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ARROIO DO MEIO, R. G. no SUL, 23 (E.) •.• DEVIDO À PROLONGADA FALTA DE CHUVA ACENTUA·SE, CADA VEZ

MAIS, NESTE MUNIClptO,. O DESÊSPERo ENTRE OS COLONOS � ENORME. O EXCESSIVO CALOR REINANTE NESTES
úLTIMOS DIAS TORNA AINDA MAIS GRAVE A SITUAÇÃO, PREVENDO·SE CONSEQÜÊNCIAS CATASTRóFICAS PARA A

PLANTAÇÃO EM GERAL. MESMO QUE AINDA VENHA, NOS PRIMEIROS DIAS, A CHUVA TÃO ANSIOSAMENTE ESPE·
RADA, SERÁ TARDE PARA A MAIOR PARTE DA PLANTAÇÃ01 QUE DESDE JÁ SE PóDE CONSIDERAR PERDIDA.

Entocados nos subterrâneos!

Quinta-feira, 28 de Dezembro de 1944 9281

o Moscou, 28 (U, P.) - Os dícam-se à tarefa de dinamitar
alemães estão levando a efeito e destruir as instalacões mil i
considerável devastação den- tares, depósitos de combustí
tro da cidade de Budapeste, vel, estações ferroviárias e os

onde milhares deles se encon- 'edifícios públicos e privados, A
tram entàcados nos subterrá- situação das tropas nazistas
neos, defendendo-se como te- na capital húngara é, pois, de
ras, Contingentes especiais de- sesperadora.

o llU.IS ANTlHO J)L\.RIO 1m SJ.X'l'A t:AT_\.IUNA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

I Jovem brasileira O artigo 91
processada Porto Alegre, 28 (E.) - Em

• 'J T ,. contacto com estudantes e

A do lango da Morte 'Com 120 anos !lI,�',,:R (A. N.) - A POlICIa. professores poude observar a

O som « . »
,

111Illu:" acaba d,e pro.ces�al reportagem no ano passado o• Bahia, �S (A. N.) - Faleceu 1ll:1�, J�\:em, que ,r:: a p�Inleira alarme que' causou as repro�a-
, MOSCOLT, 28 CU. P.) - A comissão russa encarregada de em Camarão, distrito de Ser- bl�sJ1ell.a que sela enviada .ao ções em massa por ocasião dos
investigar as atrocidades cornetirlas pelas alemães, informou rinha, o lavrador Maximiamo Tnbunal de Segurança Naeio- exames do artízo 91. Esse fato
que os nazistas torturaram e massacraram 700.000 pessoas, eu- Nasoimento, com 120 anos de �la.1 l?a,ra ser �ro�essada como veio-se refletir bagora na pres
tie elas cidadãos norte-americanos e britânicos no grande idade, deixando numerosa pro- 1l1ll1:Iga da, Patn�. Chama-se tação das provas referentes a
campo de concentração de Lwow (Lemberg ) , As vítimas eram, Ie, Embora sem instrução, pos- Marina ReIS, e e natural de 1944. O número de candidatos
em sua maior parte, poloneses, _\ comissão revelou também suia o extinto prodigiosa me- Diamantina. Foi presa quando, baixou consideravelmente. Em
que após a prisão, os nazistas exigtram o juran�el�lto de

fideli-I mória, recordando-se
.

de ratos dura�}te um. de"sfile _das tropa�, 1943, inscreveram-se quase 600
dade a Hitler, elos quais faziam parte da guarniçao de Lwow. da guerra do Paraguai. Era ele na CIdade de �. J03JO Del ReI, alunos. Neste ano candidata
;)',000 oficiais e soldados ítahanos recusaram-se a prestar o re- notavel robustêz, trabalhando em Minas Oeraís, desrespeitou ram-se apenas 394, o que dá
ferido juramento, sendo fuzilados, Entre êstes havia 5 gel�e- até os últim?s dias, tendo plan- publicamente 'a Bandeira Na- um coeficiente de 35% a me

raís. Durante os assassinatos 110 campo uma Orql�,estra especial tado e colhido cem seus pró- «ional, declarando que se tra- nos. Deve-se atribuir tal de
tocava a música denominada "Tango da morte

.

e posterior- prios braços, grande safra de tava ele um trapo sujo, sem o créscimo, evidentemente ao ri-
mente todos os membros da orquestra foram fuzIlados, fumo, meuor valor. Feita uma devas- gor, aliás justo, da seleção dos

R bravura dos 'nossos aVI-adores r��oet���:o�·��,s�e t���a��d�� ��:;� ����s���:�mqU:�S��a��?da��Um pe�ido que H integralista e quinta-coluna menor, é verdade, mas, por is-

Parece Justo Rio, 28 (A, N,) -- Falando .nha ainda dispõe de muita exaltada, e que, além de mais, so mesmo, melhor preparados
:t Ateare 28 (E,) - Es- à imprensa, o M�Yl:istro sal,ga-1If?rça_ e cap�cidade de resístên- era cunhada de un�_ alemãole mais. familiarizados com os

Por ? . d'" -' d "Correio do do Filho transmitiu suas im- era. E preCISO um grande es- processado como espiao. programas escolares,
teve na re acao o _

ôb f" f'
,

t d'
P" comissão composta pressoes so re as nossas orças orço comum in erno, sem lS-

p
.

.

d�V�ári���unCionários aposen- �él:ea�, on�e de�er:volvem., t8:- cussõ�s est�reis, que só ínteres- ara tentar a «paz negociada»tados da Prefeitura de Porto reta impoi tan�ISSIm8:' Plll1CI- sam, a qumta .coluna. Esta ,

Alegre, pedindo-lhe fizesse p��mente C?n�l� ,as VIaS de s�- c,ont,mua � seu tI,abalho demo-
,

LONDRES, 27 (U. P.) - Em mensagem de Natal, o pre-
h " conhecimento do prímentos mnrugos. A açao Iidor, pOIS chega a espalhar s.dente checoeslovaco sr. Eduardo Benes declarou que os zer-c egar ao I d

.

dor b' '1" t boletí dí
, ,

d
' , ::>

edil dr. Brochado da Rocha, ?S a�Ia o�e!, rasi erros em
I o ,e I_nS se ,lCIOSOS no seio os mân ícos desencadearam a sua inesperada contra-ofensiva na

a p�'etensão de todos o? ,ant�- SI�O tao. eficíente, qu_e os ,CO�1� lexércitos allado�. ,

I frente oCid_ental cOI12 o objetivo de obter uma paz negociada:
gos servidores da Mumr'pall- ba�os te,Irest_res alemaes S�t tr� I Referindo-se a orensíva ale- mas que nao lograrão o seu Intento. Acrescentou o presidente
dade de serem colocados �a fegamda noite. Te,v� opor t;t,�1l- imã, declarou que ela não cau- benes que as condições de paz serão tanto mais rigorosas quan
mes�a situação dos atuais da,de" e exam�nar OlS avioes I sou grande impressão, Pelo to mais durar a guerra. Referindo-se à frente interna checoes
funcionários no ca_so da percep- ���ngI��s, d ap.res�tando �m Icontrári�, os aliados ficaram lovaca, d�ss,e: "Saberemos C01110 resolver o problema dos nos

ção da gmtificaçao que lhes e es gran e {om o n��� /� com maiores esperanças dum sos alemães",

será dada -no fim do ano. Ale- asas, en,qu�n o, o ,mo OI e:z aniquilamento mais próximo, 11 ,

gam os antigos funcionários m�nte ficara n�c�lum�, �3:0 porque atrairam o inimigo Nem agua ha para banho'que tal gratificação, ao que �a e como. ° av�� ar
,
�aSI ei- para a luta em terreno descam-

,

_

lhes caberá por 10 consegulU. regressar a base
pado em lugar de tê-lo de _parece, nao

_

"
com tal avana '

"

motivo de nao estarem em ati-
AI d' d

.

