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fanátíca resistência nazi em Budapeste
MOSCOU, 15 (U. P.) -- A RESISTÊNCIA FANÁTICA DOS NAZISTAS PARECE TER DETIDO PELO MOMENTO O AVAN
ÇO RUSSO ÁS PORTAS DE BUDAPESTTE. DEZENAS DE MnjHA�ES DE HúNGAROS FORAM MOBILIZADOS PARA OS
BATÁLHõES DE TRABALHO E COMBATEM, INCUMBIDOS DE DEFENDER O ATÊRRO DA ESTRADA-OE-FERRO CONSI-

.

,

DERADO O EIXO AO LONGO DO QUAl. TERÁ LUGAR O ATAQUE DECISIVO. O - COMUNICADO RUSSO SILENCIA SÔ-
BRE A BATALHA DE BUDAPESTE, MAS AS EMISSORAS EIXISTAS ADMITEM QUE A· PRESSÃO SOVIÉTICA AUMENTA
DE HORA ,EM HORA. SEGUNDO UMA FONTE ALEMÃ, MAIS UM MILHÃO E MEIO DE RUSSOS E RUMENOS ESTÃO

ASSALTANDO A CAPITAL HúNGARA.

o 31AIS A:NTl(;O lH.UUO UE SJ,YLt CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

No arquipélago das Filipinas
O Q ..G. na? Filipinas, 16 (U. P.) - O aeródromo japonês de

Legaspí, na Ilha Filipma de Luzon, foi bombardeado e vários
navios na costa sudoéste foram atacados. Aviões americanos

I bombar?earam sem oposição outros navios japoneses na baía
de Manilha. Um cargueiro nipônico e uma embarcação de pa-

Iti'lllha foram afundados em águas em tôrno de Mindoro. Em

Mindanau, também nas Filipinas, um comboio e um aeródro-
,

.

mo foram atacados.

•

Ano XXX I floriar.ópoli�- Sábado, 16 de Dezembro de 1944 I H. 9272

Churchill yentilou ontem a questão polonesa
Londres, 15 (U. P.) - Abrín- tender suas fronteiras até a Báltico, inclusive o porto de

do os debates sôbre a questão I linha Curzon. Isso mesmo êle Dantzig. Essa recomposição do

polonesa, Churchill pronun- repetiu hoje, declarando que.] território polonês tornaria ne

ciou hoje um discurso na Câ- em compensação, a Gl'ã-Bre- I cessária a transferência de vá

mara dos Comuns. E disse que tanha e a Rússia dariam à Po- rios milhões de pessoas, além
dificilmente poderia acrescen- lonia pleno direito de expan- da expulsão de todos os ale

tal' coisa alguma às declara- dír-se à custa da Alemanha. mães da região. Frizou Chur-

ções feitas em outubro últt- Tôda a Prussia Oriental, ao. chill, a seguir, que a Grã-Bre-

M'" t t· t S· '1·mo, quando regressára da con- oéste e sul de Koenigsberg, se- tanha jamais garantiu qual- oVlmen O separa IS a em 1&llaferência de Terã. Naquela oca- ria transferida à Polônia, que quer determinada linha tron-

sião, Churchill proclamou que passaria a contar com mais teiriça para a Polônia. Refe- ROMA, 16 (U. P.) ._ Despachos ele Sicília dão conta da

a Rússia tinha o direito de es-j de 300 kms. de costa no mal' riu-se à atitude dos Estados realização ali c10 inúmeras manifestações separatistas sendo
Unidos, declarou que Roose- presos diversos mdívíduos. As mesmas notícías asseguram que

Ml-1ho-·es morreram e
velt estava perfeitamente ao os danos à propriedade são ainda maiores do que se havia pen

par do que se passava e das sado a princípio. Três edifícios, inclusive o da Municipalidade,

I- "I
- 1 intenções t a n t o britânicas I foram completamente Incendiados. Em Catânia, existe uma at-

ou�ros InUI OS morrerao -I quanto ..

russas; e P?dia dizer m�sf�ra de tensão, :lavendo poucas �eS'soas q1ue, se atrevem a

I O�])RES r CC ).) __ De G n 7 mllhõ .. s {le ulemães já ql�e durante todo esse tempo sair a rua. Os mantrestantes separatistas também assaltaram

fOl'lln� IIUH'toS';w i)tOJ'J'�r rt."sta· I'l;nerra. }'oj {) (file l.)lfjrmoll, em
I na� �'ecebera de parte n�rte- 0. eárcer:e, r:-1as. a polícia impediu a fuga dos presos. �s separa

�II"S 'IN']'ITllco-es de hoje na ('âmara ,dos Comuns o SI'. ·Wins.lam�ncana nenhuma I�a_mfes- tístas distrrbuiram panfletos pregando a emancipação da Si-
" LI,' ,

•
... ., � [tação formal de desacordo a '1' 'T" , Jístú 'b' t 't d íd d

ton ('hIIJ'('JliII t' acrescentou uue muitos outros deverão ser I .

' CI la, pi 0\ ocanno nov os c IS ui lOS em ou ras par es a CI 'a e.
• •• .,

•

' l" ",', ':' '" respeito. Por outro lado o
mortos Jl�S lutas da pl'nnanepl e verno víudonros, ]}OJS então

I "premier" britânico criti�ou'" est e
.....

1 u e�(l travarão algumas rl;�� mais fe,l'OZf:'S lwtalJ.liIs de �'Hlos os, fortemente o zovêrno polonês � « Ir a) q e s apagou •.• '

tempos. ��s íôrças nl�mas: {!ue ainda s()hl'�nn\l'�n� a g'uelTu·'de Archizebskt dizendo que o !l0LLYWOOD, 15 (U. P.) - �o fl:io necrotério da capital
nn� es!m'lIo mal� e�n. condições dt· opor-se �s tlecls�)es tlllS ('{�n- I

mesmo não ins irava tanta do cmema, o corpo de Lupe Velez Jaz, � espera de que alguem
Ierências de m'D1JstIcIO e de paz, Ulule estarão reunidas I".., llr11l.1 confianca quarito o gabinete apareça para se encarregar dos runeraís. Parece que, mal saiu

cipnis ]lotf\ndas ,itoriosHs. de Mikolajczyk. do rol dos vivos, a estrêla, ainda ontem tão festejada, já foi

-. A _
- completamente abandonada. Só do Texas um despacho íntor-

«Super-Fortalezas»�.j'sobre o J!8pao Pela fronteira ma que sua irmã a senl?-ora Josephfn� Andersen ,es.tá a camí-

�:i U I do Pslatinado nh�_de Hollywood. Na CIdade do. México; o secretano ge�al da
WASHINGTON, 15 (U. P.) - A rádio de Tóquio informa Com o Sétimo Exército nor- Umao dos Atore.s, Jorge Negretti, a�unclOu �ue pretendia �n-

que três Super-Foruüezas ootuioras atacaram a capital -nipo-
I
te-americano, 15 (U. P.) _I -= e� entendimentos com.o governo mexicano �o sentido

nica às 3,30 da nuuiruqaâa de hoje e que outro aparelho. isola- � As tropas do Sétimo Exército oe o corpo de Lupe Velez ser mhumado naquela capItal.
do apareceu às seis horas. Os ainôes lançaram bombas incen- 'norte-americano sob o coman- Comprar na CASA MISCE P U d

..

diárias, mas, segundo afirma a emissora, os �anos cau�ados do do g�neral Patch cru�aram LANEA é saber economizar.. ara 1....." ri
toram in�ignificantes. Ao mesmo tempo, a Cl11Zssora de Toquw I ontem a tarde a fronteIra do Washington, -1ô (U. P.)
diz também que alr;umas Super-Fortalezas voadoras �soladas i Pala�inado, p�ra território 11001 máu tempo o_ Senado confirmou a nomea-

estiváam sôbre as areas .de Osaka e Kobe bem como sobre ou- . alemao. Essas forcas cruzaram U
. çao de Norman Harmour pa-

tro .distrito cujo nome não poude ser ouvido. É a primeira vez lO Lavter, que foi:ma emboca- Londles, 15, (U. P.), - O co-
ra embaixador norte-america

que ,os nipônicos noticiam incursões sôbre aquelas duas cida-I dura próximo de Vissebourg, mando .das forças aer�as nor-
no na Espanha.

des. Kobe é o maio.r, p,0Tto japon_és e poss1!e grande indústria ionze milh�s. a _Iéste de Lavter, te-amencanas na Gra-Breta-

de material feTrovzarw e estalezros navazs. Osaka, por sua I sob fogo mlmlgo. nha anunciou que mais de

vez, com mais .de 3 milhões de habitantes, é grande centro da I 650 Fortalezas Voadoras, es- LOJA DAS CASEMIRAS

indústria de guerra. IApelou para a coItadas por mais de 500 "Mus- O mais completo estoque de
* $ '" I tangs" e "Thunderbolts" ata- brins de linho e algodão po�

WASHINGTON, 16 (U. P,) - A emissora japonesa diz que I mobiliz8fDão c3.:r�m hoje ,objetivos indus- dem .ser .encontrado�, a preços
foram tomadas precauções especiais, afim de que a nova

ses-, "

\I
.

'I
tnaIs nas areas de CasseI. e con�ldat�vos, na LOJa das Ca-

são do Parlamento, a iniciar-se a 24 do corrente, possa ser PaI�s,. 15 (U: P.), - O lldeI H�nover. Todo o b?mbardelO semIras, mstaIada na rua Cons,

realizada a despeito de possíveis ataques aéreos. Serão despa- es�ueldIsta fl�1!ces, fal�ndo fOI efetuado com mau tempo. Mafra, 8-A,

chados, em primeiro lugar, os projetos de lei antes que sobre- pelan.te o comlCIO monstI� de I
S

- .

