
PATU"S, 26 (S, F, J.) - Cumprindo o mandato, expedido

I
pelo .Iuiz processante, a polícia prendeu Guy verilla,.

filho dÜ'
diretor do jornal "Le Matin ". O inspetor apreendeu uma ma

leta, que lhe pertencia, e que oont.in na 19 quilos de ouro e 390.

Imil fru.'H'0s__,�m pape� moeda: B.unau, �erilla dístarçava-se sob

ti JLUS ANTWO 1HÁIUO UE SAX'l'A CATARINA

I
() 1i0111(' de Glbert. FOl posto a dIS]JOSIçaO elo Juiz, que o acusou

Proprietário e Diretor-gerente _ ALTINO FLORES de il1telig&'lleia com o inimigo e o mandou deter na prisão de

________________________
. .

. Frr-snes .

Ou entregam as armas, ... oi
....

são·
.

cOIsiderados revolucionários
WASHINGTON, 26 (S-. H�)- �-- 'SEGUNDO INFORMAfVl DE LONDR'ES o MINIS
TRO DA JUSTiÇA DA HO·LANDAj·DR. GERRIT,J. VAN-HEUVEN GOEDHART,
DECLAROU QUE OS MEMBROS DO MOVIMENTO DE RESISTÊNCIA QUE, Q.E
POIS DA LIBERTAÇÃO DO PAíSJ SE RECUSAREM A ABANDONAR A AÇÁO
DIRETA E A SABOTAGEM, ASSIM COMO A ENTREGA DAS ARMASA 'CO'N
VERTER-SE-ÃO AUTOMÀTICAMENTE EM REVOLUCIONÁRIOS EJ COMO TAL,

SERÃO TRATADOS COr\1[ TóDA A ENERGIA.

aleta de dinheiro alemão

.i, nO_Ã_J._l__i__F_'__Jf_'Ü_n_ó_.J_cI__rs__s_e9_U_"_d_ó_-f_t-I_ia_._� Ó l e l)eZembr_o_d_e_19_4_4�_� _�_ 92:� ������!t::h a

'

lula de he ró is!
Jlt

•

b d P 'I'
Londres, 2G (B. N. S.) - O I --

li e mem ros a ara aUXllar I "puro-sangue"
britânico, ou I Alger, 26 (S. F. L) - A ba-

V
melhor, a criação dos cavalos talha pela libertação de Toulon

Uruz ermelha! OS holanoeses ld� classe na Grã Breta.nha, es-/veiu l?r.ovar mais �ma vez qu.e

N
New York, 23 (8. H.) _ :010-

.

Wash ingt.ou, 2G (S. H.) _I/ ta pronta�. l'e,aS&Un.llr o seu .,0. espírito, que al1lm.a os OfI�

París, 2:3 (SIF) um de
� t d 1 ência J Cl b 1 1

.
-itíc:ias checadas de Lonelres e Despacho de Londres auu (;'aipos o e sa iencia ogo que a

I
as em como os s.Imp es sei-

ereto publicado no "Jornal'
b

I'
.. nci

'10' " termí 'O"D'l T ·dadosdoN·· E êrcít F
... ',. . Pl'OVenient.es de fontes do mo- que, c:.ondoí.do. ('0111 a situacão

'.
guerra ermmar.

.

ai y e-
I

, ,ovo �elcI o ran-

U.fl�·Ial , estipulam-se as con- vimento clandestino holandês. dos habitantes elas regiões ·li- ,legraph" . desta. capIta_l ac�n- i ces, esta s.empre a alt�.ll� ue

díções ele .reíntegraçao de al- dão conta de ue mais de cem I bertadas da Holanda o iessoal
i t�a que cIfl�as aIx:da nao atín- i nossas mais belas tradições. O

gnus mCimllllos_ despejados �l�- mil hOlandese� foram embar- naval britânico. n� Jél ica 'g!das deverao assmalar o lei-ITenente Cal�mal:d, da tercei

rante a ocupaçao. Os, inquí lí- cados, a for 'a, ara a Alema- criou um fundo' ue será
g � lao anual d,e ��wmarket, pres- ira .c?mpanhla N16rx:erts, logo

:lOS expulsos desde o dia 1.6 de nha, desele ;utu�ro. Outras in- to à dísposí ão d':; ovêrnoP��_I tes a ser iniciado. Prov�ve�- se lmpos pelas qualidades de

innh�Ade 1940, que seTvlr�m formações recebidas pelo Go- landês .par� as fingardael I �ente a .so�a de !944 atingi- I,chefe e bom humor. �uando
»as li orças Fr�ncesas_ ou aha-I vêrrio holandês acrescentam auxíli;. O int rei ,1: es (� r� um milhão de Iibras, quan- do ata9ue leva�o a efeito na:s
-das antes ela Iíbertação da 10-, ue os homens de 17 50 1 t

. e. �sal : p�oc:s tia pouco menor do que as re-. cercanias de Víllette, a tercei-

cal idade onde estiver designa-I �stão se do tr:
a

'ta�os I;?
(e con tI.�Ul.ç�es 1 ll1St;�l�I�O gistadas nos melhores anos de I ra companhia devia apoderar-

do o seu antigo domicílio, po- constante
n

t
I ansPoAll a os ixa a C0111·.lbI uiçao (OS o ICI�IS I antes da g·uerra. Mais de 800' se do "blockhaus" inimigo e

d di
. _" men e para a ema- em uma I ra por cada zalão lót

_ , I termí
. _

em pe Ir sua reintegraçâo, I 1 :\.
, ,

. fI'
b o es serao postos a venda I

ex ermmar as posiçoes defen-

mesmo estando êsse ocupado.: nl101'�a' <bSaSt1,md' ja Sbe e etldlarham c e suas respectivas patentes, Quando inaugurados os leilões sívas, nos arredores dessa rua.
,

.

v S , I as em . usca e 0- -. I

O T
' .

Do mesmo modo, qualquer in- �
1 did tes Ií Comprar na CASA MISCE de Newmarket. MaIS da meta- I

enente Calemard fOI o pn�
T d

' ,n ens cOlllpreen 1 os nes es 11- � , .. ,
.

t ' bl
qui ruo despeJado �m conse-: mites de idade no distrito de LANEA é saber economizar '. ue sdera �t'ÜnstIdtU1ddo. de egu�s mbeI.ro aden 6rOar nlo '_ ockhaus"?
qüêneia os .acontecImentos da Tv. e t

' .

d O 10U e po ros e OIS a tres o ngan o a emaes a ren�

g
.. �

'd
' n e., na provmCla e ve- "O .-..:livro negro» d t· d f

-

d der se Depo' é h'
c
-uerra ou. em consequen.cla o' l'\'sel e em Acl:1tel'nhcek na

anos es m� os a unç_oes .

e 't.-· .

IS, a ompan la se

eOllstrangllllento material ou '. :
,'. d G ld l' d

'

A'
doS "'Crimes "stud". MUltoS deles sao crIas le Irou. DIversos homens fo-

moral das autorielades de OCU-
PI QVlTICla e e" ,er a.nel· . te de vários reprodutores de fa-

I
ram feridos pela precisão dos

_

b
..

mesmo os meIDvlOS a Cruz '

1 t
.

"H !tiro d· to 't·

�JdaAçat� elM1eflCla de vaI�tagem i Vermelha foram incluidos nas I
Washington, 26 (S. H.) -: m�. un,�ve�:sBal' apIStCO,�o "F .y- i Tensdo e artma1sh dau maCIca1s.

I en Icas. as a expulsa0 do I" .t
_ nforma. de Londres que o Dr.1 penon , ue- e er e alr-j me ra a oras, a e-

oeupante só será pronunciada!
depOl açoes. Daviel V'a!ll Embden, ex-profes- way". O Rei venderá três ca- mard ordena vencer o reduto

quando se tiver encontrado ou- _ _

SOl' de economil:\ política da valos do seu "stud" de San- � e, qt:ando �ava as últimas ins-

tro local para o sinistrado, eva- PORQUE VOCE NAO APRENDE universidade de Amsterelam, dringham. truçoes, cam sob a rajada das

eua,do ou refugiado. Os inqui- RÁDIO? apoiando a sugestão elo Dr. ._ . ..
metralhadoras, atingido em.

l.il!1�S, ,Perseguidos por" c?labo-I . Calc�le quantos milhares de rá· Alexander Loudon, embaixaelor Dr. A rt,lr Pere·lra I
plena fro:nte e no coração. No

1 açao ou tendo pertencIdo a I
dlOS ha em cada cidade. E quantos, ela Holanda nos Estados Uni- , mesm? dIa, o grupo avançou

agrupamentos anti-nacionais, todos os dias, se desconsertam e dei- dos acentua a necessidade de
e Ol,.vel"ra

e, perIgosamente isolado, teve

são, em têrmos

adll1inistrati-1
xam de funcionar por pequenos de. que os crimes alemães sejam que �ecuar. O sargento La-

vos, excluídos dessa medida. feitos. Se Você a!lrender a montar f' con1pilados num "livro lle- Clínica Geral de Adulto. I b�uyere deu ordem ao atir�dol'1
No decreto publicado pelo desmontar um apa'relho, descobrir gro", ao qual se deve dar a I Doenças da9 crianças �ledaoou. para ,se retIrar.
" Jornal Oficial" de 15 de no- seus defeitos, e consertá·lo, g-anha- mais am.pla circulação. Se- Laboratório de Análise.

I
Qu�ro fICar CO_?tlgO", declara

velnbro, destaca-se o seguinte: rá sempre, bom dinheiro.. Aprenda gundo O Dr. Embden, tal livro
clínicas. O atIrador;. e_ noo se resolve a.

"TA
Consultório: rua Felipe 8ch- obedece d'

oda �)essoa. física ou moral,. rádio na maior organização uacio- seria a melhor con:testacão a J midt. 21 f altos da Caso Pa- "

r, slnoo quan. o C! VIU

tendo SIdo obJeto de uma me- nal de ensino rádio-técnico por cor- possivel tentativa germâ,nica railio J. das 1030 á. 12 e da.

I
partu. Apesar de fendo a bala

<lida de seqüestro ou adminis- respoudência, ELECTRA R\.DIOS de provar que os crimes por I
15 às 18 h.. de metralhadora, vendo seu

tração provisória de o-estão em LTDA.

I
êles cometidos são mera pro-

Residência: rua Vise, de Ouro chefe em perigo, precipitou-se
conseqüência de leis,b decretos, Envie hoje mesmo I} coupou abai- paganda. Fone;í��o[;!�uall I �m poS�ãO de combate, afim

portlalrias ou regullamentos do xo, para receber um folheto que
' e. O _pr eger do fogo da arma

prebenso govêrno de Vichy eri- orienta como aprender e ganhar di� A fome é
-- ll1ImJ.ga. �ecebeu, uma descar-

tram de pleno direito na posse nheiro na .rádio-telefonia.
Identificacão dos ga no peIto e cam morto.

de seus bens, dir.eiw.s e interês- realidade' espanhóis IIgred-t·u ases. Os que geriram bens estão
Sn1'. Diretor de París, 27 (S. F. I.) - Os II

isentos de certos direitos para ELECTRA RÁDIOS LTDA. Londres, 26 (S. H.) - O jornais divulgam que os ....

