
LONDnES, :j (8. 1. P.) - Chegaram recentemente notí
(ias ria. Polônia com relatos novos a respeito das execuçôes de

poloneses em Oswiecin. Iniciaram-se .novas execuções em 111as

sa dos prtsiouetros pol ít.ícos poloneses nos primeiros dias de
rlezembro último. Os massacres rea.ltzam-se em câmaras de
gás, «onstruidas em terreno do campo de concentração na 10-
caltdade rle Brzez inka, perto de Oswiecim. No dia cm que St'

iI' iciou () massacre, os príaíouci ros poloneses, os qna is, Illf'
' ..... ----.---- .. - - - .. ----- .. -.-----. -.-.-------------_,-.---.� --

-.,---------- (1111,1>0 tIl' concentração. faziam a maioi-ia, 'atiraram-se «ont ru
, I FloiíanópoHs-- Ierça-Ieira, :2 ée Jeneíro de 1945 �t 9284 os verdugos alemães. Dur-ante a. luta desigual, na qual O� alo-

_ .. _-- -·Ir mães at iravam contra ns barravas do campo com meu-alharío-
ras, os j)OlOllCSPS conseguiram pôr termo à vida de 6 r-arruscos

I��;�;:;n;:�:,re,als;id;d��ei';ii;d�;PS.
{�msterdam 118 Holanda
Washington, 3 (S. H.) Washington, 3 (I. H.)

Sesundo desoacho de Londres, Notícias de Londres dão a co-D .r

d d
.

·0 jornal alemão da Holanda nhecer o que um sol a o m-

ocupada, "Deutchte Zeitung I glês relata, por meio de carta,
in Niederlanden" informa que Isôbre a a�olhida disp�nsada na

os habitantes da ilha de Texel, Holanda as tropas aliadas. Um
no nordeste da Holanda ocu- grupo de soldados solicitou
pada, enviaram um vagão car- permissão ao dono de. �ma
recado de víveres para os ha- grande fazenda para pernoitarbitantes de Ameterdam, o que em seus celeiros. O propríetá

! revela trágica situação reínan- rio, que era o prefeito da loca

I te nas grandes cidades. Con- lidade, recusou, ent:_etanto, es-

IVém lembrar que Texel pos- sa modesta pretensao, alegan-
sue 8 mil habitantes, enquan- do que se os celeiros não ha
.to que Ameterdam conta com viam servido para êsse fim aos

: 600 mil almas. alemães, muito menos seriam

I _ dignos dos soldados aliados.
Mantimentos Em compensação, o aludido fa-

.... para a Holanda zendeíro facilitou confortáveis

I ., camas aos soldados aliados.
A fotografia mostra um cspe c to da atividade :\ 1.9 praias da Esto,colmo (VIa aerea) -

.1.') ---I Ncrrnoncdn , onde deõembarcavam refôrço. (Brih�h News Se rv ice ] De acordo com uma declara-
Perdas alema-s'l�kg}ler-1 . -- -------�-�--

• j
. •

------

;--;;---;-
----

ção do Primeiro. Ministro

�

I

,<-�!" te_i8�����:! O moderno artilheiro bntaOlco i�:,n!��� ��·o���rig�:Sini�Y:; em submarinos .

.. Ima

meni\1fto!
I l' .) (TI '" 0) __ o "Os nciros a leruàes talam sempre � embarque de mantimentos Estocolmo 3 - O Almana-_, "li ,onr les,·, ,J .• v , ,--'. -, 1'0 ,< '- <.

•.

id d
'

Dito aftaS I

•

art ilheiros lnit ân.ir-os são dOR coin temor elo j)�'SO P precisão de primeira
. n�cessI a �� no

que da Mari�ha. Suéca, "Ma-
, j�: �

I melhores (ln mundo o estão
'

de fogo da artilharia britâni-Ivalor de} !l1�lhO�S d� coroas, o rinkalender�', mfOl�ma que
l stocolmo

..

"

D a executando ma g n íf'tc-a tarefa I
ca. O 'al'tillwi 1'0 hritânico sabe.�ual sel,a fornecido a Hol�nda 1325 submarmos alemaes foram

untr- rw n"''''!O\l(J €!ll c-ada t.eat.ro <lP O!';'l'<lçÕeS" i (1'1(' um elos sem; tiros reduz o
, c?my. presente. Em OUt�blO, o afu_?dados e. calcula-se que.150f ".,_

_ eSCl'CV8 o (,oJ'l'esponupnte de avanço da inf'antai-ía. Canhões gov�l.no da Hol::nda pedI� qu.e jestao con�Iderado.s possível-a cuerra do "Yorkshtre PORt". e tanques P!l1 ínt imo apôio à. auxíliasse espec.lalmente a� CI- �mente perdIdos.
\dulto. ':.0 artiJhf'Íl'o británico üe bnje;infa,ntari3, lança-('hamas e llO-ldades de Rotte\d�m. Termma- E t bT ad r---.t--n-s'-o-r-a-d-orInr�1I

II
f> lPll jPVPlll ('ôl\s('io de SPus de-Ilofot�,s, t oelos são 'l1tilizarlos �l:an::-se agora

, ,? os "os p�'epa- S a I II o e r� m
nah.e. .

1 T l' '1 s' be' sem -. 'st rição 1. medida (lue as latIvos necessanos, c"g;umdan- Vende.se um. de 1 1010 watt, na
ye res (' l'eSl'OllSH n. lf a., es .. <L , , I ( ,

.' <
• 'do-se apenas o salvo-conduto I adação do ESTADO.

ipe Sch- quI' lPlll uma (areia ntaJ a de-i tl'opas; llTolllpem atrayes das.. . r

P .

l' 'd f 1
- .,' 1 IPala os naVIOS suecos. Balanco de:aSQ O· semprnbar I' rleSP]a ('Ol1?P e.ta�l (' �sas a p.mas. e jW! um; ces-

.12 • dllll

Ila o H.laiS depl'pssa posslVel.. E! t� lmJn'eSS101�HntP.
(:lel110n6tra� Fraternalmente p�pel-moeda

de Ouro I um téC'nieo altan�Pllt(> eSjJ8C13-', çao Ü(� .podl'1'1() ,l,l't'asador do.s reCebidOS Londres, 3 (I. H.) - Inf�l'.
, .1izac1o

f'ln torlos os assuntos, matE'rl2.1S (1,.' g;l�F\lTa os artl- 'Ima de Eindhoven que o comIS-
tal] I complexos e ;dêlicados que Ilheiros bl'iHi nJ('08 Habelll esta- Washington, 3 (SI1<") - - Se- sário provincial do govêrno--:::�I constituem a moderna artílha-I rem os oj)erário� das fáhricas gundo despacho de Londres, a

I

holandês, naquela cidade, 01'-_-

Iria,
a quall'equf'l' alto nível deic1a Urã-l:3l'et311h,a tralJalhandolagência informativa belga in- denou que todos os habitantes

O capaC'irlade me·ntaJ, tã.o bell11 pa.ra fOl'l1eef-\l' a llltmição IH'- forma que continuam chegan- da província de Brabante Se�
como complf'ta. ada PÜl ção f' ('0- i cessária pa,l'a os a taques cou-! do a Belgica mais evacuados tentrional declarem, num ban-

'ea) 0lragelll. J.D helll ('ompl'eensível a ,ira () iHimigo" -- concluE' o'das zonas de guerra da Holan- co holandês, todo o papel'Tre �ro- I razão por tltH\ todos os pl'isio- cOlTesponc!entp. da, que são fraternalmente 1'e- moeda de que forem ,possuido-

:!!a����! Na Clare·lra de R'elhondes �i�J��Sp��l�����;�i��ã� a���� �epal:�t�::;;;,�i��t���:l�a��i\ Pllnce- .

_,
.

.

ga de repatnaçao. mIgo.atizou o
.

_� � _

não. é �ó- París, 3 (SIF) - A cerimo- tgrundiosa cerimônia, pela qual Pa'UI-na de hero' -leu solrl-mento5 l1:;llh.
oes

I'
nia

da. clarei.ra. d�. �ethonde.s,
Ise

assoinalo_u: de." _modo iI�ap,a�á.nbem" o
realizada por inicIatlva do Co- ,vel, a punflcaçao do hIstonco

m�tlos) mité da Ação dos Combaten- 'lugar. New York, ;', (1. H.) - Inforlllam de Londres que, comen-;tnJl\\1na I·
tes .. foi procedida de outra ce-

"",-"".,..,.,r��� tnnrlo a viagem do primeiro nünisü'ü holandês, Pieter G�r-.c-, o .l'0- rimônia, que ·;e realizou em
� l\l'undy, à Holanda libertada, {t revista inglesa. "'Time.s anil"

.

í'· O General D'Assalt, LOJA ,.)AS CASEMIRAS 'ridp. " élá a l'onhecer que as notícias pro('edenites das l'egiõ(.>glceler da Legião de J O mais completo estoque de hindu oenpaclaH da Holanda pintam um quadro sombrio, qtW?ndeu o facho sagra-Ibrins de linho e algodão po- �Ó é aliviado graças ao l1lagnÍfico heroísmo eom que os hoIan
.lUlo do Soldado DeS-jdem .ser .encontrado�, a preços deses estão resistindo, A revista "Times and Tide" diz ainda
e o confiou à guar-I convldatlvos, na LOJa das Ca-

(jnp os h olandeses estão acrescentando mais uma página desoldado francês. ÉS- ,semiras, instalada na rua Cons, heroismo à história de sua luta pelas liberdades humanas, e
-se ladeado por dois Mafra, 8-A. que tal página está ��l�)Hto H�(,l'[ta COlll os sofrimentos mais
tliados e cercado por

----- ('rueiR já expE'.rinlPntadoi:l pela Holanda em sua longa exis-
o de grandes mutila- Estnd ntes da tÊ'ndu
antigos combatentes. ' � a -----------------------�------------------------�--

Ir do facho de honra R
•

tA
• Plane)'am matar os prisioneiroscoite inteira, manten-I« eSls enma»

ma acesa. Na manhã Londres, 3 (SIF) - Dez LON.Dl1ES, :3 (8, LP.) -- Segundo noticias da Polôllia, os
a multidão desfilou imoças, diplolpadas pelas Uni- alemães planejam destrllh' os t'ampos de cOllcentração na área
lama. AS 11 horas, l'vel'Sidades Francesas e perten- nào libe.rtada do país P. matat' Itodos os l}l'isioneiros que os ocu
canhão ressoou para centes ao movimento de Re- }lUl1l. Uel-iejam eXt>eutal' êf>8e pl�no, com o fim d� extinguir os
o instante histórico,lsistência, chegaram à Ingla- ypstígios dos seUH crimes. A mesma fonte anll-l1cia que os ehe
da Federação Nado· :terra para visitai' as Universi- féS clêsses campos de concentração, numa conferêneia que ti-

�letismo empunhou o idades britânicas. Passaram o Vel'alU, l'ecentemente, estabeLeceram o plano de destruição,
�, passado de atleta a Idia em Londres e foram em se- que será executado pelas unidaues "SS" e por esquadrilhas
egou à clareira de rguida a diversas Faculdades �léreas de bomba11deio. Trabalhadores recrutados pelo$ nazis...

onde se �'ealizoll a Ida Ing1atc:>.rra e da lGsc6cia. tas cl�j.xarjanl a área il1teirulllúllÜ' lilup.a,

� .

c- ',"'""! �-\.' '�tfI- "

aiea4,..
arcebispo Damaskinós. dirij:����iI

grupos, afim de que depusesRffi as

momento. não foi alendido.

execuções em 4 Oswiacim !

