
�J()SCOL -l (C, P,) .-- llil'isúl'S d(' [nfa'nlm'ia f' t)JIl<lU('" na:l.isL:, lnn
('>11':1111 IlOVO r violento ataque contr-a as l i nhus russas a ,Ilflr()('�,tc' de Hu

�jaTWStl', tpulando socorrr-r os ei x istas cercados na cupilllJ. De j\!l1'J11111:1,
'i,� krns. no nor h- .de Budapeste. os ah-mãcs invcsl irrun ('(ln) verdarh-ir»

'1'tlrr)l', sendo que !' ataqur mais viuleuto parece ler sido \"cl'ifiral!n .(1:1

lJanhii de ontem, il11 estreita J['cl1k dn ún'a d�' 'I'o vurus. lS ]OIlS, ;1 xurk-s
h' de K"llltll'ino, X:) l,ll'inwirn :u\'es·lida lllgllluas J.lolllüs de hIH<,':l al('miis
(Ollsegllil':,m rOllll)('i <,� ji-nbrl5 l'usS:t�, ;}Lts S(··WJl1ctn " ['(!!1)ulli(:ado n[i,

('ial foralll em srguk!a diminadas .]ll la ar1ilharia s()\·iéti<'.[I, Crlll<tiJ1ua
n

;'HI:I<':S:�"':: . ''';" , :�
n

::';"_''':,::'�:n,: ::,:',',;":m,:',�",", in" ",.". j"" IhJ!cnsifica!]o. Os I'ussns pl'OClalllaranJ �lla inlençii() de 1!:lU !l'II' llIais

Iquartel:;'[) inimigo, Os próprios drcn·I"" ofici<lis admill'llI qlle' a lllta eS

lú mais ,m(�['tífel'a c.: que as l;aixas súo I1Jaion's que Illlnl',1, 'l'WHlilC'S c

i:-IÍantul'ia aJel11<ls lan�'.Ara1ll dl'ins 'l'OntJ'H-H-ta(llleS, IlllllJa inúl iI lelltati- f

"a (h- expulsar os russos. da eapi,tal. Sl'g11l1cto .:1 ddio dc' Berlim, os eO>lll

hates mais Jerozcs tra\'::JtJ"se .)lO distrito elo Var-Val', (fUl' é :l principa-l
lWn<l comcrdal ri" h:lÍl'l'() de. Buda, Os russos eslúo nestc nJOllH'uto :oiS

saltando o paláeio )'eal que dCI[Jlina o Danllhi.u,

Tentando escapar ao aniquilamento I Vin�e divisões
"08"0l', " (o. P.) - As .i',,·ças alemãs cercadas em "J n��s�asTerceiro Exército

dapesu- _. calculadas em ecn>� de 80'(�OO h omens, - lançaram- !norte-americano, 4 (D, P,) _

se ao contra-ataque, numa va .te'lülitt"\'a para esc'::llJltl' ao a111-; Revelou-se que estão operando
quilame-nto.. I atualmente, na zona de írrup-

.'
,

,.

.' I ção belga-luxemburguesa, isto
:v[()SCOr, 4 (U, .p:) -- Segulldo despachos ela. 1�n�nte, no .é, onue se verificou o primeiro Do sr, dr. [oel Presídio, Chefe do Serviço de Itnpren-

setor de Korna rno, a J 7 krns. ,;e, Budapeste, os alemães logra- ataque de von Rundstedt, vin- sa do Interior, recebeu o nosso diretor o seguinte telegre
ram atravessar as Iínlias sovíéttcaa em varres pontos, Nossas.te divisões alemãs. Metade de ma: "Enviamos aos prezados confrades dêsse jornal votos
tropas, porém, eHminal'am o perigo e mamtêm-sc firmes em iseus efetivos é composta de de Boas Festas e Feliz Ano Novo, (a) JOEL PRESIDIa,
todos os pontos.

* I granadeiros blindados, c.:::�:':!:''';:'_,:�...�;..!.:::.!r:.:s:...:''�:!.::.:..::;_........... _

�a:;�:rr,;���::����;���r�L�sc�:'d:��t� v��u:�:z:,�;.�:, �t;·.��,� I Conu ra çamento I
N�,�" (� X.)������,��c",��",e�'�'�:'1��':

1ft
,lJ�il':1 rotif icur certas informações que vêm figurando nos noticiários da.O Brasil, (JUP, há pouco mais

de 2 anos, Il"l'{'t'ia p r êsa fácil hnpri-nsa a respeito do hacalháu J'c('('nt('t1lcn!c chegado ao porto do Rio
aos do ""ixo'·. deu ao mundo, de Janeiro c, possivehuentc. outros portos. brnsllciros. () bacalhau em
no instante mais d ifi ci l para to
dos o� P()"()�, -ulcne deruunst ra
í,ão de vi ia l idn dc moral, apresen
t an d o-se unido (' coêso diante
do inimigo, A sanha totalitária,
IlPm me"mo ('om as tocaias mil

rítima� c as traf):l.r:l!ó da ({uinta·
coluna conseguiu'�nfraqtlecer (J

itnimo da �lação, l-{ah'anizado pe,
III segurança lúcida da atitude
do chefe do g-oyhno, "No instau- PAUiS, � (l'. P.) -, () T{,l'cC'iro Exército norte-americano submete
II' mais uNlm<Ítico da história 'demojid()l'l'S alat[l1e.� �: (,llnha introduzida pelos nazistas na ZOl1:11 drmoóerna do Bra,jJ. () jJre:sidente
Getúlio Varg'a,; VIU confirmarem- \liehulllps, oito killS. a nO!'fles!,' de Bas{ogn{'. Ao mesmo tempo, a arti-

I t'a' "" <'ua<' I)re 'J' o-e� I,;,;.tria
JlOrte-alllt'rira:nH despe:la ·tonl'Jadas de eXI)!osiyos sôbre as linhas,H pe lOS tU ..; u S " '''; v s ",

manife�jada", IHlUCOS anos antes, all'màs na· zona til' Arflennes, nJld(' foi ITHlior U penetração na·zis:ta ('111 sua
ao elltoUraçar dI' medidas carac-

I
o!'ensÍ\'a ,pf'lu terrHúrio lJelga, A ;pmpúsilo, hú i'nrlkios dr ([UC Eisenhoterizadamente hrasileiras a <lefe-
\\'PI' es�ú pres,l('s a (lPSl',llCH. rlear �l]Int art :1([ue de grandes propor".<ieSJ cont.ra�a do nos�o p�trimÔllio material

_

.

'

e moral. Uma das expressões do () bolsar> nazIsta na Belglca. �() Ijegundo "front" )'C'centemNlte ahel'to
congTuçamentn, que marcou aS pl'los alellliics -- do Sane até o Henp - !'l'conhece n alto eonwndo alia
aJteraçõfOs mais aparentes do do (fUe' a ]J1'l'ssào 111imiga eonrtinuHi for[r, Os norte-al11e'rica'nos fOI''lllH
que reais da fisionomia política
do Brasil, fui I) perfeito pntendi- ohrigados a rctirar-se da porção de território alr111ào que dominavam,
menlo e d. inquebrantável soli- uma cabl'l'rira dc ponte a 8 kms, de largura pOl' 5 de profundidade. Dei
dariedade de tôdas as classes ao XlIH!O (l lerritório :-:lelllão, () Sétimo Exél'cito ocupou novas posições
primeiro ma!l:i,lrado da :N1H:à I, atl'ús rio rio Lautcrn, exatal1lente ao sul da fl'[}llll-ira do Palatinado. Ou.-Com') e-\prl'�';:;o dê::;se:;; fenli-

RIO, :� (A, N.) _. Pelü ministro da Guerra foi recebido, Oll- mentos ('olcti\o;;, aR classes ar.
tnt i.nfol'lllllç,lo do cOlllr::ndo aliado, dada com 48 horas de atrazo, acr<,s-

tem, o seguinte telegrama do general ?llasoarenhas de Mora.is, madas ... que em 1l0�SO meio (l.JI1bll':l qu", naql1e'la ocasiüo, jú tinham sido eonstatados s.eis ataques
{,lUt. ela F. E. B,: "Tenho sido informado das ca-mpa.nhas popu- representam legitimamente (� itlemães ú linha do rio Blies. na wlla de San:eg{"lllines, Fi,l1aJm{'nt�, os

•

f
.

'd I
.. povo em armas. '- homenageiam '�(('rll111nieos ntl':l.\'cssaram o Blil's, nUIll ponto dneo kms. a oestc de Sar-lares qUE' estao s'&ndo eitas 6'111 dlvorsas CI. ac es para aqUlsl- todos os anos no dia de São Sil--

d I t' 1 d"
"

S la lV'u'e'n 1'(',"·emines.·{'ao e roupa,!; (es 111a( as �l'OS expe lC'lO Ilianos, "er COI e 1, -

"estl'e, o president(' Getúlio Var- "

t€ dar conheoimeI1<to à pop1llação que nossos soldados têm 1'€)- gas, Este ano, mai� do que nos ----------------�----

c('bidD roupas de lã (' artigos llflce6sário3 para enfrf'ntar () in-! outros, por isso ([ue o Brasil. pe- I Deu o nome de ua.-s papel, , "" 1 d od la sua Marinha, [>elo seu Ex{r- D. Pedro Segundo 1-"
\-el'n<O ·rigoroso da Italia, Os qUt' .ia loram arreeac a (JS P . e�

I cito e pela �ua Aeronáutica. se r '
,

riam 1'e.-ert",1' em ben·efÍ.cio das famílias dos expedidonál'lu!;". acha empenhado em rudes ações a um cavalo do ",anada

fechou-se a Escola do Realengo I, ��p��:�'l(�' (�f:a��i:i!�:�t��g�li�:�� Rio (V. A,) - Ao ministro Rio 4 (A N). - A embaixa
(',ue, ag·ora. como u() inícl'o dos I Bari'os Barreto presidente do

d d' C
.

,". "

-

I
'

'
. a o anada dlstnbUlu umatormeutosos dias que () "eixo" Tn�unal �e. �egul'ança.,. fOI
nota por intermédio da AN,trouxe an mundo, () Brasil per- enVIado o segumte telegramaRIO, � (A, N.) -- �Jl1<"('rra.lll-s(, hoje pela ma,llhã a,s ativi-I !11<>neee unido e confiante na i . .

, segundo a qual as empresas
(1ad��!'; do vfllho +> tl'adj(·j()lUt.l templo d(' f'nSilllO miHta!', que era a<:àll do ,;eu di!'igentf' supremo, !1�:1' ����e�!�oc�n���� d:Y!" P�� .iornalí�ticas brasil�iras podem
u ES('ola cio R(>a,llPl:�), ondf' f�htudarani {--'

sl� fOlrma,r�m djvt:�rs:as ,I ���',t�. (�, 1�� �l,)� melhores ad-
'dro Segundo a um cavalo de esperaI um agradavel aumeu-

gÜl'3.ÇÔPS de bras.1 elros que h'Ojc Sen'f'lll d�t lC'm: a,n1eill"Lf' ao I'....xer- I corridas: "Apelando espírito I �o nos embarques de, papel de
dto, df'fendéudo a n,üf>sa pátria. de-nt t·o e fora de nOSgaR fron� ----.---,�-.- 'brasilidade Vossencia pedimos l�nprensa �aquele paIS, a par-·
feiras, Ant0!,; dI:! pa,rtida <lo� çadf>le,g, () 001"()llul AUg11:;tO fia

IV 1 d S 'se'a chamado e reslx)llsabili- tu' do 2° tnm�stre de 1945. Se ..

