
Onde se respira democracia e liberdade
MONTEVIDÉU,4 (U. P.) ... o PROFESSOH ALOISIO DE CASTRO., EM PALESTRA COM UM JORNALISTA LOCAL, ELOGIOU
A DEMOCRACIl\. DO URUGUAI, DIZENDO� ··AQUI SE RESPIRA DEMOCRAf:IA E LIBERDADE". DEPOIS' O PROFESSOR
ALOISIO DE CASTRO TEVE PALAVRAS CONFORTADORAS SôBRE A CAMPANHA ANTI.TUBERCULOSE; QUE ESTA EM

MARCHA NA CAPITAL DO URUGUAI

; Gran�e choque de massas humanas
I Londres, 4 (U, P,) - O correspondente da 'I'ransocean,
Gunther Weber, anunciou que no setor de Aachen há luta
violentíssima entre fôrças calculadas, mais ou menos, em 40
mil homens para cada km. frente.

I Bombas�foguetes contra Nova Iorque!
i
I Londres, 3 (U. P.) - Ante a série interminável de derro-

-----------------------,-------1 tas, a propaganda nazista acena ao povo alemão com uma

Florlanópolis- Segunda·feira, 4 ue Dezembro de 1944 H. 9262 i promessa sensacional: o bombardeio de Nova Iorque, ainda
! em fins do corrente mês. Segundo informam de Estocolmo ao

. -

.

R
. j

I "Daily Express", o Ministro das Munições do Reich, Albert

SI<!IUaçaO 'iO elrn I �peel', teri� �omunica?o ao Departamento da Produç.ão Bé-
U "U Ihca que ate fms do mes a nova arma secreta V-3 estaria pron-

Com o Sétimo Exército nor- bustível. Oitenta por cento foram baixadas ordens no ta para êsse fim. Segundo fontes neutras, a V-3 seria um to

te-americano, 4 (U. P.) - Al- dos veículos de transporte ale- sentido de que se utilizem o guete estratosférico do tipo já empregado contra a Inglater
to número de alemães considc- mães foram convertidos para velame, sempre que seja pos- ra, mas em ponto maior, Seu pêso chegaria a setenta tonela

mm "catastróficas" a situa- queimar gás de carvão (gaso- sível, não obstante a conside- das, cabendo, porém, maior parte ao combustível e à maqui
ção do Ieeích, tendo em conta gênio). O sistema de transpor- rável perda de velocidade. nárla.
as últimas medidas que altos tes e abastecimentos da Wehr- Serviram para confirmar os I

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

funcionários do Reich estão macht está pendente também informes a Igl'ande quatídade rembêm há crise na
determinando. Segundo CSS2.S lem grande parteA �os veículos de tanques, .ca�hões aut_?mo-
excelentes fontes, entre as movidos a gasogerno. Apesar tores e cammhoes abandona- A'IlENAS, 3 (U. P.) - Também a Grécia se debate em

mencionadas disposições rígu- do tráfego de barcaças ser dos pelos nazistas na frente crise política, que chegou ao auge quando os ministros filia
ram as seguintes: desde sc- mais importante que nunca, das fôrças franco-americanas. dos ao partido socialista apresentaram sua demissão. Ainda
tembro estão sendo utilizados .--.-----.--

--"---,--- para a manhã de hoje estava sendo esperada a renúncia dos
caminhões abertos para trans- Em Dunouernue 'Contra o sul da ministros comunistas em carta ao chefe do govêrno. Tanto o

porte de feridos, utilizando-se \\f '1 Inglaterra titular da Fazenda, Svolos, quanto o da economia nacional,
as ambulâncias únicamente A Londres, 3 CG. P.) - Os Tsirmokos, declararam abandonar seus postos, por terem ta-

Estocolmo, 3 CC. P.) -

para aqueles cujas vidas pu- DNB declarou que poderosas
Mínistéríos do Ar e Seguran- Ilhado nos seus esforços para resolver os problemas do povo.

dessem ficar em risco. Esse ex- ça Interior anunciaram: "Du- l'Essas demissões seguem-se a um dia agítado, em que aviões
fôrças canadenses, depois de Ipediente consiste num grupo intensa barragem de art.ilha-

raute as 24 horas que expira- aliados lançaram boletins do general britânico Scobie, dirigi-
de camínhões, ligados entre Tan.1. na aU1',ora d.e. 110. je hOt.lv.e II dos. a?s e..'uerrilheiros gregos. Advertiu Scobie aos membros da

ria, que durou várias horas, "

�

si para economia de combus-
1

atividade

ae.
rea lnlnllga. chn-I resistência de que chegou a hora de entregarem suas armas e

desf'ec aaram importante ata-
tível. Os veículos militares gida contra a Inglaterra merí- afirmou que apoiaria firmemente o atual govêrno de Atenas,

que contra o setor oriental da
passaram a utilizar querose- dionaI. Os danos e vítimas to-

j
até que estivesse estabelecida a organização estatal definiti-

tortaleza de Dunquerque, con- -

ne, pois tl carburante também ram causados". va da Grécia.
escasseia, devido aos bombar- seguindo romper temporàrta-

deíos aliados dirigidos contra ment.e as principais defesas

as usinas dêsse material com- alemãs. Entretamto a brecha
foi fechada com imediato con-

OS RECEPTORES DE APóS tra ataque aleníão.

GUERRA

o
,. :_)LUS ANTHW IH}.. lUO HE SA�rl'A. CArrAIUXA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Ano UX I
tonslderaua CalaSlrOilca a

Grécia

PARA FACILITAR o SEU TRABALHO

o bambê,rde io
de Estra�burpo
Supremo Q. G. Al.iado, 3 (U.

P.) - Estrasburgo continua a

ser pesadamente bombardeada

pelos canhões da Siegfried. A
tentativa alemã para assegurar
uma nova cabeça ele ponte
nesta área foi completamente
rechaçada.

Pó de ..se mrag'inar o desenvo lvi
mento do rádio. depois da guerra e

o aperfeiçoamento .dos aparelho" de

recepção. 1<: se hoje é rara a casa

onde não haja um aparelho de rá

dio. é de supô!" que nenhuma deixa

rá de tê-lo, no futuro.

Daí o inter êsse, ou melhor, a

conveniência em aprendermos a 'ma-

///
/

nejar o rádio, conhecer a sua mon-

tagem, a descobrir os seus defeitos I L t h·de falhas e a maneira de corrigi-los, U a ren I a
sermos enfim, perfeitos amadores I Com o Nono Exército norte
ou técnicos, f� que constitue uma te-amer ícano, 3 (U. P.) - Os
ótima li' rendosa profissão indepen- aliados estão dentro da localí
dente. Para isto, peça informações c1ade alemã de Linich, que é
·à ELECTRA RÁDIOS LTDA. 'que é um dos baluartes nazistas da
a maior e melhor organização na- defesa do Roer. Linich está
cional de ensino de rádio por cor- cerca de 10 kms. -a norte de

• Observe a contextura finíssima
do Composto "A PATRÓA»! Ba
tido duas vêzes, o Composto «A
PATRÓA,. torna

'

fácil misturar
rápida e uniformemente todos os

ingredientes, evitando que a mas

sa fique empastada ou encaroçada.
Porisso, o bôlo fica muito mais
crescido e cora por igual.

Use o COMPOSTO «A PATRÓA,.
também para fazer as suas frituras'
mais leves e saborosas.

respondência,
abaixo.

enviando o coupon Julich e apenas um km. e meio,
mais ou .menos, do rio. Ha
ainda resistência forte dos ale
mães ao norte de Líndener.
No triângulo Linich-Lindern
Beech a luta é fortíssima.

Sn r. Diretor de

ELECTRA RÁDIOS LTDA.
Rua Ouvidor, 164-3°-Rio de Janeiro

Peço enviar-me GRATIS E SEM
COMPROMISSO o .seu folheto

"NOVOS RUMOS"
Grandes êxilos
dos fran�eses
Parfs, 3 (U. P.) - Oficial

mente, as tropas trancesas do
Primeiro Exército sob o co

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

malndo do general Delattre de
Rua Tassigny, obtiveram grandes

êxitos ao longo duma frente de
I ocalidade 80 milhas a norte da fronteira

Estado suíça, na margem do Reno.

1--1
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encarniçadamenteBatem-se nasísos
PARíS, 3 (U. P.) - A infantaria norte-americana pene

trou em Lininch, importante baluarte inimigo no rio Roer.
Os nazistas combatem desesperadamente, travando-se encar

niçadas lutas nas ruas da cidade. Mas os norte-americanos

avançaram tendo já capturado um posto de' comando dos
granadeiros blindados inimigos. Procuram os alemães defen
der o arco fortificado que se estende para oéste de Líninch a

Beek, na linha Siegfried. No entanto, outras unidades do no

no exército assaltam o centro dêsse arco, avançando da loca
lidade já ocupada de Linder.

UM PRODUTO DA Swift do Bidsil
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o EST.DO-Selu"da.telr.� 4 de

O\ESTADO'hi4rio Vespertino

Redação e Oüotnas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. 1022 - ex. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

All9 Cr' 70,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês G1" 7,00
Número li VU hlO Crt 0,80

No Interior:
Ano Cr' 80,UO
Semestre CrI -«.5.00
Trimestre Cr$ 25,00

BA'NCO DO DISTRITO FEDERAL
SUCUlt8�'l)S

B.'llUA
BELO HOIWWN'I'E
}'L()RIA"oPOl,IS - nu" 'l'I·"jano, 2:}
MO "AUlJ{)
VAIWJ"}o.'HA
VlTó'I:tIA

CARTA P,\!tEXTE X. 1.47;, lU) !!;lj4/J927

1·.\I'l'rAL nKo\Ll�.\J)O E 'U;�mRY.-\S - .Cd'; :!2.5IW.rHIO,oo

1,,,d.,l'l'<;o I.deg�'áfjco: n}\ ,,",, n 1 1-; 1\ I.

