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LONDRES, 10 (U. P.) �- FOI ANULADA A IDÉIA DE UMA CONFERÊNCIA\}Q'�MJ
NISTROS DAS RELAÇÕES EXTERIORES AINDA ANTES DO ENCONTRO EN
TRE CHURCHILL, ROOSEVELT E STALIN .. SEGUNDO DECLAROU H OJ E UM
PORTA-VOZ DA CHANCELARIA BRITÂNICAJ DESISTIU-SE DESSA PRELIMI
NAR POR FALTA DE TEMPO. É QUE� SEGUNDO ACRESCENTOU, A CONFE
RÊNCIA DOS TRÊS EST'ADISTAS DEVERA TER LUGAR MUITO EM BREVE.
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Sensacional processo dum espião n�lista
Rio 10 (E.) - Pena de mor- velou todo o plano e ajudou vogado do espiao 'Yllllam

te pediU o procurador do Tri-l na prisão de Kopf. Irritado Marcus Baarn, de que este te

bunal de Segurança Nacional' com os nazistas, Baarn ter-�e- nha :st�do em qualquer �e�
para os espiões nazistas que

I ia prestado � tudo, c,om_ o in- pende:r;cI� do Esta�o. MalOI
desembarcaram, uma noite, no I tuíto de tugír, e aqui nao de- do Exerc;t<? e que, utllIzan�O
litoral fluminense. Depois de I morou em esclEl:recer tod.o .0 se dos COdIgOS que trouxera,
longo inquérito, onde foram I plano, desmorallza�d?-o.mt.el- t�nha entrado �m comunica

esmíucados todos os detalhes ramente. Isto modificaria in- çao com os nazistas, na Ale

da tentativa frustrada dos II teiramente o. caso, da n d ,o manha",

agentes de Hitler, o processo Baarn co�o inocente del?�ls ........-,..-......-_..........__, .........w..._..._..."......_

:bi encaminhado ao tribunal .de denunciado como espiao.
necessário. As vidas do sotur- Uma das afirmações mais ím- Transcendentalno agente louro e do seu enor- portantes. d? advogado foi a

me auxiliar negro, de prece- de q�e wnuam M.arcus Baarn, confere"nCI·adêncía holandesa, foram re- depois de ter decifrado os co-
.

constituidos, assim como mi- digas, comunicou-se com os. Washmgton, 9 (U. P.)
nucíosamente estudados to- nazistas da Alemanha dando I Em transcendental em conte
dos os seus atos. Agora,' toma I recados e pedindo informações rência,. foi ventilada hoje. com
rumo de sensacionalismo o i das próprias salas do Estado o. pre�lden�e .Roosevelt a ll1S�
processo, com as recentes de- 'Maior do Exército. Esta e ou- tlsfaç_ao pubhe� no tocant� as

clarações do advogado índica-] tras atitudes �e Baa!? t�riam relações d?s Estado� L,Ullld�S
do para defender o npgro! dado lugar ate a decítraçao de com os a!l�dos. Auten��cos Ií
Baarn. Valendo-se de revela-) planos relativos à espionagem I deres políticos estadullldeI��es
ções, que teriam sido feitas pe-, em toda a América. Entretan-It-?maram parte r;a reumao,
lo sr. Edgard Hoover, chefe tio, to, o represeI_1tante de 0. J��- CItando-se, er:tre eles, os ;3�"Federal Bureau of Investtga-j NAL, acreditado no MIlllste-1 nador�s Bar kley

A

e Connalv,
tion", afirma o advogado JO-1 rio da Guerra foi infoEmado. o presidente �a Câmara, Sam
sé Júlio Parise-Iglesias que 10ficialmente

de "que sao =.Rayburn, o líder da mesma
.

Baarn é inocente e que se en- solutamente destituidas de : Casa, McKomarck, H e n r y
tregou à Polícia a quem re- I verdade as alegações do ad.-.lw�llace e Harry �ruI?an. Ter-,

:-, minada a conferência, decla-
� N I'rou aos jornalistas o senador
I IBarkley que a próxima reu-

DR �AULO RAMOS fnião de Churchill, Stalin e
II .. Roosevelt contribuirá, sem dú-

vida, para melhor compreen
são da situação internacional

I por parte dá opinião pública.

Paramusbiro
canhoneada

Ex-assistente do Prof. Brandão Filho •• a Rio
Avisa que NI(1briu definitivamente sua clínica. dando consul'

ta. diariamente do. 3 às 6 horas.
Con.ult6rio: Praga Pereira e Oliveira. 10 - Telefono: 1 009
Especialista em moléstias de !lenharas. partos, tratamento

das disfunções utero ovarianoll

Alta cirurgia especia!isoda e Plaatica.
Opéro em todos os HOlpitois da Capital.

(a)
Londres, 10 (U. P.) A

emissora de Tóquio informou

I que sete belonaves americanas
�. o -- ,. • • •• X canhonearam as posições ja-

OperadO de apendicite por um-�(�·spírito») ��,n��s 4�r�i��, de Paramushi-

São Paulo, 10 (A. N) - Um vespe,r.�ino !o;�al. lJU};lkou,. iill� O «mbl rubro»
tere.ssamt.e fe;p:orÜllgem sohr,e "Intc,rV'ençao Cl,rurgwa,' r:-�l[za- Lisboa, 10 CU. P.) _ Recenda ,em _p�ndamoll!lar.gaha, ? indiVldno A:l,�re de B�l nua �l, e�� te relatório do ministro das
}Jírita, fOl ope.rado de apendace, .por um medl?O f,aleOldo ,!la qu�- colQnias diz que o "mal rubro"
�i vinte alll·os,. na presença de ·(hVerSias .autorIdade.s locaIS. e me-

está dizimando os rebanhos
dicos, que qu�se.ra,m cemslta.tar. a veraCidade elo ��Jto ,e. afIrmam. de algumas regiões de Angola
que a opeJ"açao, provada depo'ls por chapas l'adlogr.afl0as, p1'.o-, e que o ministro emitiu ordens
ceSSü�hse em �m quarto" eISC�lr'?, ,;omp181Dan::tmte. f.echado. ? : para a vacinação obrigatóriaRpêndice extmldo pelos ESPll'lItOS fOI depo'Is eXllbldo num V'l- dos suinos.
0111'0, estando o dO€lllllte restabel:e.c6ndo-se nlorn1:almente. I
Gigantesco e formidável avião ��:::�'ç.�:Fi��:x;��j:�f
DETROIT, 10 (U. P.) _ Devida.menme aut.oll'Ízada llel,as CILANEA - Ruae. Mafra, 9

autorida/des m�litares � General MotJOl's ao��a de fazer sens:a- CapturadOS ma·lsdonaI revél.açao em torno de ,um 11110VO aVIa0 de homhaa'delO
até agora c�l1hecido pejas, Lniciai.s "XD-19-A", o novo

gigantel500 alema-esdos ares esta em pl10va ha um ano e Mm uma enverg-adura de
212 pés .para que se tJenha uma idéi·a <las monumetl1rt:ais dime'll- parís, 10 (iU. P.) - Foram
.sões dêste novA0 -bomba;r:deio, basta lembrar q:l,e �s St�pel'-FO;-llaprisionados mais ?OO alem�es
tallezas B-29 tem uma env.ergadrura de 141 pes, I·BtO �, 70 pes nos setores ,de BItche e VIS
menos que .o InlOVO avião qUE! a Ge'll!6iral 1\1o,Dor8 está expeámen- isembourg. \\.0 norte de Stra
tando. 'rem êste aparêlho uma fôrça d� 2.600 cavalos em cada I bourg foi também aprisionada
de s�eus quatro motores, podJelndo tramsportar 18 toneladas de 'uma pequena fôrça de 200 ho
bombas ou 124 homens compl1ekamente e.quipados. Que bons jmens que havia atravessado o

V'e1l1toS o levam, muito oe(IJo, a TÓllnio e Berli!n! B!Fno.�. .

.

Exército
PARiS, 10 (U. P.) - Reagtndo com crescerue vigor aos

gohpes ·a:lemães, o Sétimo Exército noote-amertca.no reduzíu
ainda mais a penetração intmdga pela Alsácia, nos arredores
de Wissembourg e Bítche. Nessa mesma ZOIna, onde maior era
a ameaça alemã, o Sétimo Exército CJOIl1tr�01'a novamente as duas
caoeoeerae-de-ponte sôbre o Reno, perto d€ Stlrasbuil'go. Levan
do 81111 conta a síouação, tanto na Alsácia como nas Ardenas,
mais ao nort.e, informa o comando aliado que nunca foi tão ta
vorável como hoje, desde que V10n Rundstedt lançou sua malo
grada ofensiva. No "front

'

das Ardenas, trava-se atualmente
íurãosa hjta de extermínio, na parte central da salíente nazts
ta. Os aliados empregam grandes contdngentes blíndados na
'batalha de Laroch e, considerado o "plvot " da frente alemã na
Ardenas. É débil a resistência que os alemães oferecem, e mais
se assemelha a uma operação de reeardamento para proteger
a retírada geral das Ardenas. O mesmo não se diz da situação
no extremo sul da salíente, onde a reetstêncía alemã é tremen
da. Aí, os nazistas contra-atacamam fortemente as posições do
general Patton, obrigando-o a abandonar Ittlot e Flamíerge,
respectívannente, a oeste e noroeste de Bastogne.

Avistado gigantesco comboio
PEARL HARBOUR, 10 (U. P.) - A emissora de Tóquio,

pela primeira vez nestes últimos dias, anunciou que um gigan
tesco comboio norae-amerícano, integrado por uns 20 porta
avíões e cerca de 200 mavios-transponte eomboíados por inú-
111m'OS cruzadores e destróíeres foi avistado navegando rumo
a noroeste da Nova Guiné.

