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MOSCOU, 7 ru. P.) -- COM REFERÊNCIA A TENAZ RESISTÊNCI��.ll.,NAZI$.;r�.EM BUDAPESTE� APESAR DAS GRANDES BAIXAS QUE VÊM SOFP.t�ND·O, A!ij..
GUNS PRISIONEIROS ALEMÃES DÃO A EXPLICAÇÃO DESSA TE�;l:l�'$IA,.}í"É
QUE SEUS COMANDANTESAMEAÇARAM DEFUZILAMENTO, NÃO"S�ÓQUAN
TOS TENTAREM CAPITULAR, MAS, AINDA, AS RESPECTIVAS FAMíLIASa

IRedundou em catástrofe !
O Moscou, 7 (U. P.) - A no- mesmo Berlim reconhecia que,

va contra-ofensiva alemã, des-Ipraticamente, cessára a luta,
tínada a socorrer a guarnição na qual os nazistas tinham
de Budapeste, parece ter re- empenhado, pelo menos, 300
dundado em catástrofe para tanques e verdadeiros enxa

os nazistas, E, isso, graças à mes de aviões, Enquanto isso,
oportuna intervenção duma porém, continúa a luta feroz

fôrça de tanques e infantaria nas ruas de Budapeste,
russa, que colheu de surpre-

,. -:-- ..............� _ ........ -- •• "

sa as pontas de lanças blin- Apeio aodadas do inimigo. Investindo
das colinas de Vertes, a léste «esfôr"o total»

Des areCeranl �erdl·dos na neve' 'Falsa BBC de Budapeste, essa coluna ata- ,

\1

ap' I' .' cou o flanco inimigo precisa- W�shmgton, 7 (U. P.) - O

. _ "', -, Do Su remo uartel Gene- mente quando poderosas Iôr- presIde�te Roosevel�: em sua

Covuhao, Portugal, 8 (U. P,) -:- Informa-se que desapa- ral Alialo 8 (D� N.) _ Reve- ças de tanques alemães esta- mensagem ao Congresso, ape
receram perdidos na neve, 4 alpinistas que andavam tentan-

1
'

1
-

ta-o varTI rompendo as defesas lou'"mals uma
..vez,_ em favor

,

'
, d E t ,AI V'·" d ,. d I ou-se que os a emaes es -

do o circuito da Serra a s re a. anos grupos e socorro a
I • d "f I BBC" principais russas numa área da total mobilízaçâo dos nos-

comissão de turismo partiram de Loriga à procura dos desa-. oper ant o duma a sat .

f�n;i de 25 a 50 kms. ao noroéste da ses recur�os humanos para a

Parecidos supondo-se que vivem ainda, possivelmente abriga-I: no sAe ar .

e sua cO�tra-Otrans- d "A
" baí d lt 1 va. emissora nazis a - capital. Uma segunda forma- prossecuçao a gue�ra. o

aos em alguma caverna a alXO a zona ocu a pe a neve,

Imitiu um boletim noticioso em ção atacou em seguida, par-
mesmo tempo, o presl�er:te re-

'"

d l b 8·
.

lA procurando fazer crer tindo mais para léste. Irrom- comendou qu.e os 4 mll�oes de

Os checos, e o governo e U 110 I�����{'�.�cTa emissão reg�lar i�nd�� ����t!s�Oo;l����osdi�':�= ��s����ac���I1;:�a:sos a��:E:�
Londres, 8 (U, P.) - A Checoslováquia não tomará atitu- caram e aniquilaram as uni- sejam utilizados nas Amelho-

de em relacão ao govêrno polonês de Lublin antes da conf'erên- Respeitemos dades "panzer", que encabe- r.es t�l��fas para o esforço de

cia dos três grandes estadistas, segundo declararam os meios çaram o assalto alemão, e, as- guerra .

checos desta capital. Não obstante, êsses mesmos meios apro- a Bandeira! sim, paralisaram todo o exér- Na I-."-a-Cl-a-s-----
vam, francamente, o reconhecimento daquele governo provi- cito de socorro. Ao anoitecer,

saOn'rtieOsP,écloamRoÚSgSoiav'eArinndoicdaenLdOubqlfne �� Sqi��P���Sod��vci���o�:�;�� I
.: i���:�lã:;,:d�'�����i�/��is�:�:

.' A&"�I"'u"'-t"a·""""'D-a"··I-t"-a-;-I:I�-a-
.........._. S�Pc�:��aSdo Cabo, há uma

� cad ores. no Rio. realizou uma li. .

h
em Londres. distr ibuic âo de donativos de Na- 11 a, .chamada a Ilha das Ser-

I
tal 11 fiÚlOS de pescadores. é dura t. pentes, na qual o Museu de

Concentram-se tôrces alemãs c()�li:��ote��:��:��'a ld�t S���cad� Washington, 7 (U. P.) _ Ao �ii�t�:�p!���r�� dt�d��b�sr��:
Paris, 7 (U. P.) - Não parece ter i1avido grandes mOdW-1 contou com o compn ree im ent.o, mencionar o teatro da guerra pécíes, desde as grandes ser-

inc
í usiv e, do ministro da Agr i-

cacões na frente oéste. Em dois pontos as fôrças aliadas avan-j
cultura e de outras autoridades no Mediterrâneo, Roosevelt, em pentes inofensivas até às pér-

çaram algumas centenas de metros; mas assinala-se que a lu-] de menor porte. sua mensagem, afirmou que fidas trigonocéfalas. Nessa
ia pela liquidação da sahente alemã será, provavelmente, 10n-1 Tudo muit o bem. a marcha da luta, na Itália, ilha vivem e se rep.roduzem es-

d S b
. "

sté nce t ando g andes I Entretanto. diz o "Diário de '

t· f te
-

b t t t
. -

ga e ura., a e-se q.ue o immigo e ta co n ,r T
_

e sa, IS. a orra, .n�o o s an e as ,s.es re.p eis e os guardiões são
t Xot iclas ". foi publicado um �

fôrças na area de Vielsam, sendo �esmo possível que es eja I "cliché" que r eproduzf a cert» terríveis condições do terreno Imunizados contra as morde-

organizando, ali, uma contra-oíensíva de grande envergadu- I aspecto da mesma distribuição; e e do clima, sendo que o "nos- duras mais perigosas por um

ra. Até agora, em todo caso, von Rundstedt não lançou, aín-] aí se "ia uma Bandeira Brasifei- SO Quinto Exército e o Oitavo soro especial, injetado men

da, ataques de maior escala.

I
ru, embora não se tratasse de C�- Exército britânico, reforçados salmente. Ainda há pouco, a
rimô n ia cív i ca. E como apare-

. Revoltam-se pr-ls"lone·lros a1ema-es I
�{�1:0 f�:��i���o :lI��:!r��): �=: �g�s,u��l����e d:s O��{��tes n� �<!ei�eze��r��u������are� °vr:

I trás da qual estavam as pessoas bem equipadas unidades do nenosos, importados da índia,
Londres, (Via aérea) _ Revelou-se, agora, que algumas I que faziam entrega dos volumes exército brasileiro", agora, es- Os zeladores mantidos pelo

centenas de oficiais alemães que se achavam prisioneiros e
às oCrr�,a�<;�;jra c) do Art. 25 do tão ocupando elevações que Museu levam as serpentes em

recolhidos a um campo de concentração nas imediações de Decreto 5.515, de 31 de julho de dominam o Vale do Pó. torno do pescoço, como cola

Penkridge, em Stafordshíre, Se revoltaram, promovendo qesor- I, f'�:)�lt'��bpeos�ei��o �� �:anndot'i�: 2--0
......· ...
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�es. Fretqu��temente,. viajan-
dens, em meio das quais 13 conseguiram se evadir. Apenas um boca, GUARNIÇÃO DE MESA ou e S I es

.

ou uns as aproximam-se

dos evadidos foi' recapturado. Acredita-se que a revolta se ori- II revestimento dI' tr íbuna, cuber Ida Ilha, em botes, para oOOe1'-

ginou com a excitação coletiva despertada pelas noticias da tura de nla cas. retratos, painéis Londres, 8 (U. P,) - Anun- var os estranhos habitantes da

contra-ofensiva alemã na frente belao-alemã. I OUdl11?:,umen[()!; a ser'em inaugu- ela-se que ma�s 20 mil judeus Ilha das Serpentes,
� foram assassmados em cinco

A I·d d C I d Rtl
A

t· "ra
os .

campos de concentração da LOJA !.)AS CASEMIRAS

va I ez a ar a o M ao ICO A luta é
"_---'---"---

Porol.lg�enmia. emA diandfoorSmafçoãl�noectl'deOmS Linhos, tropicais e casemí-

Iras de todos os desenhos e pre
Washington, (via aérea) -

i tidos, mas ainda são bons. ferocíssima
.