E8CltJ'I'óRl0lo!
Caeté, Hivinópalis o Santo Ant.<ooio do

.'\ uipar-o, DO 1<1stado d.e Minas

CORRE81'ONDJ<JN'I'ES }t;l\ot 'l'ôJMi-I .<\1'1
PRAÇAS no P.HS

SU('UHS.�J, EM JXS'rAJJAC,\O: J'õH'fO
AJ,EGRE

_.

(l!�squina l�(la Rodrigo SihraJ

R I O n E .) A � ..� I lt O

.\ G 1';!'( (' I A lo;
l-iSl'_-\DO 0.1 BAHIA

:'<a"'Hl'"' (Agt'nei" l'J'IJanal, Ilh(;ttSo_
l1.ahuna e ,1t·()lIi(·.

�;i'lTAn() IH'] lHJXA", GJUIAIS
J\udl'el:1l1dia, 4'111'111" .10 Rio ('Iar",
1;;16; :\1endes, .Juiz <]... .1"(11'''_ I,,, ,. I'a,·
o Oli"cira,

U:S'LlDO I)]<J SAO l'AV.LO
L("J)<J� lUÜ'oea, Paula Souxu, 8""111.'.111",
�alllo :\UU!.·U. Santo l\nfl'l-v, (a�(-n('i:tM�
ul'halla� de São I'aufo) .. OlU'1l1hos_

A SER\'I(.'O 1)0 ('O:l-IMU'IO E IH.
ISDí'S'L'JUA DO BR.U,n.,

19,111
;-.'.1-12

l!HI
;:1-1:':

1!'12
�;l-I:!.

Anúncios mediante contràto.

Os originais, mesmo não puhlí
caâos, não serão devolvidos.

A direção não se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

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

Clh,ica dental
ambulaftte

Estocolmo, (Via aérea)
"Se o paciente não pode vir ao
dentista, este virá ao pacíen
te", podia ser o lema da cliní
ea dental ambulante suéca,
que nos últimos verões nave

gou entre as milhares de ilhas
00 Arquipélago de Estocolmo,
prestando tratamento de den
tes a um grande número de

crianças. O barco em que esta
eliníca está instalada, e que
leva o significativo nome de
·'0 Empastador", está provido
de todos os dispositivos de uma
elíníca dental moderna: brocas
elétricas, a.parelhos de raios X,
compressores de ar, etc. A tri

pulação se compõe de um den
itista, uma enfermeira e um

jo.vem capitão. A clínica am

,bulante constitue um élo da

Icadeia de medidas adotadas
pelas autoridades suécas para
melhorar a higiene dental da

rpopulação, Por meio de díver- I\S3.S disposições íncluídas no

ehamado Programa Nacional
de Tratamento Dental, adota
do faz um decênio, procura-se
conseguir dar um tratamento
dental a todos os cidadãos ne

eessítados, sobretudo às crian
ças, a um preço moderado,

Capital realizado

Aumento Buh�(,l'Ho cntn:. lH/3 ;jOfí)

lE\lLl'adas d� :';;Ui):;('i"itol'rs )·('ltjth'élS DO aumcn ro !lu C;JI)Hal aurot-Izarto pela
aS''''enlh101:1 'f'x:trao\dinál'ia de 19-,j- I �; ..... .' ...... , .....

-'e, em von ....eqücncíu d�p()·.� Itado em bancos. agunrüando a clerj(1;_l aprovação :
I

. ""." 1

D€lpúsj tos

Rece lta brtrta

Sumas Gel'ni�
• ........ e \

,

194;1
:n-12

1!H4
:3.0---..f}

194<1
31-7

:.i.!1()1] 10.001J 15.flOO 1:>.000 rs.ooo

-l.:;.OOO -1J,OOO

zz.sro

:!OAOO :!:.!.�)OC

.;.,300 7.GOO 'i.GOU

:,1 il.SOO 372.000 I :·;·7!-HOO

101.200' SO.OOO 87.1.00

400.800 42(1.UOO 4·13.:WO

:17..100 2',.i'OO .; .:WO

71n.ZOO 8�:3.000 >:75,110(1

P_\SSES'ROAS II'AXAS l)}� .JUROS ,}'ARA UESCONl'OS - UE1)ÓSrfOS -

S_.._� N (} T T I1JN ().1
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio. etc·

�::;(1 ·vm :l.100

J;,.'wo "n.1(H) 1.\:: 000

2.100 l!).OOO 4!!.:-100 I

10.500 73.000 217.100

J .700 s.ioo 1'}.'IOO

:J�.9CI(J 1.':UOO ::84.-11)(1

o destino

Rua João Pinto, D. 25
(Em frente ao Tesouro do Estado)

Florianópolis
Telefone 1448

SANTA CATARINA
Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza

Farm. L, da Costa Avila
Exames Anátoma-patoI6gico •.
Diagnóstico precoce do gravidez,
Sôro·diagnóstico.
Hematologia
Coprologia.

Bacteriologia
Autovacina...
Ultromicroscopia. IQuímica sanguíneo.

Análise. de urina.

S. Paulu {FOI' Si lveiru Peixoto,
da L . .I, B.) - Em tôda U' recente
proclnmuçâo atribuida a Hitler f'

Iiria em ;\Lu,ntÍch pelo chefe sinisí ro
da Gestapo. há tuna af'irmatlva que
realmente se aproxima da verdade

I
- o (le que "está sendo decidido o

dest in o da' Europa".
Cabe' i,nt.eiramellt(· ai a observa

ção de que tul af'iruuat iva "se apro-
xima da verdade", Com efeito,
para s( r a exa ta expressão da ver

d,�'de, pa ru ser a verdade toda, xe

ria nccess.u-io dizer que foi decidi
do () destino do mundo.

1:; que as nuçõcs violentamente
irnvadidas estào sendo libertadas e,
com isso, lodos os POYOS, cscru vi
zados, torturados, nuassacrados , vão
ernergbndo do pesadelo em que se

I
encoutrnvarn. Ao mesmo tempo, já
se acham dcf'un.i tivannentc afastadas
ljulaisqllef' novas ameaças do "gang"
nazist.a.
Vale dizeI' que os albores da li

berdadf' .iil resplHlllliescem e l)l'enunI ciam o dia glorioS'Ü que marc·ará o

i,n,Ícioo de lima 110\�a éra - um:!

éra de bonança, constrult.iva por ex·
('e1<'-n<C'Ía e em que, certamente, será
possi"el est.abelecer um modo de
vida pelo qual o homem seja amigo
do homem.

�ão fosse is,so, não fossem as de·
cisi\'f�s \'i.lúrias alcall1çadas pelos
exércilos aliados, não estivesse a

08 Pálidos, Depauperados.
Esgotados. Anêmicos,

Magrus, Miles Que Criam.
Cru.uças Raquíttcas tece
berão ti ioníttcação geral

do tH�liniMDo o
Ser\>iço de tranafuRão de Rangue. Vacinação anti'diftÍlrica

(CRUPE) com próva de Schick.
Análise.R químicas de: Farinha., bebidas, café, mel, água. potd.

veis e para usos industriais (fecularia., cervejarias).

do MundoEsta é a verdade!
Sapatos de todos os modelos e dos tipos mais

modernos ao alcance das SENHORAS E
SENHORITAS, por verdadeiros

PREÇOS SEM RIVAIS!

Alemanhn nus umbrais de uma der
rota fragorosa: - claro está que ha
veria .le ser bem diferente o des
tino do mundo.

O despotismo germânico imporá.
() regime da fôrça por toda parte.
As fronteiras

- seriam arbitrariamen
te estnhelecidas, numa distribuição
de quinhões regulada pelos interes
ses' do Heich. Continuariam os mas

suores l' dcsupureccriam dos mares
as rotas livres.
FunoionárIa permanernemcnte em

cada pais uma sueursa I da Gestapo;
aparelhada de maneira a poder bem
exercer as suas funções de opres
são. A ninguem. assistiria o mais
leve direito a qualquer espécie- de
liberdade.

O que haveria, se a quadr-ilha de"
Hitler viesse a realizar os seus 50-

nlhos de megalomanos, seria a trans

formação do I1liun(}.o em autê,ll;tico.
Htolito em que todos os demais po
vos serilHlu esoravQ;S e só os gennâ
nicos seI-iam s,enhores.
Ai,nda bem que já foi decidido ()

destilno do mundo, Ai,nda bem ·que
a reação dos home,ns l�vres, dos
]1n!Hens que amam entrall1hadamcn ...

te a liberdade, pôde conjurai!' () pc
r.igo <[ue sÔlbr,e todos pe!>av'a. Será
assim possivel logo inicia!' a C0115-

tmção do grande edifício de um

llUllndo bom e novo - o llnmdu d')
h01l1e'1l1 II1<OVO e homo

Não comprem seus calçados para as festas de fim
de ano, sem visitar a

«Tamancaria Barreiros)
RUA CONSELHEIRO MAFRA,41

Curso de Admissão

I

A t. a série ginasial
Funcionará. novamente, durante os meses de dezembro e

janeiro, o Ct:JRSO DE ADMISSÃO DO PROF. CASCAES, êste
ano em colaboração com o prof. José Warken, ambos profes
sores do Colégio Catal'inense.

Mensalidade de Cr$ 50.00·
Matricula aberta, diàriamente; das 18 às 19 horas, no

Cura0 de Humanidades, na rua Trajano, 36, ou no domicilio
dos respectivos profellsores.

