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PARIS, 6 (U. P.) -- SABE-SE AGORA QUE, TANQUES E INJ;'ANTARIA BRITÂNICOS VEM PARTICIPAND(Jr.� ��r" SMl' S
DOS ATAQUES À SAlIENTE ALEMÃ NA 'BÉLGICA, COMBATENIJO ATUALMENTE NA REGIÃO DE MA.;.A:�Ifr.HI�.
OFENSIVA ALIADA mNTRA O FLANCO NORTE DA SAIJENTE ESTENDEU-SE MAIS TREZE KMS. PAR�}� :-�.,."

5,r,�,-�$
,
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TRETANTO, DIZ UM DESPACHO DO FRONT QUE O INIMIGO NÃO DÁ O MENOR INDíCIO DE QUER -'\\ À�"N
QUA:LQUER PONTO DA SALIENTE. ENVERGANDO UNIFORMES BRANCOS E USANDO TôDA ESPÉCIE D

",\ ,:.-

OIft, __

NA :LUTA, OS ALEMÃES COMBATEM COM TENACIDADE E Só LENTAMENTE VÃO SEl\DO DESALOJADOS DAS S
',.

iÇÕES.

o
pon'lo-de-vista do sr. Cripps

Londres, (Via aérea) - O sr. Stafford Cripps, ministro da

produção aeronáutica, em discurso pronunciado nesta capi
tal declarou que o povo alemão, depois da guerra, deveria ser

tratado como "irmão da mesma família humana", de maneira
a poder voltar ao seio das nações, Fazendo ressaltar a sua po
lítica de "idealismo cristão prático, o ministro declarou que
não se deve atirar a vingança sôbre o povo alemão, porém,
preconizou o desarmamento da Alemanha e o contrôle de seu

potencial bélico, afim de se proteger os países vizinhos, Pre-

I conizou, igualmente, o restabelecimento das fronteiras da Eu

ropa e a punição dos criminosos de guerra,

o

Num jornal
de Miami

o JUAIS ANTIGO DURlO HE S.\YL\ ('.\TARl.NA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Ano XXX I Floriõr.ópclis- Si bsdo, 6 de Janeiro de 1945 J N. 9288
----------------- --------------------------------------------------.------

A reunião dos �hurchill foi 10 Comitê de Lublin -- possivel pômo de discórdia 1
3 Grandes a França I, Moscou, G nr. P,) _. Anun-I L?udl'es, 6 (U, P.) - Já se também se ;'ecorda Clt_te, há

Wa'shingl(m, fi (U. P,) -- Roose- Londl'('S, (j (L'. 1',) -- Oflcialrncu-] cíou-se hoje que a Rússia reco- oonjectura, entre os observado- pouco, o governo traucês ma-

velt dr clarou que a reunião dos '

Ie. acaba clp ser (linilg:;ldo que o sr, uheceu O Comité Nacional de res dtplomáticos daquí, sôbre nifestou que mandaria repre

"três gT:lnaes" rculizar-sc-á pr()\'a�1 Church il! ucompanhudo 1)('10 efu·f(' Lubliu como govêr-no provi-só- se o general De Gaulle secun- sentante ,seu a L:lblin, muiJto

velmcnte depois do dia 19 do cor- do Estado Maíor- br ilàniro, .egrps- rio da Polônia, Quási símultâ- dará a atitude russa, reconhe- embora tivesse í'rizado que tal

rente,
'

! sou hoje de uma curla visita à .neamente, a Grà-Bretamha in- cendo O Comité Polonês de Lu- funcionário apenas cuídaría da

Washington, 6 (U, P,) - A França. A nota a respeito esclarece, .Iormou, oficialmente. que con- blün. E acentua-se que, se os repatriação dos prtstoneíres
entrevista dos senhores sta- ainda, que, dllnmh' sua estada na- t,inuará pestigiamdo, como tal, franeeses procederem dessa de guerra franceses ainda em

lin, Churchill e Roosevelt se-
I
<l11'l'!r paix, Chucdlui IJ con ícrenciou Q govôrrio polon?s exilado

em, for,ma, eol'ol�an.�o-se ao lad? �e I
terl�irtório s,oI; a j,:risdição do

rá realizada logo depois do !l') supremo Q. (T, uliado. CO!11 os Londres. E, possivelmente à Moscou,. ficarão em, o.POSl��O eI:ta:o Cornjté Nacional de Lu-

dia 20 do corrente, Esta reve- gln'l'r:\is Eisenhowcr. De Gaulle, mesma hora, funcionários do] a \Vashmgtol1 e Londres. AlIas, blm,

lação foi feita hoje pelo pró- :\Iontgollwry <; com (J ministro Duff Departamento de Estado de

prio presidente Roosevelt aos CO(JjJ'er. Esla co nf'crúucia realizou- \'í'ashingtoll rerteravam que Regressaram
jornalistas norte-amerícanos.Lsc nntc-oulem. "n:lda havia a acrescentar à
Disse ainda o estadista em' declaração há pouco feita pelo a Moscou
apreço que "as reservas, que Si'. Sttetinius, sôbro a Polô- Rio (Pelo correio) __ Pejo clip- , ,

cercaram as históricas reu- Prestígio uia ", ele onde se depreende que per" da Pan ..�Illerica,n Woll'd Air- RIO, 6 (A, N,) - Comuní-
moes de Casablanca e Terã, O�> fDsratlos Unidos continuarão wavs chegou. lk :Uonlcvidéu a don-I cam de Miami que o jornal 10-
prevalecerão ainda na próxí- l·nterna:�I·onal :"'C'ol1hecendo o govêruo p010- h;l"}], :,\f;,ll'�,'ari,t:H .onlo;: . [IC(�;11��}n:ha'l ?al "Miami Herald" publicou
ma conferência", Nessa mesma .., (].\ dr, suas filhas srtas. TatldIM, e ínteressante artízo assinado

o p rest ig io internacional do nês de Londrês, corno única au- Lurhui lu Or+ov. A (Irra.

:'vrarga.1'JIUI
.

b
,

ocasião, o presidente, que es-
Brasil, (IUe o presidente Getúlio id 1 t 1 i Orlovn passara pelo Hio em come- por Vaughn Bryant, sobre a

tá elaborando longa mensa- Va rga« salientou numa das pus-
torí aue governatnen a uaque- ç''(JS dl' março deste ano com () seu personalidade do presidente

gem extraordinária ao Con- sagens do importunte d iscu rso ]0 país, Ac)'ps('f,' ainda a cir- l'''�ÚS(), o dr, Sl'I'�t'i Alexevich Or lov Getúlio Vargas, artigo êsse

gresso, manifestou que otere- de.31 de dezembro, pron unciado cunstãncía de que a nota sovié- que viinha (Il' :\fOSCOll para :\.hll1te- que foi transcrito pelo jornal
, .

'bl' l' di por ocasião do ulm ôc« que lhe rica foi divulgada pela emísso- vidéu '111111 de assunnr () cargo de d W h' gt "8 d st ,"
cera ao pu ICO, pe o ra 10, mi n i s l ru plenipoteuciár!o (1<,] U'11J",-j',) e as m on un ay ar'.

d' d t
I)fere(�enlln as classes armadas. {> ra desta caJljtal, quásl que ao ,....

um resumo esse ocumen o, realidade que a cada momento S{)\'iMie,�:, !lO L'nl/g'lllai, visto e01110 os
Oamanhã, Essa mensagem tra- E'e patenteia aos nossos olhos e

DlPsmo tempo em que, em ''vas- dois países ac,nlbayam de restabele-I catoliCismo
tará de diversas questões da da qual nos l)odemos orgulhar. ,�lington, O presidente Roose- ce. I'l'bçi)es diplomútieas e comer- no Brasil

't' t' U d ]':;sse prestígio é legítima con- "elt anunciava a próxima con- ciais. Enll'etu1nlo, n 24 de outubro
poll Ica ex enor. m os seus .

d I ld d ,A

Cl 1 Úl1illlO o minislr'o 01'lOY yeio a fale- Sa-o Paulo, 6 (A. N.) _ Em
t 'cos sera' a !'emessa de ma

(I111sta a ea a e ele conduta du '�,sl'el1eia, entre ele, '1Urchi 1 e '

1Opl '
-

nosso govêrno da fide!' d de • N'r !lIa C <!.I)J;1 a urUg'uaklf, v:ítima de entre
'

t d
teriais de guerra para a Fran- co�� que levou � têl'mo t,od�saos talin, O l'econhecime·nto do Iwrlinaz nr(Jl{>�lia, lendo a.ssnmid'o v�s a, que conce eu a um

ça. Em seguida, revelou que os compromis>ios assumidos peran- ,govêl'no soviético, que os ob- a chefia da represi(:mlaçáo diplnlllÚ" matutino local, dom Carlos

Estados-Unidos e a Grã-Breta- le O� seus aliados e da vida que serYadm'es políticos já es,pera- t!('a russa no \'iÚ!1llo país, .na, Q,u3- Carmelo, arcebispo metropoli
nha chegaram a acôrdo sôbre tem sabido imprimir aos poslu- \'am desde que o Comité de Lu- lruadc, ��l' ('llC'i;'ITl'g'aoo de neg'()c.lO.�'ltano, falou longamente sôbre

lados da política de solidal'Íeda- o dr. :"\Jkolay A. Au1'tlreey, l'PSpeell' os planos d
-

f t
o programa para a .alimenta- de pan-americana. Seguindo os

l)lÍn foi transformado em go- í'O primeiro seeI�etúriü que aguardai '

e sua açao. u ura,

cão da Itália, acrescentando imperativos def'sa política, en-
I n}1'110 prQ\'isól'io ela Polônia, a l1omençúo dr) IlO\'O ministro. A I mencIOnando o projeto de

,que serão enviados Bara a Pe- yiámos para a luta na Europa, e'\'idencia um conflito entre os \'ÍÍlva Sei'g'l'i 01'10\' e suas filhas construção da Universidade

nínsula mais alimentos, E onde se decidem os destinos de países líders<-; J1as Nações Uni- "roSSl'!l'uil:atll, daqui ;'i�lgel1l parn Católica para o que já tem
todos os povos, por muito tem- 1 f

'
Moscou na hsl��dos LlllOOS. Ac.?ll1- plano elaborado acrescentan-

acentuou que o verdadeiro pro- p.o, uma fôrça expedicionária
(,as, {e(�ol'da�::>l', aproposito, p:'llbam-·nas () dIplomarIa rl1S'SO S('r-,. ,

,', ,

blema não é propriamente a que es.tá honrando as mais be- que tanto LOllidres como 'Was- g�i Y'l'rshynill, .<11\(' Scrye l1'a, Lega_Ido, Logo apos a pasc?a" sera

alimentação, mas a navega- las tradições da galhardia brasi· hington espe,ravam, que a Rús-Içao t';11 ::\:lonl('YIr!ell, sua esposa e,convocada �ma confe�encla de
- leira, Os homens mais eminentes si.a não tomasse essa in,íciativa,

llm:J. j Jlhn. todos os, �l�pOS de 8ao, Pauloçao, I da América têm destacado a si- para o InICIO do mo t
Londres, 6 (U. P,) - Os

I
!.mificac,áo Msse fato. e, ainda ::Lates que> se esgotassem todos I Em memória '

.

, Yl,men o
,.

• pro-UmversIdade Catollca a-
meias políticos desta capit;:ü ag(ll'a, em entrevista concedida os ree;HrSOS para a solução do de f. Plster pós o quê serão consultado� os
consideram agora certo que o à imprensa carIoca, o ex-presi-

l,ití,g, io l'l:ssO-])OIO.llf>S ma1utido I .