A na Gréciasituação
LONDRES, 9 (U. P.) ._ A imprensa londrina publica hoje

despachos de Atenas, rírmando que .0 govênno gr-ego ditou or

dem de prisão centra seis destacados chefes do "Elias" e da
"E}am" bem como contra uns 50 outros chefes revolucíonários.
A ordem será afixada nas igrejas e nas ruas, autortzando qual
quer pessoa a deter os imdicados sob a acusação de atividades
contra· o Estado. A respeito, um ponta-voz do ministério das
relações exteriores afirmou que a notíoía devia ser errônea.
:\ão podia arímar oategõrtoamente que não fôra badxada ne
nhuma ordem de prisão, mas não tdmha ínrormações a respeí
to. A polítíca brttâauíca em relação à Grécia não se modtncara
depois de que pela Câmara dos Comuns anunciara que faria
tudo para impedir repmsálias na Grécia. Finalmente, o porta
v.oz afirmou que, n'a opinião do govêrno br.iJtâl11cO, aq'ooLa in
formação fôra dada aos jornais com intentos malícias'os.

LONDRES, 10 (U. P.) -- Os 11'1edos políticos encaram com
manifesto cle,scontentamenw a atitude que .promete assumir o

gene.ral PlastJtras, chefe do gOVêl'lll!O greglO, co!ntra. os elementos
da orgamização Ji.JLAS. Foi divulgado em Atenas que Plasti1"as
estava organizando uma expedição punlttiva contra os revolto
SIOS, cemtl1ariando, ass·tm, <os desígn.tos d.e Londre.s, favoráveio:;
1:). uma acomodação dos in{el'esses em pugna, por meios conci
lialtóri'Üs.

PenicilinaAplicou num touro
HARDvVICH, EE. UU., 10 ('O. P.) - O v€terinário Fran

cis Austi:n ,a;pHcou uma respe·i.tável diose de penliCtilina ;l1um tou
rou, um legítimo «Royal Guemllesey", para o quê, o.bteve uma,

lk8lnça e-speeial da Diretoria de Pl�odução Bélica. O touro em

(lllJe�tão está atacado de pneumonia. Até ,agora fÜ'ram apUcad!os
dois 111ilhões e quinhielUltas mil unidrude,s de pel1lid1ina no pa
çie,llite, em doses de cem mil unidade's.

Foguetes-de-Iágrimas contra OsChavantas
São Paulo, }) (A. N.) -- EnCO/l1ltra-<se nesta capital, aonde

veio trartar de aSl3untos r,el,actonados com trrubalhos da Funda
ção Brasil Central o ministro João Albento. Desfaze,ndlo alguns
boatos s,e,gundo os quais hav1a ,entrado em choq'Ule com os ÍIIl
dias Chavantes, .Toão Alberto declarou à imprellsa l'OCllil: "Isso
não é verdade. A coluna até agora .ll,ão conse.guiu avis,tlar ne
nhum chavail1Jt'e, mormente dumnte 'o período das água<s, em

<11,1'e êle!S sobem pam o aldeiamemto permrunente que têm, na Selr-·
Ia. d,o R'Oncador. Sentimos efetiv,amelllte sua p,reseJIlça, Sie�ltimos
que os Cha.,va,ntes nos vigia.m eon.tando nos8Ios passos e aCOffi

lJanhando o ondltllar da eoluna de pEmetração. Até hoje, potrém,
:nenhum choque se deu entre os mem1:Hlos da expedição e os

Chta.vantes. Contra êles, a única cois·a que fizemos foi Slolltar al
guns foguetes de lágrimas, mas não sei .s'e gostwràm". A propó
sito da insta:l'ação duma usina de açúcar nas terras que estão
se/ndo desbravadas, disse João Alberno que só faloo. fazelI' tra;n.s
porte das máquill'as já encome,ndad-as em São Paulo o que se
rá f;e>ito em abril próximo. Eospe,ra João Albe.no obter nessa

lls,i\u,a uma p.J:1odução de açúcar dle 25 mil sa<:las anurui,s, com p'0s�
sihHiuade çle a:nmp<nto para 5Q mil saca..s.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Os jornalistas
católicos
Londres, 9 (B. N. S.) -- Es

creve de París o correspondente
do jornal católico londrino
"The Universe": "Jornalistas
e escritores católicos de Paris,
muitos deles gozando de repu
tação internacional, viveram,
durante o período de ocupa
ção, na mais horrenda pobre
za, preferindo muitas vezes so

frer perseguições do que man

char suas conviccões aceitan
do posições lucrativas que lhes
ofereciam os ocupantes ale-

, mães. Em vez disso, êsses cató
licos preferiam executar as ta
refas mais servis, aceitando
todas as que podiam obter, e,
ao mesmo tempo, encontra
vam-se secretamente o n d e

quer que fosse possível para
díscutír a possibilidade de
emíssões de uma série de pu
blicações, que, conquanto pa
recessem inócuas ás autorida
des alemães, conteriam real
mente informações vitais de
modo a permitir ao povo o

conhecimento do real estado
de cousas e das verdadeiras
condições existentes. Foi o que
decidiram realizar com a pu
blicação de um jornal de fei

ção inteiramente literária,
contendo histórias e notícias
locais, teoricamente destinado
ás famílias; mas nos artigos,
que versam sôbre assuntos do

mésticos, êles conseguiam pas
sar valadamente qualquer in

formação obtendo dinheiro e

maquinário por meio dessa
aparentemente inocente pu
blicação, sem que o seu ardíl
fosse descoberto".

Escapou à destrUição total
Londres, 9 (De Elias Llovet) de levar a efeito demolições

- A cidade ele Vadeos, no nor- ;em massa. Os incêndios não
te da Noruega, foi salva da causaram muito dano e os ale

Idestruição completa a que es- mães enviaram unidades es

! tava .condenada pelos alemães, Ipeciais para levar a cabo a des

: em virtude da ação dos patrío- ! truição completa. Enquanto
[tas noruegueses, os quais cor- :isso se dava, os noruegueses,
• taram todas as comunicacões armando-se com as metralha
i telefônicas, fazendo com 'que I

doras e outras armas abando
.

os alemães pensassem que as nadas pelo inimigo' tomavam
! fôrças soviéticas já haviam de-

I
posições ás margend do rio Ja

: sembarcado na península de . cob. Em face da oposição dos

___________________________ .Varanger. O pânico entre a patriotas, os alemães não to-

�uarnição teuta foi tão gran- ram além de Moesaby, e assim

A A Incompat.·blel.·dade oe, que ela deitou fogo,
. ap�- Vadeos escapou ao destino a

• nas, a algumas casas, ao mves que estava condenada.

9On Ia s:i�� 8ES��d!)dos AN�;:i�� Instituto dos Advooados de Sta. Catarina

d J
Estaduais, examinando a con-

a Sma
lsulta formulada pelo presíden- EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ite do Conselho Admínístratí- De ordem do Presidente ; ccnv ido os advogados presentes
vo do Estado de Alagoas sô- à sessão preparatória de reorganiz ação, efetuada a 23 de OUtLl'

Aliviada em Poucos Minutos b
.

tre se mcompa ibilizam o bro do ano p. findo, bem assim os advogados que já perten-Em poucos minutos a nova receita -

Mendaco - começa a circular no sangue. exerClClO nos Conselhos . ou ciam ao Instituto, fundado em 1931 - que deverão exibir prova
alívíando os acessos e os ataques da asma impedem d receb

.

d li d d à
-

»u bronquite. Em pouco tempo é possível
e er venclmen- essa qua 1 a. e - a comparecf.rem sessao a ser realizada. no

·.!ormir bem. respirando livre e !acilmeute. Ii tos, a quem exerce função dia J9 do mês em curso, às 14 horas, na sala da BibliotécaMandaco alivia-o, mesmo que o mal seja téautígo, porque dissolve e remove o rnucus

I'
ecnica numa autarquia, opí- do Tribunal de Apelação, que terá por objeto a discussão e

-jue obstrúe as vias respiratorias, mlaando nau unânimemente no sentido aprovaçâo do Estatuto.il sua energia. arruinando sua saúde. ta- �

.zendo-o s e u t ir= s e prematuramente velho.

'Ide aprovar o parecer do rela- Florianópolis. 9 de janeiro de 1945.
Mendaco tem tido tanto éxíto quç. se ore-
rece com li garantia de dar ao "paciente tor que aSSIm conclue: Exa- MILTON LEITE DA COSTA, Secr e tár io.
respiração livre e facil rapidamente e com- minando o assunto, verifica- _' ��Ieto alívlo do sofrimento da asma em pou
cos dias. Peça Mandaco, hoje mesmo. em se: a) - que os Institutos E i
qualquer Iarmàcia. A nossa garantia é a

1suu maior proteção. Caixas de Aposentadorias e

Mend a I'to A�a!:,:z.m Pensões estão compreendidos
... entre as entidades que exer-

Agora tambem a Cr $ 10,00 cem função delegada do po-
Firma organizada na Capital de São Paulo, com quadro

.. 1 _. der público; b) - que assim de vendedores e propagandistas, com grandes conh('címen-

!o exercício simultâneo das tos, aceita representação ou distribuição por conta pró·
I
funções de empregado de uma pds, de Especialidades Farmacêuticas, Drogas e Acessó

Idaquelas entidades e de mem- rios para Farmácias, Hospitais, etc .. bem como quaisquer
bro do Conselho Administra- t

outros artigcs do ramo,

tivo incide na proibição COllS- ....----------------------__..:

titucional e estatutária de
acumular. Nestas condições, Caixa
sou por que se responda à con-

sulta, esclarecendo que' não é
legal o exerdcio simultâneo
de membro do Conselho Admi
nistrativo e de emprêgo técni
co ou não autarquia bem Ca-

Imo o reconhecimento dos res

pec!ivos vencimentos e gratifi
'caça0.

°os�����!c!'?ev..��nça�!! I
rosto dos filho. defaitos físicos que
i.te. tenham. Nem mesmo convém
lembrar. lhes elllO condiçdo desa
gradável, Quando o fazem, con

Correm para que a criança pOise a

(l1!I considerar inferior (l osdemaís e

perco a confiança em si. tornan·
do.s., Quim, pr&la do que se cho
:mQ «çomple:H:o de inferioridade»..