('unha DUCjtH' Estrada, que ('omandava àquele Pi'1talwleeimeJ1Jto, a e o arre Ilza�o perante esse Egregio Tri- gundo a ,!efenda nota, embora
leu "ibrantp OTrlem do dia (h' def'pt�djda, falando, também, d(;),� I Paris, 3 tU, P,) ._ O comu- bunal, cidadão possivelmente

a pr?d-uçao de ?ape� canadense
l,ois, aos Sf'U� e()l11panhpiros, numa verda.de,i.l"a homenagem a nicado de hoje assinala maior: nazista Adolfo Schmaltz, re-

contmue a seI m�l�o e�cassa,
:1'iscola '()n�ie Jllgressou,

�

o cadetE' WaltAJ' .:vlf'rmu�le�. m��p �to atividade alemã no vale do! sidente Santa Catarina, vis-I�� emba�que� adICIOnaIS se�
P'ovo(:ou ll]t:�l1f.la nl1loçao em ,todos quantos aSslstll'am a. ele. Sarre, Ha saliente alemã dos to ter dado nome venerando

rao de ate mil toneladas paI
}Jl'il1('ipalmente no lllOll1eiljto ·em qlle os, eaíletes se desp<>diral11 ArdennEs, os aliados consegui-I D, Pedro Segundo, a um cava-

mês,
(�o s'elt comandal1te, coro}l'e,l D�(jlle, Est!la.da., ,of-e1"eef)llclo-lhe, ,ram sà,mente alguns pl'ogres-Ilo, ReferidO. cavalo acha-se ins- J---.-------,----(omo lembranç.a, um, arbstJe'Ü album, Humrundo p�ra a oom- I

sos além de repelirem numero- crito quinto pareo Jockey Clu� U aamen Ollosiçi!o que ,os ('onduz�lI a H.ef\endü. os cf11clE'tes, �e'Po'ls de entoar,sos contra-ataques nazistas, be, Esse teuto incide crime Rio �2 (A, N.) _ O Tribunal
() Hino Naewnal, de-sfllaram, cu,ntando a Cançao <la l<]scola. IA nordés.te de Bastogne. foi iprocul'ando achincalhar me- de Segurança Nacional mar-

·

d' Ch--hall'
'atingida a estrada de ferro, 5 máfia sagrada e respeitosalcou para hoje o julgamento

O humorismo e ure I .kms, al�m da cidade, A su�és- grand� vulto noss� hist9ria. dos réus Silvio Petrani Barata
, te de Bltc,h, os nOl'te-amenca- AtenCIosas saudaçoes, Jose B. e outros diretores incorporaI
nos -tiveram inicialmente de Salgado de Oliveira, Cronge dores e agentes da "Indústria

LONDRJDS, (via a6rea) - ClHll'chill, elll l'eSllosta a boa"' ceder algun,1 terreno ante uma Santerre Guimarães, respecti- Metalúrgica Nacional Socieda
tCYí, qt1l' (�01'rl'ra11l no:; Es.tl:ldos Unidofl diZf'1Hl0 que "o prill1ei1'o 'série de contra-ataques apoia- vamente residentes rua D, Ma- de Anônima", com sede � S.
ministro 1J1'itànko ha·via mm'rido d(� 11lll ,aLaqnt-' clp cOI'ação", \

dos por tanques; mas, em se- ria 102, casa III, Distrito Fe- Paulo e filiais em várias cida
üedal'ou: H1<]111 r.espoata a ü;so, !'lÓ pos�o diz_el', .repe'tindo as pa-:guida, conseguiram ob!er

.

ou d��'al, e rua Barros 297, Nite- ?es do_país, e d�nunciados porlavras de Mark Twah.l: "(l$l!;lM:i notíclas sao n'll\tto exa.g€nl,� I pelo menos entravaI' todas as 1'01, Jorge Vosconcelos, rua mfraçoes da le� d� Sociedade
.p.Q,j,3" • • • l ü).vp.�tiq?-s iyimigall, Alegrete, 17, D�strito FeQ�l'al", aflÔnip.1�,

.

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

Ano XXX

LO:\'DIH�S, 'I (I.'. P.) -- U "Timcs ". .trurlicioual- úrgüo da imprensa
.!Jrit{\nÍl':t, dirige U1I1 upêlo aos Estados L'nirlos, no sentido de que sejam
definidos os I'l1ll10S l' sua puliticn cxtcrior. EII1 extenso artigo de fundo,
Hssel'era () "Times que existe UIU dl'clllo vicioso 'no campo da politica
internuciouul, gcrudo por Ialsas interpretações. que cumpr-e esclarecer
I�l' uma \('Z por lórlns. "J:; preciso - diz o "Times" - que o Congresso
['()I'lp-:llllPI'ic,"l1() def'inu SlU1S intcnçóes. afastrundo quaisquer dúvidas
quanto ;'\ tl'ansC'('dell{(' participaçâo que está reservada aos Estados tini
dllS nos 'l1l'gócins mundiais, Xada podetia contr ihuir melhor ii política

I f coustruüvn .10 futuro. de que uma clara. indicaçáo «los pontos dr vistaFlorianópolis '-- Quinta·feira, 4 de Janeiro de 1945 N. 9286 n:>l'te':lllll'I'ir'anos sobre n estahelecimr-nto c manutenção da paz e da se

._ ••••__ •
o - • ,, • • • ._ • • gnr:tnç,l iutt-ruaeionuis ". () artigo em questão está elll dúvida inspirado

,1]\,1; '11);1)'rl1tl' atitude ,dc' expectativa axsumirla pelo Depnrtaniento de Es
.

tudo, r-m f�IC(' de palpitantes acontecimentos interuaclonals ultimamente
vcrif'i cadns. "I� UI1l" das múlt iplas Iormas de isolacionismo - afirma
li "Tilln's" - quo ainda, sr conserva viva na mentalidade nm-lc-arneri
c a'n a" .

o
ftpêlo do TIMES aos EE. Unidos

o 11..\.18 ANTWO DL\HW D.E SAX'I'A. CATA1UXA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
_---- ..---_....-�- _. h ••__ � • •

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

Telegrama de Boas-Festas

qucstà« ,mio é dl! or igem canadense. Embora o govêrno do Canadá tenha
cstabeleciclo uma cola para o mercado !brasileiro, nenhuma partida de
baculháu ,cHn:ldéns.c foi até () momento embarcada para o Brasil e atlgum
tempo ain.da d<'cOI'I'('T'á até a' C'!wgad:l do peixe canadense nesta praça.

Despejando toneladas de explOSivos

Nossos soldados têm de tudo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o eSTADO Quint.·lelra, 4 de Janeiro de t945

----_ •._--_._--

ITerremotos «por açao humana»
I Washington, 3 (U. P.) - de explosivos e tantos homens
. Sandor Klein - Sabe-se agora I e navios, que significaria exí

Ique o plano para arruinar os gir quásí o absurdo, principal
[centros de indústria

japone-,mente porque. a tarefa ,teria
i sa, mediante terremotos pro- de ser cumprida em aguas
ivocados por ação humana foi muito próximas do Japão.
[objeto de estudos, mas nunca I Também cumpre assinalar
: tentado pelas autoridades mi-, que, a despeito de tudo, o es
litares científicas dos Estados j f'ôrco poderia tornar-se ímpro
Unidos em dias subsquentes ao : fícuo. Por estas razões, nos

ataque a Pearl Harbour. O pla- [dias em que as naves e ho
no visava a explosão de milhões mens bem como o tempo são

l.intrOdUZida
no mar, nas pro-: escassos, o plano foi arquiva

I ximidades das ilhas japone- : do. Por ocasião do grande ter-Serviço de trandusdo de .anque. Vacinação anti'diftérica I 'A

1 d(CRUPE) com próva de Schick. sas, -em certos pontos ."nevrál- I remoto japonês (e 7 �e e-
Análises químicas de : Farinhas, bebídoa, �afé, mel. águas po t.d- gicos". Isso jaJ?aís iOI. ad�ta- zernbro. houv,e quem a�ll'mas ..

veis e para usos indulitriais (fecularw.•• cervejaria.). do, mas, também nao ínteíra- se que o fenômeno fol pro-

��������������������_�'�"��'''''�q�&�A�.�-����� mente abandonado. Os cíen- duto puro e simples do enge--;: tístas declararam que o plano nho humano, mas as altas au-
I Ga', rV�etana [em teoria pode-se tornar uma toridades não tiveram dií'icul-

'I
\ 1. 1 realidade palpável. No entan- dade em afirmar que o terre-

, Londres, 3 (B. N. S.) O to frizaram que o "terremo- 'moto que assolou o Japao foi

D·lssolv·ldo 'gás Metar:a, ou gás dos pân- :to" exigiria tamanha carga natural.
tanas, esta sendo agora pro-'

_. _ ,.. 'IP
, .duzido pelos cientistas íngle-.

Ropl·damenfe Ises. como, .um com�)Ustivel u-:

Iqmdü capaz de' acionar moto-!
res terrestres e aéreos. Narra!

Os ataques desesl"crallores
e violemos da

10 "Daily Telegraph" desta ca-'asma e bronquite envenenam o ol'gaDlsmoj •
• "'.

.minam a energia, arruinarn a saúde e de- pital que as expenenclas le- :

hilitam o coração. Em .� minutos. Mendaco" d f ít "I
.

I �
nova tórmuta médíca, coiueca 8 Circular

I
va as a e ei o no mperra

no sangue, dominanú,
o rapldamente o, ata- College" de Londres e que ob-ques. Desde o primeiro dia começa li desa-

.
, .

parecer a dificuldade em respirar e volta tiveram os melhores êxitos
n SOIlO reparado!'. Tudo o que se Iaz ue-

I < t· D", et d
'

cessarío e tomar 2 pastilhas ele Mendaco a ln",uam Ulna 't" apa emons-
ás rereicões e lícará completamente livre tratíva de que o novo combus-tia asma ou nrouquíte. A acao é mUito. ,ilúll,gara é .pre.sidida pelo ministro rapida mesmo que se trate de casos rebel- tivel dara aos motores potên-'1 F· te" , Io .

• a: .x.. , des e antigos. Mendaco tem tido tunto .

índ
.

lt d,(J ."X J 101 I Ü 11Ino 6{)\CJ no pi 0- exilo que se oferece com a gnrallti�l de Cla aIn a n1als a a o que a

"i'>">l'.iO.
SI' . Jarros

(�iOen-.(liOV. ,\Ia.s·l·o.araopaci.entel'eSPi1.açã�Hvre
e facllra- fornecida pela gaso,lina Além

,_ '. pidamente e completo !l11l'1O do sorrimento
. .'" ha í alha d'e Budapest. IIUl' se vai da asma em poucos dias. Pe\'�. Mandaco, dISSO O combustível de que se

.. - , '("'1. " 1 ' '. ",. hoje mesmo. em qualquer rarmáela. A IlOSStl
t t' "

,
.. .o.nv fi C rn (I em urna {as uiars t et n- garantia e li sua maior proteção. ra a sera extl elnan1ente bar a-
les des!:t guerra. ainda pro!l1rle seu-

M d A"alla com to desde que quantidades su
silci'l,n.ai� 'lam'(:'s de IlllrroJ' e devas- en a eo a ".ma. bstanciais do Metana se con
laçüo. \1ctade da capital jú está ('Olll Agora tambem a Cf $ 10,00 lêem nos esgotos. Em várias
'lS rnssus. ,sentiu que a palie de Bn-

. rêdes de esgotos das modernas Id�l Hl foi ;pl'a:ticamcntc varrida dI' -- cidades é êste próprio gás que:11elll:1s, A. 'quasi totalidade da guar- Ifornece a fôrça para acionar
niçào alrll1ii. calculada em oijenta i Dr. Guerreiro da ,os respectivos maquinismos.
mj J llOlllens, entrill('hcirou-.�e 110S � I Um ônibus de passageiros já
p;ntlJldes 'f'difícios e fortificações de Fonseca .

percorreu mais de 10.000 mi-
.l'psll" Estcs fj'lhos de Hitler, que Ilhas alimentado pelo combus-
H'peliram o uHimatnm de rendição MÉDICO

f I
tível extraído do gás Metana,

�,'��assi'l1aIldo os dois emissários 1'US- Avisa a seus clientes e cujo pêso, aliás, ultrapassa em

��'s_ .

estito ell1pcnlH�'dos nUl1l� ,res!'S-1 amigos de Sto. Amaro I, i ,pouco mais de metade o da ga-
ICIleUl lotai, que !!lao passara a lllS- e Palhoça que reiniciará ! Isolina.
túria. pur certo, como lima epopéia a clínica em janeiro de

II'
-------

gl'rrnàil1ica. Sed, antes, outra negra I 1945 e fixará residência Dois espiões
página do sadismo nazista; do sa- em Sto. Amaro. alemães
di:;wn de 80 mil búrharos fanatiza- Nova Iorque, :5 (U. P.) - Ao
du:,;. que. sacrifican.do MJa vida imi- revelar hoje a prisão de doís

�;:(�t�:C;;�fi����d�::7!émea dl�e����a���; NOVOS e !���õ�S �::i:t�� e,:�_�fe�',I��,� II j.
.