Ó
•

pernli.tir facilitar os acôrdos Rua Ouvidor, 164-3°-Rio de Janeiro s�rviço de informações do Go- 350.000 espanhóis, residentes pr prt8 mãe!
entre os compradores e pro- Peço enviar-me GRATIS E SEM

verno holandês comunica de na França e que não têm do

prietários despojados". COMPROMISSO o seu folheto Londres que a situação de fo- cumentos ele identidade, serão
"NOVOS RUMOS"

1--1
me, que tanto se temia para as em breve providos dessas pe-

!�:,.::iditclOSO N
. I 34 / ����:rSte�m;:a:�s �\-��andÓ Ç�s'l A Comissão franco-espa-

Londres, 23 (S. H.) O
orne 1--1 referido s�rviço I�:e:aa :inda ��;tea� d��mor;!���:ç�:�r�:��=

correspondente diplomático da ,.,............
que tanto as grandes cidades blicanas e um delegado da Co-

agência Aneta, em Londres, re- Rua
-

como as aldeias estão atraves- missão InteTnacional de Refu-

vela que os membros do Go-
..•...••••••••

'

•..• o • o. sando a mesma si,tuação de fo- giadQs da S. D. N., fixa atual-

vêrno holandês mallifestaram- Localidade •.... 0'_ ••• ;.:••••••
me, em virtude de que as co- mente as condições nas quais

$e em favor ele alguma forma
zinhas públicas são iillsuficien- os espanhóis, não inscritos nos

de colaboração no após-guerra,
Estado o •••• ':':-OJO ••• (0.:-0: •••::-.'. o

tes para a manutenção de toda consulados, serão providos de

entre os países do ocidente da O
a população hol'andesa, sob documentos que lhes darão o

Europa e as po.têmlCÍas anglo- ': S (cacaS) domínio nazista. direito de trabalhar e viajar.
saxônicas, com o objetivo de polones'esevitar futura!> agressões pela
Alemanha e ,ajudar a estrutu- Londres, 23 (S. r. P,) - Se
l'ar o sü�tema de segurança guncto informes chegados com

mundial. Não obstante, devido grande atrozo, fo,i aquí divul
às vivas discussões e notícias �aelo que os aparelhos de caca
da imprensa sôbre a· formação poLoneses destruiram '17 c��s I
de blocos no Ocidente e no blindados alemães, danifica
Oriente da Europa, parece que, ram 8 e elestrui'ram numerosas
no que diz respeito à Holanda bombas voadoras, rn.a Polônia.
o assunto aÍJI1da não passou da Nesta ação, que teve lugar no
fase de illtens-a e cuidadosa dia 26 de agôst.o, os po1.oue,ses
vista por pal'te do Govêrno. perderam (lois apa.relhos.

«Os despejadOS»
da França

As distintas classes
médica e farmacêutica

Rio (Pelo correio) - Elpí.
dia de Carvalho, de 60 anos

viuva, moradora na praia d�
Pinto, queixou-se à polícia d�
10 distrito de que fora agredi
da a socos, por seu próprio fi
lho, Iris de Carvalho, de 3()
anos, solteiro, empregado em

cavalariças do Jockey Clube
sofrendo ferimentos no rosto,

'

25-12-44 1-1-45

Aviões holandeses
Londres, 26 (S. H.) O

Q. G. avançado aIÍaido, em

Leyte, nas Filipinas, illf(jrma
que aviões rp.édios de bombar
deio, da aviação doO exército
elas Indias Orientais Holande
sas, atacaram, juntamente com

I aparelhos australianos, os edi
fícios das proxi)Ilidades de
Dili, na ilha portuguesa de
Timor. Os aviões 1:0IandeseE!l
também bombardearam e '1'1P"

tralharam Ottawa, nas proxi
midades de Timika-Coara,. no>
sul da Nova Guiné Holandes�

Aos nOSEOS bons amigos srs. Médicos e Farmacêuticos
almejamos feliz Natal e próspero Ano Novo

INSTITUTO PINHEIRO LTDI.
Florianópolis

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lira Tênis Clube-Dia 31-- ..Tradicíonal Baile de São Silve-stre, às 22� horas ..
Reserva de mesas: na JOALHERIA MORITZ .

I'
I Pão do espírito 1

e Notícias Jac�âo ��o oco����:nenw �i
I gistrado na Secção Infantil da

----- Biblioteca Municipal, durante
A Prefeitura de Florianópolis, O ano de 1943, de um total de

-em longo expolli:;ão d� motivos», 450.000 crianças entre 6 e 15
submeteu a cO�.ldel'açao do C. �, anos de idade 14.063 frequen-do tstado proleto de decreto-Ieí , I •

'
•

"

já aprovado, dispondo sabre o l'eti- taram �s .salas de leitura da
ficação do rua Rui Barbosa. que quela bíblioteca, em busca do
terá início na junção das ruas pão do espírito. O pão do es
Xapecó e Frei Caneca, poro termi- pírito ao contrário do que:na1' no entroncamento dos ruas' -

t "

Aristides Lobo e Delminda Silveira. acontece com o pao de lIgO,
• cada vez menor e pior, não

Vai ser abel'to crédito de 200 mil custa nada quando é fornecido ,!'Cruzeiros para a construção do pelas bibliotecas públicas e, se
'

Quartel da Fôrça Policial, em Cu- bem não faz, também não 'faz
Inoirlhas.

'-o mal.

o sanlo-ciOdiã I
St. Estêvão, Primeiro Mártir I'Ao lado do Presépio vernos.,o fi

!JUra ensanguentada do primeiro
mártir. A Igreja quer dar-nos a

entender que a vida do cristão
exige sacrifícios. às vezes, até o da
vida. -- St. Estêvão era nCltural da
Palestina e discípulo do célebre
mestre Gamaliel Quando as obras
de caridade impediram aos após
tolos a se dedicarem devidamente
à. pregação da doutrina católica,
elegeram êles setes sete diáconos
encarregando o. da distribuição das
esmolas, entre os pobres' A pureza
de vida de Estêvão recomendou o

à. dignidade de diácono. O exercí
cio dêste munus obrigava· o, rrru i
tas vezes, a disputas com os ju
deus incr'dulos. Vendo estes que
nã.o poderiam resistir ao Divino
Espírito que falava pela bôca do
SClJ:lto diácono, encheram-se de ira
contra êle, expuleundoe da cidade

I
e apedrejando o. Dilcípulo fiel do
Mestre crucificado, rezou o mártir
moribundo por seus perseguidores. À disposição dos imteressados.

cncrmtr-aan-se, na Junta de Revisão
-------------...: S t d d' '5 e SOl'te10 dia 16U• C. R., os talões dean O O Ia multas pagas pelos reservistas Eu-

Nascimento de Nosso Senhor rico von Trornpowski, Fernamdo

Jesús Cristo Lopes de AgUJi!�r, ,MiJ.ton Fer:l!an-
, des, AJI'hjIJ' Cl'eSOeJl1ICIO da Silva,

Rio, 23 (A. N.) _ José Ge- h.In?-:levelmente esta merende na

I Gui'lherune Adalbento de Sousa,lIltorla do gênero humano aque· Braz e Sousa Floriano Monguidhoraldo GaIvão Marinho, técnico la noite em ::rue nas�eu o .l?i�ÍI�o te, Pedro B()i�sfoield, OSIIl'Í Conceírle �rudentificação do Mlinistério Salvador. E ela a hnha d1Vlsorla ção, Manoel Pedro Silveira, Renatodo Trabalho; acaba de apresen- en.treA � duas grandes épocas �a Menezes Lemos, Tertuliano Turí
tar Invento seu, destinado

eXlstenCla humana. A�uela nOlte hio Cardoso Júlio Garcia Sebas-a trouxe·nos Cl verdadelra Luz· E . -

B I �',r Ir 'J" d!ITaiUde :repercussão no mund' t L '1' '1' t d
tlaJO e ,e'r, lv.ax \JosblllalIl, o'r",e e

b,. .

_
•

' O es a uz 1 u�nou a 1 umlna o o Sousa Lopes, Pledro Novembrino de"tecnlOo. GalvaJO MarJnho in- o mundo. FOl elo .que nos. desven: Brilto, Manoel Roberto Santos, João
ventou um aparelho, que -fo-I d�u os valores rteals da vldda'd �Ol GOlllçai'Vles Pilnheko,. João Rofir,
tog:.�afa dire,uamente a carteira ec a1tque nFos. mlos l'OU t� ver a e,11'a Hef1c.ílro Anltôln'Í-O Silva, Jo.sé RiJU-

u ura. 01 e a que lrou os veus fi k' H Id F"
.

D
.

I P'·de identidade com os respecti- dos mistérios desta vida e da OÚ', c ,e� "1, alno, O <leI']?, lam� l'

d· , t F' I 1 nhell·o. \Vialter MOf\elif'a, Jose Pc-
vos IZereS, etC. PleJo processo r�. 01 e AO .que, com seu co ar, reir3 AJIl,tenor Rodolfo da SHva

t b 1 'Crl0U os genlos do saber e dClarte' . ..

I
.'-em apreço, OTna-se a so uta- FOI' el· d .

t d' SelJefl'edo Balskc, .Jose Vlewa, 1'1-
., a que engen rou a Vlr u e

CI B '1' S'l
.

m�rute ImpossIvel qualquer de- máxima. a caridade cristã. JesÚ9 neu. 'ans.en� e TaU 10 1 ,'el'ra, os

fraudação, inclusive a substi- Cristo é a «Luz do Mundo». Ele qualoS podcrao. ser proc.urrudos du-

t
. -

" "ot .

". veiu pa ilu' t dOI U naJn�e o expedlen.te Inormal da mes-
UIÇruO 'UJa 1.' ogra1.,la, O que é ra mmar a o . ma

lllJa l'eipaI1Uçã'o
t- A' ,,� só coisa exige: a boa vondade, A _

.

. .ao comum. lUwa. segundo boa t d d 't d t' Joao Perm.lnIO dos Santos
A • von a e e acel ar a ou rlna ') T S <t"esse Invento, aquel-e precioso de um Deus que se nos aproxima �('. eu. c CCI'C arw

dooumeruto f,ica defendido por como verdadeiro homem. homem ;;;;;;;;;;;;;;;;;�
cellÜlflame de modo a não estra- em tudo igual a nós, excepto o

gar. o's técnicos bras'l' pecado, E poro alc,ançar . e�ta boa
. .