Se seu filho apr811111ta a.lgum
defeito Hlico, procure incutir-lhe,
Com habilidade, a convicção de
que isso em nada lhe diminui a

CapaCidade. SNES.

Temem desembarque

I
I

1.

.

,

novo
Pearl Harhour, 9 CU. P.) - A rádio de Tóquio pinta um'

quadro tétrico da situação no golfo de Língayen, na linha de
Luzou, onde unidades navals e aviões norte-americanos esta
riam bombardeando sem cessar um trecho costeiro de 43 quilô
metros, entre São Fernando e Damortís, Desde sábado, diz o

correspondente japonês. que as posições costeiras estão sob o

rouo contínuo dos navios de guerra norte-americanos auxilia
dos pelos caças e bcmbardeíros, que decolam dos porta-aviões

.

para atacar em YÔO raso. As baterías de terra respondem e to
do o g'olfo de Línguyen ressoa com o pesado fog·o. 'I'extualmen
te, a emissora japonesa. acrescentas "Esta é a tática usual que \
j recede os desemharques ínlmígos, Nn eseurhlão, nossos ho- (,'meus apuram os ouvidos, procurando dístínguír o ruído das
lanchas de desembazquej pois (I inimigo pode aparecer na I
praia a qualquer momento".
____________________________� e .._

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO SECUNDÁRIO, PRIMÁRIO
E COMERCIAL

IMPOSTO SINDICAL

�

�MOTORES
'DE EFICIÊNCIA
'COMPROVADA

I

?:
* �G;'

;; �, ;.
:;{ fMPR(SIS REUNIDas DE INDÚSTRia E COMÉRCIO �{.
� �
·H.. A R lV O' S A.);l e •

(};XERCíCIO DE 1945)

() SrXDlCATO DOS ESTABELECIl\IE;\fTOS DE EXSII\'O SE·
c:r�DAHro E PI1D:L\RJO com séde à Praça Mauá 7 - HO andar
- sala 1418, (EDIFíCIO "A NOlTE·'). vem pelo presente, coruu
nicar R todos os estabelccimcndos de Ensino que, nos térrnos da

GI�moll(tação das Lois do Trabtslho, RECEBEH.... NO DECOHREH
DO :\ms DE JAXETHO, a contribui.ção do I:\'IPOSTO SINDICAL
que é devido por Iodos os Estabelecimentos de Ensino Secundário
e Priruário inclusive Comercial. sediados no DISTHlTO FEDERAL
E EM TonOS os EST,ADOS E- TEHRITóHIOS. Os estabcleoirueu
tos de Ensino com sede no Estado do Ceará devem o lributo ao

Sindicato existente 111'0 referido Estado. As delegacias do Sindicato
nos Estados estão habihtadas a prestar escfarecimentos. As guias
de recolhâmento estão sendo remetidas pelo correio (' podem ser

solicitadas na séde do' Sindicato ou rras Delegacias Regionais do
Ministério do 'I'rubalho. Preenchidas as guias os senhores contri
buintes devem apresendá-las à Agencia do Banco do Brasil. Nâo
havendo sucursais, delegacias, agentes do Banco do Brasil, deve
rão as guias ser apr-esendadas no Banco que estiver autorizado a

recebê-las pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Ha
multa para o contribuinte que deixar de fazer o recolhimento do
imposto dentro 00 mês de Janeiro.

Hio de Janeiro, 23 de Dezembro de 1944.

a) - LA-FAYETTE CôRTES - Presidente
ANSELMO PASCHOA � 1° Secretário

c.

OEPTO. CEMBRA CONSTRUÇÕES ELElIIO-MECÂNICAS ,'o

SÃO PAULO • RUA JOSÉ BONifÁCIO, 209 .. ra. 3.5111 .. C. POSTAL '211�8 .:;:
*

PARANÁ - SANTA CATARIt4A
.;"

C
..
0. MUELlER, CURITIBA. Caixa Postal, 138· Tel. 980

.....
'

'I

Móveis
Comprar, vender ou alugar

.6 no

a SERVIDORA'
! a maior. organizaçéio .

no

gênero ne,ta oapital)
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

A. LEBRE PINTO & elA. LTOA.
Rua Martins Fontes r.o. 395 - São PaulI)

Beneficente dos Empregados do Ministério da Fazenda
No Estado de Santa Catarina

De ordem do sr. presidente desta "C8i�a" convido �s
srs, associados a comparecerem à Assembléia Geral Ordinária
a realizar-se, �ábado. dia 13 do corrente, às 15 horas em

uma das salas da GuardamoriB da Alfândeb8, afim de se 'pro
ceder ii eleição da diretoria çara o biênio 1945j46_

Secretaria, ern 6 de janeiro de 1945.
HUGO MEYER, 10 secretário,

3 v, alt. - a

Sedas, Casemiras e, Lãs

CASA 8A•.,.. a(OSA
ORLANJJO ·SOA RPFJLL]

Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobireloja -- Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 ._. End. Teleg.: «Scárpelli)) .-. Florianópolis

,

'.fl
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



f' o ESTADO-Quarta·feira. 10 ele Janeiro ele '945 3

l·vid;·So·�i;i:I:I�:r�,�::���ar O santo do dia I
. • Londres, 9 (L li) - Seguu- ,.�,��;·t����::lt:.:�!���:� Ná. FILHA I MÃE

I••••e... .•.••••• do despacho de Basiléa, o jor- encontrar
1 educador ótimo em Pe· Tod''as devem. usar aANIVl<JRRARJOS nal "Tri�une_ de Genebra diz dro Eremita; arcebispo de Sois- "" ....

. . d que a agitação aumenta entre sons. As lições dêste sábio mestre
AloISIO (alia o milhões de trabalhadores es-

foram bem aproveitados por Gui-

t3Ir,�.�rs�3 � \ :Registramos, com prazer, o
t t

lherme que não somente fez grano .• "I • 11"
tranllcurso natalício do jovem A- rangeiros que se encon ram des progressos nas ciências, mas'. .

� I L. r!ttlellio Callo.do filho do sr. Marti- na Alemanha, inclusive muitos ainda na santidade, que se mani- -- . --
_

nho CallQdo.' chefe do Tráfego holandeses. Registraram-se sé- festaram no desprêzo das vãs hon I

Postal-Telegráfico da D. R. C. T. rios motins em Stuttgart e ar- ras e riquezas e dos prazeres que (OU REGULADOR
MUI' to t' d 1 us amigos não satisfazem·o coração do ho-es irnc o pe os se 'redores, tendo os 'trabalhado- A MULHERque o sio em grande número, o mem. Fez-se ordenar sacerdote e

aniverso.tiante receberá, por certo, res sabotado as fábricas duran- Eo
í

eleito cônego de Soissons, e ,

muitas felicitações, as quais j un te as incursões aéreas aliadas. mais tal'de, de Paris. Entretanto.
tomos as nonas. Os conselheiros de Hitler, de- procurava urna ocasião para re-

t iro r-se do tumulto da vida, afim
*

h
pois de consultarem o alto co- de dedicar se à oração e às obras

Sr. Roberto P. Wend ausen mando alemão, solicitaram aos de penitência. Depois de alguns a-

;E'-nos grato registrar a passa chefes dos govêrnos satélites nos passados na solidão, entrou

g8m do aniversário natalício do
ou dos países ocupados que p.era a or�en: �e �ister' em Pon

acatado capitalista '1'. Roberto
mobilizassem seus compatrío- hgny. La dlstln_gulu.se ,por, s?a

Paulo Wendhausen,'que, graças às
. ,. profunda devcçao a Ieaús-Héafic

suas invejáveis qualidades rnor c is. tas para trabalhar obrigatória- Lá hauriu. também. as fôrças po-
desfruta de amplo círculo de re mente na Alemanha. I co os trabalhos que Deus lhe tinha
lações, das quais receberá, por ês destinado. Foi eleito abade de
se motivo, inúmeros parabens. Cholãs, sendo um superior ideal

*
para seus monjes. Após a morte

Cap. Hélio Mafra de Oliveira AtencôO! do arcebispo .de Bourqes, foi pro-
movido a essa sé. Como tinha as'

Deflue, hoje, a natalício do sr .

sumido o cargo de abade contra
cop. Hélio Mafra de Oliveira, ehe Compra e venda seu imo- sua vontade, assim cedeu, agora,
ie da 20. secção da 160. C.R. A-

I f á vontade do Popa. As vir+udes que
pesar de residir, relativllmente. há ve ,mas aça-o com van-

,
.

tagem, por intermédio da o distinguiam no claustro. levou-as
pouco ternp> entre nos ,

o oruver

.orl·ante desfruta de vasto círculo L ALVES c:msigo para o sólio arquiapisco
firma A. . paI. A' imitação de seu divino

de relações, as quai., por certo,

I Rua Deodoro, 35. Mestre, procurava a salvação dos Avisamos a todos os interessados, socics ou não.
lhe apresentarão efusivos cumpri homens por meio de umn ilimita" que se acha aberta até o dia 15 do correnté a inscrição
mentos.

'"'
da caridade. Foi em 10 de janeiro para o CURSO DE PRINCIPIANTES, a cargo do prof.

Crian<as eVaCuadas ��o l:�;rn;ue êle recebeu o galar' Caseaes.

da Holanda Os alunos matriculados no ano anterior devem

Washington, 9 (I. H.) -lTERRIJNO
Vende se um, renovar sua inscrição.

Informam de Baginton, Ingla- .

lÃ de esquina, na

terra que nesta cidade de Av. Mauro Ramos, com 15, 50 ,.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;;=======:::;:=;;::-;;;;;;;;;;;;;,;�
cond�do de Warwickshire fo- de' frente por 40 dc fundos.

ram adquiridos vários ,�difí- Preço: Cr$ 12000,00, Infor

cios destinados a alojar as mações, na rua Emílio Blum,13
criancas holandesas evacua-

v.-20

das, afim de que se restabele

çam de agudo estado de sub- GELADEIRA
nutrição em que se encontram,
como conseqüência da ocupa
ção alemã. Os edifícios em

questão possuem aparelhamen
to para ar condicionado e es

tão rodeados de prados, poden
do abrigar de 500 a 800 crían- Rádio
ças. Dentre de duas semanas

ou pouco mais, é esperado o

primeiro grupo de crianças,
que, depois de permanecerem
algum tempo nos alojamentos
já preparados irão conviver
com famílias holandesas e in
glesas,

Deflue. hoje, e natalício do sr.