T

porem, o

I ;\L\[� ANTHW IILUUO H!-: �d"}'_\. CAT.\Hi\A

Proprietárie e Diretor-gerente _"" ALTINO FLORES

V,(

� cond��!
ao as PP)I. H.)

.nt , que o

Washingtontr s Express",
níormam de iti 3 ter vísí
líretor do ".ar adas da
m artigo esc] as condi
ado as regíôi . mesmas

olanda, rcve� [ue as de
ies reinanUu já. libm'-
1.() muito piost t Europa.
;talquer outl':a� jornalista
,da, no .0Cidjil holandês,
nformou ai 'me via
rítâníco qui antes da
ue fazia l'e"��: "Quan-. 'J,
ens para Lív. as nossas

;uerl'a, pergur
11

ia haverá lei ,I' í-c\--- Irian"q<; r

t�ais
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2 o ESTADO-Terca.'elra, 2 ele Janeiro dI'

1'-1 !UH

fp.-�e
ó+rn

?C;C).OOO,t .... _, prt-di
I, ve s, 1: H,lhrirr. Mrí fj PI

Trcb,r com J\.

[M�;V,�35.
Moça.lI.:'GADAt' áti ca c �

Soldados dos EE. VU. contemplam os cadáveres de Japoneses tn c t tc s eu? u rn (1 Jl, teni.plementansta. COI

con trs-e teque desesperado. A ilha de Guern, do grupo das Marianas. está a os em �nt8hjljda:1e cerne

situada a menos de 1.500 milh ae de Toqio e foi totalmente ocupada em 9 de !
s erviços ,

trabal hado quá- i
agosto. O balanço de martas nessa memoravel campanha dá 10.971 japoneses d ação. i�tiba, ofe r e ce seu

e 1.214 norte americanos. (Fóto da ln ter·Americana para O ESTADO). tcrmações nest a I eS. Paulo {E.) -- Na sede
� ;;;; ;;;_;;;_;;__;;;;;;;;;;; U bda Associação Paulista de

Im-I
-

Casa no centre 1"'"10 . .-

prensa realizou-se uma assem-
�tsau Rua Joa-o P·luto n 25 s clo , C01� Vende·se umbléia da Associação Brasileira �\ �#J' , •

IJ

, • Preço d))A mobília dtde Escritores para escolha dos � � e:. (Em frente ao Tesouro do Estado Aluga.se IUdma, otlm�me�)J�e tar na #lta de io peçarepresentantes dos escritores,..;:: � localizada. eal para rarm la
t asífíc V t§ r:": :::: flori-enõpol-Is .,., d f (:our.; . er e r(paulistas ao I Congresso B�a-

j:::'::
- -� :..:: u pequena. \ rata-se e trans e

rr ':1 Oral. Bittersíleíro de Escritores. -

'_
_

_

cn

Telefone 1448 fenc�a de con�rf1to, por motivo
I\U.:trlt:: __

5 v ..Ficou 'assim constituída a nnnlOnO PRTOLOGICnS rANTA CATARINA
de viagem, e so interessa a quem 'Z 1IU'�1--representação paulista:' Gui-

I

J queira adquirir os móveis. Ver ventilaclllas Aluçarn-se,
lGherme Mde Ahlmdeida -L �oMrival Dr. H. G. 5. Medinit Farm, Narbal Alves de Souza elt.. tratar na33rua Marechal Gui· Ver e t

·a,. b.ons e berrornes ar a o - UlZ ar- Farm. L. Oe Cust4 AvUa nerm e n
'

iBt tericc � inClUSIVe pensãotins - Edgard Cavalheiro -

_II P" rua GeneraAntônio Cândido - Monteiro E�:;:6Z��:o::���:oJ�g!�.�:'idea B��t::!����:IJ.
DISSOLVE C4.���a.!'� 5 v.-fLobato - Paulo Mendes de Sôro.diagnóstico. Ultramicroscopia. li

Almeida - Arnaldo Pedroso Hematologia Ouímica songuínea.
D'Horta - Paulo Zingg Coprologia. Análise. de urina nquenat "BNT!DOPaulo Emílio Sales Gomes -

Serviço de tranllfusiio de lonque. VacinC\ção <,.nti·diftéríca AC'GORDURA! �1'I�SÇJ."lt' V nCruz Costa -- Tito Batini - (CRUPE) com próva de Schíck.

11! ai pa, Para famíliaAlcântara Silveira - Mário Análises químicas de; Farinhas. bebidas. café, mel. água. potã. •

tratar. na RIJad S'1 Brit J' G ld veis e para usos industriais (feculariofl, cervejaria.'. M" Q"I M" C
• IhV�eil'�v:._ �;e�nand�sâe 1��ve� �������������������������� VU:td�!asiad!!lp�� gOe�!Não g�� 1 conE eff)1e..i3. \..d�:do ._ Osvald de Andrade tarja de ter o corno das belísstrnas Es- C'iRa de

...,

A
,. Curso préVI-O de AeronáU"I-C.!l. t,l'êlas ele Cinema de Hollywood? Um 1 A .".Cáio Prado Júnior - :rauJo I U médico ela Cnlif'orrrla que presta assis- I • V .. �)(

·II.T b M" L
.

tcncta as estr t�las e aos maís fan10:;OS Il.�a uco -

• auncio oureiro
Rio, 30 (E.) - O concurso I tuguês, devendo figurar nesses artistas. descobríu um método lapidoGama - Sérgio Millliet - Má-

de admissão ao C\lrSO prévio I pontos todo o programa do CUl'- �o�;;�"�' ��t��s��'�s�fc:s ggt�d�r�x���U�; lu' I
rio de i'...rJ.un..de - Mário Neme

(la Escola de Aeronáutica cons-I so zínastal. Não será admitido excessivos. Esta descoberta, chamada l"'l.al':�·�l/!,F d G' M' J
< b Formode. promove nova saudl' e � I:---- 0rnan O oes e ana 0- lará de provas escritas de arit- a nenhuma prova o candidato. energia ao. dissol,;,er a gOl'dul'? de modo I Vence I'sé Dupret. ' . . -

.

I qUI' \' se sentlra c parecera mais j0-;i1etlca, . aJgebra, geometna e, que nao apresentar carteIra de v ..m 10 anos. Basta tonIar 2 pastjll;a� fíciador <l,
')')rtllO-Ue'S' P. será realizado no I idellticla�e a qual clura.nte o

J vezes ao dia. Formode é um pre- sacos d'iá�1 ' b I, -' .

I
"

I paradO garantIdo para relnOVel' o ex-

mês de janeiro próximo, na exame, deye ser rOllsel'vada sô- eesso de gordura. Peça Formode. comple'a I• • hOJe Inesn10, €'rl1 qualqur>r farmaclu. A

NOVOS e
sede d:",quel� .

estabeleclmento bre a n�esa. A autona das pr�-I !lossa garantia é [l ,L1a rLaior proteção. óleo, e 0\

de e-nSlllO mIlItar. Cada prova vas sera conselTaJ.cla em anOlll- Dislr. S. 1. P. Caixa Postal 3786 _ Ria flOS 'od

US "DOS f'onstará de três ql�.estões, uma mato até .;a �ermillação �o tr�-I nesta ed,
II de texto, uma teonca e uma balho ele Jul:::>amento. A IdellÍl-· oIV'..'..... .........,................�_..,.............,...,..

COMPRA e prática, sôbre assuntos sürtea- ficação será feita pela direção I THjj; IJU�{)();' & L�Nt
VENDE dos. A de português versal'á do ensino da Escola. Uma co-

SEGUDOS
TllE LON)ON_

• sôbre redação, análise léxica, missão exam�llladora fará o jul- n
COMPANHIA DE SEGURO

IdíColma. por· 81guns yocabulos ou expres-, gamel1to, cabendo a direção do COMPANHIA DE 8E:1I
tuguê., espa· sões. análise sintática de um' ensino a identifticacão dos can- Representante: L. ALMRI
nhol, francê., trecho cuidadosamente escolhi- didatos r,eprovados; para se,rem RIla Vida) Ramo., 1.

')ínglb, etc.
do. Serão organizados cinco exeluidas da chamada pal�a a

�.......,..�""'......,...

pontos para a prova de cada prova seguinte, porque todas as

disciplina, exceto para a de por- provas são eliminatórias. �'��������������E

,1

de 58 e Anllll0 Mo.!!!>OIT

I Agências e sub--a.!!!!

, �
UT"ugutH RejfUlodOT"CB d

• �trlca

AGI

I
Muitas bonifi caçôes e médico gra is � c AMP o M L o B

I
Caixa Postal n. 19 -

• escolha o .eu figurino. Tudo isto por apen03 Cr$ 1.00 SUB·AGENCIAS E:
Rua Tírodente 24 NAU, Bi

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

o ESTADO
Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Te!. 1022.-- Cx. postal 139
r
i ASSINATURAS

! \ 1}(�

Na Capital:
Cr,

i xemestre Cr$
I I rimestre Cri
,

1:\:':8
Cr$

:'. úrnero a vu lso Cr$
N o interior:

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

Fundada em 1870 -- Séda
INeENDWS E TUA NSp7

Clfrae do balanço de 19.rr
Capital e rCS(;I'VM .....•..••.... ""'." ..•.