t d f combater dentro da linha Sieg- Caràzinho li'. G. do Sul 28 ícam água em baldes e panelast to u ln o ao aspec o a o en-t ;". '1'
" ,

vidade; m�s que, n_o en an
" síva aliada declarou' "A ínsne- fned, que e qua quer COIsa (E,) - A ausência de chuvas, para atender às suas necessí-

nunca estIveram tao necessi-
ão do loc�l causou�me verda- forte". há cerca de um mês, mal êsse dades diárias, A fôrça elétrica

tados como agora, em que
.

a �eiro espanto, por ver como os .....,.,.__. _Q_�"'-"__.",___ que se v�m repeti�do por dila- é fornecida apenas durante al-

crise, se acen�ua cada vez mal� exércitos aliados tinham trans-
"0 ••

tado penado d� tres an?s �on- gum�s horas do dia. A noite,
Por esse motl:v� apelam par� posto a "linha gótica" em NotiCia elxlsta secuhvos, esta contnbumdo depOIS das 24 horas, a cidade
prefeito mumcIpal, no sentIdo

cuja construcão o inimig� em- grandemente para que a la- fica em "black-out".
de q�e �'.,s. estendati�i����s �� ,pregara 15 mil homens duran- Nova Iorque, 28 (U, P.') _ vo�ra, esteja .sof��n?o con��- � ......nu....__.............-.._.,. ..............

funCIOnarIaS, em a
,

Ite 9 meses de trabalho conse- A agência de uotícias alemã IquencIas preJudICIaIS. A agn-

Iem esta�o de �P��1�t������� cutivo, levantando poderosas ID, N, B" retransmitindo des� cu�tura está sentindo sobrema- Dr Irtur Pereo,raa� vantagens d q fortificações no interior das !pacho de Tóquio, divulga que n�Ira a falta, de chuva�. Tam- • li
• •

CIO. lmontanhas, deixando livre 50 super-fortalezas B-29 ata- bem, n�sta cId�de, a se�a tem
e Oliveira

LOJA �AS CASEMIRAS 'apenas uma brecha por onde caram a capital nipônica, no- �,or:corlldo para
_

o sofn�en!o IOs tecl'dos adqul'rl'dos na Lo-Imetralhavam os aliados, im- vamente, ontem, pela segunda toeIatl da pOl?ulaçao, que Ja nbao Clínica Geral de Adulto.

d' d Ih '" F' t O o con a com agua nem para a- Doenças das crianças

Ija das Casemiras, na rua Con.s., �e m 0.- es � acc;�o. dOI ��a �ez ne: a dseTa�a, . .

tm�sm nho. A falta de luz também é Laboratório de Análise.

Mafra,.8-A, têm codmo gb�l�dndtIea e�� mg'���'���' açan as e a a

l:sPq�� 1�4 edaOq�e�a�IXpISo�����; resultante da longa estiagem Con8ultóri��ínri��s'Felipe Sch-
a qualIdade e aura 11 a ,. �

que flagela a Serra A maI'ol'I'a 'dt 21 [1 d C PAcentuou que ninguem se máquinas foram abatidas pe- , , .' , _

nu, a tos a asa a·

Herma do deve iludir quanto ao próximo la artilharia anti-aél"ea japo- �e ,nossas mdustr�as estao pa- raiso]. d�s5 �� 3PS ��.12 e da.

IP Apele·s fim da g'uerra. pois a Alema- np�a lall�ad8:s ou fu:r;cIOnando co.m Re.idência: rua Visco de Ou.roroleSsor ,�i::> •

mUlta llTegulandade, em Vlr- 6
28 (E)

--- ----.- Preto. 4.

IPorto Alegre, .'
- - tude da falta de energia elétri- Fone: 769 [manual]

Inaugurou-se ontem, �s, 18 ho-
As distintas classes 'ca. Há até quem tema a irrup-

ras a herma que antIgos alu- cão de uma epidemia por fal-.I dnod do professor Apeles Porto médica e farmacêutica ia de água. Os hoteis � a maio-
ura 05 �ue querem

AleOTe mandaram levantar ria das casas de família bus- ser excluldosto

1 petuar Aos nossos bons amigos S1'8, Médicos e Farmacêuticos Bag' 28 (E) Tendo o e

::�1i!��t:�'����0��a����� I 18NlmsejTamlToSU,feOJiZ Npa1taNIHéEPl',óRsPOe1'o AlnolONOnVo 'I itãrêíi-ã&W&cõüiiiâ,_n-- �����:'i��el���ad�ad�:!aCidi�
trabalhado e� brenz, pelo eso:: París, 28 (U, P,) - As fôrças de, consultado ao dr. Dionisio

cultor Luiz Sanguin, está colo- • anglo-norte-americanas conse- Lima da Silva, juiz de direito,
cada sôbre pedestal de ,grani1to, Florianópolis g�iram barr_ar a march� .

das sôbre. a possi�ilidade de ser�m
na rua Duque de CaXIas, �s- 25.12.44 1.1.45 tropas al�maes que se dmg�m exclUldos .da llsta geral. do? �u-
quina da Dr, Flores, fronteIra para o RIO Mosa, no sentldo rados, dlverso� _

funclOnanos
ao sobrado em que funcionou i

das A�dennes. Por o�tro lado, daquela reI?artrçao, mandou

o Colégio Rio Grandense. O ato .

o

anunCIa-se que OS, nazlstf;ls per- aquele m�glstrado que recor-

foi presenciado por numerosoS Barrando os C31nlnhos com cadàveres' deram, desde �abado ultlmo, re�se os mteressad�s para o

admiràdores e antigos alunos
,j " � ,. .,

J.. na._ fren!e . oCld.ental, .

2.228 Tnbun�l de Apelaçao do Esta-
de A eles Porto Alegre em no- LONnRU';, �s (l. P.) - :"lotJeHl� ng'ol'a clH�g'atlns da fren- aVIOes, nao mclUldo maiS de do, mela normal para as ex-

me los uais falou ° professor t.e �le Hata1hll (ln Bt'll-!'Í(·n. l·eyclalll fLllí' os .�lemães estãt? ohs- 1.0�0 outros avariados e des- clusões, dentro .de !5 dias, a

dr Rau( Pila especialmente 1l'u]]Hlo ns estradas belg'us ('Onl ,enormes pllhlls ,lH eadnvel'es Itrmdos no solo, 459 tanques contar da publlcaçao da lista
co�vidado pela comissão pro- Of' soldados lluzistus, eOll!o () intuito de l'etal'dal' as OlH'l'açõeslcomplet�l!lente destruidos e definitiva com o nome dos ju-
JUotora da homenagem. (te Iltnque dos tanques alIados. 321 darnflCl;\dos. l'ados,

Ano XXX Florianõpo I is
------------------

, ,.' .. W!"
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«aLMANAQUE
�:::�:ir:�i�ãali�;:��5d!���t e��:�:�; Idatas, festas, folhinhas e todas as informações

sôbre o ano, IO ano literário, científico, artístico, musical,
O pOder da além de contos policiais e sen timen tais.

Imac mb Cinema. História, Religião. Assuntos rurais.U a...
d d G VOs nativos da Africa Oríen- Anedotas e chora as, Diário a uerra. arie-

tal são muito desconfiados e dades. Mais de trezentos páginas por Cr$ 10.00.
exigem provas de tudo o que I

Atende-se pelo reembôlso postal. Cio, Editora

I
lhes é referido. Ainda há pou-

Americana. Maranguape, IS. Rio.

co, um oficial do exército

bri-,tânico relatou episódios inte-
ressantes verificados durante
a campanha da África. Os sol- ...._--

_" __

dados nativos não queriam - ..

d Rldu Salaosubmeter-se ao exame médico Sindicato N. das Empresas e
e quando se sentiam doentes _ .. _

