
 Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I

I
i

,
. -\ di reção 0::0 se responsabiliza' 1

pejos conceitos emitidos DOS j

j1

Vende-se ótimo
prédio

Mafra por
com A. L .

o eStADo leJêia.'ei,a. t� ele Janeiro de t94$
_______;.;...,..;,...;............._.�____,_ �_�__�__�__� � � ......_.....,�� ......��""".w..��iIÍ·�.�,�

..

�!;-!,! ri' ,.,�

�no

III'ulso
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O t I t d·· �·d J -. TERRENO �:ndese um.

ra amen O a ser Ispen�a o ao apao Av. Mauro Ramos, ���inf5,��
. .

dí f d ·t· Chi hib
.

1
de frente por 40 dc fundos.Hot Sprmgs, 11 - Uma 1-. azer a guerra ou a mi Ir o I lC 1 u, que ocupana o 0-
p . C $ 12 000 00 I fvergência de opiniões surgiu

I
povo japonês com todos seus

Igar
do imperador, sem abolir reç�. r

E /. B' I

n °lr3-,
'

. . .

t t tít
. _ mbçoes, na rua; lUII10 ,umentre os delegados a Confe-I direitos, como membro do blo- comple amen e a cons ituiçao '

22rêncía Internacional do Instí- co das nações do Extremo ori-
I imperial japonesa de 1889. O v .

tuto das Relações do Pacífico,'] ente. O primeiro grupo, che-: grupo dos orientais, chefiados

�rLADE""/lnA,SÔbl'e a questão de "como tra- :fiado por alguns especialistas ;pelos indus e chineses, advo- UL K
tar o Japão no após guerra". dos países ocidentais, mostrOU-I gou "condições muito mais
Durante uma discussão de três se favorável ao desarmamento suaves para o Japão". O poIdias, os delegados de doze na- .mílitar e econômico do Japão Ivo japonês -- insistiram estes

I ções dividiam-se totalmente,
I
e ao estabelecimento de uma! delegados -_ deve gozar de

! quanto ao dilema de esmagar. regência colaboracionista, che-I igualdade econômica, política

lo Japão, economicamente, prí- i fiada possivelmente pelo prín- e cultural com todos os po-
vando-o de sua capacidade de cipe Konoye ou pelo principe .vos do Extremo Oriente. Rádio
----
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(ustódío Mà�hado e i I'fudosd] Machado

tiparticipam aos �eus parentes I
e amigos, que seu filho RU
BENS. contratou casamento

Icom a senhorita Rail Gon-
çalves Corrêa, de Duque de I

Coxias, Ej�a:e�ro.do Rio de

�Fpolis., 6/1' 45.
@I
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ESTADO
Diário Vespertino

i <emcstre

I I'rtmestre

i \lês

""ÚD1efO

ASSINATURAS
Na Capital:

Cr'
Cr$
Cr'
Cr$
Cr$

70,00
40,00
20,00

7,00
0,30

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

I'el. t022 - ex. postal 139

,\ núncros mediante contráto.
Rua João Pinto, 11. 25

(Em frente ao Tesouro do Estado

Florianópolis
Telefone 1448

SANTA (AlARIHA

Vende-se uma, elétri ca, de
1,20 x 1. 60, funcionamento per
feito. Ver e tratar no Bar S,
Pedro. 30v.28

)s originais, mesmo não publi
cados, não serão devolvidos.

Nesta r edação se

informa quem de.
seja comprar um aparêlho de

á

d io , se pos sivel, de marca

"Philips ".

na rua Consel heir o

300.000,00. Trat ir

Alves, Deodoro 35.

artigos assinados
Medina Farm, Narbal Alves de Souza

Farm. L. Ila CosIa Avíla M:áquinas
Exames Anátoma-patológico. Bacteriologia Vendem-se urgente um berie

'" Rei" Pedro co.�cord�ra' ou na- o
� i Di����_S�!��:;s����: do í1ro�id ....!. Autov-acinos. ficiador de arroz para ro a 15

tU li U, n! '

.

H�r::::�;���� Ul��S�I�;:::Zd��7��: ri ���;le�!ári��ra u�brí�:��a�aç��Londres, 11 (D. P.) - "Im- sentimento aos acôrdos �. nos
óleo I e outras máquinas paraportantes acontecímentos na: quais se inclui a criaçã.o de Serviço de transfusão de .ongue. Vacinação nnti-diftéricQ fins industriais, Informaçõessituação política da Jugosla- 'um Conselho de Regência - (CRUPE) com pr-óvo de Sch icle ,

d
-

V 9via estão sendo esperados an-I entre o Sr. Subasíc e o M.are-

I
Análí.... 'l químicos de: Farinhas. bebidas, café, mel, águas poté-

b'l Rnesat: drejaOçao.
.-

I veis e' pala usos
í nd u at.r io is (fecularias, cervejarias).

_.tes da nova conferência Roose-
I
chal Tito. Se o Rei Pedro con- Vende-se um, Phi-

velt-Churchíll e Stalin" - diz cordar, como aliás se espera, 11 • lips (holandês), de
O correspondente diplomático os membros do govêrno jugos-! !IIIII----.------�.' i)' f'ongresSO 6 válvulas para bateria de 6
do "Sunday Times". "Isso, po- lavo voltarão a Belg�'a_do e OS! (.,j U volts. Ver e tratar na rua Joãorérn - acrescenta o corres- acontecimentos seguirao en-

M.O'veis ,AlU'e'd·ICO PaUII"8ta ,Pinto> 29, sobrado, 6v.·6
pendente - só se dará se tão o curso normal. Se, entre- ,.., i ::B WI
'Chul'chill, antes da conterên- 'tanto, o Rei não estiver de S. T'aulo, 1 J (K) -- A fim de üasa e terrenoda, tiver tempo de se avistar 'acordo, negando-se a aceitar tcmprer, vender eu alugar I coruemorar o Ciillqllentenáriol

'V .�
com o Sr. Subasic, presidente :a regência, provavelmente se

só no Ida rundação (1<.l SO�iedacle:Ip Vende �e. uma propriedade
do govêrno unido iugoslavo". dará a renúncia de Subasic 11.::\JecllCJna .e ('JrJlI',gra de Sao,paramoradla, narua José Men-
Diz o mesmo jornal. "O Rei e surgirá na Jugoslávia uma I ft SERVIDOR" Paulo, 1 <.',ÜiZ:J;J'-"<'-él de 1 a 7 de l de!', 58 Tratar com o pro pr ie-
Pedro ainda não foi tormal-. complicação séria, idêntica à N A !WCll'ÇO próximo o Segundo C011- tário Manoel Rosa Alves, en-
mente solicitado a dar seu con- ida situação política polonesa". ! gl'CSS') :\'Iéc1ie:f) Paulista. O ce1'- ferme iro do Abrigo de Menores

[o maior organização no

I tame, que está despertando 5 v. 5

E "-t R d t gênero nesto capital)
Splrl a e eu or grande illl{\rê��.;e nos mpijus

F I II A ( Rua João Pinto, 4. cienr.Iric-os elo país, conta (I i PERDEU SE um par de

I
Fone 775. I apóío dos "1'S. I nt.erventoros I

-

ócu los escu-
la. e 2a. CONVOCAÇÃO i F'etleruís. (los SI·S. Prefeito::> r o s no trajeto da r us Pre s irlen te

São convidados os Senhores Sócios a. comparecerem

I ':Vfunidpai" (:' do todas as so.-ie- Coutinho entre a descida do
;3 Assembléia Geral que reolí:zor-se-á no dio 14,do cor Prefira uma parte de seul dades médicas do País. Tam-! morro e a rua Esteves Júnior,
rente, domingo, às 3 horas do tarde, em suo sede. n� i trôco em "Selos Pró Doente I bém a. Sociedade de Ottalmolo- Será gr atif

í

cada a pessoa queAvenida Mauro Ramos nO 242, a fim de se proceder .a Pobre do Hospital de Carida·. gia, desejando colaborar com a os e r.t r eg ar na rua Bocs i uva
eleição e posse do nova diretoria, que dirigirá os desb- 11e". e estará contribu.indo para! Soeiedacle de Medicina e Cil'Ul'-" 1. 3 v .. 3
nos desta Sociedade no período de 1945-1946. que êle tome mais um pouco· gia, promove1'á um Co!ngresso

Florianópolis, 10 de Janeiro de 1945.
• de leite, tenha melhores medi- I! de Espedalietas. VENDEM-SEA DIRETORIA eamentos, mais confôrto no

4 v .. 311eito de sofrimento, etc. et.c ••. Protetores, pari.' I CASP,S: na ruo Uruguái, diversas

�-i---I-----·-··-----···-----d- .--------, I
(Campaha de Humanidade OS olhos I pequenas, ccrn renda mensal de

�,··I"t er conheCia �n os os segredos í ,lo Hospital de Caridade). Londrps" n (B. N. K) - Mj-14���o�::rF:l�·��Os��;:.�i���i�o:; Cr$- tu II 111a1'es de arabes no desci"to do no.coo.OO.
.

ROlHA, 11 (U P.) -- No próximo julgamento do ex-minis-: I I Oriente 2Ilédio usam agora os No Estreito, por eI$ 2500000.
trn da Guerra it3JHa.no, general lloaHa, seirá revelado co111ü os Quer vestir-se cem

t protetores tra,nSFarentes de Em Coqueiros, por Cr$ 12.000,00.
d 1

- '-1' 1
.