Marselha, 6 (SIF) -'- A Rá-!l'ntelectua'l'S cato'II'cos, Essa.

t t Ch h'll R dente de Cuba, general Fulgêncio ..encon ,1'0 en re ure I, 00-
Batista. sem dúvida uma das fí- pelo governo e>xllado em Lon- dlO Francesa consagrou, a 6 universidade terá todos os CUl'-

sevelt e Stalin será em fins de guras mais expressivas do COI1- dres. A nota do govêrno SOVié-!1
de novembro, uma emissão em I sos clássicos a saber' medici,

janeiro ou princípios de feve- tinente, manifestou-se a êsse Uco, lloje diyulgada, manifes- memória de Fernand Pister, Ila, direito, �ngenharia, filoso-reiro E isso porque a confe respeito com lJalanas de calo· d t d
"t'd

-

rosa Finceridàde: "Os povos de ta ,que "a União Soviética, de cO,rr�spo�l en e e guerra da fia, veterinária, odontolog'ia,rencia do -par 1 o conservador, tôda a América vêm acompa- acordo com sua norma de Rad�o DIfusora Francesa, mor- comércio pedagogia etc, e tô-
que estava marcada para trin- nhando com nrdadeil'o illterês- apo,iar e. afh:mal'

as,' l'�lações llt� a�te, ? inimigo. quando da das as ciasses soclais serão
ta e um do corrente, foi trans- se e !1roi'unda simpatia a parli. allllstoSaf'\ com a P,oJol1la de- LIbertaçao de Marselha_ chamadas .a coloborar na rea-
feI'l'do para 14 de março Não cipação do Brasil nesta Q'Uel'l':l ,"

.. mocraJka, J'N\Olvl:nt rpconhecer --'. lizaça-o do plano, No decorr'eI',

d' qualquer e mot' o e o esfôrço dêste grande país O I dse 111 lCOU lV
para que se cOllsig'a uma paz que o govêrl1(� nacional provisõ,rIÍ() S a Ia os da entrevista o arcebispo de-

para êsse adiamento, mas é seja a concretização dos IHeeei- da republIca polonesa 8 proce� clarou que a construção da
evidente que visa libertar tos de .Justica e de Liberdade", 1 't' u' I t' em Akyab B T
Churcl1ill de quaisquer com- E, l?,Tu('as á êsse am bicllte de �.

e1'
. a,o J,�l e.l:cam l� (,e em )�I- aSI Ica Nacional �� Apareci.

promissos internos nesse pe- confia:tça, o Brasii elevou ao ,ad�Ie�, Na mesma ocasi::,o, Lo.ndl'es, li ({'. P,) _ Chegam da - para o que Ja se conta

dado; porque o primeiro mi- maximo seus esforcos em defe"ia �,RussIa, divulga. a no!ueaçao mais lWl'l11Pllores st>bt'P a ocupação c�m, boa vontade dos poderes
nI'stl'o deveI'a' pronuncl'al' na-

dos ideais comuns' de tõda a (10 51', VWtOl' Z�k�arOVl(:h Lde.- da ilha de AI,yah, da! C03ta da Bjr_IPUbll�OS _

- de:een'de da, desa-América; e essas provas de com- l' d 1 e \. '
li tI a

.

1 d'
, ,

quela reunião importante dis- preensão nos animam a persc-
,)e ec: con'Ü )1, 'la o e;x : 01' .1- Illiln'i',a, ,SeP;llnrd« noticia.s reeehirlas p 'opn,�çao a a�ea .necessana

curso político cuja elaboração "era I' e a prosseguir no mesmo
nário � �)!e,l1lPortencIá�IO. tia.

em Londl'es, u llHl'inrj�\ dos .ia'pol1e- � ereçao duma Igreja, que se-

iria consumir o tempo neces-
caminh()", - A . .N, União SO\'H�tJ('a na. Poloma.

ses eV!1(,Ual'aIIl II Uh,l a iiI d(' dI'ZL'Ill- .la, pelo seu t�manho e pela
sário aos preparativos para a

�,
bt'o; mas (JS úl! ill111S :1Ill>alre]os só iS U a, c�:r;.struça<? grandiosa,

conf.erência dos "três grandes", O h· t d" t· partiram n:1 noüe de terça-feira,
uma oasIlIca naClOl'lal.

reCO" eClmen o o governo argeu Ino [Tm oficial duma .esquadrilha nérea Um dRenunciou o Washington, 6 (U, P.) � Em sua ColUna diária, o comen· tll'ilftnita, em "(>0 de obs'crvação, ano e
conde Sfarza tarista Drew Peal'son diz que o sr. Nelson Rockefeller, novo flotou no lllesmo dia q,ll(' não havia I d IRoma, fi (r. P.) - Xa l'Ctllliàú do I Assistente do Secretário de Estado, tendo a. seu cargo os as� !M:is qnalqlw'l' jll1'eIÍ('io da. prcsen�a nas- e-me
gnhi'lw!('. o pl'imi,el' BO!1omi aceitou suntos latino-americanos, está organizando um plano para o t�) il1il11i�() C1I1 AI'YHb. ReS(�JYl'll {'n· B�lo H(mizonte, 6 (E,) - __ O
ti renúl1ci:l ão ('onde Cado Sforza!futuro reconhecimento do govêrno argentino pelos Estados lao at(�reJsa,r, J).Hl'a colheI' mforma- "Diario da Tarde" publica in
do C'urg'n de alto comissário da De- Unidos, - "O sr. Rockefeller - diz Drew PearSOl1 - ainda não ç,')es dos. D:llli,vos, �abcúor assim de teressante reportagem pela
pllir:iç.:lO. o gabiuwh' esclareceu hl1l111 obteve a aprovação da Casa Branca, mas planeja uma fórmu- qlll' os lllpOlllCOS tmham mesmo fu- qual se vê que 1944 foi um
ajusll' COIl1 Sf()l'7.a l}HC' f) I1lé!odo la de transação pela qual a Argentina afastaria alguns de seus gido, voltou J':'Ipidamente à hase e ano excepcionalmente casa
dI' dl'pllraçflo deve s,ofrer uma 01- políticos mais conl1ecidamente fascistas, sendo entEo reco- !O"',"'O depois ',as primeirns

llIDJ,dades1m,entei,ro..ne,sta capital. Nada
lel'ação lJa.ra ser aplicado 110 norte nhecida pelo govêrno dos Estados Unidos, - "O sr'(fckefel- de dese\Tubarque seguiam l'Ull1<!_ à menos de dois mil enlaces se
Àa H:Ullll, l�r deseja com�ça.r tw:l.o de novo com � Argentin�W, ilha, ,;re�U;?:arªm aqui.

,.
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Estocolmo, 5 (U. P.) .:_ Os I t·------------------- .. ---

dentes estão rigorosamente ra- 1
cionados na Alemanha e só po- 1
�lerão �er for�ecidos dorav�n"1te mediante Iícença especial.I]
Já se vê que estamos falando
nos dentes artificiais, nas deu- I
taduras, em suma. E até as

próprias obturações dependem
agora duma licença que só se-! o SL:'\DILI,.TO DOS ESTABELECL'vIE:\TOS DE f�:\SI:\O SE-rá concedida quando o ínte- n.·:'\lL\HfO E PRT\L\H10 cnm spd(� à. Praca :l1auú 7 - 1-[0 andar
ressado provar necessidade ur- - sala 1J18, (EDlFíCIO "A XOfTE·'). veru pelo presente, l'OJnU-

gente.Todos êsses pormenores n lcur a todos os estahelecirneutus rle Ensino que. nos lermos da
são fornecidos pelo "Dagens C'onslllidação das Luis do Trabvlho, RECEBEH í. X() lJECOHHEh

DO :\'ms J)E JA:'\EJHO, a contribuído do nIPOSTO SI:;\;IHCALNyehter", de Estocolmo, re-
que (_. devido por l oclos os EstalJelecil"lll'<lllos de Ensino Secuurtár!o,

produzindo avisos dos jornais l' Pr imúrio inclusive Comr rcinl. sediados no DISTIHTO FEDEllAL
de Berlim. Aliás, a questão do E E:\l TODOS OS EST,ADOS E TERHITúHJOS. Os cstube lcoiuien-

tos de Ensino CUIlI sede no ESÚldo rio Ceará devem o tributo a,)tratamento dentário constitue
Sindicato existente .no referido Estado. As delegadas (lo Sindicatoproblema seríssimo na Alema-
nus Estados estào hahilitarlas a prestar esr-Inrccimcntos. As guias

nha, desde que aviões aliados de recolhimento estão sendo rr-mct idas pelo correio e podem ser

bombardearam as duas

maiO-I
'�)licitadas Da séde do Sindicato ou .nas Delegacias Hegiunais do

res fábricas de porcelana pa- :\linistério do Tt'abalho. Preenchidas as guias os senhores contrl-
buiuies devem apresentá-Ias ii Agencia do Banro do Brasil. Xci(lra dentes, em 1943. A coisa

I havendo sucursais. delegacias. agentes do Banco do Brasil, deve-
chegou agora ao ponto de se 1':10 as guias ser aprescntadus nu Banco (ilHe est i ver autor-izado a

decretar a pena de morte pa-I l'l'cebtq"s pelo xIilnislério do Trahalho. Indústria (' CI'IlI&l'C'ÍU. fLI
Santo de Domingora os dentistas que 'aplicarem I multa para o contr íbuintc que' de.ixar de Iazer o recolhímcnto di)

corôas sem a devida autoriza-I nuposto dentro do mês de Janeiro,
S. Iucteno, Ma- rtirHio de .lanciro, n de Dezembro de 194 t.

ção. A mesma ameaça pesa sô- Natural de Somosata. na Siria,bre os soldados que danífica- I a) --- LA-FAYETTE CôRTES -- Presidente teve êste Santo o boa fortuna de
rem propositadamente seus ANSELMO PASCHOA - 1° S(,(,l'etáril) ser educado por pais que eram

EUPREGADAdentes, artificiais ou não, sob cristãos elCemplares. Obediente aoSl r"'..
desejos dêles. entregou se de cor-o intento de furtar-se ao ser-
po e olmo aos estudos. Ficando

viço no front. Futuramente, órtão distribuiu todos Oil bena her.
po'rtanto os dentistas alemães .w.....w_......· .....·.-_....·..-.·..-.·_-......_....•..........-.·.-__...·_....-.·...·_-.......n-_·............--"'J dados, guardando para si apenas
não exigirão dos clientes novos i

BAlA" :: o suficiente oarn continuar os

5 COMPANHIA"AUANÇA DA l seus estudos. -Fez se ordenar Sel·pagamentos adiantados. Mais :. cerdote e foi chamado a servir a

importante que isso: pedirão Fundada em 1870 _ Séde: B A I A I: na igreja de Antióqula. Fbi encar-
logo O cartão de racionamento. lNCENDIOS lj TRANSPOnrrES 1 regado da revisão dos textos da

!� Sagrada EicrituTa .. obra esta que Iftoz·lnb·r Precisa, se deCifras do balanço de 1943: I. deveria ser de grande auxílio para

I
li el a urna paraCapital e reservas ., "".,.. , , ,.", Cr� 74,617.(yJ5,�o:t os famosos trabalhos d., S· lerÔni. , ,

'

Responsabilidades ' , . ., ". Cr$ 5,978,401.755,91 '� mo' Não faltaram os caluniadores c;sa d.e famlha. Paga-se bem'
Receita .,........ ..,. , Cr$ 84,616,216,90: que que quiseram acusar n Lucia- Av, RIO Branco, 89 5 V.-S
Ativo .,.,.,. . , , , , . , .. , , , . .. Cr$ 129.920,006,90 I� no de fall:er causa comum com 011
Sinistros pagos o<)s últimos 10 anos, , .. , , .. '" Cr$ 86.629.898,90 � herejes. A melhor defesa contra
Responsabilidades ,., " ,. Cr$ 76.736.401.300,20 estas injustiças foi o martírio.

