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Novo desafio, à esquadra japonesa
Pearl Hrurbour, 12 (U. P.) -- Em sua incursão mais pro

j'uruda já efetuada no mal' da China, a teroeira esquadra norte-l,-------_
americ3ma do almh'ante Alsey desafiou, mais uma vez, os ja
}J0neses n.um dos seus !)róprios baluartes. É o que se dep.reende
do comunicado expedid,o pelo lalmiran1Je Nimi.tz, de que aviões
(Ia esquadra do Pacífico estão atacamdo o illl;Írl11i�o ao lall'go da
.costa da Indochina fliaJncês, entre Saigou e a baia de Camrham.
,A .expressão "ao largo da cos.ta" indioa, cla.ran1'ente, que se
trata de fôrç.as .navais não lespedfica, porém, se serão navios de
guerra ou transportes dest�nl8!dos a levar reforços para as Fi
lipinas. O comunJiéado, aliás, também não diz tI'atar-se da po
derosa terceira esquadra integrada por elevado número de por
t,a-aviões que poderão lançall' ao ar nada menos de mil apare�
lhos. :i\Jas, caso fosse a sétima esquadra do almirante Kinkaid,
c ('omunÍ(:aclo seri?- a:::sinarlo por )1ac Althllr e não por N�mitz,
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LONnltES, ]:z n�. P.) - Arumoía-se oí'icialment.e que as I'bOI�\tiljdadcs na Cu·éda cessal'iÍlo ao primein-o minuto do dia

.quínzo pa.ra, pennitir,
aos mlas .(H,'&(;�lItil' ,(:O�l, o. g,'oyprn(�

as

,�l,I,es-,I!tões pemde ntes. O acordo em questão fOI fn mado ('Ut.I � o ",eúe
ral ScobI'p (' o representante dO.R sublevados gregos. l'''istabele-;
('A,

as, á]"e�� para, (mdP,' os, gnE'il:rilJleil'os ,d:�'el"ão l'e�ir.�l'-�e., en� 'Idat.as profíxadas. Prevê, lambem, que Sela(�, postos imerl iata
!J'ente em liberdade todos os membros de tórças armadas de

qualqr .r naéionalid.ad,e. Inclusive Os,gend:armes, bem c�)1n? tO-I'dos os cívis ln-itâuioos. Os ingleses, por sua vez, soltarfo Igual
�!úmel'() de prnsíoneirns J.;J}as. Não serão, entretanto, PO&tO[ em Il11;.cxdade os civis detidos pela. polícia Eam, ou sejam, os dllnna-ldos retens. Fjnalmente o acôrdo estabelece, ainda, que QUal-jnuer 1"<11.1a 118 cumpri uiento nos seus têrrnos ou qualquer ataque
a membros das fôrças brttâmícas e do� DO�1.ínjos, O�l das fôrçasl

::AC;�S;� (�;;;��>�Cd; ;(�d;O; �;(;fra» ,I
Londres, 12 (U. P.) - A agência noticiosa nazista, DNB,

indicou que '·OS russos empreenderam hoje uma grande� ofen
siva sôbre ampla frente partindo da ca�eça-de-ponte sobre o

Vístula, a oeste de Baranov que se acha situada a 1_90 kms. ao
sul de Varsóvia". Segundo a referida agência alemã, durante
a, investida inicial os soviéticos introduziram várias cunhas
nas defesas f:rerm:lnicas, Também informou que se está tra
v-ando furios� batalha para a consecução de algumas penetra
"ões. Moscou, pmém, mantem silêncio sôbre êsse fato. Mas tu
.:J.o indica que se trata da espe�'ada ofensi,:a sovietica d� inve,�'�
no, que será, segundo comentanos da emIssora moscovI�a,. ,�
a maior ofensiva de toda a guerra, na frente russa-germamca .

os
,

nallSCOfPo-a-corpo com
IWl\JA, 12 (U. P.) -- Patl�cllhaJS do QlÜl1JtO Exército pene

traram profum<iamente em território dominado pelos nazistR1S
e se empenhruram em €ncaI'niçados comba.t.es, corpo-a-corpo
com os ll1iazistas, numa série de ações que foram as mais rudi8s
de.stas últimas semanas. O pat11'ulhament,o alemão foi menos

agressi\'{), porém, algumas brut.el'1as ele artílharta e barragem
ce mOI-teÍ'ros protegel�al1l os nazi�t..as. Na frente do'Oitavo Exér
"'ito as operações estiveram limitadas a du-elos de al-tilharía e

Illatrulhamen.lo de rotina,

o prestígio dn concórrencia
São Paulo, 12 (A. N.) - Visando propiciar a seus operá

rios vida mais fácil, uma grande fábrica de Santo André, com
licenca especial instalou em suas dependências o primeiro
posto· de abast�cimento de emergência. Esse posto fornecia
aquel-es operários gêneros de primeira necessidade abaixo do
preço e tal foi o êxito alançado, que vários industriais de São
Paulo vão imitar o gesto daquela organização. O prefeito de
Santo André, sr. Carvalho Sobrinho, diante do auspicioso re-I.sultado, omunicou o fato ao sr. Marcondes Filho acentuando
que havia assistido à instalação do primeiro posto de abaste
-cimento no município e, à noite do mesmo dia, se havia veri
ficado um movimento de 20 mil cruzeiros. Em seu telegrama o
sr, Carvalho Sat>rinho afirmou que no dia seguinte todos em

pórios de Santo A TJ.dré tinham baixado seus preços !
--------------,- -- -------------- "MULHEUES ])E NINGUEltI" EsfabeleceramDilI FILME PARA AS }IU-

LHERES - ])omillg'o - Ritz
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ação
'! (111 r<lZ!liJ o 'ir. �,t!g>ldl) Fi ll-»

qU;ll1d" �a·,·lilllJ a lleCl'S�j{ILrI(' ,[L'
1.\(' Ui_'·i·'Tt r l'l)LHhatc �l'n! lrl'gU:tS
a (-l' ,ii) lPS;. �it iOS:l tiL! quinta l'O

In,!;;, I. qllC' ".] ,1:iH',1 lellll), um

l',\(iT!iU d" lut, ro n l ru () nazis-
1l!;J e <[lJ,dqucr Lil�d,1 diSS:l ar,

,IW i:': 'IH'j d s('c'ela tI(- H i tl.r
11;1 1'l'!.:igUi.lI'.],( ci vi l, �(\ pr'H!e
(,�)··I\i tU!!' L11I:1 ,::;lIeaça :'1 SCgl:·
]'L�n{"-; fins lltlS�dS bruvos so ldn
d(.!.�.' () lH)\'i} ü!'(jsileirD� desde .!

SIi" f I"lll;i':;'j(o -r-n tiuu-ntal. de·ci
di' muit: . .l1Iais pel() coruçáo d,:
que pl'll) ('L'r'l'IJ]'o, Em geral nos

tL>;�\;:nl{lS le-var pr-las inspira
Ç'(I('" .];1 l)l)llrl,,'de, dHS virtudes
cristü .. ,I'a !oll'rüIH'j,1 e lunn.un
[:ll'isl)1o II<I ilj'l'l'Ci,lÇão dos malr-s
qUI' p"t!('Tll 11,'dSirlnar :l aç'ào {I:)
L�inu_;.!,) i n tt-rnu, l'lH cujas iH):)"
h',,,, m.! l.uu l"'d)j,)l'� estrungeiro"
(' ;)j·:l,�;h·;" _Ic..; {"í>Í:'S�)"i })('!r: j)�li'\.ü:�
j,;,jilicl i' I> ,',dio 1):ll'tidúrio lk
p�-:l,\.·\.�.'ta l'l)l1! li'. vcrxa te is. 'L,

,ic']'1'(>tisl,;IS, i'S bo,,�('ir()s, os \'L"

lTltis (' (JS inconcicntes de 1,,(!:Js
<>s teJnjJos (' de tó dux as ópocas.
Prl'<'i':lllli>S (":1'1',11' fileiras ('III

I()j'il<l dcsses illcl('sej:'n'l'is, is')-
I:' ndll-4,(' do nosso c()nvivio co

ino Si:, ruge de IlIlI portador fito
lllllksiia ('()!I!,,:�'iosa. Deveml"
fOl'lalcCl·r o:; laços que ciml'n,·
\<Jfll::l ltl1lr1ndl' n1!cionul. nilo
perlllitindo a C'xisll'nei" de {fual
Illlel" hl'l:'e!J;1 1'('1;1 ([ual pO�S:1 n

rl'netl'ur (JS (·lellTenlos pert nrb;,
don's que tl'n Iam {]ul'br?J' o nos
,n JllonTl, :,\.,\" IlIlS ('sqU('çall'Il,
quc l) �ell('r()SO sangue brasilei
I "J., () SI.ingllf' de um l)OI'O lllO'ÇO
(jU'l' allla a paz cumo um bem
,,,,uj}rcJl1i1 i' ClIltil'<l como nenbUlll
outro (IS Sl'l1tillll'llt!lS d(' s,impa,
'Iia hUllJi.lll;.l, jú tingill as ;1!.nl;l�
do AlIfll1tico (' ng(l(";' I ('I"J1H·Jlla ;!

:,I'\'L' dos AlH' lil1os. ()ll:lIqlli'"
descuido til' nossa par!e JlO [1',1-
!o COIll �Htl1'l'les l'spitil's (' mat.s
bl'DSill'il"lls p(){lc significrlr III]!:!

pl!llhabda na� cosias dos intl· '.
Jlid,,� r:'[laZl'S quc li JlW,;'. no fll'

l: l'l1l !el'ra casligam os f,lScin(),
ras quI' d('sencar!eanul1 eon tra
nós II mais covarde e eT'llpl tias
gl1PITa" A"s :lIItoridnt!es. S()]rPll
te, nào podem lu!ar eficicl1le
Ill('n!e (·onlnl esses traiçoeiros
cOIlIbalen!es dê! l'L'Iagllarda. 1,
indiSipensú\'el que o povo coope
re ]H'SSa luta COIll tilda energia
deixando de laelo os seus senti-
1Ill'n!os ]H'sso:tis '.o:''i'<1 só 1)(,l1s,'r
nos intel'l'ssl's SU1lrelllOS do Bra
sil flue par,1 ,·il'el" e!ll paz, segu-
1'1) da sua ind('pl'ndt;ncia e sobe
rania, teve de mandar para os

(';illl!)OS de I>atalhal (la Europa a
elite do seu exército integrado
pela flôr da sua esplendida ju
"cn!udp" (A. X).
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ISerá novamente em Teerã
I

Angorá, 12 (U. P.) - - A rádio desta capital. reproduzíu
I hoje sensacional in.f�lmação "divulga�a por um J?,rnal tu�'co�'Diz o refendo perioruco que a reuniao dos tres gl,andes . .Ild�
res realizar-se-á antes de que termine o corrente mes de janei
ro", E acrescenta que "como o marechal Stalin não pOd�l:á
permanecer muito tempo fora. da R,ússia, o lugar, da re��laode Churchill, Roosevelt e Stalm sera novamente em Tera . A
emissora de Ancorá citando ainda o jornal "Ulus", veiculo ori

gnário dessa informação, aduziu que, na citad,a. conferência,
serão discutidos principalmente problemas políticos bem co

mo o inicio da grande ofensiva em todas as frentes para dar
fim a guerra antes de que termine este ano".

1----

10 rei" está
I indisposto

Londres, 12 (U. P,) - O rei
Pedro, da Jugoeslavia, ao que
foi anunciado, está sofrendo

I
duma "ligeira indisposição"
tendo sido avistado apenas por
uns poucos visitantes. A ten
são destes últimos dias provo-
cou disturbios na pessôa do
soberano jugoeslavo mas "cer
Itamente nada há de grave". O

I
rei e a rainha Alexandra se

I
'-'" - ,-, ---,-------

encontram em sua residência

O «8ndn ZhrpOU Ide campo,fora de Londres.
__

i carrAuauO' ,

' I A vez de 81tigon
: Hiu. 1:2 (\. :-;.) - Partiu )Janl! São Francisco, 12 (D. P.) -
BUl'nl)s \if'l's ri nado ill·gentillo iA emissora de Tóquio anun
'·SlId;' It'l'ando <JOU toneladas de hHciou que 90 aparelhos de caça,
dl'illios. :lilO IOlldadas de feITO la-

I
com base em porta-aviões, ata""

Illinad:l l' J,:200 toncLidas de ferro Icaram a zona de Saigon, hoje,
guza. J

operando em duas ondas,

PauPelte Goddard,
grav,emente enferma
Hollywood, 12 (U. P.) - A

estrela Paulette Goddard, que
foi a terceira esposa de Char
les Chapiin e é agora casada
com Burl:;es Meridth, acaba de
ser submetida a uma opera
ção de cafater urgente. Parece
ser grave o estado de Paulette,
que recebeu, várias transfusões
de sangue.

«Para frente, custe o que custar»
Fortaleza, 12 (A. N.) - Um vespertino local publica va

rias cartas de Expedicionários cearenses, que se acham no

front da Itália. De uma delas destacamos os seguintes perio
dos: A votória das Democracias e uma realidade. Os nossos
soldados são uns verdadeiros heróis e disto pode-se informar
ao público. Lutamos pela conquista da vitória, que está próxi
ma. Viva a Democracia. Para frente, custe o que custar,

Enquanto houver reféns
I Londres, 12 (U. P.) - O gabinete do primeiro ministro
britânico distribuiu hoje uma nota oficial sôbre o acôrdo fir
mado em Atenas, entre os Elas e as autoridades britânicas e

gregas, para que seja dado têrmo a guerra civil na Grécia. E
assegurou que o acôrdo firmado para a tregua fôra endossado
pelo rei Jorge Sexto da Grã-Bretanha. Ponderou, porém, que a

detenção de refens é um costume barbaro, condenado pelo di
reito internacional. "Assim sendo - objeta o comunicado ofi- .

cial - fica estabelecido que nenhuma tregua poderá perdurar \�
ou conduzir a paz, a menos, ou ao menos, enquanto não haja i�
sido levado a efeito a salvação dos refens tomados pelos Elas. I

novo
PARíS, 12 (U. P.) - AnunCÍta�s.e ofida.lme!l1te que o Se

gwndo Exércilto briJtânico e o Terceiro norte-americano esta
belleceram nrüV,O contacto a sudeste de SaJint HUbelit, onde o

flaqco sudo-ocidental do bolsão nazista se mostrou mudo, ulti- ,

ID8!mente.