,.
pelo Movimento Patrióta Po- ços, só na Loja das Casemiras

O presidente Roosevelt decla- Roosevelt observou que o povo I ;,10SCOIl, 7 CC, P,) - Notícias lonês. - Rua Cons. Mafra, 8-A.
rou aos jornalistas supor que não obedece a todos os Dez I aqui recebidas dão conta de ---------------------------

"os objetivos da Carta do Mandamentos e a todas as I que os subúrbios orientais de Os telefones e a QUI-DIa ColunaAtlântico são tão válidos como
I doutrinas da Cristandade, mas I Budapeste, íuclusive, apal'ente-

.

quando foram anunciados em I pensa neles e se esforça por! temente, o de Peiil, se acham lUO, ('riH llér('u) _ Bm disf'tll'sO 41ue pronunciou ua Es.
1941". O .presidente permitiu. obedecê-los. Roosevelt decla-I em poder das fôrças nadO/mais. ('o]a dp ES]}I'('iaJisfas (la At'l,'onállti{'n, l1ll cel'imbuia de declara
uma citação direta das suas Irou que não estava compa- A lata continua em face da re- çiio 41e (��rca dI:' :;0 uovos IIS11irlllltf'S 11 ofjcüt] mecânico da FAD,
palavras nesse ponto durante

I
rando a Carta do A tlãntico

'\ sistÊ'llcia
tenaz elo inimigo. (\ ministro Salg'lldo :FiJho advertiu os hl'llsileil'os de que o ImÍs

a discussão da Carta - que com os Dez Mandamentos da
na terça-feira de.clarou que I religião cristã, mas opinou que Comprar na CASA �ISCE está emJleu}uülo uumu g'uel'J'a em qlW se }}el'deria hulo se fosse

não existia como documento a Carta toma o seu lugar na LANEA é saber economIzar.. 'vencido: II honra dn família, a llncionalidade a liberdade ela

d
.

r t'
, llátria. Concitoll o l}uÍs fi l)ô1'-se em g'uurda contrn os quJnta-formal. Um os Jorna IS as iHistoria, como um grande pas- E' fabricacão l'olonistns estaug'eil'os e os JllIÍIlS brasileiros, dizendo que DO

�rge��!�s �����a�bS����h1� ��!:!...:.!:!�::� _,..__ alemã... Rio a (luinta-coluna se sene aité do telefone IJal'a espalhar ()
A

A" d b b Waslll·ng·ton 7 ('U P) tlesânimo numa a<)ão não isolad'l.
que a Carta do Atlantico es- ln a om as ' ...., -

<

tava perdendo a sua oportuni- Roosevelt, em sua mensagem
Pdade ou sendo esquecida e que voadoras anual ao Congresso, advertiu retende armar os franceses

t 'd b r qu 'b e que se deve estar alerta con- r'

gos ana t; sa e o e, �o r L 1 Mi (ll, P.) ,__ ()s trá tent,atI'vas de dl'vI'dl'r os
'" asJullgtoll, 7 (U. P.) - }�m mensagem ellyiada no CO)l-

'o assunto, pensava o preslden- OIl1( 1'es, u 'I> lt f J I-

1 I
l' d

'

t· d
' �')'esso, \OO!-;ClC ormulllll II ll110s dl'st IHH!OS a fl-quillal' "no.

te. Roosevelt respondeu que alemaes V'Ü taram a atacar o' a la os, reSlS 111 o a "propra- I
OA

preferia pensar nisso por al- 8111 da rngtaterra. llOJ' meio de! ganda dissociativa", a qual
vas p �'l"lln( es TOl'çns da Frllllctn" ('om lls lIwis modernas armas.

gum tempo, mas declarou que, bombas voa,cloras. Param regis- :traz a marca registrada" fa- Contra um ato do I·nterventor do Parácom os anos, certos documen- trados alguns danos e vitinl'as. bricada na Alemanha" ,

tos pareciam manter grande

N b·
,

d
IUo, 7 (A. N.) - O 1I1'esitlente !ln R.eln"tbUcll alH'OVOU opa·

parte da sua importância, afe- a-O SU Ira o preço � carne
}'e'('et' dn l'omissão d(' Estudos dos Xeg'ócios Estlldua.is, que

tando o pensamento público
� U U julp:on (H'ocedellte a l'f'clamac;ão ,lo sr. Paulo l\lal'anhiío, ('on-

sóbre os objetivos de um mun- tl'lI .. ;ltl) du illtenentoria do Estado do Pa.rá flue mandou reti-

do melhor. O presidente de- POUTO ALEnRF�, � (A. N.) "_ Em eOllse!]uência da inter� 1'111· .llls "JUS }Híhlicns dp lle1c!O os postos destinados �l -venda

clarou que os objetivos da Car- veução elo govêl'l1o na questão da carnp, fieOll rf'solvido, que .1e ,iornais. () parecer da Comissão 11(' Estudos dos Neg'ócio8 Es

ta do Atlântico ainda se mos- não hayerá majol'ação 110 pre.ço. Será, ]lol'ém, estuda.do U111 tadunis ('O}H'llli I)Or declarar uulo () ato em exame, resohendo,
tram justos, como os objetivos sistema de rodonamento, que consulte realUlPllte 08 interês- f'lll ('HJlscqiiência, 1'ec01l1e11elar ao interventor lllll'i'tense qu('
de documentos que vêm de ses eolel!:ivos, Na reullliÍão da C. A, E. R. G. S., () intel'Ventol' j·IlYog'ue imedintamente o resllf>ctiYo decreto estl1(luuJ e em'ie,
séculos, Estes objetivos, em I'Jl�nesto DOl1Jeles cLeelarou decididame.nte qlle "o atmll lUo- ('om a llossivel Ul'g'êllcia, ao Ministério ila, .Justi�n, as info).'ma.
muito,:; casosl nunca f,oram 00· mento não GOlnporta mais 11111lIJ,entoR", li()(\S qlW lh� lO)'UnI podidas. .

• - 'l'.�'"
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2 o ESTADO Segunda.felra, 8 d. Janeiro de t945

()S li ltimos trágicos accntecímen- em tão hôa hora, vem esclarecer

I
tos da Grécia dominam por C0111- os verdadeiros motivos dia atual e

pleto li 'Opinião púhlioa mundial e, tTilgiea situação na Grécia.
mui partlcudarmente, 'O povo grego Florianópolis.
(' as gr�{iillles Potências Aliadas. Monsenhor João Chryssakís
?lIui to fUli ,dito e escrito acerca da Chefe da Igreja Grcgo-Ortodoxe I

atual si luaçâo anormal da Grécia'; c, Eis u Comunicado:
rOIDO é nalur-ad em semelhantes
ocasiões. as opi.ruiôes dos que acorn

punham I) desenr-olar dos, aconteci- "Rio, 16 (F. T.) - Comuní
mcntos entram (�JlJ conflito, conf'or- ca a Legação da Grécia á ím
me as sirnpatias ou ãntipatias de prensa:
cada um por determinadas ideolo- -- "Desde segunda-feira, 4
gias. do corrente, rebentou uma re-
Com profundo pesar acompanha- belíão em grandes proporções

iHOS o desenrolar :le�s.es tristes f�-I com um ataque dos par�i?8:nst"." que. desde () Im('1O condena- do "ELAS" contra os edIÍlc10S
H!i)S, como desvantajosos e inteira- públicos e postos policiais,
monte inúteis, nesta hora crítica, Nos postos policiais captura
em que a I.lrndêucia devia prcvale- ,dOS pelos rebeldes, os policiais
CCI' en tre os povos libertados, dei- e gendarmes foram despeda
xantlo de lado todo e qualquer in- çados com uma selvageria
tcrêsse pessoal, e esforçando-se, nunca vista. Esta inumanida
unicamente, em ajudar as Autor-ida- de é completamente alheia ao
des Legais na maenrtenção da ordem carater grego e deve ser atrí
sôhre as ú!'eêl'S donde o inirnigo foi buida ao fato, proclamado no

expulso, comunicado de ontem do ge-
Condenámos, como temos conde- neral inglês Scobie, de que no

nado, tóda indiscipliua para com as meio dos rebeldes existe certo
Antor irladex constituídas, Gregas e número de alemães e bulgaros.
AJi:J1llr<s. r\ nossa Indignação cresce Deve ser bem esclarecido
d,p ponto, ao pensar que houve que não se trata absolutamen
Gregos que' chegaram an imperdoa- te de choque entre os partidos
vcl excesso de usar as arruas, (dís- da esquerda e da direita, O
hibuidas entre () povo pela nossa Govêrno grego, apontado na

mniga secular c aliada, a Grã-Bre- esmagadora maioria do povo
lanha, durante a ocupação inimiga) grego, se defende contra cri-
contra os soldados ingleses! ! ! minosos rebeldes que tentam

ISabemos, muito bem, quem são implantar pela força uma san
os provocadores desta trágica situa- grenta ditadura, de uma pe
cão na Grécia mactí rizada. E sabe- quena minoria armada,
IUOS ruais - I) que acentuamos com O restabelecimento da fôr
h"da a r'espunsabi lid'ade _ que o ç� da lei permitirá a realiza
único objetivo desses perjm-os é o ç�o das bas�s do tratado ,Na,
assalto ao poder, e mais nada, Uma cíonal de Líbano, de acordo'
coisa. 'Porém, lhes asseguramos: com o programa traçado pelo
Quando o arrenpendimento vier chefe do Govêrno em 18 de ou

tôdas as figueiras da Grécia serã� tubro, quer dizer, a escolha
poucas, para a expiação de seus absolutamente livre do povo
monstruosos crimes e "porquê grego, sem qualquer constran-: (OU REGULADOR VIEIRA;
não?' ... de sua alta traição à Pá- gímento moral ou material doi A MULHER EVITARA DORESiria!... modo do govêrno e da vida so- I Estabilizador e transformador

cial da nação I AI,'YI'... as ceI,'c=-s Utarl'n-S Vende se um, de 1 kilo watt. na;O\àl) devem sq
,

.... ...!IiI

.

e . uecer que o povo Por outro lado o govêrno I
radação do ESTADO.

t,(J'ego nunca perdoou semelhantes tendo em
.

t ·t' I
' Emprega-se com vantazempa-.

b('l'
-

li t t
. -

I O
VIS .a evi ar qua quer I ra como-ter 88 irregularidades Lactífero. Tônico estímuían-lT

IÜjCS, jS(,.111(1)'�,)la:11I1es rfalç'oes.. extremismo e desejando ar-: t deX'f'llJU10 (e ,,t,_ e iern resco a'ln- dentement
.

d
I das ftJnçõefo1 periódicas das se- 'e o leite. O benefício que o

j' e aju ar os poucos' h E' I t 1 d L tí{,�l para ser esquecidn! , .. O sangue extraviados pelos cab d
[J oral' � CIl rnan e e regu 8 or ac íf'ero tem prestado ás sras,

dos J,·noc.entcs, o sangue dos márfí- "EAM" a regressare
eças � dessas fllnçôP<I. mães, quer no período de alei-

ri I'! l d B
" m ao ca FLuxn_sEDATIN \, pela suaT'('S, o sangue 'Os ,,) ler a ores rr- mínho reto e patriótico, não tamento quer no de gravidezt;1.nlcos, que Ungiu as ruas da Divi- permitiu a cooperação na suro- �,eOl�t!:�I,VlidD�,\�!ie�eerit1, llt>�"'limd!litocorem- I

é incalculável. O Lactífero é
11�.11 .:\,je,:la,s, clama por justiça, prdc cação da rebelião, de qualquer

\, ,...ljn .
r' "'" ",.