Luiz CarlOil Medeiros, funcionário
bancário.

Vende-se uma, elétrica, de
1,20 x 1,60, funcionamento per
fe ito Ver e tratar no Bar S,
Pedro. 30v.26

Assinala Q efeméride de hoje o

transcurso do natalício da exme ,

Ira. Neném Tavares, digníssima
espala do sr. dr. Mileto Tavare.
da Ounha Mélo.

oi!<

A exma. aro- Solange Rodrigufu
Di Bernardi, espôlla do sr.Salvador
Di Bernardi, faz anos hoje.

•

na rua Conselheiro
300_000,00 Tratar

Alves, Deodoro 35.

Tranlcorre, hoje, o no.talíoio da

exma. sra. Henedina Porto Lucena.
virtuosa' elpôsa do Ir' Mário Lucena
residente em Lajes.

•

Faz enos, nesta data, a exma.

sra. Maria Ferrari da Silva, mui

digna e�pô8a do sr. Harpéres Pe
reira da Silva.

Nesta redação se

informa quem de.

seja comprar um apar êlho de
-ádio , se possível, de marca

"Philips" .

*

Ne�'ta data, faz ano. o Ir. Heitor

Capelo Livramento.
•

A eieméride de hoje regi@ta o

transcurso do natalício da exma,

sra. Nilce Selva Lima, e.pô.o. do 81'.

Duquesrre Pereira Limo..
•

Vende-se ótimo
prédio

Mafra por
com A. L.

Faz anos hoje o sr. Armando Poloneses nos
Vieira Gevaerd. funcionário do Es- fi s -Ia"s
todo atualmente prestando ••1'-

O pi I

viços' ao Exército Nacional. Londres, 9 (8. I. P.) - Con-
>ii ,forme os dados publicados em

A exma. sra. Julieta Calandrini' fins de 1944, em cento e qua-
faz anos hoje. renta hospitais britânicos na

•

Inglaterra achavam-se inter-
Deflue, hoje, o natalício da Brita, nados 1.000 soldados poloneses

Odete Luckner, filha do sr. Paulo
Luckner e fino ornamento da soo feridos; conduzidos da Itália e

ciedade florianopolitana. da França; em vários hospitais
* americanos, algumas dezenas.

A
.

g'entil s!,ita. Olga
. �ieir_a reee No hospital polonês em Lon

he, hoje; inumeras fehcltaçoe. de: dres acham-se 250 soldados R" d- Vende-se um Phi"
lIuas amiguinha., pelo transcurso ., .

1 a 10 1

d talicio poloneses fendas, principa - lips (holaodês), de
e .eu pa t d di

-

d 11* men e a ivisao o genera 16 válvulas para bateria de 6

Festeja. hoje. mais uma prima- Maczek, e os soldados polone- I volts. Ver e tratar na rua João
vera a interessante menina Dau· ses feridos do Segundo Corpo I Pinto, 29, sobrado. 6 v.-4
ra, filhinha do sr. Genésio Bento do Exército Polonês estão in-
Fernandes e sua exma. esp8so; d

IID�vina Fernandes, �e:n:���i�,o hospital polonês u3S3 e terreno

,

I AVO I

Alivia as

VIEIRA:
EVITARA DORES
Cólicas Uterinas

5 v, 3

apresentam:

Máquinas. Pé Rapado
. :Vendem-se urgente um bene I Comédia em 3 átos e 5 quadros, original de Arnoldo Coimbra
ficiador de arroz para to a 15 Preços: Cadeiras num. Cr$ 8,00; Balcões 6,00; Camarotes
sacos diários. uma instalação 40,00 e Gerais 4,00

.

completa para fabricação de Ingressos à venda desde 13 horas
óleo, e outr .. s máquinas para
fins industriais. Informações
nesta redação.

'

V. - 8

Fabricante e distribuidores das afamadas eon�

fecções HDISTINTA" e RIVET_ Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados. brins
bons e baratos, algodões, mOI'ins e aviamentos
para alfai<:1tes, que recebe diretamente das

Snrs, Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian.6polia, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.

Vende-se uma propriedade
para moradia, na rua José Men
des, 58 Tratar com o proprie
tário Manoel Rosa Alves, en·

fermeiro do Abrigo de Menores.
5 v. 3

Noivados:
Com a gentil senhorinha Rc íl

Gonçalvli's Corrêa, da Soc�edade
• de Duque de CaRias, no Ria de

Janeiro, contratou casamento, o

ir, Rubens Machado.

hoje, para 9 interior do Es tado o

s r , Ioõc Pires Machade, ativo re

presentante comercinl .

""
De sua viagem a São Paulo, r3'

tornou a esta capital ,t em compa
nhia. de seus filhos Jorge-Joaquim
e Herminio. o 00..01 Jaoó e Soro.la
Boabaid.

J'laJaot.flu
Dr. Abel A, Cabrai J�.

Acompanhado de seual gentilía
aimal filhas, Dey e Ely, seguiu, lHISSAS

I
CASAS: no. rua Uruguái. dil7ersas

hoje com destino a Serra AI ta. Amanhã. às 7 horas, no altar pequenas, com renda mensal de
ond� farei uma estação de repon' do Coração de Jesús, na catedral 420,00, por 37.000,00 cruzeiros.

so, o Ir. dr· Abel Alvares Ca.b�al metropolitana. sera rezada missa 'I
• Na ruo Felipe Schmidt, por Cr$

Júnior, auditor da Fôrça Pohclal
em memória do gra1. dr. A. V 120.000,00.

do Estado. Bulcão Viana, o grande e inolv� J
No Estreit<?, por Cr$ 25.000.00.

dável henfeitor do Povo Catarl. Em CoqueIros, por Cr$ 12.000,00.
João P ires Machado I nens., pela passagem da dato. de Tratar com A. L. Alves, na rua

Em viagem de negócios, seguiu. seu nascimento. Deodoro 35

VENDEM-SE

'!"'- .._---- -

chamo a atenção dos
compras. MATRIZ _,�m

"�"""""""",,"""••••L.I.u,,·.e"t..n.'_""I""".............

melhores fábrico.. A Casa "A CAPITAL"
visito Q.ntes de efetuarem !luas

Emprega-se com vantagempa
rs combater as irregularidades
das funções periódicas das se

nhoras. É calmante e regulador.
dessas funções.
FLUXO-SEDATINA, pela sua

comprovada eficácia, é muito re

ceitada. Deve ser

usad::Ja
com

confiança.
FLUXO-SEDATINA enoontra-se

em toda parte.
/

��==����==========

INSTITUTO BRASIL-ESTADOS UNIDOS
AULAS DE INGLÊS

ADVOGADOS
Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA

.

Dr, J. t. DE SOUSA CABRAL

I
ESCRITÓRIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8 (esquina

IFelipe Schmidt). C. POSTAL: 140.
I
_

.

CARTAZES DO DIA
HOJE 4a.feira HOJE

em:

CINE (CODEON,)
TEATRO A_ DE CARVALHO

A's 20,30 horas. 7a. Récita
Renato Viana e sua ESCOla Dramélica

SÁBADO:

Jesús está batendo
. .. .

Uma

A's 7 3/4 horas
PROGRAMA DUPLO

John Lodge em:

noite em Paris
Ro scoe Karps, nos dar? 90 minutos de gargalhas em:

Mulher ciumenta
CINE JORNAL BRASILEIRO 2x163 (Nac,)

Cr$ 2.00 (único), Imp. até 14 8DOS

Amanhã, no Imperial, Gary Cooper e Marlene Dietrich

DESEJO
Fred Astarre e Pautette Goddard em:

minha vidaAmor de

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



4 o eSTADO�Qu.,ta.fei,a. tO cl6 ,....1'0 da '945
't"·'et"':

INDICADOR M2DICO
DR; ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS

1).,.. Serviços de Clínica Infantil da Assistência Municipal • HOllpital
de Caridade

()ONSUL���Jf�u�����AM2�aà���A���iOEs.�r��!2�, ., lA4C

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 horas
HESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme. 5. Fone 781\

CLtNTCA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

DR. BIASE F"ARACO I
Médico - chefe do Serviço de SifilLis do Centro de Saúde

IDOE:.Ii,;AS DA PELE - SíFILIS � AFECÇõES URO-GENITAIS DE
t'\,MBOS OS SEXOS -_ RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

ICONSULTAS: das 3 às 6 h. - R. Felipe Schmidt, 46
RES.: H. Joinvile, 47 - FONE 1648 .

DR. SAVAS LACERDA
Clmica médico-cirúrgica de Olhos -- Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional t+e Oftalmologia.
l':ONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259,
RESlDE:NCIA - Conselheiro MMra, 77.

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cí r úrgia e ginecologia

Hospital .,Miguel Couto"
IBIRAMA (HAMONIA) - Santa Catarina

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

(....urso -te A])eriei<:oamento e Longa Prãtíea no RIo de Janell'o

,:tI�t!lULTAS -- Pela manhA: dJarlamemte dulO,30àI12h.,àtardeeaceptc,coI
.�,b.(J,,,,,. da� 111,30 Ati 18 boru - CONSUL'I'óRIO: Rua Joi,o Pblto .. 1 • .obrado -

"',,.... : VI31 - H.e81d�ncla: Ru PrMIdeate Co.Unho. ,a.

DR. MARIO WENDHAUSEN I

t Dmloenado pela Faculdade Nac, de Me<1iclna da Uníverstdade do BrasU) iilI::Ir-tntemo do ServlOO d. CllIl\lca Méd.1ca do Professor OSl'aldo OU�elira, médico do

Departamento de Sadd1!l

la,I!\'IeA IUtlHCA - HolNt1aB Intentas de adultos e crtaIU;u. CONSlTU.róRJO

• lU.JI>IIIJ1!:NCIA: Ru .. Felipe Scbmldt D. 38 - Tel. 812. CONSULTAS - Du til b 111.

