
lomeado novo comandante-chefe'
Iaíorma o correspondente do «Dayli Mail»,
comandante-chefe das lôrças alemãs na frente oriental,
substituição ao coronel-general Guderien.

------------------------------
--------_._--.---_. ------ ..._-------_------�

Londres, is (U.P.) --
que foi nomeado novo

i o maior já lançado, diz Berlim

O I T\�.08C()U. 13 (D. P.). - Segundo notícias chegadas a Es-
.

toe
..
.hno. os meios militares de Berlim qualificam a ofensiva

! i"U:;:'R na Polônia corno a maior já lançada em toda a frente
! orientar e admitem aue as colunas blindadas russas rompe
I
rarn em vários pontos as linhas nazistas após tremenda bar�'a-

I aern aérea c de artilharia. Vale a pena lembrar que a aludida

i ��abc:ç8. de ponte na margem oéste do Vistula,. em Sand0!lli a
i uns 1GJ kms. ao sul de Varsóvia, foi estabeleClda" pelo pnmei
,1'0 ex=rcito ucraniano do general Konev, em agosto do ano

N. 9295 : passado.

.. JL\lS A"X'l'I(W j)IA IUO J) E SA:\'"TA CATA.IU�A

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

, Ano XXX Hcrienôpclls S( guoot)·fe ra, 15 de Janeiro ele 19.45

Causou grande indignação
ATENAS, 14 (U. P.) - o acôrdo entre os Elas e o gene

ral Scobie causou grande indignação por parte dos membros

do governo grego. E isso devido ao fato de não ter sido conse

guida a libertação dos retens presos pelos insurretos. Tanto

Dmaskinós, quanto o primeiro ministro Plastiras, fizeram de
druracões nesse serrtido. Afirma-se mesmo, que vártos minis
tros insistem para que o governo de Atenas se recuse a iniciar

negociações com os Elas antes que estes ponham em libe_rd�
de os prisioneiros. Mas os insurretos mostram-se irredutíveis
a respeito. Tanto assim que ao que transpirou, os britânicos,
durante as negociações, insistiram longamente na libertação
dos refens. Mas os Elas recusaram-se terminantemente a ce

der, mesmo que isso significasse a continuação da luta.

Condencrdos
"

a morte
LONDRES, 14 (U. P.) - A agência alemã DNB anuncia

que em consequência das perseguições aos colaboracionistas
ua Firança, o govêrno alemão fez julgar, perante um tribunal

regular, e condenar a morte 5 degaulistas que se achavam em

mãos dos nazistas. Outros degaulístas estão sendo julgados.
Cumprem, assim, os alemães, sua ameaça, já expressa na

Cruz Vermelha, de adotar represálias contra o julgamento
dos colaboracionistas na Franca. Não esclarece se os 5 de
gaulistas condenados a morte eram prisioneiros de guerra ou

civis franceses ou, ainda, trabalhadores franceses levados para
a Alemanha.
N----------------------------------------------

DR. S}\ULO RAMOS
de regresso da Capital Federal avisa que reabriu deí i

nitívamente a sua c.ínica, dando co rsuttas, diàriamente,
das 14 às 18 horas.

Especialista em moléstias de Senhoras, partos, alta cio

rurgia abdominal e plástica.

Praça Pereira e Oliveira, 10· Telefone 1.009. Opera nos

hospitais de Florianópo lis.

z·--------------------------------------------------�

Ligeiros progressos
PARíS, 13 (U. P.) - O comunicado aliado de ontem

anamciou que as fôrças alíadas fizeram J,�geil'Ü1s ,pr,ogressos a

suéste de Bihaim, no flanco setentrional da saliente dos Ar
dennes. A resistência inimiga é forte nesse setor, tendo sido

repelidos vários contra-ataques.