--

preferiam recorrer ao feiticei- Navegaçao Marlflma Nova Iorque, 27 (U. P.) - O
1'0. ,�omente quando notaram nn-osro SIXJHC1lL I "�e:v York Post" ded.ica uma
a presteza com qu� os enfer- O "Sindicato Nacional das Empresas de Navegação Marí- p�g:na �_ uma entre:'lsta com
mos se restabeleciam, sob o tima "

com sede na Avenida Rio Branco n. 46 terceiro andar -Bídú Salão e menciona sua
cuidado dos médicos, resolve- salas �1,S. 4 e 5, no Rio de .Ianeiro, adapt�do ao' regime institui� carreira m:tística tanto nos
ram sub�eter-se ao, trata�en- do pelo Decreto-Lei n. 1.402, de 5 de Julho de 1939, tendo seus Estados Umdos ,como na E�r�to dos b!anc�s.. E surpreen- Estatutos aprovados pelo Exmo. Snr, Ministro do Trabalho, pa. Fal�n5'l0 sobre sua proxi
dente a ll:f.lu��Cla e. o pod�r indústria e Comércio, conforme Carta Sindical assinada em �a apançao ;:-0 p�pel de ��
q�le o,s feI�lCellos exercem so- 29 de maio de 1942, comunica às firmas e empresas que exer- llssan�a em �eneas et, Mellbi e os na�I,Yüs. Certa vez, um! cem a categoria econômica "navegação marítima", que o im-

i
sande , que �eI a lev�da �, c:�asüldad�, africano c�n:et�� uma

posto sindical relativo ao exercício de 1945, devido pelos em_lUa Met�opol1tan, �:sse CreIO
falta gl3:ve � o. feitíceiro da

pregadores, deverá ser recolhido ao Banco do Brasil, suas su- !que Mellssa?da se�a o �elhorsua .alde::a predlss.e que, como
cursais ou agências durante o próximo mês de Janeiro, se- rape�, d� mI.n!l� v�da. E um

cas�Igo, ele sofr�na d�res de
gundo dispõem os arts. 579, 586 e 587 da Consolidação das! role ta.o difícil tao completa

:stomago que 80 cessariam se
Leis do Trabalho, aprovado pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 10 de mente diverso �os outl;?S; qu�ele t�n:asse um. banho num
maio de 1943 e respectiva tabela constante do art. 580 da re- lme encanta. FOI meu debut'

lago vizinho habitado por ero- l' 'd C l'd
- le sempre. me trouxe boa sor-

d'I H d' ld en a ansa 1 açao. t" R f
"

dco Ias.. oras epOls, o so a-
As empresas deverão procurar as guias de recolhimento I e

"

e erm o-se a seus con-

�lO queIxav!l-se ,de dores atro-
do Imposto na Delegacia do Instituto de Aposentadoria e Pen-' ceitas. �ad.os nos.�compamenzes no estomago, Transporta- ,- d M ,'tO R 10' I' S hIIlI'dt 19 em FlorI'anó-1tos mIlItares, a glande canto-

d h 't 1
-

. t soes os f alI Imos, na ua 1:' e Ipe c ., ,. b '1' d' "G t
.o ao OSpI a, nao apresen ou

1'''' D L ,r M"n r 89 em Itajaí ou rua Dr. Babi_ira ras: eIra lsse:, os ana
melhoras. O seu estado agra- I-O IS, 1 ua r.

_

au o . �e", de reallzar "tournees" para a
vou-se no dia seguinte, até que tOllliga,.l1, em S�o Frall0lSeO, Icruz Vermelha durante tôda
resolveram mergulhá-lo no la- RIO de JaneIro, 11 de dezembro de 1944

a minha vida".Alvaro Dias da. Rocha
go citado pelo feiticeiro. Antes, 10 SecretáI'ioporém, lançaram nagua gra- _1__111
nadas de mão afim de

afugen-Ital' os crocodilos ... Logo de- Esta e' a verdade' :

pois do banho o soldado afir- .

• Imau nâo sentir dor alguma e

I Sapatos de todas os modelos e dos tipos mais '

di�s depois estava completa- modernos ao alcance dos SENHORAS E
mente restabelecido,

SENHORITAS, por verdadeiros

RIVAIS!

Abundância de leite e carne10

I
ESTADO

f)Diário Vespertino

I
I

VITÓRIA, 37 (A. N.) - A Comis-são de Abastecimento do
Estado já há vários dias vem mantendo ótima distribuição de
carne, leite e maurteiga, A distribuição da carne atinge mais de
mil quilos acima da quantidade pre-estabelecida parla cada ma

tança. O mesmo sucede com o leite, que está alcançando dístrí
Luíção superior a 100 mil litros mensais, a maior quantidade
distríbuída até hoje em Vitória, As filas de manteiga são mo

tivadas pelo preço do quilo, que é ma.ntido pela comissão a

Cr$ 7,00 mais baixo do que o das casas comerciais.

�"""'I"""""""""""""""""",,�

Redação e Oficinas à

I rua João Pinto n.o 13
, Tel. 1022 - ex. postal 139

!
,

I An»
ASSiNATURAS
Na Capital:

Cr'
Semestr-e Cr$
Trimestre Cr$'
Mês Cr$

I Numero avulso Cr$
, No Interior:

IAno C�
Semestre Cr'I" ••

!
' r trnestrs Cr$

70,00
40,00
20,00
7,00
0,30

80,00
4li,00
25,00

I Anúncios mediante contrato,

I ()3 ortgtnaís, m:smo não puhli
casios, Dão serão devolvidos.

,A direção não se responsabiliza
I pelos conceitos emitidos nos
J artigos assinados

MACHADO & CIA. SEMPREÇOS
Agêncica e Representaçõe. em Geral

Matriz: Florian6poli.
Rua João Pinto. n, 5
Caixa Postal, 37
Filial: eresciúma

Rua Floriano Peixoto••/n (EdU,
Próprio), - Telegramas: "PRIMUS·
Agente. no. principais municipio.

do E.tado

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

«Tamancaria Barreiros»)
RUA CONSELHEIRO MAFRA, 41

-

Brirlquedos !
� alegria dos olhos ...

LIVROS ...

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

CASA 43

I

Rua João Pinto 9· A
Grande sortimento de lindos e curiosos BRINQUEDOS a preços convidativos.

LIVROS paro crianças, e tôda espécie de obras literárias,
didáticos e científicos.

TENHA JUIZO
4l

TEM S(FILIS OU REU.

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO-

PULAR PREPARADO

A �l.FILI::; ATAVA TUDU O UKGANI�MO
O Fígado, o Baço, o Coração, o Estômago, o�
Pulmões, a Pele, Produz Dôres de Cabeça, Dõres
nos Ossos, Beumatísmo, Cegueira, Queda do Ca-

belo, Anemia e Abôrtos.
Inofensivo 80 organismo. Agradavel

como um licôr
O ELIXIR 914 estê aprovado pelo D N,S.P. como
auxiliar no tratamento da Sífilis tl Reumatismo

da mesma origem
F.t\,LAM CELEBRIDADES MÉDICASSobre o preparado ELIXIR A composíção e o sabor a.

c914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR .Y14. re
que o tenho empregado, em comendam-no como arma de
os casos de Indlcação apro- facl! manejo para o públicoprlada (elfills em varias de

.
no combate á slfllhl quatídasuas manítestações] os resul- 'de. que frequenteJitente a.

tados têm sido sanslatortos, proveito no Ambulatorio da
poís são rapídos e duraveis. Maternidade de Santa Maria.
Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passa,

168. C. R.
Junta de Rev isâo o Sortei o

'\, disposição dos jintere�sad,JS,
cucon trum-sr-. na Junta ele Hcvisão
(' Surt e io da l(iu. C. H., os tulõcs dr'
multas pagas pelos reservistas Eu
rico YOH Tt'ompowsk.i, FermlilHlo
Lopes de Aguiar, :.\liltim Fcrnan
dvs, Aalur Crcscêncío da Si I va
(�lli!lherllle Adalberto de Sousa:
Braz e Sousa, Floriano �IOll'gll:ilbo-
1l', Pedro Bomsf'icld, OSlnÍ Coricci
�';jo, Xlnn oel Pedro 'SiJ\,('ir-a, l!ella'lo
)Jcru-zes Lemos, Tcrf ul iamo 'l'urí-
bio Ca rrlr»,o, Júlio (;arci-H, SC'lJUS-
í

iâo Bcler, Xlax Kostnuun. Jorge de
Sousa Lopes. Pedro Novcmhr i n« de
Bril!o, ;\IaJ1()eJ Hober!o Sa,nIOS; João
(lollçahcs }>i,nheko, João Jtohr
Hcrcí lio And ónio Si I va, .J oSl' Ej'll:
chr-sk i, I'broldo Feijó, Daniel Pi
nileil'o, \\'allel' :\IOl'eira, José- Pc
r('ira, A!Dtenor Ho(InHa da Si h'u
Sezefl'cdo Balskl', José Vieil'<l, Tri:
f!Ptl Chlllsl"n, e Bdtl,lio Sih'('ir:J, os
qtlais podl'ri'io seI' pl'octlr,iII!ns du
J'P.lllt(' () l'xpedien!e n()1'I11al da Illes
ma repal'!ição.