DR. ARAUJO

iNSTITUTO DE DIAGNOSTICO ICUNICO
DR. DJALMA
MOELLMANN

;1I'o,rmado pela UniTers1d:ade de Genebra

Com pratica nos bospltata europeWl

Cl1n1ca m6dica em geral, pediatria, doen
;11.3 do materna neM'080, aparelho lrell1to

urlIn4rlo do homem e da mulher

a..oJAate. T6m1Joo: DR. PAULO TAVARJil8
Clll'1l() de Radiologi. Cllnica com o dr.

�danoel d,. Abrt!u campanario (810 Pau

lo:). Especlallza<J_o em Higiene e 8adde

Po.hl1ca. peja UnJYersldade do Rio d. Ja·

uetro, -- Gabinete de Raio X - Iillectrc

I1&rdiografla c11nlcI - Metabol1.mo ba·

IIt\I - Sondagem Duodenal - Gabinete

12� ti.loterapJa - La.roratórlo de micro..

copia e a,nflllee cl!n1ca. - Rua "emendo

ll!'icllado. 8, FOD0 1..1911, .- JI'lorlanópoltll

DR. REMIGIO
CLtNICA JUDICA.

lII.ol�a. Internaa, de Senhoru • CrI,

IInçu em Geral. CONSULTóRIO: Rua

1I'e1lpe SChInldt - Ed!.t1cio .A.m� Neto

"on. 11192,9 U 12 fi 14 11 17 boro. RIÇ.

'lIlDltNCI.4: I Largo Benjamin
Constante. 3

Dr. Newton d'Avlla
Operoçõ'el-- Vias Urinariall -- Doen

ça, dOI!! intestinos, réto e anü.
-- Hemol'l'oidalll. Tratamento do.

colite amebiana.
Fisioterapia -- Infra-verme�ho,
Co:ru;ult: Vitor' Meireles, 28.

Atünde diariamente à.. 11.30 he •

õ tarde, das IS h•. em diante
R••l!d: Vida} Ramol, 66.

Fone 1067,

UR.· ANTôNIO MONIZ
OE ARAGAO

OIn..... • O.-tope4ja. Clbolao • (linlrJrho
CIo tor...:. P.I.-t<)e • «-fIIiI •• IleÔor... ,

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Diá'
r.1l1t1Jel)�p da. UI b 17 boru, REsma)\!

QU; �tt .'-I'ftI!&. II, 'MIf fll.

Espectal1llta em DoenÇQ de &olnho

ra� - Vias Ur�náriaB,

Curso de especialização de GlnecQ

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa

culdade de Medicina de São Paulo.

Tratamento especíalízade, médico ti

círú rgtco, das afecções do aparêlho
genltal feminino (Útero, OTAr!O&,
trompas. etc.).
Cura radical das lnflamaçOee dOI

"'",

Clube dos Funcionários Públicós Civis
de Santa Catarina

Horário da Assistência Médica

Os POIOD€SeS
indicaram

I París, 9 (8. LP.) - As ati
.

vidades das organizações de re-

I sistência, no território da
França, abrangiam, entre ou-

--_'--,-O·-R-.-S-E-T-T-·E--G-U--S-M-A-�O--- ',tras,
também a destruícão das

ligações telefônicas entre as

CHb�F_b; DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E DO plataformas para o lançamen-
HOSPITAL "NEH1W RAMOS". to das bombas voadoras. Infor-

CUI'SO de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz G-onzaga, de São Paulo -- Ex-esta
p':iiíl'io do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico interno do ma-se agora que os poloneses.

Sanat6rio de Santos, em Campos do Jordão,
CJ.fNiCA GJ<mAT, - lllAGNóSTICO pnECOCE .I!. �HA'l'.'\lIfEN'I'O FJSI'ECI1\UZADO indicaram aos aliados mais de

DAS DOENÇAS no APAR1J;J�HO RESPIRATóRIO. 180 plataformas que foram
OPERACÃO DE JACOBOEUS

CO:\'SULTAS: Diàriamente. das 3 às (j horas, CONSULTóRIO: Rua Vítor Meireles, 18 destruídas com toda seguran-
RESTDll:NCJA: Rua Esteves Júníor, 135 - 'l'':!l. 742, ça antes da invasão.

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

Declaração
Para os devidos fins. declara, que

Assístenre do Prof, Srmson , do Hio de Janeiro nenhuma lígo"ão tem o dr. Lín-ESPECIALIST� >I

Doenças e operações (l'OS OLHOS, OI;VlDOS, NARIZ e GA.RGANTA I dolfo Anatércio Gonçalves Pereira.
C iru'rghl moderna da GUELA DE L0!30, do LÁBIO LEPOHl'NO (lábio e céu I func:onário do BANCO DO BRA·

da bôca fendidos de nascença) SIL SlA; com a firma LlNDOLFO

li)sôfagosC'opia, n-aqueoscopta, br-oncoscopia para retsrada d'e corpos estranhos, etc, I
PEREIRA & ClA .. de Ribanceira.

CONSUJ.Tl\S: das lO às 12 e das 15 às 18 )101'38 em Tijucas - (Fábrica de sobão).
nua Vito,' Meireles, 2·1 -_ Fone: 1.'1'17 Florianópolis, 9 de janeiro de

AUSENTE 1945. 2 v.v l
----------------------------

DR. ROLDÃO CONSONI
OHWRGli\ GEI� ..\l, - AL'J�A CIRURGIA - MOL1llSTIAS Dl<] SENHORAS - PARTO�

For-mado pela Faculdade de Medicin� .d.a.Uilliversidade de .São Paulo, onde foi

A,sts"ten1,e por vários anos ao Serviço C:LI'UIg'lCO do Prof. AliplO correia Neto. Londres 29 (SIH) - As au-
·CLrOCgiía do estômago é vias bhliares, intestiil:lOs delgado e grosso, tírõíde, rins" '. A •

�róstat.a, bexíga. útero. ovâríos e trompa,s. Var-ícocele, hídr-ocele, varizes e bérnía, tondades britânicas em Bru-
CONSULrAS: X las

.

f . '

das 2 às :; horas, à R;ua }o�ellp'e Schm�<lt. 2� (altos da Ca,sa Paralso ) , Tel. 1.598.
I

e ln ormaram que 5 mil
RESIl!ltNCIA: RJUa Esteve•.Junior. 179. Tel. M764

I holandeses de Betune foram
AUSENTE d B"}"evacua os para a e gica, VIS_-

Dr. LIiURO DAURA to .que após os nazistas terem
11 destruido os diques daquelas

regiões, era inteiramente ím
possivel continuar vivendo na

. mesma, e em seus arredores.
Temia-se ainda que milhares
de vacas afogadas pudessem

Idar origem a terrível. epide
mia, Os holandeses foram eva
cuados de automóvel' até os

I centros de vacinação, chegan- ==============�

I
do em seguida à Bélgica, onde
foram recebidos em 4 grandes
edifícios. I

DR. AURELIO ROTOLO Regressaram os cariocas
Após uma longa perman�ncia

em Coxambú. onde estavam con

centrados. regreslaram ante.ontem
da Rio de Janeiro todos os joga
dores que irão integrar o Icratch
brasileiro no pr6ximo campeonato
Sub-Americano, a realizar-se em

Santiogo no Chile. Todos os joga
dores foram recepcionados ao de
sembarcarem. Entrevistados pela
imprensa esportiva local, afirma
ram os craks que esperam 'fazer
bôa figura no Chile. Acham·se bem
dispostos e preparados e tudo fa
rão para orgulhar, mais urna vez.
o pebolismo brasileiro.

anexos (OVãriOB, trompas), sem ope

ração), Tratamenrto de todos os dís

türbíos da menstruaçlo e da esterut.

dade,
Tratamento moderno da blenorra

K1a aguda ti crônica, em ambos os

sexos, por processos modeI"DJ08 sob
contrCíle- endosc6plco - Uretroscopla
- e de laboratórIo.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 àa 1:1

noras e das 2 ãs II,
Consultório - Rua 'l'lTadentea 1•.

Fone: 1.663.
I Resldênc1a
(Sobrado).

Custódio Machado e

Eudoscls Machado
participam aos seus parentes
e amigos. que seu filho RU
BENS. contratou casamento
com a senhorita Rai! Gon
çalves Corrêa, de Duque' de
Coxias, Estado do Rio de

Janeiro.
F'pol is ,; 6/1/45.

3 v-

Segundos e Quintos-feiras _- Dr. Newton Avila _- 4 às 6 hrs.
Terças e Sextas· feiras -- Dr. Agripa Faria -. 4 às 6 »

Quartas e Sábados -- Dr, Paulo Fontes _- 4 às 6 e aos

sábados dos 2 às 4 horas.

INJEÇÕES, CURATIVOS,'APLICAÇÕES ELÉTRICAS, ETC.
diariamente das io às 11 e das 14 às 18 hoece,

Aos Sábados das 14 às 16 horas
A Secretaria atende das lO às 11 e das 14 às 18 horas.
Todos os Médicos do Clube atend,�rão a domicílio, des
de que o sócio se apresente munido da carteira social

.

ou o talão de quitação.
IRIA PRAZERES HACKER, Escriturária.

3 v.-I

Espírita
FILIAL

la. e 2a. CONVOCAÇÃO
São convidados os Senhores Sócios a comparecerem

à Assembléia Geral que rea)jzar-se-á no dia 14 do cor

rente, domingo, às 3 horas da tarde, em sua sêde, na

Avenida Mauro Ramos ri? 242, a fim de se proceder à
eleição e posse da nova diretoria, que dirigirá os desti
nos desta Sociedade no período de 1945-1946 .

Florianópolis, 10 de Janeiro de 1945.
A DIRETORIA

, Centro Redentor

Médico - Ciraraião - Parteiro
RAIOS X

,Moderna e possante instalação
de 200 MA.