Bundstedt precipitou a derrota alemã
CHARLES SISMONDI - sideráveis. A própria Luftwaf

(Exclusividade do CEC para fe que ensaiou o seu apareci
"O ESTADO"). * menta na frente ocidental bem
Londres -- Ao lançar-se depressa teve de retirar-se do

com uma furia desesperada teatro de batalha em conse

.sôbre as posições aliadas, va- quência das graves perdas so

lendo-se de todas as suas re- fridas nos primeiros comba-
.servas, von Rundstedt procu- _

TOU obter a iniciativa das ope-
teso Com a I_l0meaçao .do ma-

rações na frente ocidental. ,rechal

Montgom.
ery para?

CO-IEntretanto von Rundstedt sa- m:=;tr:.d� supremo das forças I

bia de antemão que no caso britânicas e canadenses
.

que

de um fracasso nada mais ha- perseguem as �ropas nazistas

veria feito do que precipitar a naquele se:o.r e de .se esperar
derrota final da Alemanha em q�� nos proximos dias se ve

consequêncía do sacrifício ma- rífíque um� complet� deban

terial e humano representado d�da == forças pazlstas, que
por essa ofensiva. Segundo es- ainda pisam o solo da Bélgíca
tatísticas fornecidas, as fôr- e do Luxemburgo. Von Run
ças nazistas de von Runds- dstedt além de haver fracassa
tedt sofreram mais de 100 mil do nos planos de Hitler con

baixas entre mortos, feridos e tribuiu para enfraquecer sen

prisioneiros. Além disso as per- sívelmente a última resístên
das materiais alemães são con- cia alemã.

_-

retirada

I·
Será instalada hoje

i a Colonia de Sol
r Rio, L (A. N.) - A exem

I plo dos anos anteriores, e co-

I mo parte integrante das colô
nias de férias, o govêrno do
Estado do Rio fará instalar,
no próximo dia 15, a Colônia
de Sol de Icarai, que abrigará,
em regime diurno, 635 crian
cas de ambos os sexos das esco

Ias públicas de Niteroi. Já se

acham instaladas as colônias
de férias do Preventório Pau
la Candido, em Jururujuba,
e da de Nova Friburgo, que
abrigam um total de 620 esco

lares do interior fluminense.
Com a instalação, no próximo
dia 15, da Colônia de Sol de
Icarai, será de 1.250 o núme
ro de escolares beneficiados
durante 60 dias.

I Dr. Artur Pereira Ie Oliveira

I
Clínica Geral de AdultOtl

Do-ença. das crianças
Laboratório de Análise.

,.eHnicas.
COnlultório: rua Felipe Sch
midt, 21 [altos da Casa Po
failoJ, dai 1030 ál 12 e dai

f15 à. 18 h•.
Relidência,: rua Vi.c. de OUl'O

Preto. 64, ,Fone: 769 [manual I t

París, 11 (U. P.) - A sudes
te de Sarrembuck avançaram

RIO, 13 (A. N.) - Estiveram, ôntem, no Ministério da os aliados mais duas milhas,
Fazenda, onde conferenciaram, demoradamente, com o,. res- �� �ce da d�uca resist�ncdiati

.

dt dOI" E ld Lodí irnrmga - lZ o comumca o
pec �vo titular, os �rs. Dau e .IVe!ra e uv8: o I! res- d hoí
pectívamente, presidente da Associação Comercial do RlO de _e__Je_, _

Janeiro e Confederação Nacional de Indústrias.

eh R-Anuncia um vespertino que aqueles senhores plei�earam egou ao 10
junto ao Ministro da Fazenda, uma razoável prorrogaçao da

R' 12 (A N) _ Ch h _

vigência do novo regulamento do imposto de consumo. Falan-. 10, .

.: . e�a, o

do ao aludido vespertino, aqueles senhores declararam espe- je, Waesldta capldtal'ovl�a �.eread' .0M·
.

t d d t d
'

d
- sr. a emar e iveira I-

rar que o 1111S �o a Fazen.a a en esse as pon eraçoes e�- retor do Teatro Sant I�abelpendidas no sentido de ser adiado o prazo para entrar em VI-
d Recíf f d d

a

d T �
gência o regulamento do imposto de consumo.

a. eCI e, e un a ar o r�
tro de Amadores daquela CI

!Íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii dade. O sr. Waldemar de Oli--
veira, que já tem larga soma

de servívos prestados ao tea
tro nacional, acaba de sair vi
torioso no recente concurso

instituido pelo Ministério do'
Trabalho para a escolha das
melhores obras sôbre teatro e

PARIS, 13 (U. P.) - No oéste, os alemães continuam em

retarada. Um despacho do f'rorut revela que procuravam sal
var especialmente seus tanques do bolsão de Bastogne como

parte mais valiosa do material ali empenhado. Assim, o recuo

dos tanques é protegido por uma cortina de infantaria.