'd' f· . conto· rto ..

t ri 1 1 1 Trotar com A L. Alves na ruasegre os C as llaçoes UD.l( as, lHe USI ve seus co 19O5, oram pos-; I i aceta o IlC ce n o.se (oe que se Deodoro 35.'
,

te.).s
à

diJSPOS.iÇãO
{le H.itler. Será

deln.onstradO por fotogr.afias· e e!egância? I <lba

... stece.l'al.ll a

..nteriorm.ente as,
Na Tua

preSi.dente
Coutinho Cr$

(]lLC, em qmlisi toda.s as embaixadas de Roma, Mussolini tLnha
Procure a 'tropas hritânicas do Oitavo e 45.000,00.

('"piões que fizeTam, com cera, o molde das chaves dos respec- Décimo J;Jxércitos. Centenas de No Bnlneorio Cr$ 60.000,00.
,livos edifídos. Fundonários fasdstas entravam nas embaixa- "lFftlRTft.RI n : milhares clésses protetores fo-: '·J}rrLRERl:S li E XIXUr I:<:"I"
daiS, durante .a noite, retiravam todos ?s documentos. recem.. J.I J.I N ,-I n 1'11m falJrieados na Grã-�r�ta� I .:Ul.lUIf'\res :t"ortes e (·()t·ujoSlli'ichegados, e fotografando-a.s, horas ll1alS taa'de, devolVIam os uha para serem usados ol'1gll1a- qUl� alH'eudmn au('josumellte
ül'i.ginais. Será deUlo11strado nesse julgamen.to que elll um a'l1O

I MELLO riame,nte pelos soldados e mem- lle)Oí' bl'eles mOJl1ento:-; tlf'
J 8.000 fotografias foram envÍ<1C!.as pelo serviço de espi'Úlu:agem bros da defesa passiva antí-:aé- amor _ ])omiu!!'ü _ I{ih ('
ale.mão, o qual, por seu turno, ofereceu a HiUeT apenas os mais

8 escolho o .eu figurino. rea contra os gases venenosos., Roxy.
-

inlporta111teS.
Rua Tiradante 24

No Ol'h'nte lVlécLio êles d. e�non.�-I �.,...-....... -',-
- ..

V'..- ........,.J'_......__......�w.·........-........-_...-..·J'......·._..� .
traram as suas excepCIOnaIS Comprar na CASA MISCE·

� COMPANIDr.l "Afl.ANÇA DA BAlAn? , I qualidades, protegendo os olhos LANEA é saber ec��o":'izar,.
�; '1 -

�, ,Rubi roseo ! contra a areia, a ):.loeira, as

�; Fundada em 1870 - Séde: B A I A' I I moscas e o brilho ofuscante do DESPERTE I BILIS
t INCl<;NIHOS r TttA�sJ>nR'rl!�S � Perdeu se uma peira de anel i sol, não só entre os soldados DO SEU flGIDO�� ;: de contador. rúbi róseo, quadra I como entre os C'ÍvÍs. Os insrtru-i C1frM do balanço de 1943:

it; C�(j,Jital e re�e)'"a8 , . . " Cl':l! 7'.617.G:35,30 da, no trajado da Liv-roria Xavier. lllen.tos de q ue se trata são pa1'- E SanaB 11& callla Disposta pra JaIII

�'Fl.esponsahiild.ades . " .. ,.... . . . .. Cr$ 5.978.4G1,75õ,97 ,00 edifício dos Correios. Será bem I ticularme:11Ite valiosos no S-Emti- Seu fígado de",!!! produzir diariamet*� R{:C'eltll. .. ' . .. Cr$ 84.6J.6.216,!h I gratificada a 12es60a que a achou. do de Ímped ir que as crianças um litro de bílis. Se � bílis não cone li-� Ativo Cr$ 129.920.0G(\,Dél e a entreqo.r no Confeitaria Chi-I'
L , •. "

' '.,

vremente,os alimemo5nãosãodigeridOl$� Sinistros pago� n()1! últlnW$ la anos . . . . . . . . . Cr$ 8(1.629.898,90 quinho. 3v-2 8.l'abes sejanl atacadas pelas I e apodrecem. Os gase.! meham ó'estôma-�� Responsabllida-des •. Cr$ 76.736.401.306,20 J afecções o('ulares l1la.is C'OllllHlS
b" d V- .....", go. 50 revem li pnsão e ventre. """

�.. 1111
O desE'l'to. A .. B. X. Plastics

sente-se abatido!!! como queenvenenado.J.llRET(,rtES: -- Dr. FIUIl1Uc ""J11n J'retre d.. CarTpJj)O. Dr. II'nncaro Ltcl. ", fiwma británÍ('a (lue se

At
- 1 Tudo é amargo e a vida é um martÍn..

�\.'
de 8A e AlllSio Ma!"oITll.

ençao .

.

associou do modo ma.is saliente'Ç agênclan e eub-agênc1a.8 e� fI�\) o terrlt-órlo n&C1onal. ._ 81.1curlllÚ no Urna simples e\'acuação não tocará.

) UruguAI. R!!IrUI1Idoree de n.rlu lJ./i.' o;I1'lDClpall cidade. d.a 4lllérlCl\, J!:UTOPI. /('10 desenvolv-itnento e à 11lanu- causa. Neste caso, as Pílulas Cartel' sã.

I. • África. Compra e venda seu imo- fatura dos ntenci.onados p,rote- extraordinariamemeeficaz=Fazerncor-

� (�:" "fPO'" (.AoGB·EoNTIl&I!lMC·l'f�{.•,O�]ARNuaÓPFOeLliIpSe Schmtdt, Il. 3'
vel, mas faç.a-o CO?d1.vadn. tores, julga haver sido eriado rercs:;elitl'°ddebsilisevocêsente-seddD-"j'

. .aI" "'.. tagem, por mterrne 10 a no Oriente-Médio urn Ílnpor- posto p.lra tu·o. �osuaVC5e,contu �
t Caha Postal n. ii - Telefone 1.0S.1 - End. Telegr. "AI,IANÇA" f' A L ALVES especiaJmcntcindicadasparafaz('rabiln

� SUB-AG.ENeIAS EM I·AGUNTA, TUBARÃO, ITA,TAí, BLUME lrma.. ta.:n.tp merc:ado pa,r,a, o a,pós-. .•.

R D d 3
-

corrn livremente. Peça as raulas Carrer.
NAU, BRUSQUE. LAGES E RIO DO SUL ua eo orO,:l· I guerra com l'ep'eTcussões 'lO

II N30 aceire outro proJutl). Preço: Cf. � 3,00.
� _ próprio lDxt.remo Oriente.

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

r ':',A CAr',�At.��

Centro

xnelhorea fábricas. FI. Coso "A CAPITAL" chamo a atróuç(lo dos
visito -antea de efetuarem BUOS compl'r.l!8. MATRIZ

..

em

Fahricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sorti:nento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos. algo,jões, mOl tns e aviamentos

pO.ra alfaÍ':l.tes, que recebe diretamente das
Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
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VínA �;OCIAL I!É��:A�!l������:I��.��;���o�Jr����?O����:.��I����o�!Jl��
DOS, 10 - (De Ralph S�la- O almirante Ingram expres- já tiveram no Brasil" .

_________ ,zar, corresponde�te da United sou mais: "Quando saí do Bra- Declarou que a devolução
I Press) - O almirante Jonas sil, as relações entre nossos da base de Tijipió ao Brasil,

quino, Secretari? do Int�rior e Jus H. Ingram, comandante em países haviam alcançado o recentemente, ocasionou uma
tlça; d,,; senhormha DIV?, Gar;na chefe da esquadra norte-ame- mais elevado gráu de desen- reação favorável em todo esseLobo d Eça e do sr. Osnl da Ga·.

d tlâ tí f I d' , ,..

ma Lobo d'Eça, concessionário da i ncana O A an .lCO, .

a an o

'IvolVlmento.
Isso tem grande pais, evidenciando que os Es-

Cio. Fôrça e Lua de Canoinhas.l numa roda de J?rnalls.tas a sígnífícação po campo econô-] tados Unidos cumprirão sua
o seu ,sepultamento reah:ll��-�e I bordo do seu n.avIO capitanea, [rmco, no apos guerra. As fôr-Ipromessa de devolver todas as

ont�m as 16 horas no. Cerru.têrío

I teve frases elogiosas para o eS-1 ças armadas norte-americanas bases no após-guerra.da irmandade dos POS,59
. ltôrco bélico do Brasil assim -::============================�.o (tO Estado» apresenta serrtidos ' 'I_---------------

pezornes à família enlutada como para o tratamento que

II�,�"""",---�� este país deu ás fôrças norte-

Sob O fogo da americanas. "Desde que o Bra- i

síl entrou na guerra - disse

artl"lhart-a - prestou o maior auxilio pos-
* sivel com o fornecimento de

Prof. Celmira Santiina Borba .