João Permínio dos Santos
2c. Tcn. Secrct;\ril)

--

GRATas
(BoniHcação de fim-de· ano)

Receba
o CRUZEIRO, A CI:3ARRA,

O DETETIVE ou O GURI

Ijuntamente com 12 meses do jornal de maior
circulaçã.o no Brasil:

o JORNAL
Procure hoje n1esmo o cgente:

PLÁCIDO MAFRA

I
Rua Felipe Schmiàt, 34

------�---------------------I--�
•

- ......-·--·-__·.,....._....• ........w.....•••••••...._·.·.·.·.a....-_.. ._..._-............-•..- .......8"';"

:: COMPANHIA "AUANÇA DA BAlA" ':
"

'.
I,
:.
"

"

"

"

"

"

"

"

"
"

Fundada em 1870 - Séde: 8 A I A
INCENDroS .� 'I'RANSPORTES

I

Cifras do balllnço de 1943:
Capltlll e reS�'I!'VUB , •.••. ' •........••••......•. ,.,.

ResPQnsa'billdadetl . ., ".,."., .. ,., .... , ,.

Receita , ",." ""., ... , ... ,.,., , ..

Ativo , , "., .. , .

Sinistros pagõs n'08 1l1timos 10 anos .... ".... ." ..

Responsabilidades .. ' ',... • .. , .. , .. , ..•....

Cr$ 74.617.03Ij,30: .

Cr$ 5.978.401,755,9;'
84.616.216,90 I
129,920.006,lb I

86.629.893,90 :
76.736,101.306,20

�
I�• DlRET0!lES: - Dr. Pamt1Jo d'mtra � d. Canalha, Dr, Francl.tOO,� d.e Sê e An1lIio MaJ!lllOrra.

"

':

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

,

AgencIAs e eutHlgêncIU em todo o terr1tOMo nllcional. - SuC'lll"Nl 00

Uruguã!. Regulador-e.w de &Tal'1a. nu pr1ncipalll cidades da Am6r1ca, llluropll
• 4.trlca,

I
AGENTE EM FLORIANóPOLIS

C AMP O" L O B O & C I A. - Rua Felipe Bchmlc1t, a. SI ,Caixa Postal n . .t9 - Telefone 1.083 - End. TeJegr. "ALIANÇA- tSUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME- :�' �

I Uma visita à nossa VASA será de seu interêsse! : I
__________..__..__..__.. ..__.. ��.. �..__�gp� -�vw�������������������ww.�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ira Tênis Clube-Dia 31---Tradicional Baile de São Silvestre, às 22 horas.
Reserva de mesas: na JOALHERIA MORITZ. .J

: ••••••"cs....••••..••••..

•1
• •

IVida Social i• •• • !II•
M •••••••• B

ANIVERSARIOS

IEcos e Notícias

A srita. Jandirc Pedroso Gomes

festeja hoje seu dia natalício.

Foi promovido à classe I da cor'

teira de Oficial Administrativo Es
tadual o Guarda-Livres sr. Ar
mando Cúrieo.

Transcorre hoje o natalício
Br. Frederico de Diniz.

>I<

No próximo dia 3 de janeiro se

r<Í Clberta, pelo Departamento de

Educação, a inscrição ao concurso

de ingresso e reversão ao magisté
rio pr-irndrdo, a qual se encerrará
à. 17 horas do dia 15 do mesmo

Ocorre hoje o aniversário do sra.

Elia Gertrudes Moreira.

Faz anos hoje o sr , Targinõ Or-
• leães, porteiro-mordomo do Polrí-

A Coletoria Estadual está co-
cio do govêrno.

brando as taxClll de água e eaqô- dHoje transcorre o aniversário o
tos cotrespondentes ao 4' trirnes
ire do ano fluente. jovem Germano Ferreira.

mês.

Noivados:>I<

Pelo Conselho Adminilltra tivo foi

Clprovado o projeto-de decreto-lei
da Prefeitura de Lajes. na qual
Q mesma pedia a abertUí'a de cr ê

dito de 8500 cruzeiros, destinados
às obras iniciais do Estádio Muni
cipal. •

Com a srita. Edite, filha da sra.

víuva Conrado Araujo. residente
nos Coqueiros. contratou cosornan
to o sr , Vitória Cechetto.

*

A Fazenda do Município de Bh..
menau foi autorizada Q adquirií'
por 45'000 cruzeiros um terreno

situado na rua Minas G'!rais, na
aludida cidade, para nele ser cons

truido o Hospital Municipal.

/ t _,'\
'=7 ;

u.�,_"-�\:
INDIGESTÃO

*

A receito e despesa dos Munící:
pios de Biguaçú e Joaçnba, para
1945, foi orçadc, respectivamente,
em 130 e 717 mil cruzeiros.

•

Os proprietál'Íos, empresários, ar'
rendatários e pessoas que, indivi
dual ou coletivamente, são res

ponsáveis por casas ou lugares de
diversões ou espetáculos públicos
de qualquer natureza (cinemató
grafos, teatros, cine·teatros, esco

las àb dança. etc) estão sendo in

formados de que a cobrança da
«cota de estatística» terá início,
em Florianópolis, no próximo dia
10 de janeiro. Os "2elos de es+o

tística", a serem apostos à.s res

pectivas en+rodes , já estão sendo
vendi.iol pela Inspetoria Regional
do Consêlho Nacional de Estatísti
co, n••ta Capital.

o PRECEITO DO

Quando se forem as dõres

agudas após cada refeição e desa

pareçam os ardores causados pelo
excesso de acido no estornago, as

sim como a azia, que é um verda

deiro vexame social, torna-se s

vida novamente aprazível.
Porque continuar a sofrer?

A primeira dóse do saboroso -P6

Digestivo De Wítt > dá alivio ime

diato. Este afamado produto res

tabelecerá em pouco tempo a função
normal de seu aparelho digestivo
de maneira suave e proporciona
alivio com a primeira dóse.

Peça na Farmacia oIVINICIUS GONZAGA e

HELlANE (. S. GONZAGA
participam aoe parentes e

pe..ôo. amigos o nascimento
de seu filho MARCUS VINl·
CIUS, neto materno de Hum-

I
berto Costa Sousa. e Noemi

Ferraz Costa. Sousa.
Fpolta., 23-12-1944.

---'�
3 v- - 2

!!_�DIWitt

o ALFAIATE
DOS ELEGANTES
DA C IDA O E

TIRADENTES 7A

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.

do

Para as FESTAS DE FIM DE ANO, a

CASA·PERRONE

Rua Conselheiro. Mafra, 17

do Araujo

_.

Pouca cousa pode dizer se da vi
da dêsses santos; po is , trata-se de
uns meninos. todos com menos de
dois anos de idade. que foram de
golados por ordem do rei títere
Herodes. Contudo, a despeito da
tenra idade. são eloquentes estas

I

.

crianças. Falam nos da tremenda \

injustiça a que as paixões nos po
dem levar. Somente para se livrar

HabilItações: de um menino, julgado perigoso
Estão-se habilitando para casar: para o resto do' poder real que

sr , Durval Fabrício de Andrade e the ficava, Herodes mando matar

srita_ Maria Alice; ar- Felipe José todos os outros meninos de Belém
Mario e Tolentina Maria Pacheco I que aproximadamente têm a mes

ma idade de Jesús Cristo. E os J

inocentes mostram nos como a

paixão é má conselheira. Herodes
não duv;'davó da eficácia de sua

nefanda medida. Entretanto, Deus
iá tinha levado. a uma lugar segu
ro Aquele que só mais tarde; de
veria sacrificar se pelos homens.

