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E' éste o último dia de trabalho do ano de 1944.
.

.' I
Embora nos orvalhe a fronte o suor de duríssimo labor,
valentemente nos palpita o coração, animado do

Idese io de prolongar o mesmo esfôrço -_ por todo o

decurso de 1945. O bom Povo de Santa Catarina,

I que tão bem tem sabido considerar a honestidade do

I
nosso esfôrço, merece que para. éle voltemos. neste

Iinstante, o nosso pensamento. Tambem agradecemos

I o apôio que a Indústria e o Comércio, bondosa.mente,

I
nos hão dispensado.

•

O _jornalista Henry W._Bag-I
Já chegaram até o Pa:ss� de I Segu,ndo. um cômputo re�e�- l�o, Ismael da Mota Pais, Hé- descanso, a não ser quando a

ley, Junto �o. 1° Esquadrão da Br�nner, ao norte, o principal 'te, or�'amzado ,pelo capitão 110 Keller e Alberto Tones, to- chuva os retem no solo.
FAB, na Itália, escreve em re- meio de fornecimento e de abas Joel MIranda, e ele mesmo dos estes com vinte cada um. O coronel Nero Moura, co-
cente correspon�dência: .

"Em 'teci�en.to, e ao mesmo temp? quem tem a crédito o maior
T' t _ d " manC!_ante do Esquadrão, e o

cerca de um mes e meio de o príncípal ponto para a retí- " .
_ . �a a se e uma corrida capitao Osvaldo Pamplona

atuação na Itália, os pilotos rada dos exércitos do marechal numero .de mlsso�s, ou seJa� ape�t�l,da, e a ��da momento � Pinto, chefe de Operações, têm
de combate e de bombardeio Kesselring; já sobrevoaram os 23,. �egUldo de perto p�lOS pri Ica�ltao }oel. Miranda P?de pel- menos tempo de voar do 'que
da Fôrça Aérea Brasileira já Alpes; já atacaram, com êxito ImelIo�.. tenentes Lc.Jaye.tte Id.er � pnmeiro posto, diante da

os demais pilotos, por causa
realizaram 534 missões dite- 'maior ou menor, pontes, estra_lca�ta�mo de. Sousa e Josm� IrIV�1l9ade e ,da consta�te com-IdOS seus pesados deveres admí
rentes, bombardeando pontos das de ferro trens comboios e

Mala de ASSIZ, com 22 cada petição entr e esses pilotos de nistrativos. Não obstante o

estratégicos ocupados pelo ini- cüncentraçõ�s de tropas ínímí- um; e pelo capitão Fortunato guerra.

Icoronel Nero de Moura já' es
migo, em tôda a Itália do Nor- gas, em áreas as mais espar- Câmara de Oliveira e os 20s·1 Até aqui, esses homens não teve em 15 missões e o capitão
te. sas. tenentes Marcos Eduardo Coe-l têm tido muito tempo para Pamplona em dezessete.
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Budapeste é um mar de chamas' O FRACASSO
MOSCOU, 30 (U. P.) - Reina completa desordem e pã- f)l'sbCa,�] os úll inms te lcgru-

nico na capital húngara. Os alemães destruíram tôdas as pon- 1l,IHS _

da .h011ty ()\:Idl'ntal que

t d R· D rb: .s. à

cíd d
.

di quar-
.pt suo mcnos impetuosos os ata-

es O 10 anu 10, proximas a CI a e, e incen iaram
que', dos exercilos d« Vou Run-

teirões inteiros. A vizinhança do Palácio Real está mergulha- clsledt na Béigica e mJ Luxem
da num mar de chamas, provenientes de incêndios criminosa- burgo. onde os lllesll�os con3�'
mente ateados pelos nazistas, que apesar disso, caem prísío- glllr�IJI exercer l:ehltlvll ('O'I.1lI·ü-

. , .

"

t rua em
lc sobre' I'xtC'l>'<l arca Ül' mais de

neiros as centenas. Luta-se, ainda, terozmen e, nas s, :UIO(1 qui lóuu+ros quadrados.
sangrentas batalhas de tanques. Com a volta ii quási normali-

• • • dudc das oper-ações nesse setor
(ii' illl,porlàll1wia Iunrlumc ntal c

conseqüente barragcm, cm mui
los porrtos. do ímpeto das vint e
di visões lançarias contru as fôr
ças anglo-arucr lcnnnv, ti verurn os
ruaz is desfeito (pelo J1WmIS, até

ONDRES 30 (U P) R t t d ',agona) (l sonho de tOI11:11' a for-L , ..
_. epl'esen an es os governos l a l cza de Lie!4L' e bau ha.r-se nas

britânico, norte-americano e russo estão revendo as condíções uguas elo porlo de Antuérpi a.
de paz impostas pelos soviéticos ao govêrno do antigo Regente Xlcsruo, panl O,S fal�cist,as pinta
Horthy. Essas condições, embora modificadas, em parte, serão, dis de verde (' côr-de-rnsa, essa

também, apresentadas aos delegados do atual govêrno provi- reação do poderio dcmoorático
dr-ve ter produzido o efeito de

sórío húngaro, que, segundo se informa, estão a caminho da
uma bomba "urrasu-qum-t e i-

capital russa. !1 râo " ...
Sab iu-se. e pra Í;J(:il jn-esmnir,

que n cou.tra-ofcusivn dr \'011
HUllldsll'(H. aliús viulenhu c ines
peruda, núo visava. () ubjcti vo de
levar �'lIS tropus aliadas uo mm',
como na epopéia de Dunquer
que. Porque as condições de lu
ta dos bem equipados exércitos
c!('lllOerúU('os não ('1'�\'1ll as mcs
mas de ]\)40. (filiando as "pan
Z('I·,,·" do .. Fucheer ". armadas
pelo trabalho dl' anos, semeavam
a desgraça e a morte nos cam

pos da Fh1lDdrl'so WIJI rllco'ntnu'
,'esj�l&n('ia eficaz. !-lo.ir, j)O"l;'lI,
os pllpili1s r]o �()nha,rlor de
Bl'ch lesga:ll'lJ ('stãlJ ('s[ailJlados
(' dollmll's. I� as S'lJ,IiS arlll·as"

V."ga'r.-o 6"'atarl-nense revela g'<.].stas c parcas, dificilll1ente j)O-
� d('oJIl SI(']' subsl i [,ui das, lJO!' ln ão

('0111 tarem mai,s C'01ll os minérios
�"rocidades nazistas dos pn'Íses "proll'giC]os", nem
uI

1 COIJl os ine9golftycis jJoços Ile
Encontra-se na Itália, como transpassá-las na ponta da I jWlI'úlco da HUll1ània ou com o

capelão militar da F. E. B., baioneta. Violaram donzelas l"l,rlil só lo so"j&tico.