Será o julgados pelo Conselho de Guerra
Washington, 12 (U. P.) - O presidente Roosevelt deter

minou que os dois sabotadores alemães aprisionados em Nova
Iorque em dezembro, depois de terem desembarcado na Cf sta
do Maine, sejam julgados pelo Conselho de Guerra. Essa (.,,�Ci
são será aplicada também nos casos futuros e envolverá
pessoas que entrarem nos Estados Unidos e forem acusadas ! �

cometer, tentar ou projetar atos de sabotagem ou espionage .1,
quer sejam estrangeiros ou nacionais.

,I,

,',
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.rríZO HE ])n'tEITO PRIVA.
'1'1\ O IrE llIENORES
I'ortarla n, 439

O Doutor Severí.no Nícomé
des Alves Pedrosa, Juiz de Di
reíto Privativo de Menores da
Comarca da Capital, no uso de
sua,i-; atl'ilmicõe.s, e

AtrlldelHló aos serviços pres
taclo,s pel('s comissários efeti
vos € ofic.ial de justiça do Jui
zo de 1\1enores lira vigilâJnlC,ia e

fiJsealização exercidas 110 Tea
tro Álnu'o de Carvalho, na !lloi
te de D elo corrente mês, quan
do da representação ela peça -
"BLACK-ODT NAS ALMAS",
serviços êsses que foram exe
('utados

.

ele man·eira exemplar,
por isso que os funcionários
escaladoR d'c-ram fiel cumpli
mento às determÍlna,ções dêste
Juízo, 110 sell1jtido de cumprir e
fazer cUlllprir os disposi,uvos
legais, proibindo aos menores
de 18 allOS trabalharem, de
qualquer modo, em teatro, sem
a prévia autorização do Juiz

. de Menore,s,
Resolve:

paira que c.Ol1ste dos respecti
,vos assentamentos, 1 o u va r
com desbaque a ação dos co

missários NiLo Jacques Dias,
Lídto Finnino Cardoso e He
}'ondJiJno Rocha Li,nhares e do
Oficial de Justiça, David Mar
garida.
PwbliqUie-se e ,remeta-se có

pia à Comissão de Estudos dos
Servliços Públicos Estaduais.
Juízo de Menores, em Floria

nópolis, aos onze dia-s do mês
de janeiro do ano de mil no
vecentos e quarenta e cinco,

(A,ss.) Severino Nicomédes
Alves Pedrosa - Juiz de Me
nores.

. Prefira UIna parte de seu
trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carida
.-te". e estará contribuindo para
que êle tome mais um pouco
de leite, tenha melhores medi
(lamentos, mais confôrto no

Jeito de sofrimento, etc. etc •••
(Campaha de Humanidade

do Hospital de Caridade).

P'
.
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dos Unidos - uma casa de papel ao custo de cinooenta

d.ólá-I
�..�' � FlorlanOpolls

res - yelll sendo agora submetida a extensas experiências ao '-, .-- ..... _-,
C'.I":I \

Telefone 1448
ar ldvre pela Junta de Produção de Guerra elos Estados Unidos, II 'nnRTOtm pnTOLnG!C�S SANTA (ATARINA.A casa, localizada perto ela usína do Jnstitnto de Ouímíca
do Papel, �lll Appleton, Wiscoll'sin.' foi classi�ica-da vela .1ul11.1:a \

ri
Dr. H. G S Meclinil Fsrm. Narbal A)ves de Souza

de Produção de Guerra como projeto de alojamento de emer- Farm. L 1Ii1 COSia Avila
gêncía. Tem 16 pés de comprimento, oito pés de largura e oito
rés de altura.

,

É tabrícada de papel à prova dágua do gniu mais barato,
conhecido COlHO "chi-board ", e pesa 1.02H Iihras, das quais
�í80 libras são papel. A casa possui tamhém 40 libras de reboco, i
presilhas de metal, janelas de mat.erial plástico e esquadr-ias 'Ide madeira nas mesmas.

O mobiliário no quarto ún.ico é também de papel. A cale-'
fação provêm de uma pequena estufa de carvão. !

A casa portatil foi planejada sob o patrocínio e supervisão , .. D'.U'llIP.II!Il__

do Escrttórío de Pesquizas e Fomenlto ela Produção pela Secção I 110 Brl'l\sil tnc�r� um paIF�I� de re1e"vo(1; Consumí�lore-s de PI'?dutos Tlldnstri�i� d� Jumta de :rodl�-i H a DI ti (I II pi: ii I
çao de GUBna. Pode RPl desmontada e traustorrnada 11111Jla

Pil-, RIO 11 (\ N) R 0" 1 . Est d D '1 horIha ordenada em moia-hora. ' - . '. � eh I essou : �s s ac os auc os o sen 101

Edmundo Barbosa S11va, que part.íctpou dos trabalhos <la C011-

---------------------------�--- ! ferência Internacíonal de aviação, ua qualidade de acessar da .,

Caixa Beneficente dos Empregados do Ministério da Fezende ll ..ossa delegação chefiada velo sr. Hermann Guimarães. Num
No Estado de Santa Catarina ,lige,iro encontro ooui o dli,ploJnaJta Barbosa da Silva, tivemos

d t "0'" id
I ensejo de colher I1110vos e Inreressantes mtorrnes relativamenteDe ordem -do sr . presidente es a aixa ccnvruo os' .. ..

G ·1 O di
I aquele certame, real.izado em Chicago. DJSSe-llOs que a con-srs, associados a comparecerem à Assembléia era r mana I
f

' .

[' 1 le :
',.

. B'J'-I· • b d di 13 do t' I' 1 I' ·.erellCla se reves lU ( e grane P ímportancta e. que ao rasu, J�.la rea Izar-se, sa a o, la correr, e, as o .or a s , em
id 1

' . ,.

d
,- ,

td 1 d G d t i d Alf' d f d
.onsa erano uma potência em matérra 'e avracao : vat cear,uma assaas a uaro amor ia a aneg",;"lm esepro-I· '... l üe.rel .... 1 >t' terrd '1'

-

d di bi
ê

9<1"46 1,0 apos-gue rra, um pane c 1€ evo, prrncrpa men e .10 ellenc·ce er a e e içao a rreto r ia cara o ien- o 1 ,;) I' •

,.
- ,

•

•

1 A Ii f" I
'

S
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.

d 19.1
- (ia naveguçao aerea comerr-iar. l Jantou que 01 assmac o nu-

ecretana, em e j aneiro e .,.:J, I
t

.

1 "4' t.í
.

d fHUGO ME"tTER l0 ti
. .j.crtan e convento pe os;) palses que par loparam a eon e-

.l ., secre c1r10.

I" f 1 d'd 'f"
-

3 lt _ 3 renCJa e que oram aSSP'lüac as me 1 as para a U111 orn1lzaçaov a.
de regiões e cartas técnicas no ,intel'esse e benefício da nave-;::==:..:,;;:;,::::_=..==;;::;;;;;;;;;..;;;;:;;;,_==;;;;;;;;;;;;:;;==-;;;;;;;;;;;;;;.-.;;;;;;;;;;;;;;
gação aérea intennladoll aI. C ()mo re.sult rudro do certame cTiou�

Q "

"

1 GT T lj-'"N
�"

) 1-.
I ,e m" no,:o.o,·g.,'l:iSll1O, um conselho üe aviação, do qual parti�

�.., .i.\ � �
_ Ll.J 1 \_ __' Clparao Val'lOS paI,ses ..

Contém oito elementos tônicos I !-.......------------------

Fósforo, Cálc�o, Vanadato e I \] ) VO(_�.. \ 'DOS", Arseniato de j rlL - .T i\.._ ,,_
,

�� S6dio. etc.

I
Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA

Dr. J. J, DE SO(;.'-:..A CABRAL
Os Pálidos, Depauperfldos, '

.�, Esgotados. Anêmicos, II ESORITORIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8 (esquina I
Magros, Mãe:s Que Criam. Felipe Schrnidt). C. POSTAL: 140. I �

Crlünças Raquíticas rece, L.,__, ,, ..:berão u tonHicação geral
do organÍsmo com o

Exc rn es Anátomo-poto16g,co!l
Diagnóstlco precoce do "revide",
Sôro-diaanóstico.
Hematologia
Coprologia.

B/.lcteorioloq}o
A 1l tovo c i ["!CHI
Ul t rc r.. ICt(,\gC(Jpl(1
Qu irrvrcc so riqu.irteo .

Aná!ise.� de urino.

I

1__-

Deverão ingressar no Exército
WASHINGTON, 12 (D. P.) - Todos os norte-americanos

fisicamente aptos, de menos de 30 anos, deve-rão tngll"essar no
exércí.to. "Há poucas possibiLidades de qUie posSl3Jm escapar ao

serviço militar" - segundo declavou h!oje ruos jornalistas o se

cl'letário da Guerl1a, Stimson, ReferinJdo-se às baixas norte

americanas, disse o sr. Stimson que se elevam, até o presente,
a 646 mil, elllitre mortos, feridos e desaparecidos. Neste total
não estão compreendidas as baixas havidas na ofensiva gel'
mâ;llIica da foonrt-e ocidental.

INSTITUTO BRASIL-ESTAIlOS UNIDOS
.

AULAS DE INGLES
Av�amos a todos os interessados, sócios ou não.

que se acha aberta até o dia 15 do corrente a inscrição
para o CURSO DE PRINCI PlANTES, a cargo do prof.
Cascaes.

Os alunos matriculados no ano anterior devem
.renovar sua inscrição.

5 v. 5

Serviço de tro!1afusão de ..onguo. Vacinação on t r-d if t e r ioo
(CRUPE) com próva de Sch icle .

Anúlisew químicas de: Farinhas, bebidos, café, rnel , águas pc td
veis e para usos industriais (fecularias. cerl1ejaria�).

FARMACIA ESPERANÇA
A. SUA FARMACIA

I•• Couelheiro M.fra, 4 e 5 - FONE 1.642

E.tre!'. • domkíli.

da . IndúsH ia de Fósforos
de Janeiro

Sindicato
do Rio

Casemiras

LUPOSTO SDDH'AIJ no .L'_E]{('í('W UE ]1).1;)
Ficam av,isados os industriai; fabl'icantés ele fósforos

de segurança estabelecidos dentro da base te,rritoríal in

terestadual do município do Rio de Ja,lleiro (Distrito Fc

de,ral) e dos Estados do Rio de Janeiro, de São Paulo e

c1€ Saln:ta Catarina, que é de imfluência dêsrte Stndicato,
que o Imposto Sindical do exercício de 1945 deve ser re

eolhido ao Banco do Brasil SIA. ou agências n1.ais ]JTóxi
mas e1.o mesmo Baneo, durante o mês de Janeiro p. yln

douro, ele acônlo com os artigos 580, 586, 587 da Conso-

lidação elas Leis elo Trabalho (Decreto-lei 11. 5.452, df'

l-G-19.J;{, llublÍ(;ado no "Diário Ofidal ", da união,· de
9-8-1943) .

Este Sindicato está expedilndo pelo Correilo, em re

gistrado, as guias própri'as pana êsse I1ec.ollümelÜo, e pe
de àqueles que, por motivo, não receberem ditas guias em

prazo razoá,rel, dirigirem-se à Secl'ocaria do Sinelicato

(que tem sua séde social à rua do Mexico n. 168 - 8° an

chvr, 1110 Distrito Federal) solJicitando os impressos pró
prios.

I
Rio de Janeiro, 30 de Dezem.bro de 19'H.

.TOAO· DALE

t :..._________
Diretor-Pre.sidente

Lãs.,

a(OSA
Sedas,

CASA SA.,·
SIOA RPELL]

Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sob�eloja - Telefone 1514 (rede interna)
Cai�a Po�tal 51 End. Teleg.:.! «Scarpellill __" Florianópolis

i

f "\
,

I

ORLA'NJ�)O

,
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� eSTAOO-Sábado, 13 d- Jan@h'o cs-. 'ct45

tft» fim de um ano, quan
to SOfMrão êsses dias de d0-

res, roub.ados aos afazeres .,.

.v alegrias da vida 1
Alaste de si os padeci�

menlOS periódicos. A SAUDE
OÁ MULHER - regulador, te).
nlco,·anti·doloroso - é o reswe-

dia que lhe restituira á tran-

4luilldade. Êle tem no nome·

I' (�m.o de SUtU Yiflll�eS�

Atenas, o fóco da atenção mundial
Londres, Vôritas Serviço Ca-l dirucnl ns cn tr« os iH'IH'nlÍ.s Se1lhle,

I
('Isão Sé' fez. A guan!:J ELAS re-

l'}Jngl'Mico do Prcss bnf'ormation

I
Zervus l' Sl'I'<1pl1is que ludo estava cusuu-sr ,I depor �I,� armas. Em 3 dI'

Srrvrce -_. ,\ Juta eru Atenas e 'TIOS segllilldo pura DOIII terruu e que hn- dr-zcmbro n EA:\I organizou uma

}:lTCL!OI'l'S rln cld:�de cuntinúu acc- via a iutcnçúo .d." in tcgrnr ns "Ie-. dl'lllonstraçiio populnr ClII Aten:.s.!
sa, ESS,1 lula íniciarla em ('OJl1t'ç�USI nu-n lus rleslllolidlZarlus na (rllardall'mcl"lloll-SC a grevl' gcral. A lulaj
dhie mês, l)<In'da norlcr chegar a ;'\;acion,.,ll l'111 fOI'lI111ÇÚO. Em 28 dv I l evc (·()jI1l'(;O.

Ibom krlilu, quando um" cmissúrio 1J�\t'lllbru ('hr!�aralJl flillda inf'nrmn- As llnif.ladt's reglllares gregas 1'0-
do (jlJarlt'J general dos ,"�o A, �1. e I �·()es !lc que;} chamurla !IH clnsse rum l'rll1';ldt'radas suspeitas pela ex-

.daL' suas lúrças nnlitarcs ELAS, �e: 1!13ü linha proccdido u contento trema esquerda, j)orql,e!il> agita··l
avistou em .]2 ue dezembro com o. Il0S distritos de Spurta, Corinto, dores da ala exquerrla tinham sitio i
general IJJ i,túnÍco Scobi c. () marc- i l'�rg()s e Kalamulu. As noticias 1J1'0- r-ernuvidus UOS seus postos dcpo is ;

· chal AJl'X:l:ldcr se l'llC()lltra'l'a el1-1 ccdenlc's dr- Salônic., r-rum menus rio moí itu do Egito. Se essas unida-It áo em Al enas, ('u]1fl'l'enci,,;;Hlo ('011'., LII'ol'<lv('is. ;';aqnell' 1l1CS<l1l0 dia Pu- eles ti\'esselll sido enviadus Ú f'rertto
as autoriuurlcs inglesas. (211izel'<ll1l Jlall�iJ'eoll esperava Ilbkr a ratifi- italiana t' Sl' as autor-idudcs britàni-!
os. e�l�íssÚl'jos Wegos sahl'r,. ,i)lJ([ul'la caç�I�1 til' 1(.)'i!O

() gabiI:l�tc, �JlIanlo cas, aj'l'i�(';,lIldo-sl· a criticu, tives- f
ocasrao. se huvin possd;tlldadc (k ao ur-crcto de deslllo!JllIz:tiçan, do- SC·111 se inl rouietido, mantendo d!
.um cní cndhuento. () ministro rcsi- cumcnto l�S.SC que contin:ha'(,oIH'l'S- 01'r!CII1 ,COIll seus próprio-, recursos.j

,d,Nltl! urirãuico 1!