éariiê--parã"ô�
Porto Alegre, 27 ·A.N· Reuniu-se

o Conselho Consultivo da C, A. E.
R. G. S." afim de deliberar sôbre
a determinação do coordenador da
Mobilização Econômica relntiva ao

fornecimento pelo Rio Grande do
Sul de carne 00 mercado do Rio
de Janeiro. E.m face dessa determi
nução assentou se que os matan

ças serão iniciadas a prirreiro de
janeiro, e serão elevadas, na prô i ilOz··,enbe.,raxima safra. a 480 mil cabeças

U

o santo dial
de Belém

Viuva Conrado José (echeUo e Selma
Cechetto

participam a parentes 9 cg
nhecidos que seu filho VITO
RIO contratou casamento

com a srita. Edite L. Araujo.
Orleães, 24-12·44

Os Santos Inocentes
participam a seus parentes
e pessoas de suas relações
que sua filha EDITE con

tratou casamento com o sr.

Vitória Cechetto.
Coqueiros, 24-12.44

,� EDITE e VITOiOO--'
I

confirmam I

____2_4_-1_2-_44 1

DIA

Também nos enviaram telegra
mas ou fonogramas de Boas.FeRtas
os srs . advogado Acácio Moreira,
Elias Reingold, Altino Oliveira.
José Emílio da Costa, Heitor Pe
reira Camilo e H. O. Ligocki,-·
desta capital; «União Jornalística
Brasileira», de S. Paulo; Jarbas de
Paula Schmitz, de Porto Alegre; e

Cio. T. Janer, do Rio.

3 v. - 1

Boas-festas

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

Associação Comercial de Florianópolis
BOAS fESTAS e Feliz ANO NOVOdeseja

1944 1945

CASA NO CENTRO
Aluga-se uma, para família

pequena. Ver e tratar, na Rua
Marechal Guilherme, 33, das
t7 às 18 horas. V.' 1

DOENt:AS DAS AVES E REMEDIOS
i:1{\/IS I CRUZEmO EM sn.os ''.lI.AA o POR:'E POSTAl.,
NOVA EDIÇÃO

Precisa-se de
uma, para

casa de família. Paga-se bem
Av. Rio Branco, 89. 5 v.-l

Certificado de reservista
o certificado de reservista n

693.383. que o sr, João Conrado
Peixoto depositou nesta redação,
ontem, foi entregue. pouco depois,
ao respectivo dono, sr. Ludovico
Ludgero da Silva.

o ESTADO Esportivo CARTAZES

I Dr. Guerreiro da
Fonseca
MÉDICO

Avisa a seus clientes e

amigos de Sto, Amaro 1e Palhoça que reiniciarã
a clínica em janeiro de

I1945 e fix.ará residência
em Sto. Amaro.

DO DIA
HOJE S·a.feira MO.lE

Graças à ação humanitcíria de
numerosos médicos, os doentes
ment.ais posacrrrrn a ser olhados
como doentes do cérebro. doentes
da razoo. Poro o tratamento de Vão ao Chile

"oltra O JeO'"go tais enfermos. existem hoje servi

li I ços especializados, hospitais, sana- Rio. 28. -- O embarque doa fu-

Manáus, 27 (A. N.) - O in- tórios e casas de saúde. tebclistas bras:leiros ,para.Santiago
terventor Rui de Araújo deter- Procure encaminhar Olil doentes do Chile, 0:\0€ sera real�zad:,. na

. mentais aos hospitais e servíçoe segunda :rulnzena d? j anerro , o

minou ao chefe de Policia 1'1-
clínicos espeCializados. para que can;peo.n?-.o sul-ame;lcano extra,

gorosas medidas contra qual- êles recebam o tratamento de que I
esta �flclal�ente desl�n?do. A de-

quer prática de [ôgo. recisam. SNES.· legaçao naclo�al �egUlrC1 em duas

.:..._......:;_ .....;,. � .p _::_------ etapas por viu aerea. em 12 a 13
,..--------------------=---"'------, de janeiro próximo vindouro. Os

integrantes da delegação nacional
seguiroo do Rio até Buenos Aires

.

/
por via aérea e da capital da Ar-
gentina para Santiago por via

! férrea Imediatamente após o en

I cerramento do campeonato bra
sileiro de futebol. Fláyio Costa pre
tende concentrar em Caxambú os

futebolistas que serão convocados
oficialmente dentro de poncos dias.

Abastecimento
de gêneros
Bahia, 27 (A. N.) - O inter

ventor federal assinou decreto,
abrindo 6 crédito extraordiná
rio de quinhentos mil cruzei
ros, para atender às despesas
com o abastecimento de gêne-
1'OS de primeira necessidade
para esta capital.

.CINE
Um filme

A 's 5/12 e 7 3/4 horas
movimentadíssimo, repleto de lancos emocionantes:

A rainha de Louiziana
com Rita Hayworth e Tom Keene

CINE JORNAL BRASILEl'RO (Nac. Coop.)
A VOZ DO MUNDO (Atualidades)
Preços: 3,00 e 2.00. Imp. 10 anos

CIHE «IMPERIAL)
A 's 7,30 horas:

Ultimas Exibições
Mac Donald Carey e Jean Phí llipps na movimentadíssima

comédia.

Dr. Broadway
Allen Baxter e Mary Carlisle em:

Seu único amor
INSTITUTO DE ECOLOGIA AGRICOLA (Nac.)

MESTRES DA RAQUETE: (Short)
Preço: (único) 2,00. Irnp. até 14 anos

•

Simultaneamente, no Odeon e Imperial, Anne Bax ter ,

Marshall e «Cinco Novos Astros» em:

Eram cinco

Truddy

"

irmaes
-

Dia 2, no TEATRO A. CARVALHO, Estreia de RENATO
VIANA e SUA ESCOLA DRAMATICA

ATENÇÃO: - As entradas para a «Companhia» estarão à
venda diáriameute desde às 13 horas, na Bilheteria do Teátro

A.- de Carvalho. a partir de HOJE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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EMPRESA
e

(·ONSTRUTORA UNIVERSAL

Mundial «B»

I: Premio 96411 Valor Crs
2· Premio 06411 Valor Cr$
3. Premio 16411 Valor Crs
4' Premio 26411 Valor Cr$
50 Premie 36411 Valor Cr$

30 000,(10
30.000 oo
30.000,011
:lO.OOO,OO
3.I.OOO,OC

Dr. Alfredo Alce - Dlretor·Cierente

Departamento de Sorteios autorizado e fiscalizado pelo Govêrno Federal

Carla Patente, n. 92
Matriz S. Paulo Fone: 2-4550 Caixa Postal 2999- End. Teleg. Reg. «Construtora»
Rua Libero 8adaró IQ3-107 Fiha.s em todos os Estados e Agências no interior

Resultado do Sorteio realizldo em 26 de D€ zembro de 1944
I: Número Sorteado 6.411 - 2' Número Sorteado 7.799

NUMEROS PARA O SORTEIO
Planos Mundial IIB/I ao- "(" -- "D'� 96411 -- Plsno Universal "H" 799411

I Mundio 1 «C» I Mundial «Du

11' p, emi» 96411 VAlor c-s 25.000,00 : t: Premio 96411 Valor o-s 20.000;00
,. � Prvml» U64!1 Valor o-s i4.000.UO : 2' Premio 06411 Valor Cr$ 10.000,001;\' Premie, ]6411 Valor Cr$ 8.UOO,00 13' Premio 16411 Valor Cr$ 5.000,00

)14· Premiu 26411 Valor Crs 5.000,00 14' Premio 26411 Valor c-s :1.000,00
5' Premio 36411 V810r o-s �i.OOO,UO 5' Premio 36411 Valor o-s 2.000,00

! Os títulos com os Os títulos com 08
Os títulos com os

14 Iinaes 6411 Valor Cr$ 1.5('0,00 4 fínaes 6411 Valor c-s 500,00
4 rtnaes 6411 Valor Cr$ fi 000,00 Os titules com os O títutos com os

13 finais 411 Vator Cr$ �OO,OO 3 íinaes 411 Valor c-s 50,00Os titulos com os I Os títulos com os Os titulos com os
s ttnaee 411 Valor Cr$ 200,00 ,2 Iinaes '1 Valor Cr$ 20,00 II

2 ünaes 41 Valor Cr$ 10,( O

Os títulos com os I O� tituJ�!'l com. o final do <?s titu�os c�m o final do

2 tinaes 41 Valor Cr$ 4l1,OO ! I' Premie 1 Ilcam Isen�08 do p�gli: ,. Premlo 1 ficam Isentos do pagamen-
-

I
-mento da mensalldade seguinte I to da.mensahdade seguinte.