Ed d H 'Il__1!Ii.-1II ·.1Il7E7 1 Il1IW__Il!ilIIII_� _illll1g:ó\il'Os. q11e' i'tliC lelll Hl.JC a que ! gar ooveI' declal'ou-se'
[oi a mais formosa capital do Du- USADOS certo de que estes tinham de-I
lli·lhin. isembarcado sós, não havendo 1
:\lc,seon. 3 (C. P.) - X:1o podell- COMPRA e loutros agentes com êles, A I

dr. elllpr<.'gar a fundo sua artilharia, VENDE imissão dos dois era fazer ca-!
(',,'1\l'a as pl)siçüe's alemãs de Peste, .• imaradagem com membros das i
os l'uoss(,s recuaram seus canhões de ldl!.n;a. por· jfôrcas armadas norte-america- i.tugue., espa· I

o I
grosso calibre e os morteiros para nhol, francês, Inas, para colher todas as in-!
L) ex1l'riul' da zon� _llletropolitalllia. inglês, etc. iformações possíveis. Entretan-!Dr.�sa' l'xtremu declsao do alto co··

R p' R 1"- A
- - 'ltO nõo tI'nham al'nda tenta- I

" ' .
"

_ ., ".
omance. oeSla. e Iglao,. Vlaçao, I

,....
. " In�,:J:d() 11lSS:I, deduz se q.ll� :lS 50 Matemática, Física, Química,. Ge�. I do transmltlr quaIsquer men- I

\ I.ehcos e51'ao prestes a �l1lClar o logia, Mineralogia, Engenh�rla �l. !
sagens. Ambos os agentes pres- l

canhoneio tQlal dai ZOIna de Peste, "n, militar e naval, Carpmtar�a, i taram depoimentos comple- I
(J'l(jó J"�SI·,·t(> '} "llal'llJ'ça-o ·t"uto' hl'lll

j
Desenho, Saneamento, MetalurglQ,lt N-

,.

d
.. I'.'

< ., -'" '"' ". �
- -

Eletricidade�' Rádio, Máquinas; Mo- i os'. ao esta am a decldIdo se!gnl'a. tores, Hidráulica, Alvenaria,.. Agri· : serão julgados por uma côrte I_, .

.

---

r.ultufa, Veterinc:íria, Contabdldade I
civil ou militar. '

Despedida '.'

_

Dicionários. etc. etc. 1-....'--........._-.; ..._-:-.................... ....,... i'
Seguindo para o Rio de Janeiro. IIAerOnaUflCa Ionde fixarei re.idência e não, dis Quer vestir-se com R' 2'A N) N E' 1 I '-. .. -.;_... -=pondo de tempo para despedir'mo I 10, (. .

- a sco a
, _

�)MBoalmente d� todos 09 meu. AO" contôrto ide E�pecialistas de �eronáut�"1migos e conheclddos. faço-o por �n e elegância? II ca, situada no Galeao, reall-!te meio, oferecen 0. os meus preso zou-se na manhã de hoje a 80-timos naquela CapItal. no Depor·· Procure Q I· -

d dI'
-

d It.amento de Educação Física du

Ia : l�lllaa e e �e.c araça� .

e as-
Ministério da Marinha. ALFAIATAR plrantes a oflclal mecamco de,.

I
-- ....nto...u. .. _a"'lI'�r"" - ltomeopaUu - ,.�•.._Florianópolis, 3 de Janeiro de, i nova turma de sargentos es-

&J't11'0II li'!> 1II<>""."b&.3945. 1 I pecialisados 110S vários ra- _r..._ e.,..", oIMN-Ybala aG _nart.....__

r;�lLiiiillif-!-i-7ii�!.�; I MELLO ii �l�O�Vsoos�:asltuãn�lo·Os�moá�a;t�I'I�c·u;.I.�aJ�deO:siJn�o; I -----------.---.---.-----.--.- .-- ..-.----------.--.-..

e e.colha o leu figurino, .� ....,.,_.-�

1111&nci<1l. Repr••entaçõe. em Geral
Rua Tiradente 24 !primeiro período dos diversos THE J,ONnON & IJt\l'iOASHIRE INSURANCID

Matriz: Flori<1n6poli. !cursos especializados da mes- SEGUROS
THF. LONDON ASSURANCE

Rua Jodo Pinto, n. 5
'I'ma Escola. A solenidade foi COMPANHIA DE SEGUROS "CRUZEIRO DO SUL'"Caixa Postal, 37

CO EGU SFilial: Cl'e8ciúma CASA MISCELANEA distrij'presidida pelo ministro da MPANHIA DE S ROS ". AGRES"
P / 'Ed f A 't· t d Representante: L. ALMIUDARIJ.Q Floriano eixoto. a n" i. buidora dos Rãdios R, C. A, eronau lca, es an O presen-P\-6priol.- Telegramas: "PRIMUS" Victor, Vávulas e DiscoI -,- Rua Ites altas autoridades aeronáu- Ro. Vidal Ramo., II

Ac;renbN nO·d:rkr;.�!i;�· municipio. C, Mafra. 9 ticas.

o ESTADOI
�v�tSOl/q.9J' Rua João Pinto, n. 25

� � �. (Em frente ao Tesouro do Estado

�
,

.. I Florianópolis
--, - -- Telefone 1448
nnnrono PRTOLOGICnS SANTA CAIARINA

I
I
I.
I
1
I
I
I

Diário vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

1 TeL 1022 - ex. postal 139

I
,-\SSINATURAS

Dr. H. 6. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza
Farm. t. da Costa Avila

Na Capital:
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
CrI

70,(}1)
40,00
20,00
7,00
0,30avulso

No Interior:

Cr$
Cr'
Cr'

SO,OO
4.5,00
25,00

Semestre Exames Anátomo.patológico•.
Diagnóstico precoce da gravidez,
Sôro·diagnóstico.
Hematologia
Coprologia.

Bacteriologia
Autovacinas_
UltramJcro,copia.
QUlmlca sanguínea.
A(lá,is� .. de urina,

Frimestre
.\Ies
>iúmero

I \00
i -ernestre

I i'rimeSlrl;'
I

-\ núncios mediante contrato.

o Mucus da
,Asma

)s originais, mesmo não puhlí
ea�f)s, não serão devolvidos.!

Ji \ direçâo n20 se responsabiliza
pelos conceitos emitidos nos

artigos assinados
._ .. __ .. -_._------

titlão ê heroísmo;
é sadismo'
l.ondrcs, ;) (L P.) -- Chegou a

MIlsco(l. ii dC'Íl"gação do governo 11)'0-
visór io da Hungr-ia. que deverá as-

>:i,lí(lr' o arrnis+ício com a Húsxi» as

sim que Budapcst 1'01' totalmente
.onqnistart« pelos l'US;;I)S. "\ missào

DE PESSOAS TÊM

US.A DO COM BOM RE·

SULTADO O POPU-

LAR DEPURATIVO

DO SANGUE

-

A �lf.LlS ATACA TODO O ORGANISMO
O Fíg,\oo. O Baçl', O cora.ção

PUI!IlÓbS ti Péle. Produz Dôres de
nos OFl�II"'. ReumatiRIDo, Cegueira,
bt>.lo. AOElmía, ti t.\bortos
Inoff'Df'íVO tiO organismo. Agraoável .como lieôr .

O ELIXm . 914 e�tA Ilprovado pelO D. N. S. P.
como l1uxiliar no trlHl;U)t'nto da sífilis e Reu-
matismo dI'! fl1e>�m8 origem. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «91%», dada a sua

I
Atesto que apUquet multas

base, é ótimo auxiliar do tra- vezes o EUXIR «914» obtendo
lamento da Sifilis principaimen- 3�mpre os melhores resultados
le oos casos em que a via bO-/ DO tfrlamento da Sífilis.
cal é a única possivel.

(a) Dr. Benedito Talosa. (a.) Dr. Rafael BartólelÜ

o ERtômago, 08

Cabeça, 'DôrelOl
Queda do Cs-

Crédito Mútuo Predial
Propr etários - J. Moreira & (ia.

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

PRÊMIO M /J IOR CR $ 6.250,00

Muitas honifj ccções e

Tudo
médico gra1is

isto por apenas Cr$ 1,00

F"ARMACIA ESPERANÇA
40 Farmaehtlco NILO �JA tTS

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos, algodões, mOllns @ aviamentos
para alfai<:ltes. que recebe diretamente das

melhores fábricas. A Caso "A CAPITAL" chama C) otençõo do? Sl1l's. Comerciantes do interior no .!lentido de lhe fazerem uma

visito antes de efetuarem IHHlII CQmpras. MATRIZ elm Florion6polís, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.

FIl!! Jt13&8 2 13 , UI e L' LU. ; .ih.G2 2 "�"'IIIiII\IIIIIII!I.. III._ut.,••"iT.F_"_"_._.tJ_u!lJl!la. .''''jEI_JI!IIJ''tllllallJl'"'lIJIt!!ll_IIIJiII'.dIllCIII.s!lJl!l.. 111'...."1..... .... .....
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Jorn. Tito Carvalho
Assinala a efeméride que hoje

'tranlcorre o natal�cio do nosso

prezado c'onfrade jornalista Tito

Carvalho, diretor do Asapres•.

Temos sóbre a mesa de t.ra-: seguintes trabalhos, para os

ballio, por gen.tileza do sr. F'er- i quais perruit imo-nos encarecer

mando Chínaglia, seu represeri-] a atenção dos nossos leitores:
tant e geral para O Brasil e I "O médico que salvou o Bra

cujo esc-r+tórto tem sede à Tua I sil ". por Lois Mattox Miller:
do Rosár i O, Sfí-A, no Rio de I "Porque don meu apôio a

Janeiro, um exemplar da re-l Roosevelt ", por Alben W. Bar
vista" Seleções ", eelição ele no- ,Jüey; "Como podem entender
vernhro corrente. - Admírá-] se os Estarlos Unidos e a Rús

Viu passar ontem suo data.n_o.- vel corno sempre, na feituraisia", por Eríc A. Johnstou:
talícia a galante menina L;d.lo- materta l (' na sscolha dos as-: "Faz hem dar um coch llo ", por
Eugênio, filhinha do sr. Pl�cldo suntos abordados, a edição em:Kay Giles: "Lífe vê a China
de Araujo. escrivão da Reqlstro

ICivil, em Garopabo. Iidr- disnensa encômios, por- de. perto", por Theodore H.

que é apenas um passo a mais White: "Vamos conhecendo
flUflm anos bojes quo "Seleções" dá para a fren-, a dor, e dominando-a.". por
o senhorita Osmarina Gastão; te. na sua brilhante trajctói-ia.j Alber-t Q. Maisel : "O gladia-
a exma. sra. Consuelo Portela

1 "B 13
Moura. espô .. a do ar. Virgílio Mou- alcançada pela fie elidade que I

dor cego, por ertram .

ra; se impôs, qual seja a de pro- Fo w1,e1' e AI Lancy ; "Instam
a lIenhorita Iracildn, filha do, porcionar ao público a leitura; taneos de Thomas Dewey ",

sr. das. Heráclito Carneiro Ribeiro; mais agradável e de assuntos, por St1anley Wailker ; "Solte
a senhorita Ilca, filha do sr,

I' rn ,1 C'hAdeodato Ferreira; os mais tnteressantes. êsse Leâo :
'

, por I eu " a11e.;
a senhorita MOI'ia de I�ourdes A- })Jmhora uâo seja fácil dís-: .. Clube para ll1E.mOl',es vendi-

marct : iJlb.,'Uir, encontramos na nova 11hões" , por \Vellb '\Yaldroll; Io dr. Raul Ben tos : ed íção. com características de II, "Secão ele Iivros ": -- Menino
a senhorita. Judith Goulart, alta

d E t d sn liêncta entre os demais, os
I do Areal.funcionária do Tesouro o s a o;

a senhorita Clarisse Lessa;
a senhorita Eugênb Coata;
Q senhorita Alba·Maria Fontes

filha do sr. des , Henrique da Stl
va Fontes, e fino ornamento de
nOS80 sor.:iedade;
o sr. Alvino Tito de Oliveira;
o ar. Licínio Paulo da, Fonseca,

residente no r.apital Federa!;
o u. FrQncisco de Assis Faraco;
o sr Osni Garcês;
o j overn Umary Monari;
o cel . reformado Eugênio Trom

powsky Taulois;
. .

Q menina Elizabeth. hlhmha

querida do sr, 2 Ten Gercino Ger
son Gomes. atualmente servindo
no la' R. I., em Belo Horizonte.

Major Alcides Boiteux P!a.zza
Transcorre, hoje, o nntahclo do

ar Major Alcides Boiteux Piazza,
: q�e integra o Estado Maior- do F ,E.

E. em operações no Itália.

o ALFAIATE
DOS ELEGANTES
DA C I D A D E

TIRADENTES 7A

«8êlo de estatística» O santo do dia O---Id d· ho era mulherA partir do dia 10 do corrente, SO a 10
as empresas cinemc:togrcíficas s�-. S. Gregório, Bispo Rio (Pelo correio) _ Diz o panhia Industrial Pirapama.rôo oneradas do «selo de estahs,! ' .