:2
Respon5abiji.dadeJl ... . .. . ..... ,.. U
Receita .... , , , •.. , .... , •. ..'

Ativv ..

.... ,
.
..-

i � '10

i " «rnestre

I r . inH'slrl'

I

1:1'-' 80,00
Cr$ 4.5,00
Cr$ 25.00

,

Crédito Mútuo Predial

.uedrante contráto,

Proprietários _. J. Moreira & Cia.

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

PRt!MIO M� IOR CR $ 6.250,00

I,' I)ri�j!l»IS. mesmo não publi
l:lJt!OI'l. n�o serão devolvidos.

'. .Iireçâo não se responsabiliza
peJoN conceitos emitidos nos

artigos assinados

r!epresentantes
pauUstas ao

Itongresso de
Escritores

LIVROS

.�
... ,.

.
-

.
'.

.

...
1...=

..
,,'

.. '�.:;-.... '... ;,_,<�-
'. -

"'0. L. lOS A
alUA DEODOAO,33
flOllilll1ÓPOLlS .

Rotnance. Poesia. Religião. Aviação.
Matemática, Física. Química, Geo·
logia, Mineralogia, Engenh�ria 7í•
lIil militar e naval, Carplntarla,
D';s.enho, Saneamento, Metalurgia.
Eletricidade-;- Rcidio, Máquinas; Mo·
tore., Hidráulica, Alllenario, Agri'
rmltura, Veterinária. Contabilidade

Dicionário•. etc. etc.

Quer vestir·se com

confôrto
elegância?
Procure Q

5inl�tros pugo� !los üi�imos ln

Responsabilidades .....

OIRE'l'(,ltE8; -_ D

e

ALFAIATARIA
MELLO

chama a

Fabricante e

fecções "OIS'.
de sortimenh
bons e barat
paro alfai';1te

Snrs. Comerciantes do inter"

Florianbpoli •• - FILIAIS err

melhores fá bricas. A Caso �A CAPITAL"
compras,

otençôo dos
MATRIZ emvi,!ita entes de efetuarem !I uos

..... 1M' ( h L ,._.._...J.....Jlllld!__II!."'t_il!ll!,J."I�,'*alill!il..k.11;__.0._2l1li;;111"1 .,. _U ii. I $lJIid
\
I

li 2"

A. Mal
d frenJ
Peço:
rr.ções , I

, ,

(,EL�

4�"-
Ir),.. Vende se u

1 de esquina,
.Lmos. com IS
IC 40 d� fund�
t,� COO,OO. Info

,a/Emílio B!um, )

V.-
'

Tende -EIRA
[, "o.
Pdro.

uma, elétrica (

funcionamento' pei
tratar no Bar ,

30v.2

�';3 co I Nestl'l r edacão
! ii ia, s 'in/arma quem de
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ja��'a
deixa de ser "arria". () caçador desembarca
dladc e se�ll- e JJlfJ:H'� <i terra 'u sua presa, ,e�
na Amazonía. qlia'IO piloto prende a montueia
1 e pelos pe- rogrJiwnte e volta armado de
JS outros ani- Illacl0' I
1l1elo deulrÍl'U Artado pelo ponto íeridc, C1'a-
ua ll111)!l'{!ssin. va�li o arpão, o jac:aJ'é não rea- I

, tem-se a su- ge ",o, fraeanne,nle; um dos 110-

cheia de r-is- llle}l�antcm a cabeça do jacaré
f'(jdaguu, com a arpoeira osfir«
da ',:: um lado, enquanto () aiu
dal:!C'sfl'l'e·l-he violenta pancada,
COf "nlhn

' do machado, bem 111R1"(linha" da cabeça: superfície
Illl� rugosa na mediana. c um

P(� atrás da linha o rb i laria. Com
('sj)a1Ilel'rfa iniob iliza-se o animal, • .. _
lelllrandn assim a. "ecrilnoITlia" do
�djcio.

I tcondco rela· sl'gnirja. o iacar{' é arrastado

I: f('Í'la à l1'lite. jJl fura dagna e ali abanrlunadu Dr fluerrel*ro daJ�. "llJOU1Ihwia," a!l. dia s<"guinl,l', quando entâo • U
.

wnic'u'), um [1 \ �ln;:'-Ihc o ccuro. Os caçadores I rO'nsecajlH',C"gl,-eJlJ. na. fain� c rnâo raro! ia Jamterua elé- !lI li I \'CH'IOS racares em algumas r l
ina a supcrfi-! I�S� de t.r<l/balhu

..
As noites escu-I MÉDICO

I.<lll.e ?

se.g'Il11··ílls.ao rn.'I.j,S
P!:l)Pl�WS, _PDrqUe. I) Avisa a seus clientes e

11���,I:C"1�1�(r��'!l� ; ·'I���·:��JilT::�� ao� ,,��I/���o!�:'I'��ll�f:ll amigos de Sto. Amaro

I Dr. Laudel·lno Solou Gallottl- Itàruento entr« ao arpão e. assim. à morte cer- e Palhoça que reiniciará
Ié

ia do seu' la-' ue os espera. a clínica em janeiro de

I I
' arpão l' p,J"['-

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

1945 e fixará residência ADVOGADOo. I1HNl-it',ndn MAOIADO & (lA. em Sto, Amaro.

,(;f(_���;lI(��'J:ig�el�� I ciaa e Repr.!lentaçÕ•• em Geral 1 Rua João Pinto, 18 - (sobrado), Sala l.sa e, a 2 ou :� Matriz: FlorianÓpoli.
o caçador a,r- Rua João Pinto, n. 5

Desconbe'''I.,dos =- ...
.rocuranr!o ,11- Caixa POIItal, 37

U R Nc�l�p1'ce�;�fl�IlU(� a flo�:���:��:�����/n (Edil.

qua tr·lualaram FARMACIA ESPE A ÇA
embarca'H, fi. 6prioJ. Telegramas: ·PRIMUS� C' A. SUA. FARMACIA
las as máos li Alimtea no. principais municipio. Foi O que êlwniecVll <1g'OI'U em lu Couelhelro M.fr., 4 e 5 _ FONE 1.'42" no primei!' do E.tado Holly\yood. velo 1lllllOS .1 lrôs dos
� seria. cinco "deSeOIllH'c'idos" t('tl'e apare- !atrela a domJcíIi.
'Sl' ferirlo, sa

I II
cem COjJl0 os l'incTl i.nnii'IS de \\'a-

eia em qUl' s José Arlindo <ierent e ler.l CIO, 101.1a., ,11".
dbl'alwte produçiw.['gir ao pel'ig ela 21Hh Cellllu'\'-Fox ...mA""l CL';.

boca-se rOl!! Maria Rosar (jerent co UULWS" (lU',' �L'l'lí es,lreiada nos
u'isCi:Hlor" nu participam a seus parentes e "ine:mas "O]JEU"," e "L\IPEHIAL",. à ÚgUH nlu

I
peSBoas de SUOR re.lações o �l p:llmi,r do Ill'óximo dOlll,irigojacaré luta l' nascimento de seu filhinho

I
dil 31. Os dlnieo ,rapazes fOlram esc,)-

rta mcnos q LUIZ CARLOS !Jlldos entre ceU1\If.�n,as ua,r,a deselll·
'(1 "bicho" • "

pf,nhar os cobiça,dos papeis elo. Hl<111,[,('lxill1o à J�l; Sto. Amaro, 25.12-944 ([Ile é uma �as prodUç'-Il'S mais i111- u.c. 17 I •• '
•

';'allllente, 1 __..... .......... -- porlantês do ano. O diretor Lloyd :- --- .. _]Jrim:c,nto 3 v. 2 Raco]1 deddill que "("aras JlOVaS"
empresta,riam UJl\ lll:}io.r cunho de
realismo e sinecl'irl.ade. A pn1Cllr'j
'{estaiS "C:1I':15 nova's", quc lllo\'i·
,\lentou (JS I�slados ('n.i.dns em pésü
dllnante qll�ísi seis meses, terminou
('(;ln ,i esroliw de ErlllHrrlo Liyall1,
;()hn C'nHllbe!�. .bD1l's cardwell"
Jlllm AIYirl1 e (;eorge Ofl'('rmall1 .Ir.
p"ra \'IVfl'C"Tll na téla o heroismo I
,1'lS cínC'() maginif'icos rapazes SUlli-il Felipe\:ms. Glaça's ii sua sohe3'ha

ill1'il'r-1f [il'dação IlO filme Lrês di"sses mo-
, ,

.

�'.-,S, H)an, Ca'lnphel1j e Ca�'dwell _
..-•• """""'"'---.-----�-............. --- ..... -- •• --"""....- .... --_,

foram presC'lll,tea.dos com llm lnngo II('úntníhi com ". 20th CeiJltllI'Y-Fox.
uffepman preferiu con.tinuar' como)
,"rrec hmcing", (')ni(lil�IHnto Alvin jàj"sIH sob cnntl'á1o t"11l Ull,I!l'O esludio.1
'.\1ln:C' Baxlc]' e Thoma's :\litchelll!r n('.abeçnm (l elelnco de "ERA:'.'!
CiSCO IlUIAOS", qUi' ilm:luoC {I,i'nda'
�;l'l\íma Hoyj(' e T'mJ,ddv ::Vlarsltall.
<;um .Iaff.e 'p.rodllziu o !'ilrm, as,so:Cia
!lo a Hobert T. Kail1ie. E assim se
:;lif'Ía II mu,iDr temporada cinemato-!••.,••••••••••••_................... gl':'tfÜ\a. t"m Flori a'l1 <'>po [ois. Mllitos·
�ilressos yirão a seguir.

J Amazônia'

nlÍ{'o Fel.isber,
ituro Agro,r)(l
do ('lJJ1 Belém
um dos "ma-
urun te a qual
l<lCJa�'és, 0501](10
) acima de
(couro acima

)S PA A SORVETERIAS,
NFEIT IAS E BARES

�.