EN) 'Içao conff8f1el-l,

I
um podel'oso galactagogo c re-•

'J ,.

'-.
'

',':',
.

_ " pe�soa que não pertencesseao'�

I' H I I do··t .J FLUXO SEDATI�A t'neontrll-SI-' geller'adol' ol'g'a"nl'co de n'lUl'orI). ,1S< ona (unI a C�l:' en,a?a 1�'" exerCI o regular e corpos de h -

!'(";ogavcl a esta n'heltao 1l1]Llstlfl- defesa nacional apesar de se
�MAE em toda part.... eficácia até hoje conhecido.

dv.el, nllma hom, em que o povo, apresentarem rn'ilhares de vo- • . .. n: _=:
Em sua farmácia, ou C, Pos

ehrio de entns.ias'IIIo, festc,java a ]i- luntários para este fim. I t"l 1861 S· P 1
_ i;;!, , • , � ao al110.

berlaç:io da Pátria. j'E'cebendo com O profundo pesar do povo 1lIIII 1JIIllIiC---------�

lll�.lllif·estaç�iíes de indescritível a�e- grego e do seu govêrno pelos
grÍl�, os exércitos AllÍados! trágicos acontecimentos che-
Os nossos ,üJ.hos fioalrão hOI'1'01'i- gou ao extremo, quando pre

za,dos, ao ouvirem que soldados de senciaram O ataque dos aludi
um país amigo e aliado. rtes�mhar- dos rebeldes .gregos contra os
cando na Grécia para ji,bertar o ,soldados libertadores britâni
pnís do jugo j,nimigo. foram recebi- ·cos.
dos à ('aia!!! O seu único consolo é que os
Scní qnr a Grã-Bretunlla, amiga seus heróicos aliados compre

s.eellia,]' e alIjada (ta Gl'éda, perdoa· enderam bem, que se trata de
RÓ e�t('s grandes crill1iulOSOS? .. uma minoria insignificante e
Poré.m, ela sabe helY! que o poro 1que a grande maioria do po
gl'ego selllpf'e foI, é e será, profun-, vo grego está unido com eles,
dumente. Anglófilo. com sincero afeto e profunda

J ulg;:,::tl]tls Oj)oríllll1l[jIS essas poucas gratidão, e que nunca esquece
Jinhas, afilll-de aeolllpanhar o abai- rá os seus atuais sacrifícios
?lO Pllblie.ario "Comunicado da Em- para libertá-lo também dos
baixada Grega no Rio de Janeiro", pOUCoS criminosos cabeças da
em {[Ul' S. excia. o 5111'. Emba,ix,aidor, "EAM".

Sedas, Casemiras e Lãs

CAGA GA.TA. a(OGA
se L\ RPE�I_JI�]

Bua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja -- Telefone 1514 (rede interna)
Postal 51 _.- End. Teleg.: «Scarpelli)) --- Florianópolis

Os acontecimentos na Grécia

Caixa

..........................................1....

Bua João Pinto, n. 25
(Em frente ao Tesouro do Estado

Florianópolis
Telefone 1448

SANTA CATARINA

o santo

Dr, H. G. S Medina Farm. Narbal Alves de Souza
Parm, L. da Costa Avila

do dia

))/>

Exames Anátoma-patológico•.
Diagnóstico precoce do gravidez.
Sôro-diagnóstico.
Hematologia
Coprologia.

Bacteriologia
Autovacina&.
Ultramicroscopia.
Ouímica sanguínea.
Análises de urina,

Serviço de transfuilão de sangue. Vacinação anti-diftérico
(CRUPE) com próva de Schick,

Análile. químicas de: Farinhas, bebidas, café, mel. águas po td
veis e para usos industriais (fecularias. cervej cr-ioa},

;. a. �....

UM MODELO PARA
CADA NECESSIDADE - TÉCNICA -

PERFEiÇÃO DE LINHAS - EFICIÊNCIA
�-------------------

As balonço s que trazem a garantia
no proprio marca, tradição do parque

industrial brasileiro.

Outros afamados produtos COSMOPOLITA:
APARELHOS SANITARIOS EM FERRO ESMALTADO
FOGÕES - AQUECEDORES - VALVULAS AUTO
MATICAS PARA DESCARGA - METAIS PARA AGUA

- ,

FILHA I MAE I AVO I
Todas devem usar a

'.l!lt·'Si ii ,m i laf!

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PREMIO MA IOR CR $ 6.25000

Mui1as bonificações e médico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ LOO

----

St. Apolinário, Bispo
Não sabemos onde nosceu S,

Cláudio Apolinário -- que tal é o
nome completo deste herói da fé.
Encontramo. lo como Bispo de
Hierápolis, na Frígia, onde brilhou
no esplendor de suas acrisoladas
virtudes e de um vos to Baber. A
posse destes dons preciosos fize'
ram dêle não Bómente um bom
pastor. do seu rebanho eapiritual,
mas c irrdo , um lutador destemido.

I
Tinha oombatido as heresias, quan
do irrompeu urna tremenda per
seguição, sob o imoerador romano
Marco Aurélio. O -santo recolheu
se para rezar. pedindo o auxílio
do Altíssimo Depois, srriu para a
luta. Escreveu a célebre Apologia
que enviou ao próprio Irnpai n.Ior
Aí censurou livremente a injustiça
cometida contra os melhores súdi-
tos do império, demonstrando es

ta ousada afirmação por meio de
exemplos tirados dos últimos 1'8
latórios dos generais romanoa que
não duvidavam de louvar em es·

pecial a coragem dos soldados
cristãos. Disse ainda. que, tam
bém, os outros cristãos eram os
mais úteis ao Estado pelas orações
corn que imploravam a benção de
Deus. Marco Aurélio ficou tão
Impressionado que deu or dern pa
ra fazer cessar a perseguição, Pau-

I co tempo depois. Apolinário foi
chamado para a glória eterna.

1 morte do
'gral. Sazawsky
Londres, 6 (SIT) - O Gene

ral Sazawsky, comandante da
Primeira Brigada checoslova
ca, formada na Rúsia, e que,
junto com o exército soviético,
penetrou no território da Che
coslováquia, através dos Cár
patos, caíu na terra da sua

pátria libertada. O trágico des
tino dêste herói, de 49 anos,
legionário da última guerra
mundial, foi marcado pela cir
cunstância de êle ter sido man
dado de Londres para a Rús
sia, há apenas dois meses, pa
ra assumir o comando da Pri
meira Brigada checoslovaca.

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

Criancinhas
holandesas
Los Angeles, 6 (I. H.) - In

formam de Londres que gru
pos de crianças holandesas se
rão em breve levadas para a

Inglaterra, onde serão cuida
dosamente tratadas de seu

precário estado de sub-alimen
tação, em conseqüência das
dificuldades· e deficiências ali
mentares experimentadas du�
rante os ::mos de ocupacão ale
mã, Para isso, o Govêrno ho�
landês submeteu um plano ao

govêrno britânico, que o apro
vou imediatamente.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I
Vida Social i
............ . .

Fazf'm liDOS hoJ�J
o sr. Ladislau Romanoswki;
a exma. sra. vva. Oscarina CO"

missão Pinto;
a menina Eulália P olli;
a menina Iracy Gandolfo, filhi·

nha do sr. Vitória Gandolfo;
a exma. sro ; bolina Natividade.

elpc')sa do Ir. João Batista Nativi
dade;

.\ a menina Maria da Graça Di-

giacomo;
a exma. sra; Nanci Voz Rosa,

elp&sa do sr. Artur Rosa Filho, do
cornêrcto loco I ;
a !irita. Olga de Almeida, or-nei

menta da sociedade florianopolita'
na;
a srita. Maria Edemar Leal. Eun

cionária da Cio. Telefônica Cata
rinense.

Nascimentos:
Acha -.e em festa I! o lar do sr .

Armando D'Acampara. competen
te farmac�utico em Palhoça, e de
sua exma. espôsa d, Eronclina D'

Acarnpcra, corn o nascimento de
:mais uma garotinha que será bo

tisada com o nome de Regina.
Magda.

o sr. Joquos Schweidzon e sua'

espôla ara. dra. Josefina Schweid
zon têm recebido muitas felicita

ções, em S. Paulo. onde presente·
mente se acham. pelo nascimento
de sua primogênito Edelin, no dia
5 do corrente.