NOTA: A primeiro mensalidade será cobrada no ato da
matriculo.

Convidamos os srs. Comerciantes a

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

SEDAS, com ricos e modernos padrões,
lÃS, próprias para vestidos e casacos,

. CASEMIRAS e TECiDOS em gera',
recém-chegados das melhores fábrica s
do país.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Os soldados
·de Patton
París, 3 (D. P.) - Os sol

"dados do general Patton estão
concentrando rínmemente seu

poderio ao longo duma exten
são de 16 kms. do Saar, que se

encontra agora em seu poder,
enquanto os alemães abando
nam as cidades situadas do
outro lado do rio.

o serviço especial
para a fEB
A The Western Telegroph Corri

pcny Limited (Cabo. Submarino)
leva ao conhecimento do público
que o serviço especial paro 08 Fôr

ças Expedicionárlos Brasileiros IE.
f. M.) ficará suspenso no per·íodo I
de 6 a 25 do corrente. inclusive.. I
Os soldados I
·de Simp�on

a'---------------------------r'
I ' f

A COBRA ESTA FUMANDO
NA

, ,

Conselheiro Mafra, n.

París, 3 (D. P.) Os soldados
do general Simpson estão lu
tando' agora pela posse de
uma junção que serve a 5 es

tradas e se encontra entre o

Roer e o seu afluente. Peque
nos contra-ataques alemães
.joram desbaratados na área de Iill '-,I
Lindel'n. &,.------------------------------------------------a/:

uma visita e verifique os preços e a grande variedade
de Brinquedos e Artigos para presentes,

A «Casa Miscelânea» tem entrada e saída para duas ruas

Rua

o ALFAIATE
DOS ELEGANTES
DA C J o A D E

T J RADENTES

surgiu

CINE «IMPERIAL))
urna

com Allr'ln Ladd, VelônÍca Lake, Laird Gregar e Robert Preston
VALORIZANDO O HOMEM E A TERRA (Nac. Coop.)

BOMBEIRO COME FOGO (Desenho)
Preço único: 2,00· Imp. 18 anos

..,-._,....�-
.

"'-l",-'�'" .. , '"

;')�'_ ,�
48. -feira, simultâneamente ,-no Odeon e Imperial:

O Brasil no front da Europa

9

Uma visita é de interêsse para V. 5 ..

A's 7.30 horas
Sessão -Para-Todos»

coração de gêlo, mas em sua vida
mulher redimi·lo:

Alma torturada

(ãi o govêrno
húngaro
Nova Iorque, 3 (D. P.) - A

emissora de Bucareste informa

que renunciou ontem coletiva
mente, o govêrno do "pre
mier" Snatesku. A renúncia
se registrou depois de quatro
horas de debates sôbre a si

tuação da política interna da
Rumânia.

7A

o ESTADO Esportivo
FUTEBOL

Professor Carleton Sprague Smith
o Prof. Carleton Sp.rague Smith, I:3I'a.s,il-J.:<:s·lados Unidos '

do Hio e na
histmiador l' musico logo, nasceu na Socledade Fel.ipe ó'Ol,i,veira. É
,cidade dc Nova York, aos 8 de menrhno do Quadro dos Depositá-
Agôst» dl' l!105. Tor-nou-se bacharel rios do "rll,s-eu dle Arle Moder-na de
em arte pela t'.niV1ersiclaa!c de Har- Nova "\'01'1>, da diretor iu da Metro

'. vard, em 1927; duulor em Iiloxofia poãltan O,peJ'a Assoc iutí on, do Con
pel« L'n i vcrsi dade d,!' Viena, AlI'S-lselrhJO Pr-esidencial ela "Sooicté In
iria, l'JIl 19:Hl. Casado, cm 30 de tenna,lionale d-c :Y!,usiquc Coutcmpo-

. Junho de 1934. com :\lrs. El.izahe lh na.ine, de que fazem parte Bela
Cowles Spcrrv, lenrdio· uma única fi- Hnrtok (Hnngr-i.a) e Daruis :\Iilha'll,d
'-lha. Darnu nis Sava-e Sprague. Críti- (Frunça ), da "Arnericum Hi stor'i

ca I ASIS()c'ia t i cn ", 'e ti a H_M'erdt;'a'ev'ul
Academv". !'� colaborador do "New
York Times", "New York Herald
Tnibunc", "Survev Gr.sph ic ". "�111-
siea,l Quurtet-lv", etc.
Esiú pr.epa'l'a'nd.(J os seguhn.tes ]i

vr-os : "Jefferson e a Li'berd adr-".
HA Busca da Relki'!iade", "Hi,slú

I ria da l\Iúsica Anset-icana" t' "Es
tudo sôbre Ia América Latina no
Século Dezessete".
Pertence aios seguintes clubes:

Hurvard, Ccnturv Association, Cl i
fee House e Grulser-, todos d'a ('ida
de de Nova York. Hesixlê nc ia : Was
h i1ugl(),Il, Cnnmecti cut. Escri.tó r.i o :

Bibldoteca Públ.ica dr Nl(wa York,
Nova. York,

() Prof. Car-íeton Spruguc S,m i.th
c-nconbru-se, d.es,rJ;c março último,
lJO Brrnsi.l, sendo csnerarlo, hoje,
em Fllniri.ail.lóp (}1ils. '011 d·e real i�wrú
uma irnportantc conferênc-ia. cujo
If'111<1 anunciar-emos opot-tun a.men
te. hem corno a da,ta e '0' local em

que scrú efetuada,

\
Antecilwrta.JlI<t'I1'''. desejamos ao

'-�o musical d�) "_!3os[OJI1 'fl.a.nscri'Pt.", i,l�l's'tre visitante, feliz estada qntre
unpor tant e o rgao <1'1" Boston. Mas- nos. �I""u,, - p,op,"aod,

sachusotls
'

0\)22-21\); [l['ofess{Jr de --------------- ,--..::�========================�--
'hisl'úrin na

Ulli.\'eT\Si<lHde (.1,1' Culurn- CARTAZES DO DIA
U ISS Ahia (1!l31-35); chefe da Divisão de P'.

}.lúsÍl'a da Bi'bl,iotcc:J Ptrbl.ic-a de .

Francisco Freitas. MariaNova York, d,e's,rle 1!)31. Hea,li7,ou Freitas, Décio Freitas e

�onrereJ1'CiH'S em H):�I\, na -Lehmd HOJE 2a.teira HOJE Dilco Freitas, convidam
Stanrol]'(l Un i vensit y ". Professor d.e aos seus parentes e pesso
musica ,d,a L'níversidadc de Xova CINE ODEON as conhecidas para aSllis-
York dl's·d l' J !)2�}. l}el'l'g"aóo d (JS Es- « ) tirem à missa que por alma de
tad'Üs Unidos ao Cungr.psso Ln l cr- sua inesquecível filha e irmã DIL·
Jl,anona! de Música de Praga. A's 7,30 horas ZA FREITAS, mondam rezar ama-

lthC'cn,s]oY<l(jluia. 19:�(j; pré'.s-iclClllc' nhã terça-feiro na Igreja de Santo
d(J ('()111I' l(" (Il' 'll'I"I',,, (1 ]� '1" Betty Grable e Robert Young no tecnicolor, que é um mágico A tA' , 7 h• " I" ,_a () �·scr.ll·Ol'IU n onlo, as ora.
d'l) CoonJ.cnador ri .. ASS'llltllos 1'111['1'- espetáculo com todas as côres do «arco·íris>,; Antecipam seus agradecimentos
AI!llP!';C,IllOS 0!)'iO-41); sóc.io da R R It a todos que compareceram a êsse
".�lllsie Librar)' .!\,sIsoeiatiol1" (:])re- OS3, a evo osa ato religioso.
s�d('n:he 193(j-31i), Sociedade �rlJ:sical
AlllerÍrC'ann (pl'l'si.dé'nle 1939-40), A MÃO.GRANDEZA DO HOMEM (Nac" Coop.)Ph; :vIu AJ],pha Si,nfonin. Dcf,eg<t<!o CANADA' E O IMPERIO (Taprle Mágico)1�()1'� l'-:l lne.r·i l' a,no 11 () (�o II �TeSS'(; li a
SO(�I('.dadl' I,nlcl·JlI<]('.ional d.c �Iús;('a. Preços Cr$ 4,00, 3,00 e 1,00 • Imp. 14 anos».

l'e<lllizado elll Bar("el!)lla. Espanh.l.
.

lh'alizoll ('studos l'spec.iais de mú
Sica na Fra'IH:<I. Freqlleuloll diY('r
�()S Cllrsus da l'ni\·ersi.da<!e de Poi
{,ilcr..s l' do C('nll'o de Es,llldols IJisló
ricos. <l'e �kli(!l'i d. ",i ajou. em I H40.
�or d,i"cl'sOS [la.Í'.s·es da AlllPl'ic:! La
lJ:na, ('()lllO l'C'pl'l'sl'lllanle dn "AI11('- Ele tinha tim
rl'1,c'a'll CouHriq 01' Lrarne<! So(:;('
·tie,�", esllllda'll,do a cullura Tlllls·i{'al
(1c !) paí.sps. Xes's:: o('a:siúo, <lUI·';!,nl('
li Sllla p('rlllilllt�l1-Cia no Brasil, reali
ZOu ('·()llt'ere.n(;<Íws na Ra·hia. no Rio
de .fa'nl'iro e ('111 Súo Paulo.
Em l!l-tO, (\111 "i�iln ao �Iéxico. a

('?n\';le (hl OrquP'i<II':J Sinfônica :\'n
<.''IOnal, n'al;zoll lrh (;ont'erên'cias.
.�o� [JS il'llspjeios f[('s,�a orga,ll:;zaçiio,
lin'tJ·[111Ja.da s "Hislú1�;a da ::\fÚls.i!'ll
Sinftmil',l na.s AlT'Il'ri'{·a-s". Ne'ssc
ano, Plll 1l108S() pais, 1'l'a'lizOll, ,1Í:nda,

_ ('()nfcr<�nci:ls na "Associacão Rrasi·
lej,l'i\' ele Ef]u('ação", no '''Iu'sl';lnto

Ontem, no Rio. com C1 realiza
ção da primeira partida da sél'ie
da melhor de quatro, iniciou-se a

decisão do Compeono to Brasileiro
de Futeból entre as seleções ca

rioca e paulista •

O jôqo terminou empatado por
1 a l, tendo rendido à hilheteria
200.167 cruzeiros.