Diagnóstico precoce da tuberculo�e
i.llllmonar, úlceras gAstricas e duo
·Ienaj�, câncer do estômago, afe·
ções das vias biliares, rins, etc

\plica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculo�e
Pulmonar - Tratam€ntos modero

nos e efiCllzes desta moléstia
Completo gabinett: de Eletricidadt'
'nédica: Ondas curtas e ultra-eur·
'ali. Raios Infra-Vermelholl e Raj�a
Ultra Violeta. Infrazoo-Terapia
Consultório: Rua Deodoro. I

esquina Felipe Schmid1
O�, , li 12 hra .. e ciaa l4 b 17 !ln

rtlttOlll l.411
•

5 mil evacuados
de Betune

4 v, - 1

o ESTADO Esportivo
*

Foi resolvida a questão ...
Comentava-Ie no Rio que Mário

de Lima, integrante do América,
teria feito um contrato com o

Fluminense. Entretanto, o sr. Varo
gas Neto, presidente da F. M. F.
resolveu o caso, afirmando em

despacho que o citado jogador ain'
da faz parte do América.

Camaa!, Gravatas, Pijames
Meiasdas melhores, pelos me

Dores preços s6 na CASA MIS
CXMANEA - R�oC, M�fr�1 9,

Missa de sexto mês
Elíze La Rosa Leonení

,I

A família Leonetti convida seus amigos para assis.
tirem à missa que mandarn rezar em sufrágio da
alma de sua querida ELIZA LA ROSA LEONETTI.
no dia 12, sexta-feira, às 7 horas. no altar de Nos-

l Ia Senhora de Lourdea, na Catedral Metropolitana.
Aos que ccmparecerem, antecipa SeU9 agradecimentos. 2 v. 1

Quer I Rapto
I

ousadovestir-se com

contôrto
elegância?

" esco lhc o .eu figurino.
Rua Tiradente 24

Estocolmo, 9, (8. LP.)
Um destacamento do exército
subterrâneo polonês raptou,
na cidade de Radom, na Polô
nia, da repartição alemã, dois
altos funcionários.

e

Procure a

ALFAIATARIA
MELLO Ia' disposiCão

da Gestapo
Estocolmo, 9 (S. LP.)

Destacamentos alemães, com
postos dos chamados "volun
tários orientais" estão sendo
usados na execução de caçadas
humanas nas minas de Varsó
via. Os poloneses que ainda
se ocultam entre os escombros;

-_IItII'.--.'--_·-_-_-·-;;.-;;.-;,-;;;;;;-.-;. 1 quando feitos prisioneiros, são
I postos á disposicão da Ges-·

It��o.
J

345 baixas
._-

Score do fOLE
Informa-nos a Comunidade

do FOLE quo o escore" do
mês de dezembrl) foi de 370.

ALVARO RAMOS
CIRURG IÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18 Londres, 9 (S, r. P.) As
perdas da Brigada Polonesa

,. - de Paraquedistas, na heróica

Comprar na CASA MISCE· luta de Arnhem foram de 345
LANEA é saber economizar.. soldados mortos, feridos e de

saparecidos,
ficou ferido A divisão do
Estocolmo, 9 (8. LP.) - A general Maczek

imprensa alemã revela que o

general Bor - Komorbwski, o 'Liege, 9 (8. T, P.) - Até o

heróico defensor de Varsóvia, dia 25 do mês de dezembro de
foi ferido devido ao desmoro- 1944, a divisão motorizada do
namento de um canal subter-I general polonês Maczek, fez,
râneo, durante a transferên- i na França, Bélgica e Holanda,
cia do Q. G, do Exército Sub- 9.500 prisioneiros de guerra,
terrâneo Polonês da Cidade I entre os quais 150 oficiais.
Velha para o edifício da Caixa IAlém disso, 1.400 alemães fo
Econômica Polonesa. - "O ram entregues, pelos polone
General BoI' - escreve o jor- ses, ao exército americano, fei
nal berlinense "Deutsche Al- tos prisioneiros de guerra, re

gemaine Zeitung" -- foi um cebendo das autoridades ame-

aliversário duro � astuto", l'ica,nas um recibo formal. .......I

f i.
-(
IAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Quarla .. 'eEra, 10 d. Janeiro ele t945 5

ALIANÇA DO, LAR (LTDA_)
Séde: Avenida Rio Branco n. 91 ••• 5.0 andar

RIO DE JANEIRO

Carta Patente n. 113.-Expedida pelo Tesouro Nacional
PLANO FEDEtiAL DO BR �SIl.

Resultado do sorteio realizado no dia 30 de Dezembro

de 1944, de conforrnldarle com o Decreto-Lei n-. 2.891,
de 20 de Dezembro de 1940, Da presença do sr. Fiscal Fe
deral e grande número de prestamistas e outras peSS08€,
na séde da Aliança do Lar Ltda., de acõrdo com as iDS

tições baixadas pelo referido Decreto-Lei.

Plano Especial· Premiado o n' 6.006 '

6006-Mi!har-Primeiro prêmio no valor de Cr.s 1O.0nO 0(1
006 - Centena - PreIT!Ío no valor de Cr $; l.000.00

Inversão - Premio DO valor de Cr.$ 3no,OO

Plano PopUlar • Premiado o n' 6.006

6006 -,Milhar-Primeíro Prêmio no valor de Cr.$ 5.000,00
006-Cenlena - Premio ne valor de Cr.$ 600,00

Inversão - Premio IH) valor de Cr s :lOO,OO

«Plano Alianca»
Série 2 número 5996 Cr$ 50.ú(\0,00
Milhar de qualquer série Cr$ 2.500,00
Centena c-s 600,00
Inversão do milhar Cr$ 200,00-
Inversão. da centena Cr$ 60,00

Ftrie 2 número 5996

\&ilhar de qualquer série
Centena
Inversão do milhar
Inversão da centena

VISTO: Nelson Noguelra
Eduardo !'. Lobo
O. Peçanha

Ultimo recurso

d!nd�!s�����. s.) - Es�
creve um ( -respondente do

"Daily Herald" de Londres, na
Itália. "A falta de aviões na

Itália, como nas outras fren-Ites, não só impediu que o ini

migo interceptasse os bombar
deiros aliados como o privou
das informações de reconhe
cimento aéreo. Para suprir es

ta deficiência os alemães cria
ram "escolas de espionagem"
atrás das linhas de frente pa
ra instruir homens sôbre o

Anodo como deverão infiltrar

�e nas linhas aliadas como re

fugiados do território ocupa
do alemão. A redobrada vigi
lância das sentinelas britâni
cas, encarregadas de verificar
a identidade dos refugiados, é
a resposta a estas táticas. Elas
demonstram que a suprema
cia aérea da RAF e seus alia!
dos, no teatro de .guerra íta
lianó força os alemães a Ian
cal' mão de métodos de reco-i
nhecímento fora de uso, que
até agora tem sido completa
mente inúteis para informar
Kesserling sôbre os movimen
tos do Marechal Alexander" -

onclue o correspondente.

" SOCIEDADE ANÔNIMA
A mais importante Companhia de Capitalização da América do Sul

Amortização de Dezembro de 1944.
No sorteio de amortização realizado no dia 30 de Dezembro .ie 1944 foram amor-

tizadas as seguintes combinações: •

QVO YDY BMO MGM QYB SSX
Todos os portadores dos títulos em vig6r, sorteados com estas combinações,

poderão receber imediatamente o capital garantido a que tÉlm direito.
Sede Social: - - RIO DE JANEIRO

ESCRITÓRIO para os Estados do Paraná e Santa 'Catarina: -- CURITIBA
Rua Barão do Rio Branco nr. 39

Inspetores e Agentes em todo o Brasil.

Fará campanha
enérgica
diretor geral de Educação e

Saúde, de acôrdo com o titu

lar da diretoria de Investiga
ções e Serviços Preventivos,
vai iniciar energica e rigorosa I
campanha contra os laborató
rios fraudulentos dêste Esta

do, afim de sanear o mercado

farmacêutico, zelando pela
saúde da população.

�\\\tSouq.9� Rua João Pinto, n. 25
� � �_ (Em frente ao Tesouro do Estado

�
.

f � Florianópolis
-

'r
- -

' Telefone 1448
nNn I uno PRTOLOGICnS SAHTA (ATARIHA

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

Serviço de tremsfusão de sangue. Vacinação anti-diftérico
(CRUPE) com pr6va de Schick.

Análille. químicas de: Farinhas, bebidas. café, mel. águas potd
veis e para usos industriais (fecularias, cervejaria.).

Eltames Anátomo.pato16gicos.
Diagn6stico precoce da gravidea.

Sôr-o-d iagn6stico.
Hematologia
Coprologia.

Bacteriologia
Au tovacinas .

Ultramicroscopia,
Ouímica sanquínea.
Análililes de urina.

-�
O •.L R_ O S·A

�UA DEODO�O,33
.

ftOl2lllNÓPOÚS
'

Regional de Desportos
EDITAL

Conselho

Aqfincia!l e Representaçõe. em Geral
MQtriz: Florian6poli.
Rua João Pinto. n, 5
Caixa Postal, 31
Filial: Crl.ciúma

Ruo Floriano Peixoto, ./n (Edif.
Pr6prio). Telegrama.: "PRIMUS"
Agentes nos principais munic!pioa

do E.todo

E outros t!lrêmioB m euo r e«, de acô r do com ,., Regu-
lameuvo aprovado pelo Mlnisw 'io d6. Fe z ends .

Rio,8 (A. N.) - O Departa-
mento Nacional de Portos e

ORS(o�RVAÇAO -- O próximo snrteio realizar-Re-á no : Navegação vai executar, no
dia 31 de Janeiro (4a .• teira}, às 1..1 horas, de coulor rn lda c o r r e n t e ano, importantes
de com u Dr:l;relo·Lei 2.891. obras de melhoramentos na .

Bahia na zona do rio Canguas-
.