I eIraS vontade ha uma so eondlçao: serconSIderam o Ilnve,nto de Gal- mos humildes e simples como o

vão Marinhü como de maior eram os pobres pastores das cam·

�11Jterêsse e oportunidade opi- pinos de Belém. Oxalá, que todos

nando aue O mesmo te,rá ac i-
nós �ossemos humildes e simple� !

t
- .'-- .

e Oxala que os nossos olhos se abrIS-
açao i.LllIVersaL sem para esta Luz. !

•

o Conselho Administrativo esta
dual aprovou o projeto-de-decreto
lei do interventoria federoI. dis
pondo sôbre abertura de crédit';
especial de Cr$ 6.257,60 para paga
mento ao ar . Francisco Kussolitz,
de Blumenau, proveniente de corr

e.,ertoll feito. no automóvel du Se
cretaria da Justiça, Educação e

Saúde.

Lactífero. Tônico estimulan
te do leite, O benefício que o

Lactífero tem prestado ás sras.

mães, quer no período de alei-I
tamento quer no de goravidez
é incalculável. O Lactífero é
um poderoso galactagogo e re

generador orgânico de maior
eficácia até hoje conhecido.
Em sua farmácia, ou C. Pos
tal. 1861. SãD Pamlo.

Peixes
Rio. 2:� (A. N.) - o presi

dente da República, interessa
do na ín tenstficaçâo da produ
ção em favor da alimentação,
autorizou o povoamento das
águas dos lagos existentes nos
palácios da GlUl8:nabara, e Cate
te, como de conetrução pratica
da criacão de peixes. Assim
foram lança;dIOs 46 pequeno�
peixes d€ valor oom.estivel no
lago do palácio Guanabara e
providências foram tomadas
para o Iançamenro do nosso
p-eixe, conhecido pelo nome
"camorín ", no lago do Catete,

I Dr. 6uerreiro da
Fonseca
MÉDlCO

Avisa a seus clientes e

amigos de Sto. Amaro
e Palhoça que reiniciará
a clínica em janeiro de
1945 e fixará residência

em Sto. Amaro.

Invenção

r
-

Rua Conselheiro Mafra, 17

DÔRES NA CINTURA -

REUMATISMO - LUM
BAGO DÔRES- NAS
COSTAS E JUNTAS'

ou de quaesquer·
PA R..6. OS

IRREGULARIDADES·
'"' R URINARIAS

BEXIGA INS E A
"

Pilulàs D(-WITT

o tormento das Dôres na

Cintura, do Reumatismo, da
sensação de "envelhecimento".
das dôres nas juntas, é devido
exclusivamente ao funciona
mento anormal dos rins.
f: irnportante conservar os

rins em perfeito estado de fun
rionarnen to e combater ime
diutament e quaesquer sinto-
1ll:3S de a lteraçào do mesmo.

Todo adiamento é perigoso,
Os rins cxecutarn o trabalho
imp'Jctal!tissimo de reter por
filtração as aubstancias nocivas
ao organismo, Dia e noite se

produzem elementos como aci
do úrico, bactérias vivas e mor

tas, celulas diversas bem como

outros produtos que acarreta
riam rapidamente a vossa mor
te si lhes fosse permitido per-
manecer no vosso organismo.
Cada articulação dos membros,
cada mo;'imento respiratório
ou batimento cardíaco, mais
ainda, cada pensamento e emo

ção concorrem para a

produção desses tóxicos.
Quando sãos, os rins
filtram esses elemento.

nocivos e os eliminam do or

ganismo, sob forma de urina.
As Pílulas De Witt para os

Rins e a Bexiga são fabricadas
para o fim especial de ajudar
os rins doentes. De modo bran
do mas seguro, elas tonificam
os rins de tal maneira que estes

possam executar o trabalho

que a Natureza lhes confiou.
Os toxicos acumulados são f'il
trados f' eliminados do orga
nismo e novamente podereis
desfrutar saúde e gozar a vida,
Alterada a saúde dos Rins de
vida a causas como abalos, res

f) iamentos, manifestações se

cundarias da gripe ou outras

doenças, surgem embaraços ao

seu funcionamento e eles não
mais conseguem eliminar todos
os tóxicos. Estes toxicos e prin
cipalmente o acido urico, se

acumulam nos musculos e nas

juntas e são responsáveis pelas
dôres mtensas do reumatismo,
pelo lumbago, pela prostração
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l!rli
geral e pela sensação dr- ··v�
lhice". Os pr irneiros s in ton i;� �

são em geral as t ort i .. rb.fltl"5

dôres nas costas. Os rins t'':it�o

então sobrecarregados e iní.a
mados ._ e como conseqw,,:nC1a
vos assaltam estas terriveis
dôres nas costas. As Pílulas
De Witt vão ter à sêde de
todos os vossos males - aos

Rins. A sua ação é indicada e

segura em todos os casos de:

o .,.idro ,rande de Pi/uIatl De Witt, contendo dues vezes e m,;;. a quan
tidade do tamanho peq...no, custa proporcionalmente muito menos.

_______________.r.

16a. 8. C.

Para as FESTAS DE FIM DE ANO, a

CASA PERRONE

Junta le Revisão e Sorteio

ALVARO RAMOS
ClRURG lÃ0-DENTlSTA

Rua Vitor Meireles, 18

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

vendas à vista, durante a 23• 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. çijames, etc.

Teodoro Ferrari,
da

CONFEITARIA CHIQUINHO
proprietário

J,
i� ;

I

I
!

t

I·
"

I

� mg _ -------------------------------------------------

apresenta a todos os seus amisps e à sua prezada
freguesia os mais sinceroe e calorosos votos de

BOAS fESTAS
1944

e fELIZ ANO NOVO
1945

Aos seus prezados associados' e a· iodos os represen
tantes das Classes C:onservadoras a

Associação Comercial de Florianópolis
deseja

1944

BOAS feSTAS e Feliz ANO NOVO

1945

U4. ••N .... No 17... lau - -4C1. �I[TTINATJ

LAVOURA DO' LINHO IDESFIBRADEIRA ((BUGRE»
De construção especial.

FUNDIÇÃO DO BUGRE LTDA. IPedro I, 1219 - Te!. 3-0717 ---' SÃO PAULO.
I
____"';'____

'

Av. D,

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

I•• Couelheiro Mafra, 4 e 5 - FONE I.&4Z
Eatrua • domldli.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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P'��I1/)lIlsr(J PERFEITOI
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':!J � V�
Produto científico para embelezar os sero s

Honno Vivos n.· 1 paro 08 ... i06 pequenos ou llacido�
Hormo Vi.,.08 n.· 2 para os seio! grandes. vclumçsos
Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta confiança
j -- - PioDcmopolis n•• 1'arauteia. Moderna.
B.aum&w. e da 1'. - Em Blumenau: Farmacia.
Sanit.. • Odin - Em ltaiai: FlUm.."" s.... t.
r.re.inhla .

FITA
CIRCULARES, VERTICAIS, l
HORIZONTAIS E FRANCESAS i

Para pronta
· .----"--_,--. --- "

jVida SOCíali
.. .
c. •
•••••••• ••••••••

\:<0 I \ l:i;tt!oiJHOH�

Transcorre h c j e o aniversário da.
.ra. Luci Couto

Passa hoje o natalício do sr.

Tycho-Brahe Fernar'ClEfi, alto fun
cionário d a Fazenda F'ede ro l-

Nesta data OCOtre o aniversário
-de Bra. Maria Diogo Gonçalves.

Faz anos hoje o ar , prof. Márb
Bott.

Festeja hoje o seu d�a natalíc.io
a IIrita. Marília Co rdoso. que. te r

'%ninou êste ano. com brilho. o

curso ginasial no Instituto Coraçiio'
de Je.ús ..

Hoje faz anos a srita. Telmo
Dia�

.

Pereira.

Ocorre hoje O natalício da srita.

Angelina Cordeiro Freitas.

Transcorreu ontem a data nata'

lícia da genti 1 srita. Labihe Mussi,
figuro. bcinquísta no seio da sacie
·da:ie Jagunens9'

Casamentos:
S'áb�do, dia 23, conaorciou- se

nestà capital o sr. Almiru Caldei
ra de ·Andrade. alto funcionário
-do Deport de Estatística, com a

.rito. professora Léa Maria Corvo
lho; filha do nosso confrade sr.

Titô Carvalho.

05 nazis contra
os' bispos

IUst'ocolmo, 20 (E. S. P.)
Em:sua retirada da Letônia, os

alemães deportal'am os bispos
�atólicos. Os bispos daquele
paIs haviam recebido ordem
,de p.artir, ma.s recusaram a fa

zê-lo, por instruções da Sa,nJta

Sé, que macndou que permane
ce,ssem em suas dioceses. No
dkl;' segllÍllte os agentes da

"Gestapo" os visitaram e, à

fôrça, os fizeram seguir para a

Alemanha. O::; che·fes das Igr·e
jas' Lllterail1a e Ortodoxa tam
bém foram deportados. Só es

capou o arcebispo Springovics,
'supremo dignitario católico
na Letônia, proque não fO'i en
'contraflo pelos ll'azis<tas.

Linhas aéreas
portuguesas
R'io, 20 (A. N.) Portugal

vai em breve eSttabe}ecel' li-
nhas aéreas que ligarão Lis
b-oa . às colônias de Angola e

:Vloçambique e ao Rio ele Ja
neiro. A navegação aérea en

tre Lisboa e Hio de Janeiro re

presentará, 110 e,spaço, o elD

rápido moderno ele transporte
e de conumieações ele que o

Atlântico se fez há um século
('a·minho natural. Sabe-se agora

. que "demal'ehes ,. do govêrno
portngnês llesse sentido atin
giu Hell dimax com o regresso,
de Londres. oil1,c1e esteve por
espaço de 15 dias, em confe
rência nom o ministro d o A l'
da Inglatel"l'a, o tenente-coro
llel Humberto Delgado, diretor
do DeT)artamento de Aeronáu
tica Civil de POl'tugal. Dessa
visita resul.tará a ida, na pró
xima primavera, de pilotos e'

mecânicos portugueses à Ingla-I
terra, onde estudarão os pro-I
blemas ele aviação técnica nos

c.entros britânicas de treina
mento, afim de se habilitarem
àqueles serviços regulares de

r JJavegaçào aérea cDl11erci2L

A comédia da
seriedade '-

SERRas VISONE.S..D.
RUA VICTOR AIROSA, 1111
C.' POSTAL,3831 � S.' P'AULO

REPRESENTANTE NO ESTAi>o:
.,'

W. ALTENBURG
Rua. Senador Schinidt, 363

Clube de Cooperacão
..