Frei Alfredo Valdemar Setaro, indefesas, que marcavam a P:\ra se 11Io\'inwnlaT'l'lIJ. 1m'!·
qui,nas e canhê)C's pr('cis'am de

vio'ário da paróquia de Porto fogo nas pernas, com a cruz IJl:'lrólll'u. aço, (' os hOIlW'llIS pre-U�ião, O qual enviou, recente-I gamada, para que tôdas .essas CiS:Hl1 de alil1Jll',ntos,

mente carta ao sr. tenente bestas humanas se servIssem!
E a qUiúsi I'l'al'assada ('ontra

Mário'Guedes, prefeito daque- 'delas. Fuzilamentos a tôrto e ofcnsi\'iI g'('rJJ1à,ni(',,�1 dêste mês

I
veío l.l'rD\'M', ,iu,1dalnl'utl'. que

1e município. a direito. Mais tarde, temos [mio isso es'tú falta'ndo ao Hcich;
Da missiva em aprêço, aliás imuito pal�a contar. Por hoje, (' qlN' as feras 'llazistas, aClIsa

publicada, na íntegra, pelo 'b,§tsta. Nao penso. em voltar das na llrÓlll'Ül j:mla, quisC'ram,
C

' " dto b ve S u u m le sol ,i'pl'J111aS, minorar (JS Sl'IIS últimosconfrade. "O omercio, a
I
a re . o m SI p S -

(,XJterluJ'é's. _ P. Londres, 30 -U.P- Anuncia se que dGsde o início de sua frncCls'
mesma cidade transcrevemos .dado. Cumpre-me obedecer, e soda contra-ofensiva, perderam os alemães mais de 1000 tanques.
O seguinte, 'que comprova, I nada rr�ais. Adeus!:'.. _. . r

Informa-se, por outro lado, que as perda&! anglo-americanas, também,

1'0
• não foram pequenas, Embora estejam OI ali"dol, presentemente, com

mais uma vez as atrocidades Por esse comentano lIgeIro, Escrl·tor acu do a iniciativa, admite se que von Rundstedt dipõe ainda de f argas pa-
cometidas pelds barbaras su- podem os leitores avaliar o va- sa ra novos ataques.

per-homens nazistas: "
.. Por 1101' da grande caus2; PO}' que

I de tra·ldorc--'-.-m-.--n-o-s..;.o-------lA-s-s-u-n-t-o--d-e----aquí vamos "escandalosamen- ,se b�te� os nos�os Il'maOS em

te" bem. Nada nos falta. O solo ltall�n? �stao lut�ndo pe- parís, 30 (U. P.) Paul re� ... i�iI,�dO ",. diplomacia�
rancho "non plus lutra", Ja-Ila sobrevlvencla da Llberdade Ghack de 78 anos de idade fa- Nlltel'Ol, ;.0 (lD.) ._ ... .JL UllcO-,

mais comi tão bem na minha le �ela mor�e do !ascismo, .que limoso �scritor de contos de 'via- ridad,as do }1�s.tado de Minas e I Washington, 30 (U. P.) -

vida . A mesma comida para sena � r�t.orno as barbanda-, jens marítimas e considerado Espírito Santo solidtam às de Revela-se que os governos dr..
os oficiais como para as pra- d�S_ P:�r:::t.:::�s.: __ .. __ _ _ __ _

o "Rudyard Kipling" francês, Niterói a preflença de perigoso Grã-Bretanha e Estados Uni
caso Até sobremesa! A nossa

.....". ora or.." ••� ••••••�. --

-,fOi condenado à morte, acusa- ladrão de oavalós e homicida dos solicitaram explicações ao

ú'Opa é aquilo: brasileira é na- Pode�-se ausentar do de traição, por eSCl'ever ar- Jor.deloino Pinto, vulgo "Ca.- govêrno soviético sôbre a trans
da mais, e é quanto basta. O do. pais.

.

.. I tigos no jornal colaboracionis- lango", que se elnlcontra preso ferência por parte dêste últi
que os alemães fizeram, p�r H.l?, ;-10 Y,<j·) _. A Panalr do ta "Aujountin Hui", ?_nde es- na capital flur.ninense r�spon- mo, de �qui amentos dos cam-
aqui não se pode dizer. Nao Bl'usll Sl.lhclton e obteve pel'-: creveu em certa ocaSlao que denelo por delItos pratIcados os de etPr'o'leo d R

�.

,
..' . -

. .

",·t t· E t d d R' "C la go" p p a umama
encontro palavras no dlclOna� ll1Jssao para que se possam aU-1 os exerCIaS nor e-amencanos I no s a o o 10. a n

'para a Rússia Ad' ta- .

rio para qualificá-los. Bárba- sentar do país os 81'S. Fernan- eram compostos de "gangste-! que não po,ssue o braço diTei- outro lado q�e é lap�o ,se'lpor
1'os! Canibais! Infames! O do de :\félo GastaI, Antônio 1'8 brutais", e, referindo-se to, é autor ele vários crimes de ' vave. a

que dizem deles aí no Brasil l'aschoa.1 Rovigê1Jtti, Antônio !aos britânicos, que haviam morte e assalto a mão armada realização de um encontro dos
nem é a milésima parte da ver- de Almeida Machado e Seve-I"iludido o mundo com a Biblia em Mimoso, João Pessoa, São ministros Eden, Stettinius e

dade. Ver�adeiros sadistas, 1'ino G.omes de Me?eiros, tOdO. s ll1:a. mão", funda.ndo clu�es ano .João de Muquí ttapemerim e IM.olotoV,. para tratarem dêste
Atiravam cnanças aO �l' par� a sl'l'Vl�i(l ela l'f'fenda fnnpl'esa" tI-Judeus e anh�comunlst�S. Ca ra'll gola. assunto.

ESTOCOLMO, 30 (U. P.) - A agência D. N. B. anunciou
que mais de 400 aparelhos de bombardeio russos atacaram a I

cidade de Budapeste, numa das operações aéras mais violentas I

da guerra, naquele setor.
. .. .

Concentração trabalhista
Os trabalhadores de Florianópolis " cidades vizinhas vão reunir-se

amanhã, .às 17 horas. na Praça ,15 de Novembro, defronte ii Catedral Me
tropolitana, para prestar calorosa homenag-em ao" bravos soldados da
Fê rca Expedicionária Brasileira, em operações na Itália.

'O trabalhador catar-inense, abnegado construtor .dn ed iíiciu da

grandeza nacional, não se esqueceu, nesta hora de atribulações do irmão Ique luta na Europa pelos princípios dignificadores da humanidade. E,
por querer tornar patente essa manif'cstacão de fé e confiança, vai soli
darizar-seo l)ublicamente, com os que passam longe da terra natal o pd
llleiro dia do ,ano de 1945.

São convidados a comparecer a essa expres!'o'ha e espontânea para
da cívica as famílias dos Expedicionários, ,Associações e ,Povo. em geral.

o grave problema da Grécia
ATENAS, 30 (U. P.) - Os guerrilheiros âo "Elas" volta

ram a atacar, ontem, as tropas reçulores britânicas, 'no setor
desta cidade, mas foram repelidos.

., ", ""

ATENAS, 30 (U. P.) - Noticia-se que os chefes dos "Etas"
dirigiram uma "Nota" ao primeiro ministro britânico, sr.
Winston Churchill, para lhe ser entregue quando de sua che
gada a Londres. Não se sabe, no entanto, o conteuâo nem o

objetivo dessa "Nota".

Londres. 30 -U P- De regrasso de Atenas, ohegaram a esta capi
tal, ontem, OB srs. W. Churchill e A. Eden, os quais compareceram,
imediatamente, a uma reunião do Gabinete Brit&nico. O Rei Jorge

I
VI da Grécia manteve, depois, deme roda conferência com o rs. Chur
chill, havendo êste ventilado a proposta. aprovada em Atenas, s êbre
a necessidade do estabelecimento de urna Regência, conforme é da
vontade da maioria do povo grego.

I

:te :::

Atenas, 30 -U.P- Anuncia se que as tropas fiéis ao gevêrno e

britânicos fizeram 7.500 prisioneiros dos grupos "Elas", Prosseguem as

operações de lirnpeza dos distritos mais centrais.
<;; •

Atenas, 30 - U .P- O sr. Papandréou enviou telegrama ao rei Jor
ge VI, em Londres, pondo à disposição dos círculos políticos gregoll
o seu pedido de demissão, comprometendo-se a renunciar, virtual·
mente. no momento em que for nomeado o Regente, cargo êste que,
parece, recairá sabre o arcebispo Dcmoakânôs.