Purís, 11 (LJ. J'.) -: .As loea-'matérias primas. Pôs bases á.
l!ldades de Walyue, ::-;pmeux e! disposicão de nossas fôrças.
Wairnerauval, a uns cinco C]lli-! aéreas e navais. Muitos de seus
lúmet.ros ao sul de Stu.velot, homens foram treinado sob a

próxí mo do río �'a]J:l, e,
si i :"0- direção de oficiais

norte-ame-I�'ram quase todo () (11a debaixo I ricanos. Cedo enviou para o
do fogo da artilharia. A? �>air' campo da luta uma fôrça ex
da ta.rde os elementos de ínran- pedicionária e uma unidade

1'-'tarla assaltaram e o.euparam de aviação, que combatem na i
as duas últ,i:mas 10('ahc1aides. I Itália. Não tenho palavras I
PORTARIA N, 1, DE 4/1/45 I

bastante expressivas para

agra-j Emprega-se com vantage mpa-decer o modo pelo qual a gen-
'

�. ra comb.uer as irregularidade"Fazem anos bojes O Delegado Regional do Min ía- 'te brasileira trata nosso pes-, e�,," (jtlS Ílmçi'ieA pertódlcas dfl� se-a exma. sra. Otilia Pírccueuoc tério do Trabulho, Indústria e cs. I soal destacado no Brasil. Isso,' �Blum, virtuosa espôso do dz-. Hei' d C

"''-, ,�,' ',<J r.heras. ,É c�)mante e regulador
tor Blum, Diretor Geral 'do Depar- n:ércío, no Estado � �a�tc: ata- I consolidou as relações entre o 1 AVO '�,/,�.-,r:-,,; dessas Iu nç, oes.
tomento das Municipalidades; rma,_no uso, das a'f'lb':lçoes que 'Brasil e os Estados Unidos. '\1 �l

lhe soo confer das em vírt i.d e das -1i�<.� FLUXO-SEDATINA, pela "UA
o ar, Orlando Heusi da Silva.

leis e regulamentos em vigor. Fede-se revelar agora que O!

��,-.:s;;.:i"'!��'�',I.,�",,�'ê:'" com. provaria eficácia, é muito re-oficial da nossa marinha rnez- Brasil colocou á nossa disposi-] �.' """, ;:'
cante; RESOLVE: -

di t '1>,'r, � C/"" ceitada. Deve ser usada com
a exma. sro . Nilza Nunes Li· cão seus avioes iariamen e I lr,'\:�'I/ e:." �.

I
.,

-

d t Ih ,'\.,: '

" cOOllanç>1.nhares, espôsa do sr, Idelfonso Li· 1esignar c Bonco 'Indústria e Co- para 0I)eraçoes e pa ru a no I
"

� FLUXO St:'D TINA-

I ft�' � .,/1/,,- ,l� A : encontra-senhares, alto funcionário do Depor mércio de Santa Cetarina S.A Atlântico Sul. As bases bra- , .y.
tomento dos Correios e Telegrafas;

I
(Matri:ll e Filiais), pura re colb.e r o sileiras contribuiram decidida-I" f H "lMAE em toda parte.

o sr. Manoel Alexandre da Sit Imposto Sindical, devido por t.od os
t

'

ito das cain-veira; os empregadores, empregados agen.
men e para o eXI.. ������������������������������

o sr. Alvaro Rodrigues SoarelJ; ces ou trabalhadores autônomos e panhas norte-amerícanas na
a exma. sra. Corália Alves Soa· profissionais liberais. de co�formi:! Africa, na Sicília e na. Itália. Ares; �ade, com. o d:,posto no ,artlgo 586 Em determinado tempo, toda
Cl gentil srita, Alice Pereira; :la Corisoridcçd o das Lei'; d.o 'I'ro- I r, nossa frota do Atlântico es- I
a srita. Albertina Régis! bolho. devendo. para c on heci rnento

í

�__ • �. - - -

"" �,
•

TA'
a exma. Ira. Izaura Veiga de dos interessados, ter ampla publi.: ::::.::.:.:..::_----�_w�ú.:u"' ..�

..";.;.. Supremo Q. G. Ahado, 10 (l,. P.) - As forças alIadas do
Farias, mui digna diretora do G, cidade. por meio, de Edital, que ! saliente dlliS Ardenas c.ontinuaranl a fazer prog�essos em alguns
E, Padre Anchieta, desta Capital. ,_erá publicado no O;g�O Oficial do I ft 1.\111 Rfl º fi..11'fll0S setores do flanco norte, notadamente a sul de Duchamos, o11d,e

.. �:�i��l ee ndo: I:�;�r��sr.Jornals desta • aIA r Ii II'!I. U 111 a I'h, a fôrça blill1!tlada i,nimiga foi elbfré<llItada pela nossa arrtílhlarja.WisJtas:
Registre.se e pub.ique se CIRURGIÃO·DENTISTA As operações vêm s8'nd.o prejudicadas pela neve profunda. Em

i Agradecendo a nota que demos
Florianópolis, 4 de janeiro de tOl'llJO üe Marcoul',t, cOIntinúa, O trabalho de limne,sa e a aldielia, . de 8UCl chegada a esta capital, " V· M' I 18

.P

deu'nos o prazer de sua visita, 1915. r.Uõ ftor tme es, I 6e Seille, no sul, foi c;a,pturac1a e unidades aliradas estão, agora,
mantendo agradavel palestra, o

ERNANI DE OLIVEIRA
Hfrleme.tA',lldo diretamente sôbre Laroehe.

nosso di.tinto conterr&neo. farmCl Delegado Regional _ -----.

côutico Renata Melo. '" )IFLHERES OE XIX(�rE::\f" I

dl"a A"ADEMI" DE "OMmRCIO 011 s. "ar aBINA* (;)J l"lIúlfE P_tUA AS :lJF-li O sai�to do u ti li n n lIlI 11
'laJanteu EI S D' R"t

J.
I,jI tE,' -

, omlllg'o - I Z

NOTA OFICIALPalsojeiros chegados dia, 9, pe-
la avião «Cruzeiro do Sul»). e Roxy. St. Alfredf', Aba�e

Procedente do Rio de Janeiro:
Olní Ortiga e Hagop Azarian.

Procedente de São Paulo: Jacoh
Boqboid, Soraia DClUX Boabaid,
Jorge Joaquim Boabaid e Herrni
nio Boabaid.

ANIVERSARJOf.ol

Ondir Macuco

Alivia as Cólicas Uterinas

Festeja hoje a passagem do 9'
aniversário de nascimento o me'

nino Oridir , filhinho do nosso pre
sado conterrâneo SJ;. Valdir da Luz
Macuco, dedicCldo Coletor Estudai
de São José e de sua exma. espô
la Ondina Macuco. Pelo auspiciC'·
80 acontecimento, os pais oferece
rão em sua residência uma festi
nha cos amiguinhos do aniversa
riante, que o lião em grande nú-

,

FilHA' MAE I AVO I
-

mero.

Todas cíe ve o- usar a
Pegistra a data de hoje o trans'

cur-so do natalício da gentil senho
rinha Celmira Santanta Borba. prl
fessora do G. E. Lauro Müller,
delito Capital.

'"

Snra. Valaú Grisard VIEIRA;
EVITARA DORES

(OU REGULADOR
A MULHERFa:ll anos hoje a exma. sen hor-a

G16ria Schutel Grisard, dignissi
ma esoôsa do sr , Valdír Grâsord,
nOiSO 'brilhante confrade.

'"

prejudicaneve

O Diretor da Academia de Comercio de Santa CatarinaOispersadas JS. vida dê.te santo terá sido pa·
ra seus coevos menos b"m funda- comunica aos interessados que, de acordo com a Portaria Mi-

�arQ O norte dJS na fé um enigma insolúvel. nisteríaI o. 492 de 9 de dezembro de 1944 já se acham abertas
Pa:rís,11 (U. P.) As f(n-IEste in;Jlês tinha tudo qUl',·,toum as inscrições ao CONCURSO DE HABILITAÇÃO ao 1 ano do

�'as do C8'lleral PWt>tOill prüssc· COlação humano pode desejar:
• (",

'I 't além de "ma educação esmeradQ, CURSO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASgni,ra.lll em seu en o avanco�

Bt' recebeI a dos pois uma enorme devendo ser encerfé.das no proximo dia 16, às 20 horas.
ao norte e oeste de as o"'ne f D" dE'

.

.

b , ortuna; aVI, rel a SCOCla, ou- Nos termos do edital que vem sendQ publicado esse con.Faleceu ante-ontem nesta copio onde foj observado UUl l'egllnen vindo das aptidões do jovem AI-. , "
,

tal em sua residência na rua Ar', 1
-

1'.' l' >

�

t. fedo chamou.o para sua côrte E! curso, constara de provas escntas e orblS de Portugues, Fran-
LO a emao (n li( 11 �se em qua 101

r •
, , • G

--

B'l ' . .

tista Bitenconrt, n, 8, a exma.
1 O 1

-

I P 'tt' nomeou-o para o cargo cubiçado' ces ou Ingles, eogratta do laSl e Hlstona do BrasIl, teodo
d AI l'drl'na Damasl'o da ("'o unas. l:; ean 10es (e a Ou

d d d l'
.

I f 'd 'd bl' d D'" OI" 1 d U
,-ara.. exa. .

.

