at1V,d��es.. esco�ares do Rio 28 (';Estado") _ Na 1racaSS!1 do llH:\'JlllC',:ltl_l, SllJeldot1.s� dl'mals ('oils]Jl,radol'es, L,I1IlU \'l'Z Cflle , .,

I,

vrupo Jose Bras!llco , da cldade de I �;-' , _

'I
:��]],dl) ClmsegUldu lugn' o corond, se e,nconlru aluslado () 1l11;JllCUll' IH'. segurança socIal coletados anos

Biguaçu Amanhã. no mesmo e se!:isB:0 da C0111ls.sao Executl'�ra !'e[nrmado OvídilJ QlliToga, Encon-I rigo que ameaçava a sC'gllra,nça ll:)- e anos pelos trabalhadores na-
ducandário, oolará gáu a primeira TextII, O Sr. GuIlherme da S11- i Iram·se detj,dos em Charanha e �c, clonal". ICionais, Esses fundos foram
t urmo de complementartstas.' com'l v,-,.<>ira ,Fi,lho, �o.�o presidentel:':},o t,ran:fel+dlJs ,l�ara La, Paz 0. } e-., 1 : defraudados, hospitais foramposta de I? professor�s, FOi, por do refendo orgao assentou .JC.n!c-coIOlll'l LUIZ. Olmos, ° maJ,oll Id '

. d '
'

t "

'

isso, organlzada seleCIonado pro· , '.' Arl1l�.und() .Pmlo e () sr. l1ec,tor D1ez
_ _ I e�x� OS em !�ll�as, ma enalS

grame, em duas partes, sendo que I como o SI. Max Belles'�, repI:- de :Uedina, IHonrosa VISI';a medIcas reqUISitados para DU-
o últin�a coz:stará de números �e, sentante. do Conselho France?! ",Es.ta.hr,le,ce est,a, ('Om�1II1i:aç.à? :)fj: J.

I·
tros fins., sofrendo em suma to-

canto, mterp.etados pelos alunos" de Suprnnentos a venda a' c laI ([LI( " 11101 tI dos SI s, Ln los
" do O programa de segurancaA cerimônia de colação de gráJ.1Franca de cerc� de 60 milhõeslSalilHlS, !{1I1)(',n� '�'crrazas e tencn-I

.Em c�,mpanhla d� dIstinto "ge"t
n' .',. • '0

será realizada, como dissemos. o- I
,

"
'

o' . te·gencj·al J)rllJBlrJO HalllOS ocorrell tIeman, sr'A Fre?erl� Pe.:cy Welch,ISvClal en1 pellgo pala � �audv
manhã, às 20 horas, no Clube Re I a� n1etl�s de ,teCIdos de alb.�-I qllando el'l\lll eOtndl1zidns como ('OjJ- dIgno vlc:.consul da Ora·Bretanha I e o bem estar dos operanos, O
eretivo "17 de maio". daquela cido-' dao, senno a?slnado CJ respecu- finados V<1ra a PI)\ oação de lrupna· nesta capItal: honrar�:n.nos ontem, que resta é n1uito pouco, Aliás,de, Agradecemos o convite. VO ato, Este e o segundo acõn:lu na" �lisL[tIlte il]1l'()xima(ia'lll'enle L'íll com sua catIVante V:Slt� os ars J,

O caso deve ser tra:tado 110 Con'
internacional realizado pela qlllloJllC'lros dr La Paz, ao tenta· D

. Greenw?,y: . conSe!hel�O da Em·
,.,

.,

, '"CASA MISCELANEA, dlstn , ,_ .'.", ,',. trem fllgir, depois d{: agredirem '.11 ba�xada Bntamca no RlO de Ia g�esso dos Smdl�a�os, as: leL\
buidora dos Rádios R, C, A Com.ss�o p�l.a O f9rne,:,lnl.�n"O oficial (fUC' os Cl1�tO(!il1\'a, l�ss(', neIro, e tenente coronel W, F nU' a 11 do proxlmo mes e

V· t Vá 1 D' te teCIdos as Naçoes UnIdas, usando seu Jc"Ltimo dirl'it() (Ie 'jp. Rhodes, adid:::. militar à mesma Na'pol""s"IC or vu as e ISCO!; -- , ., '" . . ,.

E b' d h
"" ." tendo�se anteriormente assina- I Irsn, se viu obrigado a dispara\' m OIxa a. que se oe am em vi'

:Rua C Mafra, 9
� do outro com a UNR,'RA para! contra os Sl'llS agressures, sita ao no.so Estado.

A .

. I 't " 'l1ulll) embora j)OS;;l1m c()!1"ic11" Durante sua permanencla Em

nlTZ Hoje, 4"·feua, as, O supr;mer: O _de aprox,�l�-l�cl.�-1 l'u;'-se ap.al'l'nI l'Jlll.ln,[; 'lllUitO r'jgor'o- noss,; �edação, mantiveram 55,55
K 19,30 ho ra5 I me!1te tiO mllhoe_s de meu o.,:> CJ' sas. ,as lllrdiclas, adntadas pelas nu- glatlssIma polest:a.
A na Neaqle e Robert Newton em:

I
tecIdos de algodaü. IIOI'Jdades ([lle tem sob sll;a Jl11edw-1 O ESTADC? .

regIsta, penhorado,n

MULHERES COM ASAS I Ia respo'ns,:�hilidade a l1lan�ltellçÜ') I
a honrosa VISIta da; �rês distintas

A h· " d Ih II
c!�, l)l'(jDJll IlUbli.I'a es,tab'eJ.eclda

SOI).'1 personabdade."
brltanlcos.

lstorla e urna mu er que 6'll!
-

,

.,

" '. '

trocou a ,seda pelo uniforme kaki... �egre$stara em fI 1'11 H' base co�stL1uclOn.�,l e sustc.n·

que conheceu todas as glorias .. Janeiro I;Hda yel;). ,dl'(,�(:I(I() ,apolO yoPt.J]�J'.;I__ __ """" _
. .

s ceus morreu I e lleCe"S,ll'l,) ln ar·Sl em con[a lI'" 1
que conqulS'toU o '..