Começou o fracasso de Rundsledt
LONDRES, 30 (U. P.) - O saliente das tropas de von

Rundstedt, na Frente Ocidental, foi completamente imobili
zado pelas fôrças anglo-norte-americanas. Dois poderosos
exércitos aliados se encontram longe um do outro apenas 20

I quilômetros.
A junção dos mesmos encurralará, nas monta

nhas das Ardennes, a fina flôr dos Exércitos de H1tler, na imi
nência, então, de completo aniquilamento. É provável que is-
so aconteça, pois, já existem bandos de soldados nazistas de
sorientados, atravessando rios a nado, em fuga precipitada.
Nas últimas horas, foram feitos mais de 1.200 prisioneiros na

zistas e capturada considerável quantidade de material béli�o.
:1: * *

Lond,es; 30 .U .p. Foi completamente borrado o ímpeto das
tropas de Von Bundstedt no babão da Bélgica, havendo indícios de
que o general nazista determinou o retirada nesse Betor. em obediên·
cia a ordens de Berlim. Dezenove localidades foram recapturadas pe·
los aliados nas últimas 24 horas, catorze -las quais pelo 3' Exército
Norte-americano. que estabeleceu cunhas numa frente de 60 kms. pois
o general Patton lançou à luta oito divisões contra o flanco sul das
tropas germ&nicas.

:;: '"

Londres, 30 . U .P- A enérgica :resist@ncia imposta aos alem6.es
no bolsão das Ardennes se converteu em grande derrota para o ini·
migo, que está sendo gradualmente cercado.

* *

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lira T. Clube-Amanhã, 31---Tradicional Baile de São Silvestre, às 22 horas.
,.

Reserva de mesas: na JOALHERIA MORITZ.
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Preços extremamente
Rua Conselheiro Mafra 26

Rua João Pinto, n. 25
{Em frente ao Tesouro do Estado

Florianópolis
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SANTA (ATARIHA

��;���d�eà���:���������S�I��a���J�����u� I
regime falangtsta espanhol, o del.ibm:ar po1i�icamente. O

to-Ijornal madrtlen.o A. B. C. en- talítarísmo afirma que o go
saion uma defesa, que se ba- vernante é uma "personalida
seia neste principio: "Toda de carismática": governa por

I
Ilação tem o díredto de esco- fôrça do destino, não em tun- I
1116'1' o regime que lhe pareça ção de um mero e prosaico
mais conveniente". O princí-Iman�at� popular. Segundo o

pio está certo, mas sua aplica- totalítarísmo, o povo, do ponto
ção é que está mal. Realmen- i de vista político, deve estar

te, este princípio não tem lu- [sempre colocado em estado

gar dentro da- concepção tota-Imulti:lu.nário, iS�O. é, excitado

IIítaría de govêrno. A concep-: pelo ódio, pela vingança, pelo
cão totalítarta caracr.eriza-ss

'

entusiasmo, pelo fanatismo,
'. ! I
exatamente pela negação ao 1 porém, nunca chamado a ra- i
------------1 ciocmar, pois é incapaz disso.' =- IIlII__....

"I I as
I De maneira que o povo não

1 ,I �_-, A 'I' tem que fazer senão seguir à
1 /

....
,- k_ \'OZ do Fuehror ou do Caudí-

lho.
Nestas condições, como ta

lar (lo princípio segundo o

qual toda nação cabe o direi

F'rcncisco Freitas e Maria Freitas to de escolher o govêrno que
convidam aos seus parente. e pes quiser? �o caso da Espanha,
soas amigas para assistirem a mís- ]101' exemplo: quando foi que
sa de 30 dias. que por alma de isto aconteceu? �a Alemanha,
sua inesquecivel filha DILZA FREI-

na Itália, quando é que o po-ITAS. mandam rezar terça feira. 2
de Janeiro. às 7 horas. na Cate- 1,.'0 teve livremente oportuni-
dra! Metropolitana. dade de manifestar-se sôbre o I

Rio, 29 (E.) - A Corpora- Antecipam seus agradecimentos remige? I�
-- -_------__

ção Britânica de Broadcasting o todos que comparecerem. Desse modo, o pr-incípio eml """"" _

,BBC), de Londres, vai gravar I "...--- que o A. B. C. funda a defesa!
uma grande serie de músicas

I do regime falangista não ser-lde autores brasileiros, usando. DI'. Iluerrel·ro da ve a tal fim. O Ialangfamo, co-
dos elementos colhidos no Bra- ti

mo de resto, o fascismo e o na- isíl pela Discoteca Pública do
� Fonseca zismo, devem defender-se e I

Serviço de Divulgação da Pre- �
justificar .. se com suas próprias I

feitura do Distrito Federal. O

!
MÉDICO razões, com as razões tiradas

processo de que se vai servir Avisa a seus clientes e de sua filosofia. Se não puder
aquele Serviço dai Prefeitura amigos de Sto . Amaro se Impor assim, não há de ser
será a fotografia e rnícro-fil-I:

e Palhoça que reiniciará travestíndo-se com as razões
Ines, a serem remetídos à maiS'! 1'·

..

d ' dos Yesía c rrirca em jatietro e

I
próprias a natureza OIS regi- e- ···....".. . _

famosa organização de rádio! 1945 e fixará residência mes democráticos que COll1Se- � �

do mundo, das partituras dos .

em Sto, Amaro. guírá tal objetivo. R tecêautores brasileiros, antigos e l_'.__-_-=.:::::::_
.._:=========�='_=

I (Diário de Notícias, do Rio). epr�sen açoesmodernos. Afim de dar maior
_

... -- _.

��P�:s�i:Ul��;l��ea'i�st����� ('mandade do Senhor Jesõs dos Passos Aceitnnos qualq::r c���:e�����f:�! em comissão

no 12° andar do Edifício An-

H -t I d " ·d d I RODRIGUES ALVES FILHO & elA. LIMITADA ,.dorinha, à rua Almirante Bar- e OSpl a e uarl a e I Largo da Misericórdia, 23 - 9". -- São Paulo
roso D. 81 (Esplanada do Cas- FUNDADO EM 1765 _ -!

��l�,k�:����;·�ea�o���t��u���o� C O N V I r E ----·--PROf. JERN ORANDOres nossos patrícios que dese- De ordem do sr, Irmão Provedor, convido os senhores J.I JI[em figurar nessa importante Irmãos e Irmãs para a. COMUNHÃO GERAL a reahaar- se no

coleção. Na Inglaterra, a 01'- dia l' de ianeiro próximo. às 6 (SEIS) HORAS. bem como

questra Sinfônica da Bristih
para, às 8 (oito) horas assistirem à MISSA PONTIFICAL ce

Broadcastíng Corporatíon gra- lebrada pelo exmo. e revmo. sr AI cebispo Metropolitano, na

vará e fará a írradíacão do ma- qual será feita a ordenaçâc sacerdotal do Diácono J08é Perei
terial recolhido, que lhe en-

r a Kunz.
víar do Brasil a Discoteca PÚ- Consistório, '27 de de zernbr o de 1944.
blíca, conforme determinação LUIZ S B DA TRINDADE, Secretário
do prefutto de�a c�tta� com ���-�.�������_�.�������_�-�������-����������-������������������������

::���:���:.m, Natal!... Não compre sem verificar os preços I'l6��i;!ri�E�'���, do grandioso N ()Y" SUrtim e II to recebido pela iAgente. no. principai. municipiol

:�:�::�::;�� .. C'-'!-l Q a-�,
-

..'l·-._� (.•.•..).. II'.·�l � 11. O'·� Q
cação chegada ao ministério Lt; � " ..._

__ L/L �
da Agricultura e enviada pelo
escritório comercial do Brasil,
no Uruguai, salienta que o jor- Inat "EI País", de Montevidéu,

Ipublicou, recentemente, um'
comentário em que diz: "Ao Imesmo tempo que os brasilei�
1'os estudam, no Uruguai, com�

pra de ovelhas, estão cuidan
do, na Argentina, da aquisição
de plantéis de gado leiteiro.
Desejam uma indústria leitei
ra em grande escala, capaz de
melhor abastecer de leite e de
rivados seus grandes centros
industriais. Simultâneamente,
com estas atividades, tratam
de vencer uma batalha do tri�
go para aumentar o consumo

de produtos dessa indústria,
reduzindo, se for possivel, a

lmpQrtaçãQ desse c.erea..l",

Dr. H. ç. S. Medina. FarID. Narbal Alves de Souza
Farm. L, lia Costa Avila

3v 3

Apresentamos:

$ & M s.a tOc:.a'4_. a Z; A b

Exames Anátomo-p·otológico•.
Diagnóstico precoce da gravidez .