.

O qoal carioca foi marcado por

I Pedro Amorim, aos 37 minutos do
primeiro tempo; o dos paulistns.
por Lima. quasi ao fim do mesmo

período.
No segundo tempo, Zéze Procó

pio e Djalma desentenderam·se,
sendo expulsos do g>:'amoJo.
Quarta-feira, no Rio, realizar

se.á a 28• partida
Os dois últimos jogos dar.se·ão,

em S. Paulo, nos dias 10 e 14 do
corrente,

Box
Montevidéu, 4 (D. P.) O Bu

reau da Confederação Latino
Americano de Box informou
que no dia 5 de janeiro terá
início o 18° certame sul-ame
rtcano, ao qual comparecerão
representantes do Chile, Perú
e Argentina. Extra orícíalmen
te se sabe que o Paraguai, Bo
lívia .� Equador participarão
do torneio. O Brasil informou
que não estará presente.

Brasil-Venezuela
Caracas, 4 (D. P.) - Numa

entrevista ao "El Tiempo", o

sr. Milton Trindade, diretor do
Bureau Comercial do Oovêruo
Brasileiro, em Caracas, decla
rou que o BrasH e a Venezue
J.a colaboram, em pl-ena guerta,
em favor de seu intercâmbio
conrel'cial, acrescentando que
o Brasil não pode ser cataloga
dü entre os países que tentam
invadi]' o mercado venezuela
no. Trinda,de indicou que seu

país apenas se limita a satis
fazer na medida do possível o

acôl'do na-s presentes circuns
tâ.ncias de emergência e parte
dos pedidos que fonnula.m ('0-

l1lmciantesi yrenezuelanos, 'aliás,
feitos em escala sempre eres

eelnte.

O proprietário do SALÃO' RECORD avisa à sua

dis 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, no Praça
15 de Novembro - Telefone, 1696,

.I .a __
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I

�Os Brasileiros e a Política de Bôa Vizinhança I
Filadélfia - novembro -, cinco centavos) não são mais

I
i o os brasileiros aprendem in

(Serviço especial da Intel'-I mistérios para êles. E

duran-I glês
com o professor e lucram

Americana) -- Um comtíngente 11e as aulas os marinheiros com o inglês talado na classe,
de marinh eiras brasileiros

su-1
sa udosos da pá! ria, sobretudo êles servessem também como

�)iu a Broad 8tl'eet à noitinha, �)ela falta rle gente falando .0 I dictonártos e gramáticas am

rumo à Standard Eveníng idioma seu, sentem-se mais bulantss, dando os SignifiCa-IHigh 8choo] para tomar part.e ' confortados com os outros es-I dos mais dítícets, expressões ] '

.numa classe de língua portu-I' Ludantes. coloquiais e esclarecendo de-I
guesa. Em alguns aspectos, a sala talhes ele pronuncia Idas pala-
Êles conhecem todas as 1'€S- de aula dá a impressão de vras portuguesas.

postas ·e111 português, pois esta "servíce clube" para nossos Uma das necessidades maio
-é a sua língua nativa. F'requen- vizimhos sul-americanos. Seu res elos elementos elas fôrças
tam a classe para aprender in-I'idioma. para êle é um "handí- armadas do Brasil na sua

·glês elos outros estudamt.es. cap
" pois é entendido por mui- aprendizagem de inglês é a

Depois de algumas semanas to pouca gente em Filade1fia. obtenção de completo rendi
no edifício da Benjamim Fran- Os marinheiros vão com menta nos cursos espectais que
klin High Schocl êles não ti- muita satisfação para as aulas, estão recebendo na construção
veram drtlculdades para per- pois lá encontram várias mo-I de navios e antros detalhes. Os
guntar e responder as pergun- ças ansiosas para entabo1ar oficiais brasileiros tomam pro
tas médias de que alguem lle- conversação. Não interessa

I
fes.sores panticulares para a-.

cessíta para andar numa cida- qual seja o tópico da discus- perteiçoarnento Ido seu inglês.!
de estranha. Nossos "pennies" são. pois o objetivo é aprender f Os cursos noturnos são de
(centavos), "nickels" (cinco a falar português. I grande alcance para os alista-'
centavos), "dimes " (dez cen- A política de Bôa Vtztuhan-. dos que não podem tomar pro-

I

tavos) e "quarters " (vinte e ça é posta em prática. Enquan-. tessores 'partieulal'es.

I
I

Rua Conselheiro Mafra. 17 II
������iQ2-���·-·�----�--·--·I!Novo emprêgo

do café I
I Nova York (Inter-Ameri-:
!cana) - O govêrno brasileiro

� I
está vivamente interessado no

,
1 h d

.

t
. , i\NídS PARA CRUZ V1<JR:\llJJI,HA E 1<JNFERMEIRi\S

f I ��:���f�io:������d�:�i�� : r.; SC

tlCeSIAadSOl1Â s8firivrarA -SuroÊe Ii
-

+$ i�'J,OO

I
t um método de extrair do café A CASA DOS 130"1S HlêLOGlOS

l não só a cafeina, oleo e taní-. SEMINÁRIO, 131 e 135 - SÃO PAULO
.

I no, mas também óleo lubrrfí-] J�FAllL\R.()()�I,H-S.PAULO
g cante, diferentes espécies de' PAIL\ AS CO:\:IP1L\S NO lX'l'm�JOR, SmYA�I·S}<i no RJ<m:\fBü!.so I'Of>'TAI,

r fenol e gás hidrogênio. Uma i -
.. ----."-----..-------------

informação do Bureau de Co- 'I ARTIGOS PARA SORVETERIASmércío do Br�sil r�vela qu.e ,

uma companhia sueca adquí-: CONFEITARIAS E BARES
riu a patente desse método e i
instalou um laboratório que \
está produzindo resultados I
extremamente satisfatórios.

III Segundo declaração do nu-
reau Comercial do Brasil, o

i novo método consiste na !l1is-1
I tura do café moido, do qual já 'II se extraiu a cafeína, com o

I produzido de calcio e dois ca- i
'; talízadores. Os gases dessa ·1'mistura, aquecida num forno
a cêrca de 500 gráus, passam Iatravés de condensadores que I
separam os diferentes mate
riais. Afirma-se que 5000 li
bras de café podem produzir ....
53 libras de cafeina,. 520 E-·············..······················..··········
bras de oleo, 88 libras de tan:i-

no, 226 libras de acetona, 97
libras de alcool metílico, 53 d(�

fenol, 367 libras de oleo crú,
'671 libras de oleo lubrificante,
amonia e entre 400 e 500 me··

tros cúbicos de hidrogênio. O
gás pode ser usado p,aI:'a for-I
necer o vapor necessano ao

Iprocesso, reduzindo assim as

I de�pesas 'de produção. O. olco I

I cru alcança desde as maIS le-Ives às mais pesadas

variccta-Ides e pode ser usado em au

tomóveis ou aviões. Conside-
rando-se que a produção bra
sileira de café ás vezes é tão

superior ao consumo, que os

brasileiros se vem obrigados a

queimar caf� como combustí
vel, o seu int�l'êsse pelo méto
do descoberto pelo inventor

Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA
suéco e bastante compreensi
vel.

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL Ê provável, no entanto, que I

I ESCRITÓRIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8 (esquina o coàdor, mais do que a retor-
I ta do químico, continuará a

I Felipe Schmidt). C. POSTAL: 140. I ser o maior consumidor da TU-

... biacea brasileira.

.......................................mDB=-EU�._r&·7.wm..W� UBm;;;;;;;;;�

Para 03 FESTAS DE FIM DE ANO, a

CASA PERRONE
oferece à sua distinta freguesia o desconto de I o (X· em tôdas as

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

mês de dezembro. Ótima oportunidade para adquirir os mais
modernos modelos de calçado para homens, senhoras e cr ianç as ,

além de camisas, pi j arnes, etc.

I
I
t
I
!

. ...

SIRVAM-SE DO REEMBOLSO POSTAL!

CASA BORBA

.\:\1·;1:-; ll]<; OLI{Ü 1)[·;
LI·,l, l;;;TILO :\WDEH·
SO I'..\.Jt.\. T(lUAS 1\S

PllOVls::;õrês.

"',. B. - o .... pedidos c1J
In'("> ,'()I. (11I(:_) uc: ...:711 se r

1'. '.... ,1(;J'11 't�lLlJrpe'Jltl'
�r 1";ú) (''.t:l'uta 'o{ .... l, .... (... 111( �

le qUdlc/Uel (lC':....JH..·:;�l ex
u:a.