;?nha pssível interrupção pelos bombardeios norte-ame- ��f;l fe���fe�' ���s�Pê���I.t�� erao esmagados contra os Alpescanos. sentIdo da ImedIata moblllza- A'

I
::--

d I t f I· ,ÇãO parcial da França. "Te- MOSC_OU" 1� (U. P.) :-- Forças russas � Jug?,éSlaV�s ex:r-
emoçao a DI !I U mlnoulIII!a mos - afirmou - apenas cem

cem pressao �o��e os nazlstas',ao. su� �a .flOntena h�ngara,
ii U II

I mil homens lutando no mo- �avendo posslbllldade de o exerclto mlmlgo .dos Balcas ser

PORTO ALEGRE, 16 (E.) - Entre a grande assisténcia mento nas frentes Atlântica Impre1!-sado co!ltra os Alpe� e �sm�g�do ..
Se IstO acontecer, a

que "torcia" na luta de "catch as catch can", realizada no I e Ocidental. Deve-se executar fronteIra s,:!doeste da Austl'l� fIcara I.ntelrament� exposta aoS

Palace Ring Clube, d�sta capit�l, contavam-se ,várias .dezenas I
agora a mobilização pa.rcial, russos, a nao se�' que o� nazlstas enVIem �ara all grandes re

de senhoras e senhontas entUSIastas dos espetaculos mtensa- afim de dar à nossa juventu- for.ços. �as, quaIsquer leforço� que os !l�zIstas possam conse-

lnente emocionantes. Uma dessas senhoras, Firmina dos de o direito de lutar". gm:- se;rao :provavelmente maIS necessan?s. para en�rentar o

Santos, não resistiu á emoção que lhe despertara a :,iolentís� pengo ImedIato ao longo do vale do DanublO, a partlr de Bu-

sima luta - e teve uma síncope cardiaca que a fulmmou, en- SÓ sindicatos dapeste,
tre· os espectadores, que aplaudiam, que "torciam", que se democráticos! N----t---d-.---d---.--.--t----.----,-"divertiam. . . Nova Iorque, 16 (U. P.) - oven a Ias e IOJUS a prlsa-o ..•

A

.

•• •
As emissoras aliadas da Euro-

O apelo dos prISIoneIros pa transmitiram uma pl'ocla� PORTO ALEGRE, 16 (E.) - Para o município de S. Jer6-

� mação do general Eisenhower, nimo, ond� trabalhava nas Minas do Butiá, seguiu, o operá
. l\lOSCOU, IG (U. P.) -- 50 generais alelllaes pl'Ísioneil'os na qual o supremo comandan- rio Bernardino Manoel Antônio dos Santos, detido, naquela lo

na Rússia, em apêlo ao pOYO alemão e ao exército do Reich, te aliado afirma que o govêr- calidade, em 11 de setembro, por ter nome igual ao de um cri

dizem hOJ.·e:
.eAproxima-se a hora do colapso final, diante da

I
no miltiar das Nações Unidas minoso de morte, procurado pela justiça do município de So

�uperioridade eJsmagadora das fÔ1'ças de nossos inimigos nni- dissolverá o sistema de traba- ledade, onde fôra condenado à revelia.

dos. Povo alemão! levaJ1tai-vos por ml:1 ato de salvaçã:o contra lho controlado pelos nazistas O lamentável fato, ocorrido com o honrado trabalhador,
"Hitler e Hinl1nler"! Entre os sinatários dêsse apélo, figura em território da Alemanha, além de muitos aborrecimentos, custou ao mesmo noventa e

.

-�o mal'echal ele eampo VO!n Paulus, que comandou as fôrças ger� mas permitirão a existência dois dias de detenção, quanto durou o tempo que esteve êle

mâmicas em StálingTildo. Oe'ntenas éLe milhare,s de soldados e dos sindicatos de feição demo- preso em S. Jerônimo, nesta capital e em Soledade, onde !oi

pftciais prisioneiros na RÚflsia apoiam êssl:' a,pê1o. crática. agor� verificado Q engano.

São F'ranc-Isco, 16 (U. P.) - "Entrou em seu segundo dia
a ofensiva aérea aliada, promovida por aparelhos com base
em porta-avíões, contra Luzon". Esta informacão acaba 'de
ser difundida pela emissora de Tóquio. Diz a�nda a citada di
fusora que poderoso comboio aliado navega para o oeste pelas
Filipinas centrais, rumo ao mar de Sulu. Segundo a informante
japonesa, êsse comboio parece pressagiar operações de gran
des proporções, afim-de explanar as linhas norte-americanas
nas ilhas Filipinas. Finalmente, notícia a rádio de Tóquio que
o úbtimo ataque realizado contra Luzon e contra a base aérea
de Clark foi efetuado por aproximadamente 400 aviões esta

dunídenses
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Cp�aboração
e�perada

. O poder da penetração do rádio
- .('ivulgaçijo ao alcance <los anal
Iabe: os - - constitue um dos proble
ma' impostos ao apreço dos go
YeT" .s. -escapan do à órbita do sim
pIei: '. broatcasting " - passa-tempo
ou !:"mha-pão - para assumir _

ear:;'er de autêntico agente da for
ma6.o moral e mental das massas.
F :,i, sem dúvida, êsse o funda

rueu-o do decreto que concedeu à
n ov e l Asso ciacão Brasileira de Rã
dio .\ perrogatíva de órgão co labo
n1!l11' do poder público.
T·l pre rrogativa, � bem de ver.

imj' ca deveres indeclináveis. Á
cnl boração com Q poder público
I:ãf: �"e exercerá. naturalmente. atra
vés .1 irradiação de sambas e de
",aí ,cios. nem apenas a transmis
são ,:�c so leriidades oficiais, mas

pri ipalmente no sentido educa
cio -rl, observado a rigor.

1".,é agora, rádio e poder público
se vcontravam no campo da cen-:
SUl" : de agora em diante..porém, I
da _, »a lidad e do novo órgão cola
bOL.'jo)' deverão decorrer relacões
dI:' ,utra natureza.

.

SUpOI1'LOS, por exemplo. que as
em nvcsas radio-difusoras terão de'lesp intâneamente, policiar seus

pr c .ramas, expurgando-os de tudo
quanto se revista dêsse caráter de
serh cativo peculiar a tantos deles.
I\!io há necessidade de citá-los

det8i·minadamente. tão conhecido!';
fiãe. pela indigêncla dos seus pro
eeesos, ll:les se exibem até fora dos
esl;',dios de suas estações, nos pal
cos .de teatros. Com o chamariz,
em próprio de uma época de crise,
de �ácil distribuição de prêmios pe
cuniários, para êles se canaliza nu
merosa assistência. em que predo
mil am a infância I' a juventude,
um', e outra desviadas. assim; em
dia, úteis, de estudo e do trabalho
c, ;iíli' talvez que isso, deploràvel
m ente deseducadas num ambiente
de chalaças .� sem-cerimônias.
O exame dêsses e outros casos te.

rão de compreender-se entre os de.
veres da colaboração de rádio com

(J Estado, para o qual as ondas hert
zü,l'as nunca poderão ser conside
radas senão de ponto-de-vista do
interêsse socila, como fator de pro
gresso e de cultura.
("Diário de Notícias", do Rio).

fDr. Guerreiro da
Fonseca
MÉDICO

AvÍsa a seus clÍentes e

amigos de Sto. Amaro
e Palhoça que reiniciará
a clínica 19111 Janeiro de
1945 e [i'KBrá residência

em Sto. Amaro.
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ESCRI'l'ónrOS
Cae({'� Díví nópohs e Santo Antônio do

Amparo, no Estado de �nlla:o,

Es'r.-\ no IH, )UNAS GJ.o]l{AfS
.luih'p]ândia, ('aJ'U10 do Rio Claro
J�1lói j\1 ..ndf'�•.•Jn iz de 1;1()I'n't r.�.n'ra�
e Oh veí ru. .
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PRAÇM,; DO PAiS

Sl'n;RSAL E,)l rXS'l'ALf\CAO: J'ôR'l'O
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•
HIO

Con'ra OS

professores
Marselha, 14 (SIF) - O sr. \,Vashiu,gtün, 14 (SIF)Louis Sai llaní., presidente do Sei-;undo despacho de Londres,

Conselho Nacional de Resis- jornais h ola.ndeses «outrolados
tência, esteve em Marselha pelos alemães informaram ter
afim de presidir a reunião do sido deposto de seu cargo de
Comité Regional de Liberta- "Rcctor mag.nificus ", da Uni
ção, durante a q ual toram es- versidads ele Delf't. o distinto
tudadas medidas adotadas pelo pedagogo holandês prof., Mu
go vêruo sôbr e o desarmamen- yslten, o que foi feito por 01'
to das milícias patrióticas. O elem do secretário geral da
sr. Salltant, apoiado pelos justiça colaboracionista. O
membros locais, firmou o pr ín- prof, Muysken foi também C011-
cíplo ele que foi o Consêlho Na-' denado a um amo de prisão, pOI'cional de Resistência que criou haver tor-nado pública a reso
'es-sas milícias f) que ao Consê- lução (la congregação da Uni
lho Naciona.l de Resistência versídade, segundo a qual, os
caberá resolver o destino eles- cursos universitários seriam
sas organizaçõos, em COl11Ulll encerrados, após a terminacão
acôrdo c-om o govêrno. "O COln-' do atual perfodo letivo. Os na-

1 sêlho Nacional de Resistência zistas mataram ainda o dr.
Quartos completos, para solteiro, com 7 peças, estilo julga que, si a insurreicão es- Bernard Hendrík OV'Ínk, anti

mcderno. Camas de ferro para casal e solteiro, com lastro de I tá terminada, a obra de recons- g o catedrático de filosofia ela
arame, bem como muitos outros acessórios pertencentes àquele trução ainda está para ser ini.-' Univereidads de Urecht, que
Hotel. ciada ". O sr. Saí llant afirmou havia publicado vários livros

Quem desejar vê· los e obter informações, d rja-se à a vontade do Co.nsêlho ele co- de sna especialidade.
Rua Felipe Schmidt, 39. onde estão expo�tos. laborar com o govêrno na ba- ,

.