: Cultural

«A vida humana», «Injustiça» e

«Símbolo literário» - produções
resI1etivamente, de Protdaío Leal
Filho. Hélio' Vàiga Magalhiies e

José .Medeiros Vieira -. foram � 'OS

trabalhos que preencheram a pri.
meira parte. do última seroadp. do

ICCC. A 'segunda
.

metade dê pro·
grama foi ocupada pelo Serviço

! Social
de Difusão Cultural, que

possibilitou a todos o. presentes,
sócios e visitahtes. por meio de um

ester.eoscópio (gentileza do Escri
tório de Coordenoçdo Inter-Ame
rica.nal. a apreciação de notáveis
vistas do território estadunidense,
tais como «Glacier Nat'l Pa.rk»·
(Montano). «Black Hills» [Soo Da

kotaj e dezenas de outras
A 386• tertúlia foi convocada

para hoje, às 19.30 ho,ras.

o PRECEITO DO DIA

.
,

«ALMANAQUE
EU SEI TUDO»

...,:---

I

._ _-..- _-_-_-.-_-.-. -_ -_._-_ -.- __ -.-.-..-.- _ � I

Dl'VI'mos Ú ,llllat�iJidade dr
bOlls leilores algulls dos :lSSUl1-
(Os ",qui COJ)ll'nta!ltls. E �ülldn
jj(),Íe assim ;I('OJlIt.e<:e.: ll'lll Ih\�se,
lll'l'sl illlOSI)'.'; (':JIÚI!J{ll'<HI(Jn's

.

11-

na-nos c:(lcnsa rtlaçúo de IlO

Illl'S Ui3!), que upenas qua l if t
1':ll'l'lll(,S dt, ... curiosos, porque
n;tl) (f.eseja!lIos ·de�c,n,tendjJTlt'ntos
{'(HII lh rt-spcc tivus rlonox.
SI' hrm que a idlllJ.(>;illladl' do

n'u,%o infell'lhl':lte esteja fora de
l:t't'vidu, queremos esclnrcccr que
.'oe l raín de 'IHJll]('S extraidos 'de
]Jt()l'{"ssos sóhrc co I]ICCSSÚÜ de
bindíc.ios. cx islouu-s no Tnst i tu-
Ie! rlo s hdc;s·tTiúl'ios. - nomes,

IllOrl,·':],lu, !'·igorosHmellJll e au,t ên-
ti{·os. "Bakulu" - como se diz.

'l:S�() i ncr i veis, !'l'('OI]hccemos ;
n{ps (iU:ê cD,is;l mais incrivel ex is
li·I·:1 (I ':, (flll' a própr iu rca lidudc '!

. '·e.i:! () leitor. como ,ajlel'i-livo.
li�le:

' .

,"['m Oois Tres dr- Ol iveira
Ount ro ",

I·;. xe , gLlJ'i,ulU .pross,i,ga� ....

Cltinlü Vfl'(JÜie.i'rD, OUJI'd·() Bar
ba de Jcsús, nf)«lo ':vrehíliell, C;J�
fi,aspirilHl Cruz. .J usé Casou de
Calças Curtas,

.

JOHo Cara de'
.los{·. :\ra!'i.a Flor de Maio, Henri
qUl' HC'S'tu: Pt'üwipl' Alherto A.I1-
Ir'lillio.· Adão Kodak , Céu AZli11 do
Céu Poente, ABC Lopes. Hestos
Mcr!ai s d't' Cata:I',i,na, 1 )('zpcenl'Ío
Fevr-rcncilo de 8;). lnoceucio
Coil adisih [) Sossegado de O] i vei-
1'11'. \,i,lúria Carne e Oss-o, . Bom
FiHlO Perscgonha ..Antônio Do
d/li, \1�iIII1P,li.na Tercbení inn Cu
uitul m- de .Iesús. AnJOJ'. Di vino,
Maria Passa Camlanuo, Proda
IlIO!' ClJ'nju�al de' :\1�ú'inw c ;\tLt-
rix». Hc vó ll i.nu Casa. (inteiosn
Horlol.a, :\faria de Seu Pereira.
Gcnernso Guerrciro, )I�m ut-I li;;!
Hnra Ponnual, :\tia-rilfl Panel".

,

()(>eann Pacífieo, :\'air Talhmnan
.

gas, Am,t6niü Mclllorllll1t;'a, Pc.tlro
Bonde-, Hos·a Simulle Cavalo ,ie
Bl'�t(), Ol'laml(].o Bal'ba-larga, Joiio
CMi.eH, João da Mesma I)�tl,a .. ,"
Chega '!
Há ma·is, n:1 li,s,ta; mas p1l1'('ce

(fI ". \.. ':·1 a.

Hepl.La,mos: ess·ps l1om'l'S C'llill s

Iam d,p processos - l' ])T·ocessos.
Jlri,n('.�j)alllleijltp qna\!1Ido 1'(·lflli \,ps
H bene.fícios, são coi'sa slcri:!. As
.sim, l} sr. Cm Doi,s Trl'S <]1' Oli
"('ira Qua.lro t' seus coleg<ls ca

talogados existelll. FcliznH'lJte
para nós, qIle aindH\'aJllos doidos
pOI' q-llal,qllier coisa quC' nos fi
:".,,; •.• I'·il' .. '\l'''J,\'('iil', Ipit()!', (' ria
tumbém. - L.

(DI) "Diário ele No,ticias", do
lüo).

O doente mental não é um ser

estranho, "uma. alma transviada",
como diziam antigamente, que

Imereça castigo e cadeia. O doente
mental é apenas um doente e,

como os demais, tem direito a

tratamento adequado.
Não veja, no doente mental, um

ser estranho. mas um ente hu
mano que precisa de ajuda e tra

tamento. SNES.

ALTO, BAIXO,
GORD.O OU MAGRO:

o
TIRADENTES 7 A

UM

..--_ , -- �

Grande ediçã.a para 45 à· venda em. todos 09

jornaleiros e. lill'rárias do Brasil. Calendário.
.datas, festas, folhinhas e todas as informações

sôbre o' ano.
.

O ano. literário, científico, artístico, musical,
além de contos policiais e sentimentais.
Cinema. História. Religiã.o. Assuntos rurais.
Anedotas e choradas. Diário da Guerra. Varie
dades. 'Mais de trezentos páginas por Cr$ 10.00.
Atende-se pelo reembôlso postal. Cia. Editora

Americana. Maranguape, 15. Rio.

los sofredores LOJA DAS CASEMIRAS
A partir de 139 cruzeiros,

Ora. L, GALHARDO-Ex- vendemos cortes de casemiras
médico do Centro Espírita em a nossa Loja, na rua Cons.
Luz, Caridade e Amor, co

I

Mafra, 8-A. •

munica a mudança do seu

consultório paro a Rua Bu�·
nos Aires, 220 - 10 andar,
RIO de Janeiro', onde passo o

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente'
nome, idade, endereço e en·

velope selado para a res

posta ..

I GRATISl
Quer receber ótima surpresa,

,

que o fará feliz e lhe será
de valiosa utilidade? Escreva
a: Soares, Caixa Postal, 84,

.. Niterói, E. DO RIO. I

COMPANIllA "ALIANÇA DA BAlA"
Fundada em 1870 - Séde; B A I A
LNCENDIOS E TRANSPORTÉS

Cifras do balaJl�o de 194:1:

Capital e reservas . .

Responsabilidades .

Cr$ 74.6). 7.035,30
Cr$ 5.978.40L7õ5.9i
Cr$ 84.616.216.9"
Cr$ 129.920.006.90
Cr$ 86.629.898,90
Cr$ 76.736.401.306,20

Receita . .

Ativo .

Sinisõros pagos nos últimos 10 anos .

Responsabilidades ' .

L)[RET0rl,ES; Dr. Paroftlo d'Ult.ra PTelre d. c.r"a!.ho, Dr. Franc!Jlco

Oe Sê e A.r. \s10 Mas,"orra.

o\géllCla" e 8ub-agénclae "m todo ° terrltÓrlO nacional. - 1!ueuJ'A.I Il-O

Uruguál. Reguladorea de • ..-ar1&lo nu prlnclpala çldad... d" AmérIca. l!:u.r<>pII
oi .fJ'rtca.

AGENTE IiJM I<'J ..()RIANÓPOLl�
C AMP O !! L () B O & C I A. - Rua Felipe �cbmldt, D. 3'
CaJxa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA. TUBARÃO, ITAJA1, BLUME·

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

-._- ...... ---.---__ . __.. ---- ........ - - ........._ ....._ -·'".11

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

1.1 Couelheiro Mafra, 4 e S· - FONE 1.54%
ElltrUI • domicilie

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Natal! • • • Não compre sem verificar os preços
do grandioso N (;vo s( ••-time 11 to recebido pela

Casa Homan o s
Apresentames:

«Madame

DESPERTf I sius
DO SEU flGIIDO
f Slnartl I. C'IIII 81slHlstl ,ara ...

Seu fígado deve produzir diariarnC:lM
um litro de bilis, Se a bilis não corre I..

vrernente, os alimentos não são digeridee

! e apodrecem. Os gases incham o estorna-

r go. Sobrevém a prisão de yentre. V001

r I, sente-se abatido e corno que envenenad..

� Tudo é amargo e � Vida é um martíne,

I Uma simples evacuação não tocará a

! causa. Neste caso, as Pílulas Carter sã.
extraordinuiamente eficazes. Fazem C(A'

rer esse litro de bilis e yc:Jd sente-se dia

posto para tudo. São SUa'fCS e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bilil
correr livremente. Peça as Pílulas Carree,
Não aceite outro produto,Preço, Cr. $ 3,00.

1

GRANDE CONCURSO
SAPONACEO

RADIUM
Resultado do sorteio realí

zado às 14 horas do dia l) de
o-o -

Ue:tembro de Dwt, na sêde .Ul

('ornpanhin de Produtn« (f�d
mícox Fábrtca Relem, ii, rua
Serra de Araraquara, »;; 1 �

-

SíÚJ Paulo.
1°. - prêmio

Preços extremornente

Rua CO-H:sellleiro MiJra 26

, OUfI$ iatmaCIG6
fecht.d.' .