Sôro-diagnósticoM
Hematologia
Coprologio.

Bacteriologia
Au tovacinas.
Ultramicroscopia
Química sanguíneo.
Análises de urino.

Serviço de tramdusão de sangue. Vacinação anti· d if táTico
(CRUPE) com próva de Schick.

Análise. químicas de: Farinhas. bebidos. café. mel. águas pntá
veis e paro usos

í

nduat r-ic ís (feculoriall, ce rvej c r ioa},

José Trilha e Rosa TrilhaFrancisco José de Sousa e

Inez Pereira de Sousa
comunicam aos parentes o

pessoas de Suas relações que

seu filho HÉLIO con tro rou
casamento Com a Brita. Rute

Pereira de Sousa.

participam o seus parentes
e conhecidos que sua filha

RUTE contratou casamento
com o sr. Hélio Trilha.

RUTE e HÉLIO
confirmam

Fpolis .• 24·12-44.

Aos seus prezados eesociedce e a todos os represen
tar; tes das Classes Conservadoras a

Associação Comercial de Florianópolis
de!eja BOAS

1944

FESTAS e Feliz ANO NOVO

1945

Aos que possuem diploma ou certificados do
rneu estabelecimento. Escrevam-me hoje mes

mo para revalidcção de seu titulo ou mesmo

�==I,=II.==� c s que desejem obter êsse título revalidado.
po ra poderem assinar balanços.

Hab i 1 i t ada Caixa Postal. 1376 -' São Paulo.

Gabardines

--

baixos

.

Telefone !�88 ___ja_ ii

3 v.·2
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iVida Social I
1........ ...••••:

ANI VERSÁ RIO�

santo do dia

Faz hoje cinco anos a menina
Agne•• filhinha do sr. prof. Cu.t6·
dia Cornpos. catedrático de latim
do Inst de Educação.

Santo de Domingo
S. Silvestre, Papa

Silvestre era romano e sentiu os

efeitos da perseguição de Diocle Icioeio. Morto ° santo Papa Mel
quíades, foi êle elevodo à dign,da Ide suprema. Se êle tinha. de fato,
a influência decisiva na conversão
de Constatino Magno. não se sabe
ao certo. Mas, f6ra de tôda dúvi
da está que Silvestre era da maior

importância para a organização
da Igreja depois que esta, pelo
Edito de Milão (313) alcançara a

sua liberdade. Numerosas são as

EUaS prescrições sôbre a construção
das igrejas, sôbre a liturgia, bem
corno sôbre a vida dos sacer

dotes Sob o pontificado de Srlves
tre reuniu· se o concílio geral de
Nicéia. onde fci condenada a he
resia de Ario. que negava a divin
dade de ]esú9. A êste papa deve
mos 011 nomes dos dias da semana'

Governou durante mais de 21 anos

a Igreja, d eixo.nd c-Ihe, como le·

g:ldo precioso, o exemplo de sua

vida scnto.

Faz Orles

Sardá.
hoje o sr. Joõo

Sto. Eugênio, Bispo
Nasceu como filho de um. nobre

godo em Toledo (Espanha)· Ainda
muito jovem prestou, como cléd.
go, serviços nas igreja da côrte de
sua cidade natal. Não se sabe
quem se opunha à sua vocaçõo
religiosa. O certo é que Eugênio
fugiu para um mosteiro em Soro-
goça, onde fez os votos religiosos.
Mas, no ano de 647, foi obrigado
a voltar para Toledo. Havendo fa
lecido o arcebispo dessa cidade.
caíu a escolha de um sucessor sô- I

bre Eugênio, e êste teve que ce

der aos
\
desejos expr-eseos do rei

godo Chindaswinth. Apesa!' de sua

froqup.za física. mostrou grande
fervor na administração do seu

cargo. Distinguiu-se como refor
R.

rncdor da música sacra e comc

escritor. A suu caridade deu-lhe

fôrças para aocor-re r acs que pe
do ditam seu auxílio. Quando, p e Io

fim do ano 658. techou os olhos
poro esta terra. chorou o arcebie

pado de 'I'otedo por causo. da pôr
do. de um homem que sempre era

notdvel por um vaslo s aber . u rrio

penetranh inteligência e u rnu exí
mia santidade.

Hoje passa o natalício da
Sania Vieira Gorcíc,

sra.

Ocorre hoje o aniversáric
!rito. Cecília Lobo.

da

Festeja seu dia natalício, hoje.
a Brita. Carmen Ferreira de Melo.

Decorre hoje o aniversário
lU'. Maurício Duarte.

Nesta data faz anos

Bernardes.
o sr . José

Hoie transcorre o aniversário da
ara. Ione Simone Rornos.

Posso hoje o natalício da sra.

Laudelina Correia Bruno,

Faz anos hoje o jovem
Ferreira.

Itamar

Comemora seu dia natalício, ho
je, a srita. Lília Innhcres-

Horário das Santas Missas

Posso ne.ta -:lata a aniversário
do sr. dr. Odilon GalloHi.

Decorre hoje o natalicio da srita.
Noemi Cunha.

A Brita Teresinhu
faz anos hoj e.

lIabel Muniz

Nesta data ocorre o aniversário
da srita. Léu Carvalho.

Hoje faz anos a srita Silvia Léa
Busch.

Faz anos hoje o menino Milton
Partela.

Nnseímentos s

Está em fe.tas o lar do sr. JOlé
Arlindo Gerent, residente em San
to Amaro, pelo nascimento de seu

primogênito Luiz-Carlos.
.... • .... J9JAw.- _._.-__• ......,._.....,...._....,.

Vena de sangue
para Domingo

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

Rio Grande (Via aérea) Igreja de S. Francisco: 7 e 9 horo.s.
Da cena de sangue verificada Hospital de Caridade: 5.30 e 8 ho

na rua Cristovão Colombo, en- ras.

tre o sargento Emir Fernandes Puríssimo Coração de Moda (Par.
to): 8 horas.

e Edmundo Clero, resultou a igreja de St. Antônio: 7 e 8 heras.
morte do primeiro, em conse- rgreja de S. Sebastião: 6,30 horas.

quência de haver recebido fe- Igreja de Sta. Teresinha: 8 horas;

rimentos que lhe ocasionaram Asilo Irmão Joaquim: 6 horas.

f
- -

t t' Ginásio: 5, 6, 7.30 e 8,30 horas.
16 per uraçoes nos In es mos. Capela de S. Luiz: 6,30 e 8 horas
A vítima foi sepultada ontem Capela do Abrigo de Menores. 7

mesmo, sendo que o criminoso horas. (todos os dias).
f

. fI nt Trindade: Matriz; 7,30 horas.

_O;;I;;;.p.;;I;;'e;;;s;;o;;;;e;;m;;;;;;;;;;a;;g;;T;;a;;;.;;;e;;;;.;;;;;;;;;;;_ Trindade: Chácara dos Pa-dres: 8
� horas.

I José Arlindo Gerent e
Estreito; 7.30 horas.
São José: 7.30 e 9,30 horas.

Maria Rosar Gerent Observoçêes : Dia do Ano Bom é

participam a seu. parente. e Dia Santo de Guarda. Horário das

I
d I

- Missas. nas Igrejas principais. co-
pe.lloas e sua. re açoes o

nascimelÜIZ.�ÂRi.Õsfilhinho I mOAaOLSvdAomRinogos. RAMO�

..