O PROPRIETARIO, se de um esfôrco comum ten-I Comprar na CASA MISCE

;=.=:;;;:===============;.;;;;;=====;;::;;:=====:; dente a corresPc>'nder às' asp!-, LANEA é saber economizar,.

_

.

.:.,:�=:w:_:_:,__=,=========:::11 ����������!.����,.:���!��� '.��:��;it�� ,\�"�,;�,,:�:; I ;���Il��:;;��:� E!�
mo para revalidação de seu título ou mesmo Hercíiio Luz ln. 137, l',�qtÜna da nw. largo da cosota vinte e de.co

!.il. 011 que desejem obter êsse titulo revalidado, José Ja.Cfucs, Sel'fl Vl':n.di(.{'o em 1,'iJàn tripulantes cle�apareceram. O..::======:=.. para poderem assinar balanços. o segulllte: mesa eJasttea, gllarda,- '.' .

Ha.b i 1 i tad,!: louça,. git'UpO cstofado. c'allla de ea- comulllOaelo de Mannha decla-
Caixa Postal, 1376 - São Paulo.

sal. camas ele s(llteiro, escl'h'a,ninlw, 1'a que as famílias já foram no-

-------------------------------1 i:e,n!�a.dC'i,r�. ('0111 �'SP11ho e baa�quc-. ti.fieac1as, Poucos sobreviven-
----- t<l, I ",\ [ltorll1, Inc]€. P"IlS de cOltJ,n,l. t,es conseO'uiram ser salvos.

mesas, catlla patl',n te para solteIro N'
b

"

éTiarto llludo, di"ã, cad.eiras austría� 1 Ul1lerosos draga-nunas llu.gle-
caso guarcla-comida (' mesas diver- sas e american.os faTam cedidos
�as; filtro "Senun" COll1 tripé de fe,'- ultimamente à Marinha fran-
10, estante e,ll�'idraçada para l\Y1:os. cesa. São unidades ;llodel'nas,

I
eC!I1llda-arnwl'W para remedJ()'i, ]'e' •

.

grupo laqllP<ldo para avarandwdo; ele t ,zellt�s ,toneladas, y�'OYI-
cestu para rOllllfl. Inicias, jarros. yi- elas dos nl.tnnos aperfeIçoa
doras, louças, porla-toalh':1 e lllllitas men.tos técnicos. Já, hoje, mais
lllÍuctez",s, além (k armário COll1um, de mil e trezentos of.iciais e

II 11alas paril I11n"lt�Ill('.nl()s, mesinltns marinh8iros formam a t ,.' 1-•
com gu\,('!as, Illaqlllna de eSCl'l'Ver _ ,

rlpu a

I Felipe "í\lcn:edes", guawda !'oll,pa com es- çao dessas u.nIdades, que pres-

:.:::::=���===�==:::============��===�I 1)(�111O (' Ulll rl'Jógio ele pare'rIc. tam relevantes S'erviços .
. , ....�- -

'-----_._--------------------

---------._-,---_._,,--,,_._------,_._----------_.

Ca p
í

t a. n:l:�ljzado

Aumcnt o suhscr: to

,1A1'iJo;IHO

FlS'l'i\nO nre SÃO PArLo
l .. a pu, lHO{)('éI, Pauln Sousa, Rllll1·.\U;1.
Santo Amai-o, Santo ;'\lJl)l'(!, (ag,f'nda:-;
uI'hana!'t df' Sfío Paulo) ('> Ouriu hos,

,

A SEn\'J('O no CO�H::H('IO 'i] lU
r"'íD(78'l'RIA' DO lUtASII,.

1·�nt\'nLnS ele ."ubscrlh,l'�s ]'ejatJ';a� ao aumento do caJ..l;ta! nut '1'izado pela
assernblr-ra f.'XiJ'20HHr..aría fie 10-;)-44:

I:�T�lJ)rés ti;nlrCl.'I

Caixa e Ha nr-c s ..

I!' lU
;YJ· -12

1 !)�J2 \

:H-12
1(144 I!!� 1

:30-G :11-7

J.'\.OOO J s.nnn

4 3.000 IJ,OOO

22,SI0

20400 22,;:;(;0

7.;)00 7 'iOO

:172.000 ;;'7f1 100

80.000 R7.IOf)

420,000 4·1:;,:]00

2:í.700 'i.200

Rl:J.OOO S7,i,OOO
�():rna6 Gerais

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

Tônico nutritivo. isenta

UHI
:n -12

Ln I:�
31-12

de olcool. Rica em vito.

minas e cálcio. Sôo para

qualquer época e ótima

para todas as idades.

70 anos de emprego no-----�-------

EMULSÃO

1)�Hl luUhal'es UC'I ('l·U7.PlJ"os
------_._- _- -----_._--_ ..

-_,-------------------

5.000 lO.DOO 15 DOO 1;;,000

o PRECEITO DO DIA
mundo inteiro, tem fortifica-

�.)l) '1�() 2100 :l.:{OO

I.l,ROO I íi\1.100 J8,J.OO(} :Jl�,800

2,100 JD 0(10 �J:J,,)()O 101,200

10,GOU :-:1,G0() 217.100 40il.kOO

1.700 c.ico 19.400 37.'100

O-s banhos frios e quentes são
gU:J.lmente usados para o asseio
ao corpo. Mas os banhes frios.
além disso, estimulam a pele e e

organismo e são mais indicados no
nosso clima. Os banhos quentes
são aconselháveis em casos espe
ciais. principalmente pelos efeitos
benéficos sabre o sistema nervoso

Solvo indicações espeercus , p re
fira sempre o banho frio. SNES.

do a várias gerações. Tome

e dê a seus filhos aII
D- DE SCOTT

.----------------------------------------------
!

O desarnlamento
das milícias

HOTEL DAS CALDAS DA IMPERATRIZ
VENDA DE MOVEIS

...�.....��.....----

am__aa__ma.e� -- -------------------I------

ADVOGADOS

Convidamos os. srs. Comerciantes a

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

SEDAS, com ríco.5 e modernos padrões,
lÃS, próprias para vestidos e casaCO$,
CASEMIRAS e TECIDOS em geral,
recém-chegados das melhores fábrica s
do país.

• f',.. ...... -, ........
- ..............

,
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Rua
Faça

Vida Social Ii
••••••••..,

ANIVER8ARIO�
Decorre hoje o natalício da rn e

nina Neusa Couto.

Faz anos hoje o sr.prof. Henrique
Brügqemann, lente catedrático do

Inltit'\-lto de Educação.

Ocorre hoje o aniversário da 81'0

Ida Moür� C'Oelho.

-

Hoje faz anos o sr. Agripino Sou
so, funcionário da D.R.C T.

O sr. Adêlio Dutra.
-faz anos hoje.

eletricista,

Transcorre hoje a dota o natalício I
da ara. Aldo da Luz Costa.

Festeja hoje seu nrriversdrão o

nita. professoro Dalva Lebarben
chon.

Nesta data ocorre-o natalício da
uita. TereBinha Calado Carreirão.

Hoje faz anos a sra. Lilita Pires
Oliveira.

O menino Tomaz Camilli Filho M A I L LOT

hO�::�:::jr:ese:Oj:iaon:���::�:rio do , .l\':te:AIMrIJar. Odílon M. Porto. &Hn&n
Nesta data passa o natalício do

Ir. dr. Anílio Dutra. : Q U A L IDA O E
A menina Maria de Lurdes Silva

hoje faz anos.

MISSAS

Segunda· feira próxima. às 7 ho
rOI, a exrnua. liras. Ana Maria Viei·
ra da Rosa e viuva João Tolentino
ie SouSa madarão rezar missa.
a Igrej a de São Francisco. pelo
pouso eterno da alma da saudo
a senhora Frnncisca Angeli Gallot
ti. Com igual voto piedoso, realizar·
se·cí rníaso , às 8 horas do mesmo

dia, na igreja matriz, mandada
rezal' pelos Oficiais do Corpo de
Saude do Exército, servindo na

Guarnição de Florianópolis.

Aceitamos encomendas
AGÊNCIA:

Rua Padre Mig�elinho, 23
F L O R I A N O P O LI S

ft cobra está fumando
na

I

, ,

9

As �éles do
após guerra
Londres, 14 (B. N. S.) - A

indústria britânica de peles já
está elaborando os planos ne

cessários para que Londres
volte a ocupar, nesse gênero de
negócio, o lugar que desfrutava
antes de deflagrar a guerra.
Segundo o "Financial Times"

- ,

'

sao tres os objetivos a alcan-
çar por meio desses plam.os, a

I
saber: 1°) - reinício dos lei
lões de peles em Londres' 2°
completa liberdade de v�nda
no exterior e 3°) - liberdade
para o comércio de exportação.
Durante a guerra, o comércio
de péles da Inglaterra foi to
talmente suspeuso, não só em

virtude da escassez de trans
port-e, como pelo fato de que os

impostos, com que toram ta-

� xadas as peles, em sua qualí
dade de artigo de luxo, torna
,ram-nas verdadeiramente proi
bitivas

Tipografia Brasii
Precisa-se de um compositor

para trabalhos comerciais Pa
ga-se além do salário mínimo,
Quem não estiver em condições
é favor não se apresentar.

3 v.-I

o- Francisca A. Gallolli

Francísce Angeli Galotti

Os Oficiais do Corpo de Saúde do Exérci

t?, em serviço na Guarnição de Florian6polis,
tem u honra de convidar aD autoridades civis,
militares e oclesiásticas e a famílIa enlutada,
bem como o povo, em geral, para a missa,

.
que, em sufrágio do alma da Exma. Sro.. Dna.