Rio, 23 (A. N.) - A comís- Pata as suas compras de N A_�rA L I Informam do Rio que a
são de tabelamento de frutas Coordenação da Mobilização
estrangeiras vai tabelar as fru- p AN () llOlVI Econômica resolveu determi-
tas argentinas chegadas a es- ,

nar o imediato fechamento ela
te porto pelo navio "Rio Gale- V·ISI··te-m a «C'_oofel·tar.·a I1BIIlIJINHO» Drogaria A. Gesteira e C,la.,
go". A comissão de tabelamento ti tl sita à travessa do Ouvidor n.
de frutas estrangeiras vem se- 25, no Rio, por três dias, pror-
guindo o critério de tabelar as Onde encontrarão geral e vcríodo I rogáveis. Determinou a medi-
rrutas em cada partida chega- j

sortimento. como sejam: I da o fato daquela firma nao
da a esta capital. Doravante" -

ter apresentado tôdas as espe-
de acôrdo com determinações I Bôlos, TOl'tas, Pojsso s, Fig-Oli. .l\meixas, Nozes, I cialídades e os respectivos es-!
em vigor, essas frutas só pode- I Amêndo-os, variado 6ortimento 'de chocolates, i toques etiquetados com os seus I
rão ser vendidas a pêso. Os pre-] Balas e o u t ros dôces poro. os bons paladares. Ipreços no varejo, d� acôrd�:::lllços máximos para a venda, �o ;

com as normas em VIgor, bai-
público, no comércio a varejo, I No dia 23 tersmns o afamado e apreciado I xadas pela Coordenaçao. !
são os seguintes: ameixa 14: 1

I Foi também pela Coordena-
cruzeiros o quilo, demasco 1-4 P -Ã O D 15-- N A T A L ção detemii�ado o fechaill:ento Icruzeiros o quilo, nectarina 14 da "Farmacia Sul", da Iírma
cruzeíros o quilo, pêssego 1-1, i exclusIVidade da Casa (ma.rca registrada.) Silva & Lima Limitada, situa-!
cruzeiros o quilo, cereja 25: da na alameda São Boaventu-
cruzeiros o quilõ. Para a ven- I O PROPRIETARIO:

ra n. 4.227, em Niterói, por 5
da em caminhões licenciados I Theodoro ferrar.-' dias, prorrogáveis, por ter in-
.pelo Ministério da AgriCUlt1!-11 •

I ��dido na_::�sma fa��__ra, as mesmas frutas serao I •

vendidas respectiva!llente �om 1 1 \I c«afé e�pontâneo
a diferença de dOIS cruzeiros

I Rio, 2:� (A. N.) - Em tutu-
em quilo. I ro próximo, Goiaz será um dos

I
grandes ms.tados produtores de
café do Brasil. Isso tem impor
tância tundamental, agora, que
tanto se afirma estarem cansa-

das as terras paulistas. É que
11 as terras roxas de Goiaz o

café surge espontâueamerste
eom f'ôrça surpreendente. Os

F t d dál·lavradores goianos, compreen- nr O e las
dendo a impo11t.ância d�ssa ]a- I �revine.se a GJlIem farta plano
\'oura para sua eeo'nOHua e fu-

tas de dáhas de um jardim
tUl'O do Brasi�. 1á es<t�o cui(�an- particllllH da rUR Esteves Jú

Dr, OSVALDO BULCÃO VIANNA do de mecanIza-la mt.enslVa-
n10r, que já está identtficado

llwn.te.
por prova testemunhal, bem co-Dr. j. j. DE SOUSA CABRAL
mo já é sabido o local em que

I ESCRITÓRIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8 (esquina I Prefira uma parte de seu agora estão plantadas. Impres .

I ) C POSTAL O
I
trôco em "Selos Pró ]).oente �ões digitaIs, deixadas no local.Felipe Schmidt ., : 14 .

Pobre do Hospital de Carlda- est&o seuds reveladas. Se o tur-
1--------------------------- de". e estará contribuindo para to continuar, poderão incomo-

7.......,.._.20õ""�""'·m
.......-·".

.....·q
....

·.,.ü"..i"..n
......

à
......··.....

5"..·
.....•.....· .............·•.....

11 flue êle tome mais um pomlfl J dar se mandantes e mandatá-
de leite, tenha melh.

ores

melli-j
rios. 3v aagrícolas

. I

R b G RATIS camentos, mais confôrto no .

São Paulo, 22 (A. N.) - O e c e a leito de sofrimento. etc. etc... _

mini,stro Apolonio Sales, que (Campaha de Humanid1ui@ I NOVOS e
�: ��f�����l�·���,���::�t:.°cf� (Bonificação de fim-da-ano)

dO.� �_��l���l.����r_� __., I USA'DOS.presidente da República presi- O C R UZE I RO , A C I GA RR A , � �___ _

dir as solenidade.s de elllcerra-I O DETETIVE cu O GURI Tôda a (arrie 1

mento do Primeiro Co,l�g�'es,so I I sem ÔSSO
Brasileiro de Coo,}}e'ratlvlsmo, juntamente com 1 a meses do jornal de maior Campos, 26 (A. P_) O
l'evelou que já se encontra. 110' circulação no Brasil: prefeito reuniu os elem€ntos
Ministério da Fazenda e111 ano

O J O,". RNAL
representativos de tôdas ZtS

damento um processo para a classes, afim de discutir a pos-
importação de 7.200 máquinas sibilidade de se fazer uma 1'<:'-

agrícolas, entre as quais 600 visão na tabela de preços da
tratores; e que com essa im- carne verde, ficando resol vldQ
]}ortação foi prevista a aquisi- Procure hoje mesmo o agente: que o preço será do marcha'.1te

ção d€ equipamento 1l1lecessál'io P;LÁCIDO MAfRA para os retalhistas, de , .....

à lmroura mecânica, do prepa- Cr$ 3,80 e destes para o públi-
1'0 do solo arté do be(nefida- Ruo Felipe Schmiut, 34 co, de Cr$ 5.00 o quilo, Não
mellto do produto. _

haverá carne com oSSO.

estampados chineses próprios para modelos
Chiang-Kai-Chekn

Bodiers - Tafe1ás - OrgalJsa - ChaRtuRg lei Sedas em cortes - fia-ba-rdi.nrs
- Jerseí aveludado para vestidos. em muitas eêres - Peter-paos,., Bôlsas

- Mbias - SOOIbrinhas e - Rllitas outr� DtlVi-d3deS•. -- - _. -.-__00 -

I

Tabelando_iU frutas f

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

E"Y1E UM CIWZEIRO [li SÊlOS PARA o POUE PonAl:

UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS lTOA
C,'ÓHAU§ .IABonCAlU''- (,T. $.PAIILII

bOiXO'S

TeleJo-oe 1288--

.-

1

I

I
I.

2° .
lJO. --- h

4°. -- ••

r»'O •
-

,.

('O -
,_

) .

7". -- "

�o --
••

, .

9°. -_ ••

lO". -- ••

U'\ - ••

]')0 -
"

- .

wo. -- ..

14°. _ .. -

"

Hio •
. _-

"

Hlo, - ..

17°. - '"

18°. - ••

1\)0. - "

20°. -- ••

2lo. - ,.

22° ---

••
.

23°. ,-- ."

2VI• - .,

25°. - '"

2(,°. -- "

27°. - ,.

ss-, --- h

211°. -- ,.

:100• - ••

3J'\ - "

3,)0 -
"'

. - .

33°. - "

:�4°. - "

35°. --

••

� .

_.-\ l_) \T ( )(} r� ])OS

'" 22.3'7.fJ
" 21.,1%17
" 03.0S0
" 24.931
" 00.684
,. 41.809
" 28.287
" 18.97'
.. 29.684-
'" 37.287
•• 38.]23
., 0;;.920
" M.083
" OJ..88rJ
" 07.593
., 13.1)66
'" il1.139
" 49.6Q!'i
" OS.r.S5
" 19.4.2;1
,. 21.03(t
•• 34.403
" 10.n9S
" 32.31)0
" 44.423
" 1ll.474
" 22.032
" 02.f;32
" 20.026
" :16.519
" 04.163
" 10.369
" 34.235
.. :12.276

(a) - .JOSÉ REIX,U�l)O SAI>
VATOR]� - :Fis{�nl Federal

(II) - ÁNHIU,() K S. l\lARGA
Juno - Dtretor-têereute

Romance, Poesia, Relig1ão. Aviação.
Matemática, Física. Química, 080-
10gia, Mineralogia, Engenhario ci

vil, militar e naval, CQrpintario�
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade; Rádio. Máquinas; Mo
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agrl
<:ultura. Veterinária, Contabilidade,.

Dicionário•. etc, etc.

COMPRA e

VENDE
•

Idi, moa por
tuguêll. espa
nhol. franc�••

inqlê... etc.
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! J3rirlquedos ! ,
- alegria dos olhos _ - _ �LIVROS... i
- alegria do espírito - ...

t-Eis o que vos oferece, neste FIM DE ANO, a

CASA 43

; :faUa águo, mas abunda a ceRejai Rio (Pelo correio) � A falta jtria de cerveja não impede que,� d�gua é flag�lo .crônico da Ca� lOS Industríaís que nela apli-
pítal da República. Parece ate, cam seu capital se apresentem
provação imposta por São Se- I

como os mais retrógados em

bastião para o aperfeiçoamen-imatéria de organização social,
to espiritual do povo da sua

I no seu setor de atividade. Ne
heróica cidade. Mas - e há �nhuma das fábricas de cerveja
.sempre um "mas" que pode r do Distrito Federal possue
explicar ou compensar - um' creche, escola, cooperativa ou

Inquérito realizado em torno mesmo um modesto campo de

d� produção industrial do Dis- futeból; apenas 3 oferecem aos

I.sríto Federal, revelou que a 'seus operários o conforto de
indústria da cerveja atravessa um refeitório. Nessa indústria
.uma fase de grande desenvol- o salário médio é de 479 cru

vímento, tendo produzido, em zeiros mensais,
1943, 22.736.875 litros daquela
refrigerante bebida, num va
lor de Cr$ 45.075.950. A produ

_ ção total, dividida equitativa
mente, dá 12 litros exatos "per
-capíta", o que não é muito,
mas que, quando o calor aper-
-ta e há falta dágua, dá para
.matar a sede a muito carioca.

O desenvolvimento estatístí
I camente registrado na indús-

MA(JlADO & elA.
Aoên,c;ia. e R.pl'�entClçge._ero Geral

IMatriz: Flo;ridn6poU.
RiJ.a loõ:P Pinto. n. B
Ccix.o Po.tal. 37
Filial: C,e.ciúzna I

Rua.Floriano feixoto, !/n (Edit.; I·Pr6prlo). Telegrama.: PRIMUS .

AO!lltnte. no. principai. município.

'I'110 Estp_do

, 1�11�:I·j�i I
IDE PESSO·AS TEM I

US�-DO COM. BOM .RE·

S.UL fADO e POPU.

LAR DEPURA rivo

IDO SANGUE

.;,

•.�.A�'-lf··IL"'-S"'A�TACA TODO O ORG'AHISMO

IO Fíg.1do. O Baço, O coraçãn O ElOtômago, Ol'O,
PUlmÕ�8 ti Péle. Produz Dôres de C�beç8. DÕrt'''
008 OS80�, Reum8t1RIDo, Cegue ira, Queda do C».
nelo. Ansmt«, (-\ Abortos
IIl()f�nF�i"n ao orgJlnh::_mo, }\�r�t1ável eom« licõr. IO ELlXW. 914 e�t8 l\provadu pelo D. N. S. P.

I
'eomo auxiltar no tratamento r!1j Sífilis e Hell.
�lllHíam(l da mesma origem. �

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR ,,914», dada ii sua Atesto que llPllquel muitas

base. é ótimo auxiliar do tra- vezes () BLIXIR «911,» obtendo
lamento da Sífilis principalmen- sempre os melhores resultados
le nos casos em que a via bo- no trtlamente da SlfUis.cal ii a única possivel.