S I 1: v .\ " . S E I) I P

nl'�t1��lnOJJSO t-os'r u.,'

o Iéco dos retalhos!
AMIGOS! A vida está dirícit , mormente

no que diz respeito ao vestuário. Para suwvizá
la, já foi inaugurada na rua Padre Migue
Irnho , 25. no «Edifício D. Joaquim", p óxirno
ao cinema Roxy , a Casa Borba, que está apta
a vender tecidos de algodão, em retalhos, ao

alcance de qualquer algibeira.
Linon estampado mt.
Voil rnt ,

Chitas de 2 50

I

.3,70
3,60
2.80a

Luiz ines em côres, artigo bom mt. 3,70
Cretones' M 2,40 lar g. mt. 16,00

" l> 1,4J » mt. 1 ''::,00

Atoalhados (em peça) mt. : 2,00
Cortes d- brim par a calças, bom 6,00
Terno, 8 If) 1 -inh :i;d 23,00

» ue linho 22.00

Roupas para meninos e grande qfJan�JdH'
de de enxovais para batizados, a preç)s nunca

vistos,

CASA BORBA

Fixe bem este nome quando precisar de móveis:

FABRICA DE MÓVEIS "BRASIL"
Esta modelar Organização de mbveis e tapeçarias
está aparelhada para mohiliar seu lar com pouco
dinheit·o. Peça por carta um catálogo. Despacha.
mos e engraJal110S gratuilanlcute para o interior.

I s. BECAK
NOVO PROPRIETARIO - NOVA ORGANIZAÇAo

Avenidot Celso Ciarcio1, 174 - Fone: 2·8635 - sJJ) PAULO

�--------..----..------------....--....--------�------�

A�1VOGA]JOS

(JS .\:'-1):;[8 \'f;M .JUN·lOS
(O\J E:L[';C; A.�.1'E'"

ESTOJOS.

I

ANÉIS E PREÇOS: 1.0 do des. 2.° do des. 3.° do des.

Cd� (:'ei"oC!e uno.oo (�'csd<e G50,oo {}esde 6:íO.oo>
Cr-S t!·L':'>(! �:> 7::'0,0-0 desll e 750,00 (:esc1� 7.:"iO.I)0'
('l'S d'ef.'c1c j ,�l)O.O(} desde 1.�{}0,oo desdE' J .200.""

4.0 do des 6.° do des. 7,0 (Música)

c.s fle3(it' '(lO.ou ('{.e.sr1re ;,00,00 desrl« 5;�O,no
CJ'S ll'c"'.c>cl-c íSO,OO desde eoo.oo de"tIe 750eu
CrS desi..lp· 1,:300,1)0 desde 900,00 t1e",�le 1AOC},()']

Corri 2 sHf:ra·:-; hl'i,_UW:3H
Com 2 t:iutlnanl:es "

I. :(11) '2. iJr! .. .han i es "

Com �'a:f!rras branc-as .'

Com (HanlClnte.'�
Com h,.ilh:JJllÜ.1S .

5.0 do desenho: desde Cr$ 650.00

Sorvetinas • livros de Receitas de Sorvetes

Colheres Automáticas .. Essências de Frlltas

Taças e Copos • Pazmhas e Palitos

Termómetros • Coco e Frutas

1> CARMO GRAZIOSI & elA. LTOA. -:t

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

Sc;h H <li,t'e<;íio <'Iinica do

tllod'eJ'U<:t e confol'L'l\'eL situl:tda em apruzív'el chácat'(i ('Onl
esp10nuida vi....;ta piJra o 'nlUlr,

E:\{'("h'l1tC lOl:al para ('ura d(:' "('poU:--:ü, �\gll'a rrj,a e quente

.\I'AREr,H.UJEYI'O C0111'1.1-)'I'O E .�l!)l)l�l::-; iSSnJO .I'_� R.\ '1'1{.�'J'.UII':N'I'O

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curfas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.

Apa'ltamel1tos de luxo com- banheiro
Apartamentos de la classe , .

Quartos de 2a classe .,..... ,. ..

Quartos com du,as camas . , .

Cr$ 50,00 diário
Cr$ 30,00
Cr$ 20,00
Cr$ 15,00 p/pess.oa.

l'{ECÇAO ])J� ll'L\ 'FEHNInAnE
Partos com permanência de ] O dias em Apartamento de
la classe, inelusive sala de operações, com parteira da

C'as8. de Saúde Cr$ 400,00.

}'LOUIA.XÚ}'OL IS
Largo São Sebastião �o-- Telefo.ne: 1.153

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.,_

i) eSTADO-Segunda-feira, 4 d. Dezembro d. 1944
------------------------------------------�

5

.,f��ll�F�;:Produto científico poro embelezar os seios
Hormo Vivos 11.· 1 pato os ....108 pequenos ou Ilocidos
Hormo Vh'OB n.· 2 para 08 seios �andes, volumoso •.
Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta confiança.
j_. _ PIodcmopolja nu Pum_i•• lIIfo.len.. ,

If..uliveira e da Pt. - Em Blumenau: FarmlJlc;a.
s.nit.II _ Odin - Em Jtajaí: F",znacia San'"
r.,.••;nh•.

Elogios à
«(SiderCugica 1)

Rio, 2 (A. N.) - O sr, Mer
Um Sheik, a cujo cargo está a

construção da usina de aco I

"Geneva" em Prova, Estado de IUtah, Estados Unidos, esteve
em visita a Volta Redonda,

lacompanhado do sr. Antônio
Cassal, residente nesta capi
tal. A "Geneva" é uma usina
integral de aço e foi construi
da para o govêrno americano

pela United-States Steel, ten
do seu custo atingido a soma

de 200 milhões de dólares. Eis
porque a opmiao do ilustre
técnico americano se reveste
de particular autoridade, ao
descrever o que viu em Volta
Redonda, tanto mais pela es

pontaneidade com que o fez.
O sr. Merlim Sheik ao falar
a um representante da AN,
disse-lhe: "Acabo de ver algo
que merece elogio público. Vou
dizê-lo por escrito". E, toman
do do papel, escreveu: "Sei,
por dever do ofício, o que é
construir uma usina. Daí, a

minha forte impressão pelo
enorme volume de trabalho
cumprido neste empreendi
mento sob as tremendas!
dificuldades impostas pela I
guerra. A Companhia Side-Irúrgíca Nacional é digna dos • De aplicação facílima e secagem rápida,
mais altos louvores, por esta CUTEX lhe pede apenas alguns minutos para
realização, pois mesmo em h1 e dar satisfação permsncnte ! ...tempos normais, uma obra de
tal vulto representa trabalho Escolha entre as lindas e originais
hercúleo. Evidencia-se, na ex- criações CUTEX o colorido que melhor condiz
tenção do planejamento, os com a graça e a fidalguia de suas mãos. J

estudos prévios devotados a I
cada detalhe da construção,

E depois ... domine com CUTEX! i
desde a disposição das maté- Irias primas requeridas na

I E SMA LT E

I
produção do aço, até o mais
íntimo detalhe de confôrto 6'UTpropiciado aos trabalhadores. ....., �X I'Este empreendimento, sem dú-
vida alguma, terá efeitos de O Esmalte Mais Popular em Todo o Mundo I I
alta sígnírícação na vida in-I I
dustrial do país. Executado I

� _

d dl que esteja completamente, o

O la Brasil terá galgado um degráu
I'na sua carreira de nacão in- Walter Lange e Senhora Viuva Ana dos Anjos

SANTA BARBARA. VIRGEM dustríal". E, ao despedir-se, comunicam 0011 parentes e I participa aOIl parentes e

E MARTIR acrescentou o sr. Sheik: "Que- pessoall amigas que seu filho I pessoas de suas relações que
Era esta Banto natural de Nico- ro dizer ainda uma palavra WALTER contratou casamen- sua filha LUCY contratou

media. na Brtírria , Um de seus sôbre O homem que comanda to com o srito. I casamento corn o sr ,

mestres falou-lhe de um sabio a construção da usina, o coro- Lucy dos Anjos Walter Longe ]'r.
cristão de nome Origenes. Dirigiu- t
se a êle e recebeu do celebre dou- nel Macedo Soares. Conversei

I f I

j tor intrução religiosa e o batismo. longamente com êle. Causa- WALTER e LUCY I IBárbara levou a sério sua reliqião ra-me uma grande admiração I confirmam , I, etocoCnoSmOgrol_ust�ua �irgindade f<1 Cris a atualidade e a profundeza _ _

I
' <J nao se con ormou .

téI e�tretonto .. o pai da santa. que! de seus .col}heclmb�nt:os.. ecm- I Florianópolis, 2S de novembro de 1944

I tinha em

V1S.
ta um bom cosornen- COSo O governo rasíleíro

en-,l
to. Experimentou todos os meios tregou a obra a um homem

.
para ganho!' fi moça para ,p.llS que sabe o que faz. A Side- v...........•.........·.-.·....•..·_....•...._............•..• ..-..• ·.-..·_.·....................-.·........• --."......._

p lcmoa. Quando estcl mostrou de;; ,'".' �
-

t ".di)
"

pr�zo aos,idolos. a pai enfurecido �lü��v,� nao em segre os pa- .

COr�iPANIDA '�ALiA.NÇA DA GAiA� �
qurs mata-Ia com a espada. Bdr- Ia. ele , �
boro fugiu. Mas, (1 pai perseguiu- fundada em 1870 -- Sêde ; 8 A I A J;
� e maltrato�-a de ta.! forma, que

- ---

INCENDIOS E TRANSPOR'fES >
Julgou que la morrer; Vendo-a

GRATISI
,.