..�nsmiiill-ll1l'S .os

Ii s�il.'s Jl"!'<I :1 cxt rcma esquet..da ('

.«ue ;,'!é
..

a criaçiio, def'ini!iva da ��llflrt!al:lenl1()S do seu go\'erllo; Os r-o nl in- í i uhn sido em SIW maior parte, rc- :'\a('lonaL () hAl\I n ao pocleria
í

er

__ �('nll:s ar!llal1o� I<,LAS tUlzidos do, digido por min istrns I�A::IL. 1)(' ar:�ll'- pr()tt's!1I!fo (,(�Ilh:a H dt'S'I.1l0'LiJiZ.<1ÇÜ(111IlIPflO!: ulo pa�s para. os arredor('s
I '{.'I (,�lJll 1\ d�r:l'ellJ. as iO!'IIl�ç.()es t{cnd dos exercltos, partl�1I1Hrl's.

da capital, rlcviaiu retll'a:'-Sl' 1iL' Al-1 LLAS e EDES seriam dcsmnbiliza- () gl'nel",t1 grego Seruphis,

cOln:tIl-,.t ica (isto I" alúm de uma linha 40; das em 10 dc dezembro enquanto dau!e da ELAS, declarou t'ollsid.:
,J, eu milhas .di�t�nte de Atcna,s). '1"0- (jl�(' as Iormaçõcs mil itures nu 1'2r�s(' S',l!J f� ordens d.o general bi'i-

· dos ()S part idár ios das ELAS atual- Ol'll'nte prC;:1I110 o SC'I'lflm antes de türuco Scobie l· as unidades regula
mente em Atenas deviam {'essar as voltur it ]Jútria. Atô (fIIC o exército res "Anclnrte" uni,dadt·s da ELASIhostilidades t' entregar :mas at'1l1as. n:H'iolonl !"osse organizado fi "Bl'ig�l- 'não lÓlllaram parte llas hostilida-.
Uma vez .';atisl'eitas essas exigeneias, da Alpina" e o "Bata:lhão Sagrado" eles, embora tC'l1ham desobedecido!
'? :n?::ur�,ohal rln 'campo Alexander rnantt'r-se-iam intaetos, fk:alldo ordens. ühe0�,[)rlo até as yizi_nha,nças!
lllICla�'IH. () desal':1Jamento de tOt1l�S '�lI:1!,llI(,l�t(' tini arnl_?s uflla. hrlgada d,� capital.. !udo parece 1�)dlCar <I IH' !
os .cxercrtos ,particulares, �omo pr1- I},e J:�_:\s., e forma�yes e(Jl.lJ\'ale�les ha llma CIS<lO en,t.re os lIderes �jal
melro passo para consegll'll' que os I�LH�S. looas as forç,,'s olssol'vHlas LAM c que .um gru.po de extn'Jills-(

· gn:gos "qualquer que fossc seu cJ'e-, r·lltreg:lJ'Í;'llI as anuas l'nlre primei- tas forçou o ,partido o que não é!
.. ,do e opinião, pudessem gozar de 1'0 \: 17 .dt, dezemhro. A poJída e a de todo eomunista -_ a assumir ui
paZ' e dos amplos pri\'ilt\gios das g1131'da 11 aciona] ELAS desmobili- papel 'de uma ditadura partidúrü:, Isuas liberdades demo(,l'átkas". zada, entregal'ia r::s suas ii nova iJJlposta pelas ,fôrças das armas,

Não será, provavel'mente faleil (,ui1ula :'\'acional. ({�Iassl' 19:1()) A situaçã(J se' 1ornou, eu1re_tanlo,1
aos chefes dos J<:AM entl'ar .cm acôr- No último instante (30 de '1lovem- mais confusa ('Olll a recusa ôos têr-!
do entre si, ou llll'smo conseguir 1>1'0), <) EAM retrocedeu, insistindo 1110S britânicos c' houve luta entreI, que seus lparticlarios, den tro de Atc-' para quI' as formações reglldurcs os iprópl'ios eleml'D los EAM e ELAS ..
nas 'concordem eOlll às condições gTc.gas fossem, tôdas ela�, desJ1lobi- Somente há a esperar que os esfor-l
ilu[Jostas, prt'-l'cquisÍltos para qual- lizadas. llJas que as ol'ganizaçiies de ÇOS UíJúdos dos políticos e

I1lÍlitan'esl·-quer entendimento que venha a ga-' guerrilheiros fieassem eOllJ suas ar- aliados ü1'a reuni rios em Atena<;.
rantil' ordc',J]] c liberdaue a tados os! IIlHS. O g�bjnl'te reeusou U j.lI'OpOS- consigam tfazer voltar a 'paz e () &(1.

· gl'l'g�s. A fim de eompreender a si- ta, que entl'cg�r.ia, vil'tlH�!I,rnenlc, 10- ccgo ao Ião t.orturado pais dos hC'1üJa�a{J e li '1)01110 ai que ela chegou, !.I(I
\) poder mlhtar ao bAM - e 11 lenos.

1.1 á-culminando na at�la� confef'ê�ncia de. • xcursl·onar�t(�'(�:s� f;��:fe ()t�����ml��ll�:.��o ��::��'111
.....-."--

Brutal cêua de san ... I

ao Paraqua·,�:;:��&nll;��h;����aofal���o�l. Impa»$C" Dr. Duerreiro da UUo DO nstre·lto·, . ,

Quando {'om a saída dos ah,mães F
ti li RIO, 12 (A. N.) -- SegUIra

-da {iréda se tornou evidente a imi-l . onseca O pacato 8ub·distrito de E.trei· breve para o Paraguai, em via-
nenC'Ía {hr guel'1'a eivil, os illglest·s· to. foi palco, ontem, pela. 1Z ho gem de excursão uma comis-
p'ossibililara!lI para os :·�l:i()s clll'-, Avisa a seus clientes e

ras,. de brutal c�na de sangu. são de Bandeira�tes do Bra-
1es d�)s .mo_Vllllentos patrlOtl·COS g.I·f'-, amigos de 5to. Amaro A. quela hora,. no ca.a de ne

'1
· {«OS, mcl.uslvr os EAM e o partido' e Palhoça que reiniciará goeloJl do sr. Ervlno H-oeIl6t' acha SI.

,coJllllnisfa;, (em ·maio de 1944) ulila; a clínica em Fevereiro de
.

vam •• Ataide Bo.alicio e Romulo Nessa excursão da Federa-
renniúo c0l1s11lttiVfI no Liba'llo. Dc-: 1945 e fixará residência

de Freita., que em da.do momen" ção das Bandeirantes do Bra-
pois d� demoradas c penosas COll-, to. penaram a di�cutir.. 'sil de que é presidente a sra.
versaçoes todos chegaram a um em Sto. Amaro. Romulo de Freltas tllOcondo de '. " ..-

acúrdo, e constituirallll um go\'('rno., uma afiado punhal. ugred1u o .eu Dar,cI. Vargas, pa�lClpar�o
, Quando os representantes EAM vol-j _ �

deaafeto com 3 golpes pl'o.tando-o bandelrantes da BahIa, Sao

1. aram ;1 (rl'écia, o conselho do p:I1'-; V d
.

'1
numa poça de Rnngue. Paulo e Rio num total de 30

'1·.1 . I' _..,

eu em se
um 10"0 '. e Ch d l'

, ,

1<10 Il'r),U,�)()ll o eOI1\'enlO que

esta'l
_ "', amo a a po 'Cl0, compareceu moças que levarão ao Para-

helecia! um govênH) de t0110s os pal'-
t estllnt'!8 (tres) a dr. Delegado Regional, J:renden. , � 400

'

tidos. Crmt.u(lo, ünah.l1cnte o EA:\f e un1'l mobília dI:' COUtO (sofá do RomuIo de �reita. e�n flagran- �aI uma �e�sagem �a. so- J. pespromcteu sua {'(j()peração (, Cl11,e {.ua� poltronas) te e fez condUZIr o ferIdo para o cledade femlnIna braSIleIra,
agosto, ll111 'novo govêrno do flua I I V .' A' 'd H Hospital de Caridade, onde foi de f.-'meparUcipavam todos os partidos, foi •.

er t' trat.ll' a venl a er· socorrido e ficou internado.
l'oruna:rllJ. Num gabinete compost.o CtllO Luz 127. 3 v ·1 No momento em que redigimos AF��f�� Hollywood, 11 (U. P.) - A
<II' 22 membros, scle assentos

{'raml
ata nota, tivoemo. informaçõu ge· I'V."""",",_ RKO informou que Horson

oellJl�.�il� pelo EAM sendo, � restan- nub.- ro'seo g�l'(11 de que Ataide Baselicio. elil· TOMEM Welles comnrou 3·500 pe's
.

dp.
te dJvuhdo entre os SOClaJS-nellW- K ... ta pas'ando bem. 1:"

('ratas (Pii:pan,lreou) os libel'ais 0l _ filbl CI'ISItIi filme em técnicolor que ern-

":(�ade_il'as). fi ���iã() rIC1J1o('rática e os Perdeu se uma pa-1ra de anel I "SILVEIRA" pregou na produção dUIYla pe··
l>�J't.lllos agrarlus e popn,lar, Dos 2� de contador. l'úbi r6seo, quadra'I lícula no Brasil, a qual levou
mllll�tl'OS ,cada 11m l' um l'ejmllJliea- da, no trajedo da Livraria Xavier M.O've ,.S Grand. T6ftic:. dois anos para fazer, tenod si-
H? Em 18 de outubro, Papa<ndrcou, ao edifício dos Correios, Será bem I

.(ltscl�rs�ll�lo l'l11 Atenas, e�ta!)l'll'c(:u qratificada a pesaoa que <l achou 48. Confere-ncla'
--_._- do arquivada. Disse que presu,

-o yl'll1ClpJO de qne (o excreJlo nao e Q entregar na Confeitari. Chi (omprar, vender ()u alugar me que Welles tratará de for-
'Pode nem ll�'J'tc:nl'l'r 'c' Ulll �):Jrtid(), qulnho, �\r.3 Pan.Amerlcana necer argumentos dos demais
lwm n um IndiViduo particular'·. -- 1 to

' .

-

Dias depois a!glins chpfes ('o:lIunis- _ I .6 no de Advog9das e emen s necessanos, para.
tas prO�Ul'al'all1 avistar-se com :\n- '11 a SERVIDORa I São Paulo, 12 (A. N.) O que o filme possa ser exibido.

·

��:1�1l� 1:�l�l����;�:����'llaü:tl�.{·l�.I�;�lil'�:�� ALV IRO RAMOS
"

.

.

presidente da Associação dos C8�i;as'�""'�G;;�pir;;;�-
{'()11l <1 pohtH'a gOYl�l'nanH'1Itat r 11. Advogados de São Paulo rece- Meissdas melhores, pelos me·

,

riéis ao primeiro ministru. CIRURGIÃO-DEN'rISTA i o maior or.ganização n-o Ibeu da Federação Inter-Amel'i- DOr�1!I preço! só na CASA MIS'
Vei,!! o JII'llblcma espinhuso da • gên-ero na.ta capital] cana de Advogados, com séde, CILA NEA _ R'lOC Mafra. 9'

desmobi)iza�·iíLl d!)s gru:pos clt- resis- Rua Vitor Meireles, 18 em Washington, um convite pa-tôn·ci". Foi oficiallllenh' anUIH'i,l(Jo Rua João Pinto. <1

'qUI?, --'>bn' () aSSlln!o hn.\'ia c'nkn- Fon� 775.
• ra que aquela Associação par-

,__.__

-_..._

'Iticipe da Quarta Conferência

<I
Pan-Americana de Advoga-

o -, Sagraçãoda nova l�gs� �9r��I�����r��oc:��'�eu'i�
FllHA � MAE I AVO � matriz do Estreito a.;;;;;;;;;;no.�;;;.;;;;;;;;;;.�

I Amanhã lSl.erci solenemente feita
a .agração da n"lOgestoila lnatriz
do Estreito, corn Q inauguração
do novo templo.
O ato terá o comparecimento do Precisa se alugar uma, no

I Revmo. Sr Arcebispo Metrooolita. centfo da cidade, que te·
I no do Sr. Inbrventor Nerêu Ramos, nha 3 ou mdis qU<lrtos
I alta" autoridades civis e militares.

Usará da palavra saudando o
Dàl -se referências.

. chefe do Igreja no E"tado. o exmo.j Intormaçõ�9 lJe�ta I:edação.
ISr. Prof Orlando Brasil, Secretário: ·'MCLHKIrl-}S UE �lXHUEJI"
! da Fazenda. _.. E _... l<;�ta c., a. hh;t(iria cl ... milhões

A' tarde haverá crisma
__ ._ Grandes 11(' mulheres tio mundo inteiro

(ampeonõto catarinense t
e tamh{>lll ]11 ..1(' se" a �1I1l histó-

carregamen OS
,_,I _ }) II III in g' H - Ritz e

de vela I ch�gam a Santos Hoxy.Prossegue amad'nhã1 o cornpeona- j Sao Paulo, 11 (A N.) - �--------------

to catarlnense e ve a, em que ta I, . d ,', T - d?mom parte os clubes de vela des· i Tla!lspo.l ta os p o 1 vapores lerIa Sl- O "to. capital, de ltajaí e de Tuba ! naCIOnaIS foram ontem de- I
rôo, _

. sembarcados no porto de San-I
I Reina grande entusiasmo em' tos 9.750 sacas de arroz, 2.500' Londres, 12 (U. P.) - Se-
I torno dos provas . .'

'I
caIxas de banha, 10 mIl sacos gundo a DNB um porta-voz

")lrLJIERES IH'; :\J�GFK3{" de fei.ião e outros cal'rega- militar alemão, a zona entre
"\ mílis I,ela histúl'ill Ih' amor mentos de cebôla, batata e Hill e ° Reno, recentemente

(1IH:' (I cillcm:l, já. ('(.:I�tO�1 no- �a���:ga, procedentes do sul dominado por tropas nazista.s,'
... ... ."'-- ming'o - Hltz (. ],.(5)- (.0 1-""0. f:::-i intcil'al':12ntc limpa.