Os títulos com o final d« Os títulos com o Ilnel do I Os titutos com o final do
l' premíc 1 ficam isentos de pagamento 12' Premio 9 ficam isentos do pAgll- i 2' Premie, 9 ficam isentos do paga
da primeira mensalidade seguinte. mento da mensalídade seguinte. ; meuto da mensalidade seguinte.

Plano UNIVERSAL "H"
r Premio 799411 Valor c-s 100.000.00
2' « 899411 « Cr$ 25.000,00
3' {( 999411 I{ Cr$ 20.000,00
4' c 099411 c Cr$ 15.000,00
5' .. 199411 c Cr$ 10.000,00
Os títulos com os 4 ünaes 9411 {( Cr$ �OO,OO
Os títulos com os a Iinaes 411. Cr$ ;;0,00
Os títulos com OI' 2 Iinaes 41 c Cr$ 10,00

Os títulos com o flual \10 r premio 1. ficam isentos de pagamento da primeira mensalidade seguinte.
Os títulos com o final do 2' premio 9 ficam isentos de pagamento da primeira mensalidade s-guinte.
A Empresa está à disposição de todos os prestamistas quites. para lhes fazer a entrega imediata dos pr e

mlos a que fizeram [ús neste sorteio. Procurem o n08SO Agente Local.
VISTO

A rino Meirelles
(F'i!lcnJ do Governo)

O PROXIMO SORTEIO REALIZA-SE NO DIA 25 DE JANEIRO DE 19'-5, às 15 horas, na séâa social

Disbibuição dos prêmios da Empresa Construtora Universal nos seus

imupe ràveit plano, de serteles menss i, .

PLANO MUNDIAL «B. Mensalidade Cr$ 20,00 Distribue por mês 11.115 -- prêmios no total de Cr$ 500.0nO,00 com o p êmto maior de Cr$30.000,OO
""CU U .. 10.00.- .. " 21,lHí --" .... 300.nOOoa" "" .. 25.0011,00
.. "D" .. 5,00-- .. 21.115 --

.. 160.00000 .. " 20.00000
Universal "H" .. 500··

" :!11.105 ••

.. 1.1150:000,0 i U ..

100/iOO,OO

Subscreva um titulo gardntido da Empresa Constructora Universal e seja o

dono de sua casa, despendendo apenas

Cr$ 5,00, 10,00 ou 20,00 por mês
Na Empresa Construtora Universal não há preferência. Todos têm os mesmos direitos e para

com todos ela assume e cumpre Fielmente as mesmas obrigações.
garantia. Máxima pontualidade. lnccntestével

Romance, Poesia, Religião, Aviação,
Matemática, Física. Química, Geo
[<,gia, Mineralogia, Engenharia cio
vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho. Saneamento. Metalurgia,
Eletricidade; Rádio, Máquinas, Mo
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri'
r:ultura, Veterinária. Contabilidade.

Dicionário•. etc. etc.
.

lisura Que audácia I
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••_•••••••• ·lrmOBdade do Senhor JesuFs dos Passos I Roma, 27 (U. P.) - Foram

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE I . : I'lançados
boletins fascistas no

e Hospital de Ilarldade "hall" do cinema Bermini,
. "SÃO SEBASTIÃO" ti .

com os seguintes dizeres: "A
FUNDADO EM 1765 I hora soou. Rundstedt procla-Sob a direção clíntca do -

C 1;\ N V I r E mou-a, ao desfechar a sua.

DR.• DJALMA JIOELLMANN U grande ofensiva Viva o Duce e
De ordem do sr. Irmão Provedor, convido os senhores Hitler",

Irmãos e Irmãs para a COMUNHÃO GERAL a realizar-se no

dia i: de janeiro próximo, às 6 (SEIS) HORAS, bem como I-••_-.-•••-.;••_iiiiiíi_iiiiííiiiiiiiiiii��
para, às 8 (oito) horas. assistirem à MISSA PONTIFICAL ce-

,'Iebrada pelo exmo. e revmo. sr. Arcebispo Metropolitano, na

. qual será feita a ordenação sacerdotal do Diácono jõs/! Perei
ra Kunz.

«

«

Absoluta

Construção moderna <2 confortável, sítuada em aprazrvel chác-ara com

esp lêridlda vista para o ,ma,r.

Excelente local para ('LU',l de repouso, Água fria" quente

I\PAREI,HAi\lKC\"'l'O C01UPj,Jj]TO 1� M(1)EltS1SS1MO PARA TRAT;\AIJiJN'l'O

MÉDICO, ClRl:HG1CO .ru GiNEC01,(>GICO.

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

Televisã. na Franca
Nova York, 27 - A C. B. S/,

anunciou que F..'ené Barthele
I my, e n g e n h e i r o-chefe da
"Compagnie Française de Te�
levison", de París, confirmou,
Unia notícia anterior de que
LODO linhas para a televisã
foram estendidas em todo o

.. _ __ território fn�nçê,s,

•

Bacteriologia.
Au tOl1acinas .

Ultramicroscopia.
Ouímica sanguínea.
Andlises de urina.

o novo embaixador
dos EE. Unidos

Anuncia-se oficialmente que
o sr. Adolph Berle foi indicado
para embaixador do Brasil.
Berle renunciou como assisten
te do secretário de Estado, na
recente remodelação. Tem
grande experiência em negó
cios políticos e internacionais
embora seja esse seu primeir�
posto na diplomacia. Entrou
para o Departamento de Esta
do nos primeiros dias do "New

Deal", como um dos homens
do "trust do cerebro", de Roo
sevelt. O posto de embaixador
no Brasil é de extrema impor
tância, pois o Brasil é visto
como um dos principais ba
luarte contra a influência ale
mã, na América do Sul.

Irmanáade elo Senhor Jesus dos
Passos e Hospital de Caridade

(Fundada em 1?b5)
EDITAL

De ordem do sr. Irmão Provedor
comunico. a quem interessar, que
a Mesa Administrativa desta Ir·
mandade receberá. até o dia 29
do corrente mês, propostas para o

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

1933.
Luiz S. B. da Trindade,

Secretário 9v 8

Laborntôr-los pnrn os exames de elucidação de diagnósticos.

Apartameutos de luxo com banheiro Cr$ 50,00 diário

Apartamentos de la classe Cr$ 39,00 "

Quartos de 2a classe Cr$ 20,00
Quartos com duas camas Cr$ 15,00 p/pessoa

SECÇÃO DE ltIA'rERNIDADE
Partos com permanência de 10 dias em Apartamento de
1a classe, inclusive sala de operações, com parteira da

Casa d.e Saúde Cr$ 400,000.

Consistório, '27 de dezernbro de 1944.
LUIZ S B. DA TRINDADE, Secretário

�\�tsauqlJ' Rua João Pinto, n: 25
� �"'�. (Em frente ao Iesoure do lstado

� � � Florianó-polis
.

nnÁTÓnO PATOLOGlCns Telefone 1448
SANTA CArARINA

Dr. H. G. S. Medinll Filrm. NarbaJ Alves de Souza
Farm. L !la Costa Avila

E:aame. Anótomo.patoI6gico!l.
Diagn6.tico precoce da gravidez.
sero·diaqnóstico,
Hematoloqia
Cop�olo.gja.

Serviço de tran.fu.ao de .Qngue. Vacinação anti-diftérica
(CRUPE) com próva de Schíck.

AneW.ell químicas de: Farinhas, bebidas, oafé, mel, água. potá
veia é para USO! industriais (fecu1aria., cervejaria.).