.

t' » p r ão de 10 cento. Gregorlo. descendente de uma "Diário de Notícias" que, pro" Continuaram VIagem, .:passa�l-ice , na pro o ç

I f T t" f' êl m h d 1 Recíf Maceió Saovos ar cruzeiro ou fração, do pre·
o rru la seno orao, 01 e mes o cedente da Bahia c egou, o pe o eCI e, ,p

., O durante 40 anos senador e conde d' b
.

M' I P d P opríá e Baço dos respect ívos mgressos pro- 1 A (F ) T d Ih no dia 20 de ezem 1'0, a lIgue, ene o, r -

duto arrecadado será destinado à I ',.e
utun rança. e� o e mor'

Guanabara um navio trans- 111'a, onde embarcaram no na-
C' N' I d E t t' tica Mu r ido a esposa. r-arrun cro u a qual-c ixo o.crorio e s a IS .

I quer cargo. empregando tô dns 09 porte trazendo soldados que vio transporte. Nesta. c.apitaI,nicipa1., d f ld,

suas fôrças � seus haver('!) e.m O· reverteram aos quartéis e re- surgiu outra grande I ICU a-

O PREtEITO DO DIA! b ics de .carl�ade. A. austendade
rvístas desligados da tropa. de: Haidée não possue doeu-

. de sua víd o rrnpressaonou tanto o' se , U
•

f' d tidPoro a formação da peracncIí- I

povo que este o aclamou como Durante a viagem, o coman- mentos e por ISSO lCOU e I a

d�de, os p;im,eiros anos de vi_:1a � h;sp� de L::.ngres Prepo rou-se pa- dante do navio foi informado na Polícia Marítima, até que
soo 05 rncns lmpor�antes. .Entoo, I ro assumir esta dignidade; ainda da suspeita de que fora alvo Alberto consiga solucionar oé que oa paIS. conacíerrte ou i nco rra- I

q' e a corrtro vqoe to, por orações e
,

. -

f'emí-cierrternen te . cont,.!}:"'..lem para que I ;ejuns Este cuidado rne recau- lhe urn SOl?ado de felçoe� a eml caso ..

a criança se transfor�e num odul
I a benção de Deus. P.Jis. nes

lor.lnadas,
Imberbe � metld.o numa

,
.

�o �entolmente sadIO �'? x:u� I
g')9 ano& de seu epi co?ado, foi farda que pareCIa ter SIdo con-

DESPERTE I BILISmfehz e mal humol'��o. �o plah- um verdadeiro p:li para todos. fecionada para um corpo muitocando as regras da hIgIene mental,
mas em especial DOr 1 oa enfêr

I' d I E Ios pais poderão ter filhos felizes e I '

b U·
-

'f 't t' 1 malOr do que o e e. ssas sus-

DO SEU F 'GIDO. I
mos e po res m ar e es lInu o

·t 'b t '
_content�s com a Vlda.

. .
na SUQ atividade inconçável, e noslpel as 10 uso eceram-se, quan

Cont�lbua paro a fehcld�d.e dos I esforços por sua scmtificaçêio ac�ou

IdO
O soldadmho se negcu a

seu� fllhos, pondo .e:n pratIca os
na devoção de S· Bannigno, cujo despir a farda para auxiliar os

enSInamentos da hIgIene mental túmulo descobr.iu em Dijon. Mor: companheiros na lavagem doSNES. leu o santo bISpo em 541 e esta, .

F' t-.----

sepultado ao lado de S. Benigno. conves do naVIO. 01, en ao,
Juizes e Mordomos para a festa . transmitido um rádio às auto-
do Senhor do Bom Fim para o ridades da Polícia Marítima,
ano vindouro, em São José LOJA ��AS CASEM iRAS

' de modo qu�, ao chegar, o

Il' Juiz, sr.r Arnoldo Souza; Zfi S V S d
.

1 c·t de I transporte fOI abordado por
Juiza. Slrita. Gisela De"tri; 2 J '.liz. e. . . �se)ar um ..

OI � uma lancha daquela reparti-
sor. Otávio Baltazar de Souza e case�l�'a, .lmho ou vWplCal,! Cão. O soldadinho foi chamado
2a• Juiza sra. Maria Hermenegildo e� COles flr�es e !Jelos pa-I à presença do inspetor e julRamos. droe�, procUle a LOJa das

�a-I g'ando que, estava à frente deMordomoll: João Machado FilhC', semlras - Rua ConselheIro
unn OfI'CI'al, t"ez contl'ne'ncia,Tomaz Silveira de Sou:za. Fren· M f 8 A

cisco Valverde. Ricardo Crispim dos ara. -
.

I complicando, assim, a i n d a
Santos, João Leite Camargo, Ga"-I mais, a sua situação. O inspe-
tão Campos, Jarbas Souza, Paulo I

-

It
.

t mbara andoR b d S'l R 1 F I 01' In errogou-o, e ç -

o erto alva, ou lomeno.

PRECI"A SE de e'�oas
A

h'José Matos, Hermelinda Blanchini, I ,'\ _
A

P 3_ ° de tal moao, que. ele c orou.

Célia Lentz de Souza. Heloiza Rio3, JJ de b03 apre lFiCOU, desta maneIra consta-
Teresa Gc�cia. Ouriques, S,:,lamitu sentação, .de ambos os sexos, tado que, conforme as suspei
�atos, �lbertma Ramos, hl�mena I

para servlços externos, Tratar tas, se tratava de uma mulher,
;:�vMa���:neM:c��:�dáMAd:lo�Je: das 14 às 16 horas, ã Rua Vi· que usara daquel�

,

estratage ...

de Souza. I tor Meireles 18' sala 2 - so- ma para viajar Junto ao seu
Procurador, Arnaldo SOU:lI:l. brado. 3 v·l marido, o soldado desligado

do 3° G. M: A. C., Alberto An
grense Teixeira, comerciário,

Volun"a'rl·os rARMACIA Iresidente nesta capital. Seu
I f' ESPERANÇA nome é Haidée da Silva, ten-

It I d U 'tH DMA IA do atualmente 16 anos. Casa-
o ao eses A S A :'J'U\ C

ram-se no dia 23 de agosto úl-
Londres, 3 (8. H.) - Infor- l!!la C·o••elheirc Mafrl, 4 e 5 - FONE 1.642 timo, na cidade de Areias, no

mam de Eindhoven ter sido E.tre,. Ia domid'6o Estado da Paraíba, quando Al-
estabelecido nesta cidade um

_. __ , , . ......_ ... _'_ .. .. ..

__;;;;;;;;;;�
berto alí estivera incorporado

escritório de reerutamen� de _., -- ao 3° G. M. A. C. Com o desli-
voluntários para as fôrças ar- I gamento de Alberto, viram ...se

madas holandesas. O referido \ ]-)V() (-�1 \ -]--) ()"� iem dificuldades. Não tendo re-
escritório terá a seu cargo as _.[.

" __.I [' _ _

. '_,_
_ Icursos para virem para o Rio,

atividades de recrutamento
Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA londe pretendem fixar residên-

nas provincias meridionais da cia, viajaram a pé, de Areias Enver.!'J·zadoresHolanda libertada, e, segundo Dr. j. j. DE SOUSA CABRAL até Lagoa Grande, onde per- ....

se informa, os voluntários se- ESCRITÓRIO; Rua Alvaro de Carvalho, 8 (esquina Ilnoíta.
ram, dali até Sapé e des-

l'ão lançados contra ° Japão, I

Ita localidade até a cidade de
depois da derrota da Alema- I Felipe Schmidt). C. POSTAL: 140. Escada, onde Alberto tl'aba-
nha. '"_.. � lhou durante um mês na Com-

Noivados:
Com a. gentil senhorita Nadir Co'

minho., funcionária do D,C.T. e

filha do u. Gumercindo Caminha,
o.jUlltO\.l núpcioa o sr. prof. João
da Luz Ferreira. diretor da Secre
taria do Colégio Progresso. de

Curitiba.
( SllIm tia c... IIspms ........

Seu fígado de'Ye produzir diariarnet*
llm litro de bilis. Se a bilis não corre ii

vremente,O$ alimentos nio são digeridoll
e apodrecem. Os gases incham ô'est6ma
go. Sobrevém a prisão de ventre. Vd
sente-se abatido e comoqueenvenenado.
Tudo é amargo e a vida é um marclrie.
Uma simples evacuação nio tocará a

causa. Neste caso, as Pílulas Carter •
extraordinariamente eficazes.Fazem cor

rer esse litro de bil.is e você sente-se dis

posto para tudo. São suaves e, contudo.
especialmente indicadas para fazer a bilis
correr livremente. Peça as Pnula� CartCf'.
Não aceite outro produto. Preço: Cf. S 3,00.

,Visitas:
Elllteve ontem nesta redaçao. tra

;r:.endo·nos o seu abraço de deilpe
dida, o Snr. Ten· João Augusto
de, Melo, rocen temente transferido
desta Capital paro o Departamen
to de Educaçã" Física do Minis·
diria da Marinha,
� Ao distinto militar OS nossos

"'votos de bôa viagem.

Deu.nos. ontem, o prezar de sua

visita, o sr. Rubens Bosco. a' ivc

representante comercial, com es

critório em !tajoi_

NASCIME'NTO:
A('ha-sp 'l'nJ fel;ta (l lar do nO�S(l

p"czadn t'onl('rr;l!l('r) SI." \VLlmar

COSola l' d. Osvaltdilll�l di! S')(J.sa Cos

I.a. pum tl alrlvenln d{' s'Cu pri1l1ogl'
nito, qlH' na via lJatislllal rE'ce!wl'ú
(] 'j).nllH' d(' \Vallcr-Dounto.

Quem perdeu'?
No dia 31 de dezembro. foram

ochados dentro do auto 153Z um

sapatinho. e um pé de meia de

criança. objetol! êsses que elltão
agora depositados em nosso Ge
rência.

Do Presidentf:
da A.C.I.·

_._-��-----�,_.__•..----

Do distinto confrade ar. J, Batis·
ta Pereira. diretor do LO.E. e pre
sidente da A.C.! .• recebemos gentil
fonograma, formulando-nos ".in
ceras votos de felicidades em 1945",
Agradecidamente retribuimos.

R 'dl-O Vende-se um, Phi·a Jips (holandês), de
6 válvulas para bateria de 6
volts. Ver e tratar na rua João
Pinto. 29, sobrado. 6 v.-i

Precisa-se de 2 ou 3, na
Fó,brica de Móveis «p.. Mo
d�lo.r», rua Trajano, 15.

V•• IS

o Sabão

"VIR(jEM ESPECIALIDADE",
\V t�'TZEIJ INDu�rrBIAL-J()INVILI..JE (Marca

•••• f.ltal' ,_. O... ale-.- t
t.. i ,\ . reglst.
'.

.a.

_ I.A - ). ;Cc4i U
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._I_N_D_IC_A_D_O_R_M_É_.D_IC_O_IDR. SETTE GUSMÃO ICHEFE DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E DO !HOSPITAL "NERf:;U HAlIJjOS".
(,'UI'SO de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz Gonzaga, de São Paulo - Ex-esta 1
g';a:'jo do Insr.ít.uto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médicu interno do I

Sanatório de Santos, em Campos do Jordão. I
CI.tNICA GEH::\I, - DIAGNóSTICO pm�COCE .Il. 1'RA'l'i\MI�NTO ESP1!:CU.LIZADO i

DAS DOENÇAS DO_ APARíllI,HO RESl'lRATóRIO. ;
OPERACAO L<�� JACOBOEUS '

CO\'SUUl'AS: Díàrtamente, das a às ti horas. CONSULTóJ:UO: Rua Vítor Meireles. 18_ !RESID1l:NCIA: Rua Esteves Júnior, 135 - Tel. 742. '

UR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
8HV!ÇOS de Clínica Infantil da Assistência Mnnicipa.1 e

d .. Carídade

CUNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSFVfóRIO: Rua Nunes l\fnchado. 7 (E(lIficlo S. Franllisco), tOllol'

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 horas
RESIDF.NCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 78S

CLtNICA DE OLHOS - OUytDOS - NARIZ - GARGANTA

�-·----DR. SAVAS LACERDA

!
OR. MADE IRA NEVES��i�UTAM[NT0-..r_.[O"Mlt6�'" IIMédico e,pecialista em DOENÇAS DOS OLHOS

CUrso .ae Aperfelcoamento e Longa Prãtlca no Rio d� Janeiro
'.�JNHVL'l'&l;j - Pela manhA: dlartame'at� do iO,30à.12 h., à tarde excepto ao, OI'IlE UH CRUZEIRO EI1 SÊLOS PARA O PORTE POSTAt I''-ftr."dOOl, du lO,3t1 la 18 hor... - CONBUl/fOBIO: RIU JoAo Plnto .. 7. 1IOb...40 -

UZINAS CIfIMICAS BRASILEIRAS LTIlA

:=��.--;�·��;·�;�;;�HAUSEN A ':;5:;;:""';""" Ir Dtptoenaco pela Faculdade Nac. de Mealcina da Untverstdade do BraslJ.) Babassu
ti;� tnterno do SeTTlço de Cllnlca Médica do Protessor Osvaldo OllTe1n. médico do Rio 3 (A N) Est e I ....__q____ _."�,,_......__

Departamento de Satlde ' . �. - -

eVt: r -, --------------- .------

('J,INlt'/\ IlRmCA - Mol6stlll8 mterr.. ,,@ de adulto8 e crtançaa. C'()NSULTORlO I centemente no l\1aran{lao o í :p .............