To -tas dever'" us<'.tr. a

[j jij!r.51�hm ilâr:.t

/ifu 4Uf'
ptlpud

ENFERMEIRA

1 SAUDE' DA MULHER
-

Dr. Artor Pereira
e Oliveira I

J
I
I
I

(OU REGULADOR
A MULHER

Alivia .H

VIEIRA�
t:VITARÂ DORES
Cólicas Uterinas

-! '.

Á aproximação do perio·
• mensal é, para as senho
tas que não têm boa saude,
um tormento e um pesadelo.
.A simples lembrança dos 50

·'rlmentos que se avizinham
,perturba·lhes a tranquilida
• e i' põe em sobresslko.r

..

CASA

Clínica G.ral d. Adulto.
Doença. doa crianças

Laborat6rio de Análise.
clínica•.

Conaultório: Tua Felipe Sph
midt, 21 [alto. da Coa0 Pa·
rai.o1. doa 10 30 á. 12 • da.

IS à. 18 h•.
R••idê.ncia ; ruo. Vise. d. Ouro

Preto 64.
Fone: 769 [mo,l.'\ual!

EmPI·pga-se nom vaotf\l!t'ffipl1·
IM ('IIrnh'lter IiS irrpglllltridad��t;
(1H!' rrln\,i")�ó< pf'�i(l(jjclit< di.\!'\ Re·

i,hGr'1I'. !<: ('RlmnlHí:' t' rel!ul8dnr
'1 !'!>l' 9." r \I [) ç t)!> ....

l-'UTX')-"ED�T!NA, pl:'l'i BUIl

(:(\U\ r'f\lvad>1 .... rlcáeifl, é muito ffl-
�\-'f Ul'1ItOI'l ('.om

Qu.er ves tir·se com ti·.contôrto
elegância?
Procura o

e

ALFAIATARIA
MELLOI e e.colha O .eu figUrlno,

Rua Tiradente 24
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Lira Tênis Clube - Dia 27 Grcmdioso
o Carnaval.

,

soiree. Ensaio geral

A Invencivel CORUJA

Gradim, jogadcr internacional e

que sempre soube manter uma

conduta disciplinada no terreno
esportivo, é um memento de valor
no clube Iecpotdí nerrse. A sua ea

colha foi muito bem recebida,

4 Sábado. 13 de Janeiro Oe 1945

para

Conseguimos apurar que o qua·
drá do AV(1! paro o j9go de ama

nhã. contr.o o Combinado da capi
.:tal. lierá o seguinte: Adolfinho;
f'atéco e Naldi; Ch'ocolate, Nune.,
e Beck; Fetípinho�' Ní�eta. Bráulío.

fi J
* St Hilário, Bjspo e Doutor da

Tião e Sau!. " aot.."u" '

•

! Pelo avião do. Cruzeiro do Sul IgreJa
O

•

O
. . I viaiaram os seguintes pOllsageiroB: Foi pdtl <1'110 de 320 q,u�·,

,

<:mSOl amlam
. I Para o Rio de. Janeiro;, ?uílI:er Il'()i,�i:ers, ll:l;'i'('lel1 �j,Jll d{)� l1!al()['('SDecorreu ante,ontern o

anlVer.!
me Dauer, MarICI da Glona Pllar 11l'I'olls da, 1<', A c1I1cunsrtan'<"w <lle

sária, do. no liSO conterrâ.neo Osni Rego Mont",i,'o e Paul ... Pilar Rego S'PI.S pais perten('erem. ii f,j,dta,I,gUlila
Darnlon1, elemento de destaque no Monteiro, Para São Paulo: S'no.l C }lOSl'illoÍl',ellll gl'<tlldes nq<uez,as per
f1.lteból dE> Curitiba, onde estuda Maciel Doura. Emílio Hercilio

I
Illliin aü j'()\'rm l-H!ári-o es,tud'Os sô

no Universidade; Tendo já defen4 Doura e ESll3ridião Amin Helou, li,dos cm' p(litie'l'.� e em 'Bol'déos,
dido a camiseta do AV:1í iii Figuei Para Curitiba: Kurt Richard Fritz Pacrã,i) ain'da, ,<;!c)]]lill-se Hi!óriu P011-
rens�, Osní, pode-se d �,�, �o; um AhTahaxn. Passageiros de�et;tbnr 1(' l' s:ll.i�rei,tl() nUlI1 ?ll,lbientl' ,(\,nl�kDepoi.. de certo ternpo, de in::ttl· gra.ny.a dete" ..or do a�sO;latlon co 1 cados na ma,ma á'lta, Proceaente I campeavam a luxurIa (' a l:llCH'-vidade em gramodo9 da vórze<1, t"rinense,

I de Porto Alegre: Juan NapoLeO:1 Ldtlllidadt', Procura\'a a ve'l't1arJ.!:', ('talvez, 'por motivos imperiolilo$, vol- O Estado esportivo, embora tar- Dia7;. Lorenz() Mibelei Bonaycki I Sll.'lI es.pÍl'ilto., fO ['I1WC{.O IW.].o c?,tudl('ta novamente às conchas. o val,,· de, falicita-o. Ferdinando Stoher, Jorge Alb�rto da f.j,I,osofí,a, rec'[)lllhee,cu a pXl'slen
rosa esquadrão de Ligocki. dispu- I Larco, Laura de Olazabni de Sun I ei,1 (11' um só Dens,tando amanhã, em Campinas. um Grande interêsse ge, Juana Morin Muniz Bdrreto i () II ,a n li lJ.

.

('_(}ln\) pl.lr a,t'[I:�()�cotêjo (uriistoso com o clube do
de Zuberbuhlel' e Willian Prest,)n I ('ni'll�1,JJC nas, ll1a�)s ll'lll, l'x.elll1,p'kwmesmo nome, O mundo esp,ortivo HorianopoH ,Rombo. (hI Slagr.a.dla hSlcntnr.a, tez cid'" Sl'U

I
A guapo rapaziada da Praia de tono aguarda com desusado in-

.....,........_ _..,. ........... ,,�� - eshldo predilJ.e,lo 1(' rc('elwll (l ha-
F6ra acha·se b�m preparada para terêSllé a realização do ,imponente lhllw, es,f,orpa,flId(l-s(' clt' vi ver a

I
este intereslante choque e rumará festival oquo.·l'auiico de amanhã,

sua ri'. Bs!a"va jil easado, qUHlll,dtl)
para àquela localidade, com tim na Praia da �SQudade, promovido

I Ati,
- 1 I

ro,; dei lo lJi.�J){) I].e sua cid'ao(J.e na-
onze notável, ou lieja: Naná; Bon-: pelo Coqueiros Praia Clube em

, ençao. Il,:t:l. l\r.a.::�, (k�,.de. " m01llenl,() Ile �IW'
durias e Hehídio; Enio, OnO'!' a colaboraçã.o com a ncsso confreíra;.

sagral:ao ,>PI,sc'oupal, (lh�e]'v()lI eO!I-Osni; Ligocki, Bóde, Berno, Magri A GazetQ:---....���-..-...-... _ Compra e venda seu imo- linl'l1cia <�b!;(),1ruh1, tendo a ;�tcgrnl
e �o��ad!ne��oo's, dado 'a valor da "JIlJIJHERES DE NINGUKl\I" velo mas faça-o com vaD- de cO'll's'eguir a ('o.!1vcl'siio de S'll.!!

tagem, por itltermédio da ('SPOSll (' da fi,lha CjlW <I,inda !'I':!llr,
equipe acima, a peleja pro�ete, rma llÍstórin. hnHufna e H�r-

. p:l�iis. ('"m" bijS,po. l-li::'II'i,u, I!H'-:-
u.ma vez, q:ue o adversário do FIo- dndeil'a que i'icul'á g-ranlda, em., firma A. L. ALVES I nOIl-se lima ('oluna da Tgn',la na ...
.'.uno Pcu:oto opres",nt.Eb�a.• ta;:n'1 tOtlO,' os corac.'ões _ nominl.!.'0l Rua Dêüdoro, 35

� 11l"llj,l'nda, luas Cfl'ulra a heI'l'siü.
bém, co�· um poderoli!o quadro.

1_
'R_'Sitz � Rux·r.

�

I Sua prof"'lld�, itnleli.gl'lleia, agU<."I-
•

cl':1 por 111111 l'shllhJ f'ül1IS'lltlilltL', ff'7,
-

dt,l" lInl IUll:HI'(),r in\l'IH'ível. Pu!'
Em (ontinuação ao Campeonato Cen"'ro Espt'r.-"'a Redenlor i'.�II(l, {JS <Id'vl'rsárk,s () ('wluoni,a\'alH

tstadual '. • • p,,'!',ml,(' () iIlJ�)erad(lr COlllslünt'Ío
F I li A l nl1.l' rksl,ClTI>lHl par:l a Frigia, '(),n-

- Il<- (,h, l'ClnofinlltHl "drl\'llr!c'I' di-
la. e 2". CONVOCACAO ('[I7�llH'IJ,I(' ,Cf 19l'{'i,l. pl'r:g:Nrdl> e cs·-

São convici.ados os Senhores S6cios a comparecerem 1'1'('\"1'11.:10 liVl"n� dt, inJo])el'{'civl'l va-
à Assembléia Geral que realizar-se-á no dia 14 do cor III!', '!'1'1l1l'1lr!" ('lsl:1 ill.i\·irl�l<le. os

d· '3 h d t do r d na j)l'lÍ\lI·I,I)� 1l(!\'('I'SÚl'ill;, �\lg('ril'al!lrente, omlngo, as oras a ar. -, em sua se e,
,,11l i,mpl'r:lI!'nl' qlH' pt'l'rni!lss1' a 111-

AV6nida Mauro Ramos nO 242, a hn'l de se proceder a i I;íri(\ <1 \ nHu panl ;l Púlr:ia, Os úl
eleição e posse da nova diretoria, que dirigirá os desti- lilll1<lS '11l1.':s-da üda pml,Jl'l:golHls ?
nos desta Sociedade no período de 1945.1946, gl�and!' hISP,I, para �l".;llllllr H llJl.l-

FI
. , I' O d J. ,

d 1945 (j;,.t],(' d,1 I'{' ii (;;'lIi8., QlIl<Jnd'll·, 1',Tll
. OrlanOpo 15,] e anelfO e.

�Ii(i, m1)l'1"l'l1. !l,Ci);Oll �ell _pais 1):1-A DIRETORIA cifi(':H.!(),
4 v, • 4

I !.....
"'•••••••

----......! I O·'''·d c ,,; •

iltfl . a llOClitf =IStd, Verônicõ_úiuHani, Virgem
: : I '\'aseen ao()os 21 r.l'e dezembro de
• • 1fiIiO, em .\IercaleHo (Estados l'OH-

....�... ••••••••
í ific.irrs}. �enll ti.n ha CO'IlJ1)lel�dp,

aimda os dezessete anos lh' VIda,
,-\ NI\'l<iR!'iAtUOIé qllHllntdo end rou para o convcnt o

Snra Miguel La Porta r[lalS Calpllchinlias em CHiá ,di Ca,,>
•

. i('II,hll, tJ.JHle O(,lIlP'OU', Sl!ICoeS8'1,\'allllüIl,T,ranscorr�" nEsta dato, o a mve r-
te, os cargos mads ltllllllOI'ltallJles;

F • 1l,:.rIO ncrto l ic ic da exrna s�'\ He- assim r-r a ehl, durante, 38 anos,rancisco de Sousa, o popular I à", outras Z provos, respectivamente lena Garofallu La p.orta, vlr.u.o�a niesua dais uo vk-as e, Ik'j)OIS, uuaGradim, para organ Z:1f o novo às 10 e 'S h • d t d

ti''..

1 oras, esposa o nosso es Imo o pa mcio
(JC;SS'I Várius monjas l'orllllHI",s jJ{l,l'quadro rubro-anil ds Proflllil0nalsl O «E!itado Esportivo» saúda os Miguel Goribaldi La Porta, copi- Vc:r'(�I�ic'l (:j:,e<iatvlll.11 a 0'1'an(((' Ml.ll��;�. a temporada que se opro velejado:es visitantes

1 t�lista, residente em Por-to Alegre, j lidad'l:.1 "() c;u� (�i,s;�ingl�JlI fi jP�';:":
/ RlO Grande do Sul. santa, fOI'Ul]11 aIs vrxoes e re v ('II;l('(Wi'>

Ensaiou ontem, o Avaí', I • (,{'111 que' Nosso Senhor 1'11(' rer,"IH'
P d

�

d' I Dr. Hel'to r 81um [)('I1S'l \'<1 xcu arÜmll.e amor a (,I'IS-reparan o-ge para o gran laia
. ,., '

" '

C<motch» amistoso de amanh'ii I Assinala a data de hoje o trans- lo. l{ece,IH'u, no s'etl,l'()I'�):�J, VISI\'t'J��
mcd dor-i , , . ". d llS CS,llgi1lI'l'S ÜO Crucif'i cad«. e ,lcontra o c urn b irro o ame Orl51ta Curso do anlversano natanCto o, ,,'

I' I I '1citadino e, mesmo para ali próximos ar, dr. Heitor Blum, DiJ'etor Geral gru.ç:l ue �Ieflt ,1(' (O rl10CAO JlIal� v

jogos do campeonato estadual de do Departamento das Municipali- vu ,n's sof.nmeml.os do _Hcd�,�Jt,Ol dl�-
44

'

l' f 't runte a s:.lIgr<lld':1 Paixâo. Nao has-a equrpe aZUI'ra evou a, e erco, dodea, t' I
-

At E t 'd' .3 FCD' .. 1:1 Va,1l1 es ':IS uurus provuçnes.on em, n? f�? la

<lha . 'tr1g_?- al1lnridllc]i<' ('clesiit.stica, !)(JUCll cré-1'080 enacrc lSICO 80 n c rren oçao ft'alóflm ano!'! boJ"f I I I f' '.,d d t d t' J - R·' dul'll qtran« .o se 11'1<1 a l e e,110111(.-o es oca c en ecn neu e 000 aso,
a menina LUa, extremosa Hlhi· nus tão ft'lra dto connuu , submeteu

nha do sr. Juvenal Srlvo , do co- a santa ao, cxam('s, n�'ai;s p�nos()s:O Ritz não jogará amanhã mércio desta praça; foi dt'pos,[la do Of1OlO (le m(,,�lll'a
Foi tronsfer ido a partida que de- a exma. sr-o Hiliete Brüggmann, de novicas ; hiranam-Hic os ,diJ'('I-

veTia ser travada amanhã. entre vluva do saudoso conterrâneo �ar l(>,� (le ",(.)la'l'; pj)oi,biralln�nll' d,l' as·