DlRET0rlES: - Dr. Pamfllo a'Ultn l"1"e11..�<1. Carnlho. Dr lTancaoo � To�n:;e�ou�:�oos i��r-:::;�i:Oi�:imé:!�
<l� StI e Anisio MstlSOrra, , viados pelo impérador Diocleciano.

A.g�clas e IJIll:Hlgo!:oo.IAr em todo (} território nAcional - lluCUl'8ll1 no \
Com liberdade apost61ica censu •

Ifruguat Re,\'uladorea de ...-rtu IJ.IU pr1UC1J)IÚ8 cldadea da .lIntol'lca, lCuropa rou ao juiz por causa das Ci'uel-
dades praticadas contra os ca.t6
licos. Não capaz de quebrar a

rellistência do santo sacerdote.

l
mandou o juiz cortar Ih", a cabe

I, 'ia. Foi em 312,

S
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Tel. 1022 - ex. postal 139

ASSINATURAS
Na Capital:

Aos Cr$ 7U,00
Semestre Cr$ 40,00
Trimestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,00
Número avulso Cr' 0.30

I, No interior:

ArO f:r$ MO,UO
Semestre Cf' 4.5,00
Trimestre Cr$ 25,()f)

I Anúncio» mediante contrato.

I (I� ortginaís. n��smo não punlí

I católos, não serão devolvidos.

I A direção não se responsabiliza

I' pelos conceitos emitidos OI)S

artigos assinados

Racionalnento
de dentes

NOVOS el
c�!!���1
VENDE

•

ldhma. por·
tuguÉ!s. espa
nhol, francês.
inglês. etc.

Romance, Poesin, Religião, Aviaçã.o,
Matemática, Física. Química, Geo
logia Mineralogia, Engenharia cio
vil �ilitar fi naval, Cnrpintario.
D:senho. Saneamento, Metalurgia.
Elet-ricidade': Rádio, Máquinas; Ma
tare•• Hidráulica. Alvenaria, Agri'
r.ultura, Veterinária. Contabilidade.

Dicionário.. etc, etc.

Alumínio
Rio, 5 (A. N.) - - O Brasil,

(11lP, il1llJortava antes da guerra
1.fjOO toneladas de alumínio,
passará em 1!H5 a i?roduzir ..

:LjOO toneladas em Ouro Prelo,
ollcie se está 1l1011ta'lldo gram
ii io;:;a, indústria, v€rdadeira d
dade do alumínio, junto às

gTandes jazidas de matéri-a
prima da ant.i,ga capital de Mi

nas, Ouro Preto, que foi tam
hém a metrópole do ouro no

ltl��$n,

IOficiais brasileiros tomados por
generais dos Estados-Unidos
lVJlNNF.JAPOLIS, Minnesota, Dezembro de 1944. (8. L II.)

Dois capitães e um tenente do exército brasileiro divertiram
se bastante e ganharam também algum dinheiro, envergando
seus próprios nniformes e passando por generais do exérclro
dos Estados T'n idos, durante uma visita a :\IilliTI,eapol is. Os "co
bres" provieram ele apostas com a personalidada designada
para acompanhá-los, Sr. H. R. Warruing, o qual pôs e111 dúvida
o que os oriciais brastlclros lhe diziam, quanto à possibilidade
de serem tomados por generaís norte-americanos OH militares
hrasileiros eram os capitães R. Almir Mourão e G, Rego Bar
ros, e 1(\ tenente Milton Campos, �ste últí.mo havia antes pro
post o ao Sr. Warrnbng. "Gostaríamos de ganhar um dólar cada
vez que fôssemos saudados como gel) oraís ". A proposta foi
aceita prazenteiramente. E, a-o caír da noite, o Sr. Warruiug
dr-via ao tenente Campos e aos capitães Mourão e Hego Barros
{t soma de J2 dólares (Cr$ 240,00), sendo a contagem iutcrrum
piela então ... ü caso é o seguinte: no exército nortv-ame rtca-
120, duas estrêlas uo ombro indicam o posto de tencn (p-g-eneraL
p três estrêlas, major-general ... Naturalmente, os demais de
talhes dos uniformes brasileiro e norte-amertcano passaram
despercebidos a muita gente.

'Casa no1
II
--------�,----------------�--

centro

Ar tilheiroe britânicos na ro ra de Toq uio, (Fóto de
British News Service para O ESTADO)

RAMOS Aluga-se um a,
ó ti rna me nte

ti calizada Ideal par a farni l ia
pequena. Trata-se de ti a nsfe
� ência de co n trato , por motivo
de viagem, e só interessa a quem
queira adquirir (JS móveis. Ver
t' tratar na rua Marechal Gui
lherme n

' 33,

l

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SECUNDÁRIO, PRIMÁRiO
E COMERCIAL

IMPOSTO SINDICAL
('EXERCíCIO TrE 1$}4;»)

• Arrl<:.J,

�GENTE EM Fl,OBIANóPOLJ8
,

('.-\ M f" O � I, O B O & C, A. - Rua Felipe 8übmldt. II. 3t

� Caixa PruJtaJ D. J9 - Telefone 1.fl83 - End. Telegr. "ALIANÇA
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBAR.\O. l1'AJAf, BLUME

NAU. BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

__________IIIII!IIIIIl'D� -------A!.

Crédito Mútuo Predial
Proprietários -- J. Moreira & C ia

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

PRÉMIO MAjOR CR $ o.o!5000

Muitas bonif. caçõef! e rqédico gra is

Tudo i�to por apet b.. ,,"':" 1tI) 1,00
"'� .• -:"I

#

MI U.o••:....-•.-;...:..---..-----
.. I J tul

CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

o diadosanto
•

TERRENO Vende se um,
de esquina, na

/i. v , Mauro Ramos. com 15,50
de fi ente por 40 de fundos.
Pr eco: Cr$ 12 000,00, Irifor
n.açõe.s , na rua Emílio Bl um , 13

v -18

OS SS. Reis Magos
Temos o testemunho da Escri·

tura que nos confirma o mistério
da festa hodierna: lá no Oriente

I vêm três réis sábios para Belém.
afim de opresentar suas homenn
gens a uma Criança recêrn-noecí
da. Como sempre. Q verdadeira
ciência, também poro estes ho
rneris , se manifesta canünho se

guro paro chegar a Deus. Acostu
mados a pensar lógicamente e a

riê o ser desv icdoe pelas aparênci
as, venceram estes reis Iiábios to
dos 0$ obstáculos que barravam a

entrada que levava a Jesús. Não
ficaram decepctonodos por enccn
teo.rern urna criancinha. igual a tôo
doa as outras e uma mãe que. ex

teriormen te. em nada se distiguia
dos outras mães. Humiides ocei :

taram a luz enviada pelo Foi das
Luzes e dobraram diante do Divi
no Fi!ho os joelhos, ofertando os

dona aírnbô l icos , expressão de sua

Ifé

GELADEIRA
Vende-se uma. elétrica, de

1,20 x 1.60. funcionamento per
feito, Ver e tratar no Bar S,
Pedro. 30v. 24

na"dl-o Nesta redação se
K informa quem de.
se-ja comprar um aparêlbu de
rádio, se possível, de marca

"Philips".

Vende-se prédio
MafIa por
com A. L.

na lua Con se l he iro
300.000,00 Tr a tar

Alves, Deodo o 35.

Meça. complementaflsta, com
prática de contabilidade comer·

cial, tendo trabalhado quási 3
anos em Curitiba. oferrce seus
. erviços. Informa ções ne sta re

d2lção, V.lI

Camlsas, Gravatas, Piiam�,
Meiasdas melhores, pelos me

nores preços só na CASA MIS'
CII..ANEA - RuoO, Mafra, 9,

:Máquinas
Vendem·se urgente um bene

ficiador de arroz para lO á 15
sacos diários, uma instalação
completa para fabricação de
óleo. _e outras máquinas para
fins r industriais. Informações
nesta' redação.

.

v. - 6

Mobília de sala de jantarHorário das Santas Missas
para Domingo

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

Igreja de S. Francisco: 7 e 9 horas.
Hospital de Caridc&: 5.30 e 8 ha·
raso

Puríssimo COI'ação de Maria (Par-
to): 8 horas.

Igreja de St. Antônio: 7 e 8 horas.
Igreja de S. Sebnstião: 6,30 horas.
Igreja de Sta. Terllsinha: 8 horn5l;
Capela do Monserrat: 8 horas.
Asilo Irmão Joaquim: 6 horas.
Saco dos Limões: 8 horas
Oinasio: 5, 6, 7,30 II 8,30 horas,
Capela de S. Luiz: 6,30 e 8 horas·
Capela do Abrigo de Menare's: 7
horas. (todos os dia.).

Trindade: Matriz: 7,30 horas.
T"indade : Chácara dos Padres: 8
horas.

Estreito: 7 .30 e 9,30 hora•.
SIio 101llé; 7,30 • 9,�O );)ONU'. '

Vende-se uma. inteira·
mente nova, à Avenida Her
cílio Luz 127. 3 v.-3

PRECISA-SE d��ô�e:��:�
sentação. de ambos os sexos,
para servi.ços externos, Tratar,
das 14 às 16 horas, à Rua Vi
tor Meir eles 18· sala 2 . SOB

brado. 3 v·2

Ra'd- Vende·se um, Phi·10 lips (holandês), de
6 válvulas para bateria de 6
vo'ts Ver e tratar na rua João
Pinto, 29. sobrado. 6 v - 2

_.
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i

Fez o nos ,T) t.em o rn en irio Ar
nald o rOl rei. a.

FI!.7f·JIl III."", htlJf!J
O ar. Luiz da Costa Melo, fun·

c irmd r-io e.toduol aposentado;
a axrn o . an r-rr . Iracema Schieflar,

espôso eh sr Otdv io Schiefler;

\ a exrno , snra Alrn i ro. Mo�itz Pie
coli. e s pô so do dr. Ivo Cauduro
Piccoli, e nqe nh e i ro construtor;

o sr T'e o d o ro Brüggn1.onn, cons·

trutor cv i l :

O s r F'roncaco Pedro dos Reis;
o sr Luiz Silveira da Veiga;
o menino CéllO da Sousa:
a s r Ito , Maria Doro te íc da Silva;
a ';1 ita Lurdes Fornerolli;
a exma. Bnra Maria Bittencourt

Ho.terno. virtuosa espôsa do sr

Eurico Hoaterno, nosso prezado a

migo e chefe do Escritório da Co

ordenaçao Inter·Americana desta

Capital;
a .rito. Amélia. Azevedo, filha da

exma. anra. vva. Zoraida. Picc1uga
Azevedo;
a srita. Valda Matos;
O sr , Teu. René Verge.. , distinto

oficial d." Fô�ça Policial do Estado

FaZ0l11 anos amanhã:

o ar. Carlos Eduardo de Diniz;
o Ir. Major Antanio Marques de

Sousa;
o ar. Major Elpídio Fragoso.

membro do Inst. Hill·i e Geogr;
o SI'. Amâncio Pereira. proprie

tário da conceituada Alfaitaria
Pereira e nosso particular amigo;
o Ir. Teodoro Luz, funoióndrio

aduaneiro;
a Brita. Cláudis Reia de Sousa,

fino ornamento da sociedade são

jos.fenu e filha do c co to do in'

duatriol , ar. Otávio Baltazar de
Sousa.

Dr. Edmundo da Luz Pinto
Muitas .. rao as manifestações

de e.tima que, amonhõ; por mo·

tivo do S8U aniversário, receberá:

l
o ilu.tre juri.ta sr. dr. Edmundo
da Luz Pinto. nosso preclaro con·

t< .'·8.n.80 residente no Rio de Ja·
n.iro.