,;
\

,

�?J"fl!!: P E. F E I T OI

':!J � V�
Produto científico poro embelezar os seios
Hormo Vivos n.v l para 08 seios pequenos ou flccídoe
Hormo Vívoe D,· 2 para os seios grandes. volumosos
Inofensivo à saúde - Fórmula de absoluta confiança.
j F!orianopolis na. 'armacia" MO<J.r....
lItaulireir. e da F� - Em Blumenou: '.rmacia.
Sanita" _ adin - Em It<IJai: Farmaeia Sanl.
r.r••inh•.

JOSE' BOITEUX
Faz boje onze anos que

desapareceu dentre os v i
vos o saudoso ceterinenee,
des. José Artur Boite ux ,

Poucos terão como êle

amado a nossa terra, de

maneira mais desin teres
«ede Porque êle a amou,

não pelo prestígio do pre

sente, mas pelo culto das

tradições e do passado his

tórico, fazendo, daquelas e

dês te, rno tivos de orgulho
para todos nós.

Suas monografias, em

tõtno , de fatos €i homens
do passado, o empenho
com que batalhou para que

as glórias csdarineriees fos

sern oerpetuadas no gra
ai to e no bronze dos mo·

numentos, os esforços que

despendeu em pról do
ensino técnico e superior,
entre nós, revelern as belas
facetas dos seus altos sen

timentos de patriota e

cidadão prestante.

Em Resende

TI8J&nt�1III
Afim de se matricular na Fa

culdade de Medicina da Universi
dade do Pv.raná, partiu no dia 5,
para Curitiba, o jovem Júlio Doin,
filho do sr , Bento Aguido Vieira.
Por nosso Interrnêdío, despede se dêle de seus numerosos amigos. "OS sofre ores

Falecimentos: Cavalos do sul D!. L. GALHARDO-Ex-

Fo.leceu sábado. nesta capital, à Cidade do México, 6 (D. P.) médica do Centro Espírito
r,'� Almirante Lamego, 96, o snr.

- Os cavalos dos países sul- í.Juz, Co ridode e Amor, co

Ernesto WaU, antigo comerciante americanos constituem a gran- munica a mudança do seu

ne.ta praça. de atração nas principais COl'- consultório para a Rua Bue

Promoções na Fôrça Polktel ridas de turf mexicano que se nos Aires 220 - 10 andar

Foram promovidos, por mereci encerrarão em meiados dêste I Rio de Ja�eiro, onde passa �
mento ao pôato de 2. Ten. da mês. Criadores do Brasil, Chi- oferecer os seus préstimos,
FÔrça Policial do, Estudo, 011 306. 18, Argentina e Panamá to-, Escreva detalhadamente--
sargentos snrs. Puagual Tavares,

I
marão parte nas corridas a-I nom id de d I

Aderbal Alcantâra, Leandr- José L

,e, a ,en ereço e en·

da Silva Júnior e Valmar Aguiar presentando os melhores pu- velope selado para a res I
Bo',..

.

ros-sangu€s. '·posto.

� I
�.=-�j����Jr=�

Resende, 5 (A, N,) - Preci
samente às 10,15, chegava ao

campo de aviação desta cidade
o avião da FAB, pilotado pelo
tenente-coronel Faria Lima e

capitão Túlio de Matos, que
conduzia o general Fulgêncio
Batista ex-presidente de Cuba

I
e sua comitiva. No campo de

aviação, os ilustres visitantes

i foram recebidos pelo general

I
Aristóteles Sousa Dantas, dire
tor e comandante da Escola

rMilitar, que se achava acom

panhado doutras altas

paten-Ites militares.

IBoas-festas
I A' lista de votos de Bocc-Feetcs.
que nOR foram dirigidas e havemos
publicado, acrescentamos as se

guintes: dos Aeroviários da Po
nair do Brasil, do nosso confrade
sr, Antenor Morais, do Clube de
Xadrez do Rio de Janeiro, da Cio,
de Tecelagem Excalstor , dali srs

Almeida Baião & Cio, e do sr, An
frísio Diogo Costa,

10%de educão
41:'

A PARtiR DE 1.1> DE JAN�IRO, 09 preços para

as peças Ford legíthl'lUi; passam a ter urna

redução de 10 % sôbre 09 prcço� an tcriores,
,.
Est.a 1108;\<1 resolução - cm perfeita coerência

com a trudiciooal norma desta Cumpanlria

de sempre v'�lJ(ler os seus produtos p('los
nlcnores preços p08sheil!! � traduz he.ttl. não

sô o nosso sillc('ro Ilest�jo de hetll ser'> ir aos

possuidores de caI'ro� e caminhões )i'ol'd,

como uindu o de contribuir, por todos

os Ineio!!l ao nosso alcance, para a lnelho4

ria da situa(;ão d08 lransportefol no Hra8iL

FORD MOTOR COMPANY, EXPORTS, INCt

5i

-,

KfJtYIID$ ILIj/fUNA
O SEU 50RRI50.:.

* Ouça 110 Radio Nocional,
às 2as. feiras, às 21,35 o

"Radio Almanaque Kolynos",

Limpa mais ... agrada mais ... rende mais •.•
""":J........"..._·..&-_.-À-&?·...&-...-,_-J,......-_-..-_- --�-:à-_-_-__:.-_-r;.-_-.itI"fIJfII&TÀ� a •L."

O inglês na O PRECEITO DO DIA

Espanha Cs casais que discutem. perdem
o domínio de si mesmo, dão um

triste exemplo aos filhos pequenos.
Os pais que assim procedem ccu

sam grande mal à criança que
assiste a tal espet<Ículo: seus filho.
serão, mais tarde. pessoas nervosoS

Londres, fi Oi. :"\. S,) - "Tem si
d'() tornarias on

é

rg icas providências
para que () ensino do ing'il(>"s seja ex

pan dido c dr-senvolvido como IIIll
e candidatas o doenças mentais.

tIos prIncipuis i diotnas mas escolas Evite, em presença de seus filhos,

I
[' ntlíver:i'dad�.'s l�spal1hüJas".. �s,tw discussões e palavras áspera., cr i

dtdm'.açao for fel'la pelo :;\II'll.jst,ro orido-es num ambiente de carinho

de Educação espanhol _ revela o
e amizade, SNES,

"London Times' _. em lima recep-
ção of'crecidu recentemente em Ma
drid em honra do eminente filoJo

gistu (' historiador espanho], Don
Hamon Me.lIefk'z Pkktll. Don Pidal
f'ez tnn calornso elog.io à obra do
Conselho Britânico c. dos estudantes
lnitân icos e admíradorcs da cultura
espanhola, que trul1lto tem feHo para I
fo]'! i ficar os laços de duas nações
eiu sue progcnie JlO Hemisfér-io
Ocidcnín I. Ele assinalou que, agOiI'a,
ma�s. do (IlIe llUllNl, o idioma iUltgles
ariLfuil'ia uma impol'tàneia imíycrsa.l
l1iio .só rio poo.tlo de vista cuiltural,
dad{!i a j'iqueza de sua herança, co

IPU t'ollterej·adm.c'llrle, ('UI vis·la rbs
I-dações l'OI11C]'l'!;:iis tln I,ngl"lcl'l',L
Don Pi.llal disse :iÍ,nda qn.c o sold"l
cio ilnglês tem sido 'cm lodos os ka
lI'os d.(' guerra () rnelhor ('mbaixUldül'
de lingnH i,nglcsa.

r

Móveis
Comprar, vender ou alugar

só na

ft SERVIDORA
[a maior organização no

gênero nesta capital]

Rua João Pinto, 4,
Fone 775.

LOJA DAS CASEMIRAS
Se V. S. desejar um corte de

casemira, linho ou tropical,
em côres firmes e belos pa
drões, procure a Loja das Ca
semiras - Rua Conselheirq
Mafra, 8-A. �Comprar na CASA MISCE

LANEA é saber economizar ..

ARMANDO D'ACAMPORA e

ERONDIHA D'ACAMPORA
participam 001 parente. e

pessôoa amigas. o nascimen
to de sua filhinha
REGINA·MAGDA
Palhoça 1·1-1945.

A estrada
burmo·chinesa

C]JIII1-l<ing', li (I'. P.) - A cSibr·a

<IH t(:I'rl�stl'I(' l('l1C I1ga a China it :l:m

di·a, nlravés da Bilrmauia, está vir
lnalmenlr resh.tibdecLda, exceto nmn

treeho de l.GOO metros, no setor de

W�)1't.iIl�.
_. ,��'f.,� __ o
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E a bala matou a menina!'
RIO (Pelo correio) - Na Iprédio n, 50. Abilio da Ponte

ma Castro Lopes, em Inhaú- 'deu ao gatilho na certeza de
ma, ocorreu um episódio pro-I que atingiria Jorge Fernan
fundamente doloroso, O indi- des. Errando, porém, o alvo, o

víduo Abilio da Ponte, compa- projétil foi alcançar a m�ni
nheíro de Conceicão Rosa de na Carmen, de 6 anos, filha
Oliveira, proprietaría do bote- da viuva Erminda Sampaio,
quim situado àquela rua, de- residente na estrada Sebas
sentendeu-se com Jorge Fer- tião Santi, a qual por alí pas
nandes, conhecido pelo vulgo sava em companhia de seu ir
de "Tambaú", morador à rua mão mais velho, de nome

Al'-jBarão de Mesquita. Ambos gentino. Atingida em pleno
discutiram acaloradamente, peito, a infortunada menor

tendo o primeiro, em dado mo- veio a falecer pouco depois,
menta, puxado de um revól- quando era conduzida por po
ver para alvejar o contendor. pulares para o Posto Policial
Este, ao ver a arma, desandou da localidade. O criminoso
a correr rua fora, sendo per-' evadiu-se, tendo sido "Tam
seguido de perto pelo desate- i baú" preso pelas autoridades
to, que de revólver em punho, I do 20° distrito policial. O cor

procurava uma ocasião. para [po da menina foi removido pa
matá-lo. Nas imediações do! ra o necrotério do 1. M. L.