I
Francisca A. Gallotti, farão rezar, à.s 8 horas da próxima segunda'
feira. dia 18 do corrente, no altar mór da Igreja Matriz. Desde já

=- .. .... confessam seus agradecimentos à.queles que. com sua presença. prest.í-
giaren, éste áto de saudade e respeito.

Conselheiro Mojro, n

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

a «Casa Miscelânea» telo entrada e saída para duas ruas
Uma visita é de interêsse para V. 5 ..

Por alma do sr. Joaquim Furla
do Sobrinho. será rezada, na pró
xima sIIgunda·feira, às 1 horas,
tnina de "requiem ", no Igreja de
N. S. do Rosário.

I GRATlSl
Quer receber ótimm. surpresa,
que o fará feli... fi lhe será
de valioso utilidade? Escrevo
a: Soo.res, Caixa Postal, 84,

_- Niterói, E. DO RIO.

Chegaram aos
Estados Unidos

203 exeCD�ões !
I Wlashington, 14 (SIH) -

Comunicam de Londres, que o

(MISSA DE SÉTIMO DIA) jornal de Amsterdam, "Het.

Ana Maria Vieira da Rosa e Viuva João Algemeem Hanidreslb!�nd", con
To lentino de Sousa convidam os parentes e

trolado pelos alemães, ínror

amigos para a missa que, p elo repouso eterno' ma que as autoridades nazdstas
da alma de sua grande e saudosa amiga, I exeoutanam mais de 7 patrío

FRANCISCA ANGELI GALOTTI, mandam rezar na igreja de tas holandeses, o que eleva a

São Francisco, segunda-feira, dia 18, às 7 horas, antecipando 203 o toeal das ex-ecuções, in

agradecimentos a todos que comparecerem a êsse ato de reli- formadas pelos nazístae dura.n-

gião e piedade. 3 v. -3 te ocorrente an.o.

Dia do Reservista
Instituído, em 1940, pelo rn i

nistro da Guerra. o «Dia do
Reservista», que hoje se come

mora, tem sido uma data feliz
para mostrar que o Exército,
entre nós. não constitue uma

«casta», Envergando a farda.
os civis não se deixarn envolver
pelo preconceito de «classs»:
permanecem CIVIS. segundo' o

espirito das pátrias democráti
cas. Daí a magnífica identifica·
ção entre o Povo e as Fôrçcs
Armadas, o que tão belamente
se comprova nas atuais circuns
tâncias. em qus ° Brasil está
em gU'3rra. batendo-se pela Li
berdade do Mundo, ao lado das
demais Nações Unidas. Milhares
de moços que, em dezembro de
1942, ainda se entregavam 008

seus que· fazeres na vida civil,
foram chamados às fileiras. Ou
tros muitos esperam a suo vez.
conscientes dos seus deveres
poro com o Pátria. O dia de
hoje, é, pois, um dia de con

fraternização entre o Lar e a

Coscrnc ,

o santo do dia
11

Washington, 15 (U. P.)
--IChegaram aos Estados Uni

dos seis educadores e enge
nheiros brasileiros, que vão

Clubes: estudar os métodos de traba-

Nos ele�antes salões do Lira Tê. Ilha das �nstituições téc�icas
nls Clube, réalizar se-á grandioso e o fUrlCIOnamento das fábri-
8arQU dan.ante. para festejar n cas industriais modernas. São
COroação da Rainha d.os, Esi<ldan êles os senhores Maurício Jop-,tel, ato que se revesbra do troo . .

dicional brilhantismo. pert da SIlva, Ruy de LIma e

Silva e Alano da: Silveira, do

RHaje, às 22 horas. o Cantista ,Rio; e Homero Assiz Martins, Cei ... Joaquim furtado Sobrinho
toecreat�vo Futeból <?Iube (Estrei- Filinto Guerra e Paulo Fonse-
) realu:ar&: um baIle comemora· ca. de São Paulo. (MISSA DE SÉTIMO DIA) Agência. e Representaçõetl em Geral

"tivo do leu aniversário de funda.
Matriz: Florian6poU.

,�
.........

D-;-;-;ii�·
.-_-_-""..........w_-... Yára Furtado, Dr. Armando Valéria de Assis, senha· Rua João Pinto, n. 5

era e filho. convidam 08 amigos e parente. para Caixa PeitaI 37

amisa!, Gravatas, Piiame� R'io, 15 (A. N.) - Via aérea, assistir à. misso de l' dia, que mandam celebrar por Filial: Cre.ci6mo
eias da. melhores. pelos me-l regressou hoje a Goiânia o sr. olmo do seu boníssimo pai e avé) JOAQUIM FUR· Rua Floriano Peixoto, ./n (Edil.

.D reR preços 86 na CASA MIS Pedro Ludovico, interventor feira. na Igrej'n d TNADSO dSOBRINHO, às 7 horoa, do dia 18. segunda' I Pr6prio). - Telegro.maa: HPRIMUS"

CILA NEA R C '11..4' f
,U M 1 r1 G'

w e
. . o Rosário. Antecipadamente agradecem o' Agente, no. principail munioi i...

_ \10 ..y�1iI ra, 9, I J.e�8ra \.fe OlI!J,Z. comparllcimento, I õo E:ttedo
.....

DESPEDIDA
De partida para o Rio de Ionel

ro , onde fixaremos residência. apre'
sentamos a todos as peseoas de

I
nossas ,·elaçõe3 cordiais despedi
das, oferecendo. lhes nossos fracos
préstimo., naquela capital, à rua

Belfort Roxo, 271.
Fpolia., 16-12·44.

HEITOR BALLALAI e FAMILIA.
3 V· - I

St. tusêbio, BiSpO
Pelo fim do terceiro século nas

ceu Eusébio na ilha de Sardenha.
Em 309, foi êle batizado em Ro
ma, onde sua mãe fixara residên·
cio. Dedico'u-se ao estado clerical
e foi chamado para Vercelli, onde
de tal forma se distinguilJ. por seu
saber e virtude que o clero e opa'
vo unanimemente e elegeram Bis
po. O Papa Júlio I confirmou a

eleição, ccnferfndo- lhe êle mesmo

a sagração epíseepol. Euaébio foi
o primeiro sacerdote que uniu
a vida sacerdotal com o monáati'
ca colocando assim o fundamento
para as ordens religiosas. A época
de Eiusébio era um dos período"
mais tempestuosos qUE> a Igreja e

traves.ou. Foi a heresia de Arío
que ameaçava destruir a Igreja. O
Para Libério fez tudo quando po
dia para remediar o mal. Ohe-

I
mau a Eusébio. encarregado·o de
missões importantíssimas. A sua

firmeza desagradoQ ao imperador
Constâncio que desterrou-o para a

Asia, onde teve que sofrer turturas
deshurnemce. Depois da morte do
imperador pôde voltar poro Ver·
cellt, sendo. entretanto, perseguido,
peloB arianos. até a sua morte.
cos 16 de Dezembro de 371,

Santo de Domingo
S. Lázaro, Bispo

Este santo desempenha um pu
pel importantíssimo na vida de
Jesús corno também na de todo.
os homens. Era Lázaro irmão de
Maria Madalena e de Marta de
Betânia. em c\1ja casa Jesús vário
as vezes SC! hospedou. Achando-ae
Jesús ern Peréia. adoeceu seu ami
go e morreu. Jesús acudiu ao cha
mada das irmãs do falecido e rea

suscitou aquele que havia 4 dias
estava no túmulo, atestando o

máu cheiro a morte real. Este fa
to acirrou ainda mais os animo.
dos adversários de Jesús, e quando
muita gente, que tinha falado
com Lázaro. tomava partido por
Jesús, resolveram 011 membros do
sinédrio assassinar também à Lá
zo.ro , Mas, aquele que tinha o po
der de restituir a vida ao amigo.
tinha também o poder de conaer

var·lha. Tendo sido expulso da pá
tria, junto com suas irmãs, che
gou .-segundo velha tradição cris
tã·. à. Marselha, de onde, como

billpo, introduziu a religião cató
lica no sul da Galia. morrendo
rico em anos e merecimentos.

Horário das Santas Missas
para Domingo

Catedral: 6, 1. 8 e 10 horas.
Novena: às 19 horas.
Em dias da semana: Missa: às
7,30 horas.

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

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

.

Igreja de St. Antônio: 7 e 8 horas.
Igreja de S. Sebastião: 6.30 horoa.
Igreja de Sta. Teresinha: 8 horoa t

Asilo Irmão Joaquim: 6 horas.
Saco dos Limões: 8 horas
Ginásio: 5, 6. 1,30 I! 8,30 horas.
Capela de S. Luiz: 6.30 e 8 horas;
Capela do Abrigo de Menare.: 7
horas. (todos os dias).

Trindade: Matriz: 1,30 horas.
Trindade: Chácara dos Padres: 8
horas.

Estreito: 7.30 e 9,30 horcs.
São José: 1.30 e 9,30 horas.

RAtlOS
CIRURGIÃO-DENTISTA
ALVARO
Rua Vitor Meireles, 18

MACHADO & C1A.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�\.�tSa{/Il.9$ Rua João Pinto, II. 25
� � � (Em frente ao Tesouro do Estado)

� �" Florianópolis
# -......-__� Telefone 1448

RnnronopnTOLOGICnS SANTA CATARINA
'J

Dr. H. G. S. Medina Ferm. Narhal Alves de Souza
Farm. L. I1tl Cosia Avila

'i
Exames Anátomo'patológicoll.
Diag:"ólltico precoce da gravidez.

Sôr-o-diagnósticolI
Hematologia
Coprologia.

Bacteriologia
Autovacinas.
Ultramicroscopia. I
Química sanguínea.
Análises de urina,

Serviço de transfusão de ao.ngue. Vacinação anti'diftérica
(CRUPE) com próva de Schick.

Análise. químicas de: Fo.r-irrhce, bebidas, café, mel, águas po td
veis e paro usos mduut r io is (fecu\ario.e, cervejarias).

---'-_ .. _ ... _-_.-_._-----

!!