011 j á conhecido. quadroS! do Ritz boI Viégas; si "t i I' U sta. M,i,Sís,a ,i lliIÜ(} emn <�s ou

e do Coroados, O motivo foi devido o sr. ten. Mário Fernandes Gue- iras il'llJãs; {}rival'a,m,na, a;I'(\ d'�l
e.tal'em alguns playel's do Ritz des, oHciai da Fôrça Policial do sta. Comunhã,o; (', por fim, foi ��

um pouco contundido•. Ficou, poie, I Estado;. , p,al'<Il!a d,o resto d,a co<mun,j,d'adro
designada a pell'tja para o dia Zi o 8r. ,d�, ,Carlos Cartela, aboli- reli,gj'osa. Tu,dl(f itSiÍlo, p.ara pr(lVltf
do corrent\!. Isado clln1co, I �ua paciônóa, hnnd,]dadc e ,ol!e-

* d i,[lnl',ia, Sillllltis, ('crlos do eS11l!'lto
1

lIabnJtaftÕ�tH de Delis, Mas, tm[o sNvki SÚlllCIUjL'!'-

E.tão'se habilitando. pa.ra casar: para mos,trar a rocalid.nd,e d,e sua

c,tlJlllidl�Mle. A saMa' f,üec('u aos 9
a. .senhorinha Mirza Simone Oheur "

e o sr. Rubens· Pederneiras Ra de julhu de 1727.

mos, alto funcionário da firma
Carlos Hoepckl!i S" A" desta praç<i.

santo do diao ESTAD

A turma era unida. Todos os

dias, ao anoite:er, se reunia no

galpão do "Clube de Regatas Aldo
Luz", punha o barco nágua, e

para esquentar, duvarn uma "pu.
xada" que era urna v.erdodeira
prova de resistência Cuando re

gressava, já era noite fechada.
Vinha can.ada
Por s6 treinara à. noite, a guar

nição que, .110 ínicio·, era corra
tituida pelo Aldo. Alfredo, Dudú , Campeonato S_ul.americano
t�idney e Moacyr (patrão), foi ba

I Santiago do Chile, 12 (U P.) _. Olzada com o nome de CORUJA, dr. Carla. Cer ry , 48 horos antes
. Aparecendo, �m 1929, durante o o ir,ício do cornpeono tc sul a.me

<:�nco anO$, ate 1934, a CO,R�JA ',ricono de futeból falóu sobre o in
.0 trouxe para o ({Aldo» glorIa e, tere.!lsere dos ofecionadils, já que
ren?me, .. . � _

Ise torna intensa a procura de bí-Cmco anos ·de vltortail. Uma lhetes para todo·s os· jogo", cujo�folha de serviços" digna de !ler montante já 8e eleva a 500 milIgualada,
pe.os embora se espere que o

Leva�tou, t,I�8 Campeonatos torneio dê Uma renda bruta de umEliItaduallJ : de, Remo, ao mesmo milhão, Todo intereue pelo certa.
'tempo que dlsputava a posse do

me gira em torno da intel'vençãobron�e "Salv?dor", ? .q;t� .foi con� da Argentiiui, Urugai e Chile sen

segul�O depols de sei. vltorIaa con do Olil doi. primeiros tradicionaiaaecutlvas. rivailil de qualquer tempo, A par-Em ,19S3, representarol:n S�nt.a tida inicial será disputada no próCatarll1? 110 Campeonato Bralde]- ximo domingo entre o Chile e E.
zoo d� Remo. em !"orto Alegre. con- quador. O encontro· será tranamitlegumdo o terceIro lugar,

'" tido pela Rádio Agricultura ondasA ��RUJ� aparece� na era ede curtos e longos, f<ádio El E.pecouro do rem_o ,.catarlnenae. D S tador. de MontivE!déu, e Rádio Maypertou a cur�o.ldade ger?l.. pelo rink Veiga, do Rio de Janeiro,
'

.colI�urne. cOllmd.erado esq�l1S1.to, de Espera-se, hoje. o chegada. doa
treinar só a. nOlte, Con�tltulda· de argentinos Os uruguaio.. e broei
rapa,z�. _de 'fIbra e caprlcho�os, a leiros deverão chegar terça· feira,.guarnlçao .:noetrou' que a boa von Simultaneamente com o torneiotode e unlao vence todos os obs- será realizado no Congreno Sul-táoulos, A,' d F t h··[Em 1934, a CORUJA desapare' mellcano e 1.1 e o ,

<:eu. E agora, qUando o
. 'Aldo

Luz" está lutando' pelo alevanta·
J:t\ento do rêmo, ela vai voltar à
luta,
Talvez não com todos os mes'

mo. remadores, Algum .angue
novo será aproveitado. Mas" oom

.ou sem alterações,
.

persistirá no

espírita da gU(ll'nição a mesma

vontade incansavel de, lutar e ven

<ler. que sempre caracterizou os

da velha e invencível CORUJA,
Marquês de Laguna,

r
O possante onze avaiano

Santo de Domingo

Em atividades o

Floriano Peixoto f, (.

Campeonato Infanto-Juvenil
de Hatação
Belo Horizonte. 11 ·A N- Segui·

rá. hoje. para o Rio, onde vai dis
putar o trofeu «Governador Bene·
dito Valadares», o delegação mí
neira de natação. A delegaçãonü·
neiro' ao g·an..j�· certorn.e trio.:o:1gú
lar iQstá de"falcada de 11 bons ele
mentos que deixararn de seguir
pura a capital da República em

face de ser necessária a partici
pação dos mesmo li no Setimo Cam
peonato Brasileiro de Natação In'
fanto Juvenil. a realizar-se em

principias de fevereiro, nesta ca

pital.

Finalizando a I" rodada do cam·

peonato estaduoi de futeból de 44,
o Palmeiras, de Blumenau. e Con
córdia, do Rio do Sul, disputarão

Suspensos vários jogadores . domingo a 2" partida, respectiva·
O Conselho Técnico de Futeból \mentt'o, em JO�ftvile e Ita,j�í, c,,,m

<1,
preciou, ôntem, finalmente, dUO'

os clubes C;::OXlOS e Marclho. DlOS,
rante uma grande reunião de cer- da;ruelas cIdade...

,

co. de duas horas, a carta do pre- C;::omo sabernoli, domIngo p�sSQdo
d FI" C t Iatl'v men

SOlram vencedol'es ç Palrrtelras e
para OI' aV10 os a, re a -

M T D' 1
'

te aos jogadores Leónidas, Luizi- o arCllO lOS pe as seguIntes
nho. Remo e Noronha, os quais contagens:

Palmeiras 3 x Caxias O e Mar-'tinham sido dispenso9,os pela C,
cílio Dias 2 x Concórdia 1,B· D. por terem deixado de se 0-

COfiO o Palmeiras e CJ Marcíliopresentar em Caxambú até 31 de
dezembro último. Resolveu aquele �iris gan�em ou :.mpate�m a p�dr--

b d 1'c a peno de tIda domlngo, terao entoo venCl o
orgao c: e ense3ap 1 ar

os J'ogo a ({série melhor de 2)} • Convém no-
suspensao por meses a .

b' h·' d
.

d L A'd L" h e Remo !
tar, tom em que, avera epOlSores 80nl as, U1ZIn o '. .

e OI' 6 meses ao medio Noronha, do JO�o de 90 �lnutos, UIr.n prorp
. -

f r d rogaçao de 30 mmutos no caso dosEssas punlçoes oram ap lca as em
I b· PI' M T D'face da documentação fornecido c u es

.

a melros e orCI n' las

I F d
-

P l'sta de F'ute teram ludo derrotado ..
pe a e eraçao ou 1 -

b61, cujo vice presidente, sr' Décio
Pedroso, informou à Confederaçiio
terem sido os referidos jogadores
avisados em tempo de que deve·
riarn apresentar se em ,Coxambú
o. 31 de dezembro, sendo que Leô"
nidas se encontrava em S. Paulo
desde o dia 28 de dezembro.

Hoje, sensadonais
regatas à vela
Em disputa do campeonato cato·

rinense de vela, �eraC' realizadas
hoje, às 14 e 16 horas 110 raia
oficial da baia norte (Pedra Gran
de, séde do Iate Clube), 2 dis
putadíssimas provas Os clubes
que concorrerão o este magno cer

tame são os seguintes: Iate CI ube
e Veleiros da Ilha, 10cC\is; Iate
Clube Itajaí e Siderurgica Atlético
C .. de Tubarão,
Amanhã, em Coqueiros. faT·se-á

n nat'i'tC

Propnetarios -- J. Moreira & Cia,

Horário dãs Santas Missas
para Domingo

I Co. tedral: 6, 7, 8 e 10 horas,
Novena: às 19 horas.
'Em dias da semana: Missa: às.

7,30 horas.
Igreja de S Francisco' 7 e 9 horas.
Hospital de Caridade: 5.30 e 8 ho-
ras

Purlssimo Coração de Maria (Par-

I tol: 8 h')ros,
Igreja de St, Antônio: 7 e 8 horas.

I Igreja de S, Sebastião: 6,30 horas_
i Igreja de Sta Taresinha' 8 horas;.
I Igreja da Conceição' 7 horas,
I Asilo lrmõo roaquim: 6 horas,
Ginásio: 5, 6 7,30 e 8,30 horas.
Capela de S, Luiz: 6.30 e 8 horas'
Capelo de Abrigo de Menores: 7
horas, (todos os dias),

Trindade: Motriz: 7,30 horas.
Trindade: Chácara dos Padres: 8
horas.

Estreito: 8 horas.
São José: 7,30 e 930 bocas.

Crédito Mútuo Predial

<iradim prepara o novo qu&dro
de professionais do
Bonsucesso
A diretoria do Bonsucesso vem

de convidar o veterano jogador

A mais preterida, é i,oegável.
2 sorteios mensais 4 e 18

.
.1

,.

"

PRÊMIO M,410R CR $ 6.250.00
•

Muitas bonificaçõeE\ e médico gra

Tudo i� to por apenas Cr$ 1.00
..................................................
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o �:lTAOO- Sàbado 13 de .Janeiro ele 1945 s

�-----IIIII!!!Nova bomba incendiária

San D u e n o I regulada por peraqueda
,

M LONDUES, - (B. N. s.) - A. RAF conta presentemen-
C O N T E te r-cru um novo dispositivo, conststínte nvuma bomba incendiá-

ria desenhada afim de que possa produz ir fortes jorros d'e cha
mas. Esta bomba possui um peso de treze quilos e meio, mede
G:):) milímetros ele Iougí'tude e tem um dtametro -de 140 milíme
t ros. A sua carga compõe-se de tei-mjte e de uma solução de

i metano c nafta, acondicionadas sob pressão. A :niovidade prin
cipal desta bomba é a sua qué:cla controlada por meio de um

paraqueda fixado ao seu próprio bojo. Graças a este disposít.í
YO, a velocidade terminal pode ser penteitamente regulada.
Qllamdo a bomba 81ti'nge IÜ sólo, o choque contra .o percurso, ac-

I cíoua um detonador, que por sua vez comuníca-se ao tubo cen

tval. A terrníte prlncipla então a arder, aquecendo o iIIÜCIJ.·lOl'

I da bomba e aumentando a pressão. Quando esta está sufícten-

I
temente elevada. a solução nafta-metano força um tubo flexi
vel existente no Interior de uma câmara de valvula. A solução
� então expelida através do o,rHicio de descarga, passando por

lontro orificio ainda existente na base do receptáculo do para-

I Quedas. Na sua passagem, a solução naf�a-ll1etal1(} acende a

: chama da termite que se escapa através 'dos orttíclos de ventí-

I'lação dispostos 110 alojamento do percursor. O resultado é um
..----���������" poderoso jorro de chamas capaz de latingir cinco metros de dís

'''}lULHE RES 1 J:<' NINeUEM" tfli�Cia _por Ises�e.llt.a cen tímetros de la.rg!luna, durando e�rca. ele�

'. :.' �.
1: �. ,I doís míuutos. Devido a ellliorme qua;ntldad€ de calor prõduzído}[ulheres rOl tes e.corajosas i e o grande alcance do jorro, torna-se exorernamenre dificil ata-

· flue
. Rllrenda,m anClOsal�lente I C3.l1' esta bomba que poderá incendiar qualquer espéeíe de ma-

.pelos hre[",)e.s. momentRO�t (le

I
teríal num lapso de tempo sm-preendeotemenre curto. .'

· amor - Olnlng'o - 1 Z (�
.' •

� Roxy. �-...-..-..,..__.....,....w.......-.·.-_...-.......-...._-. -..-............................,. -.........,..."

VENDEM-SE II (J'MPANHIA "AUANÇA DA BAlA"

� Fundada em 1870 - Séde: B A I A
CASAS: na ruo Uruquái. diversalJ! ,,('KNHW,,"' li: 'J'RANSPORT}�S

pequenos. com renda mensal de «'1f""8 do balanço de 1943:
· '42Q,OO, por 37.000,00 cruzedr-ce , Capí t al " re"'rv?'8

. No: rua Felipe Schrn idt , por Cr$ HL'sponsabili<lades
120.000.00,

.

Receita .. , Cr$
No Estreito. por Cr$ 35.00000. Ativo , . .. .. Cr$
Em Ccque ir-os , por Cr$

12.000.00'1
Sinistr',," pag·'.IR nos (lltimoo 10 anos , Cl'$

Tratar com A, L. Alve... na rua Res(>onsabilid{,des , '.,.. Cr$ 76.736.401.3{)(i.20
- Deodoro 35.

Na rua Presidente Coutinho Cr$ U1RJi:'['t,r{E8; _ !)r. Pllmtll<, d'U1tra J"rel.l'e � c.r?alho. Dr lI'rancaco
45.000.00.
No Balneario c-s 60.000.00.