TAMBÉM PARA
CRIANCAS

ACEITAMOS PRO
POSTAS PARA RE
PRESENTACÃO EM
CONTA PRÓPRIA

BERNARDES " BERNARDES, LTDA.
Escritório:

RUA AUGUSTA. 67-TEL. 4·0986
Fábrica:

RUA ANHAIA. 454

U. J. 8.

CARlAZES � DO DIA
HOJE HOJE2a.teira

----------------�--------- --�-----------------------
• *' ...

(lHE «ODEON,)
TEATRO·A. DE CARVALHO

A's 20,30

Renato
horas Sa. Récita

Vianna
e sua

Escola Dramática
apresentam:

«DEUS»
(O drama do século)

A obra máxima de RENATO VIANA
Preços: Cadeiras num. Cr$ 8,00; Balcões 6,00; Camarotes

40,00 e Gerais 4,00
E .tradas à venda na bilheteria do teatro. a partir das 13 hs.

(INE «IMPERIAL')
A's 7,30 hOfas:

Ultima Exibição. Todo um mundo de encantamento num filme
de mil e uma sensações:

. Além do horizonte azul
(Beyood The Blue Horizon) (tecnic61or)

.

com Dorothy Lamour, Richard Denning e Jack Haley
CINE . JORNAL BRASILEIRO 3xS4 (Nac,)

ESTAFETAS DE ARTES E TRETAS (Desenho)
FOX AIRPLAN NEWS (Jornal)

Preços: 3,00 e 2,00. Imp. 14 Bnos

IMPERIAL,

Uma noite
4a.·leira:

em P�rís
e

Mulher ciumenta

�...
:({ti��� �,
't�·; filr���i· :�� .

,'�;>,
�ht\Yi {;;�;

ESTA FRAQUEZA ATI;;;;-! � 1i ' j'::;:::l
.

PESSOAS DE MAIS
",,,,, ...

,.,. ,.,I\'i.�,� .. :.�DE 40 ANOS

�--M�--�� ..'.'
.. �; .. ':·:

Diz-se que o organismo muda completa- �� A J '/ ;i,,�::i<,��
mente de sete em sete anos, O certo é � �: '''I)j �"'�<, '.�;,:,:::::>'� � , :

.

que com o passar do tempo a saúde se

modifica e em muitas pessôas de mais de
40 anos começam a aparecer distúrbios,
muitas vezes de natureza séria, Entre es

tes o principal é o disturbio da bexiga, uma
fraqueza cujas exigencias, que se manifes
tam principalmente á noite quando se está
bem quente na cama, são muito irritantes.
Essa debilidade da bexiga é um resultado
de disturbios renais e si fôr desprezada,
poderá tornar-se perigosa, transformando
se em calculos, pedras ou cistite (infla,
mação crônica da bexiga).
Compreendendo-se a causa da fraqueza
da bexiga, poder-se-á saber porque pode
mos prometer aos sofredores um remedio

eficaz. Essa fraqueza que o aborrece e

irrita, envergonhando-o muitas vezes

quando se acha Ióra de casa, é resultante
das substancias toxicas no sangue, que
atuam como irritantes sobre os nervos e

as membranas sensoriais. É por ISSO que
mesmo sem necessidade alguma, a bexiga
é constantemente chamada a funcionar.
Liberte o seu sangue dessas substancias toxi
cas e terá certeza de ficar curado, Não ha
meio mais rapido e eficaz de conseguir esse
resultado do que tomar uma série das afa
madas Pílulas De Wi tt para os Rim e a

Bexiga, conhecidas em todo o mundo.

ITT
o vidro Brande de Pilulas De Witt, contendo duas vezes e meia a quan
tidade do tamanho pequeno, custa proporcionalmente muito znerroe.

1 (aixa B(!neficente dos Empregados do Ministério da Fazenda

I No Estade de Santa Catarina
De ordem do sr. presidente desta "Caixa" convido os

srs, associadc s a comparecerem à Assembléia Geral Or dinár ia
a r e-Liz ar-r e , s ábadc , dia 13 co corrente, às 15 horas, em

uma das "alas da Gu. r Iarror ia da Alfândega, afim de se pro
ceder à eleição da diretoria para o biênio 1945,46.

Secvet ar ie , em 6 de janeiro de 1945.
HUGO MEYER, lo secretário.

3 v, alt .
- 1

Comarca de Bom
Retiro

por-

,
(

*

EDITAL

Gen til \' iciru Borges .. Tabelião de
'"otas e Oliciul do Hcgistro de Irnó
.cis da Comarca de BOll1 Hetiro,
:<:stado de Santa Catarina,
Faz saber que, p{'I�, Sociedade

Colonisadoru Catarin ense, C0111 sé
'1e na cidade de Pôr-to Alegre. Cu
pital do Estado elo Rio Grande do
S(I,I, com escritório neste municlpi o.
nos lugares de Jararaca' e Vila de
ltuporangu, pelo seu procm-arlor
cspeciai sr. Paulo Alfredo SChllCh-1ti,ng foi requeriríu a inscriçâo do

..... "UTINA'Im.smorinl rctcronte as Glebas de U_'_._D_._N......__N._"_._O_&_'_.,.,.__
-

_

lerI'a� abaíxo descritas: Substitutos

I
Imóvel 13 - parte do segundo

hurgo Agricnla-planta n. 61. Secção do sangue
Hill Bonito (braco esquerdo) com a

J
área de 2.398.0!J5ms2., - Imóvel 13 Londres. (j (F. P.) -,. A Ciência
e C - parte do segundo e terceiro está fazendo pesquisas r111 tôrno de
burgo Agricola. Planta <l1. 62, Sec·,. .r : . • , . • ' • r., ]'

! cão Hio Bonito (Chapadão) com a I
subsl i.lnfos dt sangue. os quars e 1-

�n'a' de 3A2i).12(ims2 .. Imóvel .13 -- i J!1i nal'Í<ll:l. a: mecessidad« dc doado
! parte do segundo burgo Agncola,. res nos ju famosos "bancos de san-

Pl}!nta n� 63. Secção .Rio dos Bugres gnc", diz num artigo do "Lancei",
(Chapadâo) com a arca de ,.......

I
'

1'· 1 itâni
.

I' 'I738,OOOms2., Imóvel C _ parte do Jornal me. 'ICO )rJ amco, sir ,10I�'(
terceiro burgo Agrícola. Planta 11. Whitby. Segundo Whidbv, a maio

ô-L Seccâo Hio dos Bugres (Chapa ria dus experiôncías foi devotada
dào) C0111 cl área de 1.436.229ms2., Rornc.nce , Poesia, Religião. Aviação,
Irnóvel E e F -- Ipalr!e Faxina! do ao apcrf'clçoamento dos substitutos Matemática, Física, Química. Geo
Barro BrMH'o e parte com sessão do s,"ngup. que poderiam ser toma- log::U, Mineralogia, Engenharia cio
Três Pontas. Planta 11. 65. Secção dos do reino animal e vt'gptal. Pnr vil, militar e naval, Carpintaria,
Hi

,

'f' 1 t 0.\ • Desenho, Saneamento, Metalurgia,JO no ,\ ero o e n ."- com a area Iim, () art icuhista diz que mais de
lip 3.002.i)52.(j6Jm2., No total de 011- Eletricidade, Rádio, Máquinos, Mo.-
ze milhôr-s dois mil metros quadra- rem mil "]Jiln't�" de siallguc c pJ:..,- tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri
dos c sessenta e seis centimetros ma f (}I'alI I utdlzadas nas f)ppraç�op.s r:ultura, Veterinária. Contabilidade.
ql1ad�a�fls, Pela ]'N[Uerente, por in-' da Emopa a pal1tir de 30 de sett'm-

_

Dicionárie•• etc. etc.

l�rme,riJ() do seu procurador espe- bro. e ([lH' cerca' de 27.7311 homens
cwl forall1 apresentados em mea,,,, '., .. , .

_

,

cartório os r!ocumel1<los eXigidos pe-
1101 am suhmetl(jos a h ansfllsocS .

lo decl'eto-Iei 11. SR. de 10 de Dezem-
bro de 1937 e p,elo necl'cto-lej n.

. .__A •• • •__

3.fJj9, de 15 de Setembro de 1938,
exceto a reJaçiío ,cronológica dos
:ítnlos de domínio e certidão dns
mesmos. dispensados pelo}l. M.
.Juiz de Direito por já ter sido pro
dllZk[os n () registo inicial que se
r. cham fran queados ao exame do<;
interessa,dos. que poderão oferece'l"
impugnação ii inscrição ate trinta
dia's api)s a última ,publicação deste
eelila!. E vara ql1C' chegl1e ao co
I;hef'imr'nlu de iodos lavrou-se o

uresenie edital. alem de outros dr
igual teor que sel'ào publicwdos 11,1

IfOl'ma da ]ri.
Bom Hetiro, 30 de Dezembro de

lHH.
Gentil Vieira Borges

Ofi�'il\l
.