\
sobreviver, arrastou a 0.0 tribunal

• peça este livro Cift'as do balanço de 194:;:

I
do governador acusando-a. de ser Capital e r-eaerv'as , Cr$ 74.Gl7.035,30

���:�:o ��p�� ::oq�!r�t�d:�·fe�:�� I I O�;:�:;�;.-G:;� �E���b:l:i����: :
: : : : : : : : : • : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ��:: 5':�:::��:�1�:��

prisão e outros máus tratos, E co. E REMÉDIOS Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$ 8ti.r,Z!U:!lS,flo

mo ainda não se conseguisse que Responsabilídades ................•......•......... Cr$ 76.736A01.aOO,20 '

ela abjurasse a Cristo, foi coride
nada a ser degolada. O próprio
pai se incumbiu da execução. Com
vinte anos de idade. santa Bárbo·
ra recebeu a duplo coroa de vir'
gem e de martir. E' elo padroeira
dos artilheiros e dos bombeiros.

ENVIE UtI CRUZEI'o EM SELOS PARA O PORTE POSTl[

UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS LTOA
c,POSlott,.1+ ......BOTlcAaA� 'ST. ,.PAULO

I____ o

que estará ausente Quem sonegar tnformaçõee 1 p.... 1
I

o. té 20 dêste mês
I

catíatiea Militar, trabalha em pról

\dI! país inimigo. E. nesse tuo,
Comprar na CASA MISCE- ..: sera julgado. militarmente. eom.

LANEA é qqoer economizar, 5 V. alto Inlmitro ..... R,.,."n (o. R M.)

ANIVliJRSARIOS

Comemora hoje o seu natalício
o sr. major Antônio Martins dos
,'Santos, distinta. figura do nossa

Fôrça Policial.

A srita. Marina Pereira feilteja
hoje seu aniversário.

- I
Foz anos hoje o sr. dr.

OSInundojVieira Dutra.

NOIVADOS
Com a gentil srita. Lucí. filha

.da sra viuva Ana dos Anjos, con

tratou casamento o sr. Válter Lon
ge Júnior, funcionário do Carlos

. Hoepcke e Intustria e Comério S.A.

VlaJante8t
Para o Rio de Janeiro, donde re·

-gressará Q 20 do corrente, seguiu
'.,ontem o sr . dr. Aurélio Rotolo.

MAl LLOT

1f{IIIEH
=QUAll DADE
Aceitamos encomendas

AGÊNCIA:
Rua Padre Miguelinho, 23

FLORIANÓPOLIS

, '0 PRECEITO DO DIA

Os óculos são vidros de aumento

(lentes) que se usam para corrigir
defeitos de visão O tipo de lentes

.

vario. com a correcão a fazer. O
Uso de óculos inad-;"quados agravo
-o defeito que se quer corrrqrr e

pode trazer outros. Ao oculista.
unicamente, cabe indicar os óculos
de que o indivíduo precisa.
Só use óculos que lhe tenham

lido receitados por um médico
Oculista. SNES.

A Sesta não é
Hábito de
Preguiçosos

•

Os médicos concordam em que
a sesta pode reduzir a pressão
arterial, repousando o coração.
Napoleão, Teodoro Roosevelt
e Churchill aprenderam a em

pregar êste método facílimo
para dominar a fadiga e aumen

tar a capacidade de trabalho.
E, mais:
Um médico salvou o BrasH
A história de Oswaldo Cruz,
o grande brasileiro que livrou
o Brasil da peste bubônica e

da fébre amarela. Pág. 1.

. .. e na admiração de todos!

DlRETVftE8: - Dr. P&m!Uo <l'Ultra f'retre d. carYalho, Dr. FrancJAco
de 811 e An1810 Ma880lT1i.

Agências e BUHgeDC1u em todo o terrltór10 nacional. - 8ucurlllLl no

Uruguál. Reguladores de a'f'ariu nu prl.nclpala cidade. da .&.m6rlca, Euro'pa
• Á.tl'lca '

I
I

I
!
)
,

Como se utíllzam as armas do
inimigo - Interessantíssima
descrição de como os aliados
estão usando contra japoneses
e alemães suas próprias inven
ções. Como age, nas frentes de
batalha, um grupo de detetives
especializados, para apreender
as armas do inimigo e conhe
cer-lhes o segrêdo. Pág. 59.
Não deixe de ler êstes e

outros 25 notáveis artigos no
número de

",PARTAOIUroG OEOI'o'U16A(ÃO

�... ,.,

SELEÇÕES de NOVEMBRO
Condensado para poupar tempo!

Acaba de sair
Custa Cr.$3,OO

AGENTE EM J.4'LORIANóPOLllS
C AMP O 8 L O B O & C I A. - Rua Felipe Scbmtdt, 11. I'
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr.

HALIANCA"lSUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARAO, ITAJA1, BLUME
NAU. BRUSQUE. LAGES E RIO DO SUL

_- -."... ..".,._...� - ._..,.�..,.,..,,�� -__-,- .._ _- -_- -_ �

ESPERANÇA
A SUA FAlMAelA

a... Cauelheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.GO
E.tre,a • domitiU.

FARMACIA

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, morins e aviamentos

para alfaiütes. 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" chama a atenção dos

visita antes de efetuo rem suas compras. MATRIZ em

Hepresentanie Geral no Brasil:
lo't:RNANDO CHINAGLlA

Rucl do Itosãrío, 55-A - 2.0 andar - Riu

/ .,.�

santo

Dr. ROTOlO
seus clientesavisa a

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 o ESTADO - Segunda-feira, 4 \1. Dezembro de '�44
-------------------------- _._._ -- -------------._.- --_._---......_._------------------

Empresa «Líder» Construtora Ltda.
Em Combinação com o Banco Cruzeiro do 'Sul'

SIA São Paulo
MATRIZ: Rua São Bento, 45 São Paulo

Resultado Oficial do Sorteio do dia Novembro de 19441Série C
Cr$ 100.000,00
Cr$ 25.000,00
c.s 25.000,(,0
c-s 250'10,00
Cr$ 25.000,00
c. $ 60.000,00
Cr$ 50 OnO,ao
Cr$ lCO 00'\00
c-s 50'1.000,00
C"$ 500 000 0'-'

Telefone, 3-325S··Fone, 938

29 de

10.
2".
3°.
4°.
6"�
100

1000
10000

100000
100000

Prêmio - T'itulo n 567215 - Uma construção de
" 812403 - Idem} idem
.. 455977 _. Idem, idem
" 535497 - Idem, idem
(> 720163 - Idem, idem

Os titulas com o final 7215 (milhares)
" " """ 2lS (centenas)
" " "" 15 (deae n e sj
Aos titulas cujo algarismo í i n a

Í

for 5
Aos titulos cujo algarrsmo final t o r 5

'e

"

"

"

prêmios
"

,<

a Cr$
a Cr$
a c.s
el$
CI.))

60(),o�
5000
10,00
5 00

5,00

Total dos prêmios nesta sér i e Cr$ 1.410.000,00

L° Prêmio Titulo n ,? 52074 - Uma construção de
2.° 62074 - Um terreno de

3.° " "72074 - Um terreno de
4,0 "82074 - Um terreno de
5.° ., " 92074 - Um terreno de
10 Prêmios - Os títulos com o final n." 2074 (Milhares)
100" " 074 (Centenas)
120 " " " " 52074 (Invertido
240

" " 2074 (Lnve: t ido
1000 74 (Dezena)

10000 7 (Final)

Total dos prêmios distribuidos em cada série

Série A Série B
Cr. $30.000,00 Cr. $ 50.000,00
c-. $ 5.000,00 Cr. $ 10.000,00
Cr. s 3.000,00 Cr. $ 5.000,00
Cr. $ 1.500,00 Cr. $ 5.000.00
c-. $ 1 500,00 Cr. $ 5.000,00
Cr. $ S.OOO,OO c-, $ 7.000,00
c-. $10000.00 Cr. $ 2000000
Cr. $12.000.00 c-. $ 24.000,0(,;
Cr. $12.00000 Cr. $ 24.000,00
c-. $10.000,00 c-. $ 20.000,00
Cr. $ 50.000,00 Cr , $100.000,00
c.. $140.000,00 Cr. 270.000,00

a) ROGERIO AGUIRRE (a) ANTÔNIO MUNHOZ Dr. F. da Gama Cerqueira
Gerente geral Dir-aupermten h nte Inspetor Federal de Sorteios IO prõximo sorteio será realizadO a 30 de Dezembro de 1944

Escritório da Líder e Ciabinete Dentário: Rua Vítor Meireles, 18 (sobrado).
ATENÇÃO: Precisa-se de corretores. ·Tratar no enderêço supra. das 14 às 16 horas,

A Em presa dispõe de pessôa competente para executar qualquer trabalho e prestar in'
formações sôbre as Leis Trabalhistas como se i a rn: Registros de Empregados. Quadros de ho
r ár io s etc, a quem estiver com seus títulos em dia ou quiser adquirir títulos da mesma. Tra
tar das lo às 12 horas e das 14 às 16 horas.

-----_.--�_._ .. '" .._�--=======-===._=.,====-

IResidências
earíeeas
Rio, 2 (A. N.) -Sob o títu

lo "Casas proletárias", o ma

tutino "Correio da Manhã"

publica o seguinte tópico:
"Nossa cidade está necessitan
do de habitações, não sómen
te em face do crescimento da

população carioca, como de
vários fatores condicionados
à guerra atual. Por êsse moti

vo, merecem todos os aplau
sos as iniciativas públicas e

privadas no sentido de dotar o

Rio de Janeiro de novas habi

tações, sobretudo para as

classes menos tavorecídas. Es

tá, nesse caso, a deliberação
tomada pelo diretor da Cen
traí do Brasil, que acaba de
assinar contrato com a Caixa
Econômica para o financia
mento da construcão de mil
casas destinadas' aos funcio
nários e empregados daquela
ferrovia. O empreendimento
custará 15 milhões de cruzei-

1'0s' que serão resgatados no

prazo de 20 anos, com juros
de 8 (;_ anuais, pagos por tri
mestre vencido. Serão cons

truidos três tipos de casas re

sidênciaís, cujo aluguel será,
em média, de 150 cruzeiros.