, IHlll'l li I Il: I\; ('IA: Rna FeUpe Schmldt n. 3� -- Tel. 812. CONSULTAS - DIl81Cl" 111. agrÔn�mO, .

Franklin Vi�gas, I
CASA DE SAÚDE E lVIATERNIDADIi'que ha vanos anos chefia a! - •

secção de fo_mento agrícol� f'e- i "SÃO SEBASTIÃO"
H 1.-1

deral em Sao Paulo. Manites- I
.

osp.... t dI' . ! Sob a c]irec:ào clín.ca l.lqan o-se pe o maior aprovei- i
tamento do babassu, aquele]

1.444 técnico fez estas declarações: I
"Há cêrca de 2 anos que vá-]
rios capitalistas de São Paulo:
constítuíram uma empresa ,I

DR. BIASE F'ARACO para explorar e industrializar i
. . . . !no Maranhão o precioso côco

Médico -- chefe do Servtço de Sífll<JS do Centro de Saude . . I
nOExçAS DA PELE - SlFILIS -- AFECÇõES URO-GENITAIS DE ide ba,bassu. Nesta ml.nha via-:

AMBOS OS SEXOS - nAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS gem aquele Estado, tive opor-!
CONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 46 [tunídade de visitar a citada I

HES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648 organização já em pleno fun-
cionamento, no município de
Quelru. A impressão foi mag

Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta. nífica. Trata-se dum plano
I.?ipl�)m.a de habilita?ã? do Con.selho Nacional, de Oftalmologia. sólido de exploração e pesquíCONSULTóRIO - Felipe Schrnidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259.

sa. Está iniciada uma nova ra-RESIDENCTA - Conselheiro Mafra, 77. I A •

M; se económica para o ara-
i nhão, hoje em promissor pro
I gresso". Adiantou que "até foi
! instalada em Quelru uma usí-
: na para estudos completos,

____ !sôbre a industrialização de cô-]
: co. Pretende á nova empresa I

Ilobter inúmeros sub-produtos,
tais como óleos, farinha ali- _ ...

lmentícía de grande valor nu-

II tritivo, carvão em briquetes,
acetatos com diversos deriva
dos, blac-verman, etc. A orga
nização paulista não se limita
apenas ao aspecto industrial
do babassu, pois cuida tam
bém do problema social rela

"WtTRGJA GEJt.U • ALTA (jIRURG�,>\ - MOLti:l?TIA� DE SENHORAS - PARTO'" ltivamente à colonização assis-
Formado pelo Faculdade de Medlc!l1il .da.Uníverstdade de .S�o Paulo, onde foi

A' , •

"
•

A�"lstente por vários anos do Serviço Cirürglco do Prof, AUplO Correta Neto. tênct a médíco-farmacêutíca,
nrurgiJa do esrômag'o e vias bbllares, íntesrínos delgado e grosso. ttrõíde. rins. .

d
,-

Ih'r""ósUita bexíga, útero, ovâríos e trompas. Var-Icocele, hidrocele, varizes e hérnia VIas e comunlCaçoes, me ona
'CO''iSUI'l':'S' d êt d d 1

-

dda� 2 às 5 horas, à Rua Felipe &hmi�lt: 21 (altos da Casa Paraíso}, Te!. 1.598.

I
OS me o. os e. exp oraçao os

RESID�NCIA: Rua E!"tP'e-� J·únlor. 179; Te!. M764 babassuais nativos e dos es-
AUSENTE

I tudos para o plantio dessa

Dr. LAURO BAURA jP_alm_eira_".__
I
I

DR. GEBHARD UROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia,

Hospital "Miguel Couto"
IBlRAMA (HAMONIA) - Santa Catarina

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

DR. ARAUJO
Assistente do Prof. Sanson, do Rio de Janeiro

ESPECIALISTA
Poenças e operações c'os OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGAX'l'A.

Ci:'lJn,'a modema {];; (;'UELA DE LOBO, do LÁBIO LEPORISO (lábio e céu

da bóca fend idos d e nascença)
u-aqueoscopia, broncoscopia para ret írada de (;O!'T)()S estranhos. etc.

COXSUVI'AS: (las 10 às 12 e das lã às 18 horas
:Rua Yitor ;\IeireJf"S, 2,t - Pone: 1.-147

AUSENTE

DR. ROLDÃO CONSONI

i
I

! Oro. L. GALHARDO-Ex·!
médica do Centro Espírita ILuz, Caridade e Amor, co

.

munica a mudança do seu

consult6rio poro a �ua Bue·
nos Aires; 220 - 10 andar,
Rio de JaneirQ, onde passa a

oferecer os seus préstimo!!.
Escreva detalhadamente-
nome, idadiJ, endereço e en·

velope selado poro a res

posta.
Olt AUImUO ROTOLO Estio baixando
"édito - Cnrrião - Parte&. as águasR A lOS X. Goiânia, 3 (A, N.) - C0111ê�
Moderna e possante IDslalllçAo

çaram a descer as águas dode 200 MA. .

p. 'b d'')Ia�nú�tico precoce da tuberculose rIO anama, em como o no
.1l11moQar. úlceras gbtric8lJ e duo- Palma, as quais estavam amea- :

Il�nais, cânc.er d? estômago, afe� çando inundar as cidades
.

do:
,oe� das VIas bIllares, rins,. e!c. norte do Estado. Despachos\pllca o Pneumo-torax artifICIal , . . ,

'

,'ara o t;-atsmento da Tuberculose telegraflCos, transmItIdos da
Pulmonar - Tratamentos moder- região, informám que os vio
•

nos e efica.zes desta mol�s!ia lentos temporais que nestes
(,ompleto gabmete de EletrIcIdade últimos dias alí caíram não
'Ilédlca: Ondas curtas e ultra-cul'-.. > •

"

'$8. Raios Infra-Vermelhos e Raiei ocaSlOnaram vItImas. A popu- i
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia lacão local está mais calma e,'
f;onsultório: Rua Deodoro.' vendo cesar o perigo provocado

'-'It. 11 ::<lfinhrll,��]jr.. �t:!ti hrJ pe�a.s enchellte�, v?lta às suas,
l 'l"�"OD. t.'71 atwxdf4Q.es i(l�Qlt1J��$, j

lNSTlTUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

f'ormad.o pela UniTerll1dade de Genebra

Com prAtica nos hospital! europetUl

Cl1n1ca m6dlca em geral, pediatria. do,�n·

.ps ao mtema nenollO, "plll'1!lho g<!nlw..

urtuArl.o <10 homem " da mulher
lMII.te. T6cmloo: DR. PAUW TAVAR�"
CUnu de Rad1010gla Cl1nlca com ° <11'.

Manoel de Abreu C&mpanario (� Pal;·

lo:) Jj)speclall2:ado em HIglene e 81!l11d�

PObllca. pel� UniTersldade do ruE:> ae Ja

nt!'lro. - Gabinete de Ralo X - ElfICtro·

'!W.!·o;Ilografl. cUnic. - Metabol1mlo b!o
I

'1111 - Sondagem Duodenal - Gabin'!'U' I1$. tlmoterapla - lAtlol'atOrlo de micro,,· .

�ODlll II anatloe clInIca. - Rua Fernan(o

Machado. S. Fone 1.19ô. - J'lorl.n6l>"1I�
._-�-----_.._..__.__......,

DR. REMIGIO
CLtNICA UDICA

Mol'-""'1.U Intemaa, de Senhol'U • CTt·

I113lça, em GeaI. CONSULTOP.lO: Rt18
1I'.. lt-pe Schmldt - Edl.t!cl0 ÁIIl611a Neto

rone 1692, 9 te 12 • 14 b 17 horu. IU}.
aIDllNCI.A.: J Largo BenjamIn

Con.tante. 3

Dr. Newton d'Avila

Especialista em Doençae de Senho
ras - Vias Urlmárlaa.
Curso de especlaüzação de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa·

culdade de Medicina de Silo Paulo.

Trat=ento especializado, méc1ico f!

cIrúrgico, das afecções do aparêlho
genital feminino (Utero. ovArios,

trompas. etc.).
CUTa radical das IntlllmaçOes do,

anexos (OvArlos, trompas), sem ope

ração>. Tratamen<to de tod08 08 dis

túrbios da mensttuaçAo e da esOO,II1-
dade.

Tratamento moderno da blenorra

gia aguda e crOnica, em amoo'S 08

sexos. por prOCe!!80S modern-oe IIOb
contrOle endo�c6plco - Uretroscopla
-- e de lnbOtat.órlo.

FISrOTERAPIA -- DIATER.M.IA
- INF'RA-VEHMELHO

CONSULTAS: - Das lO.3D la 12
horas e das 2 Il.s a.
CansultM!o - RIUI 'flradentol H

Fone: 1.663.

OOEN'AS DO GADO
E REMÉDIOS

IIS.-" /\ �GT .rcxJOI! ...._}.,.i.
_� ru Â.. __

Contém oito elementos tônicos
Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
.

Sódio, etc.

Operaçõe. -- Vias Urinarias -- OOfln
ço. dos intestinos, réto e anuI
-'- Hemorroida.. Tratamento d<l1

colite amebiana,
Fi.ioterapia .- Infra.vermelho.
Conault: Vitor' Meirelell, 28.

At&nde diariamente à.. 11.30 h•.•
à tarde, da. 16 N. em diante

Resid: Vidal Ramo., 66.
F'one 1067.

_.__......,..�----------

nR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO

Re!!ld�nca -

(SObrado).
Rua TlradenteA 7

Os Palf dos. Depauperados,
Esgotados. Anêmicos,

Magrus, Mães Que Criam,
Crlboças Raquítkas rece
berào ti touíucação geral

do orl{i:H1I�IDO com o

<1tMlrcta • Ortop.e4l.. C1talea •�
410 to,.ax. Parto. • "'oe... .e .aboru.

CONSULTÓRIO: R. Joao Pinto 7Did
t!tl:Jletnte a... l' ... 17 bonlt. RJ!lSlDIJN
gu.. �1t ,tJ,.. M· '!PI" '1'�'

UUJliIUI:IHHlli13J
Aos sOfredores

DR. DJAJ�MA l\J():ELL�IA.N�

Constr-ução moderna e con tor tável, su uad a em arC�iZl'i"'e:
csplcndida vistu pal'a o mar.

com

Excelente 10('a1 para cura rie repouso. Água fr::él � (}lH.'lhe

F L O R I A N o p O I, I S
Largo Sã-o Sebastião ----0---- Telefone: 1.153

:lP,una,H,nIE::\TO CO:llPLE1'O J;; MOTlEHXíSSDIO P.\H.\ '1'B \'1' Dm:\TIJ

:lI1';J)JCO, ClHl'RGICO ]<j Gí�ECOl�ÓGl(;O.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscõpicos.
J,ahoratÚl'iQs pura os exames de p]ul'ülc-u;:âo (le (li:l�u6stit'o�.

Apartamentos de luxo com banheiro
Apartamentos de la classe , .

QUaliOS ele 2a classe .

Quartos com duas camas .

Cr$ 50,00 diário
Cr$ 30,00
Cr$ 20,00
Cr$ 15,00 p/pessoa

�ECÇ_\.O DE 1\L\ TERNIDA])F,
Partos com permanência de 10 dias em Apartamento d€
1a classe, inclusive sala de operações, com parteira da

Casa de Saúde Cr$ 400,00.
o IlOESTE PôDE TER �fj.;mco 1'.-\R'L'W('T .\1:

------�...,.....,_.__#>--.�--��-------

CARTAZES DO DIA
Sá.feira

------------�----------�* � .---------------------------
"OJ� t'lOJIt

CINE «ODEON)
TEATRO A. DE CARVALliO

A's 20,30 horas. Sensacional estreia de:

Renato Vianna
e sua

Escola Dramática
com a peça em 3 átos.:

«Fogueira de� Carne»
de .Renato Vianna"

Preços: Cadeiras num. Cr$ 8,00; Balcões 6,00, Camarotes
40.00 e GeraIs 4,00

ATENCÃO: • 0$ ingréssos Acham-se à ve.lda na bilheteria do
Teatro, diàriamente, a partir das 13 horas

CINE «IMPERIAL)
A. 's 7,30 hOfas;

Ultimas Exibiçõ�s
Romance, no forte e impressionante filme'

TRAIDORA
.Os 3 Mosqueteiros» tom:

Renegados de Oklahoma
COMO SE FAZ UM TORNO [Nac. Coop.)