---- --_....,---,---...........;

tuguê., e.po.
nhol , francê.,
inglês, etc.

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE'

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles: 18Quer vestir-se com

contôrto
elegância?e

Procure a ------��-----------

MACHADO & CIA.ALfAIATARIA
MEllO

Agências � Representações em Geral
Ma. triz: Florianópoli.
Rua Iedo Pinto.. n. 6
Caixa Postal. 31
Filial: Clesciú.ma

Ruo Floriano. Peixoto, ./n (EdU.
Próprio), Telegramall: "PRIMUSH
Agente. nos prineipai, municipi9t

Qo l;,�fl(l�

co lillilcelha o leu figurino,
Ruo Tirodente 24

.'7
-
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o ISTADo-Segunda.'e'ra, 8 de Janeiro d. .945
- _ .. �._--_.---- ---�----.._,-----------

Arrebatou
a pasta com
RIO (Pelo correío) - AjO-IRudge. Quando, porém, passa

vem Erika Staib, filha do sr.iva pela esquina da rua Mará,
Hermann Staib, com quem re- um indivíduo de cor parda e

side à rua Jorge Rudge 120, que vestia uniforme de solda

sobrado, apresentou à delega- do do Exército, passou pela
cia do 18° distrito queixa de, moça, de rosto voltado afim de

um audacioso furto do qual não serem percebidos seus tra

fora vítima. Declarou a queí- ços fisionômicos e, arrebatan
xosa que seu pai é dono de do-lhe a pasta, fugiu. Dado
uma fábrica de mesas para cí- alarme, uma camíonete do Mi-

\l'urgia na loja A do mesmo nístérío da Aeronáutica saiu

prédio, sendo ela quem lida em perseguição do assaltante,
com o dinheiro necessário pa- que, entretanto, conseguiu de

ra a movimentação do negó-: saparecer logo depois. O de

cio. Assim, fora à agência do legado Fausto Barreto deter

Banco do Brasil na praça da I minou diligencias em tôrno I
Bandeira, retirando a impor-

I

do fato, às quais estão a car-]
tância de 56.000 cruzeiros, pa-

I

go do comissário Afranio Ra

ra efetuar diversos pagamen- cha, suspeitando a policia que
tos, colocando-a numa pasta,: o ladrão pertença à quadrilha
onde havia diversos documen-II que agia, fardada, numa li
tos comerciais e a quantia de musine disfarçada em carro

1.000, regressando à rua Jorge oficial.

dadas mãos
57 mil

,

Jovem
-

cruzeiros

,,!!ora melhor aparelhada para servil'

KO� seu s In
ú

ruecos cl ien tes, apresenta,

:t"'� ..m suas lojas, novos modelos para 1945,

�" • Despachamos c erurradamos gra t.ui ta-

�. J r' mente pura o In t.er ior , "eçam cat.álogo.
.

,

U.J, B.

Os poloneses lutam na' Holanda
Londres, 6 (S, I. P.) - A Boruta-Spichowicz fez uma li

Divisão Polonesa Blindada to-' geíra declaração, ressaltando
ma parte ativa nas lutas das o heroismo da Divisão Blinda

fôrças aliadas na Holanda. se-I da nesta guerra, Igualmente,
gundo comunicado oficial, os o comandante declarou para
poloneses conquistaram a 10-1 que os soldados, não se deixas

calídade de Alphen, Na região sem dominar pela. apatia com

de Alphen reina completa cal-I a noticia da queda de Varsó
ma. Os poloneses continuam IVia, em 63 dias de luta, do
firmes no terreno conquista- cumentou ao mundo, que exís
do, O General Boruta-SPiChO-j te um forte e bem organizadc
wícz, comandante do 1° Corpo, Exército Clandestino Polonês t

chegou recentemente à Ho- que o País deseja uma verda
landa para proceder a ínspe- 'Ideira e independente Polônia",
ção da 1 o Divisão. O General
-

-----

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SECUNDÁRIO, PRIMÁRIO
E COMERCIAL

IMPOSTO SINDICAL
(EX}�lH'WW Hl� ll14:J)

() sr:-\DICATO UOS ES'I'\BELECI\IENTOS DE E:'\SIXO SE
(T�I).UU() E PIUMAIUO tom sérk' ;'1 Pruçu Mauú 7 - 1'1" andur
-� s,lla l-l l H, (EDIFf·CTO ,. A :\'OI'rF" l , ve-m p('[o presente, COll1l1-

nicnr ti lodos os estabeleel.llH:,n,!os de Ensino que, nos termos da
C()ns()!idla·c:�1O das U'lS do TrabêdlJ.(), HECEHEH), xo DECOIWEI{
no :\lI::S DE J.\�ElH(), a ('o�triblliç:io do BIPOSTO SI;,\IllCAL
qlle l' devido ))01' Imbs os Estabelcchucntos ele ��nsino Secundúrio
(, Priuuuio inclusive COlTIt>rC'Íal. se.liudos no ()[STHITO FEDEHAL
E E:\[ TODOS OS ESTADOS E TEHfUTúRIOS, Os estabelecimen
los til' Ensino com série no Eslado do Cearú devem o tributo ao

Sindicat'l) existen1r IlJlO referido Estado. As delegacias do Sindicato
nos Es1ar!os estão hahilitudas a prestar esclnrccirnentos. As guias
de re{�o.JhIÍJHento estão sendo remetidas pelo correio c portem ser

solicHacLas na sede elo Sindicato ou nus Delegacias Regionais do
:\linistério rio Tr-ahalho. Preenchidas as guias os senhores contri
huintos elevem aprrse,J1<tá-la,s li Agêll('ia do Banc.o do BnHsil. �ão
'havendo sucursais, delrgacias, ,:genles do Baneo (k) Brasil, de\'c·
rito as guias ser apresentadas no lbneo q.l1e esti\'el' nut-orizarlo a

r('ee]Jê�la!s lwi,l) :.\1iill_ist�rjo do Tra�alho, [n.dústria c: COll:él'C'Ío, lIa
multa para o ('ontnbl1luie que' deixar <]e ia:r.er o reCOllll'lllento do

imposto ctcnlJ'o do mês de Ja,ueiro,
nio dt' Janeir!), 23 de Dezemhro de 1!H4.

fl) - LA-FAYETTE CôRTES - Presidente
ANSELMO PA,"lCHOA - 1(1 Spcretúrio

fARMACIA .ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LA US
!l9Je • e.maaM JlfJl'a • ... preferi...

....... alltlllo.at. • _trellCetr.. - 8om�paU.. - P_rt.. -

.&.rtla'cM ." burra,,""

............ eu'" o.......eta a. rtwIh&rte ....

POR que expor-Se ao perigo, sem
nenhum proveito? Se está nas

suas mãos evitar um malefício,
por que correr o risco, temerária
mente? Lembre-se de que as in

fecções da pele, muitas vêzes, são
transmitidas por navalhas que
serviram a outras pessoas. Não

deixe que isso lhe aconteça! De

fenda seu rosto de contágios, bar
beando-se sempre em casa, com

um moderno aparelho Gillette e as

legítimas lâminas GiUette Azul.

- A culpo é sua! Corn um aparelho de segurança
Cillette, nõo há perigo do contágio de infecções I

- Que prazer! Tõo fácil e agradóvel! Pena nõo ter

começcdo há mcis tempo a barbear·me com Gilletl.!

/ BARBELlNO

/
ADVERTE

- NAVALHAS AI.HEIAS
NÃO PASSES NO�'ROSTO f

EVITA OM DESGOSTO,
PIRO TEU PRÓPRIO BEM • • •

BARBEIA-TE EM CASA.

AfASTA O PERIGO •••

GILLETTE - EO T� DIGO:

_ MICRÓBIOS NAO TEM!

GARANTIA POSITIVA: Compre um pacote
de dez lâminas e use duas, Se não ficar se
tisfeito, devolva as oito e será reembolsada.

Gillette
Caixa Postal 1797 - Rio de Janeiro

G·14ó

I

CASA MISCELANEA distrr --..-..w •__ _w...- __.- _ .-_._ _._ .._

.uidora dos Rádios R. C. A, '
Victor, VáVU)R� e Discos - Rua �2, Mafra. 9

)
Edital de praça com o pI'azo de

vinte dias
Landelsno Gaspur Branco, Juiz de

'az ('111 exercicio no cUlrgo dr- Juiz
e Direito da ('01l1W'C1f de T'iiucas,
a forma da ll'i etc, etc,., Faz SH
er aos que I) i)nesenle edito,! de
raça, COIll o prazo de' vinte (20)
li as, virem ou <Ide conhccimo nto
ivcrr-n: que. a rcqucrímonto do in
un'lar iunte, o oficial de Jusl iç.n des-
'e Julzo, ou quem suas vezes fizer,
'ará a público pr-egão de venda ('

rrcmatuçâo a qUl'1I1 ma is der e
naior lanço ufel'l'(\('r, sob n- o pre
o ela a val laçâo. no dia ii dr f'ove
"iro próximo vindouro, em Iren!c
u edificio da Prefeitura .:\�llnieipal,
lestu Cidade, ÚS dez horas da ma
lh<i, o imó vel abaixo declar-ado.
;:l'rt,'nc,cIIJlte ao cspó lio de Donatilo
Anastácio Pereira, fi saber: - Um
erre no sito e111 Campo Xovo. deste
.Iunicipio, com cento r dezess'ei.s
.rctros e seis ccn l imct rnx de fren
es e mil c ([ui·nhlll1'tos ditos de f11l11-
:'os, raZle'nelo frentes em terras ele
,uiz ;\Iico!all, l', 1"1l<lHlos CO'l1l (tuem
1,(' direito, eXlr('llUUHlo au sul e ao
,opte l'1lI IplTas de Manoe'l Anastá
'.;0 Pereira, TI'O \'alor de seiscC'ntos
TLlzc'iros (Crs (iOO,oo). E, ]X1lra que
'hcgue a nuticia :.!ü conhecimento
!'e tocLos, mandou '(,"'pedir o j.)n·sen
c l'ditaI ql1e se.rú afix1l'llo 110 lugar
lo costulIIe e l"('prodl17,il!o na Im
)['l'nsa (''I1J Flori:I,n'(\j)()lis, na forllla
Ia lei. Dado (' pilssado llcsln, Cida
!.(' de TijucaiS, :.lOS tl'l'S dias do mês
'1(' janeiro úe mit 11OVeCl'1lltos c (Il1ll
renhI c cincn, Eu, ){D,t!olfo Luiz
gücliele, Escrh'ilo o dactilografei e

iubNCPCYÍ. Ass. L:uule]illl) Gaspar
8raill'CO, Selos af'i,lN11J. Eslá conforme
I) nri,gina,l que dOll fé dc' Ler afixa
do, hoje, no Ing':;p' do costume. O
Escl'i \"rlO - l{or!olfQ Lili? Biichele.