TENH JUIZO
TEM S(FIUS OU REU.

MATiSMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO·

PULAR PREPARADO

A 81FILI� ATACA TODO O UH.GANISMO
O Flgado, O Baço. o Coração. () Estômago. ü�
Pulmões, 8 Pele, Produz Dôres de Cabeça, Dôr-s
DOR OS80S, Reumatismo, Cegueira, Queda do C'l-

belo, Anemia e Abôr tos.
Inofensivo 80 organismo. Agradável

como um licôr
O ELIXiR 914 està aprovato pelo D.N.S.P. como
auxihar DO tratamento da Sífilis e Reumatismo

da mesma origem
F1"\.LAM CELEBHIDADES MÉDICAS

�obre o preparado ELIXIR A cornposíção e o sabor a
,914. devo dízer-lhes. sempre gradavel do ELIXIR c!:JI4, re

que o tenho empregado, em comendam-no como arma de
08 casos de Indícação apre- iacll manejo para o püblíco
prlada (IHills em varias de ,00 combate á sifllill, qualtda
suas manifestações) os resul- ',te. que frequentemente a

tados têm sido sattstatortoa, -rovelto no Ambulatorlo da
pois são rapldos e duravets. Maternidade de Santa Maria,

Dr. Washington Perreira Pires. Dr. Silvestre Passy,

1
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LAVOUR/\ DO LINHO
D �SFIBi�ADE;RA «BUGRE»

De construção especial.
FUNDIÇÃO DO BUGRE LTDA.

D P d I 1219 - 'T'el 3-0777 - SÃO
, e TO ,

�

1

II
PAULQ, I:

I

DIAZES DO
HOJESAilADOHOJE

e
I; «(I

A's 4,30 e 7,30 horap
Frank Sinatra com Tommy Dorsey e sua orqu�stra em:

Noites de rumba
John Wayne em:

Carnaval da vida
Ken Maynard nos 9 e lO' epibódios de:

IVlonianha inisieriosa
DEIP JORNAL 3x13 (Nac, Coop.)
Preços: 2,00 e 1 00. Imp 10 anos

CI E «IMPE

Madrinha do
Comba'tente
Tem sido puhlicados algumas

cartas de cxpcrüciouàr los hrasi
Ie iros e Clll tôdas elas lima nota
se destaca niti.damentc': O'S COll1-

batentes sentem falta de muita
�oisa ua frente .- jornais, guIo·
scirnas, e presença de amigos; -
mas a cuisa que mais pedem e

pela qual ins lstein. in,va riavel
mente. são .. s cartas. "[,scT'evaJU
n os - dizem

í

orlos C;SSl'S rapa
zes. Xâo deixr-m ele escrcve r

nos". É COJlJO um "lcil-Jllflli,,",
unia nota con s lan t e. qUE' sôa E'111

latins as missivas dos oxpcdi cio
nários às suas famílias e a seus

aruiaos. Quando se lançou a

cHlll'panlw em nrc l da multipli
cação da "matirinlLD do cornba
tente" fi sru. Darcy Var gas já
previa, SCIll dúvi.ki, que os ex

pedicionàriosb hr as ilciros, longe
da Il'rra rialul. iriam sentir falta
clp cartas c rogar íusisteutemen
te que lhes eSCI'e\'eSSellJ, J"; tão

)lOUCO I) que c;les pedem. em

comparuçúo cum o que c'slúo (lfe·
recon do à pá I ria: Pu 1'<1 ser

"tuadr i nha clt' ('t>IIIIJalenle" não
é neccss.uio n e n h um sacrifício,
n e nb um esf'órco fora do COlllLlJ11.

Basta e5('0111 (,;', lIlll nome entre
milhares ele cmubatr-ru cs brus i
Ieiros e escr-ever-lhe. �C1l1 ('
preciso g2star se lo. pois a co

missão orgun izudorn t!il campa
nha, no "Palacr Hotel". se en

carrega de fazer Cllcgar a car

ta ao seu destino. Com essa in
s igni íicautc l tvidudc. leva-se
grande alegria a um valente hra
si lch:o que esta no f'ron t. COIl1-

batendo para que nosso pais
ho nr-e seus compromissos pe
runtc :1S XacôL's Un irlas e não
apenas para '([til' nosso paus se

ja cada vez mais respeitado
como disse o presirlen te Getúlio
Vargas - mas em prol de um

mundo melhor, pela conquista
de tempos mais bonançosos pa
ra tóda 1) humanidade. (Al'\).
Rio, (A. :\,) - A comissão

illgRnizndora da "Campflnha da
J[adrinha dos combatentes" co

muuica aos interessados que só
mente poderão ser enviadas aos

�oJrL:dos da FEB, na Itália, as

seguintes utlli dadcs : chocolate,
ciganos, Iumn dcsf'iado ou não,
sabonete, escôva lo' pasta para
dentes lâmina e pincel para bar
ha. roupa (não usada). peque
nas peças de uso pessoal,' C5-

tampas c imagens religiosas. re

tra los, a,rl igos, artigos de ótica.
Outrossim. a comissão organiza
dora previne às madrinhas que
as utilidades abaixo têm a, sua

expediçán proibida para o

".front": objetos que por sua na

iureza ou acondicionamento pos
S,Hll oferecer perigo para os

serYid ores pos I ais, bem C01110

manohar ou deleriiJlrar ai cor·

respondênrcia, matérias explosi.
vas, inflamúv'ei.s ou perigosas,
animnis yi\'os, ópio, morfina.
cocaína e outros entorpedecen·
1('5, moedas, notns de Banco, pa·
pel J1lot'elar ou "aJares quaisquer
,10 podador, -platina, ouro ou

pl'nta (manufa1lll'ados ou nàl»,
pr<ltaria e üutras JIlaterj'as pr('
ejo�;as, mat&rias coranles, lico
res ou behidas de qualquer espe
cie. mate, café em pó, doces se

c'os e biscoitos.

ALTO, BAIXO,
,GORDO OU MAGRO:

o
TIRADENTES 7 A

UM

Mzcânic� para

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

Precisa-se de um, que conheça perfeitamente Teares au

tomáticos systema Zahn, de Plauen.
Lugar de futuro. com bom ordenado inicial. moradia

gráHs, Cartas para Caixa Postal. 266l São Paulo,

fá brica

I

Quer vestir-se com

contôrto
elegância?

de rendas

JUZO DE DIREITO DA COMARCA I
DE TI,JUCAS

Edit.al de praça com o prazo de Ivint e dias
() DI', Xluuril lo da Costa Coimhrn. I

juiz cle Dil'(!il:) ila Comarca ele T'i-.
jucas, lla !'crrJlla CI:I Jei elc. elc...

IFaz saber aos (jlle o presente e(li-

I
tal de pl'a\,:a com () prazo ele vin te
rlülS. ,in'lll (lU <ide conhec.imenlo

ti\.'C\I'l'lll qlle, a rC'.lfIUel'illll'tllto do in- I
ventariante Atilio Luiz Pereira, ()

I Oficial de Justiça deste Juízo, Oil

quelll suas v('zes fizer. trará a pú
�Iico pl'eg;i() de ,,('nela e anemat<l-
'Útl, a ([Uelll IIl<lis der e maiol' la:1-
Çü oferecer sôbre () preço ela a\'�>·

iaçúo. no dia 12 de jarneiro próxi"1'\lO. em frente ao edifício da Prc·
,'cilLlra :\Innicipnl. desta Cidade. as

Idez hOI'as da ll1ftnh�l, o imóyel akli
};o declarado, pertellcente a;ü espó·
:io de, Lúcia Clarinda Pestum, a sa
ber: - Cm terreno sito 110 lllgar
TL\tLBESL\'HO, do distrito de São
João B,üista, desta Comarca, com
cento e dez llle,tros de Í're'l1tes c oi
tOCl'IIltOS t' cinqüemla c um, mais tlU

I menos. ditus (]e fundos, nu sejam
I D3.Gl0 metros quadra,dos, fazendo
I frente no curso do atual Hibeil'iio

, 'I do Timbé e fundos em terras dr
Vieellte ,ral'(,os da Silva, extrcmall

I do a 1&ste CI11 terras dl' Hermin;,l
'C<IJ1lpio!li l' pelo oéstl' elll elitas (!c

ITibúrcio Bozallo, no \'alor de ... ,

Cr!'; 1l0il,oo. E, para que chegue u

notici:l ao cOlflheL'illl(';lto de todos,
mandou ex pc'dí!' o preSlínte edital
([ue s.erá a fixado no llPgar do cos

lume e reproduzido Ila Tl1lprens�'
('111 Florianúpol is. na forJlla ela lei,
Dado e flass�:do llPS[;1 Cidade de Ti
,iucas. aos 12 elias do ll1es de dezem·
bro do anti de mil Iloyecentos c

qlWr('llla e quall':), Eu. Hodolfo Luiz
BüclH'le, Esc]'i\'üo, t) ,r!acUlog.rafl'i
c Sl1!JSCTl'\'í. (..\"s,) :\I:'lllrillo da Coso
ta C,)irllhra. Selos arinaI. Estú CIHl·

fOrIlll' o ol'igin:l,1 que dou f0 de ter
afixado, hoje, no lugar do costume.
O ES(,f'iYii.o, Rodolfo Luiz Büchelc.

Ouro para Denti��as I22 ,Quilates (Justo Título) .

Enlfelope de 3 e 5 gramas
Gr. Cr$ 31,00

Pedido ao

nEPOSl�O DENTARIO
�I!ASETTI

RUA SEMINARIO, 131·· 135
RUA MARCONI. 44 S, PAULO
que enviará lista de preços.