Llc. D.N.s.P. O' 199, 119 1921

r- OITO ELEMENTOS 'riJNICOS:

ARSENIATO. VANADA·
TO. FOSFO� J),CALClO

ETC;
TONICO DO CEREBRO
'fONICO DOS MUSCULOS
O. PálIdo.. Oep.upe,.do"
E'crot.dol, Anêmlcol, Mãe.
que cri.m M.grol, Cri.nç••

.

raquíticII, receberão a tenl
ficação ger.1 do orq.nitmo

co", o

Sa ngue O 01

Cr'$ 74,6J 7.035.30
5,97í'i.401.75Ô.9 i

S1.616.216.�)o
129.920.006,90
86.629.898.90

Ct'$'
.

de � .. AnISIO Ma_,rra

",�n('ta8 e �l�ncltt. em W<10 o terrlt<'»'1o naeJOIlal. - ItUCUl'a1 oo

Ul"JI';'uQ\ ftt"l!'1Jladore. de •••rlA. n.u prlnctpallt cldAd_ da Am6r1ea. Euro�
• Á.trl".

t\(�ENTIO IIIlM FLORIANóPOLl�
e A �l ,. o 1!4 I. o B o &. C I A, - Roa FeUI'f' 8('bm1dt.· D. I.
eaba Posta] d. 19 - Telefone 1.083 -: End. Telegr. "A.IJ[.r\NÇ�"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARàO, ITAJAI, RU1MI<:

NA" RRITROI'I<: L.AGES E RIO DO SUl,

Máquinas
Vendem- se urgente um bene-

ficiador de arroz para 10 a 15
,�:BCOS diários, uma instalação
,.completa para fabricação de
óleo. e outras máquinas para
fins industr iais. Inforrnaçõe s

esta redação. V. 10

LONDRES; - (B. N. S.) - Um l10VO processo que tor
i.ara os tecidos de lá à prova de qualquer encolhímento ou de I
traças, contrlbuindo além disso para fornecer uma tessítura
mUIÍJto ma:is macia e sem as caracteríseícas "311fineiJ:adas" na

péle das casimiras cornuaus, mesmo de bôa qualidade, está, seu
do levado às suas etapas tinaís pelos trabalhos de pesquizas
realizados em Bradtord e Leeds, conhecidos centros da índús
trra britâníca de tecidos de lã.

Revela o jornal "Yorysh íre Post '

que estes são apelllas aI�
gUlls dos mais salientes progressos obtidos pelas experiências
i11g1e�as no ('ampn dos tedd'Ü's de lã, em todo o .tnl,lloSCUl'SO da
gneirra. O Sr. D. Boyd, presidente da com1ssão intel!'jn!acio,nal de
Iwsquizas e pnblieidacle da iJtdústda da lã, acaba ele declail'ar
em Londres que \'ál'ios outros êxitos, obtidÚ'::;, c111l'a,llite a

·gue.r-Il'a, acham-se ai{j_lcla e111 segredo. Uma elas mais notáveis realiza
ç'ões, eni.J"etanto, e·stá Sell<10 (.l utilização de .8nh-produtos e01110 Ipo]' exemplu uma e.sjléeie de lã ill1J)l'egnada de uma graxa es- í
pe,cial que serve para T'Pl1lovel' ràpidamenlte .[1. felTugem. Semi
isto, os canhões dp 25 libhlS talypz não tivessem fUJl(:io(llado!l;a, call1]J(.lnha da No\-a Cuinl', tendo em vi'st<:t o alto ;c;ráll ele

lHl-1midade do clima local. To(los os a.perfeiçocllrnentos de (Jlle se

üa,ta
_

('ons1Hue:ll va.r1e_ elo �l'all�Je programa d(' p.e�qllizas e�] I
relaçao aos tpClclos ele la qU0 esta sendo leyaclo a efPJto na (ira-jBJ'etanha sob os allspicios de lima ol'ganiz1aç'ão l'Í{:,lltífi('a, o 8e-1
(·.reÜuiaclo lll/tel'nadÜ'l1:JI da lã. --l

II

Novos progressos na tndüstrta
de tecidos de lãPERDEU-SE �:lo:aresc�e

TOS no traj e to da rU8 Presidente
Coutinho entre a descida do
morro, e a rua Esteves Júnior
Será· gratificada. a pessoa que
os entreg ar na rua Bocaiuv a

n , i, 3 v,,3

'Vendem-se �ocroas�:, ;t
tas no Estreito. à rua Se
·cundino Peixoto ns. 64 e 68,

Ver e tratar com LC'lá ....l

no mesmo endereço. 5 v-2

NOVOS e
USADOS
COMPRA e

VENDE"
•

IdiGmou por
tuguês. esp<:t.
nhal, francês,
inglês. etc.

LAVOURA. DO LINHe)
DESFIB8ADEIRA "BUGRE»

Romance, Poesia, Religião, Aviação,
Matemática, Física, Química, Geol'

,

10gia, Mineralogia, Engenharia cio

vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia, De construção especial.
Eletricidade, Rádio. Máquinas; Mo· FUNDIÇÃO DO BUGRE LTDA
tores. Hidráulica, Alvenaria, Agri'

I-r.ultura, Veterinária. Contabilidade Av D. Pedro I, 1219 - Te�. 3·0777 SÃO PAULQ.
Dicionários. etc. etc. I

� _

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

Um homem de negócios, em
férias, é assassinado durante
um banho de mar. História
verídica dum notável detetive, que descobrro um

decisivo e espantoso vestígio e encontrou inespera
damente a definitiva solução para o mistério. E, mais:

Vontade de viver
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 tenaz
'7ontade de viver inata em todos os homens. Pág.71.

Exijalu I.t. SabrlU

Sua Pele fá-Ia parecer mais velha
do que é?

• Aprenda neste ínteressantc artigo do novo número
de Seleções como evitar as rugas. eliminar verrugas,
e obter uma pele mais sadia e atraente. Pág. 7.

Número de IlEZEl\'IBRO

.. Todo� tsses 24 artigos intcressarll'c", \. :ouges1ivos,
mais a condensação dum livro de excé'pcj()nal intE-resse.

COMPRE HOJE MESMO O SEU EXEMPLAR

A revista mundialmente conhecida -

Lid" todos os meses por mais de um milhão de
entusiastas na Améri('a Latina.

A�ent� (';m FlorilHlbJ,úlis; [»EHItO XAVIEH lt er:\. .. -1�lIa i?olip6 Sclnuidt, a

Rept. Út'"ral uo Brasil: FER'tANBO CllI·'L"(�l.JA _ �ls;-Írio. 55- A �.ll n':��

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
uSíR1A NACIO\���\.\1tL INDU$1,f/4.'J1.t4(

........., JOINVllLE .t
'��di4!��

C í A. \V E'fZ}jIJ IND u,,(r I{ I t\ L-�J () iN'TILLE (Marca reglsl

recommellda-se para roupa fina € roupa commom.

,�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�
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Barcos japoneses postos a pique. (Fóto:do Serviço de Informações do Hemisfério".

O Brasil oa Conferência dos. VbaDceleteS.\P�R1���d�· ��if!al 61!'!?niB_
B I f C -té P I t

térí'O do Trabalho, Indú.tria e Co-

eso veram ormarUID
A

oml
.

ar ameo ar; EX1"nlnadal. ontem, 81 teses �!��i:·.:�d�·�o�O :�r�:u���e:���
..MÉXICO, 12 (U. P,) -- As, c?rte.s republdcanas espanholas Rio, 12 (A. N.) _ A comi.ssâo designada. el titu.lar das I Ih,••ao coo·'. ida. em virtud: dos.

reaüzaram, amte-ontem, no México, sua pl'llneU'a reUIllao no TI,
_.

. " .', .,
p ,0 18l. e regulo,. entos foro v .. o e

e 'I' A díd d íd t da
A

t M tí B
' Ieelações Extenores e chefrado-pelo mínístro José Roberto Ma- tend" e!l vil> a Q inel!isJ@nciu der

Xl 'LI(). pe '1 o 'Ü presu en 'e as cor .es SI', ar' .mez aiI'1'l'OS d S . tá .' d
' .

I·
. ..

.
_

. b"
- ; ,

, . ";' .
.' ce o oares, seCle ano geral o Itamaratí. para examInar e Bir d cotos de Age"te,; ou Trobo.-

� lassem .1:la nao fOol agitada p.0� d:ba1.eS"lIlf1am�dos,. (l�,e 1)iode� coordenar as teses que o Brasil levará a Conferência dos chan- l�odor�s Aut8norooB e PloHf.ionoilr
rram f:rll -- no �1�eT de Mal tmez Barrtos -:- a hOsplta:hd:ade celeres, no México, e que se devia reunir ôntem à tarde, não o i Llberolll:

�olloodJr(j,a pelo Me�x.:co. Resolvemll; os estadístas republicanos fez adiando a reunião ara hote à mesma hora.
I

, . .

RESOLVE:

rormar 'Um "Corníté Parlamentar", dando-se-lhe a taculdade P J ÍlX07' em vJ.nte cruzerros (Cr$ 20,OOJ.
de suprír as cortes e o respectivo projeto 'será debatido na pró-l -._--.-- ---

a ln1pouâncio .corre ...pondente, ,no
,

.

_

1
'

.

1- 'i lJX' pos to .Indical. devIdo à enhoc-
xíma S€issaO, marcar a para o día D do corrente. Adiartta-se �

CARTAZE5
tlft Sl",dicni de grau .uperior o

que e�s.e Co�'üté se,Tá iJl1ftegNldo pelos 8:TS. Ma:rti.nez �arl'ios:; D.,. f' i O:....'.' ,.. .A, ! 1:'ur,do �t.:c;ol Síndicol, pelo. Aq&n

In.d:aI,e�.I1() Prieto, G.11'�lr Albo'�n.oz e Fer.�Jando de Los RIOS, E
.'

. . '-' �
\ te. o·u. �rab?lh(,�oJ'e.;;, Autô�omc}1Il

propósíto desse Comi te, se t.iver o apoio da Framça, atual' de : EiJOJE c.a lIt. D·O
., .... 'i .!.e- p=ft....u.or;..aa-LiheraliL do __Elltruia

�rl 11 Corni
r '." 1 1 I· G 1 !" • ... ·HOJE· I d .. Santa Cotalllla,

mUlU!o seme iaute ao iomíté omglina ('E� )e . au Ile, embora {
, .

I Reglstu.·.e e cumpro se.

iI.'tãO tenha o propósito de pleitear seu reoonhecimento como I I f'l"lli:1lü:rpOn:il, ti de jOl1e. iro d...

govêrno extrarerrãtortal da Espanha, Não tomam parte no CO-I C'INE OD it'"O· ... t 11945•• .

míté os comuntstas re alguns grupos sooíallstas e da esquerda I
... CC • p. '

'.
"" .... ' I Ef(�ANI DE ",OLIVE1IRA

bl' As h f' d' 1 AI I 'i:I....
'

.. :' c'
'" · .. ..,r ; Del. ga.:l, <, "11101,a

l'epu .IcaM, correntes e e la as � o 'sr. varez deI Vayo. I
prurt.idáriro,s de Negr�n, cogitam da formaç.ão de uma· espécie de I ! -.----.
('ontre Comité, cre.ntes de que pode<l�iam rel.trlir a maioria dos' TEATRO A. DE CARVALI-IO j,se ã ê:iproveUada
eXlilia{ios. Se vingar esta idéia, redu.ndaJI'á a mesma na IH'imetra t·· Câchoeira
div<ergêllcia, em torno do projetiado Oom�té extra parIamenta.r ,

A's 20,30 hop,s Ol.l, Rf'cita II P�u.o AfOnso
Aoresce que há fundados dúvidas quallltJo a pos.sibiJ;idade de Assombro,$ apre,eotádo ';\e

I Rio, 12 (A. N.) - O projeto
que o presidente basco, sr. Agnirre, atualmente em Nova [0'1'- ,do apl'oVeit.a�1ento da cachoei-
que, cOIncorde eom a fonnação do Comité, Gomo fo.1 ontem d€- Renato Viif�l'i� e �_ua ESCOla Dramática Ira d� Paulo Afonso é assu�to
ba<tí.do In� capital mexica.na. �'orn a peça t'm 3 atos Cê ;) quaJro", de ,Renf>to VlalU,.: Idommante em t.odo o nordes-

Lida-- On-�rária-'de Floria�ópolis Jesús eslá batendo à nossa portal��ab:s��������oi�;�a��, ���
6 r, Pn:ços; Cadeil as num, Cr$ 8,00; B.leões 6.00; Camarotes I cheu, de Justlfl�ado entuSlaS-

A�sêmble a Gerol I 4'0,00 t" Gerais 4.00 imo as populaçoes daquela re-

De ncôrdo corn os Estatuto .. des�rJ socíed�de. con-l (ln p!,.I�to á Ct\lgo do público) I·g�à?, cujas m�ior�s esp�:anç,as
YOCO os SOelü., qlllt ... S por'(l a Assembleia Gela'. que se. ,estao voltada::; pala o glandlD-
realizarct R) !'I'oximo domingo. 14 .10 ("('pente, às 10 I • • • Iso empreendimento do govêr-
horas da manhã, com o objetiv-:l de elegei' os novos I ;no f�deral. .

diretores par.a
o periodo .admínistrativo de fevereiro' C I t..JE..

« IMPE...R IA·L) I
Aflm de reallzar report,a-

doêste ano o igual mês do ono de 1946. I l"'lIIl . gen� "in .loco", uma car�vana
Fpolis, 10 de joneiro de 1945, de J�rnalls�a� �e Alagoa� e

OSVALDO SILVEIRA 1 ". Secretário
A's 4/12 e 7 3,4 hora� ParaIba VIsItara a Cachoell'a
PROGRAMA COLOSSO Paulo Afonso - foi a comuni-

Denois O'Keefe em: cacã.o feita ao ministro da

Juventude de hoje �gí:ic�a.___..__........._..�_..

Amor e Ação! AUciando elementos

A., d d e$pecializ�do5
·

Jorna a a morte São Paulo, 12 (A. N.) - En-
contra-se em São Paulo o sr.

Micieo A. Saldo. encarregad�
pela presidência da compa
nhia Siderurgica Nacional de
V."lta Redonda de encaminhar
àquele grande centro de in
dústria pesada, grande núme

,1'0 de aIunos especializados

lpelas
escolas profissionais d€

São Paulo, que dese.iam se ins

I crever em curso de especializa
içâo afim de entrarem, poste
I riormente. em serviço narlue
las usinas

DE PESSOAS TÊM

USADO COM BOM RE·

SULTADO O POPU, (I

DEPURATIVu r

iiii:tiii:l�! f,
� S����:�rl�����'l,T���ç�) �l��=���� tIf UI�lOes tl Péle. Produz Dôre- d� f ti ht"�'8, Pn...... I0011 OS!iOS, Reumatismo, CtgUO:'H"Íi. Qilt'lin (to C'h-
belo, anemíe, e Ahortos
lnoh'nsiv{l ao organismo. ,'-\gr8Iiávt'! ("om() lid',r,
O ELIXIR 914 t'l'1tá sprovado !'tolo D. IIJ, S, P.
como Íil]xlliar no. lrf\l",rn(-'otn ÓI; S1fili� t' H ...u-

mattsmo da mpllff)A orirE"m, _

VALIOSAS OPIN!OES
O ELIXIR «91ft», dada ft sua

base. é ótimo auxUiar do tra
lamento da Sífilis principalmen
te DOS casos em que a Vld bo
cal é a õniu possivei.

la) Dr. Benedito Talos8.