A), '1 I
e governa ar o pa 0<;10 rea. O re ef! a programa SI o pu Ica o no lano lC1a a nlaoGama Lobo d'EçCl, viuva do nosso aJn'll'am fogo so Jl'e as co Ullas

I Mas, A If-edo via os perigos que d "O d b d 1944
'

saudoso conterrâneo sr. Vasco da 1
-

I f 1 1
e..) e novem ro e .

da emas, rompeDc o suas 01'111a-, ameaçavam �uCl a ma : reso�ve.u São ()adições para esse concurso, ter o candidato. con-Gama Lobo d'Eça e genitora a. cões e dispersando-as para o, abandonar tudo para CUidar. um-

exma. ara Irene da Gama Lobo •

I
comente, do que era de Deus. duido, de acordo com o referido edital, o curso Ginasial,

d'E • d d I d A norte.ça, esposa o sr. r. vo e •

�

Entrou para a ordem de Cister. Curso Complementar ou ser portador da licença classica.

S I d E d··
... I no convento de Rietval, onde edi· A secretaria do referido estabelecimento, prestará, àsMonumentos ao o da o xpe IClonarUl I��o�ir�u���osa��:da:.s��toexe;:v�l� informações necessarias diariamente, das 17 às 18 horas.

PORTO ALEGRE, 10 (A. N.) - Na sua oraç,ilo de 1° .de os manjes d.e �eve9by a reclamá I ' .

d d b -I· hj3Jneiro, O arcebispo D. João Beckei' sugeriu que em cada úaJli- lo pal'a a dlg:lldade de ?bade da,' O sol a o rasl elro estran ou a neve, • oA ••

1 t ql ela comunldade rehglOsa. Pou-
" tal brasilp-Il'a tosse erigi]( o um ll10nltmenlto pa'ra perpe naI' uma .

t d s i mãos de há-
homen.agem ao Soldado Expedici onário Brasileiro. A Liga de, ��t:��s cl��fi��o d�sRi:tva I Ei:lleram! Com os Brasileiros na Itá- 'cimento do fenômeno atmos
Defe'sa Naüi.onal em tele.gl'ama fe li ditOU o arcebispo mBtrüpoli-1 valer seus direitos, elegendo o, por I lia, (U. P.) - O soldado AI- férico sabem, no entanto, que
fano eu dailldo seu aplauso pela patriótioa idéi,a, ao mesmo tem- seu t'-;lrno. a�)Qde do conve�t.o em I berico Guimarães, de São Pau- isso é mais "um osso a roer",

.

1 A. • • que bnha feito os votos rellglOsoe. 1 t 24 d'd d
. ,

1 t
. -

1 d{la que !lNliu ao l1nffire pre ado Cllle fosse o 111lCladol' em Porto o antigo governador do palácio ta' can a f�nos e;. a 'de e la Analb � a em

h
posIçoes e eva a� .

. ·Ue:gTe .(,10 DlOYime'n!to de,stinado a promover a e.mção do mesmo real sebia gOl ernar: maia de tre· em 8: seu
.

avor a iIqm aç�o I .el'lco c e&,ou com, os prl-
1110illUllleuto. Surge. assim, uma Í'niciativa destinada a Ü'i> ca- lientos religiosos viviam na mais de dOIS naZIstas e sua atuaçao melros contmgentes a frente
ráter naeionaJ visando consagrar o feito dos primeiros s.olda- perfeita harmonia, se�t.indo'Be co" quando sua companhia captu- ,-

. . fI'
'

, n\O uma grande famlha em que.- 130 1 � 1 t 'a'pI' de combate. Agora Ja nao po-nos hl'asilell'OS qrue oram Ul�r ua l<.Juropa
..

b Ih 1 t
! IOU ,a ema.es em u a I -

d d d d '. • '.

'um tra a avo pe os ou l'OS, e em
d P .t t

-

t. t m is e escon e1' a sau a e que
que cada um era servido pelos ou· a. OI an O, nao se 1 a a a

I t d d f'.

. d b' h . f ' em e sua esposa e e um 1-
tros. Que Cl um tal supenor fos- e um Ison o em 1e regas Ih' h d'

.

e
se:n oferecidos bis�ados, não ad com os "super-Homens" do sr. m? e S�lS meses que VIV_

mua. Mas, a humIldade do gran I Sekickelgruber mas é indis- na VIla Smça, em Barra do
de su�erior resistia a todas as I cutivel que "e�tl'anhou" a ne- Pirai, Esta�o .do Rio. Entre as
tentavlvas de ser arrastado para

I'
. tropas brasIlelras chegadas re

o esplendor de uma sé episcopal. ve. Ele e um entre os mllha-
A morte encontrou o pobre como res de soldados brasileiros que ,centemente à Itália se encon
�inh.a vivido d�3de que renuncia:-a I pela primeira vez tomou a ne- tra Emiliano Ronorio Cardo-
as nquezas delxadas por seus pa.s. -

d
.

f h d'Foi e 1166 que entrou na glória ve nas maos e a elXOU un- ,so, que c egou com um pe 1-

etern:
.

dir-se e escorrer entre seus de- IdO de sua família: "Leve isso
------.---- ..----- dos. Todos aqueles que pela de vencida, o mais ràpidamen-

Secretário Reuniu-se o primeira vez tomaram conhe- ,te possível".

A

.--------.�--1

govêrno filipino
Para o esforço da guerra dos EE.UU. in��'���;�� l�u�U� ��'anso�:� Avisamos a todos os interessados, SOCIOS ou não.

Washington, 10 íU. P.) - Mais um milhão e fiOO mil P€S-I �if�ndiu, diz 9,ue O govêrno fi-
que se acho aberto até o dia 15 do corrente a inscrição

i'oa's serão mobilizadas prura o esfôrço de guerra. dos Estados llpmo se reUnIU as 10 horas da
para o CURSO DE PRINCI PLANTES, o cargo do prof.

Unidos 110 primeiro semestre de 45, Em dec1araçõerS feitaH à ma�hã �e hoie, a-fim-de dis- Cascaes.
Câmara dos Repres'enta.ntes, o snlH;eeJ:etário da Guerra, sr. cu!u' a srtuaçao res�ltante da Os alunos matriculados no ano anterior devem
Pattersnll, acrescentou que 900 mil homens serão destinarIos �çao dos norte-amencanos na renovar sua inscriçã.o.
'lI.."l arma.s e 700 mil à prO(hlção béli0a e iontras atividades. Ilha de LUZOl1.

*

}�alecjmentos :

Liga O�erária
AssernbIé a

Florianópolis
Geral

de
De acôrdo com os E,totutos desta sociedade, con

voco os socios quites para a Assembléia Geral, que se

realizará no próximo domingo, 14 do corrente, às 10
horas da manhã. com o objetiv:> de elegeI' os novc&

I diretores para o período administrativo de fevereiro
, 'dêste ano a igual mê3 do ano de 1946,

Fpolis, 10 de jo:t}eiro de 1945.
OSVALDO SILVEIRA 1",

INSTITUTO BRASIL-tiST 4DOS UNIDOS
AULAS DE INGLÊS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ISTADO;"" Sexla-feira. 12 de 'anelro cae 1945

Rio, 11 (A. N.) -- Durante

o ano findo, 3 mil pessoas vi- Washington, 10 (U. P.)

sitaram "A Casa Ruy Barbo-
Referindo-se à próxima con

sa" para ver o precioso patrí-
ferência das Nacões Unidas e

rnônio constituído pela Biblio-
Associadas d� América, co:r:vo-

teca e arquivo do ilustre bra- cada pelo M�XICO, disse hoje o

sileiro, adquiridos pelo Estado, �hanceler Ste�tínius: "Ainda

b b' t
. 1'€ cedo para mformar a data

;\\10' CO:-';'1'I�U,UC �O AVAl

,.
- , .

em como. os onje os que per- t I I d .
.-.,

j

"" ,I •.

"

• A
� -" cmçuo de Futebol Arget;tmo �e I A Metalúrgicà Fi scelenze Itenceram

áquele inesquecível
exa a e oca a reuruao ,

:\3Jdl. 'l seguro zaguen-o direlto saqrtou � SI', Barto�ome Mocíos I '

(I.
• atrício ue tanto honro a

que tão br ilhuu.tcrueu!c def'cndeu o para arbltrar as parbdas do Cam, I Ofereceu-nos um ,(Almanaque p , q I U
_

,,. .'''.' .' '''' ,( ,'. ..'_I
peonato Sulomencano de Futebóll E ti" sua. ter�'a e a sua gente. Nao

",JUdln ,17.l11I,!_(nI 'u. Jl,ltclldn o I]
.

em Santiago do Chile. A delego
sport v» díminuíu com o correr do tem- "'nrLH]�H};S I)]� �1�(nYK}r"

tujo til: campcao, voltará, novatnen- ção argentina partirá na pr6�imh I Acabamos �a rece_her u.m exaro-

po, O interêsse pelo verdadeiro . Estu � ii história de mílhôos

te, a rhs.pl�
..

la]' 0. campeonato amado- semana para a capltal do Ch íle . I
pIar da Edrçdo 194344. ao Alma·

d
' .

...

,',. '." .

naque Esportivo Otyrrvp ic us , a po
museu e memoria que nos dr, IJlltI!wres iln mundo lnt..'i-r:_0 l

1 :sto deste amo pelo clube do S'I'.
_"

pular publicação .sportiva editada lembra o grande jurista bra- e também ]HH11' SPl' II sua h ístó-

Cr-Ise Hmuos. fraco o arbitro deSignado pelo por «Publicidade Sem Rival", de síleíro. rill n (I rn i II 12: () _ Bit:!. él

Parahcns. pOIS. ao Aval por ter Urugu15í s. P�u�o. Esse utb,íssimo Alma� .� Hoxr•

..nnsr-rvarlo em seu seio um dos M ' 'd' *1 U P O N b I que .01 oferecIdo a nossa redaçao RepUblicanos
..