Preço: (único) 2,00. Imp. até 14 anos

Domingo, no IMPERIAL, Dorothy Lamour no técnicolor:

Além do horizonte azul
,

1(Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO
SERÁ ISSO "SELECIO- peão

Catarine,nse.
de Futebol

!,.pm,adOS, fí�.10altJ(.1,1.IP, =: .m..

'IiS a1-,NADO"? de 1944, Aguardemos, glfns ens.<lWS, tcrn, então. I) Avai
Rio, 2 (A, N,) _. Informam - crudcnciu is. pal'a dl'l'ro.ta1' () mais

de Caxambu que o técnico Flá- e

:\'lE.SE� DE

SUSPF.,NSÃO
PAUA o

I c.a[egOl'í�ado quadro do Estaid'll, O

",.,via Costa enviou relatório à MEDro NORO�HA provávr-I 11 avaiano que disputara
Confederacão Brasileira de A C. 15, D" rr-sol veu 1011laJ'

,1J1Pdi-1 () título múximo será () seguinte:
Desportos,' protestando contra 'rbs, (',n�l:gic,;,s, C,1:J\,\l:a os ,.il�,�adore,s !�d()lf�nfJo. F:at{·co c lJia;nuVl::t.i'�w;a atitude dos jogadores que que flJl11H I cquisitudus pui-u a

st.-I Cil')('ldate,
Nunes c Beck ; Felipí

faltaram à concentração na- leçiiH hrnsilci.ra , e qUl' ,Itl' agnrn ,nãu nho, Xizctu. Bráulio, Tião e Saul,
quela cidade, O téc�i�o Flá- !r>('glli raru paru a concentração dI' COIl;O vemos U quadro acima é qua
via em seu protesto fnzou que' Cnxumbú. O "1'. C<lsll'lo Branco, que I

se v mesmo que oDtC\C fi caanpeona
O gesto dos el�mentos, que' rC;iI'CSSIIlI o n l em, d,\lJ'll�Ja I'.'lan('i,t! to ralal'll1t'I1S(' em HH3. Esperemos
pr.ocur3:1:a� fugir ao c?mpn�- i

hidr(l-llli'ílnal P'ile\·.e cm ,CUI1,rl'I'('�1-1 o dcsonrolur d,� tão importantes Imisso, ja e mais qu� 111dlSC1-; ('<1:1 ('(lll' ,) sr. HI vadaviu Coi-rca
I chuqncs, qlle upnuturíio o campeão

plína, chegando ate a sabota-: �Ill'yl'j' pura l ratar du illlporla'lül' de .u,
gem. Os jogadores acusados I ussuntu. () pi-eside.nt« do Constlho
são Leônídas, Noronha, Luízi- Tn'ni('(J Sli,ê4('rtn ;[() dir-igente da l'11- . __

nho, Remo e Amorim; e o tec- tid,H!t: iuáximu que fossem punidos
nico pediu a 'exclusão _ dêsses (I� (,ll'Il]I'lllu'i Ialtosns, {' este úJ;timo!
jogadores, pois considera os, c,'('idiu llOlllOlog-lll' aiS )JlI>uiçÕl'S que

I ALVARO
mesmos fora de cogitações de- ÍJI>I'I'cntul';1 'e.iam levadas ú ..-Icito

I CIRURGIÃO-DENTISTAfinitivamente para a forma- ,Ún futuro, Caso venham a ser ef'cí i-

ção do selecionado que segui- I'Jdas 1IS ref'er irlas puniçôcs, o "pla- Rua Vitor Meireles, 18
.. ' i�á para ? ?hil�. Flávio ,costa, I�·('l'''. mais ,:t_iug-idü será X1U.·Ull!l;l,'-"'talando a repoltagem alI, de- () 11ll'lho do Sab Paulo qlll' .v· eu('.o.n

clarou que o melhor era tra- 11"1 elU Porto Alegre, e ;',I[t' ngora

T i Btal' de outro assunto, acrescen- r:,ju deu. qualquer satisfal,'ilo a,os di- ipogra ia rasiltando: "Com a ausência dos rig(,ll,lC-s da C, B. D, teri () ,<;leu ('011-

elementos indisciplinados, vi- traio SHs.pmlSO por sei.s JlJt'ses, A Precisa-se de um compo
rá enfraquecer-se o seleciona- jHllliçü�J d(),� de.mais dCllJeintos que t<itor e Uln cortador de pa·
do, mas 'prefere que a ordem ainda est.ão fura ,de Cax<lmhú, .será pel, que saib':l enc"derna

t'd h d
.

- Aluga·se ums, ótimamenteseja man I a, gan an o-se

111
JlIIlJta de titiO eruzeiros. :-./cstas çao. 3 v. 2

d'
,

l' bed"" lc,calizada, Ideal para familiaem lsclp,ma.e o
, len?Ia, o s;.Il1Ç,·(j(,,> es,túo illCltlido�: Zizin-ho, "�'''''''''''w__._'''_'''._''''_""_........,_'_""_,",_""",__"",_"",_""",,,,,,.,,,,,,,,__...._,,,,.,,",,_-�

'TI

'd t cnIca � pequena, \ rata-se de transfe·
que se vaI pel er em e , L('Ilni(!:ts, lkl!lo, Luizinll(l l' Pedro 1 COMl)ANHIA W,AUANÇA DA BAlA�

(
,

bo t d d to I \.J

I
ência de contrato, por motivopOIS, com a a von a e e -

AlllUrillJ.

�dos que atenderam à convoca- de viagem, e só interessa a quem
-

.
'

c t Im I
Fllndac1a em 1870 � Séde: B A 1 A queira adquirir os móveis. Verçao e aqUI se en on raro, -

PREPARA-SE o AV,H I.' ('.'J.'.' ,\ HI'.• "".' L' '1' .....'ANS' ... ·• U'['L''''d
' .

't " A ata .,." U. • 11:., n L'" e tratar na rua Marechal Gui·era consegUIr mUI o. n , :\.I.'lj'oxima>l1l-s(, os dias elll que )

to f
' .

d I
CifJ'as do balan�o de 1943: lherme n' 33.pi l'esca 01 proporCIona o

,CI':I disp1l1,Hlo I,) call1iwoIUl·t.U (',al<l- l'a p)(.fl i " re'�'1 v"s " .. ,." •.... "",... Cr$ 74.617,035,30 •

por Leônidas, que telefonou 1';1]('11:;.(' (k rut{'bol (il> 194,J (' o A\'Hí. tlbl'xl1""b[llclades .. ,., ,." ... ,., .... " .... , Cr$ 5.978.401.755,9,

T"RRENO V d
para Flávio, comunicando que gr:1t.,;,. aos {'.sflll,çr,s. de Sí'llS fli1'igpin-!

R"Cl'é,,, . " ., , .... ,., .. ,.,.,'., .. ,." CI'$ 84.616.216,90 Il d;neseq�fna���so'mente amanha- poderl'a C'he- ,
!Hivo . "' .. , " ", """" . , "'" ., ,., Cr$ 129.920,Ooü,D').

[('s, pr('para-s·e, flsiea (' ti>-eníc<iJ11en· A M R 1

�
\

C b
.

t Sinisiros P'''50S nos últimos 10 anos, , , " ,. Cr$ 86.629.898,90 v. auro amos, com 5,50g.ar a axam u, pOIS es ava tI', 1'�"'ll'Z",II�'I() ]'I· . .o,-ll!'l'lS'()S.· t,l�'I'n(I<' �'()h I R� b']'ct d 736
d

'

Ih
U

_' '" �, .S]XHlS�1 I 1 :1 <'5 """" •. "' ..••• , •... ".",.,, Cr$ 76, A01.30H,20, dt' frente por 40 dc fundos.res�ntido _dum os Jae �ols. a ol'1('nhwao do nosso (.'on1J{�l'ldo I
(

Pre"o: Cr$ 12.000,00, Infor.Fla'VI'r. °ntao declarou qu.e e e ( l.)lRE'l'{,llES: - Dr, Pamf110 A'Ultra --",�- A.· '··· ..·.lho, Dr, "'__nc'��
" ,..

.� ,. .

'entrailleul' João Hosa, ilHe tào b1'i-,
u � ,. U� U � � l� �

!L "d pod' f" d es 1., Sá e An1Blo MaSlOrra_ , mações, na rua Emílio Bum. 13eonl as, la lcal' on e -

Ihnnt<'11le;nte p'l'e]l:U'Oll () nos.so

SCJ"rl-1í
'., .-1 '"'It

,- ,

1 is A.g�CIA8 " .llb��nclaa �m todo o telTl1.ôrlo nacional. - l!luçurnJ DO ,. y

ava, poIS nao precIsava na l'l" 110 U' Itl'nl(, �al'nl),ul)nnlo (}.["'CI'lnl·rl) II Ai RI' d .•
.

f
' ,� "J' r-ugu , egu 8(.01'.,. ., ..."1'1.u nu prlnclpaJ,a cidade. da Am*"lca, 1Curo-pa '.de seu concurso, Outra m or- de fuLdJol. Ajnd�l: na seman.a passa- • Urlc. '.

mação de Caxambu adianta d.:, o .\vaí 1'l';:lljwu óti1ll0 tl'ei!1l1 C.Ollll .\GENTE EM FLORIANóPOLIS 't GELADEIRA
que o centro�avante Heleno,

,0 valol'()so (juadl'O da I�a,>e AéN'a, 'I'
C .'\ M P O I'ii I. O B O & C IA. - Rua Felipe Schmtdt, .n. II

que seI'a' sem du'vida o C'oman- Clllxa Postal n. 19 - l'elefone 1.083 - End. Telegr. "ALIAN.çA,-
. .

v

1caldo os ü)l;urras dl'l1lli'tI:r;Il'<ldo bUlll i
d t di' .d b 'le' SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBAR\O, ITAJAt, BLUME-ano e .

o se eClOna o ras1 1-
p;ldrüo de jôgo, Os ín.tt'gt·antcs dl1l NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

1'0, dada aa usência quási cer- {'(!uípe alvi.azul ;õeh:ulI-s·(' hem [11'<'-1 _.

-- __ .........'-4' ........... _........:�ta de Leônidas, recebeu ótima

pro�sta da direção do Palmei
ras' paulista, que lhe ofereceu
8Q mil cruzeiros por ). ano de
contrato, Heleno prometeu es

tudar o assunto.

COQUEIROS PRAIA CLUBE
Está marcado para domin

go próximo, dia 7, o grandio
so. festival aquático, promovi ..
do pelo Coqueiros Praia Clube,
na baía sul desta capital (praia

Ida Saudade), o qual constará
de provas de remo, vela e na-

.( tação.
As provas terão início

às 9 horas e nelas tomarão

partes os clubes náuticos, de
vela e outras sociedades, desta
Capital.
A noite, nos salões do Lira

Tênis, será feita a entrega de

prêmios aos vencedores, se

guindo-se um grandioso baile,
Os salões se'l.'ão ornament�

dos em estilo marinheiro,
Somos gratos pelo convite

que nos foi endereçado,

ICAMPEONATO ESTADUAL
DE FUTEBOL DE 1944
Com o início do Campeona

to Estadual de 1944, marcado
pela F. C, D., para o dia 7 do

�. corrente, o Avaí F. C., cam

peào da cidade, redobrou em

atividades, realizando ultima�
mente, rigorosos treinos de

preparo fí&iCO e conjunto, O

esquadrão "azurra", dado o

valor de seus integrantes, tu
do faz crêr que, apesar do car

taz de que são possuidos os

clubes campeões do Vale do

Itajaí e de Joínville, com quem
se deve enfrentar, levará a

melhor, mantendo, mais uma

'Vez, para Florianópolis, o hon
'�'QSO � eubiçado titule de �alrl"

.�
"

Autos para o
após-guerra
Londres, 3 (B, N. S,) - A

famosa "Organização·, Nuf..
field" está preparada para ini
cial' a fabricação em larga es

cala de novos modelos de au

tomóveis, declara o "London
Financial News". Sir Miles
Thomas, vice-presidente da
referida organização, declarou
recentemente que os novos au

tomóveis deverão ser fabrica
dos numa média de mais de
3,000 por mês, iniciando-se a

produção mais ou menos três
meses após a terminação "da

I guerra, Novas matérias plás
I ticas e metais aperfeiçoados
I tais como novas ligas de aço
de alto gráu serão utilizados
na sua construção, Alguns mo

delos serão inteiramente mo-

IllJU IID.. CIIIIlIIIIIi--.!! dernos. Outros incluirão os

IÚltimos progressos em funcio
namento, durabilidade, suavi-

Idade e silêncio durante o per
curso.