Momaticas .. Essências de Frutas

Copos • Pazinhas e Palitus

metros • Coco 'e Frutas

iOLICLTEM LISTA DE PREÇOS Ã

RMO GRAZIOSI & elA. LTOA. >(

; SAúDE E MATERNIDADE
i'SÃO SEBASTIÃO"

Sob a direção clÍlnica do

• DJALMA �IOELLMANN
e confort.áveJ. siluada em aprazível chácara com
esplêlldida vist" pa,l'a o mJar.

: para cura de repouso. Água fria e qnente

HPLE'l'O E �101ImHX1ASIMO J>MtA 'l'H.'\'fAUENTO
0, CmúIW!f'() 1<J GíNl<XO],úG1CO.

'ioleta - Infravermelho - Ondas curtas
le médica - Exames endoscópicos,
os exames de t>lul'ld!l�;io dI' dia�1!6sti,,(}s.

IXO com banheiro Cr$ 50,00 diário
a classe Cr$ 39,00 "

;·e ... ,......... Cr$ 20,00 "

'tS , Cr$ 15,00 p/pessoa
,

lUATERNIDADE
�e 10 dias em Apartamento de
4e operações, com pal'teira da

;de Cr$ 400,00.
�:n �lfcDICO ]>,\RTICn,AH

A.NÓPOLIS
----0-- 'relefone: 1.153

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

A Tosse e a Sufocacão da
Asma ou Bronquite Alivia
das em Poucos Minutos

Móveis
Comprar, vender ou alugar

"', " t. I '�O" .�"""" ....

só na

a SERVIDORa
ra maior organização no

Q'ênero ne.tp capital)
Rua João Pinto, 4

Fone 775.

Sofre V. de acessos de asma OH bl'oa-I der-se contra os futuros ataques. POI'
quite tão íortes Que perde a respirurüo exe'llplo, muitas pessoas que havía m

por momentos e que não pode dormir ? I perdrdo pClso, que passaram as ncues
'Tem que tossir (anjo quP lhe parece "çll! d'H'mlr p que se sennam sutocauas
abalar os músculos do estômago '? seu- com os RUCP.�Sl\'OS ataques de asrua ou
te-se denil, incapaz de trabathar> Tem brunquue, descobriram que Mendato
que evitar as correntes de ar e certos aeabavn com 0:-:; �cess.�s desde a p�lalnnentos ? )'fesmo que esteja solrendo meu-a 1I01te f' munes. ja ha auos, nau
pOI' muito tempo deve ler confiança voltaram mars " snlrer de asma.
nesta nova receita medica chumM>: Sinta Alívio Imediatl..Mendaco. Tudo o que iern a fazer e

tomar 2 pastilhas ás refeições e os ata
ques desaparecetão. Mendoco começa
a círcula» no sangue em poucos minu
tos, ajudando a promover lima rr-spi
racão Iácil e livre. sono reparador e

tranquüo. de maneira que desde a pri
meira noite se sentirá mais jovem e

mais lorte.

Anos sem Ataques de Asma

ALVARO. RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

Mendaco não produz apenas alívio
quasr rmedíato e respiração Iivre. mas

ajuda também o orgauismo a deten-

A pnrncíra dose de Mandato come
ça a trabalhar- através do saugue-. aju
dando a nB.tUI'CZ8 a acabar com o>; ol<'i
tos da asma e bronquite. Em poucu
tempo. Mendaco Iara com Que �B sinta
anos mais jovem e mais fone. Adquira
Mendar.o, hoje mesmo. em qualquer
Iartnúcia: experimente-o e veja COIUO
dormira hPITI esta noite e corno $� seu
tirá melhor amanhã. Nossa garuutia é
a sua maior proleção.

M enda lIl'\ O·-4··(lhll com... G' GlIlua.

Agora lambem a Cr S '0,00

"Ci. ��nNAT.

... \ ] )V()(lAJJ()S
Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA
Dr. j. j, DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Ruo Alvoro de Carvalho, 8 (esquino
Schmidt). C. POSTAL: 140.

CASA MISCELANEA distri
buidore dos Rádios R. C. A,
Victor, Vãvulas e Discol - Rua
C. Mafra, 9

I

I

Aos sofredores
Dra, L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírito
Luz, Caridade e Amor, co

munica o mudança do seu

consult6rio poro a Ruo Bue
nos Aires, .a20 - 10 andor.
Rio de Janeiro, onde pos�a o

oferecer os seu.s préstimos
E;$Crevo detalhadamente
nome, idod·e, endereço e en

velope selado poro aras

posto .

Não ha necessidade. mi
nha Senhora, de cada mês
ter sé te dias de sua �ida sub
traídos ás suas atividades e

ás suas alegrias. Si a Senho
'la sófre, deve-o á sua impre
vidência. Use A Saude da
Mulher. Regu!ador, tônico.
anti-doloroso, A Saude da

4f"#;;'�l:;;$�n":;�: �7�Q!�'á ,e,upe�:.
O�" (foe \�\'" "'{::;::".. '.'-'

�:::�.:.•
.,

'.,." />.
•• :A"'.:•.,,.�,:,:.::.��T::·:::�·::::::::::::;:::::::,;,:".;.....:::.,:/.

Â SAUDE DA MULHER
- -----_._---

o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
Ci A. \VE'rZ:EL INDU�'rHJAL-J()lN'TJ1.LJ�:

(JON8EUVA

--�

CM orei) rel?i�l.

\
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dia
IMacário, Confessor

I
s, Macádo nasceu em Alexandria

de pois pobres mas tementes a

Deus, Como era pobre, escolheu
uma profissão humilde, mas rruri-

00 se esqueceu de Deus, Cedo per- I �::=:::::=�======�=�====�deu os pais Estando uma noite �-rezcndo , ouviu a seguinte voz;

A·· F I·"Corta re lc cc es com o rnundo e! Crlml Dosa rau elrFaz anos hoje a 51'0, viuv o !VIa entra na so',idêio para aí servir a I ({
rio Pison i Córdova, Deus!" S Macário compreendeu

que fôra o Senhor quem o chama'
O jovem Ernani d'Alascio foz a- 1'0, desfez·se da tudo que o pren

no" hoje. dia ao mundo e foi colocar·se sob
a guia do" disoíputos de Antão'

Hoje decorre o aniver$ário do SI' Combateu por 60 anos o bom com-

Mário Trompowski. bate e saiu vencedor, Deus conee

deu'lhe ",tê o poder de fazer mi

d :l logres, A Igreja sofria naquelesO major reformado Flodoar o (e
tempos o propaganda herética de

Oliveira faz anos hoj e �río, e por isto muitos católicos

Decorre hoje o nu tol icio sr. A desfaleciam. Então Macúrio, dei'
xcirrdo a solidão. foi confortar os

_J ígio Silva,
bispos, sacerdotes e fiéis. Tal foi

Festeja hoje seu aniversário n I
a ação de sua palavra que os he

<, z-ejea procuraram um meio de lhe
menina Lenito. Doura JO!'ge

1 tirar a vida. Felizmente, êste pia-
Eld' Pi no abortou; pois, (.) santo voltou a

Hoje faz anos o sr, .toor-ico
dUO hermida. onde morreu. Elerheiro. ! deixou uma regra de vida mon.ds

Nesta data passa o natalício da tico , que, até no Ocidente teve

frita. Doralice Duarte da Cunha observadores

Dentista prá·,··:·
Rio (Via aérea) .�L\_r]

Ramos da Silva, P� 10 I

d t· t I' 'd·· opeen IS a, lcenCla <{de C

'I
lecido na cidade de

'

.\ Tn!PI'I't'lltc,l'i;1 Fl,dl'nll sugeriu r RUTE e HÉLIO de Campos, Estadta� ;lliml
llhh'\'e apl'm'[lçüo do 1)rojetn )1<"10

Paulo, solicitou r N Ó 1lfll:!11 t'iC[l L'll'vadn de �. THU'a P o

I
confirmam

Ipndr':"H) dr \'l'I;CiJt1'l\l1'tü do caJ'gn ue Fpolis,. 24.12·44, para exercer sua pt-'-o-
.Juiz SlIhstituln, Santa Cruz do RIa.....• • •

mesmo Estado. O - �

Fic:lr:to doravHntl' os 1'I'Olll'(),(Ü'res :...----------------------------.-"!!"'-"!!! acôrdo com os pal--Plihlicos ()b)'L�l«los a l'xihi'l' aos lns. 3 v.,3

p l' h).l'(' s <k CoI (' t () J' i li S o I i \01' () ('S,I)e· .;.;;;;;;;;:;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;,;:;:;;;;::_-;;;;;;;;;;;;;;:;;:;.;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;.;;;;;;;;;:.;;;;;;;;;;;:;;;:;;;:;;;;;;;;;;,;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;.;;; dive1'soS Ó1'gãos d .

i'i:11 d(' d'egisfo do '3nda1llNlto cios

E d d' tração que a respt O('''l'('lIliv0s fisel!is, C'riado p .. l0 dr- stu e por corl'espon ência festaram, opinou Ji·I·{'lo·ll'i n, 71, de :1 (]e março de menta do pedido,!�I:lx, Sl'Il1l)I'l' que nssim lhes 1'("1' so- Preparam.se candidatos às escolas Militar .. Naval, de lntendên- nos estritos têrrnrlicitadu .POJ' 'esc·rito, cio, de Marinho Mercante e Especialistas 'de Aeronáutica, Aúlas
para candidatos aos concurso!! do DASP, Co.ilca Económica, Banco dentistá prático I

do Brasil e Institutos, Curso de dactilografia. Fo�necemog infor- derá estabelecer-I
mações referentes às habilitações·· (modêlos de documentos, dade onde não ,-

épocas de exames, chamados. etc) Informações: ESCOLA URANIA diplomado, e (
7 de Setembro, 107 •. l' andar .• Rio de Janeiro.

e.xistem profist(fundada em 1921. registrada sob o n. 559),
do�.

. .

I.