Sto. Amaro, 25-12-944
U

--:
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Terá parentes Rua Vitor Meireles, 18

no Brasil! I
Rio, (Pelo correio) - "John

I O ESTADO ESDortivo
!. Wil.so�", fa�ecido em Ch�ca- O esporte e os imp�stos
go, IllInOIS, deIXOU uma heran-

R' (Vi ') O f 't
d 13 '1 dól ist e' 10, a aerea. -

p re e� o.

ça e Ifl l o ares, 1", o ,'em decreto. resolveu declarar iaeri-

pouco mais de 300 mil cruzei- tos do pagamento dos impostos

ros, não tendo prestado, na predto l e territori?l os clubes dea

hora da morte informações su- port ívos , em cUJa� sedes, praças

f" ·t 1 l'
�

.

dos ou campos, se pratzquem despor
icien es para a oca izaçao tos nauticos ou terrestres, sem

herdeiros. Consta que residem apostas. e dispensadas os mesmos

no Brasil pessoas capazes. por entidades deapor-t ivus do pagamen·

lacas de parentesco de escla- to de dívida relativa a qualquer

recer ° caso, pois.� mãe de tribute, apurada até o corrente

exercício.
"John F. Wilson" - nome que
não é igual ao da família O falecimento de Gradin
nasceu no Brasil, tendo ido

Lima. (Via aéreo). - Os jornais
para o México antes de 1875, destacam o falecimento do famoso
data do nascimento do filho, jcgadcr de íutebol uruçuo ío Isa

casando-se com um índio me- belino Gradin, cujo nome era co

xicano. O seu nome é Concha nhecido em numerosos poises sul
americanos e europeus. «La Prarr

Vequeret 'I'ersalhueneme, acre- sa» diz que a morte de Gradin
ditando-se que' tenha deixado -vem enlutar não s6mente o espor

parentes no Brasil. Qu�lquer te uruguaio, mas de todo o con

informação deve ser enviada tinente. Acrescenta que êle foi o
. prot6tipo do jogador hábil e que

para Walter C. Cox, em Chlca- «sua virtuosid a monopolizou por Igo, Illinois, 208 S. Lasalle muito tempo a qtenção de todos

stl'eet - U. S, A. QfiI púI;>Uc;P'».

DURÁVEIS o ESTÉTICAS.
lEVES o 8ARATAS o

ISOLANTES o PARA AGUA

QUENTE E FRIA o NÃO
ENFERRUJAM. HíGIENICAS
-8ACTERICIDAS' A

PROVA DE INSETOS '.'i.

Chapas onduladas para telhados e paredes.
Chapas ll s e s para fôrros, paredes, etc.
Tubos e calhas - Tubos sanitários.

ETERNIT DO BRASIL CIMENTO AMIANTO_SoA.
SÃO PAULO

DISTRIBUIDOR,

TOM T. W I L O t
R. JOINVILLIi • AV. RIO BRANCO

" ex. Postal. 115 • FLORIANÓPOLIS - STA. CATARINA �

Protegendo os
trabalhi.1 dores
Paris, 28 (U. P.) - O gal.

Eisenhower, em boletins lança
dos sôbre a Alemanha, adver
tiu o povo alemão afim-de-que
não maltrate os trabalhadores
estrangeiros que se encontram
no Reich. "Qs exércitos aliados
- disse o comandante chefe

supremo - esperam encontrar
êsses trabalhadores vivos e em

bom estado de saúde. Graves

penas recairão sôbre os culpa
dos que os maltratarem. Os
que na Alemanha exercem au

toridade ou se acham em posi
ções de responsabilidade de
vem atender esta advertência
ao pé da letra". A referida
emissora acrescentou que fo
ram redigidos em muitas lin-

I guas êsses boletins, lançados
em benefício dos trabalhado

. res estrangeiros.

O PRECeiTO DO DIA
A higiene mental não consiste

farmácia de plantão 9imples�ente em prevenir �s doen-
, _ _, ças do cerebro e da razao. Seu

Estara o rn- nha de p lorrtdo a I cnrnpo de ação é bem mais vasto
«Fc rmdc.o E"p"rança», na rua - ela ensina corno formar ou cori-
Cons. Mafra. aervcn- um espírito forte e sadio.

CA
Procure praticar os preceitos da

Comprar na SA MISCE- higiene mental. para ter o espírito
LANEA é saber economizar ,. forte e sadio. SNES.

ALTO, BAIXO,
GORDO OU MAGRO:

o
TIRADENTES 7 A

As privacões dos
Holandeses
Londres, 29 (I. H.)(;- Infor

mam de Estocolmo que, como

parte da campanha do Comi
té de Ajuda à Holanda, uma

emissora sueca transmitiu um

resumo fonográfico da procla
mação recente da Rainha Guí

lhermina, destinada à Holan�

da, e que fora levada à capital
da Suécia, por via aérea. Na
aludida irradiação, a rainha
Guilhermina diz que os ale
mães despojaram o povo ho
landês de todos os seus recur

sos alimentares, além de leva
rem para a Alemanha grande
quantidade de roupas e capo
tes arrebatados dos holande
ses. Muitas localidades se res

sentem da falta de combustí
vel, luz e água potável. Termi
nando suas declarações, a rai
nha Guilhermina agradeceu
ao povo sueco o desejo de aju
dar os holandeses,· nestes mo

mentos de provações e sofri
mentos.

TERRENO Vende se um,

de esquina, na

Av. Mauro Ramos, com 15,50
de- frente por 40 de fundos.
Preço: Cr$ 12 000,00, Infor
mações, na rua Emílio Blum, 13

v,-16

GELADEIRA
Vende-se uma, elétrica, de

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

Ra··dl-o Nesta redação se

informa quem de.

seja comprar um apar êlho de
rádio, se possível, de marca

"Philips".

na rua Conselheiro
300.000,00. Tratar
Alves, Deodoro 35.

ótimo
prédio

Mafi a por
com A. L.

Vende-se

EMPREGADA
Moça. complementarista, com

prática de contabilidade comer

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

serviços. Informações nesta re

dação. V. 7

Uobl'I.-a Vend�-�e umal� moblha de
soja, composta de 10 peças,
Preço de ocasião. Ver e tra
tar na rua Gral. Bitten
court, 127. S v. - 5

Quartos Alugam·se,
bons e bem

ventilados, inclusive
Ver e tratar na rua

.Bttencourt, 43.

pensão.
General

5 v.-S

CASA, NO CENTRO
Aluga-se uma, para família

pequena. Ver e tratar, na Rua
Marechal Guilherme, 33, das
17 às 18 horas. v- 2

Cozlenhelera Precisa-se de
uma, para

casa de família. Paga-se bem.
Av. Rio Branco, 89. 5 v.-2

Máquinas
Vendem-se urgente um bene

ficiador de arroz para lO aIS
sacos diários, urna instalação
cr rnp le ta para fabricação de
óleo, e outras máquinas para
fins industriais, Informações
nesta redação. V. - 2

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

radação do ESTADO.
� ... _ • .-..-...- __ J'" - �• .,. ........,

LOJA DAS CASEMIRAS
Se V. S. comprar os nossos

tecido�, ficará ;')atisfeito, por
que megavelmente, mante
m?s. um estoque completo e

l0rIgmal,
a preços acessíveis

Loja das Caserníras, rua bons:
Mafra, 8-A.

_.�"_�
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Londres, 29 (1. H.) Se-
gundo notícias de Estocolmo,
informações recebidas da Ho-

Ilanda ocupada revelam que os

l
escrttóríos de combustível de

Amsterdão, sob controle na

I zísta, alegando que muitas ár-
Programa Seda! para Janeiro \ vares têm sido cortadas por
Sábado - S);rée das 22 horas em diante. i pessoas incompetentes, proibi-
Domingo Cocktail das 9 às 12 hor s

ram O talho das mesmas sem
a.