(a) Dr. Benedito 1'aloslI. Ia) Dr. Rafael BartoteUl

a «guilhotina» caíu antes da hora •••
Rio (Pelo correio) - Quan- que o seu companheiro se pu

do, ontem, à noite, realizava desse safar em tempo.
'um espetáculo de ilusionismo Em conseqüência, Alexandre
110 Teatro Recreio, o artista Woni recebeu ferimento íncí
Richiardi Júnior, que ali vem so na região dorsal da mão di
realizando uma temporada, reita, sendo socorrido pela Af5-
quase perdeu a vida, devido a sístêncía.
um desarranjo no maquinis-
mo de um dos seus aparelhos.

O acidente ocorreu na cena

da "Guilhotina", aparentemen
te pouco antes de o conhecido
artista retirar a cabeca da en

grenagem daquele pesado ins
trumento.
A "Guilhotina" caiu ínespe

radamente, só não atingindo
. Richiardi, porque um seu com

panheíro de cena, Mantel Al�
xandre Woni, de 33 anos, sol

teiro, de nacionalidade chilena,
morador na rua do Lavradio
n. 48, providencialmente, apa
rou o golpe, dando ensejo a

Móveis
Comprar. vender ou alugar

só no

A ·SERVIDORA
I a maior organização no

qênleto neato capitoll

Rua Joào Pinto, 4

Fone 775.

Uma das maiores façanhas automobilísticas do Brasi' !

Mais de mil viagens de ida e volto, sem se abrir uma só vez o motor!

entre o Rio de Janeiro e a cidade O mesmo se deu com o Ford 1941,
mineira de Juiz: de Fora, num total 'chapas A�17.238 (DF) e A� 15�521

de pouco mais de 500 mil quilô- (MG) que percorreu 480 mil km.

.metros, foram feitas pelo co rro

Mercury 1940, 8 cilindros, placas
A-l1.915 (DF) e A-1-55-49 (MG),

Parei se avaliar' quõo extroor

dinaria é esta façanha, basta que

se acentue isto: normalmente, o

motor é aberto logo aos primei
ros 35 mil quHômetros rodados

pelo carro, para ser reajustado.

I

I

Técnicos e jornalistas cariocas fo

ram a Juiz de Fora e consideraram

o fato como uma das maiores faço
nhas de automebilismo do Brasill

UM GRÁFICO
IMPRESSIONANTE

'5.000 KM' 10.0e0 KMS t20.000 KM! <&00 000 kMS

... Ouça diariament.. o REPOR·
TER ESSa, através das Radios:
Nacional, de Rio (ondas c.urtas

e longa.); Record, de São Paulo;
l"confidencia de Minas Gerais,
de 8, Horizonte; Farroupilha, de
Porto Alegre e Radio Club de
Pernambuco, de Reeif.. (ondas
curtas lO long(5).

Grande sortimento de
LIVROS para

Rua João Pinto. 9 .. A

lindos e curiosos BRINQUEDOS o preços convidativos .

criuJil-ças, e tôda espécie de obras literárias.
didáticas e científicas.

Hma visita à nossa UASA será de seu interêsse!

'i ,\ \V E'I'ZEl_� INDU�'I'I{1 Al..-.J()INVILLE (MlIrClI reg, ,I

o sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
("O'�EI.{V�" E UESINF_EU'fA A �tJA ROUPA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 o ESTADO...-;.-Ter(ii...'ei-ra. 26 a. Dezembro ele '944

..........ea .a I .

I Esta e a V81 daoel
I Sapatos de to d o s ,os rn o d e lo s e do... t ipcs mais

rn o d e rn o- 00 o lc o rt c s CeS SENHORAS E
SENHORITAS, per ve r d o d e i- os

SEM RIVAIS!PRECOS
Não c o rn p r e rn seus c o lc o o o , p n r » us t,?",tos o e fim

de ano, s e rr, v i s i t o r U

«TamancariaTEM um. encontro marcado? En-
-

':

•

tão, não se.atreva a sair à rua com

a barba por fazer. �embre-se de que,
impressionando agradàvelmente, tudo
lhe será mais. fácil; :;I3arbear-se com

Gillette é tão prático, rápido e, eco

nômico, que 'não há desculpa para

I�=_��::���v�'
1'. . .' ti

i'. i,( •.� 1101" Ó. t", ."',A�,HI RI:; I NSt;!:tA :'\CIC

'. "Ii I'HE LONlJO!li ASl:iUlíAN(_;E

I SEGUDO\." i II!\H'"NHIA UE SBGlIlWS "CIWZEUW 00 �HJL·
.\ tl

.

�'IIMPA_NHIA III<; SB(;UUOS "SA(�KEW'

\
.

Hepr-eaentante : L. ALMl'�lIJA' .

1 Rua Vida' Ramo•• lt
1 .-_-.,.-"_"",,,-_-_ -----.......,._..-.-.._..-_....-_......---........-._.....---...,.--�--�

i fARMACIA ESPERANÇA

J".l
40 FarmaeêaUco NILO LA tr�
do... • amaaila ..,... • .u I)..""..r.ca.

-... - tra..-etr.. - Hom_p.t.I.. - r__......

j
a.ru.oe ••. """'ach..

1 _..- • .lUI'" o�"m. .0 ..-- .....-

,I LOJA.JAS .

CASEMIRAS
� O mais =ariado sortimento

11e casemirus é- encontrado na

l Loja das Casemiras - R'Ua

1 coi;J.s. Mafra.· 8-A
-

I if8RRENO �:ne����o/'r�_'
i Av. Msur» Ramos: 'com 15.50 I-
i d e

.
f: ente por 40 dc fundos

j Preço: Cr$ 12000,ÓO. IMo'-, 'An�

J rn açôe s , n a.r ua En.ítio Blurn , 13 Semes t r e
I, .

. v.' � q Trimestre'
.

Mês

os que descuidam a aparência pes

soal. Passe a fazer a barba, dià-
.Ó

riamente, em sua casa. Isso terá

influência decisiva para o seu sucesso.

Adquira, hoje mesmo, um aparelho
Gillette Tech e use-o sempre com

as legítimas, lâminas Gillette Azul.
• I' «

• � •

o ESTADO

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Tel. I 022 � ex. postal 1 ��9

Diário Vespertino

ÀSSINATUR�S, -

Trimestre

Cr$
Cr$

. Cr'
Cr'

411,,IH

20,00
- '-7;UIl

GELADEIRÀ.- Número avutso

No interior:

Cr:$
Cr'
CrI

ISO.IIQ
4.5.nH

25,011

Porque nõo, fazes como eu, meu coro? Tenho
um ímõ que nõto' fciih�: é Q' Gillette 1 E�tós vendo �

- Já não és o cbvC11heiro da I�;sfe figura. Corno me

sinto feliz'... Tans a pele tôo' macio.. Tão sucve
' 1 Vendf'-se, urna.. elétrica, de

j :,20 x 1.60, funCIOnamento per·_
1 t e ito Ver-' e tratar no Bar S,
1 Pedro, ' 30v.J6
1

.

j
PROCURA-SE

Ano

Semestre'

BARBELlNO
fiLOSOfA:

uma casa

para alu
gar , de preferência no centro

I'
da cidade. Para casal sem fi
lhos. Lnt or mações n e st a Red .

ção .8 J. M, S. lu v ..
' 10

I na·dl-o �esta
-

redação se

K informa quem de

I seja cornprar, um apar êlho de
rádio. se possível, de marca

'''Philips" __

I I Quer v e s ur-se com Icontôrto
e e egáncia ? I

Procure a

nLfftlAlftRIA
MEllO

e escolha o se u figurtno,
Rua Tirodente 24

GARANTIA POSITIVA:
. Compr. um pacote

de de. lamina. e u•• duo., Se não fitar se

tisfeito, devolva' á•. oito oi será r.embolsado,

Gillette ótimo

prédio
na rua Con-e l he ir o Mafr a por

300,000,(;0 Tu_ ter com a. L'I"

I
Alves, Deodo o 35,

- I

I(
__

0-n_'-"t_4_'-�e-(-n-'-a:-d-m---- Alugam-se q���tos� I
os advogados com entrada independente, ccrn I

ótima in st.alação sanitária. Tra !
tar na rua Vitor Meireles. 42 '

S v. ' 4 �------------------ _J

Veude-se
Caixa Postal 1797 -_ Rio de Janeiro

CARTAZES DIA00
Curi liba, (Pelo corrr-io) - A !) do

l'oiTl'l1le, renllzou-se aqui o uhuôç o
unu a l dt' l'u,nfrall'rnizalÇão dos ad
\,o!.(ar}us, nmgisl rudos e S('I'\,('O tnú-

111'it1S
da Justiça, S "'L ... Aluga·se uma,

\ mesa, cm forma de l '.
í

omu- 1-4. � para escritório,
r..m' asxenfo , na eabpceira, o de-

na rua Deadoro, 23, Infor-história de 9 p e sso as 16 homens scmhar-g.ulor Uoiúl'iu Portuga],

I p:'l'sirllmlc
do Tri hu n a l d'l' :'\j)l'b- mações no local. 5 v 4 .

çao ; o dr, Osclhr :'IIarlllls Comes, ,-
Rio) (Pelo correio) - Mo-

I jJrl'�id,'!ljl' !lo lnsl ituto dos Ad vo f,
- Família mentos de grande pavor verifi-

ga,d,t)s, que prUI1lO\ eu o a lnióço ; o ,Opelra de tr e tamento caram-se, ao, anoitecer, do
I' drsembarg:1dur Hrusi l Pinheiru }I<1- M

.

té
.