Para a viuva
Bevilaequa
Rio, 1 (E.) - Na última

reunião do Instituto da Ordem
dos Advogados, o conselheiro
Adernar Piedade apresentou
uma proposta, com o objetivo
de ser solicitada ás autorida
des competentes, a instituição
de uma pensão vitalícia con

digna á família do grande ju
risconsulto brasileiro, Clovis

Bevílaqua, morto recentemen
te.
A proposta, que foi aprova

da unanimemente, previa ain
da a aquisição da casa da rua

Barão de Mesquita, afim de
ser oferecida à víuva Clovis
Bevilaqua.

,

FILHA I MAE , AVO I
-

Todas deve'm usar a

am;l·CSliS'lãB
(OU REGULADOR VIEIRA:

A MULHER EVITARA DORES

Alivia as Cólicas Uterinas
Empr-ega-se com vantaz-mpa

ta combater 8S irregularidade"
das fllnçõelól perló dícas das se

í.Jhvf!:;.t'i É calmante e regulador
dessas funções.
FLUXtl-SEDATINA, pela sua

comprovada eficácia, é muito re

ceitada. Deve ser usada com

confiança_

IFLUXO-SEDATINA encontra-se
em toda parte.

���

LJ...C.•••H..&. ti. 17. D& ta""

IMPORTADORA « AVA·RÃDIOS"
S. Paulo - Largo Sta. Cecilia, 34

Caixa Postal 4063
6, 7 e 8 válvulas, tôdas as ondas,
preços da fábrica. Peça catálogo.

GRiPE o TOSSE o BRONQUíTE

2'IOllUTOS
que se recomendam pela sua

ALTA QUALIDADE!

�
m�'fl,:�\ \,

TRANSFORMA S -u � (\
SOALHO NUM s )Pf:LH)

SODA CAUSTICA

��DOOíf
GRANULADA· CRISTAli
ZADA - MAXIMA PUREZA

* *

A VEND·A NAS PRINCIPAIS CASAS DO RAMO

Sub-Agente:
FELIPE JORGE

EcliFício la Porta - Florionopolis
Representante Geral para o Sul:

LUIZ DE FREITAS SANTOS
Caixa Postal, 330 - Curitiba

Av

I
De cons t ruçôo especial. •

FUNDIÇÃO DO BUGRE LTDA. I'D, Pedro I, l219 - Tel 3-0777 - SÃO PAULO.

LAVOURA DO LINHO
D�JSFIBhADE{RA «BUGRE»)

Instituto de Apos�ntadoria
dos COlnerciários

Deleqecíe de Santa

e Pensões

Catarina
EDITAL

Selos de Obrlga(ões de Guerra
A Delegacia do Instituto de Aposentadoria e Pen

sões dos Comerciários, no Estado de Sta. Catarina, tor
na publico, para conhecimento de todos os segurados e

empresas a ela Iílíados que:
Fica marcado o prazo a terminar em 31 de dezém

bro, iniciando-se a 4 do corrente, para que todos os por
tadores de mapas de selos de "Obrigações de Guerra"
os liquidem com este Instituto, trocando-os pelos títu
los definitivos.
Aos interessados, para completarem os seus mapas ou

para atenderem a descontos referentes ao mês de abril

p. p. será permitida, nos órgãos locais deste Instituto,
dentro daquele prazo, a venda de selos necessários, aos

empregadores, na forma das instruçôes em vigor e aos

empregados, mediante a apresentação do mapa a ser

completado.
Os empregadores que possuírem selos sem aplica

ção, deverão, no mesmo prazo, restituí-los aos orgãos lo
cais do Instituto, afim de serem indenizados dos respec
tivos valores, bastando, para isso, apresentá-lo com

uma nota em papel da firma, em tantas vias quantas
as exigidas normalmente para os pagamentos, citando
as quantidades, os valores dos selos e o total, e passan
do Q competente recibo.

Findo o prazo mencionado - 31-12-44 - o serviço
de "Obrigações de Guerra" será definitivamente encer

rado e os mapas e selos não recolhidos aos órgãos do
Instituto, ficarão considerados nulos e sem. qualquer
valor.

Na Tesouraria desta Delegacia: - Edifício São

Luiz, rua Felipe Schmidt, 37, serão feitas as operações
indicadas neste Edital, em horário especial, das 9 ás 11
horas da manhã, exceto aos sabados, - bem como nas

Agências do Interior do Estado (Joinville, Blumenau,
Laguna e Joaçaba), no horário habitual do expediente.

Florianópolis, 1-12-44.
Frank de Barros Monteiro

Delegado no Estado de Santa Catarina.

I

--..

·'F·lrÀ-lVrÃciA-.-·E-sPE
..

RA-NÇ-À----�'
40 Farmacê.t1co NILO LAUS
Boje • amaabl _., .... prelerNa

.........eloaau • ..vlUlCeIr.. - Homeopadu - r -

ArtIpe 411. IIorracha.

........... • ua.... 0........_ a. NCIII� ...... /\_ _ r '
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Natal ! . . . Não compre sem verificar' os preços
do grandioso Novo Sorfimento recebido pela I ALFAIATARIA

C a sa Ro fi a 11 o S i.e._;���,._J.�;.�r1no.

----------------------------------------------------------------------------1----------------------; �------------------__.

I Quer ves tir.s; com
conforto

e elegância?

estampados chineses próprios para modeles
«Madame Chiang-Kai-Chek»

Rodiers - Taletás - Organsa .. VllantnHg ,. Sedas em cortes - Gabardines
- Jerset aveludado para vestidos, em mnítas cõres .. Peter-eaes- Bôls8s

,

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

Preços exire:mamente

Rua Conselheiro Mafra 26

Apresentamos:

baixos

Telefone 1288--

Crédito Mútuo Predial
Propr1etarios - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO M� IOR CR s 6.250,00

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSFOROS.CALCIO

ETC;
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido.. Depauperado.,
E.got.dos, Anêmico., Mi••
qUI cri.m Migro., C,iançl'
uquíliell, receberão I toni-
fic.ção ger.1 do orglnismo

co.. o

SanguBool
Lte. D.N.S.P. rr 199, da 1921

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

----_ �

HOTEL DAS CALDAS DA IMPERATRIZ
VENDA DE MOVEIS

Jos sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consultório para a Rua Bue
nos Aires, .aZO - 10 andar
Rio de Janeiro, onde passa �
oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente
nome, idade, endereço e eri

velope se I ado para ares·

posta.

�os!�r�!��rádi�t�bre OS horrO���enro�mem!au�)J�
m

s";-;� e n o I
Iegrátíca (Por J. Champenois, apresentados como comunís- eram postos a funcionar para C O N TEM
correspondente do S. F. I. na tas, foram submetidos, antes que o barulho dos motores, jun
Rússia para, Interaliado) - de morrer, a tormentos íníma- to com o das músicas de dansa
Dezenas de milhares de france- gínáveís. Detalhes, revelados encobrissem o crepitar das me

.ses foram asfixiados, eletro- pelos jornalistas soviéticos, Eh- tralhadoras e os gritos dos as

cutados e incinerados no forno renburg; Simenov, Gobratov e sassinados. Eis como milhares
<la fábrica de cadáveres de �u- Krieger, que procederam a in- de franceses foram tratados.
blin. Suas roupas e objetos pes- quéritos locais e interrogaram Toda a população de Lublin
soais, cuidadosamente separa- testemunhas polonesas e car- assistiu a uma missa celebrada
dos e desinfetados com o mes- rascas alemães colhidos quasi pelo descanso da alma dos már
mo gás que antes servira ao em flagrante, ultrapassam ver- tires. Os soldados e civís polo
crime, foram enviados para a' dadeiramente em horror e sa- neses cobriram de flores as co

Alemanha e distribuídos a de- dismo tudo quanto até agora vas onde repousam seus restos
zenas de milhares de alemães: se soube. mortais e uma placa comemo

homens, mulheres e crianças, Quando se ouvia um fox-

',rativa
foi colocada numa das

que atualmente os usam. Cen- trott, podia-se afirmar que se paredes do sinistro acampa
terias de milhares de alemães estava realizando um novo ru- menta.
usam, hoje, os despojos de um

ser humano assassinado, fran-
cês grego, polonês, iugoslavo,
belga, holandês, checo ou so

viético.
Quando mais tarde - e isto

não deixará de acontecer - os

delegados alemães se apresen
tarem em Washington, Lon
dres e París afim de suplicar
abrandamento do castigo a ser

iní1igido à Alemanha e encon

trarem almas comovidas para
aderirem aos seus lamentos,
qualquer homem honesto pode
rá fazer cessar o escândalo,
perguntando ao delegado ale
mão:

"Desculpe, cavalheiro,
mas o senhor pode mostrar-nos
a etiqueta de seu paletó?"
Quando uma alemã chorar,

porque os Aliados hão de pre
ferir que as crianças dos países
mártires libertados sejam ser

vidas de leite antes dos peque
nos alemães, indague-se dessa
aenhora caridosa em que loja
de París terá comprado a linda
bolsa parisiense de onde retira
o lenço,

Essas dezenas de milhares de
franceses e francesas: - ju
deus, comunistas, condenados
políticos de todos os matizes,

-I
I

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

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

° PROPRIETÁRIO,

As anedotas e pIadas aparen
temente Ingênuas são grande.
armas de dessgregaçio mane·

Jadas pela "qulnta-colllna".