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

O DOENTE PóDE TER )H;DlCO }'ARTICUl,AR

}' L O R I A N Ó P () L I S
Largo São Sebastião --0-- Telefone: 1.153

....................................................

F'ARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

t ••� Couen.eiro Mlftt.• e 5 - FONE LUZ
E.trera • dilRaidJi.

o horâríO
do comércio
São Paulo, 27 (A. N.)-

Continuam os estudos sôbre a

I ríxação definitiva do horário

I
do comércio a vigorar no pró-

IXimo ano. A maioria dos inte
ressados é pela volta ao antigo

I horário, isto é, das 8 às 18 ho

I
raso Todavia, é assunto resol-

I vid?
que, de qualquer forma,

sera mantida a "Semana In-
glesa" .

I'__ ,-�-

NOVOS e
USADOS

"

COMPRA e (

VENDE
•

IdiGlma. por
tuguê., espa
nhol, francê••
inglês, etc,

Móveis
3v-l Comprar, vender ou alugar

86 na

A SERVIDORA
•

! a maior organização no

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

Fone 775.

. ...,..._..
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Natal ! . . . Não compre sem verificar os pre�os
do grandioso Novo Sortiluento recebido pela I

,
�

Casa Romanos
estampados chineses próprios para modelos
«Madame Chiang-Kai-Chek»

Rodiers ,., Tafefás .. Organsa .. Chantung - Sedas em cortes .. Gabardines
Jersel aveludado para vestidos, em muitas cõres .. reter-pans .. Bôlsas

.. M�las .. Sombrinbas e muitas outras novidades.

Preços extremamente baixos

Rua Conselheiro Mafra 26

Furto de dálias
Previne-se a quem íur ta plan

tas de dálias de um jardim
particular da rua Esteves Jú
nior, que já está identificado
por prova testemunhal, bem co

mo já é sabido o local em que

agora estão plantadas. Impres
sões digitais, deixadas no local.
estão sends reveladas. Se o tur

to continuar, poderão in corno

dar se mandantes e mandatá
rios. 3v·4

Apresentamos:
TERRENO Vende se um.

de esquina, na

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

Iv ·1 6

GELADEIRA
Vende-se uma, elétrica, de

1,20 x 1. 60, funcionamento per·
feito, Ver e tratar no Bar S,
Pedro. 30v.18

R·· d- Nesta redação se

a 10 informa quem de.

seja comprar um apar êlho de

rádio, se possível, de marca

"Philips" .

Vende-se :rt���
na rua Conselheiro Mafra por
300.000,00. Te atar com A. L.
'Alves, Deodo'o 3S.

Feito dum
menino belg! .

- Um comunicado para o

New York Times, datado da

Antuerpia, anuncia: "A histó
ria de como um menino belga
de 11 anos, impediu os ale
mães de fazer saltar a última

ponte sôbre o Rio Rupel, per
to de Boom, e assim POSSibil.i-1tau a continuação do avanço
aliado pode-se tornar uma len-I
da tão famosa, quanto a do

Mobília Vend:-�e umo
pequeno menino holandês, que I

rnobi í

íu de tapando o dique com o dedo I
sala, composta de 10 peças, salvou a Holanda do mal'. Um I
Pr-eço de ocasião. Ver � tra'lmembro do mov.imento de re-

I

tar na rua Gro l , Bí t tan- sístêncía viu e falou com o me-I
court, 127. 5 V .. 4 nino. Os alemães fugiam para I

. 10 norte e para leste de Bruxe-

QUartos AlUgami,se, las, em direção a fronteira ho-
.

.

� b.ons e e_m landesa, fazendo explodir as
vent il adcs, inclusive pensao. pontes. Ao norte de Boom per-
Ver e tratar na rua Genera,� maneceu uma ponte. Os ale-
rBt tencc ur t, 43. 5 v.-.,) [mães fizeram atravessar as'

! suas últimas tropas e os enge-II nheiros cclocaram dinamite

ALVARO RAMOS ; sob a estr�tur�, e ligaram ara-

i mes em direção ao detonador.
I Escondidos nos arbustos nas

proximidades, o menino obser
vava os alemães que prepara-
vam os explosivos. Quando
acabaram saiu do esconderi

jo, cortou os arames e voltou

para traz correndo em direção
a aldeia. Êle têm de permane
cer anônimo, até que seja der
rotada a Alemanha".

EMPREGADA
Moça complementarista. com

prática de contabilidade comer

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

serviços. Informações nesta re

dação, V· 5

CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

-- Telefone 1288

Trigo e linhaca
O govêrno argentino anun- ;---------------------

ciou ter sido aumentado o pre-
ço básico do trigo e da linhaça,
da safra de 1944-1945, ficando
ao mesmo tempo proibida a

exportação do segundo dêsses

produtos, porque a escassez do

petróleo, durante a guerra,
exige que o óleo de linhaça se

ja utilizado no país, como

combustível.

Não ha necessidade, mi
nha Sen hora. de cada mês
ter séte dias de sua vida sub
tmídos ás suas atividades e

ás suas alegrias, Si a Senho
ra sófre, deve-o á sua impre
vidência, Use A Saude da
Mulher. Regulador, tônico,
anti-doloroso, A Soude da
Mulher lhe fará recuperar
anos de vida,

,AJ_)VOGAJ�)OS
Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA

Dr. f. f. DE SOUSA CABRAL

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

-

Convidamos os srs. Comerciantes a

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

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

y.]i , �,1''':
...L�Ff;:''?��:t�:'� ...1'-> ��'íi..I...�.

- >Y;

-

Nomeacão de
c�ndidatos

Consultado sôbre ,nomeação
de candidatos, o DASP escla
receu que, conforme jurispru
dência firmada o candidato se

submete a concurso para o

serviço público em geral e não
para cargos cotados em deter
minado Estado. No caso dos
concursos para as de Coletoria,
os candidatos neles habilita
dos deverão, preferentemente,
ser nomeados para os Estados
em que prestaram o concurso,
podendo entretanto, desde que
não mais existam vagas na

queles Estados, ser feita a no

meação para outro, respeitados
os direitos de terceiros.

Quer vestir-se com

contôrto
e elegância?

Procure a

ALFAIATARIA
MELLO

e escolha o seu figurino.
Rua Tiradente 24

o prevo do arroz
São Luiz, 27 (A. N.) - Co

nhecedora da: pretensão de co

merciantes. altistas, a Comis
são de Abastecimento apres
sou-se em esclarecer que não
se justifica, no momento, qual
quer maioração no preço do
arroz. A mesma comissão to
mou enérgicas providências

I no sentido de assegurar o

I abastecimento normal daquele
I produto à população. ,

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



V" Síe. encontrará nas

Ca$a$ .e�Ra�bucana$
/

os mais modernos
Preços :fixos

padrões de e

-----------------------------------__----------------------------------__-

Roma. 28 U, p•• - Habitantes da
cidade de Faenza. recern-Jíbertudc
pelo 8' Exército, estão voltando à
cidade, onde os alemães, ao serem Comprar na CASA MISCE
expulsoa, realizaram demolições LANEA e' saber economizar ..

o I 5 I
eistemáticas.

re a a. vez
Saipan, 27 ·U.P, Super-Fortalezas Uma turma de Ligeiro recuo

�oadora. bombord�aram a capit?l 30 enfermeiras Roma. 28 u.r. Devido a forte
Japonesa, pela qumta vez. 'I'ôqu io ataque alemão contra o "Irorit"
diz que os aviadores lançaram bom- Porto Alegre, 28 (E,) -- No dos norte americanos. na 'Itália, R' 28 (E' F' d
bos ao acaso, produzindo danos Serviço de Assistência Infantil estes tiveram :ie efetuar ligeiro re 10, .] - lXan O pre-
. ,