I I I j I J
- precisa urzen ternen te de uma,

eier a e a estacão da Píeda-
(' w( o, procurnr OI' genu (a . u,gllça;"> '

(1 dr, Flávio Guimmáes, vice-pro- na' Rua Bocaiuva, 16. Paga se de, pelas ruas por onde passa-
sidl'tlltl' cm e xo rrIcin da Ordem uns bem. 3v.3 va um pequeno cão danado,
Ad\'ogados, Sccçào do Paranú ; ()

_ atacando as pessoas que fica-
dr. Mú rio Hibeiru. prOl'lIradol' rt-- vam ao seu alcance, O animal
gional da Hcpúhlicn ; U dl's�'lllhaJ'-1EUPREGAD ..t.

tgador Isa iux He vilaquu. sl'glwllr]o-se 1"'. � que eria saído de um prédio.
os delllllis pal'liei]JlJIl1les da fesla, Moça complementansta, com da ·rua Goiaz, percorreu toda

,Ao "c]Jmllj)'ag'!le", o dr, :'Ilm'lins prátIca de contabilidade comer. aquela distancia, perseguido
(d�llll'S laloll,. em nOllll' rIlJS adl'()- 'I b I 3 por populares que na-o conse
gado.,>, desl'n\'uln'ndo ('u.nsidl'raçiíe'i cla, tendo tra a hado quás.i '

-

sôlJl'l' ;1 signifie;lÇ'üo dessa rClI.niiit) anos em CUritIba, oferece seus guiram dominá-lo. Na sua tra

a!lual, qlle SP Hill n'alizando lI;) !'-erviço:>. Informações nest,., I e jetória mordeu vinte pessoas,
dez anm COllseCllli\'()s, dação, V _ 3 sendo que algumas nos lábios
A seguir, f:llulI, peltn Illagislralll- e nas costas, pois os saltos que

1":1, () Juiz <Iv llireilu, dr, "alues
U b' V d dava eram semel11al1tes a"s de

l'uif'lug:;! d·l' Macedo. 1""...0 liia en :-�e Uma ._)

Participou. d,o atlllô�'o, COlllO ('on. mobIlla de um gato. E o pior é que não se

\'idad.o ('SDl'ci,iI. o dr, Afonso Wan- soja, composta de l() peças, sabe notícias do cão, que con
rl'l'rll'y .lúllior, deslal'adu paralnàen- Preço de ocasião. Ver e tra- seg'uiu fugir à perseguição de
Sé' lflll' reside ilú Illlli,t(}s anos em I d d
Florianúpolis, rll1ide eXl'rl'l' a :l(h'o-

tal' na rua Gra 1. Bi tten popu ares, esaparecen o em

":leia e (_' ealedrútil'u da Facul,dw(le court, 127. 5 v, 2 terreno devoluto da Piedade",
de Direilo. O pl'l'si(knll' do Insli- de onde, possivelmente, sairá
lulo, após amislosa refl'I'cncia ;111) Quartos Alugam·se, para fazer novas vitimas, se

grandioso "1 I I' I\'JSJ aJl l', Pl'( III que o S:llH assem bons e bem não forem eficientes as provi�com uma sah'a de pallll<lS, v tilados !'nclusl've - denCl' d t 'd d
,

() dr. \V�mdl'r1l'�' .Júnior agrarle- en, pensa0. as as au 01'1 a es com-

\ CPU eJll ül'1o impruvislO, V'-"f e tratar
_
na rua General petentes, já movimentados

(Corre.sponüenle) lBttencourt, 43: 5 v,-i para a sua captura.

HOJE 3a.feira HOJE

(lHE
2 O pessoas mordidas
por um cão danadoA',s 7 3>4 horas

E o sucesso continúa ! A
e 3 mulheres)

Um barco e

à mercê do 'rnar:

nove destinos
(Lifeboat)

com William Bendix e Tallulah Bankhead
CINE JORNAL BRASILEIRO (Nac. Ccop.)

ATLESAS NA GUERRA (Short)
FOX 'AIRPLAN NEWS (Jornal)

Preços Cr$ 4,00, 3,00 e ) ,00 • Imp. 14 aoos'),

1,-

(INE «IMPERIAL)
·Cómo uma

A's 7 3(4 horas
pantéra ela lutou pela libertação da pátria e pelo

homem que amell;

Paixão
.

Oriental
'Com Gene

(China Girl)
Tierney, George Montgomery e Victor Mc Laglen,
A ARTE DO PASSADO (Nac. Coep.)
Preço: (único) 2,00, Imp. até 14 anos

5a-fdra, no Odeon, Rita Hayworth e Tom Keene no

drama repleto de ação e muito romance:

A rainha de Louizif na

I
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Uma carta de BALANÇAS
. Il��.

Muito peixe e pouca casa para morar
,11'goel Mauro

��
Rio (Pelo correio) - A prí- ra expediu, apenas, 4.14� !l-

meira vista, parece que peixe cenças para construções indis-
Mexico, 23 (U. P.) - O sr. rltl� e moradia nada têm a ver um cl'.iminada�, enquan� que no

Jndalécío Píetro acaba de re·! � com o outro. Toclavia a índús- ano antenal' o total se elevara
" ceber uma carta do Iíder espa-] ' ---;;;;-;;;;;,n.;- ..;;]

tria da pesca passou a ser con- a 6.496. Mas, a área utilizada,
" nhol Miguel Maura. Revelau-j CADA NECESSIOAQE - TÉCNiC.. • trotada mais ou menos na mes- assim como o valor das cons-

;. do os têrmos dessa missiva, PERfEiÇÃO DE LINHAS EFICIÊNCIA
ma época que não tinha ondr trucões se manteve em ritmo

Prieto declarou à United Press morar. Ambos os fatos decor- crescente, e a estética da cida-
M f' As balanças que trazem a garantia d ítéque aura ez um apêlo para rem a mesma causa: a Quer- de muito lucrou com o cri e-

na propria marco, tradição do parque �

a União completa dos grupos industrial brasileiro. ra. rio da qualidade, preço e bele-
republicanos espanhóis; "ba- Durante '0 ano passado, a za, prêvalecendo sôbre o da
seando-se em que todo o sintü'j I citra total de distribuicão do quantidade. (A observação é
ma de desunião ou discórdia SAU PAULO pescado foi de 14.058.283 qui- do folheto de que nos utiliza-
comprometerá o apôío que lhe I i los, que renderam, nas bancas 1110S).
é oferecido pelas nações uni- t I e entrepostos da C. E. P., a im- Os habitantes do Rio, por vá-
das". "Deveis ter em conta --, Outros afamados produtos COSMOPOLlfA: ! portáncía de Cr$ 27.018.455,89. rias razões acessíveis ao enten-

APAJ<ELHOS SANITARIOS EM FERRO ESMALTADO S d tatí t 1diz Maura em sua carta - se FOGÕBS .- AQUECEDORES - VALVULAS AUTO. I egun o a es atís ica, o preço dimento de qualquer morta,
desgraçadamente eu for obri- MATiCAS PARA DESCARGA -- METAIS PARA AGUA

I unitário, por quilo, foi em mé- tendem cada vez mais acentua-
gado a empreender a desagra- I dia de Cl'S 1,90. Como o peixe damente a aglomerar-se em

dável tarefa de liquidar o atual SI-nd.-ca'o N das Empresas de lera barato quando ainda 11a- pequenos espaços chamados
regime espanhol, necessítareí r- I - U (via bife todos os dias! apartamentos, quando em pré-
e, se for possível, exigirei au-! Navegação Mariaima I Naquele mesmo ano de 43 dias, ou domicílios quando em
xílio constante de todos e de _ I enquanto havia muito pescado casas residenciais. O bairro que
cada um dos partidos republi- [barato, minguava a olhos vis- registra maior número de ha-
canos e organizações traba- IlU POSTO SINIHCAL ! tos o espaço reservado à mo- bítantes residindo sob o mes-
lhistas". Finalizando, disse O "Sin.dic.a,to Nacional das Dmpresas de Na'i.-e.ga.�ão MarÍ-llr����

decente de .c��a família mo teto é o da Penha, com um
Maura que "aqueles que estão

Uma", com sede na Avenida Rio Branco, n. 46, tercetro andar, C(:l.J.I�ca, e os all!-guels, respon: índice de 5,8 pessoas morando
em condições de agir dessa salas ns. 4, e 5, no Rio de Janeir-o, adaptado ao regime institui- dend?

..

matematicamente a. lei na mesma casa. O de menor
maneira o notificaram de que do pelo Decreto-Lei n. 1.402, de 5 de Julho de 1939, tendo seus Ida .o�e�t,a e da procura, �ub�am índice é Copacabana, com 4,6
�m�a aI?eaça de desorden� .ou l'Jstatutos aprovados pelo Exmo. Su1'. Mínjstro do Trabalho, vertiginosamente A Pref'eitu- habitantes por habitação .

.. la,rq_lllas .na �spanha provo- Indústrta e Comércio, conforme Carta Sindieal assinada em
cara ll:necllat� mt�rv��çao. es-

I 2H de maio ct€ 1942. comunica às firmas e empresas que exer

L'ar:gelra, e
..

ISSO signífícaria a I
cem a categoria ecónõmiea "navegação marftíma ", que o im-]

üa.t��trof,e final para a K�p8,- posto sindical relatívo ao exercício de 1945, devido pelos em-
nha .

pregadores, deverá ser recolhido ao Banoo do Brasil, suas su-.
Irmandade do Senhor Jesus dos cm's.ai.

S ou agências

durante.
o próximo mês de J�'llei:'o, se-!

I
r. H ( gundo dispõem os arts. fí79, 586 e 587 da Consolrdaçâo das
r assos e . ospitai de aridade

Leis elo Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei n. 5.452, de ] o de
(Puntidda em 11tJ5) maio de 1943 e respectiva tabela constante do art. 580 da re-

EDITAL ferida Consolidação. ,

As empresas deverão procurar as guia.s de recolhimento II i
Dr. H. 6. S

De ordem do sr. Lern.âo Provedor do Imposto na Delegacia do Instttuto de Aposentadoria e Pen-
.

comunico. a quem interessar. que , .

R "L' l' S h idt 19 FI" I Exames Anátoma·patolÓgico •.
. a Mesa Administrativa desta Ir sões dos Marrtirnos, na

..

ua 1:' e ipe e nu.· ,�,. , em onan�-I89 I D B b Diognóatico precoce do qravide�.mandade receberá, até o dia 29 I olís: rua Dr. Lauro ::\IulleT, , em 1:13Ja1, ou rua r. a 1-
Sôro •.:!iaqnóstico.do corrente mês. propostas para a tomga, 11, e111 São F'ranoisco. i Hernatalog;afornecimento de gêneros alimenti Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 1944.

I Coprologia.cios. para o primeiro semestre de
Alva;t.o Dias da Roeha1945. Sar"i.ço de tran.fuséio de .a.ng-ue. Vacinação anti·diftérica

Consistório. 14 de dezembro de 1Q Secretário I (CRUPE) com pró-va de Schick.
1933.

I
Ancíli.o .. química.. de; Farinha•• hebidas. café. mel, águas potd-

Luiz S. B. da Trindade, -

I
veis e para usos indulitriaifil (fecularinll. cervejaria. I.

SecrelállO 9v· 5

CURSO DE HUMANIDADES �-AR-TI-G-O-S-PA-R-A-SO-R-YE-T-ER-IA-S,--:
(J)Ia<lureza - Concursos - Admissão)

'h caI;'didatas que pretendem freqüentar ° Curso de lhana. CONFEITARIAS E BARES
nl.Iadcs. paru os exumes do art. 91�, (cdX2mcs de madureze) no ano

ti I
I!!!IR.

d,(� 1945, ° qual será bem pu.x,ad.o, evern procur-ar preparar-se
c:oIlYeniC'Jltemente nos aSSUID<tos básicos, para o que f'uncionar

á

o curso prepar-atór-io, nos meses de Jlmn,eiro e fevereiro.
I II. C Ih A t 't' [" d F tOs ca'lldütatos s.e aprE.'s>cntem, no dia 2 oe janeiro pTOXlI110, t ,O eres u orna Icas· ssenclas e ru as

:lS 19 hüras, 110 Curso (lc HWll[l,nidades, :'t nua TlraJa,llo n. 36.
I

A jJJ'imeira lTImsalidade - Cr� 50,00 - será paga no a�o da

I Taças e Copos • Pazinhas e Palitos
apl·E.'s,entação.

o DIRETOR
I T e r móme t r os. C o c o e f r u tas

�--------------------------------------------'
Copinhos de massa • Utensílios e Accessórios

,
'.