Rio de J -melro, 30 de Dezembro dI> 1944 sú, cujas cheias têm causado

grandes estragos às popula
cões ríbeírínhas afetando gra
vemente a economia, o bem
estar e a fisionomia urbanís

tica das cidades de São Felíx

e Cachoeira. No momento,
aliás, verifica-se mais uma

inundação ali. Já foi aprova
do o projeto em que figuram
essas obras, visando natural
mente a proteção e defesa da

quelas cidades por meio de mu
ralhas e .díques contra a inva
são das águas.

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

Tipo liberal

as cheias

De ordem do senhor Mário Lacornbe, Presidente do Con
selho· Regional de Desportos do Estado de Saota Catarina, tor

no público que, nos termos da DELIBERAÇÃO n. 20.43, do

Conselho Nacional de Desportos, as federações, ligas e asso.

ciações (clubes) do Estado, para que possam funcionar no

corrente ano, deverão solicitar a êste Conselho. até o dia 31
de março próximo, o respectivo a Ivará de Iuncionarnento.

Outrossim, faço ciente aos que obtiveram ALVARA' no

ano de 1944, deverào, de acórdo com o item 4' daquela Deli

beração, renová-lo. afim- de que continuem no gôzo pleno de

seus direitos.
O não cumprimento dessa deliberação importa. além da

pena de suspensão temporária ou definitiva. a de multa de um

mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00), realizando-se a cobrança median

te guia de pagamento à repartição federal competente.
Tôdas as informações serão prestadas pela Secretaria des

te Conselho, à Rua João Pinto, 32, todos os dias úteis, das

10 às 11 horas e das 14 às 16 horas .

Secretaria do Conselho Reg onal de Desportos, em FIo.

rianópolis, 3 de janeiro de 1945.
FLAVIO FERRARI, Secretário. 3v- 2

,-----------------------------------------------------

Dois líderes
do .Maquis»
Rio, 9 (E.) ._ Procedentes

de Montevidéu chegaram a es

ta .capítal, o coronel André

Wavrin e o capitão Maurice

Raymond. O coronel Wavrin é

chefe do Estado Maior do ge
neral Koenig, o bravo coman

dante I
das Fôrças Francesas

do Interior que, á frente das

legiões de "maquis" teve deci

siva atuação na libertação da

França. Aqueles dois oficiais

franceses foram homenagea
dos, ante-ontem, pelo Comité

Franco-Uruguaio de Montevi

déu, que os recebeu em sessão
,

solene.

NOVOS e
.

USADOS
COMPRA e

VENDE
•

Idiemal por
tuguêa, e.pa.
nhol, francA.,
ingliil, etc.

Romance. Poesia, Religião. Aviação,
Matemática, Física, Química, Geo.
logia, Mineralogia, Engenharia ci

vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurqio.
Eletricidade;· Rádio, Máquinas, Mo
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri'
r.ultura, Veterinária. Contabilidade,

Dicionário.. etll, etc.

Artistas dum
casino do Rio
Fortaleza, 9 - Chegaram á

esta capital vários artistas de
um casino do Rio que se exi
biram a setecentos soldados
brasileiros. Os aludidos artis
tas dedicarão um "show" es

pecialmente aos soldados ame

ricanos aqui aquartelados.

Convidamos os senhores prestamístns coutem pllldos
UfI estejam com 08 seus títulns em dia, 8 virem à n'ISS'l

éde , para receberem seus prêmios, de acõrtto com o DOí<

1
8(\ Regulamento.

f'l, fARMACIA E-'S-P-E-R-A--N-Ç-A-
A SUA fARMACIA

I•• Co..eOtelro Mlfr., 4 e 5 - FONE l.iU
!atr.,•• dollÚCl1i.

»

»

)

» »

"VIRCiEM ESPECIALID'ADE"
CI A, WETZEL INDU81'RIAL-J()INVILLE (Marca regi�1.

recommeuda ...se para f.oopa fin� € r�upa commum.

Cr$ 25.000,00 - Tipo clássico
Cr$ 1.250,00 __ o l>

Cr$ 300,00 - »

Cr$ 100,00 •

Cr$ 30,00 -, "

.)

Contra

- PisCf\! Ft'dl" ral
--Diretor Te souretro
--Diretor Gerente

Prestigia o 6ovêroo • a.

"JaS8e8 armadas, - ..,. lIer',
.lIm "q.'nta. eoJulll.talllt, (L
U. li.).

CASA MISCELANEA dietri
buidora dos Rádios R. C. A,
Victor, Vávulas e Disco. - Rua
C. Mafra.9

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

° DOEXTE PóDE TER lII1WICO l'ARTTCUJ,AR

FLORIANóPOIJ I S
Largo São Sebastião --0-- Telefone: 1.153

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

Sob a direção clínica do

DU. DJAL:JlIA l\10ELL:JlIANN

Construção moderna e confortável. situada em apraztvet cbâcara com

esplêndida vista pas-a o ena.r.

Ex<'ele.nte local para cura ele repouso, Agua fria e quente

,'IoPAHF:I.H.Uf.E:'I'rO COi\IPLli]TO E MOI1C;JHNíSSIMO PARA 'rIlA'I',UmN'l'O

MEDICO, {'lItúRGICO bJ GíNECo:I,ÓGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
Luborntõi-íos parn os exames rte elucidação de diagnósticos.

Apartamentos de luxo com banheiro Cr$ 50,00 diário

Apartamentos de la classe Cr$ 30,00
Quartos de 2a classe Cr$ 20,00
Quartos com duas camas Cr$ 15,00 p/pessoa

SECÇAO ])E ]UA'rER.NIDAD]�

Partos com permanência de 10 dias em Apartamento de

1a classe, inclusive sala de operações, com parteira da
Casa de Saúde Cr$ 400,0,0.

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

Exijam o 8abüo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



curiosa a situavão em Budapeste
r.

lONDRES, 9 (U. P.) -_. ENQUANTO OS ALEMÃES AVANÇAM PELA MARGEM DO DANÚBIO, NA DIREÇÃO DE BUDAPES
TE, A MENOS DE 500 METROS DAlI, OS RUSSOS AVANÇAM PELA MARGEM OPOSTA, RUMO À BASE NAZISTA DE KO
MARNO, NA QUAL SE ENCONTRA A OrENSIVA INIMIGA. _ESSA CURIOSA SITUAÇÃO REVELADA PELOS úLTIMOS DES
PACHOS DA .FRENTE HúNGARA. ENQUANTO ISSO, NA PRóPRIA CAPITAL, OS RUSSOS ESTÃO lANÇANDO NOVOS RE.

FORÇOS À LUTA! TENTANDO LIQUIDAR, DE VEZ, A GUARNIÇÃO EIXISTA, ANTES QUE POSSA CHEGAR A BUDAPESTE
.

A COLUNA DE SOCORRO ALEM.Ã.
.

Recrudesceu a ação submarina

E'

Florianõpolis 10 de Janeiro de 1945

o

O preso Roosevelt e o «prirnier» Winston Churchill
fizeram, ontem, declaração conjunta, anunciando o súbito
recrudescimento da campanha submarina inimiga, que

- provocou, em dezembro último, o aumento de perdas
marítimas aliadas. O fato. diz a declaração, prova que a

guerra ainda se prolongará.
•

cmemo incendiou-se Uma notícia

Laboratório de Análises

varo

---------�----�--�.

I CASA
i Precisa se alugar uma, no

I centro da cidade, que te-

I
nha 3 óu mais quartos

Dãcese referências.

,

Informações nesta redação.

Bombas s6bre
os japoneses
Washington, 9 (U. P.) - O

Departamento da Guerra a�

nunciou que super�fortalezas
voadoras, vindos de Saipan
atacaram objetivos industriais
na principal ilha japonesa de
Honshu. Outras super-fortale
zas, estas com base na China,
atacaram a ilha Formosa. A
nota oficial não fornece por�
menores a respeito; mas a rá�
dio de Tóquio diz que foi bom
bardeada a área da própria
capital japonesa. Cêrca de 90
quadri-motores tomaram par
te na incursão que se realizou

I�s li };l9�':a,,$ de hojÇ) de Tóquio,

ROXY Hoje, 4a·feira às
19.30 horas.

Cololsol Programa .
.

l' Complemento Naoianal -- DFB
2' REVOLVERES E LAÇOS com
William Boyd (Hopolong Cossidy)
num For-weat cheio de aventuras

e emoções.
3' O FANTASMA DOS MARES com

Richard Dix num' filme cheio de
mi.terio. e terror.

Im-pr6prio até 14 onos

Pr��o. Cr$ 2,40 Ç!om imJlol�o

�

I

TEATRO
Ren1:lto Viana e sua Esco lu Dra

mática. cpreaerrturo rn, ontam no

Teatro Alvaro de COI v o.' h o , o be
líllsima peça Blok-ou't das Alma.,
de autoria do jovem e festejado
ator Ruy Viana. que agradou em

cheio o. selesta assistÉ,ncia que
acorreu ao nosso velho teatro .

Hoje continuando a auo ternpe-

Dr. Artur Perel-ra roda ...erá opreserrtodo a peça «Pé

d J
- Rapado». original de Arnaldo cs.

Ri�O, 10 (E.) - Os jorn.ais à protl�ta e enérgica ação dos O apao OI-
- imbra.

})�lbhcam telegrama do !le'Clf'e, bombelro�s, ch�m?,dos ao loc:al, Washington, 10 (U. P.) e Iveua In·"'-a""'-ú"'"'"g""'-�W'·�W'.�W';�W'_�"'·-"'�d
....

_..ã
....--...

�
....

--..,;-g
...

�
...

�
....

t-
....

;-
.....

;:;
.....

""";;;.?lz�nd? que �rrompeu vioãento 0. f?go nao atmg'l,� os prédios ,A emissora de Tóquio diz que Clíníca Geral de Adulto. }

liD'c:êndl? no omema do 3Jl�rabal-1 Vl�Lnhos. As chamas f�'l'am d�-lfOi repelida "a frota de inva- Doenças das crianças triz do Estreito
de de Pina, quando 0_mesmo se minadas quarenta e Cl'IlCO ,n:l- são" do golfo de Lingayen. Se- Laborat6�t�nic!:. Análise.