Regulamento do Imposto de Consumo ��Ii:a�uas

Tradução: «En tre para a marinha

conheça o ou tro mundo!»
do ]';.fikado e

romance operário.

Nomeado Comte.
Navól

Roo, 13 (A. N.) - O presí
dente da República assinou um

decreto nomeando o contra- al
mirante Flávio Fjgueíredo Me
deiros, paa'a exercer o caa'go de
Cornandamte Naval de Mato

Continuam em

______________________IIIIIIIlI__ Gl'o.;3'SO.

Plelleado o adiamento de sua vigência

Clínico�\�tsallq,9� Laboratório
���f:§ �. -

;:::: � RUA JOAO PINTO� 25 - Fone: 1448

�, _ _ _

-

� (em frente ao Tesouro do Estado
nnATOnO PRTOLOGICnS Florianópolis

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

Exame de sangue, Exame para verificação de cancer,
Exame de urina, Exame para verificação da gravi
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de •
doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
}{utovaccinas e transfusão de sangue.

Exame químico de farinhas', bebidas, café. águas, etc.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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«O Spitfire-IX» para
todos os fins
Londres, ._ (B. N. S.) - No

que se refere aos combates aé- \
reos, o alcance e potência de!
fogo das metralhadoras de !meía polegada (12,70mm.) são

Ibastante conhecidos. As "Forta- ,

Iezas" Boieng, abundantemen-]
te armadas com estas metra- i
lhadoras, conseguiram derru-Ibar uma grande quantidade.
de aviões alemães de caça, Iquer durante operações de
bombardeio aéreo nos terrító-Í
rios ocupados, como em opera- I
eões levadas a efeito sôbre o!
próprio território inimigo. I
Pela primeira vez, um ra- 1

moso avião de combate da !
RAF acha-se equipado com I,
metralhadoras do mesmo calí- í
bre. Trata-se do "Spitfire-IX" 1
para todos os fins, com um já Inumeroso acervo de êxitos e

que se vê armado com duas
metralhadoras de meia polega-]
da em substituição ás antigas l

Browning de 7,70mm. Além!
disso, ao participar de opera-!
ções aéreas, este avião póde f

carregar uma única bomba de!225 quilos, ou então um par de r
bombas de 115 quilos. I

° "Spitfire-IX", excepcio
nalmente rápido e de manejo
muito fácil, continua desta
maneira mantendo a sua tra
dição de caça-bombardeiro de
combate, possuindo agora uma t
potência de fogo muito maior!
do que a do passado. !
A prisão de ventre é um

grande mal, perturba o fun
cionamento do organismo em I
geral, mas si usardes FIDEI-'
NE BARGAMO, adquirireis
um grande bem, o fígado vol
ta à sua função normal, o es-]
tômago, os Intestinos, todos os!
orgãos ganharão em equílí- !
brio salutar. Em sua farmá- 1

cía, ou C. Postal, 1861. São!
Paulo. I

I

Condecorados grupos I
de bombardeiros i
franceses !

París, Janeiro - (S. F. 1.)
O Sr. Charles Tillon, Ministro
da Aeronáutica, entregou a
Cruz de Guerra a três grupos
de bombardeiros médios: -

"Marrocos, "Bretanha" e "Gas
cogne". Todos três destaca
ram-se especialmente nas ba
talhas da Tunísia, Itália e

França.

com A F'.ABUI.JOSA CEItVEJf\

BRaR ac o
í'

, '

; .