I permissão oficial. Simultânea-
r mente anuncia-se que a situa
I ção de combustível em Ams
'terdão é gravíssima e a maio-

30.6166 Iria. das família.s carecem de

4 626' o, meIOS para cozmhar e para a
....;.� I

calefação de seus lares.
o-s 3_5.242,60
CT

3a"feira no TEATRO A. CARVALHO, estréia de RENATO
Prestigia o 6ovêrno " lU

�
VIANA e SUA ESCOLA DRAMATICA

Florianópolis. em 30 de Dezembro de 194<1- classes armadas, - oa !!lerá, ATENÇAO: - As entradas nar a a «Companhia» estarão à

Felipe Carneiro Francisco Althoff Artur Gervásio Pires Ilm "q1llnt. - eoluAlda".

0'1
venda diáriamente desde a s 13 horas, na Bilheteria do Teatro

Presidente I" Secretár io 1° Tesoureiro o �.I
._ _

•

.------- --------···--- ..

··----·---·--·-----_-.iiíiiiiii__
--._.�--_._�._-

_

i
�

as FESTAS DE FIM DE ANO, a

CASA PERRONE

I
I�
�
f�
�

li,I
r�
i

:�
q

� ,

LAR DEPURATIVo

I MAnCA REGISTRADA
DO SANGUE

f; (i�IIt:4_1i1t']E
�l A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO
�l O Fígado. o Baço, o coração o Estômago, 08

" PUlmões a PéIe. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nos OS80S, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-

l belo, Anemia, e Abortos
.

�. Inofensivo 80 organismo. Agradável como licôr.
t, O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S. P.

�.' como auxiliar no tratamento da SUilis e Beu-

tu msusmo da mesma origem. _

f� . VALIOSAS OPINIOES
�l O ELIXIR «91�», dada a sua Atesto que apliquei muitas

II
base. é ótimo auxiliar do tra- vezes o EUXIR «91�» obtendo
lamento da Sífilis principalmen- sempre os melhores resultados
te nos casos em que a via bo- nO tretamento da Sifilis.
cal é a única possível. I(a) Dr. Benedito Talosa. (a) Dr. Rafael BarloletU

DE PESSOAS TÊM

USADO COM BOM RE�

SULTAOO O POPU·

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

THE LONnON & LANCASIDRE INSURANCW

S GURUS
THE LONDON ASSURANCE

E COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL"
COMPANHIA DE SEGUROS "SAGRES

Representante: L. ALMEIDA
Rua Vida! Ramos. 1.

CLUBE 15 DE OUTUBRO
fundado em 1921

SECRETARJA

Dia 13
Dia 21

TESOURARIA
Movimento do mês de Dezembro

RECEiTA
Saldo de novembro
Mt'nsalídades e rendas eventuais

DESPESA

Orquestra
Ordenados e comissões
Aluguel da sêde

Capita lização
Luz e telefone
Anúncios no .0 Estadol)
Previdência - IAPC
Adeantamento a um músico
Guarda noturno

Pequenas notas a diversos

Total da despêsa
Saldo:

941,00
739.00
600,00
120,00
116,40
90,00
72,00
50,00
15,00
33,00

_eeae •

2.776,40

no Banco
em Caixa

N. Comércio 30616,60
1 849.60 32,466,20

Cr$3s.m.60
--------_ .. _�

Para

li

NOVO ENDERECO. PUBLICIDADE
'Í(uo_ G'4L.BIT f[NCOURT /8/

PROPAGANDA

Falta de
combustível 'CARTAZES DO DIA

com Jamf!l Craig , Lucil!e Bal l, Sir Cedric Hardwick, Bil ly
Gilber t, Dean Jagger e Antônio Moreno

SABADOHOJE HOJE

SIMULTANEA.MENTE
Cíne Odeon Cine Imperial
A's 4/12 e 7 3.·i hs. A's 7'.12 hs.

Preços: C$ 2,00 e 1,00 Preco: Cf. 200 (único)
ESPETACULAR PROGRAMA

Os trernendos massacres dos i n dio s 1 A coragem
dos brancos:

Vt:le do sol

e a stu eia

Bob Livingston. Rayrnond Hat t o n , Duncan Renaldo e «Os 3
m osque te i-os» na melhor aventura:

Os renegados de Oklahoma
Tem Ty ller no inicio do melhor seriado, tirado de cGIBI·:

O homem de
Móveis

Comprar, vender ou alugar aco
,

II! (As Aventuras do Dr. Mar vell)

a SERVIDORR"
CINE JORNAL (Nacio na l Cooperativa)

II Cine Od eori. Irnp , 10 anos Cine Imperial. Imp.

86 na

r a maior organizQ,ção no

g6nero na.ta oapital]

Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

Finalmente amanhã. no Odeon e Imperial: Anne Baxter ,

Truddy Marshall e «CinCO Novos Astros» em:

Eram cinco irmãos

oferece à sua distinta freguesia o desconto de 1.0% em tôdas as

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

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

além de camisas. pijames, etc,

I Av.

LAVOURt\ DO LINHO
DESFIBqADEil�A uBUGREn

De construção especial.
FUNDIÇÃO DO SUGRE LTDA.

D, Pedra I, 1219 - Te!. 3-0777 - SÃO PAULQ.

Rua

f

14 anos

As anedotas e piadas aparen
temente Ingênuas são grande.
armas de desagregaçio mane

jadatJ pela "quinta-col'Una".

Camisas, Gravatas. Pi iarne s

I
Meiasdae melhores. pelos me

Dores preços só na CASA MIS
CILANF':A - RuaC. Mafra. 9-

Conselheiro Mafra, 17

o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
c i t\. WE'l'ZEI.. IND us'r iu A L-:-J�) I N V I LLE (Tvlarcô regí51.

UONSEUVA .E Ut:Sll\FECTA A 8lIA HOUPA

cw ._ w AWL .� .zss I I j
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o "Sindicato Nacional das Empresas de Navegação Marí
tima", com sede na Avenida Rio Branco, n. 4.6, terceiro andar,
salas '11'.S. 4 e 5, no Rio de Janeiro, adaptado ao regime lnst ituí
do pelo Decreto-Lei n. 1.402, de 5 de Julho de 1939, tendo seus

Estatutos aprovados pelo Exmo. Snr. Ministro do Trabalho,
Indústria e Comércio, conforme Carta Sindical assínada em

29 de maio de 1942, comunica às firmas e empresas que exer-
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..-#"'! cem a categoria econômica "navegação marítima", que o ím-

I f-
-.....

II posto sindical relativo ao exercício de 1945, devido pelos em-

3
·

d' pregadores, deverá ser recolhido ao Banco do Brasil, suas su-
·

r 1 rlc-lue (-)S cursais ou agências durante o próximo mês de Janeiro, se-

· " .
_

_ _ ___./

.

Im gundo dispõem os arts. 579, 58G e 587 da Consolidação das
Leis do Trabalho. aprovado pelo Decreto-Lei n. 5.452, de 1° de

........... eleerta dos ofhoS _ � •

maio ele 1943 e respectiva tabela constante do art. 580 da re-

� AiU II - - ferida Consolídacão.

L IVR O S
As empresas deverão procurar as guias de recolhimento

elo Imposto na Delegacia do Instituto de Aposentadoria e Pen
. • � " sões dos Marítimos, na Rua Felipe 8ehmidt, 19, em Eloríanó-

j.olis ; rua Dr. Lauro Müller, SD, o ru Itujaí, ou rua Dr. Babí
tonga, 11, em São Francisco.

Rio de Janeiro, 11 de dezembro de 1944.
Alvaro Dias da Rocha

10 SecretáMo

II;
CIRCULAR, VERTICAIS,
HORIZON" E FRANCESAS
Para pnta

:,: RUA VICTOR AIROSA, 181
� .,' .....