I

O eSfl;,DO-1e,ca .. ie',a� 2 de Janeiro

; r:'1}�p"FE'TO'
� Produtod.�'.'��'

Hormo Vivos n,o I para OB ... i08 pequeno. ou flcrcídoe
Hormo Vivos n,· 2 p<ua o. seios grandes, volumoso.
Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta confiança,
........ _l'IoIicmopolis n... Far...ei•• 1tI....,_,
lta ...lJoreir. e da 1'6 - Em Blumen-au: l"armacra.
Sanita. e Odin - I!.m lIaiai: Farmawa San'.
r.....inha.

e Notícias

Acaba de ser aprovado. pelo Con
selho Administrativo, o projeto-de
decreto-lei da Interventoria Fede'
rol, visando acompanhar a eleva
ção de vencimento e .alário, pro
cedido, recentemente. no Quodro
do funcionali.mo civil do Estado,
bem como solucionar a situação
dos substitutos em estabelecimen
tos de ensino, admi.tidos paro o

preenchimento de vaga aem titular
efetivo, dando-lhes direito à. per
cepção dos férias remunerada•. em
Proporção ao período de trabalho
no ano letivo.

s

• •••••••••••••••••••••••• 10• -I

IVida Social I
• •
· :
�•••••a.. ••••••••

ANIVERSARIO!iI

santo do

•

() ()IT,ul1enln
Suní n <:at:l'rin:l
1!)·'I;·" l"ti1lla a

/:).11 :1.,--;91,1 u.

gera I do' Estado de
pnru () exp,rC'Íci() dr
H(>l'I('iln l'lI1 Cr::; Ocorre hoje o natalício do sr Ar

mando Cuneo. alto funcionário da

secção administrativa da LO E.
.-\ llller\'l'Jl.lnl'ia Federal diS[l()(' dI)

('J'{'dilt) eSJwc.l,:1 dl' :íOO mil cruzei
ros p.ir.i a ('(Jn�·t.I'll�':·l() rlus pl'{ocli()�
,las drlt-g[lri:l\ I'l'giollnis de polir-ia
,los mu n iri p iux de J')'lra!ta. Campos
!'\:OYos. 1")1'10 In i ün, Tuhnráo e

ü-,PSCiUIlIa,

A Diretoria da fazenda do Pre
feitura Municipal de Floriauópolis
iniciou, no dia 23 dêste mês. o

pago.men to dOI juros de apólices e

titulas da Dívida consolídcdc , re

ferentes ao segundo lIemestre de
1944,

*

.Joãt) �[il'oski, António ()rigc e

Antônio _\lir()ski furam promovidos
:'j d:lss(' illwrliula:nl';ntp superior
der c:lI'r('i.I';1 de gll:ll'da·liIToS esta
dual; ,JOSl' Hodrigul's de Araujo foi
HOll1ead,) oficia l :uLllti,nistl'at ivo ;
JO:lO d(' rD('us �ral'ha,d() Filho foi
removido paru a Inspeloria de Vei
culos c Tr:i,nsitll Público, na vaga
dei xurla pur P".li,�(}:'() F(,'I�IJ,an,des. Nolvados e Santo do dia 1

Com a gentil sr i to . DUma, filha

I (ircuncisão de H. Sr. Jesúsdo sr, Dalmo Soares, residente em

Itajaí. contratou casamento". sr Cristo
Pedro Argemiro de Almeida, tun- A' cerernonrc da cj�cunciséío usa-
c iorrdré o da Capitania do Porto de

� elos judeus estava ligada a im
Florianópolis, posição do nome' Ora, nunca re

cebeu menino nome de tanto 01
cance como Aquele que nasceu
na :apinha de Belém. O nome de
Jesús separa e .une, Sapara a hu-

I manidade em doi. campos. Une 0&

componente. de caca campo. Una
'I'e vr- I ugur no l t o.sp itu l :\eH\n são urudcs no amor ao portador

HmniJS, 'IS 10 hnrns do d iu 2·1 delclêste nome. Os outros une-os o

d al'lIi'bJ'll, umu ((WUllll' fest.a tle ódio que votam a Cristo, E não
AdIai, prolllt)\'ida 11cll\ <lil'duria da.,· há neutros. Pois o nome de Jesús

Iquek 111(I(Il'ial' l'sl:I!J.l'lecillll'nl',. ê um programa; é o programa, o

,\lélll do Inll'I'I'('nlol' Federal.

sr.1 programa
de vida tanto dOIi indi·

dr. ::'\(,1'l�11 l1amos l' de ,IH! exma. l'S' víduos, quanto das noções, da hu·
p{,sa SeJl1lIJOl'll lk:tlriz 1'l'(i(.rneÍI":s, manidade inteira, Para uns êste
H�, lOS, nnbnc: presitll'nll' ela Legiiio prog.�ama significa salvoção, paro
n· ,lsill'iru de .-\.,sisiêlll'ia, estiY(,l'al11 outros perdição, A sorte de cada
, 'esentes, cSj)ecifllmenle etln,·i(b· um como das noções depende c,l.a
dos, O'S 51'S, !l .. )OUq.llilll J)olllilllgUll''i" atitude adotada para com o nome

.\I'l'l'hiSoj)o 7\'letroj}olit:Jl1u; dr. :\lúiI'i"j' de Jesús, Pois, não há outro nome

\\'ellldh:llISell, dirl'lol' do llnspilal f' que nos :pode salvar, senão o no·

exma, eSj)().,a: 1':11tln' .-\.Ivjflu Bl'rtol- me de Jesús. E em nome de

Je-Ido Bnul'I1, capelúo; clr, José Se1le sús devem dobrar·se todos os jae
(;l.ISl1I:lO e .wnhora; dr. Ant(lnío :\!o- lhos: Pois, é o Senhor. do Universo.
dcstu Pl'inlll l' gl'lfliilís ... il�la noi\'a;
(!. :\laria Júlia Humo.'; \\'e,ndlumsell
l' ppssoas (lt- fllllllilia dos enfermos.

.'\. linda [L'stu n'"diwLI-se no 1.o('aJ

I A prisão de vpntre é um
,mele rówu armado I) pl'l'sépio, arna- "* 1l1l'I1Lar:lo ("0111 fino gos;lo pl'IHS pie- granae nlal, perturba o fun-

Eslú laulorizada ,li ahcl'luQ'll do; dosas Irmús do llospilal.

tenrdl),sclcionamento
do organismo em

('l'édHo clt' 100 mil Ül'llzeÍl'os parai rei[o IOll\'ir duas enfel'mas em helos
',-'

ai. (',ndel' :is d(,spl's':lS iniciais da recilaltiYos p ll'ndu pro.JJlllllciac]o co· geral, Inas SI usardes F IDEI-
('(t,Ilstrnç:io do (;,'UpO Escolar "Sal11- 11,()\·('�;te sH'lldaçoii.o ii senhora Bea· NE BARGAMO adquirireis1.0 Al)tôl.li�,·�, Id� "ikl (10(' ft��poralI�ga, triz ._Halllos" C'-�,1ll0 presidcl!�te. da I "'b' f" d 1-)11\ tnll'1I('lpW de BOlll HclJ1'o, l_egwlI B'rastlelra "·e As'sls1enc!a e unl gr ande em, o 19a o vo,

(�lie CO!llC'Oi'l'l'll, ('Olll .YnlilJ�{)s dona- ta à sua função normal, o es-
() Const'IIt,) Adnünisl,nt1h'o :1»ro·, [i\'OS para 11l<l]t)1' ImllwntJs1110 da

t' , .' t t'. t d os
\'OU :I ah('l'lur;, de lTl'dito psp'ccia! fE"sih-irJ"HIl', :1 senhoril" Dalva Le· omago, os m es 1nos, ·0 os

<Ie CI'!'; l:jS,2i�U() ,dl'sti,nacJo Ú COlllS- ]Jarhl'�'hün, . lorgãos ganharão em equilí-
ll'IIÇ:iO das ohras ('oHlplelllPntat'es ,A linda. festa lel'lll111011. com

OI b
" 1 t' E ua farmá-1Il'('ess:'lI'ias à inst,abçiio dcfi.nitiY:l Hl!no ""aCIOnaI, cantmio por todos 110 sa U ai. nl S

_

da nt'si,dêucia da Dj,n;toria de Es- o� pTesonrles, stmdo 1)01- último, SCJ'; cia, ou C, Postal, 1861. Sao
Iradas rle Hod:igé'llI, l'Oll1 scdt' em \'ld<1 ulIla IIlPSI:o! de doc('s (' guarana P 1Calloi.nh.\s, aos do(�tltps, I' au O.

A eslr,.·t1a "Hio do Sul-Tuió "
vai

se:: rt-construidu com ti crédito, <'1

Sl'1' ;\1)("1'10, de 2()1J mil cruzeiros.

No Hospital
aNerêu Aamos»

Foi reqistodo o Estatuto do Hall
pital «São Sebastião», fundado e

mantido pelo povo do distrito do
Rio Turvo e distrital ctrcuriavíaí
Ilhal. no rnunicípio de Araranguó
(UDiário Oficial do Estado"-28i12/44)

*

P('I:I quanlia !lp :;0 mil f'I'uzpkos
v ai :t Prefeitura dl' Itajni cnmprar
11111 c.uninhâ» p_ar:a ,s·('tlS serviçus.

CO!TI os crl'ditos ·disjJonÍYeis de
Cr" 21.mn,()o (' Cr� 7.000,0(), a lin
t,',],Y'l,nt, ll'ia F.,t!('!'al \·.li pagar, ]'('$'

]J('c!i ,':1)11('11 te, a._ il(,sl-lesa� da cons

!ruço:]!) dt· Illma ('as'a, pôço e outl'aS
bCJI,fri!orins n:,: Es('ol:1 Pn\_tic:1 (le
J\griclllllll':1 "(j;wl:wo Cos,la", da
c-idalde de Laj.es, e ,outl'úS fo,rn.ec'.i·
llwnlns rei ltls ]lel:l ea,rlos !Ho('pckc
S, A. Comércio e Tn'llúsofria :i Escola
;Pr:'iU,:a de Agricll]!(ura "Yjdal H::t·
11Ios", da cidadl' dl' C::;nl)i'lllias,

José Lopes Rodrigues Fernandes
foi nomeado para o cargo da clas
se I do. carreira de cartógrafo do
Departamento E.tadual de Esta
tí.Uca,

Aos dtH!.I!)l'l''i Firmi110 Cordeiro
tios S<lntlls (' .]O:HI'lIilll de Arrllda
[ .. \1':1111 (,(.'(I('(,did:ls IJI)]!.ms (].e LíOO
CI'IlZl'ir<ls, ('ada lima, 1HU':I, nftl qua·
lidade de lllr(!ieos no n. S. p, cstH'
dn:\I, 'LIZ('I'em currSiO dI.' l'sj)pci,alizn·
c:tO 1'111 higiene l' snúde vúbliea, no

_In�lilllll\ de Higic.ne dc São Paulo.