LAR

Atesto Que apliqueI multas
vezes I) ELIXIR «91ft» obtendo
sempte os melhores resultados
no itrtament8 da Sífilis,

Ia) Df. Rafael BarlOIp.tU

Holt no eletriZante
Tom Tyllel em:

homem �e

TIm far.west:

o aco
,

(As aventuras do Capitão Marvell)
5' e 6 e"pisodios

A CIDADE DO AÇO (Nac. Coop)
2,00 .. 2a platéas 1,00. Impr. até 10 anos

3 v•. 2

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FLORIANõPOLIS
Im})Ostn Silldi('t)l {If)!,: JlldustJ'iaj�

A Associação Comercial de FloTianópolis, na sua quaUda
de de 'representante da Confederação Nacional da Indústria, Iprevine aos SJ"S, industriais, que não forem sindicalizados, que
o imposto sindical do exercício de 1945, deve ser Tecolhido, em
,ia'oor daquela Confederação, durante o corrente mês de janei-
1'0, de acôrdo com o que dispõe o artigo 591, pa.rágrafo F', da
Consolidação das Leis do Trabalho.

Na secretaria da Associação, diáriamente, das 9 ás 12 e Idas 14 ás 17 horas pódem ser procuradas as guias de Tecolhi-
ntenvo. I

Florianópolis, 4 de janeiro de 1945, I
AUXILIAR DE GlJARDA-L�VROSI

Procura-se um, com conhecimentos de escrituração Ie que escrevo à màquina. Trator na Organização
Comercial Catarinense», rua João Pinto, n°. 18 Ialto v 9.

•

Preço:

Amanhã, 110 Imperial, 5. 7 e 83/4 horaf, Annabella e.

John Sutton em:

Esta noite bombardearemos Callais
ç

__________...._.... .............. ·_-·_-·-iiiiií
..

-iiiii-·_-__�_·_-_-·�_-_---·-----·-__iiiíii-_·-_-_-iiliiiii._-·_------..
-

--------_---.-----.. _t'

Fabricante (> dlstríbuidol"8s da" ofop·t .. '!(.l(�� con

facções "DISTINTA" e RIVET. Pos"u� um aran

de sortimento de cosen'til"rJS, riscado,. brini
bons e borntos, O!gOdÕdS, rno; lnS e rJvian19ntos

para o!fai":ltes. que �ecebe dirpt,r,ment.. dos
Snrs, Con)erClantes do intf>rior no sentido de lhe foz03fem uma

Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e Laj"!s.

I'"t

fiel

CC
ru

Ci

melhores fábricas. A Casa "A CAPITAL" choma o atençôn dos
visita antes de efetuarem suas compros. MATRIZ em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Em que os médicos
dos Estados Unidos
estão falando
Washington - Janeiro

(S. r. H.) Numa recente
reunião da Assocíacâo de Saú
de Pública norte-americana,
anunciou-se que o combate
contra o câncer será grande
mente" intensificado num Iu-]

I)I{. ARMANDO VAURIO DE ASSIS turo próximo. Uma nova asso-I
. .

.

_. . . I cíação nacional destinada a I
lJ..... !o<.�rVIt;"" d e ntlli�" inta�:1Ic:�d�{7:1!<I{"n,ol" MuniCIO'" * H ....J\ll.l. inereme�tar o contrôle do cán-!

CUNICA 'MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS I cer, ::: '.Publlc Hoal�h 9anc,e: I
coxsur.rouro. Bua ,,"UIlt'S !\lachado, 7 (E,lifícit. B. J<"'allclsco), lo..... 1.444 Association of Ameríca", 10, I

Consultas das 10 às 12 e das 14 às l� hora,
I organizada. Seus objetivos são i

I{r�Slllr.NCIA. I�ua

Ml.lreehal
Gnilherrne, o. Fune 71'1:1

I "encorajar
a adocão e expan-]"LfNICA DE OLHOS -- OUVID08.- NA�JZ - �ARGANTA são dos' program�s de c�ntrô-I

f) 1<. B lASE �'ARA (�4 � ,le do câncer p�los de�ai'ta-I
MedIcD - elWIC' o o ",,",1<;0

de.s.HlllS
d" \ eu cr t. '1e S3\l{!e

. lmentos de saude ela cldade,!
DOENÇAS nA PELE -- SfFILlS -- AFECÇõES enO-GENITAIS UE dos municípios e do Estado. 'IAMBOS OS, SEX�S r

- !IAiOS TNF�A-YERMELJ�OS � GLTRA-ylOLETAS afim de facilitar o intercâm-
CONSlJLfA.:-i: das 3. às_6 h. - R fel!pe Schmidt. 46 bio de pontos de vistas r Iatí-.'RES.: R. Joinvi!e. 47 - FONE 1648

êt d
�

'.. de. 1
I

________ vos a me o os efícazes e con-,

DR. SAVJfl.S LACERDA tróle do câncer e promover!
I pesquizas em caráter coopera-':línic3 médlco-cirú rgica de Olbos - Ouvidos. N'triz - Garganta t·

. .

Dipi"IIUl de hab ili taç.io do r:rJllsell'to Nacional Pt' Of talmo louia I
IVO na epidemíología e a apli-I

U)NSU,TúllIO -- Felipe SCIJlliidl, H. Das 1-1 à, :H 1;()l'a,�. F()l�'(, 12:i\. .cação de medidas de contrôle '

RESIDf:NCIA _. C()ll�('lhdro l\IMra, 77. I ao câncer h�n;,a�o",
DR. (;EBHARD HROMADA I A marinha de guelra e o

I

1':"peciaJista em alta ci rúrgia e g'ineculol4'ia exército dos Estados Unidos,

Hospital "Miguel Couto" jinformam que o tétano foi vir- 1

IBJHA.:\IA (HA�I(>NIA) - Santa Catarina .tualmente eliminado, entre os:
- I' combatentes, em consequen-

.

DR. SETTE GUSMAO c!a da imuniz,aç�o
.

compuls?-
CHE}'E DOS SEHVIÇOS nF: TiS10LOGTA DO f'E\'TH.O Dl;:: SAnDE E DO

I
na. Nenhum Ul1lCO caso de te-

HOSPITAL ":\Enf:U HAJ\.FOS". tano ocorreu entre os soldados
Curso de apcrf'eicoameu to no !-lo�pital Sôo Luiz, Gonzasra, de S::'Io PélU!O -- Ex-esta �.. .' .

'

giár io do tnsr.tuto "Clemente Ferreira". de Sào Paulo _. Ex-médico interno do marinheiros OU Iusileiros na-
Sa.natrir in de Santos. em Campos do .Iortlão. I vais dos Estados Unidos fel']'n,fXIC.-\ GEH.n, -- DL'\GXÚST1CO l'ItRCOrJ.] lo. 1.'J{A'l'AMEX·"O IiJSPIl:C1AJ,IZ;\HO,·:J ,-

nAS DO}]XÇAS DO_ AP,\lHl:I,HO IUl:SPIRATólUO, dos em combate. Um oficial
OPiIRACAO l'E JACOBOEUS médí d

.

h d o' "

CONST'I.TAS: [ll��ialliPl1tf'. na, .: ,jô '; noras. CO:--<SUL'J'uRIO: Rua Vitor Meireles. 18.
e ICO a n1ann a e buelI a

HESIVÉ:-.iCfA: nua Este\'es ,Júnior. 1315 _ I'PI. 74:' dos Estados Unidos, que ser-

viu a bordo de um navio-hos
pital, no qual, tanto, soldados,

Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS 'Ijaponeses como norte-ameri-
Curoo 1., ADerfe!coam1:'DIO e Longa Pr-áttca no Rio de Janeiro canos, todos feridos no mes-

,�,� ... ; I,'I'AH - P"I" manh!!: illarl"menl.. d .... IO,30àal2 hs , à tarde excepto ao. I
mo combate, estavam sendo

.... 10.<1"•. dM IG,:III ÀO lfil bOJ·.� - 110"H;Ul,1'ORII): Rua Jol" Plllt.o a. 7. M>b,..do - tratados, prestou a mais 1'e··
,.. w '.41>' - 11.'7",<11'.. ,,"" 'hlA Pr-""';.J"" Co.th.ho. 'lI. I cente informação sóbre o valôr .

da ímunízacão do tétano Dis- f !SA DE SAU'DE E l\IATERNIDADEDR. ��AIUO WENDHAUSEN se êle que 14 casos de tétano, . .,flh � H' \

(nlDlorna<1tl Dela Faculdaá€ Na� ele Mealcina da Unlyersldade do Brasil) dez dos quais toram fatais, ··SÃO SEll)ASrrIA-O"'.'''.In' ..rno .to S€rvlço ri .. Clrn ica Médica do Pr-ofessor Osvaldo OUve!ra. médico (10 �

'1':' l)"wrt"m ..{!to de Saúd. ocorreram entre os japoneses.
I '�I.I� I{.\ IIIltllll'.\ _ Mo! ...�tj"" 1n "' ...&a8 de adultoe e crlançu_ CONHIJI,TORJO ao passo que nenhum america-

• IU,;";III!C;\, ('1.\: R .. a Felipe Sebmldt n_ !l8 - Tel. 812. OONSULTAS - Das 18 b 18. no apresentou a moléstía. Seu
-

J N
relatório declarou que ao queDR. HOLDAO CONSOl I Ise podia saber, a imunizacão

"IRl'Hí'.IA GIGR.-\L - IH,T." CIRURGli\ - lUOJ,:j;;STIAS DE SENHORAS - PARTOS dos soldados japoneses é retar
Formaria pela .Faculdade d,,; ;\Oledicin? ,da _Universidade de .São Pa�lo, ondp folldada até que êles ating'emAs,istente por vános anos do ServIço ClrurglCo do Prof. Al1plO Correm Neto. '

,
.

Cirurgia do estômago e vias bi:Uares, intestinos delgado e grosso, t.iróide, rins, uma area de combate e asslm

Ii>l·óSI.ata. bexiga, títero, o\'ários e trompas. Varicocele. hidroceJe, varizes e hérnia. nao- po'·de ser c I t' dCOXSUL'TAS: omp e a a elll
'\3, :< às 5 horas. à Rua F'elipe Schmidt. 2� \altos da Casa Paraiso). Te!. 1.598, tempo Entretanto os reg'istros

I
RESIDli:NCIA: Rua Es1.eves JUlllor. 179; Tel. M764

"
,

AUSENTE medicos do exército dos Esta-
dos Unidos declaram que' os

tNSTlTUTO DE DIAGNÓSTICO I Dr L II UR1O 04 UR II japoneses não se imunizam·

DR. COUJNIACOLMA
,,1:1 11 11 ativamente contra o tétano.

:EspecIalista em Doenç.... de Senho-

ras - Vias Unnárias.

OE M
Curso de especialização de Glneco-

tr
:M LL AN N !ogla (doenças de Senhoras) com o '� ti I"'ormado pela Un.lTer8Idad� de ��bra :��:�:ord:�:�C!: �:rr;=� d;a�::

Rr
....�O'('O".. prétlr... noa hospItal!' europeu. Tratamento especlallzadu. médico � "- rrl s..Cl1n1ca médica em geral. pediatria. da<m·

I
PI do sistema ne"OIlO, aparelho genlto-

cirúrgIco, elas afecções do aparêlho

urinAria do homem e da mulher genital feminino (Utero, ovltrlos.

�

_

.

..... "te,. T6cD1co: DR. PAULO TAVARIl8 trompas, etc.).

Curso de Radiologia Clln1ca com o dr,
Cura radical das 1nflaro<>Çôes dOI

lIIIanoel de Abreu Campanario (8Ao Pau.
anexos (Ovários, trompas), sem ope·

(l,ti'b...u. ,10:). Especializado em Higiene e 8allde ração). Tratamento de todo,s os dls-
' ....AZ IAtúrblos da menstruação e da esterlll-

Pública, pela Unll'ersldade do Rio de Ja·
dade. •

neiro. - Gabinete de Ralo X - Electra

ear<!iografla clln1ca - Metabolismo ba·

\,11&] - Sondagem Duodenal - Gabinete
de f1Bloterapla - Laboratório de mlcro.

ropla e antillse clinica. - Rua Fernando
Machado, 8. Fone 1.1915. - J'1orlanóPOlla.

INDICADOR MÉDICO
� __-. - _ .._ �w�

DR. A R A U J O
A�.s.i�H.ute d'� Pl'of. �aJ,son, do Rio de .Ianetr-o

ESPECIALISTA
Dóenças � operavões (lOS OLHOS, OUVIT)OS. N,.\.JUZ e GATIGA.STA

Cu-urgia moderna da GUELA DE LOna. do 1.ABlO LEPÓRl'l\'O (Iáb ío e l"'U

da bór-a fendidos de nascençu)

}I-;.C1ófagl):3c-npta, tJ.'oqucü'scofJia, hroncoscopia para ret ía-ada de corpos ��·tl'anhos. ele.

CO.\'SUl/J'AS: .las 11l [IS 12 'o ,Ias, lã às 18 horas
1{ll:l "-üor )(eireJes, 2-1 - Foue. 1.4-17

MADEIRA NEVESDR.

Tratamento moderno da blenorra

!tia aguda e crôD1ca, em ambos 08

Além das dôres agudas da
mã digestão, ha o incomodo social
do mãu halito e da azia. Com o uso
do saboroso < PÓ Digestivo De Witt >

desaparecem tais vexames e as

dôres, pois este remedio moderno
corrige o mal no seu inicio, graças
a sua formula moderna: Diastase
de malte para estimular a digestão,
Kaolin para proteger as mucosas

gastro·intestinais, Carb. de Caleio.
Carb. de Bismuto, Carb, de mono.

sodico para neutralisar a acidez ex·
cessiva, que é a causa principal
da azia e das contrações gastricas.
Para livrar-se da indigestão, peça

!E5TIVO' DeWíft'

sexos, por processos mooeI"oos sob

contrô-Ie endoscópico - Uretroscopla
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 às nDR. REMIGIO
CLtNICA M�DICA

Moiéal:tu interna.. de Senhoraa • CrI
ança... em Geral. CONSULTORIO: Rua
ll'ellpe Schmldt - Ed1f!cio Amélla Neto.
Fone 11592, 9 lia 12, e 14 A8 17 horu. SE-

'iIDtNCI": J Largo Benjamin
Constante. 3

horas e das 2 às 5.
Consultório ......, Rua Tlradente. H.