C. POSTAL,3831 - S. PAULO
i:

RE�SENTANTE NO ESTADO:
W.TENBURG
Rll,enador Schmidt, 363

Milagres daPenicilina o fósforo eterno
Em 1928. surgiu na Suiça o f6S1-

foro eterno - uma pequena barra

Londres, 29 (B, N. S.) _ A ri dóses de penicilina. Embo- de pedra branca. do tamanho dum

supremacia britânica sôbre a rerído na região abdominal, cigarro. c oooz d e substituir OS f6a·

AI h h bi 'd
.

' - , foros que usamos. Quatro anos de

,e�an a. e� a 111 ade ci- 'Q)ldado
.

em questao alímen- pois iriicicvc- se a sua produção em

rurgica, principalmente no que lt-se muito bem de carne en- rnassa'- cerca de 100 mil peças

�lZ respeito ao uso da penící- Ilda e de biscoitos, Seis S8-; p�r dia. ;1I.!,ormada com a divulga
lina, acaba de ser acentuada mas após voltava ele às ". ço.o do f03t;rD eterno, .u�a carn

Por
,-

d f ." , f': t d b t Ih
ponha d, fosforas odqu ir-iu a po

. o�a�lao e uma con ele�- las e a � en e e a a a,
I tente oe invenção daquele e s us

cia médica que acaba de realí- ��......,....,... primiu a fabricação. Agora, porém

z,ar-se em Bruxelas. A penici- surge �m novo fósforo etern.o, .rr:cis
lína, descoberta pelos cientis- cpe rfe içoo.dc .d.o que o P�ln"utllT�;
tas britânic FI

.

, FI
consta dom cí l

í

nd ro de sers cenh

·

os �mlng e �- metros da a I tura p OI' três mili
rey, fOI desenvolvida e apertei- I

rnetros de diâmetro e pode sal'

II�oada pelas pesquisas médicas usado cêrca de mil vezes,. <: que
Inglesas, atingindo a um tão re pr-eaeri to grande superIorIdade
elevado gráu de eficácia qu

A Fábrica de I sobr�
o seu un tecesesor, que era

t "T'"
e

MÓVEIS BRIlSll I
u.ti l iacdo apenas 150 vozes,

en re O .via D" e o dia 31 de
outubro do corrente ano sal- 1''-

>""__I7···'"Q·_.

vou a vida de três em cada gru- agora melhor Quer ve s t-r-s e com

po de quatro soldados feridos aparelhada contôrto
b r

.

d para servir aos Iri arucos ou cana' enses que seus inúmeros ! e elegância?foram atingidos mais ou me- clientes, apre-

I
nos gravemente na região ab- senta, em suas

Procure a

domínal. Cerca de 2.700 desses lojas, os novos filfAI.IIARlftcasos receberam tratamento modelos para
durante o período citado por 1945 I �
parte de cirurgiões da linha de •

II MJ:110. freme, britânicos e canaden- DESPACHAMOS E ENGRADaMOS I L
ses. Morreram apenas 759 pa- GR4TUITAMENTE PARa O INTERIOR

IIIcientes o que fornece uma mé- •
fi escolha o aeu figurino,

dia de 72 por cento de curas S. B Eç n K
H.uo Tü·adente 24

ou seja, três em quatro solda N
�===�========'

dos. Cifras como estas járnaí NOVO PROPRIETARIO· NOVA ORGANIZAC40
CASA MISCELANEA drstr i

Poderiam ser ao menos ímagí Av. Celso Garcia, 174
P ouidora dos Rádios R. C.' A,

nadas. Um dos casos oferecido Fone 2-8635 • S. aulo
Victor, Vávulas e Discos - Rua

como exemplo, na conferência MU JBC. afr s , 9
aludida acima, foi o de UJ:1 -_�--------_..:_.-------------

, soldado ferido no abdomen

Pi'duas balas de metralhadora
uma distância de cem jarda,
Os médicos ingleses não efE
tuaram nenhuma íntervencã
cirúrgica, dando apenas ao ·fj

FARMACIA ESPERANÇA
do F6rmAcêuU�o NILO LA lJS
Uo.� • R.IJUudlli ..er. Il eu prele1"1Ca

""""lS"" e em",.m.!•• ootl',,�01ru - HomeopaUu - r�

II.rt1&0II Ce h9rrllcha.

alegria do espíríro •• �

Eis o que ros oferece. neste FIM DE ANO, a

CAS�� 4�3
Pinto 9 • AJoãoRuO

Grande sortimento de lindos e curiosos BRINQUEDOS a preços convidut ívos.
LIVROS pur« crianças, e tô dn espécie de obras literárias I

didáticas e científicas.

Uma visita· à nossa VASA será de seu interêfise!

-1

..--------------------..I-- ------�

Receba

1

(Bonificação de fim-de-ano)

O CRUZEIRO, A CIGARRA,
O OETETIVE ou O GURi

juntamente com J 2 meses do jornal de maior
circulação no Brasil:

o J LN
Procure hoje mesmo o agente:

PLÁCIDO MAfRA
Rua Felipe Schrn icl t, 34

I

Vença a intensidade do calor,
sem quebrar a linha da elegância! ;r'íl";�;';..t grave erro Você admitir que o calar ex.. �>

ccssivo possa justificá-lo por cruzar as ruas da
cidade em desalinho, descuidadamente trajado.

Você esquece que o verão não é inimigo
do decõro ou da elegância,

Especialmente agora, quando a ALFAIA
TARIA BRiTO, recentemente aberta, está exe

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

Sindicato N. das Empresas de
Navegação Hôl·itima

IUPOSTO SINIHCAI,

_, �

_L\_DVO(}-L\DOS
Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA

Dr. r. J. DE SOUSA CABRAL

I ESCRITÓRIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8 (esquina I

I
......r::.iPe Schmidt). C. PO�,�AL:, 1��. z I
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tecidos
a$,

"
J _

'.

\
"

.

\.' '\.

V" Sio, encontrará nas

(Oa$a$ .e,.ftarn.bu�
os mais modernos

Preços : fixos
padrões de voile e

, - .

propnos ,ara praia
Dres firmes

Florianópolis 30 de Dezembro de 1944

� J. COSTA
-

r.ELLMANN
1 (Engenheiro Civil)

:] Escritório Técnico de Engenharia
; Projetos, Orçamentos, Administraç�o, Construção

I�
Rua Esteves Junior, 168. - Fone 733

_

I

� FLORIANÓPOLIS
��������������
Os menores Cigarros para
t"lias minas os soldadOS
R'io, 30 (A. N.) - o chefe Belém, 30 (A. N.) -- Cerca

do govêrno baixou decreto-lei I de 700 mil cigarros serão en

determinando que, durante o: viados para Natal, de onde se
estado de guerra, o limite mi-I guirão para os soldados brasí
nímo de idade para trabalho [Ieíros na Itália. Êsse é o resul
nas minas é de 18 anos para i tado parcial da campanha do
os filhos de mineiros, devendo I cigarro para o combatente
ser atendidas as condições de I realizada nesta capital, espe
robustês física dos trabalha- I rando os seus promotores que
dores para a fixação dessas I seja atingido o total de um mi
funções. Aos menores de 16 'lhão de cigarros.
anos, filhos de mineiros e que
já tenham completado o cur
so escolar primário, é permiti
do o trabalho em serviços au

xiliares, durante o dia, na su-

P!rfici:_das minas. I
nlTl Hoje, Sábado, às I
K 19.30 horas
I.' Documentário n. 6 • Coop.
a' Johnny Weiumül1er e Nancy

KelJy em:

TARZAN, O 1'ERROR NO DESERTO
A mais llensQcÍonal e empolqo n
te aventura de TARZAN 1

3' Frank Morgan e Dan Dailey Ir.
em: A LUVA PERDIDA

Um magnífico Hlme policial, com

belas cenas de músicas e bailados.
Imprópdo até 14 emas

Preço Cr$ 3,.00 e 2,00

Condenado à morte! e flaulle na-o gostaI París, 30 [U.P,l -- Foi condenado I ' n
,

T
ô. morte o escritor Henri Bêroud. París (Via aérea) - O ge-

Afi� de receberem n�, e- aausado. d� t,er tido entendimentos l'l'al Df' G.alllle esere,.'eu .�o.ssourana do 14° B.atalh�o de com o lmmlgo
naíres" dos suburbios. aara-

C�çadores, a ?�nSl��açao � Foi ferido e
I cendo-lhes terem dado 'seu

Força Expedicionária Brasi-, R" 11111e a ruas e praças mas pe-leira, a que têm direito, Ade�e- morr�u n I") 10 i
ado-lhes

.

que c�ss�sem de
rão comparecer com urgencia Campmas, 30 (A. N.) - Em

", 'A ,

d f' t ze-lo
no quartel daquela unidade do con?equencIa e enmen os re-

I
.