Uma lonte pura. e detlclosa de ale

gria 'l É a Brama Choppo, a c�'rve,la
que, vendida antes só no Hio e em

São Paulo, já conseguiu ser a de
maior venda no Brasil. É que a

Brahma Chopp tem a. seu favor esta
grande vantagem: É um produto da
mais alta qualidade, pela pureza e

pelo sabor agradável. Experimente

I'
,

I
L
I
i
i
j
I

I
i
i.

l/{!

j
I
,

r'

1
i.
!
I
I,

I
I'
I
I·
I

Só faz bem l

j
----,

--------

Instituto dos Advogados de 8ta. Catarina'
EDITAL Dr: CLlNVOCACÃO

De ordem do Presid e o te , convido os advogados presentes,
à sessão preparatória de reorg a niz s çâ '), efetuada a 23 de outu
bro do ano p. findo, bem assim os advogados que já perten
ciam ao Instituto, fundado em 1931 - que deverão exibir prova
dessa qualidade - a comparecerem à sessão a ser realizada, no
dia 19 do mês em curso, às 14 horas, na sala da Bibliotéca
do Tribunal de Apelação, que terá por objeto a discussão e'

aprovação do Estatuto.
Florianópolis, 9 de janeiro de 1945.

MILTON LEITE DA COSTA, Secretário.

fiODUTO DA CIA. CERVEJARIA 8RAHMA SOCIEDADE ANÔNIMA BRASILEIRA - RIO DE JANEIRO· SÃO PAULO - CURITIBA.

D. Alexandrina Damasio da
Gama Lobo d'Eca

-'

Osny da Gama Lobo d'Eça, Elsa Ferreira da Gama
Lobo d'Eça e seus filhos Yeda, Gastão, Cléa e

Circe Ferreira da Gama Lobo d'Eça; Diva da Gama
Lobo d'Eça e Ivo d'Aquino, Irene da Gama Lobo
d'Eça d'Aquino e seus filhos Flávio de Aquino e

Ivone Gama d'Eça de Aquino, agradecem penhorados a todos quantos
OI confortaram pessoalmente e por meio de telegramas e cartões,
por ocasião dp falecimento de sua mãe, sogra e avó, D. ALEXAN
D�INA DAMASIO DA GAMA LOBO D'EÇA, e convidam a seus paren
tes e pessoas amigas para a missa que, em intenção dela, será cele
brada no dia 17 deste mês (quarta-feira), às 7 horas, no altar do
Sagrado Coração de Jesus, na Catedral Metropolitana. 2 v.-I

Procure a

40 .. "ETTJNATJ

!

\

Quer vestir-se com

confôrto
e e!egância?

ALFAIATARI·A
MELLO

F"ARMACIA ESPERANÇA
'0 Farmaeê.tleo NILO LAVS
Hoje • lUIUUlbA .erA a ... preferi"

..._....do....... eatra..etru - Hom_patlaa - P..-TluM_ -

4rUl(oe Ce ltol'l'aeIIa.
8....__ • __&Ia o"_"""cla ao �....... .._....

II e.colha o .eu figurino.
Rua Tiradente 24

ue. •.H'" N. 17. _ us. -

Sedas, Ccsemíros e Lãs

CASA 8A"". a(OSA
ORL-1-\.NJJO SOA RPELL]

Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sohreloje - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End, Teleg.: «Sccrpellí» --- Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ATENAS, 12 (U. P.) - o regente Damasloínós criticou 1 _
severamente o rato do acôrdo entre o general Sc.obie e os Elas

1------------------------

fie não prp"êr a Libertação dos paisalll,Qs deUdos pela Jlolíci+a <.:Í
"iI da Eam. Nesse sentido, Damaskinós dirig-Íll lllna mensagem

I
aos glas decla.rando te)' ficado profundamente acabrunhado ae
iS1,'Oe1' da l'ee11sa de pôr em lioel'dafle milha,l'eiS de homens e mu
lheres ilnoC'enLes, detidos oomo refens.