Dr. Guerreiro da
Fonseca
MÉDICO

LAVANDO-SE COM O SABAO

Agências e Representações ern Geral
Ma triz: Florianópolis
Rua João Pinto, n , 5
Caixa Postal. 37
Filial: Cresciúma

Rua Floriano Peixoto. sln (Edif.
à Próprio). Telegramas: "PRIMUS·

Agente. nos principais municipio.
do Estodc

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
CIA. WErrZEL INDUSTItIAL-JOIN,rILl�E (Marca

POUPA-SE DINHElRO E ABORRECI�fENrrOS

Reiniciará a clinica em

Florianópolis - Palhoça
e Sto. Amaro, em

Agos to de 1945

[Atualmente ;0 Rio de 10'1neiro em curso de especicdí-
zação sobre MOLÉSTIAS do
CORAÇÃO e dos VASOS]

Móveis
Comprar, vender ou alugar

.ó no

A SERVIDORA
[a maior organização no

llênero ne.ta capital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

José Victor Garcia
guarda-livros diplomado
encarrega·se de todos 06

serviços atinentes à con

tabilidade em gera].
Rua João Pinto. 5 - térreo

FLORIANÓPOLIS
30 v••30

I
Mecanógrafo, especialista em

consertos (serviços garanti-
das) de

Máquinas de escrever,
de calcular. de costura,

registradoras, etc.
Juntamente corn a "Oficina
Electro.Radio E N A L DA, M

Rua Cons. Mafra, 79

SerViços garantidos!

Avelino T. de
Oliveira

3017.-27

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

LOJA DAS CASEMIRAS

Os tecidos da Loja das Ca
semiras distinguem-se pela ori
ginal padronagem e pelos pre
ços excepcionais. Visite-a sem

compromisso, na rua Canso
I Mafra, SoA.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o CATARRO
PODE CAUSAR
ZUMBIDOS E

Os russos na
Hungria
Moscou, 3 (D. P.) - As fôr

ças do marechal Tolbukin
acabam de irromper nos arre
dores de Dombovar, na junção
ferroviária chave situada a 56
kms. a oeste do Danúbio. Ou
tras unidades em vigorosos
golpes ganham terreno na
marcha pela .posse das junções
ferroviárias e outros pontos
chaves, a despeito das estra
das estarem transformadas em

lamaçais e com obstáculos an

ti-tanques. Uma divisão fresca
de infantaria alemã foi com

pletamente esmagada, e vá
rias outras divisões motoriza
das, mecanizadas e da infan
taria germânica sofreram pe
sada derrota.
Moscou, 3 (D. P.) - No SE

tor de Miskoloc no noroéste da
Hungria onde se apoia o ex
tremo da linha de defesas ale
mãs, os russos continuam em
combates locais para reduzir
êsse bastião inimigo. A luta
se desenvolve ali sôbre uma

planície onde os germânicos
recorrem a todos os esforcas
para dominar os russos ou Í'e·
tardar a quéda de Miskolc. A
tomada de Miskolc precipitaria
a derrocada da linha gemia
no-húngara.
Moscou, 3 (D. P.) - O ma

rechal Stalin em ordem do dia
dirigida ao marechal Tolbu
min acaba de informar a qué
da das cidades hungaras de
Kasjosvar e Paks. Disso o ma- Carleira, erechal Stalin que essas con- não cartõesquístas são devidas às tropas Rio, 2 (A. N.) _ A partir deda terceira frente ucraniana, janeiro, tôda a população doque também conquistaram Rio receberá uma carteira deZekczed, Dombovar, grandes racionamento, ao invés decentros de comunicações e ím-

cartões. Cada folha da cartel-portantes baluartes de defesas, .

"

inimigas na Hungria. ra sera duma, cor diferente,
Moscou 3 (D P) _ O _ qu� represen�a.ra um gênero

.

' .. s r11S
racionado: lelt€ carne, açú-sos continuam avançando. :Von
cal' etc.

'

Hammer, o famoso comenta-
__

'

_rista da DNB, anuncia que os
soviéticos conseguiram alar
gar ainda sua já profunda pe
netração no setor de Pech e

Moanch, na Hungria. E ao nor
te desse área de penetração
conseguiram estabelecer uma
série de novas cabeças-de-pon-
te na margem oeste do Danú- LOJA DAS CASEMIRAS
bio. Se mantiverem o rítmo O mais completo estoque de
atual do seu avanço, os russos brins de linho e algodão po
alcançarão provavelmente nas dem ser encontrados, a preços
proximas 36 horas os hístó- convidativos, na Loja das Ca
ricos, campos de batalha da semiras, instalada na rua Cons.
chamada "porta da Austria" Mafra, 8-A.
à margem do lago Balaton, E' -------------------------;.�;;;;;-=========:::'IIalí que, segundo as previsões
dos estrategistas alemães será
'travada a "batalha. decisiva"
pela Europa central.

UM RE�DYo ����MINA O ICATARRO NASAL E ALIVIA O
ATURDIMENTO CATARRAL

São poucas as pessoas que dão
importância e tratam a afecção ca
tarral. Entretanto, a afecção catar
ral não é um mal passageiro, Se
não for tratada em tempo, ela pode
degenerar numa grave enfermida
de, destruindo o olfato, o paladar e,
paulatinamente, minar a sande ge
ral.

Se V. S. padece de catarro, não se
descuide. Compre um frasco de
PAHMINT e tome-o de acordo com
as instruções da sua bula.
Parmint tem demonstrado sua efi

cácia em muitos casos, porque sua
ação se exerce diretamente sobre o

sangue e sobre as membranas mu
cosas.
A volta da respiração fácil. da

agudeza de ouvido, o restabeleci
mento do olfato e do paladar e Te
vantar-se, pela manhã, com novas
energias e a garganta livre de ca
tarro - eis o que lhe proporciona
rá o tratamento com Parmint. Tor
ne sua vida mais aprazível, mais
alegre. Para seu próprio bem -

se sofre de catarro - comece, hoie,
o tratamento com Parmint,

CR$ 0,80
e n . DE CIGARROS

SOUZA CRUZ
Avançando
Kandy, Ceilão, 4 (D. P.) -

Tropas da 36° divisão britâ
nica consolidaram suas posi
ções ontem. Nontros setores,
continuaram igualmente os

avanços, enconerando forte re

sistência inimiga.
R I'

- Ontem, no trae oglO jeto do Palácio
à Confeitaria Chiquiahc, per
deu-se um relógio de ouro,
para senhorita. Será "ratificado
quem o entregar à Gerência do
"Café Rio Branco". 3 v .·1

CASA MISCELANEA, distri
buidora dos Rádios R. C. A
Victor, Vávulas e Discos.
Rua C' Mafra. 9
...... w -....,.....,. ........--.......-,..------••••..,

Limpando os
bolsóes *

•

para
. I;ral3
Cõres firmes,

•

----------------------------------------------------------------------.
U LTIMA H OR A \in��:í�7:0:�����!�: �: t�::�x:8����

sínodos dois policiais naquela ca'
O sr. Diego Martinez Bardos pitai.

declarou em Nova Iorque que, no *

dia 10 de janeiro próximo, será Segundo o serviço d irmrno r quêsproclamada a 38 República Espa- de imprensa, o cruzador alemão,nholo , pelas Côrtes que se reunirão «Leipzig» teria ido a pique, em,
na capital mexicana. consequência de uma colisão com*

o cruzador «Luetzov». num porto
Caíu o gabinete rumeno. O rei da Alemanha setentrional.

Miguel pediu ao gra1. Radescu que e

se encarregasse de organizar novo Ameaça agravar-se o cáos emministério. Atenas e outras cidades gregas,*
Bombardeiros brit&nicos escoltados

O «PravdalD, de Mascou. acusa o por caças realizaram um «vôo
gra1. Franco de ter enviado à Ale- psicológico» sôbre a capital.
manha 250 mil toneladas de gêne- ....... .. .. _-_ .... --.......- ......-_ .....-.-

ros alimentícios e milhares de ope·
rários. LOJA DAS CASEMIRAS

Houve ontem, nas ruas de Ate
nas. um tiroteio entre a Polícia e
numeroso grupo de manifestantes.

'"

A partir de 139 cruzeiros,
vendemos cortes de casemíras
em a nossa Loja, na rua Cons.
Mafra, 8-A.

París, 3 (D. P.) - O Primei
ro Exército Francês está lim
pando com pleno êxito os bol
sões alemãs ao longo da mar

gem ocidental do Reno, a nor
te de Basiléia.

Pela quarta vez em seis dias,
Super.Fortalezas Voadoras, com
bases nas ilhas Marianas, bcmbar
dearam fortemente objetivos mili
tares em Tóquio.

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.

na"dl-o Nesta redação se
K informa quem de.
seja comprar um apar êlho de
rádio. se possível, de marca
"Phi1ips". NUNCI=I EXISTIU IGURL

Casá Natal
A «CASA NATAL», rua Felipe Schmidt, 20, acaba de
receber formidavel sortimento de sedas, a preços excepcie
nais, a pHtir de Cr$ 8,50, Aproveitem, para as próximas

festas d� fim de ano I

RITZ Hoje, 2a-feira,
19,30 horas

l' Folha Carioca (Nac.); •

2' Notícias do Dia [Jornal];
3' O filme insuperável:

FUGITIVOS DO INFERNO
Impróprio até 14 anos

Preços Cr$ 4,40 e 3,30
__ J

ROXY Hoje. 2' feira, às
19.30 horas

1· Arte, Cultura e Tradição - Nac:;·
2' Glória Warren em SEMPRE EM·

MEU CORAÇÃO.
3' O filme surpreendente:

FUGITIVOS DO INFERNO
Impróprio até 14 anos

Preço único Cr$ 3.00,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