COMPANlDA "ALIANÇA DA BAlA"
Fundada em J870 - Séde: B A I A
INCENIHOS E l'RANSI'ORTES

CHI'&!! do balanço de 194:1:
Capital e reservas ., , , .

Responsabilidades .. , .. , , , . , , , , , , .

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

Ativo , ", .. , .. , .. ,."., •• ,., .. ,

Sinistros pagos nos últimos 1 O anos .. ,'., ".,

Responsabilidades "., , ., ....•.. ,

crs
crs
Cr$
Cr$
o-s
crs

74,617.035.30
5,978.401.755.91

84.616,216,90
129.920,006,90
86,629,898,90

76,736,401.300,20

I DlRE'NJiIES: - Dr. Pam!Uo (J'Ultl'e J're1re 11. earnlho. Dr, J'ranclllCo
de SA 'e AnIsIo MaBllOITIl.

Agências e 8ulHigllnclae em todo o terrttõrto aactona). - 8u� 00
UruguAI. ReguladOres de Itnrl!ls nu prtncípats cidade. da ün6r1ca, lluroPII

l(
· .urICll.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C AMP O S I, O B O & C I A. - Rua Felipe 8cbmldt, a. ..
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANCA·
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt. BLUME.

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL
�_."""., .......

ARTIGOS PARA SORVETERIAS,
CONFEITARIAS E BARES
• I

�:',' . Sorvetinas • liVíOS de Receitas
·0

.i Colheres Automáticas fi Essências de Frutas

j� Taças e Copos • Pazinhas e Palitos
�"l "

!!'j' T e r m Ó m e t ros· C o c o e F r u tas

��
RUA CANTA_REIItA 92S- 'ONE 4-053.2· S, PAULO
-Ir CARMO GRAZIOSI & CIA. LTOA, ir

5

/

\

l
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r�[Onlla OO��,! o ��r'l o mil ar o n a ono
\VASHINGTON, 7 (U. P.) --- "SERÁ FATOR ESSENCIAL PARA A MANUTENÇAO DA PAZ .'UTURA O "SERVIÇO MIlJTAR
OHRIGATóRIO''; ... ASSINALOU ROOSEVELT, NUM TRECHO DE SUA MENSAGEM AO CONGRESSO DOS ESTADOS UNI�
DOS. AO MESMO TEMPO, ROOSEVELT FRIZOU A IMPORTÂNCIA DA AMPLIAÇÃO' DOS SEGUROS SOCIAIS E DOS PRO·

GRAMAS EDUCACIONAIS.
------------------

I '-r. J1� A 1� _R o o ESTADO Esportivo
({]) lE� tt�� ,..,.. Mais duas récitas nos foram dadas (l. apreciar pelo consagrado

� 11� (IJ,l \S.l' dramaturgo sr. Renato Viana e sua notável Escola Dramática.
- Sohádo à noite foi encenado a fini.sima comédia de Zamboldi,

� "Cabecinha de vento", que agradou plenamente à seleta assistência. Rio, 8 (A.N.) Informam de Co-

Florianõpolls 8 de Janeiro de 1945 Todos os atores que tomaram parte tiveram destacada atua· xambú que está chegando a seu

__�____ ção, vivendo, irrepreensível· mente, seus papeis. Entretanto. por um termo a concentração naquela ci
princípio de justiça, queremos pôr em evidência a magistral irvter-pre- dode mineira. O balanço do que

11 .veul·da 5 mil refehões tação de Renato Viana. Maria Caetano e Rui Viana Com essa ré- aqui se fez talvez não seja tão

fi °ã
. cita, Renato Viana e sua Escolc firmaram o conceito em que já lisongeira quando seria lícito es·di "as I eram tidoJ pelos criticas, dado o alto gráu de educação artistica de peral' mas, em todo caso, o que

netur1·10 Vargas -- que são dotados, evitando, de maneira elogiável. piadas que. em 01:,· foi feito revelo boa vontade porU·
. . Rio, 7 (A. N.) _ Nestes pró-I solut�, não condizem c�m o verdadeil'o teatro e que, em outras corn- parte de todos quantos acorreram

R�o: 8 (A, N.) :-- A �venlda ximos dias os comerciários ca- ponlrics , s� encontram as c:entenas!., , ,

a Caxambu para defender o nome

Getúlio Vargas e considerada I " ..-' '�.
-

I Dornãnqc, em grandiosa rno tirvee, fOl reprlsada a consagrada desportivo do nOS80 país no es-

M br d t 'd' ....
Ilocas terão a sua disposição peça «Fogueira de Carne», a que nos obstemos de fazer comentários, trangeiro. Uma coisa a concentra'uma O Ia ,e, ex; raor mario o primeiro grande restaurante I visto que nodo mais foi que a repetiçã.o de sua magnifica estréia. çâ o revelou: os bons e os máus

V�l?r �rb�nlstlco a alt�ra das
I popular, cuja instalação está Com r.efe.rência a «9iclcne», ôntem encena�a, �remoB poder cpon- elementos. Estava marcado para

mais al!oJadas co?cep_ço�s con- 'sendo ultimada com as expe-
tar alguns hg u;)s «senoes»

..
No d�c.:'rrer do prrrnerro ato, por exern- ontem novo e último treirio em

temporàneas Sao mumeras I " . , . plo , notou-Se uma pequena Indecísê o dali atores no desempenho de conjunto para a escolação do se-, ,

. '- '. nenCIaS necessanas ao seu . -

O - t d' -

t d ti' d .,

'h'l I'as mamfestacoes de

entuslas-"
.

suas rmssoea rnasrno , o ovro , nao acon eceu nos segun o e tlr· ecrorio o, que 11'0 ao (.; I e, a em

•

> funcíonamento, localizado a ceiro at,s, Já serih ores da situação e certos de seu alto valor artís- das respectivas reservas, Em pr irr-
]1;0 ,

partidas �� competent�s rua México, no centro da cí- tico, os pupilos de Renato Viana entrarem em cena com aquela cipio está assegurada u ida de

tec�lCOS estra�Je.lros. As publí- dade isto é na nova sede do confiança que b.en: o� cara�te, iza, arrancando fartos e bem merecidos Oberdcm, Jurandir, Batotais. Do'
cacoes especializadas da Ar- I t't' t d 'p -

A aplausos da oasrst êr.cíc , mingas, Norival, Nilton, Beql iorn í- rJ

ti tê 'd
,.' ns 1 u o e ensoes e posen- De um modo geral «Ciclone» uma vez mais evidenciou apre. n

í

, Biguá, Ruy, Jaime, Avila, Te.g-en Ina em SI o unammes· ., "
'

, . tadona dos Comerciários. Ca- paro da Escala D."amático de Renato Viana, destacando· se, entretanto, sourinha, Djalma. Zizinho, Lelé,enl elogiar ,a gra�de artéria, da pessoa terá como limite Cirene Tostes, Maria Caetano, Renato Viana e Rui Viana, que foram Helena, Ademir, Jair, Iorginho e

q.'ue
O pre�el� DOde�orth ras-,máx.. imo para �'efeição, 20 mi- impecávei,.-A,DS...

.

Vêvê, ao todo 19 jog:Jdores'OIl rell-

g.:ou no coraçao da CIdade, rea- nutos. O comerciário, antes de ,. .. tantes serão escolhidos entre os

f d d t f 1 Para hoje estcí programada a notável peça «Deus», a maior seguintes: Ivan, Procôpto. Danila,ll'man�, es a arma, sua. a -

entrar no salão de refeicão creação de Renato Viana. Bigode, Alfredo, IsOlas e Sel'vHio.ta capa,cl_9.ade e �u� berr: onen-!passa pelos lavatórios e insta� -

tada Vlsao admInIstratiVa, Iações sanitárias, também do- Faz bone.cos O c.asai Salab.er.ry ESNPOeragnrÇaama6doX daRítzpe:.Itencidr ic ,il' •

d t I tadas com o que existe atual- de m-=.delr a
.

..

rrecloso oeumen O mente mais moderno, A refei-l Lisboa, 7 (U, P.) - O artís- RlO, 8 (E.) - Na ultl�a, l'��- defrontraram se. ontem em partida
-

t t
A

M '1 nião da Comédia Brasileira amistosa, os aguerridos quadros do
Rio 8 (E.) -- A família Car- çao custará três cruzeiros e a por ugues I anuel PIO, -.