I�di() Josê 'I'onó li

Novo
Tratamento
Para Eczema

Automóveis (hevrolet
Vendem-se uma limousine

1934 e um Double-Phaeton
i 929, funcionando bem. Cartas
pala esta Redação, para: .Au
tomóveis Chevrolet».

10 v, aU. 8

RAMOS

Si \". t-:etJtil' qiH-' a sua pele está �e
iornan.t« Ú:-\Jll�I·U. COf1l tumescêucías es

IJr;'lllluiçadw.. , �i j.;i:�ntiJ· :lJ'dóI" constante.
pne('jl'a:'l;:, (j(w de' eczema. si V. não puder
dormir hem (� s.e xeutír ll�!'\"OSO f" irri
tndo, V, lll'.\'f� procurar Imediatamente
IJ{J) aliv lu :'wguro (" {'\'j('.az; o novo
e nJf,d"l'lIl1 tr','i!anH'1I10 cientíílcc COfU
ül�!.7.f:J-I \, IJI,IItl novn forma de pomada,
'lIH� 'peill'll'H tnstantaneamente na pele
lJ�H'll l'ornh(lt{�1' .IS crupcões.
[:;;1.:/,1;\1.\ .ii< 1�11I ativiado alguns CD·

H)R (l,l;o; Ill:li:-: obsuuadas erupções da
1!-{!7f�iHll em IJO!lü() tempo, mesmo quando
n Ii!�t! jft Pl'/! IHU::U �!llljgo, BELZF:�IA foi
.: pi i('wl:l t' iI.:. eO(".'iJ'us cessaraur imedia
lti :'ltIJll', fÍl'H'ndo L'Dl poucos (bllS it pele
outra \'pz 11')\ a (� limpa.
HELíYJ1A lI:i" l' visível quando apli

cada, I:�!O IIH1U('!'1H :1 roupa e nüo requer
8tHduI'''O.
t·se 1;I:l.ZJo:\I.\ hojp e sentirá alivio.

Continu'" li usnr BELZE�[A até sua pele
toruar-se macia e limpa.

Casa no centro

Móveis
(ompra" vender ou alugar

SÓ na

A SERVIDORA I

(o maior organização no

gênero nesta capital)
Rua João Pinto. 4

Fone,775.

Empresa «líder» Construtora Ltda.
Em Combinação com o Banco Cruzeiro do Sul

SIA São Paulo
Telefone, 3-325S·.Fonc, 938

30 de Dezembro de 1944

Série (
Cr$ 100.000.00
Cr$ 25.000,00
Cr$ 25.000,c.o
Cr$ 25 000,00
Cr$ 25.000,00
Cr$ 60.000,00
Cr$ 50.000,00
Cr$ 1CO.OOO.00
Cr$ 500,000.00
Cr$ 500.000.00
-

MATRIZ: Rua SáQ B ;nto, -45 São Paulo

Resultado Ofidal do Sorteio do dia

10, Prêmio
2'\ .,

3".
4°, "

5". "

100 prêmios
1000
10000
100000 "

IOOüOO "

Titulo 11 375393 - Uma construção de
" "663f)SO Idem, idem
,.. "572329 Idem, idem
., '.' 676134 Idem, idem
,. "644653 Idem, idem

Os titulos com o final 5393 (milhares;
,. "" 393 (centenas)

" ".,,' 39 (dezenas)
Aos titulas cujo algarismo tinal for 3
Aos titulos cujo algari:;mo final for 3

a Cr$
a Cr$
a Cr$
Cr$
Cr$

Total dos prêmios nesta série

Titulo n.O 23442 Uma construção de
33442 Um terreno de
43442 Um terreno de
53442 - Um terreno de

" " 63442 - Um terreno de
Prêmi(!)s -- Os títulos com o final n." 3442 (Milhares)

" "" " 442 (Centenas)
" ",,"""" 23442 (Invertido

" """ 3442 (Invertido
" 42 (Dezena)
" " " 2 (Finai)

PrêmioLO
2."
3.°
4.°
5.°
10

100
120
240
1000
10000

"

"

Total dos prêmios distribuidos em cada série

600,00
50,00
10,00
5,00
5,00

Cr$ 1.410.000,00

Série A Série B
Cr, $30.000,00 Cr. $ 50.000,00
Cr, $ 5.000,00 Cf. $ 10.000,00
Cr, $ 3.000,00 Cc. $ 5.000,00
Cr. $ 1.500,00 Cr, $ 5.000,00
Cr, $ 1 500.00 Cr. $ $,000,00
Cr, $ 5 (JOO ,00 Cr, $ 7.I}OOoo
Cr, $10000,00 Cf. $ 20000,00
Cf. $12.000,00 Cf. $ 24.000,00
Cr, $12.000,00 Cr. $ 24.000,00
Cf. $10.000,00 Cr. $ 20.000,00
Cc $ 50.000,00 Cr, $lOO,OOO,oo
Cr, $140,000,00 Cr. 270.000,00

a) ROGERIO AGUIRRE (a) ANTÔNIO MUNHOZ Dr. F, da Gama Cerqueira
Gerente �eral l)i.r* superintendente Inspetor Federal de Sorteios

O próximo sorteio será realizado a 31 de Janeiro de 1945
ATENÇi\o: - Solicitamos aos nosso!! dignissimos associados a fineza de pô-em os -'seus títu

los em/dia, evitando se, aSfim, de algum incômodo futuro.

Escrit6riQ da Llder e Qabinete Dentário: Rua Vitor Meireles� 18 (sobr.do).

Vende-se uma, elétrica, de
1, 20 xl, 60, funcionamento per
feito, Ver e tratar- no Bar S,
Pedro. 30v,23

Ra"dl·o Nesta redação lIe

informa quem de.
seja comprar um aparêlhll de
rádio, se possível, de marca

"Philipsú.

V d ótimoen e-se prédio
na rua Conselheiro Mafra por
300.000,00. Tratar com A. L.
AI ves, Deodoro 35,

EMPREGADA
Moça, complementarista, com

prática de contabilidade comer·

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

fcrviços. Iniormações nesta re·

dação, V·lO

CASA NO CENTRO
Aluga-se uma, para família

pequena. Ver e tratar, na Rua
Marechal Guilherme, 33, das
1 7 às 18 horas. V - 8

Cozinheira P�;:��a'�ar�e
C'lsa de família. Paga-se bem'
Av Ri, Branco, 89. 5 v,-4

Máquinas
Vendem· se urgente um bene

ficiador de arroz para 10 a 15
sacos diários, uma instalação
completa para fabricação de
óleo. e outras máquinas para
fins industriais. Informações
nesta redação. V.· 5

Mobilia de sala de jantar�
Vende*se uma, inteira

mente nova, à Avenida Her·
, cílio Lu� 127,. 3 v. � i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Clínicas

A '�rqu�a. r�mpe. com o. Japão �t :ifc;:�::as o !�i�t quoecorot PD!!�GO!��b�!��!�
,

:'\(�,'� IO�Q(E: 4, :l.' I.) � :-\ ;t�lqUla �,e�oh�u 1011lpe� relações Londres,3 (L H.) _ Segun- todas as providêncías para que o inquéruto sõbre a deteriorí-
d.plomútir as e. eCOTIOllllUIS (0.111 o .Ia.pao, A decisão f OI Iomada pela As- d d h d E to' zação do peixe J

•

da há I' E j t I P
.

J j" .._, ' ..,. . o espac os e s cOlmo, o o' li .• , HI.Vlu , la (laS, no n�repoS"o (a esca. seJa

_.S(111) ela Nacional turca em SUH reurnao de ho.1p.(' entrara em vigor no
jornal germâníc na H 1 da feito diretamente pela Coorrlenacào (1' '"\1 I'}' ;- E"

A i.,
.".' ábad 'I'., . '.; ,,'. -a d "

·

... 1·, ,- "

lO oan, .

.' '.
\. .,. "'. a 1\ O)J lzaçao cononu

jJ, 0:\ Imo sa ,( o. 1 ans:IllLu-a a EmlSSOJ � (e Angora. em irt U( iaçuo cap- "Deutsche Zeítuna in den Nie- ca. E propóeíto do Coordenador logo que !tenha concluído suas
Ir.da pela escuta da Rf'de Azul. nesta cidade, b. .' - , .

derlandesn", revela que JS ale- mvesugaçoes, tornar público o HeI.! resultado, para que o povo

�O -I h 300 t , mães estão transferindo mi- fique sabendo o que de verdade aconteceu naquele setor ela

tU
.

m I OOIens e a nques • �����:s �� ������::�a�aa� ���� :::��::�� �.._•••_, ..__•••__••-_.�...-.-...- ...-.-.- ._-.-.....-.........

Com o Primeiro Exército nortc-aruericano . .j. (C. P.) - Durante a te do país. Já evacuaram 25
ofensiva de vem Hundstedt já f'orarn mortos, f'er idos ou capturados pelos mil pessoas, que chegaram a Laboratório de Análises
1!!jiados fiO mil alcmács! Foram inul ilizados uns :iOÜ tanques alemães, se- província Frigia, sendo que 12

guudo estimutivas estra oficiais. mil são esperados em Grenin-
------------.------ ----. ga e 3 mil em Drente.

Farmecêutko GER(INO SILVA
(Chefe do Serviço de Laboratório da Assistência)

Exames de sangue, urina, fezes, escarro, puz e gualque-r'
outro necessório para esclarecimento de diagnóstico'.Novo horário

S. Paulo, 4 (A. N.) --- A Horório: até 8.30 hrs. e depois dos 14 horas,

J questão do fechamento do co-

•__.C ._. _._. • _ ... .... .. .. • i mércío obedecendo ao novo Rua Nunes Machado 7 (SOBRADO) Edifício S, Francisco

B;:i��;o:�::;; � ··�!����ru:çio��� 1�1�,���k::�:��;1:g�� I�:J,200��N�Rio, 3 (A. N.) - Partiu de I At na ld�a 6. Ate aqu�l� data vigora- vespertino local dá grande des- Fortaleza, 4 (A. N.) - A L.

regresso a Lisboa o escritor; e s ra o novo horano, taque ao gesto generoso do B. A. iniciou, há dias, a cons-

J?aquim'Leitão, levand� os úl-I Lon�res, � UJ. 1.) ..) -- Embo-" f
. - presidente Vargas no caso da trução de 200 casas para famí-

times retoques ao projeto do. ra a sttuaçao política pareça Von erenclarao menina Albert, amazonense, lias proletarías cearenses. Em

Esta�uto dos P?rtu�ueses no
I rc_solvida Jl_� Cl-récia, o mesmo Londres, 3 (U. P,) Os ma- de 4 anos de idade, que engu- declaraçao a imprensa, a pre-

Brasil, com reciprocidade em i nao pode utzer-se da luta que I tutinos daqui informam que
liu semente de g1llllviola, indo ISidente da Legião declarou ·2S

relação a�s brasileiros e �ortu- : ainda se trava �n-tre os l11�n:- Churchíll e Roosevelt têm em
o caroço alojar-se-lhe na tra- peral' ,que estejam concluidas,

gueses, atím de que se ultimem Iln'os elas ,. Elas e os hrttâní- projeto uma entrevista para quea. Transportada para o no corrente �no, pelo menos

?S enter:dimel!-t?� e se proceda I ccs. Até o mO�lento não há fins do corrente mês, possível- hospital �a.capital d.o. Pará, �? c�sas, a�slm �0�10 a cons:
a redaçao definitiva da conven-I pormenores sobre as ativida-troente na Grã-Bretanha. Após um especla.lIsta,. venflcando ,tluçao �� sanatório, que esta

(
ç�o l_uso-brasileira. <?onforme des do general Plastíras, que I essa reunião ambos irão á um que o �aroço �e �calizar_a nos se��o edífícado em terreno ad-J
�Ol dívulgado, o re_fe�l?O pro- ;ili convidado para formar o'ponto convencionado afim de,br�nqUlos, dall.so po?ena ser qumd.o pela L. R.A., e com