II 8blllflu;ões :
Estão·se hobilitando para casar;

o sr. dr. OtoclJio de Araujo e Ma'
ria da Glória Florentino Machado j
o ar. Teotônio Fauato Nunes e

•rita. Ivéte de Almeida Correia ;.0
Ir. Luiz Domingo!!! Ramos e srita
Aurora Soares Goudel, o sr Nilton
Monguillot e srita. Maria Edemar
"Leal; o lZO' Nestor Augusto PJatt
e srita. Marília Cunha; o sr, Lá·
:oIaro Gonçalves de Lima e srita.

--_ ..... "

o simpático C. R. 6 de Janeiro.
do Estreito, ccmemorarcí, hoje,
condignamente a 14' aniversaTlO
de fundação. A sua dinâmica di
retoria elaborou um grandioso
programa de festividades. entre as

quais uma grandiosa soil'ée, às 21
horas de hoje. e oferecida a seus

associados e exmas. famílias So'
mos gratos pelo convite que nos
foi formulado,

li 1».ln II 1111' ,
Dr. Wilfredo E • (unlin

-------------- ma �.�_=um....n. · --

) "�o 1

,-_I

Apresentando suas despedidos.
deu-nos o prazer de sua visita o

51' dr. Wilhedo Eug@nio Currlin.
mui digno Promotor Público do
COrno.fca de São Joaquim e nosso

colega de imprensa

Dr CSVALDO BULCÃO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESC idTÓHIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8 (esquina Iii Felipe Schmidt). C. POSTAL: 140. I11
__,, -------------=

FARMACIA

M E ll-l()R
TIRADENTES 7/1.

ALFAIATARIA
MELLOI

�
e escolho o leu figurino,

Rua Tiradente 24

ESPERANÇA
A SUA fARMACiA

S%.", IMal;' c;;�����o���ON�"�éro, o:· �íI I Nova York - Dezembro (':e Esse avião foi descrito corno
"V__ ""

]1944
-- (S. r. H.) - As vanta- sendo vinte nós mais rápido de

geris que os caças da Marinha que o seu predecessor que, a

Tropas aliadas p t ep a rs tn se para descer «cbre a Europa dos Estados Unidos têm man- seu turno, havia ultrapassado
(Fóto de British New Service para O ESTADO) tido sôbre O "Mitsubichi 00", ia "Wildcat", o pequeno caça

O L
_.

10 melhor filme
----

mais conhecido como o caça
I
de focinho chato, que tão va-

prOf. eonioas
do 8\'1l0

"Zero" japonê,s foi acrescenta- liosos serviços prestou 110S pri-�esende vai ser
I ,,'V ,Ida agora a da velocidade, se- meiros meses da luta no Mar

reintegr ado . .

Nova YOl:k.: 5 -- Os crmcos
I gundo informa o correspon- de Coral, em Midway e em tôr-

Rio (Via aérea) - Tendo cll1ematograÍl�os de N? va dente do "New York Times", no das Salomão.
sido demitido sob a ac_usação ,:ç o � k classlfl��m o filme .Robert Trumbull, de um por-I Muito se tem escrito sôbre
de pregar idéias comunistas, o G�mg my Way , CO�10 o me� i ta-aviões da III Esquadra do o "Zero", quase sempre com

professor Leônidas de E.'2�en- lho�. d� a�o. e votaram por a�n.lÍ�ante Ha,lsey: ao largo das I palavras de super-ex��tação.
de, da Faculdade Nacional de Barry Fitzgerald, no papel do Ftlípinas. Tres pilotos da Ma- E', provavelmente, o aVIa0 de
Direito, da Universidade do v.elho sacerdote, nesse mesmo I rinha íntercepataram uma

I

caça de maior maneabilidade
Brasil, propós, no. Juízo da Fa-. filme, como.o

melhor desempe-,formação de caças "Zero" que
I

no mundo. Durante muito
zenda Pública desta capi.tal,: nho masculmo do .ano. Tal.lu- .se aproximava para o ataque.] tempo, foi muito mais rápido
uma ação para o fim de ser lah B�nkl::ad fo� escolhl�� ldízía a história. Quando os pi- do que qualquer aparelho que
reintegrado no seu cargo e re- e!l1 pnmeu? �ugaI, entre d� lotos japoneses os divisaram os Estados Unidos ou a Grã
ceber seus vencimentos atra- fíguras femmI�:a? da te,�a, POL e se aperceberam de suas in- Bretanha tivessem no Pacif'í
sados. Julgada procedente a seu papel em Llfeboat. tenções, voltaram-se desde 10- co. Mas tem conservado sem

ação houve recurso "ex-of'i- O PRECEITO DO OlA go rumo às suas bases. Havia pre certas características de
cio" e apelação para o Supre- Há muitos pais que, a miúde. tempo para chegarem a sal-, vulnerabilidade, desde que a

mo Tribunal Federal, cuja 2a estão trazendo rru rnos para o filho VOo Mas, desta feita, os pilotos I proteção do piloto - isto é,
turma as julgou, em sua reu- Chegam até a se gabar disso, con.- da Marinha saíram-lhes atrás, I blindagem, tanque de gasolina
nião de terça-feira. Foi rela- s;derando·se ótimos pais de famí- colheram-nos apesar de "uma' de auto-selagem e outros tra
tor do feito o ministro José Iic , Assim. vão incutindo, na cri-

longa dianteira", e abateram-' cos de construção que torna-
ança, uma idéia errada e parn i- i _

D Ed P d ira Linhares, e revisor, o ministro ciosa, porque, vendo que 08 outros nos. I ram o "Wildcat" e agora o
es. gar e re Orosimbo Nonato, sendo nega- meninos são tratados de modo di, O relato nada dizia a respei- "Hellcat" um dos aviões de

Decorrerá. amanhã, o natalício 'I d f Ido provimento ao recurso e ave. rso. ela se.ju.ga. i ere.nte. supe to, mas parece provável que caça mais rijos e difíceis dedo ar , des. Edqar Pedreira, em d .

I
-

ea:ercício no Tribunal de Apelação apelação e confirmada a sen- T:_or e com írettc as rn o rores o ten-
os aviões tripulados pelos pi- abater do mundo - é sacriü-

do 'Estado. Pessôc muito relacio' te�ça. recorrida. O professor I çO���cura evitar que seu fílho se lotosda �arinha f.ossem da' ca.d.a em benefício. da manea-
I rl<lda e estimada. será, por certo, L" d d R d bteve -

f d d b 1 d d d d E'"
t-

eOlll as e esen e o , I julgue. superior aos outros. e se nova versao aper eIçoa a o lIa e'e a rapI ez. ,ago-r \
muito cumprimentado por ao h d d ld

�

dassim, gan o e causa, even� I tornoe, p.resuz:tçoso, «convenci o» e "Grumman Hellcat". teórica- ra que o "Zero" perdeu a ían-
grato motivo. . t t

- d d t

d.O
ser reintegrado e recebera

I
o� lpa lC-�o, nao o cerc.an o .e C;. e�·I

..

mente identificada

..

como F6F. teira na rapidez, talvez se ter-
B d S I

.

t t d çoes e cu idodos exce9S1VOS e rnu.rers. .

d
'

d
.

d
.

f' li d b tInd. Otávio • e ousa os venCImen os a rasa os. SNES. 15, anuncia a no mes passa O. ne am a mais ac e a a er.

E'·noa grato registrar o transcu;" r

T fi 40
'. -- -_.. J Desd�.o começo 9a guerra

so natalício, amanha. d� sr. O�o.- MatrIcula no �
no PaCIfICO

quase.
nao houve

vio Baltazar de Soula, mdu.trlql e e
uma única arma norte-ame-

en:: São }o.é e nosso prezado 0.' A diretoria do T. G. 40 avisa que ricana que não tenha sidoestará aberta a matrícula rara a :::- ";)mIgo.
turma de atirarlores do corren�e , enormemente melhorada. Os

CeI. Guido Boa ano. até o dia 25 do fluente

� japoneses' têm revelado pouco
Na caserna do l e::erido Tiro de

(-
_., de tal habilidade. Os trabalha-'verá transcorrer, amanhã, o seu

G�lerra. na Av Mouro Ramos. dià-
nat91ício o sr. cel. Guido Bott

riamente, da. 8 à.s 10 horas. ho. dores na frente interna, que
gerlinte do Banco Nacional do Co'

verá uma pessôo à disposição dos tornam po�sível esta superio-
mércio, n•• ta. Dotada de um co interess'ôldos à mctrícula. ridade de armas, servem in-
ração magnânimo e de um cora

ter ilibado, conseguiu o aniversa· Comprar na CASA MISCE contestavelmente bem ao seu

rionte impar se no .aio da socie
LANEA é S'lher economizar '.

pais.
dade e comércio catarinensea, deli- ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; _
fru 10 de prestígio asaás inve' Maria do Carmo .f<.uEsi: (1 sr. Val

::ljl' 'Ilf tão grato acontecimen
devino do Nascimento e srita. Isal· Quer vestir-se com

to r. ceI. Guido Bott. receberá, tina Francisco GonçalvGli.
pc, arto. inúmera, felicitações. O A L F A I A T E confôrto
ã. q ....ai. juntamo!! as nossas. e elegância?

.

j·llIbcsê. R.6 de Janeiro DOS ELEGANTES
Procure a

DA C I D A D E

�,--------------------�

Automóveis Chevrolet
Vendem-se uma limousine

1934 e um Double-Phaeton
1929, funcionanào bem. Cartas
llara fSt3 Redação, para: «Au
t"móveÍs Chevrolet».

10 v. a1t. 8

Lãs

rOA'$. 1$••". a(O($A
Sedas,

,..... .

Casemlras e

() f{ -I__A �\ N I ) (-) S (�J 1-\ R_P ]jj'I� I___J1
Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)

Caixa Postal 51 --- Elid. Teleg.: «Scarpelli)) --- Florianópolis

3

,
•
.
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Io ASSUNTO lVL4.XIMO DA I C. H. "'-Ido Luz disputarão uma Ritz x Espereiçe ISEMA..�A. . . dura prova d(' Skiff entre rowers. l IÊ a grande realização náutica que I Finalizando ('si [; empo lgan te Ies- Medi, ão fêrça , hnj" à ta ,de na

(I Coqueiros Praia Clube promoverá'ta náutica, I) Coqueir-os Praia Clube' Pedra G'ande. <.S adestrados qU::1'!no próximo domingo I promoveu pura a no i!c, nos salões dras do Rill< x E�p,run�o.J..
ISerú. sem dúvida alguma, urna do Lira Tõn ís. lima original

'

festa O Esperança ,C. to' rnc d o oor

verdadeira e agradável surpresa 0[11 marinheira. detentos da Penitenciá la do

LS"Igl'illl.de acon�e,�·j.l1lcnt[) l'spul'.tivo di' Todas ,,�:; provas nàut iCHH scrüo todo, está com o s� Li .,;,quodrão
doulIngo prOXI.JJ10 ,11[1 upraz ivel ('! filmadas. bom preparado. tu ao fazendO cr

ê
c

1)1"),1 "Praia da Saudade", onde se- que será quebr"du a, lnvenClbil, I1 r.) realixadas Interessantes provas i E. J. T. cio de do «time» c o p rto r.eo d c p o r
'll:',lIticHS sob O patrocinlo do Co- Do ux.
(ft ('iros Praia Clube cm ('olabol'fl-I O Dr. José Boabuid. P,e,iclente
çà,) de "A Gazeta". de honra do Rltz f' C., on i e a do Unidades navais q ue romara zn parte n e s inolv id á, ei i

Esta grandiosa festa esportiva] Autoridades no Campeonato início do prélio, usará da pc icvrc , operações de de sern be rq ue ao sul da Frn nc e ,

se!':'! sem dúvida, uma ocorrência I c t d I
nu homenagem que o seu clube (Fôto de British News Service para O ESTADO)dt· gah ,nos nossos meios esportí .1:5 a ua pretende presta e aos corn porierrtes I .-4----------

V();�: uma ,,·e.z que reunirá lU12:J I Para funciona_re.m nos par.tidas da equipe adversária. I E,'nfermeiras da 50 matriculasplêiade de jovens que

=:
de dorn iriqo pr-oxrrno. no RIO do --

"
cr.m o ,vigor til' seus músculos as Sul e Biumenau. a F.C.D, dellignou I Prova de natação de j reierva gr a!uiti!S
diversas provas, as segujntes autoridades:

13000 t RIO, 4 (E.) -- Segundo co- Niterói. 5 (E.) - O inter-
. :"'� hrilhnntes festividades serão Y ,_JOGO: Mar�.ílio Dia51 lC.Con. .