Exército, as seguintes pessoas: I ceb�dos no fron�, �aleceu na
I
------------

Maria da Luz Zanetti Júlia capital da República onde se I 'saldo do estoque
Waltrick, Tokas João de Aqui- I

encontrava �ospit�liza.do, ,o I ( açúcar
no, Castorina Ingracía dos soldado Fr�ncl�co VItor�n? F,l- I ) P.refeito Municipal de Fl?riC:
Santos, Iracema Maria Cam- A10 - o prlI�eIro expedícíoná- molía, ":0 uso de sua� c tr ibuã-

01" N P'
.

P I no de Campinas a dar a vida Q8 e devidamente autorizado pelo
\ poso lVla eves lzanl e e- , - .' (missêío de Abastecimento do

I grini, Pedro Schmidt e Silves- nesta guerra, pelo Brasil e pO,r todo, resolveu liberar o saldo de

tre Goulart. todos os povos amante da 11.. 5'0 do estoque de açúcar que se

berdade. Seu irmão Pedro Vi- e:ontrava à disposição da Pre-

E' um golpe de torino residente ne'sta cídade f(;,ra, em virtude da Res,ol�ção
f

" l, n!09, da 9 de novembro ultuno.

Enveraizaderes 'alando a reportagem, disse: ouo l poderá ser, livremente, ven-

d
I'l ":1 "Soube da sua morte por um do, no vo rêjo ou no atacado,

esespero Precisa-se de 2 ou 3, na noticiário oficial. Francisco dde que seja observado o tobe-

Nova Iorque, 30 (U. P.) Fábrica de Môv s is «li Mo. era reservista de 3a categoria. IGl_en_t_o_em__v_ig_ô_r �.

OSA n�zistas,. �través de. sua I d el c r», rua Trajano, 15 Foi �onvocado em Baurú, pa�'a Ir:t..s:.::l. no centroagencia oficial, anunciaram

I
V, -13 .servir em Caçapave e partiu 'CD U

que estão empregando subma-
.____ !para o front integrando o pri-Illuga-se uma, ótimamente

rin<:s de bôlso � outras emb.a�- Em nome do melro contingente da, FEJ?, lcalizada. Ideal para famiJia
caçoes com tripulantes suici-

Sr Arcebispo Entrou em combate e fOI feri- I pniena. 't'rata-se de transfe-
das, encarregados de atacai' • do. Trouxeram-no de volta, r êcia de contrato, por motivoPara nos trazer votos de Boas
a navegação aliada. A mesma Festas e Feliz Ano Novo. em nome hospitalizando-o no Rio. La- dviagern. e só interessa a quem
notícia revela que mais de 40 do preclaro chefe d� Igreja Cató· mento profundamente a sua qura adquirir OR móveis. Ver
mil toneladas de navios alia- lica em Santa C'atarina, s, excío morte, mas tenho certeza de e ratar na rua Marechal Gui
dos foram destruidos, por ês- revma. d Joaquim Domingues de que meu irmão morreu pelo lh rrie n

' 33,
.

b d d E Oliveira. deu-nos ontem o prazer '1se meio, na em oca ura o s- de sua visita o diligente sacerdote Bras! e pela liberdade. Foi
calda. padre Hobold. Gratos, digno de sua pátria".

._' r. _

ilonativos para
a F. E. B.
Macapá, 30 (A. N.) - Aten

dendo um apelo dirigido ao po
vo amapaense no sentido de ser I

prestado todo o apôio moral e Imaterial possível à Fôrça Ex
pedicionária Brasileira, o go
vernador, afora numerosas ou-I
tras contribuições já encamí- i

nhadas, recebeu quatro vitelos, I
um boi e uma centena de qui-I
los de borracha, oferta de mo-Idestas criadores e seringueiros Ido rio Macacoaraí. A carne dos
referidos bovinos será vendida Iem praça pública a preço es-j
pecíal. IOrfãos de guerra
Londres, (Via aérea) -- A

rádio de Bruxelas anunciou
que o govêrno brasileiro 1'eso1-1veu aceitar órfãos de guerra

Ida Bélgica, Polônia e outros,

países devastados. I

noxy Hoje, Sábado, às
.l� 16,30 e 19.30 horas

Colossal Programa
I.' Cinédia Jornal. Cooperativa
2' «Os Macguerins de Beoolcliyn»

com Max Baer e Arline Judge
• A vida do casal corria norrno l

mente, pozêrn, quando a espôsc
viu o secretária, tudo modificou
para. '. piór!

3' TARZAN. O TERROR DO DE
SERTO. com Johrmy Weismüller
e Nancy Kelly

4 TAXI, SENHOR! com William
Bendix e Grace BradJey.

UH! Gargalhada aqui nes to peIi
cuia, é ... motol!1

Impróprio até 10 o.nOD

Preço único Cr$ 2.00.

���'O��;!:���;,�����:� I
ra dos Estados Unidos que. des
de o covarde ataque japonês II

Pear l Harhour até .. início da
contra-ofcnsivu de von Ruuds
tedt. na Frente Ocidental, sofre
ram os norte-americanos 628 mil
baixas, inclusive lia mil mortos,
Esta revelação. precisamente

na semana do Natal e às véspe
ras da entrada do Novo Ano, é
ussás d�lorosa para a" Nações
Demo e ráti cas. � vem provar que
não têm sido, poucos os sofri
mento,", impostos aos povos ii-
v res pela bestialidade nazi-ui-
nô n ica. nestes custosos cinco
anos de luta.

�ão foram, no entanto, balda
das as lutas e as canceiras dos
filhos 'de Tio Sam. que deram o

seu generoso sangue em pról da
Liberdade. Resta-nos o consô lo
de saber que o sangue dêsses
628 mil, que avermelhou glorio
samente as terras e os mares de
todos M; cont.inenres, não foi
\ ertido em vão, Pois. lutaram e

morreram pela Liberdade. Lu
taram pelos pais. esposas, ir
mãos, nniv os e filhos. E vale a

p ena morrer assim!

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

FRACOS.
AN�MlCOS

TOMEM

�nho Crelsltai
"SILVEIRA"

�.

i,

tIA. DE CIGARROS

SOUZA CRUZ

No t4- H.C.

Grande Tónico

�---'-------,----------------------------------

Mlsêu do vinho
p�rtuguês

DIc. l' ,SIMULTANEAMEN'I'E no

RITZ e ROYY:
�O P1;QUJ;;NAS PARA {J:M HOMEM

PARA fERIDAS,
ECZEMAS,
INfLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E , R A 5,
ESPINHAS, ETC.

.isboa, (Via aérea) - F'ai
aunr-iada a criação no �Il1séll
lloVin ho Pçrtuguês, que será

lo
nico mostruár-Io no nnrndo,

renindo documentos ilustra
do alusivos à indústria viní-

I
('oL, 1<Jsta ,iniciativa partill da
.Juta �acional do Vinho, pl'e

I sidrla })010 sr. José Pel'eira
IGada, I

._--'
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