, . .' I,
o n eVI � U,! :

• -

sr., o e.
pela "M"talúrgica F'roco.lc.nan" a

.l!.l':mdes valores rio peból citadino. r:l��t��� UfI��g�����::O P��:tciP!J I �:��;�o;al in �ú�tria Bhar-\deirante aspanhóis Re--g- I'es
-, � r� sar b � do

,T
'. 7

rá do Campeonato Sul americano I

I o em o o o raSl, e mes Nu ti U

f:_,OLO.:\ CORRERA DOMINGO I d s Futoból d o Chile. 1
mo no extenor por �eu. afemados México, 10 (D. P.) _. Mais

,,,.

r

])cntTP os i:lli'llleros [ltle!as qu.e!
produtos. seis deputados esquerdistas es- Lisboa, 10 (U. P,) - M�r�a

(ílIIlHUgr, proxnmo dlspu�aJ'ao as di- Caixa Beneficente dos Empretados do Ministério oa fazenda panhóis, residentes no México, Edu.arda, locutora da Rádío

\ crsus provas de natação promovr-, No Estado de santa Cat rrrna
deixaram de comparecer à I Na�lonal, an�nclOu q�e, regres-

(\,'S pelo Coque.ires P. C .. Iiguru oI reunião das Cortes Espanho-Isara ao Brasil no próximo sa-

IU"SO cunÜ'I'J'i'lueo nadador Solon ] De ordem do sr , preside nt e desta "C21xa" convido os las, apresentando como razão;bado.

�\!azaral\Ís, �stlldaJl,te de

..
Química na/ sr s. a�$l cta dr.s .a compar.ecerern à Assembléia ,Geral Or dinár ia a }�,usência, naquela assem-' . .

._

l ulvcrsírlade do Paranú, atua1I11en-\ a r eal iz ar -s e , s ál.ado ,
dia 13 co cor rer.t e , as 15 horas, em I bléia, do último gabinete re- i

"r em gl)ZU de fér-ias nesta vapií.a]. uma das salas da Guardamor re da Alfândega, afim de se pro- publicano, chefiado pelo sr. I
�()hll, que é destacado corredor, ceder à eleição da diretoria pra o biênio 1945í4ó Negrin. Na declaração conjun-

muitas probabilidades terá de 11'- Secretaria, em 6 de janeiro de 1945. ta, que divulgaram a respeito, !

'1'<111 lar () 1" lugar na difícil prova
HUGO MEYER, lo secretário. os patridos dissidentes friza-j

r;1' Hill metros.
3 v. alt. - 3 ram que foi deixado à margem

o sr. Negrin, chefe do último I
A"Aí x CO.\1BIXADO DA CAPITAL FARMACIA ESPERANÇA

govêrno republicano e váriOS!
Por decisão à última hora o espe-

partidos e organizações repu-

'rado choCJue cn tre o f\\'aí e um C0111-
40 Farmacê.tieQ NILO LA tIS blicanos.

binlHln ela cjdade qlle deyr'ria reali-
HoJe • � _. a mm..

I
..........dOaalJt • eRrQCelr.. - Henneo du - r_...... -

Z,ll'-SP dumingo passado. ficou ArUaroa �e IIorracha.

lrallsfer�d(l, �ara o pró,xilllo dOlll.in- ............. uatll o"-Ybma ao .....ru.t1••..u_

go llO f'.stadlO da F. C. D, ASSllll,

il'l'P.11l0S a (:portl1n.idadc dr. apreciar! Fraca rea�âo I
-

(l bl'campeulJ pde}ur depoJs ele lar-I
V

I S I1:(f1 t(,Ill�O ele i,natiyidndes ('�)ntTa .um I inimiga a n U u e n o
onze. l'lg;ll'oS'ml1ente ('scolhJdü, flgu-·. ,

.
•

l'Bndo 11(']1' o.s 1.11('11.101'('$ ases rlo J'll-'
,

ParIs, .11 (U: _!?) -

VI�l-1te}),,] ,1im::ldOl' desta capita]. I salm, O!to qUIlo�etros a 1es- C O N TEM

["te ,(:(I'anrlíoso choque será em.
te de �egne, fOI flanqueada

I
OITO ELEMENTOS TONICOS:

hOJllenagem aI) distinto esportista! pe!as for.ças que. ocuPB:ram

SI'. F'lál'Jo Ferrari. Será um IJrélio
Grandsart, a melO c�.mI�ho t\RSENIATO. VANAOA-

d,(' ,granrles proJ)()j'ções. em que mais er:tre aq�e}as duas loca ld� es. TO. FOSFO� '):),CALCIO

, "..
,

..

"
. ,Cmco qUIlometras ao norte de ! ETC;

!.lllld \lZ ,('remos o destrmne1 o,m7.{:.
TT' 1 1 t 1 t

-

,
. .

.' te sa m ou 1'OS e emen os

a VLllano dlsputlll1rlo uma partrda de ' ,

M t G d
'

- ocuparam on e aron e e i

s,r!nsaç'}jo. I d t!
Éd'

•
continuaram avancan o an e i

10 .José Tonóli i fraca resistência inimiga. 'ISubstituldo o -jUiZ I CASA MISCELANEA distr,

Tendo o juiz Macário Bechcira, cuidora dos Rádios R. C. A.1
escalado J'�ra d.irigir o emba�e en- Victor Vávulas e Discos - Rujõ ,I
tre Morclbo Dlas x Conc6rdta, a

J

:realisar·se domingo pr6ximo. em
C Mafra. 9

. I
Itajaí, em di8puta do Campeona-!;o ,.... d

-

I
Estadual de Futeb61, solicitado

1
weSDarata os

dispensa por razõee de ordem par' OS nazi stas
ticular, a F. C. D. designou o co-

llhecido desportit.ta Benedít� Cor.' Pal'Ís, 11 (U, P.) - Unida

d08o; da L
..

J. D. par� serVIr de des de infantaria aérea ocupa-
árbnto na cltoda peleja. d'lh' d Th' dram a cor 1 eIra e ler u-

�'(Olhidos OS arbitres dQ Rio da M;ont, trê� quilômetros a su-
O PRECEITO-O-'-O DI"

deste de Vlelsalm. Entremen-
fJ4

,Prata tes, as fôrças da segunda divi- P.. opiniões das av6s. comadres

(ifõnde entusiasmo em torno do são blindada entravam de as-
vizmhall, etc. têm contribuído

sem",pre par:I que se façam afagos exa

J
'

próximo certame continental salto em Dochamps, oito qui- geradoli Aàs crian�a9: Pensam, com esus
Reina justificado interesse pela lômetros a noroéste de Laro- lSS0, faze·las amaVEHiI e bem humo'

disputa do sul-americano extra do che. As localidades de Jounin- rodas. Puro e fatal êrro, pois, ao

Chile,

I
veal e Hebronval caíram em

contrário, a criança se tornará

Os representantes do Equador .. . _ ,
impertinente quando lhe faltarem

já se encontram no local do cer poder da terceIra dIVIsa0 blln- tais carinhos,

tome e os b6livianos e colombia-· dada, depois de desbaratada a Eduque o seu filho Ilem os afo-

rai estão sendo esperados. ação de retaguarda nazista. goe exagerados, porque ossim con·

foram ellcolhidos. ontem. os jui'
tribuirá para a boa formação da

Â�Sge��:n��viarão
a Uruguai e a l]ÕÓ]õo"PêSsfiãS- SU�:::;;�id:de�:::;�o @ ".

Esperados os bolivianos e nL.ce(l, ºár·'HS mll·IS classes armadas, - 011 lIIertlol

I b
U ,lI.) 'I am "qalnta. eohIIlJ.ta". (I

,

(O om ianos
_ J WashingtOJ:�, 10 (U. P,) 1). II.),

Sar,hogo. 11 .U:P- A Fe�eraçaolO sub secretario da Guerra, .-------
.... _ ...

��d:ue����� d�r�;��:�:�:�:\2�ej?Obert Patterson, �e�larou, ho- Terminada a estrada

Á'Jer as delegações o.mericanas que ]e, perante o Comlte dos As- Nova Iorque, lO (D. P.) ��,

participClrõo do próximo campeo· suntos Militares do Senado. Um comunicadú do exército

noto extraordin�rio de futeb61. A q'J.e serão necessários mais um dos Estados Unidos informa

seg,:nda delegaçao. � chegar a esta milhão e 600 mil pessoas pa-! que a estrada de Ledo inicia-!

copltal será a bo!lvlana. sendo as

I
A

.• I
'

parada também a delegação co- l'a O esforço de guerra do pn- I da em dezembro de 1942, se

lombiana. meiro semestre de 45, .inCIUSi-; acha, agora, concluída. Os

� ve 900 mil para o serviço ati-! principais problemas mecâni-

Designado o melhor juiZ vo e 700 mil para a produção I cos de futuro dirão respeito ao

argentino bélica e outras atividades COl'-
I
melhoramento e manutenção

Buenos Aires. 11 -U .p. A Asso· relatas com a guerra. da estrada. ,

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"

4

o ESTADO

TONICO DO CEREBRO
'faNICO DOS MUSCULOS

O. Pálido.. O'Plup.r.dol,
E.qotldol, Animlcol, Mã••

Que cri.m Mlgrol, Crilnçl'
r.quític... r.ceberio I tonto

fic:.çio 9.'" do o.g.nhmo
co,," O

S8 n OU e n o I
Ue. D.N.S,P, n' 199, de 1921

o SabãoExijam

A Casa de Ruy Ainda é cedo

DOENÇAS DAS AVES E REMED10:i1
eNVIE 1 CRUlFlR(1 El·:_.f:LO!.: ;'A!V� c' teR'!.: PO�;1A�,

>11

NOVA

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

Vende 2 cosas de
m-se moradiu. si

tas no Estreito, à rua Se
cundino Peixoto ns. 64 e 68

Ver e tratar com Loláu

no mesmo endereço. 5 v-II

CARTAZES DO DIA,

---H�O�J�E-----------6-a-.-le�i-r-a--------H-O�Ji--��
..