.. m� ros
munícação recebida pela Dire- ventar Amaral Peixoto rcsol-in iciadas Jogo apos o hac';,[eame,nt.o corcno . Local: CIdade do RIO do

.

FOI Inclu ido no p_r0grcm,: do fes·
toria de Saude do Exército Iveu conceder cinquenta 1118,-rio puvithào nacional, e chi baudei- Sul. I hval que (1 COQUeuo9.PraIQ-Clube., (.' j , � •

'1',,: do Coqueiros Praia Clube, res- Representante d a F C. D - Snr.! lavará a efeito, o rnonhfí , uma tão feita pelo chefe de Serviço de trículas, nos estabelecimentos

P('('ti','un,le,nte. pelo exrno. sr. dr. Hermelindo Largura Repreaentante I interessante quanto difícil provai Saude da 6a R. M., acabam de de ensino secundário, aos cin
Xcr�!1 Harnos e dr. AcIe,rha I Ramos d� T. p, . Mo r ío MoIrc. Juiz - José I de natação, na distâncl� de 3.000 concluir o Curso de Emergên- J

quenta alunos melhor classlfida Sl]\·�. pr('c�smnen!e a;� lO .hor-as. Pe�a. . . metr��. A largada sera n,:" Ponte, cía de Enfermeiras da Reser-' cados nos exames finais doF:.Il·-sCC<l também, nesse tnterím, o 2 JOGO; Pc lrneircs x Ccxlos. 1 MunIclpCli [Bar MIramar] os 9 ho
do Exé it S 1 d ' . ,

ha.s.tNIIlJ(,n�1J rla.s flâmulas de todos Local: Crdode de Bl,!menau, I ro: da manhã, estando inscritos. va O
.

xerc; O, �In a v� o:' curso primário, este ano. As
os clubes inscr-itos no certame. Representante da F .C.D • Sebas- I ate a horo de red�glrmo51 esta nota, na Bahia, dezesseis enfermei- matrículas serão concedinas
As 10,30 hor-as - Prova de nado tiêio Cruz Representante do T .P. _ I nado menos de 6 nadadores de 1'as. aos n1enores sem possibilida ..

livre para homens - 100 111S. ida c Leopoldo Colin. Juiz. Carlos de I reconhecido lIo1ór Ao vencedor !lerá
des econômicas, ficando a car-volta, Campos Ramos (Leléco). conferida custada medalha e taça'
go do Departamento de Edu
cacão do Estado do Rio a sele
çãô daqueles que, realmente,

I tor:r:�m-se merecedores do be

IneflClO governamental.

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

Es'la prova será em homenagem
_nos comandantes c oficiais do

Exército, Base Aérea, Mar-inha e,

Fôrça Policial. O Coqueir-os P. Clu
he oícrecerá nesl::u prova líudas rue
jlnlohas até o 3° colocado.

Às 11 horas - Prova de nado li
ITe p.ara moças - 50 metros, ida e
volta. "\05 venccdores, o jornnl "_\
Gn ZPÜI:", bri.nclará com vários pre
mios.
Às 13,30 horas -- Efctuar-se-:'! a

Regata à VeJa por 1lloç:as, em ho-
1lll'llagl'l1l ao dr. Aderbal Hall10s da
Silva. Os barcos. seriío de tipo Allência. e Representações em Geral
.Sel!ar,pie, sendo o percurso uma Matriz: Fiorian6poli.',nlhl' à l'<tia. Nesta i'n,tel'essante Rua João Pinto, n. 6
C'o'lllpeliç,ào "A Gaz·eta" premiar ti

. Caixa POlltal, 37
('om m�dalhas {' bri,ndes alé }l 5" Filial: Cresciúmo I!col'()caçao. Ruo Floriano Peixoto, s/n (Edit

IA8 14 horas - G�ande (' c�lllpel:·. Pr6prio). Telegramas: "PRIMUS·
da prov,� de yelcjadorcs e0l11.11 Agente. no. principai. municipio. .

l'nHas ao I I'iàllgll I o para todos o'; do Estado
bn'rcns ins(,l'itos nos clubes. Esta, --------------
1'!iSPllt:1díssima pr�va, St'l'Ú em ho, i As anedotas e piadas aparen
J1wnagem a,0 .dr. :>ereu Hal1lns, 111-1 temente Ingênuas são grandep
tCI':'en 101' � ederal. '" armas de desagregação maD"bm segmda os clnbes C. K 1'l'an-l, " I "
{',i� "() :\Jartíl1l'Ji, C. X RiacIJll(>Jo e Jadas pela QU nta·�oI1ln.

o ESTADO

PAULQ.

Tonifique-se com

LAVOUR·t\ OC) LINHO
D ".SPIB'fADE1RA (CBUGRE»

Crianças desnutridos?

Raquitismo?
Anemia?

De construção especial.
FUNDIÇÃO DO BUGRE LTDA.

D P d I 1219 - Te!. 3-0777 - SÃO, e rq ,Av

-

f � mane�a lm�s�a� e�!ra��t!!-!
Dr. Guerreiro da f

o legítimo ó:�o de fígado de bacalhau

.

Fonseca ! Doenças e�fre .os combatentes' r'1MÉDICO i Londres, (B. N. S.) -- Al- jNo entanto, outras doençasAvisa a seus cJien tes e
'

gumas das doenças que mais' suscetiveis de dizimar ou imo�
amigos de Sto, Amaro baixas causaram entre as f6r- ;bilizar exércitos inteiros, são
e Palhoça que reiniciará Iças comtatentes, em todas as produzidas por parasitos que
a clínica em janeiro de ! [guerras, são produzidas por pertencem ao reino animal.
1945 e fixará residência

I bactlérias. A disenteria bac.ilar I Nesse g1'�pO incluem-se os en-
em Sto. Amaro.

1 e o grupo das febres entencas

I
do-parasItos. produtores de di-

são exemplos dessa afirmação. senteria amébica, ou os ecto
parasitos, os quais são como

I agentes intermediários q o s

endo-parasitos, da mesma I:)a
neira que os mosquitos trans
mitem a malária e os piolhos
de cabeça e do corpo, o tifo
epidêmico. O tifo epidêmico
sempre foi uma grave ameaca
para as operações militares

o

e

para as operaç6es militares e

para a população civil em

I tempo de emergência nacio
Inal. O recente surto dessa
Idoença na populacão de Nápo
les é um bom exêmplo de co
mo se pode alastrar numa po
pulação enfraquecida pela sub.
nutriçào e a destruição, pelo

I inimigo, da caixa de água e os

I serviços sanitários. Contudo, a
grave epidemia de tifo, em Ná
poles, foi dominada pela apli
cação do inseticida D. D. T.,
fornecendo-nos um exemplo
de cooperação para o bem co�

ITlllffi, tão frequente na histó
ria da luta contra as doencas
coletivas. Hoje l)arece seguro
que o D, D. T., com seus mor
tíferos efeitos sobre os piolhos,
propagadores das epidemias
tíficas, conseguirá, afinal, li
quidar uma das mais graves
pragas de que adoece a huma
nidade.

l

MACHADO & ClA. t··-----------------------------
I

b(
1'e,

ra

che
dee
1'a

cor

çao
bn
1'8'

d

CARTAZES DO DIA
HOJ! SABADO

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

HOJE

(lHE «ODEON,)
TEATRO A_ DE CARVALI10

Em
horas, 3a. Récita

ao ruidoso sucesso.,.

Vianna

I

A's 20,30
continuação

Renato
e sua

Escola Dramática
a presentam :

Cabecinha de vento
.

Comédia
Preços: Cadeiras

Entradas

em 3 átos. de Abadie Faria Rosa
num. Cr$ 8,00; Balcões 6,00; Camarotes I40.00 e GeraIs 4,00 .

à venda na bilhete ria do teatro. a rartir da� 13 hs,

Tipografia Brasil
Precis,a se de um campo ..

:ntor e um cortador de pa.
pel, que saiba encaderna
ç&o. 3 v. 3

LOJA· DAS CASEMIRAS
O mais completo estoque de

brins de linho e algodão po�
dem .ser encontrados, a preços
convidativos, na Loja das Ca�
semiras, instalada na rua Cons,
MafraI8··A. ,�

CIHE «IMPERIAL)'
Roscoe

A's 4;12 e 73;4 hora!1
PROGRAMA COLOSSO

Karas na verd&deira fábrica de gargalhadas:

Mulher ciumenta
Vença a intensidade do calor.

sem quebrar a linha da elegância1
É grave érro Você admitir que o calor ,e»o ...

cessivo possa justificá.lo por cruzar as ruas d1t
cidade em desalinho, descuidadamente ttajado:

Você esquec� que -o verão não é inimigo I

do decôro ou da elegância.
Especialmente agora, quando a ALFAIA·

TA R 1/\ BRITO, recentemente aberta, eshí exc·
cutando, com nQtave! perfciçãQ, t�rnos leves,
cômodos. distintos.

IIIII!IIII.......

Kent Taylor e FJorence Rlce

Quarto
na eletrizante pdfcula:

313
Tom Tyller. nos 3' e 4' episódios do seriado:

O homem de aço
CINE JORNAL BRASILEIRO 3x54 (Nac,)
Preços: 2,co 2a. Platéia I,Go. Imp. atê lo anos

-

Amanhã, no IMPERIAL; Dorothy Lamour no técnicJlor:

Além do hor\zonle azul
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



INDICADOR MÉDICO
DR. SAVAS LACERDA

Clínica rucdicu-ci rúrgica de Olhos -- Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diplollla de hubi iitaçâo do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CO:"\SULT()H!U - Felipe Scluriidt, 8. Das 14 às IH horas, Fone 1�5!l
REsIDENCIA _. Conselheiro Mafra, 77.

DR. GEBHARD HROMADA
ESIJecialista em alta cirúrgía e ginecologia

Hospital liMiguel Couto"
lBf.I{A.ClIA (HAMóNIA) - Santa Catarina

DR. SETTE GUSMÃO
Cl-I r:fo'E vos sanvrcos DE TTSJOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E DO

HOSPITAL ":'\ERr';"G HA�LOS".
Cnrso fie ar>erfpi�·O?.llH:"rllo no }{OSpil31 São Lu iz Gonzaga. de S�O Paulo - Ex-esta
giá riu (Í�) lltst:1.ulo "C1PUlente Fer-reira", dp Sáo Paulo - Ex-médico interno do

S�1 nu rór io de �antosJ en: rampos do Jordão.
CJ.!!'iW,\ (;J<;fUr. - lH.\O:'\óST]('{) pI:E('On.; ,_" ·1'ltt\'l'.\.\lEX1'O ruSPECUI,IZA])O

nAS DO.bJ:'IiÇAS ])0_ APARf,LHO Hli:SI'IRNl.'óIUO.
OPERACAO UE JACOBOEUS

;Oi\SULTAS: Diúl'iallll',,�e, (Ia, :; a_; b hUI'a,. ('l);\ISULTólUO; Rua Vital' Meireles, l8.
HIG:3IIH�NCIA: Rua Esteves Júnior, J.15 - 'I'e l, 742.