José Trilha e Rosa TrilhaFrancisco José de Sousa e

Inez Pereira de Sousa
comunicam aos parentes e

pessoas de suas relações que
seu filho HÉLIO contratou
casamento com a srita. Rute

Pereira de Sousa,

participam a seus' parentes
e conhecidos que sua filha
RUTE contratou casamento

com o sr. Hélio Trilha.

'\';li SP1' eül1lctdid:1. à �í('j:J Gas·
ia,l'di, lIo1Ila !Jóls,1 ('Sl'Il!:11' dê Cr9;
;{,1I00,oo (lrês mi I (·ruz('iros), parn

I(111P j)Dssa prossrguil' s('w, ('studo:'11nO IU1S1 itllto dr Edlj(�lação So'nt.as
.<\ujuli\ de Pôr!Q Fntão. I L.. ---""""__ , -_-----------..."r

Moscou, 30 (D. P.) - Ao- no caso de
missão governamental que 1-

!
trabalhar, (

vestiga as atrocidades COl:;- los alemães
tidas pelos alemães, em seu�-I prisioneiroslatório dado à publicidade

'-,mu
civís na

vela a captura de uma mul r cumento en

alemã, chamada Elizabeth - nomes de "\

ling, a qual foi chefe de q -Icriminosostro campos de concentração t

Lituania, sendo acusada de .

pessoalmente morto espôa Escolas
de oficiais soviéticos. Elizabel; Rio, 29 -

que ostentava o título i de janeiro I

"Fraulein-Fuehrer", ou SEl! pela Portar:
dirigente feminina, declaml mento Nací
as autoridades que recebt' publicada I

instruções especiais para ece- de 16 do COl
cutar esposas de oficiais ns- ção nos ex:

sos, sem julgamento algun, dos cursos

. Coco

el, sltua{\
'ista panA

de repoU:

�10l,(iJ1C
1('0 lo} (H

.------ Infra\'
F'ARM1-El

dOes de t>ln
ti'

er..IU _ala
n ban li

� - [:)
-----, .....

Cl
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lR MÉDICO
WENDHAUSEN
de MOOlclIUl da Universidade do Brasu )

nca do Professor Osvaldo Oüvetra, medíco (Ir

.pu. unento de Saüde

jljU"" ntt'....a� .1", .,jullo, e cr!ançaa. ('ON;oUI.TOfUIl

'IlPlldt 1. 3t1 - T<ll. 812. l'OJ'.!oIiJLTI\'" _. JI,,� III j\� 1M

aJ\NUü VAURJO UE ASSIS
Clínica Infal\til da Assistipllda Municipal II! II ""I}II .. ,

.

Gt\ Ca rj d ad e

\. INlCA NtDlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS
'�lfl/I P..l0: HJla N une-s �t;-,t·had(,. t (J!�ôil ício S. 1,i�I'iUH�is.(·f'" ttJfJf" &.4-&": I"Consultll! das 10 às 12 e tias 14 <JS 15 f;uI'ao •

nElTDE�CIA: Hu'd 'If:H'echa! ('uillrerrnr·. 5. F"np 7';'1

<'I.INln IlE OLROS - OuVIDOS - NARIZ - GAP.I,,\:'iTA
--,-_

DR:BIASE FARACO
I

l)()I�N(.:."S DA pEI.Il_ SfFILlS - AFECÇOES LHO-(;ENI'I ... t� I'E I
AJ\IHOS OS SEXOS -'f,,\IOS 1:',FHA-\'EI1\IFUJOS E t'!.II\,\·\'l!)U':T\� I

CONSULTA!; das 3 às 1\ h, -- H. Felipe Scinnllll. 4!i IInr:S,; I'L Joi r vi le, li - FONE Ili·!1l
, � .. _ i

-�.- - ____..",,____. ...

DR. SAVAS LACERDA
Cltni('a III('di('o-cirUl'gica dE" nlllO', ()lIvIdi)�. Nar iz -- (;;Il',UJf1t"
I)ipllllli:t 11 c' 1t��IilLaçáo .Io l_;nlls"llto ;'\u('iuu,,1 (i" Oi't:Ji'II·,dtl,-\ia.
CONSU.TóH!lÍ - Felipe Schrnidt, li. D<ls II às lli htll':,�. 1'<11;" P:)!I

HFSlIlF.NCI.'\ - r.ollseIJ1Pirn :\1;.11'<1. 77
-_,-------

DH. GEBHARB BRUMADA
ESjJE'cialsla em alta ci ru ru ia e ginE't'olngia

Hospital "Miguel Couto"
IBIRA[A (I{A;\'lõ':'HA'l -- Santa Catnrina

DR. VlADEIRA NEVES
Médico epecialisb. em DOENÇAS DOS OLHOS

euntO 'te All"telcoamento e Lonas Prâtlca no Rio d-e Janeiro

,l()�IHJ I:Ul! - Pe'a ranbl: tllartamelD,te d.... IO,30à.12 hs , à tarde excepto aOI
"badoe. <lu 111,.110 l. l�bOl'" - CONSm/fORIO: 811a JolIo Ploto a, 1. aohrado -

"ORI!: 1.48' _ .RestdêJlCà: 8&1 PrMldente ()01IU:nho, ,..

DR. SETTE GUSMÃO
CHEJ"E DOS SER\rçOS DE TTSTOLOm A DO f'EKTRO DI!: SAúDE E; DO No século XIII Iniciou-se na

HOSPITAl. ":\'IWf!:U 1{.o\.l'v�()S". .

..1
.

Curso (]é aper+e icoamenn )10 Hosp UI! São Lulz Gonza,ga, r)'_, sao Paulo - Ex-est:, Catedral de Tours uma cen- SECRETA.RIA
glário rio Instituto "CI,menl-e Fer'eira", de Sâo Paulo - Ex-rnúd.r-o m terno d0

I
.

haví dr, o d
Sana ôrio de santos, ('111 Campos do Jordão ImonIa que 1avIa e passaI a

CJAXH'.\ GRRAr, - DJAGX�STI(,O }"U)('OrJê 1>, 'I'HA1',UmX'l'O F.Sl'],;C'.'\),J:J.:,HIO

I Franca a Portugal onde .foiDAS DOENÇAS DO AP.<\RJl:T,HO }{1�8P)RA'r(lRJO. 1, O,'" ..

, O�'BRAÇÃO DE JAC��O�US _ , c<:ndenada por �res ('DnClll�s. bi.a 13 Sába:I0 - Sllirt'-e d�s 22 ho�as em diante,

CO:\'SUL'J'AS: DlàrialJ1eut�. eis 3 às ti hOl'US, C_ONS1,;L1,_ORIO:,Ilt:'?; :,'lor :\lel!'e'es. 18 ISon1ente O terceiro conseguiu DIa 21 - Domingo Cocktail das 9 as 12 horas.
{ RESmt.JI;Ch: Rua Esteves JunIOr, 13" - 'lei. /4_.

., - "
•

1 A o,: ,,o l'
f I

supnmi- a. cerrmoma �ea 1- TESOURARIA
DR A R A U J O zava-se na catedral de LisboaIM' do jnê d D

•

I. no dia dos Inocentes denoís de! ovimentc O me:; e ezembro

A�'islJlte dr, Prof. Sanson, <1<1 Hlo ue ,Jnneiro I • I RECEiTA
J s P E C J A L 1ST A INatal. No momento de entoar, I

U[JCI1�,ns e op -,-,(:(.J, , ,)3 (JJ,r-rn". 0[-'; DOS, :'o:APt7 o r.-AP(l,.\':T \.

Ino ofício religioso, ,� "Deposuit I Saldo de novembro
(,iru)'g'i:l modC-l'na '3 G1ELA rE LOBO, do LAUTU LJ':FO!ll�O \I;t!liu " cPu [potentes de sede", o cantor en-I Mensalidades e rendas eventuais

I l'()\:,i t'endldos de nascenca)

g!'Mago.,,'opi<l, tl'nCi\1eocÚ'P), oron.ioscojna iH!':! ret n-ada <1'2 corpos cst.rnu lto.r, t't!'"tregava o báculo episcopal à

I·COl\'SI'J/I'tS: das 10 ils 12 " das 15 às IS hol'''" lcrianca de menor idade do co-

,

'Fun fitol'A��É�.h:::.lt
- Fone: 1.41. Ir�. o' pequeno tinha, assim, �

_.
" =:-i •

I direito de governar o clero ate I

'�� DR./ ROLDÃO CONSONI !ao. ofício do dia seguinte, de-I
CH )r:fIA GJjjHAL _ AI/!' ClIU;RGIA _ MOLéSTIAS DE SEl\T10!B,S _ 1'.'lRTOS P,OIS_ do gual :lSS�ml.a, �a pro- í

9q�Jado peja Facu!c:a'e de i\[edicina ela Uníversídade de 8;;0 Paulo, onde foi 'I cissao, todas as insigmas do
A.r "te IJ{)" vários rulOsdo &!rYIçO CLníI gico do Prof. Alip io Correja :'\eLO,

a 'c b' " it, o ...

ul'gla do estômago e z ias bíl iares, intestinos delgado p 'nosso, r tróíde. rms. I
1 e ISpO par a VISI ar as 19l e-

pr,.�tala, bex íqa, útero, ov-ios e trompas varícor-ele, hídr-ocele, var-izes e hérnia l'as. O menino imitava pel'fei-
CONSUL'f'AS: ,

'

.._ .
.

,-

tt.. 2 11.8 5 horas, à RU<J<'eUope Schmidt. 21 (altos da Casa Paralso), Te!. 1.598, tamenLe O bISpo, dava bençao
RESIDtNC\: RAUJ'ÊJT'E Júnior. 179; Te!. M764 aos fiéis, tomava parte nas I

festas religiosas, etc. Entretan-I
Dr LAITRO D AURA to" éssa cerimonia dava ori-

e U 11 gem a contendas (e gracejos
Jj;speclaUsta em Doenças de Senbo-

que não condiziam com o espí-
ell.. - Vias Urinárias. 't d

-

Curso de espec!alizaçao de Glneco- 1'1 O a religiao, motivo pelo
qual foi supriInitla.