lmJlosto SilHti('al dos Indllstrillis

A Associação Comercial de Florianópolis, na sua q'1wlida
ele de representante da Confederação Nacional da Indústria,
p"evine aos S1'S. industriais, que não forem sind'icalizados, que
o imposto sindical do exercício de 1945, deve ser recolhido, em
favor daquela Confederação, durante o cOTrente mês de janei-
ro, de acôrdo com o que dispõe o artigo 591, párágrafo 1', da Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA

Consolidação das Leis do Trabalho. . Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL
Na secretaria da Associação, diáriamente, das 9 ás 12 e

'

das 14 ás 17 horas pódem ser procuradas as guias de recolhi- I ESCRITÓRIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8 (esquina I
menr,o. \ Felipe SchmidtL C. POSTAi.: 140. �

Florianópolis, 4 de janeiro ele1945.,' I
..---- -------- ---- -- ...

----=T=:-A�D---.:;;;O:--:· A situação da guerra na China não é

(1'
o !r�vespert'no trauqnilizadora para ,�Japão .. ,

Chung King, (SIC) -lnavais bntamcas no PaClÍIC?,:
.. H.e<iação e Oficinas à

Comentando a atual situação sob o habil comando do Almí-

; I ma. João
Pinto n.? 13

; da guerra na região da fron-lrante Fraser a situação
_

geral
.

1 Te!. J 1122 .- ex. postal 139 Iteira Kwiechow _ Koangai, Ida guerra neste setor nao po-

I . declarou o dr. P. H. Chang, por- derá absolutamente dar satis-
,

I A:sN·l:-\IN('�T?tRl�s ta-voz do Govêrno em entre- façã_? ou cotndforto algudm t
ao

I ." .apl a .

vista á imprensa: "As fôrças Jap.ao F.ru.s.a a a ousa a 'e�-
1 c-s 70.00 t

..

-. Ali.. combatentes chinesas, em e8- tativa imrmga de pene raçao
• l Sellfestr.. Cr� 40.{JO

treita colaboracão com os n08- em Kwiechow, os seus resul-

'1·
Trunestr« Cr$ 20,IlO

sos aliados, conseguiram me- tados n�o foram de todo mall:s
, Mês Cr$ 70,.°3°0 lhorar a situação da guerra para nos. Tornou o povo ChI-

:'..• Númer» y"uls" Cr$
em Kwíechow e Koangai. O nês mais conciente da guerra

No Interior:
nosso Comando Supremo está do que nunca, especialmente

: AlIO Cr$ 8(),UO estudando não somente o meio iaS haoítantes de Szechuan e
,.

Semestn Cr' 45,00
de fazer face ás novas emer-j Kwiechow. Milhares de pessoas

, Tr-imestr e CrI 25.00
gências possíveis, como tam- se estão alistando no ex�rcito
bém o de aproveitar todas as ou em unidades de assístên-

.

'oportunidades de tomar fi in i- cia. Chung King, por exem- I

cíatíva militar, nesta faze da plo, tinha que dar uma qu?ta
campanha. Se acrescentarmos de 5.000 homens� 7.000 porem,
ao rumo favorável que toma-ljá se haviam alistado para o

ram agora os acontecimentos serviço militar. Tud? isto i�
em Kwiechow e Kwangsi, o su- 'dica que o povo chmes cont�
cesso dos Aliados em Burna, nua, como sempre, determí

a intensificação dos bombar- nado a lutar esta guerra, até
deios ao Japão e a próxima a vitória final".

grande concentração de fôrças J

Anúactos medrante contníto.

:i O!! oril':lIla.ill. rne.smo não. puhli
. i c-.a6ios. n ao serao devolvidos.

�! A t'ilft'Çà<, u;:o SE' reljl'un�ablljza

:] vdos conceitos emitidos nos

artigos assinado!'

VENDEM-SE
CASAS: no run Uruguái. diversa.

pequeno., com renda mensnl de
420.0.0. por 37.000.00 cruzeiro•.
Na I'ua Felipe Schmidt, por Cr$

UO.ooO,OO.
No Etltreito. por Cr$ 25.000.00.
Em Coqueiros, por c-s 12.000.00.
Tr.atar com A. L. Alves. na rua

Deodoro 35.
Na rua Presidente Coutinho Cr$

45.000.00.
&0 Balneario c-s 60.000.00.