]eto. havia sldoA mlclalmen�e lJ_?vo gabinete. Em compensa-' participarem em uma conte- r�tll'ado c�� pm.ça tipo espe- capacidade de 40 leitos.
enviado ao governo portugues çao, os despachos de Atenas. rência com Stalin, Acredita-se i cial, .

que fOI. pedida com ur-

p.ara que o m�sm� se pronun- rlescrevem novos ataques e con-] que já estão concluídos os pre- gen.cl� no RlO, a uma casa :2S- LOJA DAS CASEMIRAS
Classe a r�s�elto, Este nomeou tra-�taqU!es de

, parte a parte, I parativos dessa reunião. Ad- pecAlalIzada, a qual pouco 111- A partir de 139 cruzeiros,
uma comissao, que estudou o �Ia� �r�a de Neápolís, onde os

I
míte-se a possibilidade de que teress� tomou pe�a .. reme,ssa. vendemos cortes de casemiras

assunto. e� .todos os seus as- untalllcos Ct1Q.SegUlram avan-I Eden faça uma consulta aos
Um tI,O �a menor, HlldebI�?- em a nossa Loja, na rua Cons.

pect?s. ]undlcos e d�volveu a çar uns 300 metros depois de I ministros do exterior dos EE. do Oll�elra, r�correu, entao, !Mafra, 8-A:
maten� do Ita�aratI com as dnnliinar a férrea. resis,tência 'IUU, e U, R. S. S, sôbre a 'reu- ao p:'esldex:te var�'as., rogalfdo-. -----

sugestoes que Julgou acerta- dos guerrilheiros. ,nião. Ilhe mtervlesse afim-de que aSma. HAZIRA MAHSUR
das, A convenção luso-brasi- - lmenina fôsse levada ao Rio pa- Recem-chegada do Rio, acha'!õ8

leira, além de. coro_ar os esfô�'-
- I ra a necessária operação, Em

I
entre nós .0 novel. e já conscgrado

cos de aproxlmaçao dos dOIS J. COSTA M(ELLMANN I'resposta, chegou ontem um soprano,srlta. Nozara Mans';lr. Ten'
-'. d t d h· tIo' .

f' d C
do. porem, enfermado a4U1, man-

gran es pOVOS, apresen a uma . espac o e eora lCO o 0- dou sua gentil irmã, srita. Marta,
iE'lpOl'tância transcedental do

(E I mandante Abelardo Mata, em visitar-nos e. em seu nome, apre

ponto-de-vista político. Será ,nqenheiro Civil) nome do presidente Vargas, pe� sentar' nos cumprimentos, - gentio

instrumento capaz de impri- I]SCrl·tórl·O TécUI·Cfl de Engenharl·a dindo notícias detalhadas sô- Jaza que; penhorados. ag..':.���ce_m�,,,'
mil' novos rumos ao Direito li U bre o estado de saude da pe- •

Internacional Público, influín- Projetos, Orçamentos, Administração, Construção I quena, ao mesmo tempo que Ore Artur Perelo.ra'· �-tt;'
do mesmo na so1ução dos pro- Rua Esteves lu nior. 168, - fone 733 era a família avisada telegrá-
blemas da recomposição ju- FLORIANÓPOLIS lfic.amente de Belém, que o mé-

e Ollovel·ra I
l'Ídica univel'sal. dico assistente da criança l'e-

_

. cebera outro telegrama, sôbl'e

I
Clínica Geral de Adulto.

O sral .. Plasttras A Guatemala Permane-nCI-a a, p,ossibilid.ade. de. a n1esma Doenças dali crianças

( d R
'

d Laboratório de Análi.e.
oncor OU nas G n-

- vlaJar ao 10, VIa aerea, sen o clínicas.
�o'Va Iorque, 4- (ti, P.) -- A "ombaterá R' 3 uAar ·coes

..

,
então tomada as necessárias I Consultório: rua Felipe Sch-

emissora de Aümas, em flUa U da�' ('bN) - O ,m1111stlo providênCias. Esse interêsse I midt, 21 [altos da Caso Pa'

'Ira,llSmis,são rte ontem, aDltn- Washi.llIgton,4 ce. P.) _ Alclal'anuderra a��ou atY�so, dde-'dO presidente Vargas pela Vi", ro.illo], dos 1030 á. 12 e da.

I. 1 N' 1 i' tI" "
I Ü que, nos elmos o .

d d
.

b·'I' 15 (II! 18 h•.
(')01t que o genera Icho as dUU ema a quer p!àrtlClp-ar ad-:artigo 40 � 10 d dI''''' 0891

a e um� menma laSI e�ra Reliidêncio: rua Vise, de Ouro
í'1astil'as, que forçou a abdiea-I yamente na guel'l'a '00ntl'a o: d 10 d

� bO edc. 1e914'4- tem recebIdo demonstraçoes! Preto. 64. I,
- .

C
-

d G
.

I' . e e novem 1'0 e os d
. .

t· 1 d t F [ I II';�() do 1'e1 onst�il�ttmo a 91'e-1 G1XO'1 n!orm�-.."e nesta. caplt?-J prazos mínimos de permar{ên- I de sImpa la e ap ausos e 0-' one: 169 manual

C:Hl. no g'olpe ITllhtar de 1 22,
I
ter (' legado aquda capItal mn cia efetiva nas guarni -e es-

os
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"A �. " Ipeclals - decreto 17.408, de 20 - d;mH18S, Gf!l\lat8s. Pqe.rne:t
g;on"rno helemco. temalense, l1l?u111bldo rle oferB-, de dezembro de 1944 _ para FRACOS • Meias das melhores, pelos me-

Misterioso
,-

�r.r. a.�. _.P!6S�le�t� Roosevelt.finS de vantagens de guarni-'l
AN(MICOS oores preços só na CASA MIS-

:, 558S5."n,-0 l.'ll1a )"Jsao e III ,antarla, que: ção 01.1 região militar, são os TOMf:M CILANEA - Rua C. Mafra, 9,
.. Já esta pronta pal,a embarque, seguintes: la cateO'oria 12 me- yjn�o CrcIsBtada

..r. - - .. - --- - ..- --. - _ .... .........,
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meses; "Sn.�T1:.'TD"" OLI IMA HORAfoi abalada por imprI?Ss.iolNtntl' t1'a-
. em Fernando Noronha, 10 me.-

y.wULn

g('d,ia, representada pelo a'ss,asslna- ses", Grand. Tónico
ln de Vitor Pires FrlllillC-O, grande O 49-

O gro.J. Plo.tiras foi nomeado

cHpitalista (,,0]1] uma fortuna cakula- ano Estabilizador e transformador AI··t·······"'C·h··.·
.. --_·_-- ���r:���nd:��iS;:�t(1sdda g�!�:�:

r1:l em quarenta milhões de (,l'uzei-I Belém, 3 (A. N.) -- A "}i"o-I Vende.se um, de 1 kilo watt, na 11. U a na IDa Marinha, Aviação e Marinha mero

)'0:.. O exUnto era ebefc da firma lha do Norte" comemorou on- I radação do ESTADO, Chung King, 4 (SIC)' _ Na cante.
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l'ii'I'S FranCD & Cia. e da Casa A,fri-ite� sel!- 9.uadragéssi�o 11ono
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" frente cle Kwang'ai, em Tas- j

J t ri aniversarIO de fu ld t C t H ti 'Os ohineQes reconquiatol'CJm Wtj'fl
\':I,na, seTIr o ao 1110&mU empo ire- r açao, en- on ra 1 er hantang, localidade situada a
llll' da Companhia de Seguros Al,iall- do Ci�CUlâdo com um número

. .
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-
i 11 krns. ao norte de Hocin as :��ã� ��ac:�t;�dNah�a�::.manía. fi

\,'H do PlJrtÍ c chefe ela t:silI1>:1 Brasil especIal de cincoenta páginas. Londl'ps, 4 (U, P.) Sur� fôrcas chinesas continual� a
'i<

Lil11jta�'l�l. O capitali:"ta foi atraído a
I _
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_';,� �--� ! gpm. como �'ogul11elos,:111 nu-' atacar o inimigo das elevaçoes Aviões americanos at.acaram bOI-

llma nlada, na nOlle de Oll1tem, a!RITZ o]e, 5 feua, a,:,

I
nJ21'l;SaS CIdades a,}emaes, os de ShantingHg a menos de 5 seli japonesas nas ilholl Formosa fi

h.jgulls quilômetros de Belém, As \
eh I B 171e J 9.30 �afas cartazes de propaganda. contra kli:1S a oéste d� Hochin l?ros-

Amomi. Não há .,?ormenores.
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ar flS oyel' e oan Fontame em: F' 1 '1· f'
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mIlonda-des. detJveralll o mul.ol'lsla DE AMOR TAMBÉM SE MORREI
O !ue lrel. n OI'l'na a êU1Hl'SO'Ia seg'ue a luta em ambas as O ., .

1 9 '6
.

. d(' T • III " n D' d . preSlcente Roosevelt convldtu
(I) (;al'I'O () c OUVJraUl �I ('llIprC'g'a- com Alexis Sn1ith e Brenda Marlholi "-,uxe 1 )Ul go qu: e 1 1 e's e margens do no Nanhkawn, a �o nono embai:c:ador em Washin.

d:: da \'Hima. Foi preso J,ail1l.e Leile reunidos na mais linda novel!.:; a.�)areCera�ll da �olte para o sul e oéste de Che-fang onde 9!on para conversar sôb,re as rela"

hlho, ([ne, sl'gundo se He1'('dlta, pa- �e ,amor. Porque tod? �omem e cha numelOSOS dess'8S cartazes, as tropas chinesas estão ata- çoes entre ambos. os palie li.

]'('('t' seI' (l autor do crime, em vísü\ mflel. e tôda
fm!.ulher e, .clumenb 'lcnsando Hitler como o assas· cando tendo restabelecido
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(correm con ItOIl traglcos como· ",. t d 1
� E' P 1

- lh
�k a.cusações que cO.oUtra l'le f.01.'a,flll élite, em que uma ingênua e u"t\a I�Slno. ua .Jllven U 'e a ,ema. 1.1.1 um� cabeça-de-ponte a léste do

arece que cs a �mQe!iJ esco e·

t t O b
_- rom a Universidade da Budapeste

l)]nVldas l}clas autOrIdades po]JC]rlls. mulher moderna amaram até o ou lOS pon OS, como sll1a ru- rio. para sau última reduto defensivo
desaspêro um compollitor, q\le!lO (;ke, por exemplo, êsses earta-' ----------- no capital húngara,

Belém, 4 (A. N.) - O bárba- nhara mais com Q q'6ria do que zes foram afixados nas pare-! LOJA DAS CASEMIRAS ..
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t' 1 t
com o romance, d d d'f'

. .

d t' O
. .

d t' t Cd' dro crnne pra lC!l.{ ° con ra o ca- Livre de Cen u
es os e, I IUOS semI· es l'UI· lnalS vana o sor lmen o ,arca e mela {iúa de países

pita1ista e comerciante Vitor Preços Cr$ 5,00se r4.00 dos, com a.', seguin.te legenda: de casemíras é encontrado na

I
americanos _já' dec�ararom, que «o

Franco continua a impressi'O- --
.' Dev,emos tato �w nosso l<"'ueh- Loja das Casemiras _ Rua caso arqentmo� neo ser;t :onsi;�

"t 'bI' l' ROXY H' Sa-f' ::.. "I"
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derado na prbXlma ConferenCl(l do."

na r o €S'PlTl o pu tC_O, sa 1en·· ele, eIra aS
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(;)1. , \ Cons. afra, o�A Delegados da. Naçõe. An'let'icollalS.

t

..
ando.se a 'presteza com q'.le ..
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l1olíoi.a .looal agi.u .para prendel' Mo.rgo e Denis O'KeH em:

MAO
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O crim.inoso. Jaime Leite o in.l'
O HOME:M'LE?PA�DO �O �

PA R A F E R I DAS, i' 'FIlme estranha • mlstenollO. Três
digitado autQl' do crime, aeabou das mais lindas mulheres da cid". E ç Z E MAS
confessando seu ato, peraJllte o de fOtam. QSlia.inadas... Sómente

I I
r'}.Jefe dp polícia, capitão Mou� as mulheres eram �tocodal!l pelo

I
I N F L A M A ç O E S )

.. C Ih N f'
• cruel alsai.1no.

1

l. �{.
. arva o. a sua eOIl 1883.0, No p�oqrama: Reportagem de Fo C O C E I R A S.hinw Leite detalhou pormeno- lhae CariocQs 33 • DFB /

1'('8 surpreendentes, que não Impr6prio até 14 anos F R I E I R A 5
POdB1l1 ainda Ber publicados Preços Cr$ 3.00 e 2,00. .1
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