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

('" ...so .......uerfe!ooamento e Longa Prâtíca no Rio dce JaneJro
VO.NIIIII.:C4,J; - P�la tn.nbl: dtartameJBÚ! <lu IO,3Üô.iJI2h •. c to deexceptoaOIl
.ab•., .... 'I ... lfl.:JO .. 18 bar•• - OONSUI,TORIO: Rua Joi.o Pinto ... 7, !M)Ôrado -

,,"oae: 1.4.11 - U....Ml\uct.: Kaa Preo!ldea.te CoaUa.ho, ,a.

MARIO \fJENDHAUSENDR.
()lll'll),[fll"10 �Ia Faculdade Nac. de Menlclna da Unrveraídade do Brasil)

lilI-Interno do ser-rico d. Cl1n1ca Médica do Professor Osvaldo OUye1ra. médico do

Departamento de Sa1lde
�MN rUA 1IIll:01UA - IIl01MtiaS 1nter.a� de adn1toe e crlanç..... CONSUI/fOfUO

• lOIl�fll&:NCIA: Uua t<'ellpe 8c1unldt n. 38 - 'fel. 812. CONSULTAI! - OHM UI àJo I�

DR. ARl\'lANDO VALÉRIO ·DE ASSIS
Do. �.rVI(08 de Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospital

de Caridade

CUNICA MWICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
C()�sUJ/J'()JUO: RDa Nunes Machado, 7 (Edifício S. Francisco), tone 1.444

Consultas das 10 às 12 (' das 14 às 15 horas
RESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 783

CLINJCA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

DR BIASE FARACO 80 foi ;e.vado ao conhe?imentoa
.

I 'la polícia, que dat orrninou a
MédicI' - chefe do Serviço de Sifil1s do Centro UI' Saúde ! t, ."

. , .'

DOENÇAS DA PELE - SfFILIS - AFECÇõES URO-GENTTAIS DE l<tl�e��l;l_a_.d_e.�l���:l;��. __ ••• _

MBOS OS SEXOS - RAIOS INFH.A-VEm.'lELHOS E CLTRA-VlOLETAS �

': ...1V_hUhh _

CONSULTAS: das 3.às.6 h.::- R. Felipe Schmidt. 46

dl'�.�f-\--

A. IaMRES.: R. Joinvile, 41 - FONE 1648 ')\ '-afl.7-::;,ii'
� W li '"

!?',!!:. " �" !:!,,"�" � ,�""� �f ,��:;5�5etf1
E S P E C I A L 1ST A � '\'ç� r fi�t. dCLDoenças e oPl"J'aC:GõeU�TCcI,'oAs °DI�HIOOS[, ()L�lVllI)��ICN)'AJJ:;p7.l)el'IC::<\OHC('I'�Lr.'\TA r, ',"\",

•. _Jld���Cn.S(J-f'il'1l1'gin moderna d�
.

u, " �." .íO. 10 "u" JG \. '" a 10 e CeU
....;;;:,.., V': � �

da bôca rendidos Ile nascença)
...-sf)fa,g"oscopií\. u-aqueoscopia. broncoscopia pura 1"(I'(1I1'aÜ41 ele corp..o� f's1.1':u"!110S, etc.

COXSUJJT.'\S: <Ia, JI} às U e da. I;; às IS 110ras
nua YH(lrA��Ér:sT'tt

- Fone: 1.447 INDIGESTÃO
DR. ROLDÃO CONSONI

IRURGIA GERAL - ALTA CmURGIA - MOJ,ll:81'11\S DE S1JJNROI{AS . f'.-\RTO!<
F'or-mado pela Facll<dade de Medicina ,da.Universidade de São Paulo, �mdp foi

ssistente por "árias anos do Serv1ço CU'urglco do Prof. Al1plO Con'e1a Nela
Cirurgia do estômat!!:o e vias biliares, in I.t>stinos df'lgado e grosso. tiróide. rlns
róstata bexi4l'a, utero, ovários e trompas. Varicocele, hidroce.ie, varizes e hérnia

,

CONSULTAS:
das 2.. 5 horas. à Rua F'el1pe Schm.i<lt, 21 (altos da Casa Paralso). Te!. 1.598.

RESID:€NCIA: Rua EsteVf'R Júnior, 179; Te!. M764

AUSENTE

NSTlTUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN
ormado pela UnlTeral4ad. d. Genebra
Com prAtica llQI bospltata euro�
1ln.1ca m6c11ca em geral. pediatria, doen-
• do IIlatema nerl'OIlO, aparelho genito
urlnArlO do bomem e da mulher

....te. T(I;ca!oo: DR. PAULO TAVARII8
CU.r1lO tl�. R ..d!oloRJa Cl1n1ca com )J .dr,
anoel de Abreu Campanail"lo (Mo Pau·

o� E8pl!1Jtaltzado em H1«1ene e 8811de

bllca, pela UnlTer.ldade do Rio de Ja·

elro. - Gabinete de Ralo X - Electro-

r410crafla cllnlca - Ketabol1JI11o ba·
- Sondagem Duodenal - Gabinete

.. taloterapla - Laboratório de mlc�

opia e análls. cllnlca. - Rua )'emando
acbado. 8, lI'one 1.1911. - J'lorlanópolla.

DR. REMIGlO
CLtNICA Mt:DICA.

"'016.d.. Internal, de Senhoru e CM·

no:ae em Gere..l. CONSULTORIO: Rua

el1pe Schm!dt - Edlflclo A.meJ.1a NKO.
on. 111112, 9 la 12 • H li 17 hora. RJl.

IID&NCU" J Largo Benjamin
Constante, 3

d'Avila
perações -- Vias Urinarias -- Doen·
0.. dOI intestinos, réto e anuI
-- HemOTroida". Trotamento dQ

ceUte amebiana.
Fisioterapia -- Infra-vermelho.
ConllUlt: Vitor Meirel.. , 28.

tende diariamente o. 11.30 hl. a,
à tarde, da. 16 hl, em diante

R••id: Vida! Romol, 66.
Fone 1067,

ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÁO

"'1'�a • Ortopedia. CHlllca • L"IrIIrwta
o to...s. Puro. a 4oeae- 4. "aliar...

ONSULT6RIO: R. João Pinto 7 Did'
•nta d.. 111 la 17 boro. RESID1tN·

; J.Jr.!I.Jn.l;lt" 'Jn». M FOlII' 711.

Dr. LAURO DAURA
1l1speclaUllta em Doenl;.as de Senhl>

ra. - Vias Urlinárlas.

Curso de especializaç:lo de G!neco

'ogia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa·

culdade de Medicina de sao Paulo.
Tratamento especializado, mé<i!co e

elrúl'glcQ, das afecções do aparêlho
genltal feminino (Ut.ero, ovários.
l.rompas, et.c,) .

Cura radical das lnflam!lÇ6e. d.oe

anexos (Ovârlos, trompas), sem ope·
raçfio). Tra tamento de todo,s os dia··
túrblos ctt. llJenstrnaçjW e da e..terlJJ

dade.
Tralamento moder,\o da blenorra

irIa alluda e crônIca,
.

�m ambos 08

,exos, por processos m.'-jel"nos sob
"ontrl'lle endoscóplco - UI' .'.t:roscopia
- e ele laboratório.

FiSIOTEP,APIA - DIATEIlM1A
_. fNFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10.30 às 1:4

nr>l'as e das 2 IIs ti.
•

Consult.órlo - RU1I T1ra,lentea 14.

P'one. 1.663

Rt'!!ldl!ncl.
(SobradQ),

Rua Ttl'adenr.e. 1

liíiPõStõ- -de--·r4enda-�
I mo,·� c�. );,)- --: () sr. César

I
P:·IL'I\}. clwle do S'l!I'\'JÇO de ('ontabi
lid;.llk. :!cab:l.,úe I'en.j('ll'r �o sr: �:�l
!'(J BalT(>[·n, dlr(',!ol' geral (la OJ\'lS;!O
dr, lml.)I)stn (II' !lenda., l) qllariro ria
:lITl'cadaç'iin r!l'st(' Irihuto -- <[ue
lJoje figm;l ('1Jl prillH'il'o pla.no 110
l flo':llll','nto da nepúhlic:l . _. )'('l'e]'cl1-
te ao !ll'rlOr!,) dc' janeiro a ]10Vl'1ll-
1)1'1) de 1\11·1. Conlo Sl' .�<lbc. ii: aITL'

c:ld,I(:ii) do ll'r,'i'id" imposto Ipu
I'escido de allo paril ano. em CO,T)

sl'!]n('llt'in d,:s Illl'didas .para ta,n!o
:111,1)\:,11:1<; e ,ainda dl'yicfu à j)l'ogrcs
• i\!1' ... j'jciê-nck, (1C) ,lpare!Julllwnto
r, i s (' a L Dl' a có l�d o cÜ III () li li a cf r o (' III iiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiii_iiiii�iiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiãiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiP!
)prl'�'(], H arJ'ccl(L;f:Ü'-' de "�lIhS,l'l'j·
ç{í.o l'())lI[Jlllsúria da� Obrigações de
(;lIerl'U", ((U!' !Ir' iUJ1<'iI'IJ a llO\'I']ji-

1,10 (I!- ,!)13 alingiu a GIl4,:!�9.2�t
'')'lIz"irl)s (':)]11 JI) ,'(,:lta,,!)s, f>1L'V()ll
SI' ('111 igual JlL'l'íodo du ;;ino findo a
CI':-< I.lIl:U;�a.�:!X,7() ('('l1t:l\,O<;,

YC'rifi_1cando-se ,\SSilll tlllla difl'n'n��a para
mui,; (lo- ;-;n.904.00·LGo l'l"li1avos, Hc
lali\'amen!1..' an imposto dl' 1't'ILlu,
SU:l HITPcalaç<1o l'l('\'ou-sc de j'onDa,
cO!í<,i<ip!';hl·1. De .ianeiru H c,<lV'Clll
brCl de l!)-l� atingi'u a mesma df!'<l I
de lAOíi,()·J:b,J:22,;)() (·p·nla\'os llJas em

igual período CI11 J9cl'l a arrc('fl(b
ç;ln dn ill!U().slo dl' r('nda ,H'USOU di-
I'ercn"n pa 1"";,( ln:.! is dp .

tX:!.lilik,21l8.2Ul,9:) t'enlay"s. As uni-'
dad('s J'l'(!PI':l\is

(.IU!'
Iilais cnn

..Il'ibll.i-,Ir;1111 -- niiu IS('> (IUanlo <lO illl[)oslo
de renda, co: no ({na 11 lo :is Ohriga-

Ç.,)('S
dt' Guerra -.fU.l',alJ1

o

nistri.lOjFl',dL'l'al, SÜ�) PaLllo, :\IinDs, Hio
linlllrl' do S.lll, Pernilll1bLl('o e lHo
dI: .TilIH'il'<l. ! _--..-------------_.. .._.......