"

(lHE (cODEON>1
TEATRO A_ DE Cl\RVALIIO

A's
Atendendo

20,30 hor2S.
a ir.umeras pedidos:

Renato Viana e sua ESI:o.a Dramática

apresentarão pela úitima YC?. «O drama do século».

DEU S
A obra mí?xlrna df �Renato VIana •.

Preços: Cadeiras num. Cr$ 8,00; B .Ieões 6,00; Camarotes

40,00 e Gerais '1.00

(Selo á cargo do públ co)
A M A N HÃ:

está batendo à nossa porta
• II; •

)
A's 7 3,'4 horas

Ultimas Exibições
Cooper e M3rlene Dietrich

DESEJO
Gary em:

F .. ed Astaire, Paulette

Amor
Goddard, Arlie Shaw e Sua orql estra.

de "lninha vida
CINE JORNAL BRASILEIRO 4x14 (Nac,)

ZERO, o CÃO DE CAÇA (Des.l
A VOZ DO MUNDO (Jornal)

, Préços: 3,00 e 200. lmp. 14 anos

Doming:), no I:np::ri3!, B. 7 e 83;4 hO'3S AnnabeUa e

John Suiton em:

Esta noite bombardearemos Calais
.

---_"
---------

f1

(�i ,\. \V ETZEL IN D u�'rH I .-\ l�-,J ()J N v'" I LL E (Marc(j regi�!.

n�conHnellda"se para rO{lpa fina € roupa COinrnonl,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I Washington, 11 (D. P.) - 'penetração rápida aliada na li
'Os bombardeios aliados das

I
nha "Siegfried" para forçar

pontes do Reno são cOnSidel'a-1 os nazistas a recuar imediata
dos pelos peritos locais como mente e oferecer a última re
um sinal de que o General Ei-: sístêncía na margem oriental
senhower parece ter revisto I do Reno era pouco possível,
sua estrategia geral e, agora, I Em virtude disso, os aliados
espera esmagar finalmente a até agora evitaram, cuidado-

I máquina bélica alemã a oeste I samente, bombardear as pon
do citado rio. Esta alteração i tes do Reno na esperança de

[seria um dos resultados 10gi-lque elas pudessem ser aprovei-
I· cos da contra-ofensiva alemã tadas pelos exércitos anglo-

I
e da acumulacão de reservas I norte-americanos no futuro.
disponíveis e materiais ao lon-!As táticas de Von Rundstedt

! go de toda a frente ocidental. e o ráPid.o reagrupamento de

10 General Eisenhower, ante- suas fôrças modificaram tal
\ riorrnente. expusera com ela- quadro. Agora acredita-se que
! reza que a "Wehl'macht" não quase toda a reserva das tôr

'I poderia receber o golpe decisi-
.

ças armadas alemãs foi trans-
vo até que os aliados fizessem ferida para o oéste do Reno.

,. profundas penetrações na Ale-I Rechaçados até o Reno pela
manha, provavelmente até iofensiva aliada em grande es-

I Berlim. Mas recorda-se que na- cala os alemães encontraram
quela época o panorama mí-Íno rio, cujas pontes foram des
Iítar era diferente. O exército truidas agora, uma armadilha
alemão, duramente batido, fu- mortal. Outra razão para a

gía da França e dos Países destruição das pontes é ímpe
Baixos. A linha aliada de abas-Idír a afluência de abasteci

I tecímento estendia-se tanto I mentos e ref'ôrcos nazistas á

I que parecia estar sempre em I frente de batalha. -- Fred
,contacto com o inímigo. Uma' Scharff.
I
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C4SA DE SAúDE E MATERNIDADE

I ·'S�o?a �1�Ç�)���!�O"
I •

lê
"
.,

Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA Il
�

Dr. J . .1. DE SOUSA CABRAL J
I ESCRITÓRIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8 (esquina r. l "H,ltICO. ClUélWICü I,; Gi;-.;,·�('OLúGlC().

I�. Felipe Schmidt). C. POSTAL: 140. II; RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
�

i
- Eletricidade médica -- Exames endoscôpicos.

m;b;dos Funcionários Públicos Civis I; APa,"�::::;::'ó':";,,:�"::�':' ::::::,�:::'�:� '�':::�"::ário
de Santa Catarina II t Apartamentos de la classe Cr$ ;)0,00

I
Quartos de 2a classe crs 20.00

r· dA' t"
.

M' d' I Q art 1 lua ( m ("1'(' 1 h IHorórío a SR 1 S enCla e ·lca I' li" .os ('011 c .

S .a as .. '.......
. 0/ . ;),00 Pi pessoa

Segundas e Quintas.�eirof1 _. Dr. Nev:ton Avj�a .- 4 �9 6 �)rs·1 � SE('(\\O UE ],L\T}�RNID.\nE
Terços e Sextos·feuos .. Dr. Agrl po Fana -. 4 as 6 ! Z Par! os com permanência de 10 dias "em Apartamento de
Quartas e Sáhados . Dr Paulo Fontes -� 4 às 6 e aos r � 1 a '1I1S:38,

í

nclusive sala de operações, com parteira da.sábados das 2 às 4 horas.: � Casa de Saúde Cr$ 400,00.
INJEÇÕES. CURATIVOS, �PLI,CAÇ,ÕES E�ÉT:<ICAS, ETC ,I i o nOE:\'"','F, púnE 'I'EH )!@lCO l',\!{'J'IC1;MH

diariamente das lO as 1, e aos 14 as l8 horas. i � F 11 O R I A N ó P O L I S
Aos Sábo.dos das 14 às 16 horas I: Largo São Sebastião -_ 0-- Telefone: 1.153

A Secretario atende das lO às 11 e._ dos 14 à� �� horas. I

:•••••" .,,,GI••••e. e••eoellleO _Todos os Médicos do Clube otenderao a do m
í

ci l lo , des· ,

de que o sócio se apresente munido da carteiro socic l

ou o talão d", quitação.
IRIA PRAZERES HACKER, Escriturária.

3 v.3

..

Siga a voz da experi-
X_·_,� ..

-

tia contra certos sofrímen-

no Reno

encia. raça o que têm
feito milhares de Senho-

tos que periódicamen!e
afligem a mulher em

todas as fases da vida
_

na puberdcde, na idade
adulto. na idade crítica.

A Saude da Mulher

dos AliadosA
._

reacao
,

rcs, que devem sua soude
normalizada e livre de

contratempos ao grande
remédio A Saude da
Mulher. Regulador. tôni- é o remédio que tIaz no

co. anti-doloroso. A Saude nome o resume da suas

da Mulher é uma garan· virtudes,

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

nu. H.JALIUA lUOELLllIANN

('onSt.ru(;:i0 medo: ";-.' {� confor tavel. slt.uada = m apruz ivel chácara CQ.m
I., ...-:pií·n<.lida vista' para o nwl'

Vontade \�

de Viver!

E\.('e-l�'ltte Jur:d 1):.1"8 I.. ura de repouso. Agua f'r ia c lIllE'llte

\1'.-\1:1>1,11.\)[1'):\"'1'0 (·O,\lI'J.E'fO E :\lonl!;llxisSDIO P.-\H.\ TH:\'l'.nlE:\'l'O

"

Montgomery assumiu o comando

Um destróier japonês destruiu
lhes o navio em plena noite, no

Pacífico, e êles tiveram de
nadar de ilha em ilha até serem

salvos. História fantástica mas

verdadeira, que demonstra mais
uma vez a estranha fôrça ad
vinda da vontade de viver, ina
ta em todos os homens. E, mais:

Sua pele fá. la parecer mais ve

lha do que é? Aprenda neste
interessante artigo do novo

número de Seleções como Ia
zer para evitar as rugas. elimi
nar verrugas e conseguir uma

pele mais sadia e atraente, P{lg.7.
Homicídio na praia - Um
homem de negócios, em férias,
é assassinado durante um ba
nho de mar. História verídica
dum notável detetive. que des
cobriu espantoso vestígio e

encontrou inesperada solução
para o mistério. Pág. 58.

Não deixe de ler êstes e

outros 22 notáveis artigos no

número de

SELEÇÕES de DEZEMBRO
Condensado para poupar tempo!

lll"pre$entcl.ntt! Geral no Brasil.'
J?ER;>iANOO CHINAGLlA

nua (lu Rosário, 55-A - 2.0 and«r -

...,.,...... _ _ _

Juslica do Trabalho
Rio, 11 (E.) - "Só os tribu

nais trabalhistas, mediante
inquerito regular perante eles
processado, podem autorizar a
demissão de empregado marí
timo com dez anos de serviço.
Provada a boa fé do emprega
dor no ato da dispensa, apoia
do em inquérito da Capitania
dos Portos, determina-se a

reintegração do empregado,
facultado, o direito de reque-:
rer novo processo administra
tivo em foro competente, su-

I bordinado o pagamento dos
salários atrasados ao resulta
do desse inquérito" - esclare-
ceu em decisão a Justica do
Trabalho.