DR. ,REMIGIO
CUNICA :M�DlCA

J(oles,lq lnternel. df Senhora. _ CrI·

ança'l em Geral. COISULTORIO: Rua
"ell� Sctnnldt '_ Edifclo Amélia Neto.
Fone 11592, 9 lU 12 •

l�a.
17 har... RJIl.

.TD1:NC1Â: I Larg Ben;amin
Contltan • 3

Dr. Newto�'-d-'A-vila OR. AlIRÉLlO ROTOLO feChãmenl�-dO;�
Oper9./"�:. �- v:cis Urinarias -- Doen· Médico - Cinlrriío' - Parteiro hipódromos

'ÇQ;t.�� intestinos, réto e anUI R A lOS X
-I tnorroida.. Tratamento do Moderna e possante instalação

W h' t 30 (U 1,.1)celite amebiOnQ. de 200 MA. as mg on, . .....,

F'.ioterapia. -- Infra·vertnt:lho. )illgnóstico precoce da tuberculose! Casa Branca anunciou que es-
Conault: Vitor Meireles, 28. I lulm?nar: úleeras !iástr�cag e duo-I tá sendo planejado o fecha:..

At1Ade diarlamente à.. 11.30 hs.

"1 t�nms, enne.ef d? estom�go. afe Imento dos hinódromos 110S Es-
la,tarde. da. 16 h.o em diante 'oes das vIas blhares, rms, etc, I

'. 1:-', ,.

r- R..id: Vidal Ramos, 66. l!)liclI o Pneumo-torax 81·tificiaJ' tados Dnldos, ate a pnmelra

�pL-
Fone 1067_ Iara o tratamento da Tuberculose semana de janeiro, afim de

r '''. ANTONIO M(}NIZ
t111lmonar :- Tratamentos m�der- economizar-se operários e ma-

r n nos e efl(·.azes desta moléstIa teriais críticos. O Sl'. James
:omplf'to gabinete de Eletricidade .

,. DE ARAGÃO nl>di('lõ: Ondas cur1a, e ultra-curo I Byrnes, p_resldente da Junta
i_ _ ':.IS. Hllio!l Infra-Vermelhos e RaiO,ljc;le Produçao de Guerra, decla-
lh·..rtrta e Ortope4la. cn.tCII tj

OJ.rtIrIYll�TJtrll
Vio�eta. {nrrazoo-Terapia 1'011 que confia em que a admi-

t. )'Oru. Pano. ••'MI•.,.. •• �rllllt<:i.i'''' LO[l�ultó!'10: R�a Deodo�o, 3 :nistração dos hipódromos cum.
CO<NSULT6RIO: R. João Pin ,7 Dió- eSq1lma FelIpe Schmlrlt ',' ,', . -

.ente
du ta •• 11 horu, 11. sm:eN· Ou, h 12,hrll., fi! daA 1.4 à. t 7 brl IPll! a esta decIsao de boa von�

"" �te Alnm M, � 111. lelefQ.lu 1.41. ,'tl;l..de,
�

"

,

INSTITUTO DE DI.GNOSTICO ICUNICO
DR. DJALMA
MOELLM�NN

"ormado 1l1'Ia UnlyerB1da4 de Genebrl
Com prAtica nos hoSP1tIB europeus

Clli11ca mMlea em geral, 'edlatrIa, doen·
... do satema nenoeo, alll'eillo genito

ur!n6rlo do homem eta muIber
.....te. 'Nellloo: DR. PA'W TAVAR.II8
Cuno de R&a!oIogllI C1l1ca CODl o dt,

!Itlanoe' de Abreu CllDl�lo <S'o Pau·
kl�. EIIperlaJ lZlido em H,tlene e Sal1df
Pllhl1ca. pela Unl'l'erlldlld do Rio de Ja
lIeiro. - Gabinete de Ra) X - "::Iectro
car'IOIl'atlll cUnte. _ ietlibolllllDo b.
ea"".---Sondagem Ouodelll - Gablnet..
de n.!ot.erapla - L!lbon,órlo (le mlel'f)1

copie e análise cllnlca. - Rua FeTnando
1tilacbatlo, 8 Fane 1.1911. _ J'Jo:MAl16P'>Ua
-----------�,

'ogia ld<Jenças de SenhOl:as) com o

Profess'or MOl'aes de Barras, da Fa

culdade de Medicina de sao Paulo_

Tratamento especializado, médico �

,'irlJl'g-lco, das afecções do aparêlho
genital feminino (Utero, "ovários,

trompas, etc,) .

Cura radical rl.a� In!laU1;;ções d.05

anexos COvl'trlos. trompas), sem ope,

ração), l'ratam,"nto de torJos os dis

túrbios da meoHtruaçAo e da ester1U

dada.

Tratamento moderno da b'enol'ra

;!'Ia aguda e crônJcA, em ambos 08

sexos. por processos modernos sob

,'onITOlp endosc6pleo - iJl'"t.J'OK",opl.
- e de laboratório,

FISIOTERAPIA - DIATEILl\1IA
- INF'RA-VEIL'\fELHO

CONSUUl'AS: _ Das 10.30 àe 12

boras e dtls 2 as 15

Consultório - Rua Tlradente' U

Wone: 1-663,
ReslMnela

<SobradQ).

Rua Tlradente. 7

Representantes' de tódas as repúblicas amerzcanas esc rz ram o discurso de
abertura da Conferência das Comissões de Fomento Interamericano, pronun
ciado pelo sr , Nelsori Rockfeller, Coordenador dos Assuntos Interamericanos.

(Fóto da Inter-Americana para O ESTADO)

Cerlmônia original
-----._"'_ _._._---------

DESPERTE a BILIS
I

DO SEU flGIlO'O
E Saltara lia Cama Dlsllll�t8 PII'Il I....

Seu Hgado deve produzir diaómenfll
um litro de bílis. Se a bílis não corre li

vremente, os alimentos não são digeridOl
e apodrecem. Os gases incham ó·est&r:n..
go. Sobrevém a prisão de �-entre. VocJ
sente-se abatido e comoque envenenado.
Tudo é amargo e a vida é um martÍrio.

Uma simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, as Pílulas Carter sãa
e <ctraordinaríamente eficazes. Fazem cor

rer esse litro de bílis c você seme-se dis-

CLUBE 15 DE OUTUBRO

posto para tudo. 550 suaves c, contudo,
eS}Jccdmente indicadas para fazer a bílis
correr livremente. Peça as Pílulas Carter.
Não aceite outro produto. Preço: Cr, 5 3,00.

Fundado em 1921

Programa Social para Janeiro

c.s

30.616,60
4.626,00

35.2"4'2:&
DESPESA

Orquestra
Ordenados e comissões

Aluguel da sêde

Capitalização
Luz e telefone

941,00
739,00
600,00
120,00
116,40
90,00
72,00
50,00
15,00
33,00

2.776,40

Anúncios no • O Estado»
Previdência -- IAPe
Adeantamento a um músico
Guarda noturno

Pequenas notas

Total da despêsa
Saldo:

a diversos

N. C()mf�rciono Banco
em Caixa

3'-')616,60
1 849,60 32,466,20

Cr$3s.2'426õ

Florianópolis, em 30 de Dezembro de 194'�,
Felipe Cartleiro Francisco Althoff Artur Gervásio Pires

Presidente lO Secrt1tário ! o Tesoureiro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



os

Preços
mais modernos
Fixos

padrões de e

� J. cos(!�nh�!EI��ANN
� Escritório Técnico de Engenharia I

Clube �:It���reraCão,U LTIM A H O RA
A Projetos, Orçamentos, Administra�ão, Construção II 09C;��o�:��i:saçd� �:c�!�:��nl��;_ Londres 2 U P- PrO"gegu<>m o in ri!>, (J est-Hol' Romain Rollond� Rua Esteves Junior,. 168, - Fone 733 rária acima, deixaram mais Urna da violentas as operaçõ.$ na Fren- Com ti idde de 79 anos,

l".. FLORIAN_OPOLIS vaz, patenteada 8UO constante ope- te Ocidenta 1, onde os alemães Icm·
.

N. �, - �on\C1in Rolland not?bi
rosidade em prol de melhor cate- çaram noves e de�€.sperado).�s con- líscu ..e c:r.versolmente con;� VI

I gorização cultural do estudante tra ataques As Í!:irc;as. do \,jena"al 1'e60 ansonc . F,e"",..1 taml.> "em

I barriga·
verde. Hodqes ocupo rcm Rochaícrt. e as rIos ro rric ces fama rn n c

�O grande viaduto

lOS telefones Além das costumeiras atividades �o, �'Exército do general Pat�:::;1'i 01)tG;;� 'C: !:.,.
.. ..,i'-lobei em 11:11\.,r:l1e Orleans •

dos Círculos de Estudos, em que mrciorcm poderoso e bem aucedí do �uto,!, ate {timo instante pe I
S éCI8 ' se aubdívíde o CCC, há a registrar, ataque ao sul de Bc e toqrie, 'Ildealg de rdade, contra) h'l- ,na U no mencionada sessão, a opresen- ,1 cismo e o srno,Paris, 3 (SIF) --

Anuncla-, tação de trabalhos da pr6pda 10- Moscou 2·U p- A cruenta ba *
•

.�se o restabe��c�mento do, via- Estocolmo, (Via Aérea) _ vra pelos s6cics Protásio Leal Fi talha pela posse d,e Budo peste está tondres.�,P- .:!:litler falo ao
duto ferrovlarH:? de. Orlean�,: De acôrdo com um relatório lho, João Alfredo Medeiros Vieira, a perito de terminar, As tropas, seu povo �CaSl(lC da e n

í "da
,

t O fo concluí Cláudio Valente Ferreira e José soviéticas cposso r-am se de cerca de

I
do novo miEazendo Q pra." .ssa�uJa reco_ns ruça 1

• -I' recentemente publicado pela Medeiros Vieira, O C, de E, de 300 quarteirões e já lutam no co. de que a Inanha desb<'11 aráa.a doze dias antes da data pre- 'Admínístracão Sueca de Tele- F'l f' d b t t "0 C - d '1 d A d I' d' r1 asa la e a eu o ema" an - roçco o ci no e, pesar o errcc r

105
a la 011 ri energloos C, ora-

:vista., �m t�abalho ,conSiderá-lfones e Telégrafos, o �úmero tenáric de Niatzsche», niçada reaist êncio. nazista, diz a ataque!$, d.te "ano de 1 s.