Boa conversa por...
34 mil cruzeirus

ORo AURÉUO ROTOLO
"édito - CmEião - Parteira

RAIOS X
Moderna e possante instalação

de 200 MA.
liagn6:11tÍco precoce da tuberculose
,mlmonar, úlceras gástricas e duo
,lenail!, câncer do estômago, afe
.:ôes das vias biliares, rins, etc,
\pLica o Pneumo-torax artificial
.)ara o tratamento da Tuberculose
PlllmODllr -- Tratamento!! moder-

nos e eficazes desta moléstia
:(lmplelo gabinete de Eletricidade
"écfica: Ondas curtas e ultra-cur·
'Il�. Raios Infra-Vermelhos e Raies
mira Violeta. Infrazoo-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, I

esquina Felipe Schmídt
!"u • h 12 brll., e das H à. 17 bn

'fel.tonl 1.41'

Rio, (na aérea) - O Iazon
deiro f{2IlPT (i oncalves Pinto,
domiciliudo na. cidade de ]=>.011'"
te Nova, tendo necessídade de
adquirir grande quantidade de

.

sal e arame farpado para sua

proprierlade, veio epecialmente
l' o Rio afim de remover tôdas
as (lifiuddac1es. Aquí chegando
Rcner que vinha recomendado

pelo seu «onterrãmeo José Au

gusto Silva G�<:.a, procurou a

sra. Altair C\bÜ'O Cabral, que
se dizia funcionaria da F'azen
da e que lhe fora apresentada
como pessoa credenciada para
resolver seu' assunto. .-\ mu

lher, n o mesmo momento pas- I

sou a mão elo telefone e nu lH·e-1
seuça do fazendeiro, deu início
a uma palestra que imp ressio
nou bem o fazendeiro pareccn
do-lhe ser ela pessoa dt' grande
prestígio na Coordenação da

.\1obilização Ecollomka, E, jul
gando esta)' tratando com pes
soa honesta, entl'eguu-lhe 34
mil cruzetros. O faia passou-se
em junho de UJ4LJ. Decorreram
os d ias e meses em que o as

suuto fosse resolvido. Tôdas as

I'f'ZeS que a senhora era pro
curada pelo fazendeiro, dava
lhe uma desculpa qualquer. Um
ri ia, a mulher desapareceu do

Rio, indo resídir em São Paulo,
no Hoi el Astória. Jazendo-se
'u'ompan1Ja:l' de seu marido
Fernando Rocha Cabral. O ca-

graças ao saboroso «PÓ Digestivo
De Witt 'que, desde a pr irn e ira dó
se dá alivio ás dôres agudas da
má digesti',o e· faz desaparecer o

peso e os ardores causados pelo
excesso de acido no estoll1ago.
O c PÓ Digestivo De Witt > corrige o

mal no seu iniêic. estimulando a di
gest2o, protegenüO as 0111cosas gas
tro intestinnis e neutralisando a aci·
dez excessiva. I.embre·se que CO;l' o

'PÓ Digestivo De Witt> não se de
ve ter receio dos gostosos pra tos
da al'te culinaría Bra�ileira.

Peça n" farmada o

Persa uedietes; prontos para .sal terern sôbre a França.
(Fóto de British News S'irvice para O EST.4.DO) ..

TENHA JUIZO
TEM SfFILlS OU REU.

MATiSMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO-

PULAR PREPARADO

A SlFILI� ATACA TODO O ORGANiSMO
O Fígado, O Baço, o Coração, o Estômago, ü!'l
Pulmões, a Pele, Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nos Ossos, Reumatlsmo, Cegueira, Oueda do CIi-

belo, Anemia e Abôrtos.
Inofensivo ao organismo. Agradavel

como um licôr
O ELlXIR 914 està aprovado pelo D.N.S.r. como
auxiliar no tratamento da SUilis e Reumatismo

da mesma origem
Ff\LAM CELEBRIDADES MÉDICAS

Sobre O p,,,,pirlír!o ELIXIR A composíção e o sabor a
.914. devo dizer-lhe!'; sempre gradavet do ELIXIR «!J14. re

que o tenho empregado, em comendam-uo como arma de
os casos de Indicação apro- Iacll manejo para o público
prlada (sUIHa em varias de no combate é sllllis, quallda
suas msnífestacõ e-) os resul- lde� que frequentemente a
tados têm sido tluth"Iatorlos, nroveito no Ambulatorlo da
poiS são rapidos e duraveis·. Maternidade de 'Santa Maria.

Dr, Washiogton Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy.

I

fi s:mfJ':Z"\hi::;SWZ

Bri nquedos para as crianças belgas
Londrl's, (J3. �. s.) - l\Ti- nos de uma escola oficial como

lhares de brinquedos, C01110 prese.n,te às crianças de uma al
resposta ao apêlo de presentes 'leia bf:"lga nas proximidades de
de Natal feito p€las crianças �\Ions, Essa boneca foi enviada,
bélga� às crianças britânicas, com uma ca.rta u'a qual se pede
toram entregues e um pôs,to I que a me.sma seja presenteada
iH] uÍ situado e que constitue o f princesa Margarida, As cri
c(�ntro deste lJotável movÍmen- hnças hélgas já llmnifestamll1
i o de boa-vontade, não só ju- a sua gratidão declarando já
V'pnil, como, também, de pes- mai.s esquecerem a generosid.a
[,nas adultas, Um corpo volun- (le e a (,OI'agem do povo briotâ
tário dr tl'inta ou quarenta pes- nico, que combateu palIa resti
soas estev!e C011 tiunamente ata-I tuil' a liberdade da Béi.giC'a,
refacla em coloear etiquetas em .. .....l.. _

('ada brinqlH'lo ('om o nome (' I LOJA DAS CASEMIRAS
o endel'e(�o elo doadoL Entre Os tecidos da Loja das Ca-
os milhares rl.e hrilHiuedos dG' semiras distinguem-se pela ori
que se traJa, existia uma bo'ue- ginal padronagem e pelos pre
ca inteil'ament.e \resUda e equi- ços excepcionais. Visite-a sem
pada como um mineiro de car-jcompromisso, na rua Con.<;.
vão, o que foi feito pelos alu- Mafra, 8-A.

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

Florianópolis
Telefone 1448

SANTA CATARINA
Medina Farm. Narbal Alves de Souza

Farm. L, da Costa Avila
Dr. H. 6, S.

Exames Anátomo'patológicos.
Diagnóstico precoce da gravide•.
Sôro-diagnóstico.
Hematologia
Coprologia.

Bacteriologia
Au tovacinas.
UItramicroscopia.
Química sanguínea.
Análises de,urina.

.

Serviço de transfusão de langue. Vacinação anti-diftérico
(CRUPE) com próva de Schick.

Análise. químicas de: Farinhas, bebidas, café, mel, águas potá.
veis e para usos industriais (fecularias, cervejar�a.) .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



T E A T R O Pedindo fardas Ainda há gente honesta! ,.

Em segunda récita, Renato Via- ao povo !I! Rio, 6 (A. N.) - Fato iné-Ino sete mil cruzeiros, deu-lhe
rIO apruentou.nos, ontem, com � PARfS, 6 (D. P.) _ A rádio dito n.a h!stória da Caixa de um pacote conteido 70 1:::\1.
sua «Escola Dramática». a peça de. Berlim irradiou o seguinte AmortIzaça� ocorreu

_

ontem, Só mais tarde r
_ encerrar-se

«Divino Perfume», que é uma d t di tdelicada concepção, onde se en- apêlo: "Milhares de batalhões' causan o VIva sensaçao en re o expe ien e verificou o sr.

trelaçam rutilantes fios de ouro Volksgrenadier (batalhões po- os que o 'presen.ciaram.. Nada Dar:iel. o t.e:'rív�l enga�o. Nâo
o sombrias franjas trêmulas de pulares) _ estão sendo treí- menos de 6� mil cruzeiros fo- ha�u�, Just:flCatIva possível. E,
uma qUClsi-tragédia sentimental. nados e alguns deles já se ram devolvidos, esp<;mtanea- quasi alucma�o o sr. Daniel,
Há uma mulher - jovem, for- acham em ação. Para os que mente, a um .d�s auxiliares da- nessa emergencia, procuroumosa. inteligente - amada por -

I t 1 24
.

dois irmãos. O caso não é o r i- se acham em treinamentos, que a repar içao, o qua, conseguir a quantia equíva-
ginal. A maneira como o tratou necessitamos roupas e equipa- horas antes, se. en&,anara na�ente para cobrir o furo. E já
o sr Renato Viana' que é novo, mentos. E em nome do Füeh- contagem do dinheiro e sofre- Julgava o caso encerrado, res-
pelo sentido humano e pela técni- rer, nós vos concitamos ho- ra um prejuízo naquela mon- tando-lhe apenas pagar a dí-
co teatral, aparentemente sim- '

tante Ant t 't de.Ivid t
r

plss, porém, repleta de inteligên- mens, mulheres e juventude I
. e-o:r: �m a ar e, VI a que con raira, quando,

cia. Porque ílle é dêases autores da Alemanha, para o sacrítí-

'I quando
era mal? mtenso o �o- na tarde de ontem, foi procu-

que tanto se preocupam com «lo ._, cio pelo povo. Cada cidadão de- vímento n.os guíchtts da Ca�xa rado pelo sr. Ivo Gorgulho,
scêrie à faire», quanto com «la 'I ve dár tudo O de que não tiver I d� _A:mortlzaçao, um. memno, c<?ntador da Companhia Ferrr
scône à taire». Equilíbrio perfeito. absoluta necessidade". J d.lnglU-.se

ao sr. Damel M.ar-:, LIga,. o qual lhe declarou teiNão houve delilise algum na t d
representação. Os diversos papéis

' 111S, aju ante de tesoureiro e' recebido, de um seu auxiliar
tivaram interpretação cabal. Os Viajou o Sr. Interventor Ilhe entregou para trocar um

I

a importância de 70 mil cru�
grandes silê acíos de Zaira (Maria Com deltino ao oeste catarinen- I pacote contendo a importân- I zeiros. Vinha devolver a dife-
Caetano) eram eloqüentes de cn-

�

s�'. seg,uiu, hoje pela ma��ã. em cia de 7 mil cruzeiros em no- II rença, isto é, a soma tentado-
gústia e desesperação O amor crep

í

tovc r O fundo de três olmos, _- as- VISIto a,quelo prospera reglao, o sr. tas velhas de 200 cruzeiros' d 63
".

,
.

. Osoprado por uma rajada de sofrimento. Sim: o c rnor , fôrça miraculosa. dr. Nereu Ramos, Interventor Fe- .. 'Ira.e ml! CIuzellOS. sr.

criadora. aparece-nos ali como um elemento de angústia, sob o sígno deral no Estado. Daniel Martins teve sua aten-,Danlel mal poude balbuciar
de destino aziago e destruidor. ção distraída por um outro : entrecortadas frases de agra-

Aquele fim do 2' ato. com aquela carta-relatório, armando ao festa negra N? momento da troca, o sr.ldecimento ao sr. Ivo Gorgu-efeito PQtriótico. quebrou um pouco o ritmo da peça... De.teatroli-
O" 6 R li

h cliente, cometendo o engano Ilho, que, pela sua honestidadeZOU-Q um tanto. por muito querer teatralizá-la." sorIO - ea lZOU-Se nes- d 63'1
.

,
.

I'
, .

'

Mas. repetimos: o elenco esteve magnífico. Depois das "troupes" t 3 d" f t r .' d i, e mi cruzeiros pOIS que, o havia salvado de seno apuro.
d� Leopoldo Fróis e Chabi Pinheiro, outra não pilOU. aqui, que o

es ias a es a re IglO_sa os. ao invés de entregar ao mení-
superasse - A negros com a encenaçao de

. .. _. _
..