I
I
I � e escolho O lIeu figurino.

i I Ruo 'I'irodente 24

I 'oi(�OnãfiO
. �rigin�1 ,RlO, (A. N.) - VaI ser

lançado no Brasil nm dicioná
rio que é o único no lllundo:
Dicionário dos termos aero

náuticos. Sairá em breve a

A's 7.30 horas edição em inglês - português
Kay Harris, William Trac.y e D:�phne Pollard, na últimb exi. e, segundo prometem seus edi-

bição do filme O! iginal e interessantíõsimo: tores, constituirá admirável

D
- h f;T

d colaboração em favor da avia-

ibn a e engosa cão civíl no Brasil e para um

'I· maior e melhor entendimen-
TRES DIAS SALUTARES (Nac CooP.) to com a Inglaterra.

O COMICO TRANSFORMISTA (Desenho Popeye)

IPreço: (único) 2,00. Imp, até 14 anos """"""'LOJÀ--6AS'�
- -, Se V, S. desejar um corte de

rl'a'mente ! pi,MANHA, no Odeon as 2, 4,30, 6,30 e 8,30 h f:. I casemira linho ou tropical,
:..: no Imperiai às 7,30 hs., Llber �aJ Lamarque e Alberto Vtlla

I em côre� firmes e belos pa-
em. drões, procure a Lo.ia das Ca-

Como é trÍs te recordar! 1��1a.�s8-A, Rua Conselheiro

e

Procure a

ALfAIATaRIA
MEllO

Além das dôres agudas da
má digestão, ha o incomodo social
do máu halito e da azia. Com o uso

do saboroso < PÓ Digestivo De Witt.
desaparecem tais vexames e as

dôres, pois este remedia moderno
corrige o mal no seu inicio, graças
II sua formula moderna: Diastase
de malte para estimular a digestão,
Kaolin para proteger as mucosas

gastro·intestinais, Carh. de Calcio.
Carb. de Bismuto, Carh. de mono·

sodico para neutralisar a acidez ex·
cessiva, que é a causa principal
da azia e das contrações gastricas.
Para Iivrar·se da indigestão, peça

!ESTIVO: DeWift'/
•

Curso de Admissão IA. 1 11 série ginaSial
Funcionará, novamente, durante os meses de dezembro e

janeiro, o CURSO DE ADMISSÃO DO PROF. CASCAES, êste
01'\0 em colaboração com o pr",f. Jesê Warken, ambos profes
sores do Colégio Catarinense.

Mensalidade de Cr$ 50 00.
Matrícula aberto, diàriamente; das 18 às 19 horas. no

Curso de Humanidades. na rua Trajano, 36, ou no domicilio

I
dos respectivos professores'

NOTA: A primeira mensalidade lerá cobrada no ato da
matricula.

l40 BmW' - .....-----------. I(III IIIIIIII......!Ii.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Sábado. '6 de Dezembro d. t944
��.. �-'------.��._�.��---'� ..��--._.--���--�..._----------------------------

-- 1 .

PROCURA-SE ��r�: ���a
gar. de preferência no centro

da cidade. Para casal sem fi·

lhos. Informações nesta Reda· I
ção a J. M. S, 10 v .• 5 ��II'!_II�������.��������������������_:�����.-:::....:::....�....�..-�....�_.�_._�N.�_.�._�....:::..:::__����"",,,,,,,...".O.,,,A .._........._._...._...",..,.

Oferece-se�t·-------------------------�-
�:'�i.�ncc{.�:�nc�::������:��� Natal!. . . Hão compre' sem verificar os preços
Rádio �;�:�:';:;;�:: do grandioso Novo Sorti luento recebido pela I!J seja comprar um aparêlh" de

:���;O�;����.f���� c a 8 a Ro fi anos
I

300.000,00, Tratar com A. 1...
Alves, Deodoro 35_

Apresentamos: estampados chineses próprios para modelos
((Madame Chiang-Kai ...Chek»

Rodiers - Tafetãs .. Organsa .. Cbantung - Sedas em cortes - 8abardines
,., Jersei aveludado para vestidos, em muitas cõres ,. Peter-paus,. Bôlsas

.. M"ias,., Sombrinhas e muitas outras novidades.

Preços extrem.aInente baixos

Rua Conselheiro Mafra 26 -- Telefone 1288

Para as FESTAS DE FIM DE ANO, a

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

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

mês de dezembro. Otima oportunidade para adquirir os mais
modernos modelos de calçado para homens. senhoras e crianças,

além de camisas, pijarnes, etc.

Rua Conselheiro Mafra, 17
_-----

!Admissão ao Curso Prévio de Aeronáutica
-

Móveis Rio, Iii (A, ;\,l _- COIJl dal,a de :"j [l'nl-c('l'denll's ou f'o lhu corrida pas
do currcntc, OI mmistrn da Aernnúu- sart. por autoridade policial; ates
liea ,1Jl'rO\,()LJ as irllS!nl'\,:ii('s e pro- lado de vaclnn ant i-var-ióllca ; ccr

gralllas ]:�lra ,1 adlllissào ao curso Uricado de conclusáo dn (,UI'SO gi
])1'0"il) da Escola (le A('J'Ü'llúuticfl, nasiul c carleir;] de identidade, que
(l"'�'l pela prhneira n'z inst iluit:« $('rú di.'l'olvífla depois de ser (,OTl

IllUFldl' l'sb,I>l'!ccill1enlo dl' l'IlSi'10 fl'i'irla COIlI a I ichu individual. Para
mill,l,fl' superior e, que começará a os alunos das Escolas Prepnrruó
luncicnur no pr'óx imo anil, sr-n.lo rins, Colégio :\Iilit�r e praças os

,'S l1ro':as p"Ta o concursn realiza- Hteslaoos acima n-f'eridos serão SII

',:JS ('111 f'l'n'reiro prc'lxilllll, O can- bstituidos por uma iníormacâ« do
iiiclulCl dirigirá no conumdunto da respectivo cornandun lc. Nâo ser-ão

:"c()]a _Sl".1I rl'(IUeri�lC'llt'.J pedindo I adllliti�)os a c':]Jcurso os eau!d!datos

I'llSCl'l�'ao, ,J:,itilogra[ado em t,orlJllu- que mao saí isfnçam as l'xlgeneras
íuio que xcrú rO!1l1{'cÍ{lo nesta ca- ,do EsMlitlltn dos ;\Líli·tan's, O con

pit:i! l' IH1S Bases Aéreas nos Estn-I CUl'SO de admissúo (,oIJlsla�'{t de 1)1'0-
.. :a__•• • i (j.;,s. O rt-qucrimento de-ve conter a

I
"as ('serilas de ar itméticas. ,\Jge-

Tiro de Guerra N 40 ';c'c!ara(:,!u cxprcssa de que o can bru, geometria c pOT[UgUl'S e será
• d!datu se destin« D:O curso de Ior- realizudo em [aneiro, na sede du

Eleição da nova Diretoria !',ação de of'icinis avladorcs ou ele Escola, Cada )�r()\'a cnnsturú de três

Ele ordem do Conselho Delibera -f irin is íntendcnl cs �Ie AeJ:nnúutiC'u. questões de texto. tcóriru (' pr�tiC'a
tivo. convoco todos os cseoclodoe h, dnC'lll!�t�ll!c)S e,''.'g!dos S;IO os, se- sóbrc os n��lI<nt:ls. sor,�e',i(!os. Todas

dêste T' G, para a reurucio de :':�I·jntes: ficha iudividuel ; auto,I'IZa· provas seruo elimlnatórias. de mo

assembléia geral, que lierá reali ,ao do ]JHI �1I �ltor. se o candidato do qLl� o Ca;tdldato, reprovado nu

zada nesta caserna, na Avenida :,I�r IlWI]O!, uc 1! anos, se-lada e �om llla: nao seru chamado para a� de

Mauro Ramos, nc dia 20 do COI'" 'il'!llH rccoulu-cida ; ntcsturlo de Hl<!- mais. Os candidatos a Jl1atrJcll!�),
rente, com início às 19,hs .• a fim. n(',I(�a�1c llLiJ!'a 1 J�assado por d01S que se 111'�cr('y('n',11l nas,Bases Ae

de que se proceda à. eleição da .)fll':aJS do Exercito. Arm,ac!a ou A�- l:ea:� nos Estados C que tlveTem ele

nova diretoria. que regerá 08 des r�H1�lll,JjC',:1, oU,l)(lr autor-idade poli- t(,l'�l11(\n,Lo ,nos seus requcrnuontos,
tino delito sociedade cívico-militar, CI�! ou .1U!(bc�al'la do ]o,C'a_' OJHi'e, ]'P- terão dire-ito li passagell,l para esta

no pró.lcimo ano de 1945 srrnr (l can didato ; oer-tidào de ida- rapi t" I, por conta do Min istér io ria

H.élio Milton P�reira ,1(' l�ar:l provur que o cao dldaro é Aeronáutica: e, lima. vez inhabilita-
, . ·rasJlelro na'to c tem menos ele 1!} dos nos exallles, tL-ra,n passagem de

Secretario .li1'OS no dia primeiro de março do "ol.ta, O prazo de in�C'riçfto ao pr1-
7v-4 ,;!lO dn lllat'ficulaJ, não sendo aceitas mciro enncurso serú all' J,'j de ja-

---------- ),úlblic'ls·forluas; atestíldo de !)OW, 'lei1'o (!n ano próximo,
UOçAS Precisa-se de
,LTI duas, sendo
uma para serviço de balcão e

outra, com conhecimentos de
contabilidade comercial, para
trabalhar em escritório de Casa
de fazendaa, no centro. Cartas
para: Caixa Postal 139. 8 v .,4

TERRENO �:n:s���na��� I
Av. Mauro Ramos, com 15,50
dr frente por 40 de fundos

Preço: Cr$ 12000,00. lnfor
mações, na rua Emílio Blurn, 13

v. - 9

Comprar, vender ou alugar
só na

n SERVIDORA I

I a maior organização no

gênero neato capital]

Rua João Pinto, 4,

Fone 775.

fARMACIA ESPERANÇA
do FArma�êutJ('o N [LO LA tiS
SoJe " aJRlll:lbl O'W' .... preteri"

""'-..."''''Ol.&1tI • enraJlJlcru-u - Homeopad.. - ..erfII...._ -

artt•.,. 4., borracha.
....,........... . ....'"