"

1 S', .

t 'do Iterão preferência no restau-1construtor de infinidade de houve uma questao de .mteles- Ritz x Esperança.
os ampalo, por m erme 10

., , . . se em que o ator Mano Sala- o Esperança formado por deten-
do capitão aviador Luiz Sam- rante os comerciarios que re- bonecos de madeira em smgu- b "

-

h' Ô 'd
to; daquele elstabalecimento, ven

paio acaba de fazer doacão ao! ceberão fixas especiais dos sin- lares atitudes e costumes re-I eny nd�o. c tegoud ac ac ,Id' o ceu a partida pela contagem de

Mus'eu de Aeronáutica d"e uma dicatos de classe, No entanto, gíonais, embarcará a 15 do·cBom ,OIS, lngenl.e?_ a 0dme .la 6 a .5_
� .

t'
,

t 1" t t d t' R'
. rasl eIra e so lClvOU a emlS- A partida teve um transcurso

colecão de publicacões e do- es a prevls apre lmmarmen e Icorren e com es Ino ao 10: -

d d' d " 't' movimentado. a par de muita di.·
cum'entos relativos à aviação em cinco mil o número de re- de Janeiro e Buenos Aires, an-, s�o " da qual la 'de d s�c�el da- ciplina e camaradagem,,

fel'co-es dI'a'r'l'as a se'I'enl forne Ide vaI' lancar suas produço-es nos aque a SaCIe a e CIVl e O sr, I:-ddro Costa. orientadorentre os quais figura a "Me-
.

> _. ,- "
•
'I finalidades artístico _ teatrais do Ritz F. C , agro.dece por n09110 '

.tnória que tem por objeto rei- cIdas, no que serao ,consuml- �sperando, postenormente, Vla- A atriz Zilka salaberry intermedio, o tratamento Pidolg<il'r"vindicar para a nacão portu- das 4 toneladas de generos, I ]ar para Nova Iorque, h
'

1 que foi dispensado ao ileu c!ubu, '/
, . ." _ acompan ou-o nessa reso u- >!c

d:uesa, a glona da l��en��o das _ .:0.-.-_ __ .:o .:o -_ -.:o, - - ........._.._ ção. Ao que se diz no meio de
maq�,mas aero�tatlca�! de

L b t" dA')' CI" teatro o casal !:;alaberry teve Nadou 40
�utolla d,e Franclsc� FI,elr� ?e a ora orlo e na .lses lDICaS propostas mais vantajosas, in- quilômetrosCastro, conego da Se AlqUlplS-1 Fê' <iERClHO SILVA gressando no elenco Alma FIo- Bueno.s Aires (Via aérea)
c?p�l Metropolitana da ,pro- .

armac UtlCO
, ra, que, este mês, deverá es- - O nadador peruano Daniel

;,l?Cla d� �x�re!lladura E um (Chefe do Serviço de Laboratório da Assistência) trear no Glória, !Carpio realizou com êxito a

çx��p1al r,anssmlO, Nessa ::n�- Exames de sangue, urina. fezes, escarro, puz e gualquer '. 'travessia entre Tigre e o Bal-
l�1�1:la, o conego, que era �OClO outro necessário para esclarecimento de diagnóstico. Srtta. Maria E, leal neário Municipal, num total
C�ll�sflondente

.
�o, Instituto Por motivo de seu natalício,' ho· de cêrca de 40 quilômetros,

F"�11st?nCO e Geograflco do Bra- Horário: até 8,30 hrs, e depois das 14 horas. je, apresentam· lhe sinceros felici Depois de terminada a pr,.ova,em 1843 defende a tações VARIAS AMIGUINHAS, .

S;_; �sso , Rua Nunes Machado 7 (SOBRADO) Edifício S, Francisco FpoJis., 8.1-45 Daniel Carpia declarou qU8 "a
g�lorla _dO padre, Bartolomeu de

".. _-.._-.- _- -.-.-.-.-,..-.- ---•....,. -.-..- -.- -..-"" • .,.....
- .---- i proeza não me exigiu muito

uU,smao: c,onsId�rado port?-- fstabilizador e transformador esfôrço e não posso me quei-gues pOl tel naSCIdo no BrasIl- Aviões nipônicos O Brasil do Vende se um, de 1 kilo watt, no Ixal' das condicões do itinerá-colônia.

destruI.dos
I
fu"uro

radação do ESTADO.

I' rio, que quasi sempre me fa-
.I nlTZ Hoje, 2' feira, às vorec�l'am bastant�. Esta pro-

Pearl Harbour, 7 (U, P,) - - K 19.30 horas va fOl um trampollm para um

rm total de 95 a 331 aviões ja- Nova York, (Via aérea) Pen'Última exibição salto maior, como provavel-:í DA l)OK1t(lA.
poneses -foram destruidos ou ,Num livro intitulado "Gentle- Charles Soyer, Joan Fontaine e 'mente terá de ser a travessia

lIUft'9 .PKRIGoãt.
T lk f P "W'lli m

A1exis Smith em:. ào rio da Prata, desde Colô-PJ.A.A Â l',&VÚ,u a v a r i a dos pel'Ü,s apa.relho.s men u o eace, L a
DE AMOR TAMBÉM SE MORRE! nia no Urug'uai a Buenos Ai-]I P.l&A Â :a.t.ÇÃ dos porta-aviões norte-aUlerÍ-: Ziff opina que ° Brasil está No programo: Reportagem de Fo.' ,

canooS em 48 hOl'as de ataques;fadado a tornar-se uma das lha Carioca 34 . DFB res", O tempo empregado na

contra as ilbas Formosa e Oki-I ;;quatro grandes potências do Noticias do dia· Jornal prova foi de 9 horas e 15 mi-
nawa. Essas cifras acabam de mundo", ao lado dos Estados- Impróprio até 14 anos nutos, batendo o "record" an�

Preçoi Cr$ S,OO e 4,00 t' d d h )ver aficialmelüe comunicadas I Unidos, Rússia e China, O .a1!- eno!" e ez oras, J
I

pelo Q, G, da Esquadrilha do :tOl: !ic�esc�nta que 0, ImperlO ROXY Hoje, 2- feira às
Leve reacão 'Pacífico, O o'11ande número de Bntamco e um orgamsmo mo- 19.30 horas, Augusto hospitalisado
4 u:utÍdades atingidas parece in-! ribundo e que a França está l' o ESPORTE EM MARCHA·Coop Augusto, o popular medio do Fi·japOheSa dicar que os nOI',te-americanos p�rd�ndo seu .lugar como :po- 2 O FANTASMA DOS MARE:S com gueirens F, C" acha-se enfermo,Pearl Hal'h(}u!', 7 (U, P,) -"�

tencla mUndIal As naçoe� Richard Dix.
.

tendo sido recolhido ao Hospital,

I colhe.ram de surp.resa uma con-.. . : ,

.

b
3' IDADE PERIGOSA com Deanna de Carl·dada.O almirante N1l1litz reve a que t ter' t r c rsoscentracão amarella dest1:inada a. com vas o r 1 o 10 e re li Durbin. Formulamos votos de: pronto rAa-na.\"ios de gU8il'ra. nOl\te-ameri-' ,

I quatr'o mencl'onadas Q*
�

uma cOl1tra-ofemsiva nas Filipi-
- as --

Impr6prio até 14 anos tabelecimento.
ea.nos bombardeaI"all1 'as ,ilhotas

nas ,Iserão as potências mundiais Preços 'Cr$ 3,00 e 2,00 -----...,_--------

ao norte de 8aipaJl1, durante o
'

do
.

futuro, conclue William DESASTRE DE
dia, pl'o\'Ocan.do apenas ligeira Dr� Sáulo Ramos Ziff. RITZ • 5·.feir�Mg�A NOITE DE AUTOMOVEL
l'eacão dos japoneses. O ataque Ap6s uma permanência de vári- O corro de aluguel n' 16.08 des-visóu O arquipélago de. Bonin, 09 meses, no Rio de Janeiro, re· 11 S eteno ta praça. de propriedade do snr,

concentrando-se sôbl'e os p01'- gre8sou a esta capital o ilulltre LOJA DAS CASEMIRAS ua a err Alcides Claudio, ontem às 11 ho·
tos de FUI)amiko, na ilha de clínico e cirurgião sr, dr, Sáulo

O' 1 t t d V d
.

d d Tas, aproximadamente, quando pra·
"

Ramos, maiS comp e o es oque e en e'se uma propfle a e tendia buscar um frete no Con.Chichi e Hha de Hah. Só um brins de linho e algodão po- para moradia, na rua José Men- tinente, por motivo até agora de.-
avião niIJônico leva.ntou vôo Score do fOLE dem ,ser ,encontrado�, a preços des. 58 Tratar com o proprie- conhecido, foi de encontro a um

nara enfreinrt:ar os ataeantes, conVIdatIVOS, na LOJa das Ca- tário Manoel Rosa Alves, en. dos pilares da Ponte Hercílio Luz
;10 modo que a resistência fi- Inf0rma-nos a Comunidade fsemiras, instalada na rua Cons, fermeÍro do Abrigo de Menores. �c���i�t:er�Om::r!;it�:�icC�!O�Bco(bC01.1 _l)l'atief!.ll1tente a cargo das do FOLE quo o escore,. do Mafra, 8-A. 5 v. 1 pou ileso.
haterias de costa, mês de dezembro foi de 37'0. ------"�._-------.---------------�
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