..", I uma tradicional dança religío-
Hoje subirá à. cena a comédia de Zamboldi: «Cabecinha de Ven- sa pelos mocambiques, vinda

'to», trasladada 00 vernáculo pelo s r , Abadie Faria Rosa. dos tempos da escravatura e
• • • r

h d
... , q:ue e acompan a a de solene

I propo'SI-tO do p '!1lmelro espetacnl0 ritual. A festa contou com a

11. .,
l. r : presença de altas autoridades

A plevalece� a crença de la smtese com que o notave� sendo convidados especiais os
que os acontec!men:os d,e .

co-
I dramatur.go se apr�.sentou. a ,I srs. dr. Guilhermino Cesar, se

meço de ano sao prognósticos culta SOCIedade floríanopolita- lcretárío da Interventoria

sr.1�e sua frequencia no �ecorrer =. teatro q�le .respeita a dig-
I

Manoelito de Omelas, diretor A condena"a-o Na Ité11-aao mesmo, temos sobejos mo- mdade do público, que respei- I

do DEIP Dante de Laitano \I ,
tivos para, nos congrat:ular ta � .dignidade dO, arti�ta e ql_l�� 'além de �utras.

'

I de L Degrelle Horua, 6 (C. P.) -_ Foi expedido
com a extrea de Ren�t� VIana P?I ISSO mesmo, lespe�ta a dig

I
' •.

, hoje o seguinte cnrnunlcudn: "A

� su� Escola .DramatlCa no n�dade da, a�te. .EIS porque En ernizado es ��uxelas, 6 (D. P.) -:- Leon noroeste de Havenu, trnpns cana
reetresto

_

Alvaro �e Carvalho. agradou. Porque foram caloro- V ..1. r Degrelle, che�e do movlI_ne!lto deuses realizavam novos progrcs-
�orque nao pod�namos .d�se- sos e prolong�dos o:, aplausos. Precisa-se de 2 ou 3, no re:Gsta (fascls��) na B'e�g�;�, sos, mesmo em face ria í'eroz ()PO-
jar nada. �e mais ,auspIclOSO P?�'q�� conquistou integral e Fábrica de Móveis «p. Mo- fOI conde:r:ado .m absentla a

I S.iÇ.:ãO. rma fôrça .calnlwc!cllse (Il'. il,lno dommlO das aItes neste dIflmtIvamen.te A a� SImpatIas delar», rua Trajano, 15. morte pOI fuzIlamento. De- funtaria e calTOS blindados chegoudealbar de 45, do que a apre- da seleta asslstenCIa. V.16 grelle se encontra em poder .aos can:lois de BonTca ' '11 '

sentação e interpretação de I "Fogueira de Carne" mere- ._..._... _ ....... - - ••_,-- ...- � ....._ ..

'

W

"I'
dos alemães. As acusações con- ')}' sl!1 'I(]' J" n')lJ! c' tltUI,! :lJlJ la

. . . Os 55 5 t
-

t
. < I. ( 10 I O. .CI' o 'l1Ullll'I·t)

"FogueIra de Cal:ne" - a ce ser repnsa�a para que _ali ru O. es ao �'a Degrelle mcl�e.m o !orne- de podpl'oSOS contra-atat lll'S inillli-
peça que Renato VIana es-cre-IPossam apreCIar os que nao com Lubllh ,CImento de operarIos, VIveres,

I

veu com aquela sua corag'em .puderam assistir-lhe a extrea.1 Londres. G (r. P.) _. A rádio de armas e munições aos alemães,
g'fJS foi !'e('ihaiÇa<]o, ieltl'CIo os Jl:Jzislas

- sofl'irdo pesHdas baix,as. Bom :1I'an-
de lutador inquebr�ntável em fÉ este o nosso melhor elogio. I

:VIos.cou informa que a ('niào, Sovié-, tent.a�iva de fo:ne�tar a guer- ço foi. feito a norte de FaC1JlZU, onde
prol do soergUImento do Jof. tic.a reconheceu () gOVCrJlü provisó- ra CIvIl e orgamzaçao da Gua!'-
d· t t t d 'd d W 11 f

- as lrnpas do OiLavo Exól'oilo I'['DU- \
���� �;�z. ea ro em erras e

..,_.._ _._- -.- '"'.,qr.. _ rio da PolÚni,a.
• ib:te�te S�bo�n�;���;a�ec�rn= zjl'am gl':"mrlf'lllenle ü ho1s:io n:lzis-

- 1(�

I
ta, a léste do ri(J Sf'n.io. �:I fl'(,lntl'

E�frer:t�ndo sUperiormen�e Srl!a. �razira Mansur Paralisados ciais alemães.
. do Qui.ulo ExércÍ[o, pmlrnIhns ('sl'i-

a hIpOCrISia moral e a apatia Em visita de cordialidade, acom- , " . . . .., v('ram ativas".
sentim�ntal r

da época,. ? vito- panhada de sua gentilissimQ irmã. >C�J).!. �),.l rtg�;�.I,.nlO PrIJlH':t'l) ("rupo
i fugirdm dorioso teatrologo patnclO fe- Brita. Sussen Mansur. honrou·nos. (:l EXel(.n�)S a.]l"r!()S, � ({. P.) -

"hOll em "Fogueira de Carne" hoje, com Bua presença à. nos- hml(, ofiCial vem de mfo·rmar que I"nferno'-
d d t b Ih j' f Vende-se um. de 1 kilo watt, na

um dos roblemas mais sérios
so ten o. e ra a o: o a co�sa- as o t'usi\'as aJiad,as nos s&lientes ....

"odoção do ESTADO.
"

P
.

d gra�o soprano catarmense. sata. alemães de Bastogne e Hotto!1 pras- Estrasburo'o 6 (I. H.) - Em
que agItam a SOCIedade lTIO er- Nazlra Mansur. que recentemente . . ,to ,

na. E fê-lo com a magia do terminou seu curso de aperfeiçoa-I s,�gl!lem. lentamf:'lnte. Essas ofensivas,mensagem de Estrasburgo. pa
seu estilo com o prestio-io da mento no Escola Nacional de Mu' visam fechar a brecha aberta: pejos ,r;a_ Nova York, Damas SChIdet,
sua técni�a e com o cal�r de sica com distinção. ;lazistas e <[ue deve medir, hojoe, revela que 37 operários força-
sua sl'nceI'I'dade aI'tI'stI'ca e fl'lO-l'

No deco.rlrer de ��a amovei Pda' s(JJlIente 22 kms. TÔI'!ws a's informa-' dos holandeses fugidos da Ale-
·estra a 1 ustre VIsItante nos e-

- ! 'h t. .

8ófica. E se o enredo se impo- clarou pretender dar alguns reci' �oes da frent� d� hatalba, ent,retan-Iman a, a lavessaram o Reno I

ria por si mesmo, a interpreta- tais em nosso capital, recitais. ês- lo, parecem llH !J.ca 1- que ambos os nlfI? pequen? �ote, no setor do

ção consagrou-o triunfalmen- ses que aguardamos prozentelra- lllovlme.ntos encontram-se virtual- S.etlmo Ex�rcüo norte-ame- I Palhoça 1-1-1945.
te rr:;���s gratoli à visita com I JJ:clnte para,jisados. Tlcano, depOIS de atravessar

_

'Afirmamo-Io com a respon- nos honrou.
que

I
'
várias zonas de combate. ::l V-I

sabilidade do dever profissio- Jorn. Pe,tr.archa (a�lado . ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FLORIANÓPOLIS
nal pois pecariamos com o

p.
A e;e:nerlde de hOJe aSSInala o

,
'

. .

'd Dr Irtor erelra natahclo do nollSo prezado con·

publlco se aqu� nos pel esse-
• 11 frade. jornalista Petrarcha CaIla- Imposto Sindical tlHS JlIf[lIstl'iais

mos em elogIOS balofos: o

01-. do, diretor de redação da A Gaze'
teatro de Renato Viana é aque- e Ivelra ta, que lie edita nesta copito!. A Associação Comercial de Florianópolis, na sua qualida-

de de representante da Confederação Nacional da Indústria,
previne aos srs. industriais, que não forem ,sindicalizados, que
o imposto sindical do exercício clt' j..P..t�. ú�'jh' .;:pr 1·ecolhido . .f.VC

favor daquela Confederação .. :iurante o corrente mês lzle janei
ro, de acôrdo co?"; 6' quI:,' dispõe o artigo 591, parágrafo I", da
Consolidaçãr .ias Leis do Trabalho.

Na sreretaria da Associação, diáriarnente, das 9 ás 12 e
das 14 r1./17 horas pódem ser procuradas as guias de r-ecolhi-
mentü.

.

Florianópolis, 4 de janeiro de /945.

._-------.'

Florianõpolis 6 de Janeiro de 1945

Esta bilizador e transformador

ARMANDO ()'ACAMPOftA e

ERONDINA D'ACAMPORA
part'cipam 005 parentes e

pesEôas amigas. o nascimen
to de sua filhinho

REGINA-MAGDA

(hefia da 16a. C. R.

II Vindo com trande.ência da Di-
retoria de Recrutamento; ·al.umiu

I
a chefio da 160. C. R. O sr. Major
Manoel FerI' andes Palheiros, re

cen temente designado paro aque'
las funções.

Clínica Geral de Adulto,
Doença. da. crianças

Laborat6rio de Análise.
clínicas.

Consultório: rua Felipe Sch·
midt. 21 [altos da Casa Pa
raiso], das 10 30 á. 12 e dai

IS à. 18 h•.
Residência: rua Villc. de Ouro

Preto. 64.
, Fone: 769 [manual}

nITZ Hoje. Sábado, às
K 14 e 19,30 horas

Continua o suceS80

Charles Boyer. Joan Fontaine e

Alexis Smith em:

DE AMOR TAMBÉM SE MORRE!
No programa: Reportagem de Fo

lha Carioca 31 - DFB
Noticias do dia - Jornal da Guerra

Livre de Censura
Preços Cr$ 5,00 e 4.00

Gigantes(as
acóes aéreas
Londres, ;) ([', P.) _. () ('oJnllmlúl, .W'.oJYI.......�.._-_

�·�:llnfc��l��HSqrt:��r��;:,iSI1�;:C·t;;��rl��::;.:: ILabora tório de Análises Clínicas
!;:�asp�(:.&�7�:�' �:,j�]���.a�II�:';ct::;;l��·1 farma(êutlco <iERCIHO SILVA
Oita;ya F'ôl'ç.a Aérl":! atac,.'raW. }1ó)jc (Chefe do Serviço de Laborat6rio da Assistência)
mais de vinte objt'tivos n�s clivli'l'sOS . �'. '.' Exames de sangue, unna I rezes, e5carro, puz e gualquel'
&eto1'es, especialmentC' a� linhas co-

outro necessário para esclarecimento de diagnóstico.
llmn'i:ca'çõe� alem:ls, na.1 :'tremi de
Colô'nla a Karl,srhlll". a ..;sim C01110 os

centros de ('onmnic.a\�ries fel'rovlt\.··
rias na rrgiào de FJ'�ndtl!rte.

o paradeiro
de Horlhy
Moscou, 6, (D. P.) - o mi

nistro do Exterior do govêrno
provisório húngaro no territó
rio de libertação afirmou qu.e
a última informação sôbre o

paradeiro do almirante Hor

thy era que êle estava preso
em alguma parte da Alema
nha.

noxy Hoje, Sábado às
K 14, 11 e 19.30 hrs.
Daanrla Durbin e Melwyn Douglas

em: IDADE PERIGOSA
Belis!limo filme repleto de bala!
canções e um delicado romance

de amor

Livre de Censura
No Programa: Cine Jornal Bra

liileiro - Cooperativo
Preço, único Cr$ Z,OO.

Domingo, no ROXY. Richard Dix
em: FANTASMA DOS MARES

Horário: até 8.30 hrs. () depois das 14 horas.

Rua Nunes Machado 7 (SOBRADO) Edifício S. f'rancisco

. -

J. COSTA MIELLMANN
(Engenheiro Civil)

Escritório Técnico de Engenharia
Projetos, Orçamentos, Administra�ao, Construção
Rua Esteves Junior, 168. - Fone 733

FLORIANÓPOLISI TONI<:O CAPilAR

POR EXCElÉNCIA

.,

I. '
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