I
Com a presença de S. Exmo ,

0,·11con.trava. em tunção, repleto .n.ut.os depois, quando o. prédio I gundo um despacho da agên-
Revrne . Arcebispo Metropolitano,

Con.ult6rio: rua Felipe Sch- auteridodes civis e militares, dor
l1e trequentadores. Houve COI'� slnístrado ja estava quase com-

I
cia Transocean. datado de Tó- midt, 21 [altos da Casa Pa· se á. domingo próximo, pela manhã.

rerías. gritos, 'a�ro:pela.s, €sta- pletamente destruido e reduzi- quio os cem navios de guerra, ruíso], das la 30 á. 12 e da.

I
a solene sagração e inauguração �...,.

bele.cendo-se O. pamco entre. os do a cinzas. O o.perad, 01'., que que vinham bombardeando a
15 às 18 hs. da rnagestosa matriz do Estreito, ...,

1 Relidência: rua Vilic. de Ouro .

t d '

ass.Istelltes, pOlJS todos queriam traba haVi.,a no momento,_ ten- costa naquele ponto, começa- !
com o cornporecrrnen o e tocas

d
-

d
Preto. 64.

I as associações religiosas.San' ao mesmo tempo, receio- )t,an o evitar a propagaçao as ram a afastar-se na manhã Fone: 769 [manual I Ap6s o ato inaugural, IiBrá ofi.
SOS de serem envolvi�'O� pe-las chamas, re�e?eu várias queí- de ontem. O respectivo comu- :.- ...:: ciada pelo Revmo. Snr. D Jca-

cha:1lIas. O togo �eve ],111:C1O na maduras. Vários .frequelDtado.- nicado .japonês atribue a retí- quim Domingues de Oliveira, Ar-

cabine de pTO]eçaO e se propa- res -receberaan terimentos e to- rada aos contínuos ataques da cehispo, a santa missa, com ser-

,

'd
. A

OS
mão ao EvangeJo.

gou rapidamente, po;is O prédio l'a:m.socorra os na Assístêncía aviação nipônica sendo que os FRAC •

era velho e de madeira. Devido Pública. '

pilotos-suicidas intervieram em ANtMICOS
� _.,.,.. -. _.- _-;••--- _••••_ _••- -.,...'Y':- _ 01"....... larga escala contra os navios.

Clínicas A obra da CNE
Farmacêuti(o CiERClHO SILVA Rio, 9 (A. N.) - A C. N. E.,

(Chefe do Serviço de Laboratório da Assistência) além de abrir escolas primá-
rias em todo' o Brasil, dístri

Exumes de sangue, urina. fezes, escarro, puz e gualquer buiu cartilhas, taboadas, la-
outro necessário para esclarecimento de diagnóstico. pís e cadernos gratuitamente Aniquilada

Horário: até 8.30 hrs. e depois das 14 horas. aos alunos: 33.630, -cartilJ:;as, , PIJRDEU SE um par de
35.035 taboadas, 35.590 Iapís e Pans, 9 (U. P.) -_ O alto l D -

óculos

escu-,���-..����.���-���!�..;_�;��....����...�.�:���!�..!,,::��!.:::! 1�;·�1�Vi�����nao�r�:d�2N:���j.�����g�il!�!d� ��:�:�eap%�� 2:u����aie:�t�: r:ad;:�i��en;��.
VantagenS alema-s Outras vitimas nal. de Educação ofere?eu �a� Ite recenteI?ente estabelecid.a morro e a rua Esteves Júnior.

do desaslre terial escolar a 500 mI� cnan-

jPelos alema�s na margem OC1- SeI á gratificada a pessoa que

em BUdapeste Mi�mi, 9 (�. P.) - A P9:n ça�: no valor de 700 mil cru- dental do no Mosa, em Wan- os entregar na rua Bocaiuva

Amerícan Aírways anuncia zen os. sun. n , 1. 3 v.·l

Moscou, 9 (U. P.) :- As co- que entre as vítimas do ací
lunas blindadas alemãs con- dente ocorrido em Port Of

seguiram formar uma série de Spain na ilha de Trinidad com

salientes nas linhas russas ao o "cliper" da linha de Leopold
nordeste de Budapeste. Ao ville fig.uram alguma� pes
custo de baixas tremendas os soas residentes no Brasil. Mor
nazistas estão ainda lenta�en- reram as irmãs Judith Carol
te aanhando terreno na díre- e Patricia Emily de 4 e de 2

ção""da capital húngara. O as- anos, respecti�aJ?ente, f.ilhas
salto mais intenso realiza-se de Donald Wíllíarns, residen
numa estreita frente de am- te em Volta-Redonda, no Es
bos os lados da rodovia de ster- tado do Rio.

gorn a Budapeste, a menos de
30 kms. da capital. Outras Estabilizador e transformador
unidades inimigas investem na Vende-se um, de 1 kilo watt, na.

área de Btshber, 25 kms. a radação do J:o.lSTADO.

oéste de Buda;peste; e, além
disso, informa-se que os na�

zistas estão alargando o sa
liente a sul da área de Scher�

TOMEM

flnho Crelslta�1
"SILVEIRA"

Gr.nd. Tónico

forte resistência
Supremo Comamdo Aldado, 9

(U. P.) - Forte reststência,
que vai aumentando graulatí
namente, está sendo encontra
da, precisamente, a Iéste de
Rillet, informa o comunicado
ofíoíal.

CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

UECCOES DO

COURO CDRELUDO.
'{"QNICO,;C"PllAR.

';r�R' f.X-C��N·ÇtA

Em RelligenApresentar.
«deficit»
Washington, 9 (U. P.)

F··d Ainda hoje o presidente Roo-
OI varri a ISBvelt fará. remessa �o. Con�
Supr�l11O Com.an<1o Aliado, 9 gresso da leI orç�mentana re

(U. P.) - No Hanco meridi'Ü� Iferente ao ano .flsc�l de �946,
nal da saJienlt.e aLemã, Dbo-. a fixar-se em prlmelro de Julho
neurn, a 9 kms. a leste de

I
do corrente ano. Será este o 13°

'SainthHubel't, foi varrida, de� Iorçamento co�s�cutivo a apre�
pois ele Mr mudado de mãos' sentar um defICIt. ,

d'Lla.S vezes, IlliOS úlrtimos di,as. Washington, 9 (U. P.) _ O
._-..- __ , _... presidente Roosevelt enviou

DITZ Hoje. 4" feira, às hoje ao Congresso o projeto de
K 19,30 horas orçamento da União para o
Ida Lupino, John Garfield e Tamaz próximo ano fiscal, a se ini-

Mitchel em: '.' Ih
,.

A dQUANDO A NOITE CAI
ClaI em JU o prox1mo. es-

O que unte uma mulher apaixo- pesa total eleva�se � .

nada... O que faz um homem 83.760.000.000 de dQlares, dos
quando é instintivamente mco •.. quais 70 billhões correspon�o que OCorre quando gente aimp1efl dem a gastos de guerra. Em

Cae em suas garra.... .. 'd tForte! Emocionante! Vibrante! sua mensagem, o presI en e

Rigorosamente proibido para me- manifesta a crença de que a
nores (ltê 18 anal verba para a condução de
No

• prograt_:?a: guerra poderá eventualmente
Imagens D Amanha 76 .- DFB

ser reduzida, salvo se, em ju�Preço Cr$ 2.40 com Imposto. 'h d 1946 á AI h'n oe, eman a aIn-
da estiver em armas. Em tal
caso, a verba de guerra de 70
bilhões de dólares poderá su�
bir a 80 bilhões. O projeto de
referência destina também a
verba de 4.430.000 dólares pa-

Ira a "cooperação com as Re
públicas amerkanas", mais
um milhão, portanto, do que
a verba destinada ao mesmo

fim, no co�'rente a,nQ.

Comprar na CASA MISCE
LANEA é saber economizar ,.

SOFRE DE CA
TARRO E NÃO
OUVE BEM?

Supremo Comamdo Aliado, 9
(U. P.) - Nóssas ullidades p.e
lletl'al'am em Relliln:gen, que
fica a. 13 kms. a léste de Soo.r- _��)
gemünd, - é o que info·l'ma o

comunicado do S'upremo Cd:
mando AHa;do.

Na·5a ..

Rio (V. A.) - Segul1,do 110�

tíci.a. recebida 11:0 Ministério da
Guerra, o g.1;�l\IeNl.l Mário Arí
Pires acaba de assumir o· co

mando da 5á Região MUi,tar e

guarnição dos Estados do Pa
raná e Santa Catall'lna. Tansmi
Uu-Ihe Q oargo ·0 seu c.olega,
geneml Heitor Borges, que há
muito vinha ·e�e,rcelnd,o essa

importante comi,s,são. O ato re- r:
veSlti"LhSe d.e soLe,nidade.

-

J. COSTA MIELLMANN
(Engenheiro CivH)

Escritório Técnico de Engenharhí
Projetos, Orçamentos, Administraç30, Construção

Rua .Esteves Junior, 168. - Fone 733

FLORIANÓPOLIS
.

o aturdimento, provocado pelo
catarro, é muito incômodo e abor·
recido. As pessoas que não ouvem

bem, que sofrem de zumbidos nos

ouvidos e padecem de aturdimento
catarral, encontram pronto alivio
tomando PARMINT - o remédio
rcalmente eficaz no tratamento da
afccção catarral. Pela sua ação
tonificante, Parmint reduz a infla
maç:'\o do ouvido médio, causadora
do ·catarro. E uma vez eliminada a

inflamação, cessaul o� zillnbidos
nos ouvidos e a dor de cabeça, e

desaparecem gradualmente o aturdi
mento e a dificuldade de ouvir.
Parmint é obtido em qualquel' far
Jllácia ou drogaria.
Todos que sofrem de catarro,

aturdimento catarral e z(. 'Ibidos
nos ouvidos. farão bem expel-imen
tando Parmint.

\
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