Ainda este ano
Londres, 23 (U. P.) - Nos •

meios diplomáticos de Londres i
acredita-se em que ainda êste
ano o Comitê Polonês de Lu
blin se proclame Govêrno Pro
visório da Polônia, com a apro
vação da Rússia. Ao que se diz, I'
esta decisào, em certo modo,'
foi antecipada pelas declara ..

ções recentemente feita:s por
Stettinius, relativamente à po
sição dos Estados Unidos na

questão russo-polonesa.
,.... •• ... w .... _ ..... _.- .......-..,.,' .

Crédito Mútuo Predial

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

Florianópolis
Telefone 1448

SAHTA (ATARINA
M�din'l Farm. Narbal Alves de !'ouu

Farm. L Ilà Costa AvUa

Bacteriologia
Autovacinas.
Ul'trorrdceoscopte. IQuímica sanguíneo,

Ancílise� de urina.

ProPI"'erarlos _. J. MOreira & C Ia

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

PRÊMIO M�IOR CR $ 6.25000

� Muitas bonificações e médico gra'is
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

Convidamos os srs. Comerciantes a

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

SEDAS, com ricos e modernos padrões,
lÃS, próprias para vestidos e casacos,
CASEMIRAS e TECIDOS em gera',
reCém-chegados das melhores fábrica s
do país.

SOLICITEM LISTA DE PREÇOS A

��f!\1!IIJ!\"'1IJ :\!J i i � iJ tá"
!: CARMO GRAZIOSI & CIA. LTDA. *

Missa do 1- .mês
Sra. Elsa Lebmkubl Vabral

Abél Alvares Cabral Júnior e filhos convidam 011-

parentes e amigoll para assistirem à missa do
primeiro mês. (lUe mandam celebrar. na. Ca.te
dral Metropolitana. dia 27 do corrente. quarta
feira, às 7 horas, em sufrágio da alma de sua

pranteada espôsa e mãe, Elsa Lehmkuhl Cabral.
no altar do Sagrado Coração de }esús. oficiada pelo P. Alvino Bar·
tholdo Braun. S. J, De antemão. agradecem a todos que comparece'
rem a êsse ato de religião e caridade. 3v·3
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Nova cirurgia Transporteplástica
Londres, 26 (RN.8.) - Um Londres, 26 (B. N. S.) mada como típica, cerca de 25

novo método de 'disfarçar feri- Para arcar com o tráfego de trens de carnes especiais tra

mentos faciais, de grande van- carnes importadas as fClTO- fegaram entre os portos de

agem para os pacientes que vias britânicas têm à sua dis- descarga e os depósitos de ar

se submetem a tratamento posição 5,120 vagões de varíos mazenagem.
plástico - cirúrgico, acaba de tipos especialmente isolados Em adição ao seu "stock'"
ser descoberto pelos químicos para o transporte de produtos de veículos para o transporte
britânicos. O"Daily Telegraph" refrigerados a baixas tempera- de carnes congeladas, as ferro
desta capital revela que várias turas. As mesmas ferrovias in- vias britânicas estão empre
partes artificiais do corpo hu- glesas estão também util'zan- gando 2.017 vagões para o

mano, tais como ouvidos, de- do-se temporàriamente para o transporte de carne fres�
dos, etc. já receberam novos tráfego de carnes congeladas sem falar em 14.038 vagoes
ar-erteiçoamentos, sendo agora de 3.471 vagões anteriormente que operam no transporte de'
fabricados pelas Indústrias destinados ao transporte iir gado.
Químicas Imperiais 'da Ur.ã- bananas. Durante o ano pas-
Bretanha, 'com o clorido "Poly- sado, num total de mais de um Enver ..nizaderesniyl", uma composição até milhão de toneladas de carnes ":J.

agora 'usada exclusivamente importadas pela Grã-Breta
para forrar e isolar cabos. As nha, as nossas ferrovias trans
"máscaras" usadas pelos pa- portaram 617.500 toneladas, ou
cientes que se submetem a seja 62 por cento. Embora a

operações para a restauração quantidade de carne importa
de partes desfiguradas têm da oscile consideravelmente
enorme influência psicológica cada semana, no decurso de
no sentido de apressar a cura. uma semana, que pode ser to
Terão também valor Inestlmá- ..... - - - - - " " " " - "

vel para tôdas as pessoas cujas
partes desfiguradas ultrapas
sam as possibilidades de uma

cirurgia restauradora.

I
. (Florianópolis 26 de Dezembro de 1944 I

-----j
A batalha das Ardennesl

Paris; 25 [U, P.) - Apesar de o dia de hoje não se apresentar I
tão bom como ontem e' o rrte- ontem, cerca de 400 aviões pesados. com I

grande escolta. voaram sôbre e atrás das linhas alemãs. semeando I
morte e destruição. Foram abatidos em combate 68 aparelhos nazis' I

tos, destruidos 73 tanques, incendiadas 26 localidades em poder do (

inimigo e bombardeados 12 centros de abastecimentos seu,", As colu- '

nas nor-te- americanas reduziram a 48 kms o saliente alemão que ia da �
Bélgica 00 Luzemburgo. A cidade de Bastonne está cercada desde sextci- \
feira pelos alemães, mas os ianques resistem bem. Em seu socorro I
avança uma coluna americana. Stavelot caíu de novo em mãos dos r
nazistas. Também Libremont está em seu poder, Até agora foram [
aniquiladas duas divisões alemãs, sendo uma blindada na área de,
Stavelot e uma de infantaria ao sul do Luxemburgo, Há indícios de �
que as linhas amerIcanas tendem a estabilizar·se. O marechal Montgg· i
mery foi convidado a conferenciar com o gral. Eisenhower e ou t r-os f
ccrrmridarrtea da frente ocidental, sabre a gigantesca batalha das
Ardennes.

-

J. COSTA MIELLMANN
(Engenheiro Civil)

Escritório Técnico de Engenharia
Projetos, Orçamentos, Administração, Construção

Rua Esteves Junior, 168. - Fone 733

FLORIANÓPOLISI
-

Churchill e Eden em Atenas
Atenas. 25 . U p. Foi publicado comunicado anunciando ache'

goda, a esta capital. do
í

Ministro inglês sr. Winston Churchill e

seu Secretário do E:r:terior sr. Anthony Eden, os quais. depois de con

ferenciar com o general Alexander e outras autoridades britânicas.
acordaram em realizar, amanhã, uma conferência política destinada
a pôr fim à luta fratricida na Grécia, para que êsse país venha a

ocupar o lugar que lhe compete entre as Nações Unidas. O arcebispo Iortodoxo de Atenas, Dcirrmak
í

noe, aceitou o convite para presidir a

conferência, à qual devem os rebeldes uElas" enviar 3 ou 4 delegodos ;

A maior derrota militar japonesa
Q. G. de Mac Arthur na. Filipinas, 25 -U ,p. Terminou a luta

nClS ilhas de Leyte e Somar. com a eliminação dos focos de resistên
cia japoneses. As perdas nipônicas, nas batalhas para a libertação
dessas ilhas, desde 20 de outubro último, foram de 2748 aviões e 113.221
homens. Os americanos perderans entre mortos, feridos e desaparedos,
11.217 .olda::1ol.

PARA ALIVIAR
OS ZUMBIDOS
E A DIFICUL
DADE DE
OU.VIR

Castigando os Japoneses
Nova Iorque. 25 ·U.P· Super' for

talezas voadoras. operando de bo
ses das Ilhas Marianas, atacaram,
esta noite, Tóquio e Iocoama. On
tem. a esquadra americana bom
bordeou a base japonesa de Ivo
hima, nas ilhal Volcan1

.... ...,.-""

nIT�l Hoje, 3··feira, às
K 19.30 horas
Continua o ruidoso sucellso d.

Deanna Durbin em:

A IRMÃ DO MORDOMO
No programa:

Canoinhas e Videiras • DFB
Impróprio até 14 ano.

Preços Cr$ 4,00 e 3.00.

Se V. S. sofre de aturdimento
catarral e zumbidos nos ouvidos,
compre na farmácia um frasco de
PARMINT e tome-o de acôrdo com

as instruções da sua bula. Parmint
alivia prontamente os aborrecidos
zumbidos dos ouvidos. As narinas
obstruidas despejam o catarro, a

respiração se torna' mais facil e
cessa o desprendimento do muco

nasal na garganta. Parmint é agra
davel ao paladar. As pessoas que
sofrem de aturdimento catarral
farão bem, provando êste remédio.

'

ROXY Hoje, 3"·feira, às
19,30 horas

Jean Artur, Joel Mac Crea e Char.
lei Coburn em:

ORIGINAL PECADO.
Romance, sal ..e pimenta... sem

racionamento
No programa:

Inconfidencia Jornal n, 7 • Coop.
Preço único Cr$ 2.00

58-Feira • Johnny WeismulIer em

lIua melhor e mais sensacional
produção

TARZAN. O TERROR DO DESERTO

_., ". • III!

Para Viena
Lcndres, 26 ·U.P. Qs Exércitos do

Marechal russo Tolbukin estão a

vançando, vitoriosamente, em di
reção a Viena, cidade de que es
tão distanciados, em alguns pon
tos, 116 kns.

{

eu. DE CIGARROS

SOU Z A C R U Z 0,80
ferroviário de

\

I
I�
\

Londres, 26 (8. r. P.) - O,
General R. E. Urquhart, co-

mandante da la. Divisão Aérea.
Br-ltámíca "Aírborne " , disse
aos correspondentes: "AlegT�'
me de que a brigada de para.�
quedistas poloneses tenha sido'
associada à divisão Airborne-

Em Budapeste durante a batalha de ArnhelJlo.

Londres, 26 .U .P� A, cidade de Podeis tnrormar à imprensa
Budapeste está quósi completa' que aqueles reforços, que pU'
mente isolada pE!los poderosos deram atravessar o rio, entra·
exército� s�viéticos. Os alemães a' ram logo em ação, comb�
penas dlspoem de uma brecha de r • d • JJ5l
20 kms. onde se _está livrando. eR" ran;t herol, c,",a,n,lente ,� n�s . e�.a
carníçada batalha. muito valiosa as.glstenc�a,·

,

Homenagem aos

poloneses
FRACOS.
AN�MICOS

,

TOMEM

�n�o Crelsutadl
"SILVEIRA"PA R A F:E R I DAS,

E C Z E M A S,
I N F L A M A ç·O E 5,
COCEIRA 5 ,

F R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURL

Gr.nd. Tónico
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