'

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
•

Idi"'ma. por.
tuguês. espa.
nhol, francês,

inglês. etc.

Romance. Poesia, Religião. Aviação.
Matemática, Física, Química, Geo
logia, Mineralogia, Engenharia ci
vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade;- Rádio, Máquina8; Mo
tore•• Hidráulica, Alvenaria, Agri'
r.ultura, Veterinária. Contabilidade.

Dicionários. etc. etc.

Londres, 1; (U, P.) O afirmou seus dotes de coman-

I Marechal Montgomery assu- dante, sendo aceito pelos que

C
'

dií 1\JI"!I. P díol .

míu o comando de todos os o cercavam. Parece que já hare 1 'O .1V'lUlUO re 1 �. exércitos aliados no flanco se- Via algum tempo que o mare

I tentrional do saliente alemão chal abrigava apreensões a
na Bélgica, vários días antes respeito das intenções dos ale

·Ide que êsse fato houvesse si- mães. For êsse motivo, estava
do confirmado oficialmente -! pronto para o que mais tarde

;"11 escreve o redator político do 'havia de suceder. Arremessou
"Daily Mail", Wilson Broad-Íparte das fôrças britânicas, de

i bento reproduzindo informa-I que dispunha, com grande ra

ções colhidas em círculos po- pidez para posições defensi
'líticos dignos de confiança. vas, e introduziu uma nova

. .:trosseguindo, diz o aludido re- estratégia e sem dúvida ne- Aqªncias e Representaçõe. em Gercú

i. datar político do "Daily Mail"; nhuma salvou a crítica situa- Matriz: Florian6polis
Rua João Pinto. n. S

I "Aparentemente a situação ção. Só quando o Marechal Caixa Postal. 37
era tão desesperadora que o II Montgomery obteve êsse êxito, Filial: CI'esciúma
Marechal Montgomery, usan- foi decidido que seu comando Rua Floriano Peixoto, _In (Edif.I

d
. . .

ti 1 t di' r d té Iui Prbprio). Telegranlali: "PRIMUS·I' O sua InICIa iva, ançou
:

o. o sena amp la o a e 111C uir qua- Agentes nos principais município.
_____________l'lSIZI:Il r.::IIl I � _p_ê_so_d_,e__ su�_�u toridade

.

e tro exércitos.

-:;;;;;;;;;;;;,;;;;;;';;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;d;;o:;;;Ea;;;t;;a;;;d;;o;;;;;;;;;;;;;;;;_;;.

Propr etários - J. Moreira & C ia

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

.

PRÊMIO MlllOH
•

CR 5) 6.25000

,

Sedas, Casemiras

$:

Muito s bori.I cccõe- e médico qrcn is

Tudo h to por c pe.ncr.s Cr$ 1.00

(o '$t .

I.
\:

e Lãs

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

MACHADO & ClA.

O·· IJI r N])O'--o __.. A _J..

Rua Couselbeiro Mafra, 36 � loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg.:

SOA RPELLl

«Scorpellí» _a· Florianópolis
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



[Trenscríção de

(Engenheíro Civil) '1 telegrama
r. •

ó· Té· d E b·
N' 192. Dr. Renato Viana. Fia-

I i18Cflt rio cnlco e Dgeu arla ianópolis. Ruo Nune<; MochcdJ 7 (SOB=<ADO) Edífício S Francisco

;i Projetos, Orçamentos, Administração, Construção de����e!r�to i:i:es, s��� P���;�F C
.....

o·--m
....

··-p
....

-I
.....

·t""a---m·""""e·
....

n·.rt·-e
....---·-........

-·---;-I-·T·-l---.-..;:�;�---;:�;:::-�-::.;',1 Ruo Esteves Junior, 168. - Fone 733 J��z�rr;earM:ne:r;:Çdeec�m;�t:�o fa� I e . K 19,30 horas f
:� FLORIANÓPOLIS zar cumprir a lei. Teve, assim, o I d

.

d Grcce Moore, a diva do Bel Co rvto,

�J prezado e ilustre patricia mai� omrna a em.: UMA NOITE J.?E AMOR Jd'.:
urna. prova de Cf;;"e nem tudo esta

_ 1 T O _

Um hlme repleto de boas rnu s i ccra

'.:r. I' d 1l1li h S· I" d
r er-d ido . Saudaçoes. (as) Alves Pe- L0!ldres, 1 CC. P.) -- eo

e canções.

frara ras a ln a leg rle
drosa. Juiz de Menor:s. :��à���o g� ��y, a

:�!��:louÇ�MAD��Ee B�T��RF�y��ndo
J

O 't' 1 d' 'd
Decretos assinados que aI ctidadet dde �heidbo foi

NovaI! as:a�to�roJ:QR��ife - DFB

'.
Londres; 11 (U. !,.) -. s ves�,el mos 011 r��10s relino. u- Hin. 11 (A . .:\'.'\ __ O prpsi.uienlc IcomPA e amen e ,�mll1a a pe- Impróprio até 14 anos

zuam uma mformaçao do Jornal Aft011 Bladet {} atnbUlda da Repúbli,ea ij·ssinol1 o sl'guinte lIas forças do Decm10 Quarto' Preços Cr$ 3,60 e 240

ao seu correspondente em Berlim. Afirma o jornalis,ta sueco I dC('J'eto:
'. I exército e que as tropas bri-

que a saliente alemã nos Ardenes stá reduzida a 10 kms. ape- .:\'nllwando IJ dl·�l()lllata Edmun- itânicas já avancaram para noxy Hoje, 6"·feira às
.', t' t-·t D t d· R d t dt til) Peml Bar-busa Silva para ('xc]'-I, 1

'

K 19.30 horas.nas, r;o se� pon o rr:-�IS es reIo. es e mo o, von un, se, I CPt' as funt:ôes de anxiliu;' do ga-
SU.

devera retlrar suas forças a qualquer momento para traz aa

I
hinet,e c'Í\'il da _PTes'idcnc"iia da H.c-

-------- .. - Ida Lupino e John Gorfie}(: em:

QUANDO A NOITE CAI
linha Siegfried. púhlinl: dcsi,gnalIldo o sr. ArJ,indü Si todas as mulheres fossem sin-

. __ . _., Ha.iiJ!llunc!o d·(� As,si·s, téC.llÍiCO de la-

"�""ogern atrav"'e'5 do gelo Ibforatúrio, 1J;1·na c!elega,do do Br·a· C A S A ����'�::�:l��:e::�;�;:r:u;�!�:
.�..

.

J ,/1 ;1'()1IjO Cll)Ugresso P<l::l:nnmerican() CQoaz de transtorra-Ios!. ..

. . _ . • \ i C' 1 u. )el'(';11- o"se. n rca nar-se j'lll Precisa se alu!?,ar uma, no
.

No Programa:
Moscou, 11 (U. P.) - As mformaçoes da frente hungara' lbv'illlil de 1;) a 21 do corre-nte.

centro da cI'à-ade, qu'" te O� _ Quarto sentido . Cooperativn
dizem que, pela primeira vez, a resistência alemã em Budapes- '. . ( I Rh d d h 3

..

t Impróprio até 18 anos

te da indícios de desmoronamento. A maior parte de Peste, OU! i.J SOf. OrJne O e�. agra ec n a ou m!:llS qU<lf os
Prec.o unico Cr$ 2,40

I O M h J
- Ch Dãc-3e referências.

se'a a cidade na margem oriental do Danubio está em poder .

rev onsen o� 000 ryss:!
J

.

. '. _ kll•. em resposta a uma saudcça( Informações nesta redaçEO Amanhã. no RITZ. Ginger Rogerades russos. E centenas de guardas de ellte nazlstas estao fu-! dirioida ao exmo. sm. ceI. Rhodes em: MULHERES DE NINGUEM
[�indo através do gelo que corre o rio, para juntar-se aos seus I' Adido Militar da Embaixada Bd .-----.-- .. -.--.-- ..

eamaradas em Buda na margem oçidental. Antes de recuar, tânica, no Rio, recebeu o seguintE
Faleceu O ministro

continuam incendiando os quart.eirões que têm de abandonar cORbograMma: h I
- Ch 1

.