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

Receba GRATIS
(Bonificação de fim-da·ono)

o CRUZEI lO, A CI3ARRJl,
O DETETIVE ou O GURí

GELADEIRA juntamente com 12 meses do jornal de maior
circu loção no Bra sil :

Vende-se uma. elétrica, de

1,20 x 1,60, funcionamento per
feito, Ver e tratar no Bar S,
Pedro. 30v.ll o JORNAL

Procure hoje mesmo o agente:
PLÁCIDO MAFRA

Rua Felipé Schmiút, 34

CASA Vende:se uma, de
moradIa. na rua I

Secundino Peixoto. 134 (Es Itreito). Informações com Dul
távio Silva. na rua Francisco
'l'olentino, 8_ 5 v"·3

Empregada
Precisa-se de uma. p&ra cozi

'nha e pequenos serviços domés
'ticos. Bom ordenado. Exigem
'se referências. Rua Visconde de:
'Ouro Preto, 2 (sobrado).

'TINTUREIRO
Precisa-se de um aíudante de

'tintureiro. Informações na rue

'Tiradentes, 44. 3 v.t, 3

5

Vença a intensidade do calor,
sem quebrar a tinha da elegância! .f·.;',ii:.�,t'" '·"l'.í'. .!J

t grave êrro Você admitir que o calor ex- '<.
cessivo possa justificá-lo por cruzar as ruas da
cidade em desalinho, descuidadamente (rajada.

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

Especialmente agora, quando a ALFAI"·
TAR!A BRITO, recentemente aberta.estã exe

cutando, com notável perfeição, ternos leves,
cômodos, distintos,

I
'. Sapatos de todos os modelos e dos tipos
I modernos ao alcance das SENHORAS E

SENHORITAS, por verdadeiros

Esta
,

e 8, verdade!
mais

PRECOS SEM RIVAIS!
Não comprem seus calçados para as fp.stas de fim

de ano, sem visitar a

I «Tamancaria Barreiros»)
RUA CONSELHEIRO MAFRA,41

--

THE LONDO.'tl & LAJSGASHTRE INSURANCJ!I

SEGUROS
THE LONDON ASSURANCE

COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"

COMPANIIIA DE SEGUROS "SAGRES"

Representante: L. ALMEIDA
Rua Vidal Ramo., II

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



V.. Sia .. enconlrará nas

Oa$aO .e�aaQl.bucan.�' ($
os

Precos
...

mais modernos
fixos

padrões de voile e tecidos
, -

proprlOS
*

para praia
Côres firmes

l!aE!Is���a ��portivo Bgua e Esgotos E' notícia de
finalissimc. Efetuou-se ontem, as 15 fo,gte aaarela

Se- P' I· 1 c (.\ '-) _ })I' ante lioees, na sala de despa Sao Francisco, 16 (U, P,)ao au o, .. ) ... \. ,L "'.
"

d G A • A •

,-

do quadro avas�ialuidt)r rcprcscntu-] chos do Pelécio o over- O Q. G . .]apones comunIca queFlorianópolis 16 de DezEmbro de 1944 do pelo escore dl' t a O nu ptacard, do, a cerimônia da assina' unidades suicidas japonesas
• _ ,untem il noite. em Pacacmbú, du- tura do acôrdo entre o afundaram um destroier e

l.OVOS aspectos �� sltuaçao "rega r�I����;/:�����l'llJJl��:��a cC��aj;r��e:��\� Estado de Santa Catarina avariara::n outros dois. cruza-
E1

. Ou 9 peral' que () �l'I('clOnad() carioca 10- e os zn unicípios de Blu dores aliados no estreito de
Londres, 16 (U. P.) - Os 'la manhã fôrças rebeldes des- grasse quás i iguulu r ,) scoie dos !O-I zn ena u , Florianópolis. Ita- Surigao. A notícia foi Irradia.

jornais londrinos mencionam fecharam um ataque não pro- lt'ais], que atltj• () í'im da \prlllwllj:atjJbar-l iei, foinv iIe , Lajes, Lagu da de Tóquio.
. - . , . . e c a par )( a ap['('SCI1 aram II e 'o R' d S 1 S Finformações d.e que o arcebís-: vacada cont�� �s tropas l�dla-, de gak COl1l tfJdas as suas peças

na, 10 OU, • ran

Pi) metropolitano de Atenas nas, no território da Grecía ao! l'xcrlcnil'lll-l"ntl' njuxí adas, sem a cisco e 7 ubarào pa.ra a im

começou a agir como mediador norte de Patras. Em Atenas e I' menor Ialha. YL'io o segl:ndo tc.n- plantação, remodelação e PrOmO(Ôes nos
dn crise grega, Pela sua im-! Pireu a luta prossegue de- 1)U e () aIllIJIL'I1tc' d e c!Ul1l1lllO. dos exploração dos serv.ço s de Estados Unidos
" "

.

,
.

'
, .' ,

,

' paulistas ü',,'nsjjguJ'oll-se 1Jor (:Olll-

lkcavel_ atltude:... durante. a pOIS de temporária tregua, 0I'!-- ploto. o quadr-o cut ioca. qur até en-
água e esgô to e o têrmo Washington, 15 (U. P.)

ccupaçao alema, o arcebispo tem. Durante a tarde, a artí- ião vinha semlo dirigido ao ta lan- do contrato de mútuo com IHoosevelt promulgou a lei que
de Atenas adquiriu a confian- ,lharia rebelde esteve em ação il' elos loc.ais, 'passOl� a dirigir (J jô-, garantia de caução de ti- estabelece os postos de "alrni
ca de todos os partidos. I contra a parte central de Ate- so com \'I\'Hc.ldack in vulgar e raro

I tujas en tre o Govêrno do rante de esquadra" e "gene-.

*, ímpeto, de morlo H mudar o aspecto Estado de Santa Catarina do Exércínas. do match, que quas i termina com ral O xercito '. Visa essa lei.
Londres, 15 (U. P.) - O cor- ..__.,.,_........_-�-......-..........-_.-

I igualdade de \·wJlagt'lls. Os jogarlo- e a 'Sul América Cepi te- : promover ,alguns almirantes
respondente da BBC, em Ate- _ ••

l res cariocas, apesar cio pêsn csma- lização S, A.)}. e generais norte-americanos a
nas, informa que o general Nao atingiu a gador do placarrl de -lxl , souberam O ato foi presidido pelo postos equivalentes aos britá-
S bi t h- d h �I'eftfr-Ied» controlai' seus nervos e, aos pou-1 sr d in t ror federal .

d" lmi t
,

co ie evAe, �a man a � �- Cf lJ. � ,CDS, e depois de decisivamente im-
. r. ln ez veri nICaS e a miran e de esqua-

je, conferência com o pnmel-, Pa1'1s. 16 (U. P.) - 'I'ropas por sua fôrça avussudadora, iriva- e assistido por numerosas dra" e "marechal de campo".
1'0 ministro Papandréous e o Ido Primeiro Exército nort�- ui nrlo ,e levando () Ua\'OT às. hostes autoridades e altas persa- Na mesma ocasião, Roosevelt
ministro residente britâI'!-ico, ,americano se encontram no 1'1.0 'H�I:d�Jn�ntes. 0, po ll,D lnll':�l de nelidades. promoveu os generais George
Mac Millan Enquanto ISSO Roer a apenas algumas mi- Leol�;!(las, em menos ne 60 segundos O sr, dr Nerêu Ramos Marshall, Mac Arthur, Dwight

, : A .'. .' I·
'. .. de Jogo, transtornou os cariocas t'

reforços britânicos contmuam lhas ?-� cld��e. de D�ren. � o postq ocupado J:or Jurundir pas-I discursou, dizendo da va Eisenhower e Henry Arnold
a chegar em grande escala,

I
Terceiro Exér cito norte-amerí-

SC.!ll
a

pr(,()c.'�IPar
ser iaanente a

H.te.'J.1-
liosa cooperação da Cia.. ao gráu de "generais do Exer-

por terra e mar. cano fez algum progresso a çao dos defe_nsores, guanahar-in.is, Auxiliar de Serviço de Ad cito" ou sejam "marechais de
* léste de Sarregemines através l�()IS o arqueir-o cart�)c.a ,l1ao so f�- ministração para ceeliza- campo". Pershing', comandan-

. -.' . lnou naquelc lallec 111lC13j de Leo-
At�nas, 15 (U. P.) - O

CO-Ida fr,�mtel�a �lema,. mas �m-! nidas. como em alglhls outros. A ção das obras a serem exe' te da fôrça expediCionária es-

mumcado do Q. G. do general da nao atmgm a lmha SIeg- linha atacantr local parecia um I'Ô- cutadas; e que o seu go- taduniense durante a primei
Scobie hoje informa que pe- fried. 1,0 compresso!', COl:l L('ônida� nl!ml

vêrno assim procedia para ra guerra mundial, continua
(lOS seus gr-andes dtas, (' LUIZlI1bo c que o povo catarinense o sendo o mais O'1'aduado oficial�- [lemo e Lima seguindo-lhe a's lle- 0<

�
OSTA MG:LLMANN

g:Hlas. A reação espetacular dos C<t- julgasse, não pelas suas do Exército dos Estados Uni-

�1 J C rincas foi coisa dramátic1i e a grafl- palavras, mas pelos seus dos, pois é "general dos Exér-

ii· · I �(' c��k;i1��I�e:'\<[�lac(,I;1��;i J�we��o�oeL� .

a tos e realizações. �i����it���erior a "general de
�

. (Engenheiro Civil) I timu, ao fim da luta, üerta clt' qne
--:;;;;;;==;;;;;;;;:;;;;;;;;,;;;;;;;;;,;;;==;;;;;,;;;;;;=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;.;;

E
·

ó' Té' d E b'
os c<lriocas. COI11 mais algum tcmpo '

-

b, 'serlt rio CDICO e ogeu arla �l('. lt1,t;1, seriflan.
cauazes nãu·

.50.' deli
• Igufllar (, placard. llJa>S, até de cle�'-

� Projetos, Orçamentos, Administração, Construção

I
,'OÜlr os paulistas; e, por isso, a

� Ruo Esteves Junior, 168. - Fone 733 .. torcida bandeirante aguarda a fin:.1'-
, líssillla, dOlllingo pr6ximo, no l:'sta-
� FLORIANÓPOLIS I dio de São Januúrio, com gramle te-
� m01', jJl'el't'J1Clo a "itória final dos I
"-iO eariocas, ([ue vem dando pl'oYas du-'

9 terror em I
COMPANHIA BRASILEIRA ma fibn, Í,nCOlllUlll.