I�� e Ininterrupto fOI d�sel!vol-Jtotal de telefones do pais au- A 38u tertúlia efetuar-se-á às emissora desta cidade que o sua

V�(lO, Repa�am-se as ul�lmas mentou, durante 1944, de....
19.30 hora .. de hoje, queda é questão de horas.

J
Londr-es ,.p. Os matut.i., �� ...

VIgas na noite de 17 para. 18j' 56,000 num total de 1.071.000, >I« con:.entandodiscurso do "Fue_h. \
d�� dezembro, a 18 a com,umca- correspondendo a 167 por.... FRACOS • Atenas, 2 ,U,P- Anuncia'se que �e; ,onunc tque o ,masmd� It:aot t tIl AN�MICOS' os tropas do «Elas» concordaram o,.ou tpessoa'l 'e, Pdolsdse

IS

,lhn•ç� es. a�a pron a e a InS � �- 1.000 habitantes, comparado I . � g'.l1a nern (o rUI o a agu. a.
cao eletnca a 19 A destruicâo t TOMEM e rn estabe ecer negoclOçoes paraI 'I 'f 'f'�-A,

'
�

, 'com 160 no ano preceden e,
, pôr fim à luta civil. enviando uma

s o nre a gra·" onogra ico-

cesse vladuto era um dos se- Em Estocolmo o número de Vin�o Creosotaúe De'egação que já entrou em con
� ,

';'
,rios problemas frances�s, Com telefones era de 462 por 1.000 "SILVEIRA"

tato com ° general Scohie. J.Jondres, p- Os aei'odrornos
4:80 metros de compnmento t t 445 1942 ".'

norte amerils na França, Bêl·'

, habitan es con ra em gicc e Holo foram atacados pore�a O pont? principal ,�e liga- em 1943. À automatização do.
. Gr.nd. Tónico Londres 2 -U,P- O general Chi 250 aviões dc._a nazistas, numa�

t"d d ong Kai Check nu mensagem de '

çao com o as as reglO,�s o S··I'stema telefoAnl',co contl'nuou /. operaçQo cclerada Q mais via.
, ano novo dirigida ao povo chinês

ce.ntro e _9-0 sudoeste, Ja qu.e até onde permitiu o suprimen- C.-nemas DTometeu adotar e promulgar umu
lenta nestesimos três anos, A-

d t bl d I I
bateram se :tparelhos inimigos,aU1 a es ao oquea os os po -

to de material, e muitas novas! Constituição antes do fim da guer'
que vOQvam>aixa altura.tos de Bordeaux e Bayonne. estações inteiramente automá- ODEON ra, ao invés de um ano após ao

As 0l?r.a�, termiI_lad�s, agora, 'ticas fOl:am terminadas, No A's 7.45, em ultimas exibi- término da meilma.

permltIl'aO a� pn�eIr�s remes- fim de 1944, 54,7 por cento de ções: cO Vale do �ol>, e ,«O
.'las de madeIra as mmas de !todos os telefones estavam lí- Homem de Aço», alem do ClOe
carvão, gados à rede automática. A Jornal Brasileiro. Imp, 14 anos

renda líquida da Administra- Preços: 2,00 e 1,00.
ção de Telefones e Telégrafos
para 1944 atingiu 50 milhões IMPERIAL

'"

de corôas, o que significa 5,6 A's 745, o soberbo e iocom» Atenas, 2 - D,P. Doill terço!! da

milhões de corôas mais do que parável fJlme -Eram 5 irmãos", cidadé de Atenas estão em poder
no ano precedente, além do «Esporte em Marcha, das Forças hrit�,nica�: as quai; ,já.

.

I "F ..
I t' 14 c:itpulsaram os Elas do Estadlo

e dó Jorna ox, mp. a e I <1'
-----------�........

P 3 f) Washingto�.' f.U P']'-Pa�anos, reços:, ,00 e ü,oo,
I Atenas, 2 .U,P, 'romou posse cn.

p
O PRECEITO DO DIA I Q-

.........._-_....w..........

--..d
...._...

--;; I

t�rn da função de Re�ente da �ré ��c:;:;;s��m�roerr:ad:: r�
, , uem ner eu ç CIO, nomeado pelo Rei, o arcebiSpo A'A saude �sicQ da. �ri,ançCl mt;r�ce F • ortodoxo desta cidade, Doma,ddnos, que os nipo� tiveram, en

tôda atençClo dOIi med1cos e hlgle· I 1 l' .
destruidos I n'OlIios e cel

'M' I t Foram achadds, num e[]ve o o (lua prometeu reo Izar um go 10000 '-es"nlstas, a. cumpre lIe ar, am·
.

( 'vêrno sem cares - políticas e por
. aVIo

\bém, pela sua saúde mental, para oe, duas fotograhas retratos) e
i 't d 't' P ,-

que leu desenvolvimento corporal depositadas nossa redação, md,e OSt JUbs,.os e. emocr,at;cCol'os'comeo-, Roma. 2 WJ-Benito J.\
h .

.

em
lU om e.TI um armla 1,

1" "D "d'"le faço armonlOlamente oom o d' ,_ 'd: '1 I mi, ex' ue- lnglu uma

intelectual e o moral. A8 anedotas e pIadas aparen- coln lpoodln lsPbe1nsave a quo quer
sogem aos Hanos, pedin

1 1 d 1
' 50 uçao o pro ema greao, _ I ld dProcure ze ar pe o e,senvo IIlmen I temente Ingênua8 8ão grandell '.

-

coope_raçuo 61 a e para c

to mental de seu hlho, edu�an-l arma!! de desagregação manê- Paris 2 -U P Faleceu ante ontem ;:;le��e�_:__ ,.(,)4;.
do·o segundo as normas da higiene .." ",0111
mental. SNES. Jadafll peja - "QUlnt.a.Mlun�_,_�z:r:�éze��.�, Departo���da YOll.- LOJA DAS C�.cno
----

Os tecidos adq�. tf
PA R A F E R I DA 5, ja das Casem!ras,lc��

Mafra, 8-A, tem q.\de (

a qualidade e a.lt taro
--------------�, Re

Au�Omó\feis/l--.
Vendem-se U)i"

1934 e um r;}'·
. 929, funcll"llanà.
para esta Ré'daç

, 'C '_rela
('Clmo\'elS hevroJe�a..

\NSUJ
,ente

�

o 1E� Iti1l (([( <I]) I
I

I
..... __ !�.�.ri���p��IS __ �_�� .. �an�!_r:��_�� __ .!��� ._---_._ !
;'"

. I' r!Em memória do !ti gas exp oue.; I,omte. dJQrves !
Londres, 3 (1. H.) -- Intor-] Paris, 3 (SIF) --- A Côrte de'

niam de EST_ocolmo q ue �11uit.as I f�o�ra do Ministério da Ma-I
(';1:";1.5 na cidade de Haia, ro-irmna recebeu o nome do Co- i

rum 'destruic1as por explosões, imandante d'Estienne d'Orves I

rei) vocadas pelo gás, qUE' está um dos grandes heróis da Re
se udo atualmente empregado sístência, abatido pelas balas
eru snbstitutção do produto alemãs no início da ocupa
normal. }iJm conseqüência, os ção. O Ministro da Marinha
jornais da zuna ocupada da presidiu a cerimônia, que foi

Holanda repetem as prtmitivas
'

especialmente, c o,m o v e n t é,
ad\ errências de que o gás' saudando a gloriosa memória
atualmen te empregado oferece do desaparecido e relembrou
gra,nrlc perigo, proibindo-se o: seu elevado ideal, O Almirante
seu n80, exceto para certas in-I d'Arenlieu entregou à Sra,
dústrias que possuem Iustala-ÍRégníer, irmã-de d'Estienne \1'

ções apropriadas, O serviço de'Orves insígnia da Ordem d,a
bondes foi quásí totalmente iLibertaçã� e traço� a magn�
suprimido, informa o mesmo jfica carreira de bnlhante ofí-

jornal. lcial.

Envernizadores
Precisa-se de 2 ou 3, no

Fábrica de M6veis «11 Mo.
doalor», ruo. Trajano, 15.

V .• 14
""' _ ......,.. _

nITZ Hoje, 3"'-feira, às
K 17 e 19,30 horas

Senões das moços
Gene 'l'íerney, Vitor Mature e Wal

ter Huston em:

'l'ENS}{O EM SHANGAI
Shangai.., A cidade dos misteriol
onde tudo p6de acontecer ... e acon·
tece! As mulheres sao fracas ". e

oa homens maus e egoistas qUàndo
jogados no caldeirao do vicio de

Sangai
No programa; Comp. Nac, -- DrB

Impr6prio até 14 anos

Preços Cr$ 2,20, l,tlO e 1,10

voile tecidos , -

prepnos
�

para 1
Côrs I

Fôrças francesas e norte-americanas marcham entre grandes Fls s
sieneee reunidos diante da Prefeitura da capital irencee .

(Fóto da Inter-Americana para O ESTADO),

de p e t i-

Moscou, 2f'�: O novo govêrno
p!'ovisório húro declarou que,..

ra à Alerntm
•

Londres, a.p-
Hitler estrerr�, novarnente, pe"
10. décima v�nsecutivQ. quando,
no último

.

do ano de. I�A'
grandes fOrlões de "Mósqlt
bombordaora;�n5taloções rrI
res, inclusiveHim.

'I<

•

Atenas, 2 ·U p. O sr. Papandré-
ous, até há pouco chefe do govêrnoi
declarou não querer tomar parte
no go�êrno do arcebispo Damaski
nos,

IltOXY Hoje, 3a-feira às
K 19.30 horas

Co10Slal Programa
l' Nacional -- DFB
2' Ronald Ruggan IS Olympe BradnG

em:

ESQUADRILHA INTERNACIONAL
3' Mi.cha Auer e Dennis O'Keefe

Iem; DISFARCE DE UM IMPOSTOR
Impr6pri" até 14 anol

Prflço únÍl:;Q Cr$ 2.00,

ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A 5,
ESPINHAS, ETC.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