'f' t
. . - ços máximos permissíveis na

mSlgm lcan es. '''Prof. Olinto de Oliveira", da cuo para novas posrçces . -

venda de aves e..ovos aos con-

Afundados Santa Casa de Misericordia, --;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�-- sumidores do Distrito Federal,
San Francisco, 27 ·U.P- Subrnor-i- terminou, há dias, o curso es- • FRACOS. Minas Gerais, S. Paulo, Esta-

nos norte americanos, operando no pecial de formacão de enter- AN�MICOS do do Rio e Espírito Santo, a
Pacífico'oeste, afundaram um gran meiras urna turma integrada
d.e porta-aviões, seis navios de por trinta senhoras e senhorí-

TOMEM Coordenação da Mobilização
guerra II vinte outros navios japo. tas. O referido curso foi diri- llilnha Crelsltadl Econômica vem de baixar por-
neses. " taria, instituindo êsse tabela-
-.---.--. gido pelo prof. Décio Martins "SILVEIRA" ,

dmento. De acor o com essa ta-

R·ITZ Hoje, S� feira, às Costa, chefe de clínica-médica
17 h Gr.nd.'· Tónico bela, foram estabelecidos os

p. 19.30 ora s do serviço e diretor do Hospi-
Joh'nny Weismüller e Johnny tal da Criança "Santo Antô- seguintes preços para esses

Sheffield em: nio"," O 3' ataque produtos: Frango ou galinha
TARZAN, o TERROR NO DESERTO Saipan, 27 CU. P.] _ Navios de em pé, Cr$ 12,00; frango ou ga-
III mais empolgante' aventura de Em Budapeste guerra e aviões norte-americanos linha abatida, Cr$ 16,00; pe-
TARZAN' TARZAN enfrenta a fú- bombardearam violentamente Ivo- rúa em pé, 16,00', perúa abati-

.

d d to I TARZAN I Moscou, 28 U.P. -- F'ôrçcs russas
na o eser o em uta Shima, nas ilhas Volcan. E' êsse o da, Cr$ 22,00,' perú de jmpor-com animais pre.hist6ricos! começaram a penetrar em Buda- 3' ataque aero-naval sofrido pela -

Impr6prio até 10 anos peste, pelo oeste e pelo sul. Um referida base japonesa. tação, Cr$ 28,00; perú em pé,
S l-C' décimo da área urbana já foi con- C $ 18 'b tidoNo programa: e eçoes rnerno-

d
r ,00; peru a aI, ., ..

f I C
. quisto o. C fi dtográ icas n. • ooperabva amu a os Cr$ 25,00; ovos, tipo mercado,

Preços Cr$ 3,00 e 2,00. Camisas, Gravatas,' Pij arnes Paris 27 U.P. _. Os alemães, sob dúzia Cr$ 7,50; ovos, tipo es

Meias das melhores. pelos me.
a neve que cai na frente ocidental. pecial dúzia Cr$ 8,50, ovos, ti-estão usando camuflagem branca, dnores preços só na CASA MIS I como já o fizeram... nél campanha po granja ou e importação,

C ILA NEA - Ruo C. Mafra, 9 da Rússia. dúzia Cr$ 9,50,

Florianópolis 28 de Dezembro de 1944

Resistência heróica
Por ís , 27 (U. P.} • - A guarmçao

rior te-omeerco no de Bastogne re

siste heroicamente aos ataques ale
rnões. Consta que u rrio ponta-de
I.ança ianque conseguiu entrar em

c Jntacto com a guarnição sitiada,
"mbora momentâneamente,

397 peças
Rio, 2S (A. N.) - Os dados

es! atísticos que acabam de ser

euf'aixados em uma publicação
da prefeitura, revelam que em

la43 foram Levados à cena, no
Río, 3n7 peças teatrais que
perfizeram um total de 3.199

),P!H'C1smltações, o que resulta
uma média de quasí 9 espetá
'nulos por dia.

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

Terrivel explosão!
París. -U P- Aviões aliados ata

coram um comboio de caminhões
conduzindo combustivel para os

alemães. 05 pilotos informaram
que os caminhões explodiram e in
ce ndíurorn-se , um a um, numa

extensão de quási 5 milhas.

Dinheiro para
pagar dinheiro
Rio, 28 (A. N.) - () chefe.

do govêrno assinou decreto
abrindo o crédito de 6 milhões
ele cruzeiros para atender as

despesas com a confecção de
cédulas de 5 a :300 cruzeiros,
num total de 29 milhões e 250 Imil cédulas.

LOJA DÀS CASEMIRAS
Se V. S. comprar os nossos

tecidos, ficará satisfeito, por- I

que inegavelmente, mante-

jmos um estoque completo e

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

Melhora o tempo
Po-Is. 27 ·U P Tendo melhora

da o tempo. a aviação aliada vol
tau a bombardear as linhas ale
môs na frente ocidental. Mil opa.
�elhos atacaram objetivos ferroviá
z-ios, desde Berlim afé o referido
"front" ,

� J. COSTA MIELLMANN
J (Engenheiro Civil)
� Escritório Técnico de Engenharia� Projetos, Orçamentos, Administração, Construção

�.'
Rua Esteves Junjor,� 168. - Fone 733

• FLORIANOPOLIS I
Prisão
traidor

dum

Estão voltando

Repelidos
Saipan, 28 U, P .Ó:- Belonave. ja

ponescs que tentaram atacar posi
ções norte-americanas na ilha de
Mindoro (Filipinas) foram repe
idas.

París, 28 (U. P.) - Foi de
tido em París o ex-diretor ge
ral do Serviço de Espionagem
Francês da Polícia de Vichy,
Lucien Rotte, o qual é aponta
do como responsável pela pri
são de 70 mil patriotas de Pa
rís, durante a ocupação alemã.

programa: Reportagens da
lha Carioca n. 32 • DFB
Impr6prio até 14 anos

Preço o-s 3,00 e 2,00

RITZ, dia l ' de Janeiro, Olivia de
Havillond, em:

la PEQUENAS PARA UM HOMEM

noxy Hoje, 5"-feira, às
K 17 e 19,30 horas
iJeanna Durbin, cantando e en·

cantando, em últimas exibições:
-

A IRMÃ DO MORDOMe'

escapou de ser morto!
Atenas, 28 (U. P) .- O sr . Winston Churchill escapou de ser

vitimado por novo atentado, nesta capital. Ouando o «premier» br í

tanico se achava (I porta do Hotel Grã Bretanha. foi alvejado por
um atirador dos "Elas". que fez deis disparos outra êle. Uma das
balas crovou vsa numa parede prôxímo : a outra foi matar uma se

nhorita, pouco adiante.

voile tecidos
-

para praIa
Côres firmes

, -

proprlos

eu. DE CIGARROS

SOUZA CRUZ
Novas lutas ChurchillCairo, 27· U.P· Deram se hoje
novos encontros entre os esquer
distas gregos "Elas", com tropas
britd.nicas. em Atenas.

Atiram certas
Londres, 27 [U.P.] • Dta-se que os

alemães. com suas bombas-voado.
raso estão atirando sôbre Q Ingla.
terra cartos de prisioneiros brio
tânicos.

Aves e ovos

�1ISSA

Envernizadores

Francisco Freitas e Maria Freitas
convidam aos seus parentes e pes
soe 3 amigas para assistirem a mis
sa de 30 dios, que por alma de
sua inesquecivel filha DILZA FREI
TAS. mandam rezar terça feira. Z
de Janeiro. às 7 horas, na Cate.
dral Metropolitana.
AnteCipam seus agradecimentos

a tedos que comparecerem.

Rejeitadas
Atenas, 27 lU.P,] - As propoltas

de acôrdo formuladas pelos «Elas»
foram rejeitadas pelo Partido Po
pular Grego, A .egunda con�erên
cio foi adiada, sem se ter chegado
a acôrdo.

No Fo-

AGUARDEM o sensacional lança-
mento desta temporada: IDE AMOR TAMBEM SE MORRE

Prec iac-e e de 2 ou 3, na
Fábrica de Móveis «jJ. Mo
d e lo r-». rua Trajano, 15.

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
C O C E I R A 5,
F R I E I R A S,
.ESPINHAS, ETC.NUNCR EXISTIU IGURL

CASA MISCELANEA distr i
buidora dos Rádios R. C. A,
Victor, Vâvulas e Disco. - Rutl
ç, Mafra, 9
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