. • • 9V. onsen ar 000 yssaus Hbanêsao lnImlgo. Rua Conselheiro Mafra, 43. FIo

. rian6polis. Beirute, 11 (U. P.) -- O mi-

Uguardam ordens para o assalto s���:��:ç�,��;��il���xz:c��v�rt� �;�t��lli� �����O�a?�ce�?a����
" tamco pcr V. EXClO. Revma. en- tem a noite em consequência

Londres, 11 (U. P.) - Informam de Lublin, séde do novo I
nome Comunidade Graga Florianó

dum colapso cardíaco. O ex-

g:.ovêrno provisório polonês reconhecido pela Rússia, que mais polis,. b.en'l como gentileza remessa

tinto tinha 45 anos de idade,
elE' 300 mil soldados poloneses estão se concentrando, aguar-tO JOé:���el Rhode,;;, Adido Militar

�ando ordens para lançar-se ao assalto contra os alemães. Britânico �O

PRENUNCIOS DE TREMENDOS CHOQUES

Prestes a terminar a guerra civil na Grécia·
ATENAS, II (u. P.) ��. UM COMUNICADO DO CENERAL SCUBIE INFORMA QUE OS DEtEGADOS DOS '·E1AS�' E OS
glRITÂNICOS CHEGARAM A UM ACôRDO SôBRE GRANDE PARTE DAS CONDICõES DE ARMISTíCIO OUE DEVER10

- �

�jOR FIM A GUERRA CIVIL. AS (�ONVERSAÇõES ENTRE OS QUATRO DELEGADOS DA E. A. M. E OS REPRESENTAN-
TES BRIT1NICOS CHEli'IADOS PELO PRóPRIO SCOBIE INICIARAM-SE À NOITE DE ONTEM� E BASEIAM-SE NAS (:ONw

OIÇõES ESTABELECIDAS PELO GENERAL BRlTÂNICO PARA CONCESSÃO DO ARMISTí(]O AOS GUERRILHEIROS.

O--lE-- ��i., _ri�
-

�rr�ft�e��e�:!t�fb�O
� 11 � (IJ.l, \!ll' mo, 11 (A, 1\.) -- Em d'eeisão,

_____________. a ,iusli(."a <!.O Tna.bulh o esclareceu

Florianõpolis 1.2 6e Janeiro de 1945 qut- I) el:l[lr�gnd() que é cl)n,\'ocaüo
IJal'<I () Scr v ico :.\tllllhIT, p oretu, de

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

l clarad'o incapaz. nâo tem direito

Grandes movimentos de tropas
a

�{(:�� ;1�IS(:�.tl�'.\;)S.-- A [usí içu 00
'" ')

• - ,. • A IT.\'a!Jalho rlccid.i u que colocarli,J UIll
PARI::;, 12 (L'. I,) - Laroche, posiçao básica da resistên- cstuhelecImernto sob autor idade

c!n alemã no centro da saliente das Arderias, foi hoje ocupada' lllililar, ('pssa n ele a obriga.[.urieda
pelas f'ôrcas do Primeiro Exército norte-american-o. Contínua {k lia legii�l'acâ() do traba.lho. As

a retira.d� alemã pelo flanco norte elas Ardenas, e tão rápida- c'undi<.'0es dc>ssa ueruranênc.sa se

.

.'.
. , . suhnrd l Ibdl t I as l'l'gna, quI:' a Hl.l to-

11H'IUlte. que em Larorhe os norte-amer-icanos so conseguiram ]';i·da'lhe mi,l,itar exilt:'llil',
aprisionar nove boches, na prtrueíra fase das operações de Iím-. *

pesa. No flanco sul da cunha nazista, 11IOS Iimites belgo-france-·' Rio. 11 ·(A. 'X.) - A terceira

SI�F'. foram observados zrandes movimentos de tropas dando [unta �lp re('(Jinüili�l( Ú? e ju-�g'il.mell-
. _

.

b, ,. 'to dcc i d.iu que "nào c conxiderudo
li !,m�ressao de qu: t�mben? la a ord�Ul do alto comando al�- Plllpregado. nos têrnl:'S <la Iegis
mao e de retorno as tronteíras do Reich. Outros despachos da laçâo SOCi·HI v igr-ní e. (J advl)gado
linha de frente informam que somente o Primeiro Exército (�� uma f'ir-m a que nd: oga ..

iam-

1 orte-amerícano já aprisionou, até agora, 16 mil nazistas, no !Jel1l. para ol:k;}s: P ;�al) �s[a _

su-

.

'1
'

.,.

1 t f
.

I
- Il'llo ;1.\. h o rá r io , Iis.-alixacâo e

curto penoe O entre o ll1ICIO c a cou ra-o ensrva a ema e o p1'e-. il<io possue carteira jJJ"ufissi.ín<lJ".
sente momento. Para que se possa avaliar o notável esf'orço ] .

rios exércitos aliados é oportuno informal' que o terrttórío iiJ.-1 ")n'I.J�ER�S '�E ,X!�O{TE)["
"adido por von Rundstedt está, hoje, reduzddo a quatrocentos A ma!s bela .J�]stor13 de amor

e set ent.a kms, quadrados. quando 'chegou a ter 4.700. ({IH: o cmema Ja eonton - Do-
- - mlug'o - Ritz e Roxy,
[1' Mi!) _.

r
J. COSTA tlllELLMANN

o espetaculo ôntem realisado no Teatro Alvaro de Carvalho,
pelo aplaudido autor Renato Viana e SU<:l Escola Dro rncit ico . cor.ati

tuiu, sem dúvida, uma verdadeiro. noitada de arte poro O nosso pú
blico.

.
A apresentação de O HOMEM SILENCIOSO DOS OLHOS DE

VIDRO, lantozia-drama em ! prólogo, in te r rn eaao e epilogo originol
de Renato Viana, revelou eis admiraveis qualidades e valor artistico
de Cirene Tostes .. simplesmente no tcive l no papel de Maria Tereza.

Interpretando o espírito do p= ço , Maria Caetano, a destacnda
artista patricia. no «Bailado da Cegueira» traduziu o drama interior
de Maria Tereza em presença do «Hcrnern silencioso dos olhos de vi.
dro», :representando o espirita em luta com a materia.

Renato e Ruy Viana tiveram soberbo desempenho; o mesmo

acontecendo com Dalva Galimbert., Flávia Pesaôu, Olimpia Leão, Ruy
Bastide, Gornes Monteiro e Paim.

Por-o se afirmar que a pe;c. representada agradou a seleta
osaist.êricio , presente ôntem no Alvaro de Carvalho, bosta citar os

oplousca prolongados, notadamente na cena final do intermezzo. M,
"

. .

Heje será reprisada, a pedido. a gra"diosa peço DEUS, a obre
máxima do conscgrodo Renato Viana e que tanto triunb alcançou
na prime�ra representação.

TEAT_R()
s: R.ecíta

,.1

de Análises ClínicasLaboratório
farmacêutico GERCINO SILVA

(Chefe do Serviço de Laboratório da Assistêncio)
Exames de sangue, urina, fezes, escarro, puz e gualquer
outro necessário para esclarecimento de diagnóstico.

Horário: até 8.30 hrs. e depois das 14 horas.

"SILVEIRA"
!

FRACOS.
AN�MICOS

TOMEM

�nho Crelsltadl

Grande Tónico

Q. G. de Mac Arthur, 1l encontro aos invasores, ten- navais e terrestres mantêm es

(U, P.) - O avanço dos norte- .tando prevenir a ameaça á isas concentrações ll11migas
americanos em Luzon pros-' Manilha. Pilotos de reconheCi-I sob fogo constante e as estra

segue a tal velocidade que um i mento aliados dizem que as . das vão-se enchendo de des
comandante de divisã.o se viu. estradas, no sul da ilha, estão! troços e veículos incendiados.

obrigado a ordenar as suas tro-: atravancadas de tropas nipô- Para dificultar ainda mais os

pas que andassem mais deva-I nicas com tanques e canhões: movimentos do inimigo, bom

gar. porque os serviços de co- em marcha para o norte. To- i bardeiros n o r te-americanos

municações e, abastecimento dos os meios de condução es-
I destruíram três importantes

não conseguiam segui-las. Por tão sendo utilizados pelos ama- pontes ferroviárias, perto de

;".ua vez, os japoneses estão Ilrelos, até bicicletas e mesmo Clumpit, a noroéste de Mani

avançando a toda pressa de carrinhos de mão. Os aviões lha.

pu"bll"co (lrne 'itlelrCeu
D.

• Lisboa, 10 (U. P.) - Fale-
Por nosso in termédio, a 'reto t

.

.

d Ob P'bl' S' I'ceu, no Por o, o conhecldo.es-rlQ e roas U leoe -

ervl�p 't· t t b'"
',...

de Luz e Fôrça, avisa que, por mo- pOl IS a au o lllstlCO, Anto1l10
tivo de escas,'ês de água na Usina Cardoso Cirne.
Maroim, é forçada a desligar a luz

pública todos os dias às 24 horas,

_._-----

Comprar na CASA MISCE
L.ANEA é saber economizar ..

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

Faleceu o abade
faria Rosa

J{io. 11 (A. x.) _.-. Fa,]creu, ho
je, l'epe.ntJi'INllllcnt.e, nes.t:.l capital,
o a.had,!" Faria He,s.u, d.kctü]" du
St'r",j,('{) .:\'aüiün�l de T.el!['ro.

O (,xünlo era anti·go jornalista
d.cr!ica,lllllo-sr, de longía (Ja,t,a ;1 as

sunlos l'eaLnlis, !rndl() eS'("rito dhc]'''
S':lS peças. O ilustr·e lllllrto l'ra fi

gura d'estaca·da nos meios jcwna
li's'j,jcos p i,nl'eJ,ectuais, SP1Hlo aH,o
fllucio'l1itrÍlo do �Hnístéril) dia ,Tus
til·a. servindu como oficiall d� ga
bi·o.ele de div,er.sos ministros.

A quem dér notfcia de um gato
ongorá. todo branco, com um olho
amarelo e outro azul. desaparecido
da �'ua fElliPII Schmidt, n. 52.

p�tq, e. V .• 1
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