'I b'
,

J
1

I t
' f cassou no amor T . 1 M'

. , ,

2 (U'_ 10 pano Sll Vl'I'Sl\'O tlll UI gl'andl'S" Dalm"jr (Id' d 'pe a pa ria .. , ra

C' 'd' R 't "I upe o, � lSSlSSIpl, 9 . Y) 1(' nernieiosos deUos para tom! O a eira e
No programa: lne la Elvas a

I
D 't' B 'I f .,' d d[Coo eratival -...
. evera par Ir para o

raSI.,·
() ,Jt'l1l estar l'

sC'.g.ut'<!nça (.{".'I Hepu- An ra a e espôsa
Impróprio

P
até 14 anos em janeiro próximo, o técnieo hilJ"a. AI� )lr(�\':J(� dadas

_

a �,OJ1�lcct'll' participam Q parentes, ami.
Pre o único Cr$ 2,00 brasileiro que estud" nos Es- jJl' a po ,leIa li ,:u,nv(Jn�'a.() naClOna , gos e pessôas de suas l'ala-ç

I"
ct

, - na ses.S<lO de 22 rio I1lCS eorrente,

-.� n 1: ira à tad,o� ,Umdos a msemmaçao Id('nl.nn�ll'aralll, que os revoltosos t.i.
ções. o nas�:lli�r.to de sua

ln.lOXY HOJe, 4 1;e , S artIfICIal do gado. Trata-se do ,nlwlll o proposllo de ex('cutar at')sll<ã. .17 e 19.30 horas

!
S1'. lVlário

.

Teixeira,
.

de BeléE', Ide 1.
_CJToJ'isIllO ç' (le

.. �xtl'e.ma
vio- E L I A N E

Dircinha Botlsta, Arnaldo �ma- que de tempos a esta partp ;',e
ICli.C18 ��()nlnl os alnals gÜycrnantcs ocorrido a 21·XI· 44

rol e Carlos Galhardo em. .

� ! (' àS forças pOj.Jlllun's (jure os SllS-
ENTRA NA FARRA! éntrega aos estudos dos pl'J'I lentam, C()l!:=>idel'andn êsses

.

a,nte- _ .._.,

com Batista Junior e inumeros cessas norte - an1ericanos. J cedentes é que a Conwl1ção .\a. 3 v'" . 1
c dros artistilS num filme nacional agrônomo Teixeira aoresenta- cíonai apru\-nu por llr,tl�llilllidade de

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

c;'eiopde mUSicaR'romance e dPiadFas, rá suas conclusões ao� Minist:>_1 \'o[os ,0 �s,I:HIl) "ti" Sll!o decretado Em KoslarNo rograma: eportagens e o·
, , -". lwlo (rOVCl'nO, 1110 LISO de suas f[l'

lha Carioca 28 •• DFB no da Agncultura, que devera ,culd.nd('s (,ol1.st.iluoio.uais, A orde!J1
Livre de censura. avaliar das possibilidades d.e foi J'('�t'ahdecida ('Ill todas as 1'('.

Preço único Cr$ 2,00, sua aplicação, no Brasil, para g,ic�('s �ll). país l' existe abs,ol:uta

I a. maior vulgarização da. in&e" II, ,tn(ttlll:l(l',lll�e, se!ll q�e as. atIvlda·Domingo. Errol Flynn em:
. _ , "

"

Ides Oi'dlllUl'WS (la naçao le'Ilham so ..

,fUGITIVOS pO INFERNO mmaçao al"tlflcH;�l do g'ado. {'rid() qualquer aJteração.

E MAS,
!NFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS" ETC.

t
I

j
-----------------------------

a
NUNDR EXISTIU IGU�L

um estabilizado' de 6 e m�jo
Amperes e un a máquina Singer
nova. Ver e tratar na lua Frei
Caneca, 78 A. Sv 1

É U1U, OOENÇA
lIfUITO P1i:RIGOS.Á
P.AlU J" If.utÍLlA
K PA..B.A .Á UÇA.

Camisas, Gra'Jatas, Pijllmrl
Meiasdas 'melhores, pelos me·

nores preços só na CASA MIS'
CILA NEA - 'Rue C, Mafra, 9,
---- ._-----------

II :lllca-O· com frente d�
UI

-

<s vidros e preçO
dc oca8;ã�, vende·se um ColD

2,mSOxO.80xO,9S, Ver e tratar
CO!T. �PJácido Mafra, rua Felipe
Schrni;t, 34, 5 v,·3

-

Dr. Artur Pereira
e··Oliveira

Clínica Geral de Adulto.
Doenças das crianças

Laboratório de Análise.
clínicas.

Consultório: ruo Felipe Sch"
midt, 21 [altos da Casa Po'
raíso]. das 1030 áll 12 e do.

15 às 18 hs,
Residência: rua Vise, de Our,p

Preto, 64.
Fone: 769 [manual J

Paris, 28 CU, P,) -- As fôr
ças do gll Exército americano
estão empenhadas em renhida
luta, de casa em casa, na Cida-Ide de Koslar.

�----------------��,'
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