. II
DE OPERETAS Camisas, Gravatas, Píjame-

'f�udapeste Causou grande interêsse a notí Meias das melhores, pelos me
n

I
cio da- vinda a esta capital da oores preços só na CASA MIS
Companhia Brasileira de Operetas rlLA NEA R C M fMoscou 16 (U. P.) - Os A Companhia embora modesta traz

� �
- uo ara. 9

aien1ães iancaram contra-ata- a?reciável conjunto. arti9t�cQ no.

N-t d> t,'t is genero, com as segulntes flguras: I ao ouve be'mques eln o .os os se ores VI a Renata Fronzi, conheoida «sou

Ionde se deCIde a sorte de Bu- brette», que tem atuado nos qran I·' dodapeste. Os nazistas utilizaI?! d�9 Ccm�anhias de CI�ra Weiss e, por causa
grande quantidade de munl-' Lea Condma; Alba Regma, Iolanda I

t �.::
n t' m linhas defen- Franzi, .artista �ue se te� revelado I' ca arro �

I
ç?es e co s IO� . . com bulha, Arlel Sampalo. outro •

SlvaS secundanas na' capItal nome que, apesar de novo, tem

húngara. Entre as unidades talento para gr.:mdes lances, Pal- EXPERIl\m�'l.'E ESTE REl\IÉDIO

que procuram conter o avanço
I mira Silva,

..

Náná May. Nancy Se v. S. sofre de aturdimento catarral
.

't·co está uma divisão de Soares. Helols? Cun�a, �rqu'za ou de zumbidos nos ouvidos, ou se oca·
SOVle 1,

., " . Barbosa e Ondlna GUlmaraes Na tarro obstroe a parte posterior da sua .'..4 ........ .... -:
assalto, que Ja haVIa SIdo utl- direção vem o grande ator César garganta, certamente se alegrará ao sa.

lizada contra os guerrilheiros Franzi; crganizador doe inesqueci- Qer que essa tão aborrecida afecção de- R til O primeiro
checoeslovacos. Informacões de veis Companhias de Operetas Clor;:, saparece prontamente com o simples tra· e re a Isoidado mineiro
l)l'isioneiros húngaros úídicam 1

Weiss e Alba Re,?ina; ?!ga Vinholi tamento, durante alguns dias, de PAR·
Amadeu Celestino, ]0 conhecldo iVIIXT, o qual poderá adquirir em qual. I Rio, 16 (A. N.) - A cidade

que Budapeste se encontra em I através do Rádio, Cirilo Júnior, quer farmácia ou drogaria. Em homenagem ao Dia do Re de Cláudio, em Minas Gerais,
pDder das tropas de assalto Ç7aspar Bernardo, Joaquim Mala ::ota-se �ma grande melhora logo no I servi�ta, .a b,anda do 14 B C efe I vai abrir e dar seu nome a uma
nazistas, que estabeleceram man, ;'ito �acchi�1i. �dolfo Ma· prJmClro dIa. A respiraç1io se torna maIS tuara .hoJe. as 1930 haras, na Pra' l'ua em hOlnenaO'em ao seu he-
ali verdadeiro regime de ter- cha�o e ASSIS GUlmaraes.

,
faCII e desaparecem, grarlualmente, os ça QUlnze, uma l'etreta com o se· 1 ,"" o

_

DIretor das montagens, Jose zumbidos dos ouvidos, a dor de cabeça. quinte programa: Canção do Re. laICO f.Ilho o soldado Sansao
ror. Saronja; ajudante, Joaquim Ro q sonolência e a obstrução nasal. . ervista, de Gil Pinheiro; Crepús' Alves dOS Saintos, que foi o pri-
�."_.. ._'__�__.. _' . .__

!
cha; costureira, Ondina Santos; A perda do olfato e do paladar, a .difl cuia gaucho, tango de M, dei Rio; meil'o soldado de MilJafl a tom�
contra-regra. Sampaio, cuIdade de ouvir e o desprendimento do Capricho, va!fa do mesmo; Canti- _,!;lar nesta gU8ilTa.

nll"Z Hoje, Sábado, às Acompanha a «troupc) um(l muco nasal na garganta sl10 outros sinto. ga.a e dançaI! de negros, de Fran.
' _

K 19,30 horas orquestra de 10 professores. mas que indicam a presença (ie catarro, cisco Braga; Hino à Vitória, de

Eo qual deve·se combater com o tratamen· Vila Lcbos; Cei Hugo Silva, dobra· 'nvel" ..."'.-zadoresBetHteORD�svisDeE PTou01RLMUEkNoTsAem: Wlel·PO-es Da URSS ',o de Parmint. do arranjo de M. deI Rio; Canção ..I
'" m " do Expedicionário, por Spártaco

A heroina deste drama é a mulher I Moscou, 16 (D. P.) - Devi- Rossi; Alba stella confidente, ro-

que ama, e compreende seu. ma-: do à situacão de guerra o pre- mança de V Roboldi; Querencia,
rido, ate perdoar seus crlmes. ....

,
. FRACOS • comentário de M deI Rio; Fanta

estimulando-o, ainda, na luta em sldlum supremo do Sovlet da AN�MICOS sia, valsa.intermezzo de A, Joyce;
que se empenhava. URSS baixou decreto, pelo Prelúdio, de M. del Rio; Ancoros

R d F TOMEM
No program�; eportagens a o· qual as eleições para ° supre- levantados, marcha do mésmo,

lha Car1�c.a n. 31 ,- DFB
mo Soviet ficam adiadas até VI'O"" I'rcosnt�dB«NotiCIas do d1a» lIu li u u

Impróprio até 14 anos dezembro de 1945, prolongan�
Preço único Cr$ 4,40 do-se o poder do soviet até o

referido período.
r.)OXy Hoje, Sábado, às
.IIi... 19.30 horas
1 «Pincéis. Cinzéis e Penas)} - Coop.
2' FORJADOR DE HOMENS com

Pat Obrien e Ruth Warrich.
Um drama emocionante onde imo

péra a fibra her6ica de um punha.
do de bravos.

3' ADEUS. MEU AMOR. com Rosa
lind Russel e Fred Mac Murray.

4' O VALE DOS DESAPARECIDOS.
Últimos episodios dêsse emocionan

te seriado.
Impr6prio até 14 anos

f'reçQ 6.nico Cr$ 2,00

BANCO DO BRASIL, S.I A.
EDITAL

('OlléUl'SO para escl'Ítu tárío coutratadn

o Ba'lli'(J f[0 Brnsil, S, .:\. \'Ol1lllll i('H ilUS Cialldidnli'is inseri I os
no collcurso para escritlll'Ú1'io C'()11tJ'2:iado (lUe as ]H'u"as clilllin:l
[c)rias d(\sse cc}])eUrso Sl'l'i'iO J'calizarlus no dia 17 elu C(]l'I'('l1tc',
C'III u1lJ:r-das salas do lnstitll1n clt, Educação, gentilmcn1e cedida
pela sua d.iretoria, e que ohedc('crãc1 (J'S s,egllinte horário:

das 9 às 11 horas _. Português
elas 1:) às 17 horas -- Al'itmética,

Fieam. pois" os SjjS. candidatos cOIl"idaclos a ('Ol1lparCCel', :30
minutos antes do inícIO de eada pro\'a, no local acima I1lcnciona
do. Illllnidos do cartãu de inscl'içãu e dois lápis-tinia roxo-cópia
COlllum ou canela-1inteiro colll tinta da côr azul eOIllUIll.

'

O Ballco rio Brnsi] S. A. l'Olllllil1icn, ainda nos Sl's. camIidalos
qlH' as demais pr'o"us dêssc concurso serão efetuadas el!1 Ü'I1IJ)()
oportuno, depois ele julga(las <1S eliminatórias, haycndo para (,las
l1(J\'a Ch:'illwtla.

Floriallópolis, 7 de dezl'l1lbro ele 19·14.
Pelo BAXCO DO BHASIL, S. A. o FLOHIA:;úPOLJS

José Pedro Gil-Gerente -- João ,Jé. Cupertino Medeiros-Cllntador

"SILVEIRA
" Farmácia de plantão

Estará amanhã de plantão
"Farmácia Catcuinanse", na

Trajano,

Trigo argentino
Porto Al,egre, 16 (A. N.)

à Acaba de ser dilatada para os
rua fins de janeiro próximo o pra

zo de entrada de trigo argen
tino neSle Estado. Êsse prazo
terminaria a 30 de dezembro
e foi prorrogado devido ao
atrazo da safra gaucha.

Precisa·se de 2 ou 3, -no.
Fábrica de Móveis «Jl. Mo
delar», rua Trajano, IS,

V,-9

Grando Tónico �

Estabilizador e transformador
Vende se um, de 1 kilo watt, na'

radação do ESTADO.
_.----- ....... --- ... - _.......-_...._-_•..-....-&......

CASA MISCELANEA distri.
buidora dos Rádios R. C. A, .,Victor, Vávulas e Discos - Rufio �
c, MAfra, 9

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