Fone: 1.663.
Residência

(Sobrado).
R.ua T1radente. 7

DR. AUIrnUO ROTOLO
Médico - Cirurgião - Parteiro

IA 10 S X
Moderna e possante instalação

de 200 MA,
Diagnóstico precoce da tuberculose
pulmonar, úlceras gástricas e duo
denais, câncer do estômago, are
ções das vias biliares, rins, etc

.<\plica o Pneurno-torax artificia.l
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamt:ntos moder

nos e eficazes desta moléstia

A g
- Completo gabinelt: de Eletricidade

ra ao Illédica: Ondas curtas e ultra-cur-
tas, Raios Infra-Vermelhos e Raies

1'11'1111'..... ., Ortol>"li1a. Clfillc... t..'lnup UItra Violeta. Infrazon-Terapia
40

to.
rax. Partoa fi doeJlÇaoJ 4e !lellhor,,",., J

Consultório:

Rua.
Deodoro, iJ

CONSULTÓRIO: R. João Pinto 7 Dió'- esquiDa Felipe Schmidt
['lamente das 115 ás 17 hor..... RESIDIm· Ou, h 12 brs •• e dali 14 àJ 17 brl
c' .4. À.Hnlrt..Ili� All'1m. III. "'Oll� 711.· Telefone 1.'711

O Diretor da Academia de Comercio de Santa Catarína
comunica aos interessados que, de acordo com a Portaria Mi
nisterial n. 492 de 9 de dezembro de 1944 já se acham abertas
as inscrições ao CONCURSO DE HABILITAÇÃO ao 1 ano do

Criada a Junti.l· Central CURSO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
das (asas do Povo devendo ser encerradas no proximo dia 16, às 20 horps.
Lisboa, 11 (U. P,) - O "Diá- Nos termos do edital que vem sendo publicado esse con-

rio Oficial" publicou um decre- curso, constará de provas escritas e orais de Português, Fran
to criando a Junta Central das cês ou Inglês, Geografia do Brasil e História do Brasil, tendo
Casas do Povo, destinada a o referida programa sido publicado no Diário Oficial da União
orientar e coordenar sua acão de 30 de novembro de ·1944.
para que realizem plenamente São c.ondições para esse concurso, ter o candidato, con·

sua finaliàade. A nova junta cluido, de acordo com o referido edital, o curso Ginasial.
trabalhará em estreito contac- Curso Complementar ou ser portador da licença classica.
to com o instituto nacional do I A secretarie do referido estabelecimento, prestará, àe·
trabalho.

. informações necessarias diariamente, das 17 às 18 horas.

1 __

Dr. Newton d'Avila
Operações -- Vias Urinarias -- Doen
ça. dos intestinos, réto e anus
-- Hemorroidas. Tratamento da

colite amebiana.
Fisioterapia -- Infra-vermelho,

f Consuit: Vitor Meireles, 28.
lAtende diariamente à. 11.30 hs. B,

à tarde, dali 16 ha. em diante
Rellid: Vida! Ramos, 68,

Fone 1067.

sem quebrar a linha da elegància!
L gral/( erro Você admitir que o calor ex.

«::;:.;\'O possa justificá-lo por cruzar as ruas da
It!"de ef') desalinho, descuidadamente trajado,
Você esquece que o verão não é inimigo

.lo decoro ou da elegância,
Lspecialrncnte agora. quando a ALfAIA·

'f AI<I\ BRITO, recentemente aberta, está exe

cut.uido, com notavel perfeição. ternos leves,
cômodos, distintos.

Sob u dir'eç5rJ cl ín u-a dn

lilO':t.:1"1:::1 C l:ollforwve-L sliuada eJn aprazÍ\�eL chácara com
esplêndida y l::;lé.: para (;. nl...U'.

Ex('('!ent'e local par'a ctn'a ue repou�o. Água fria e quente

.-\Pi\l;ELH,-\)Il';:\TO «(HIPLF;'l'O lê )lOnm::\:ISSJilIO PAIU 'l'R,\'l',un:X'l'O
)H:J)ICO, CJl:(:HGICO E GI."iECOLÚGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
Lahol'at(lI'ios para os examf"s de ('11I('ida�'f1o de diagnósticos.

Apartamentos de luxo com banheiro Cr$ 50,00 diário
Apartamentos de la classe. , , .. Cr3 30,00
QuaJ'tos de 2a classe ,... Cr$ 20,00
Ql1artos com duas camas Cr$ 15,00 p/pessoa

SEC('AO DE llIATERNIDADE
Partos com permanência de 10 dias em Apartamento de
1a dasse, inclusive sala de operações, com parteira da

Cas� de Saúde Cr$ 400,00 .

O nOENTE PôDE TER ]\fÉDlCO PARTICULAR

FLORIANÓPOLIS
Largo São Sebastião -0-- Telefone: 1.153

'
..

FARMACIA ESPERANÇA
40 Farmacê.tlco NILO LAUS
Hoje • amaabA eer6 a na preferi"

__ ••cto.... " ..tr�u - HomeopaUu - PC'hJalutea
�oe Ce IIomc....

�....._ • __tot ob_.....cIa .0 reeelhArIa ..._

ACADEMIA DE COMERCIO DE S. CATARINA
NOTA OFICIAL

I

I
t

!
f
I
f

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Cercados IS remanescentes Serão aplanadas todas as dificuldades.
PARíS, 12 (D. P.) - Num último esforço, verdadeíramen- Buenos Aires, 12 (U. P.)

-Ipressam
a esperança de que as

!mente
La Nacion, Cabilde e Q

til des- sperado, para am.iqUiLa.l' os alemães n.a saliente dos Ar- Os matutinos ressaltam a decí- dificuldades serão aplainadas, Herald comentaram D assunto

(l�n.lD.�s, antes que constgam, novamente, escavar, a terceira são argentina ,de.não part��i- apesar do novo �c�:mtecime�- I
em ed!tor�al. ,e;> Herald, ell\

fhvI,Sao blindada norte-americana atacou, durante a noite pas- par das conferências da Umao to. O Herald qualifica a decí- seu editorial, afirma que a ati·
sada, ao sul de Bníaím, e conseguiu efetuar um certo avanço, Pan-Americana, decisão que são argentina de razoável, dí-. tude argentina é razoável. ()
chegando a seis kms. e me:io da rodovia entre HouffaJize·Saint. zendo: "A União pan.Ameri-!-,With, que é a última rota de escape do mímígo. Mais para les- foi comentada em editoriais cana deu um passo para trás, Cabildo trata do assunto en:

te, os tanques de Patton conseguiram ceroae- os remanescentes de La Nacion, Cabildo e He- inves de caminhar para fren-
r

toda sua primeira página
ce três divisões uaztstas que laitavam há várias semanas no rald. O Cabildo diz, em man-: te". A decisão da Argentina de tendo publicado um retrato d�
setor onde fica o safíente de Bastogne. Com 'a ocupação de Don- IChette: "A ;ügen�in� �ecusa se a.bster d�s reuniões pan- Pelufo, em 4 colunas, qualín
colles, ()s_;l1rorte�amerilcaJnÜis cortaram a última estrada aberta \ a'iJal?-donar seus direitos". La americanas e r�ssaltada �r can���o de chanceler da sobe
;:W6 alemães encerrados nesse bolsão triangular em torno de Nacíon e o Herald ambos ex- todos os matutmos, mas 80- rama.

Harlange. ------.-------------

Continuam agressivos
PARiS, 12 (U. P.) - Na planície ao sul de Strasburgo os

alemães apoiados por tanques, ocuparam a aldeia de Obenheím,
segundo informa o comunicado aliado de hoje. Também na ca

beça de ponte através do Reno, no nnorte de Strasburgo, os ale
mães contdnuam agressivos tendo OIS aliados recuado para po
sições mais favoráveis ao leste de Serhneím. Luta-se ainda na
área de Hatten, no vale do Reno, onde os nazistas lançaram
um forte ataque com o apoio de tanques. Ao que parece em Pa- --o---------------------------------------

rís,.-o general Eisenhower resolveu defender tôda a f1�e(nte aI-I rI'EA t�l() Rll'Z ti°r9',3�á����; à!

saciana, apesar da posição exposta das fôrças aldadas.
Renato Viana e sua Escola Drc- I' Novos aspétos de Recife - DFB

mática que ora nos visitam, repri-
2' Grace Moore, a diva do bel C(1l1

sororn ontem, atendendo numero.
to, em: UMA NOITE DE AMOR

soa pedidos. a peça DEUS, o obro belo .. musicas e lindas cançõ8I
.3' OUÂNDO A NOITE CAI, con

máxima desse consagrado teatró·
logo. John Garfieíd e Id o, Lupino, un

O teatro Alvaro de Carvalho es-
drama emocionante e forte.

teve na noite de ontem to tulrnen- Impróprio até 18 anos

te cheio, com uma assistência que
Preços Cr$ 3,00 e 2,,00

aplaudiu delirantemente o genial
artista e OB inteligentes corrrporrerr
tes de suo Escola Dramática, ROXY Hoje, Sábado à!

16,30 e 19.30 hrs
Colossal Programa

r CINÉDIA JORNAL· Coop. 11
2' PATRULHA FRONTEIRIÇA, clt

William Boyd, num For·wtI\
cheio de lutos e emeçêes ,

3' REVOLVERES E LAÇOS, :nO'

J. COSTA �IE��MANN Continua fraca a resistência, H���!�f;���:�[i,;·;�:·�·,
(EngenheIrO CIvIl) Q. G. de Mac Arthur 12 (U. P.) - O Sexto Exército norte- Amanhã•• imultaneamente. RITl

ES"rl·tõrI·O Té"DI·CO de E b· amertcano oontímua aVla�ç3JnKio através das planícíes de Luzb'll e ROXY
\J \J Dgeu arIa central, 'numa frente de 30 kms. Aviões Iígeía-os de reconheci- MULHERES ne NINGUEM

Projetos, Orçamentos, Administração, Construção

I
mente já levamtam vôo do aeródromo estabelecído em Línga- Grat.-f.-ca-seRua Esteves Junior, 168. - Fone 733 yen, mas não se pode, ainda, prevêr quando os caças passarão

FLORIANÓPOLIS a utilizar-se dessa base. Até o momento, ãLiás, a resistência ja-
ponesa ainda é fraca, como prova o fato de terem os norte- A quem dér notícia de um 9011
americanos sofrido apenas 5 ou mais baixas durante toda a angorá, todo branco. ?om um olhl

amarelo e outro azul. desaparedd'

Berle ,.,

cedo qUJarta-feÜ'a. No me,smo dia foi feito um único PrnisJ.oneiro ja- da ruo Felipe Schmidt, n. 52
vIra polnJês. apto. 6, V, .:

-- -------,----"',-_.,,------------

Florianõpolis 13 de Janeiro de 1945

!
representantes do Brasil!

São Paulo, 12 (A. N.) - Viajando em avião seguiram, I
ôntem, para Havana, os srs, Hugo de Castro Ribeiro Guima
rães, José Domingues Machado Filho e esposa, Rêginaldo Fer
nandes Oliveira e Mareio Muller Bueno, que vão representar o

Brasil no Sexto Congresso Latino-Americano de tuberculose, a
reunir-se na capital daquele país, de 15 a 21 do corrente. Os
tisiologos patrícios são portadores de real e interessante con-

tribuícâo cientifica ao importante certame. I-----------------------------------

�udapeste e Bratislava, uma só batalha
j

Seguiram os

LONDHES, l:6 (U, P.) - 'I'rês quartas partes de Budapeste
(';:;rtão em poder dos l'USSOS, afírma o comemtartsta militar da

IIrádio de Moscou. Ao mesmo tempo, no setor de Kuanamo, as
t ropas soviéticas estão entrando nas plan ícles de Bratislava de

�\l,odo que a grande bat�Jha de Budapeate já passa a ser,

tam-Ir-om. a batalha de Bratislava, oapítal da Eslovaquía .

...........,...__..",...-. "._-.".......,...._-._-.-.................". .". ·M-.-.-.-.__�_...

!Laboratório de Análises Clínicas
Farmacêutico GERCINO SILVA

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

Horário: até 8,30 hrs. e depois dos 14 horos.

Rua Nunes Machado 7 (SOBRADO) Edifício S, Francisco
�....,._-_-""."",._..".. ........_......__-J...." ..............._ �.._.".-......,...,._.,_.� - ........

o grito de inverno dos soldados da fEH
.

Rio, ,12 (A. N.) - Do front acaba de chegar ao Rio o grito
d.e mv�;no dos soldados da FEB: eí-lo : "quebra o galho, direi
tmho! , o que q:uer dizer - aguenta bem o frio; defende-te
como puderes. Aliás, as cartas que chegam da Itália, o que nos
últimos dias tem vindo aos milhares, são unanimes em referir
que há roupa de lã em ambudâncía, biscoutos e doces em quan
tidades ilimitadas e comida da melhor. Os rapazes também se
referem com um grande entuasiasmo à cordialidade norte
americana. Referem-se como os soldados de Tio Sam empe
nham-se em aprender o português e decoram as frases de nos
sos patrícios, sobretudo, as de bom humor.

o Embaixador
�iO, 12 (A .. N.). - Notícias de fontes privadas, recebidas

, no RIO de JaneIro, mformam que o novo embaixador dos Esta
dos� Unidos �o .Bras.iI, senhor Adolfo Berle, dispenderá todos os
esforços p.osIye�s afIm de a�sumir seu posto em fins de janeiro
ou em pnnclplos de fevereIro. O novo embaixador foi sempre
um �os :n.ais ativos e ent�siasticos colaboradores da políticade boa vIzmhança do presIdente Roosevelt e constitue elemen
to indicado �ara dar continuidade aos esfôrços do seu prede
cessor, emb�lxad.?r Jefferson Caffery, no sentido duma cons
tante apr.oxImaçao cultural e política entre os dois grandes PO-lvos amencanos.

Tropas brasileiras avançam nas montanhas ite l i unes,
I "'{0rTT'flCÕf'.''' do Hem isfério X

(t' óto do Serviço de
{:

,. ,.

Em 9,& recita de ms'natura. su
birá a cêna, hoje, a grandiosa obra
de Renato Viana - Jesús está bo
tendo à noa.a porta.

,

CH�Ç;qU HOJE! ','
. ·;Em .!ôd(Js".�,� �tiric��,�{de jorrais '

;'
,

'Custo'só"

P A R A F E R I ti A S,
ECZ.'EMAS,
INFI_AMAÇOES,
COCEIRAS,
F !� I E I R A S I

E '5 P I N H A S, ETC.
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