�

MO'TORES
DE EFICIÊNCIA
C O MP-R O V A D A

*

EMPRtsas REUNIDas DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
ARNO S. A.

DEPTO. CEMBRA CONSTRUÇÕES ElETRO,�ECÂNICA5

Máquinas
Vendem-se urgente um bene

ficiador de arroz para ,lO a 15
sacos diários, uma instalação

. completa para fabricação de
-ôleo , e outras máquinas para
fins industriais. Informações

� <oesta redação, V, ·11

SÃo PA,UlO - RUA, JOSE BONIFÁCIO. 209 • TEl,3,SIII - �. POSTAL 217-11

*

PARANÁ - SANTA (ATARINA
c. o, MUI!lLER, CURITIBA. Caixa Postal, 138· Tel. 980

V d 2 casas de
en em-se moradia. si-

tos no Estreito, à ruo Se
-eund

í

no Peixoto ns. 64 e 68.
Ver e tratar com Laláu

no mesmo endereço. 5 v-3

Vendem se
um iôgo de

.

-

estantes (três)
e uma mobília de COU10 (sofá
e duas poltronas).
Ver e tratar à Avenida Her-

cílio Luz, 127. 3 v . -2

Precisa-s" ;��::est:�a� Instituto de Aposentadoria
dos Industriários

e Pensões
tenha 2 ou rr aispit al. que

quartos
Informações nà Avenida Her

cilio Luz, o 2, com o snr Jao.
8 v. alt, 1.

SERViÇO DE OBRIGAÇÕES DE GUERRA

A V I S O
o I.A.P.I. aviso aos seus cs socicdo s que continuará

a trocar os mapas de selos de obrigações de guerra,
já integralmente preenchido!', pelos títulos definitivos
\BONUS DE GUERRA), até 31/3 4S, na Delegacia local,
à rua Felipe Schmidt, n. S, da .. 12 às 16 ho rcs. em

todos os dias úteis.
.

DÉCIO REIS, Delegodo do I A P.I
3 v, - 1

Damaskinos está acabrunhado

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

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FLORIANÓPOLIS

Camisas, Gravatas, Piiame�
Meiasdas melhores. pelos me

nores preços só na CASA MIS
CILANEA .- RuoC. Mafra, 9.

O[IIL{II T01J1f II'J(OLYNO! " 4

P//IIPATlIf
1JE II�

$()I?I?/$()!., .

f{)1(fltlé irAJTro/
'P1l9KlIII{)t "I/Pllg,PU::.��

. de vlÍon8,'· "

,

. vático e f.�tor
. r» 'cOle âent .. l

V soroso s,m,
K I nos e um �,

rri [',mação, o Y .

t' ·ta higiene
a esfa a ,

'a per et

con1prov
.

l a de seu sornSo e
s deI1t"'�

que garante a be ez
. de a fortaleza de seu

d n-

-a O brilho, a sau"
,

'o de um creme e

da boc .

'do" con1 o [lux,] 'dade da
d ser mantl

�

A ho!l'logel1el
pro em

ornO é KolynoS.
-t : I completo. c
•. <1

'ão oferece
sua c..�0l11pOS1Ç

mo
usél o nles

li quell'l o·
_

s a b o t agradavel e ,o.�
( .. tto» benefl

me,mOS
e e.

l' do tubo.
cos até o "n '

t'metro
Basta um ce!' 1

escoV'a
d Kolvnos na
e �

os

a para limpar bem
.

,;;ecc .

tegendo-Os
dentes. pro, suI-

S btY'ietias re
contra a - �

ão
d fermentaçtardes a

• 1 nos

dos alimentoS, Ko Y

'to 1:r1et10S e

custa. l��:___�---

---... nlar5-

�_!!;,::!.!�.. ---"

ftEALtE ti Pimpalia "

, ile seu $/JI'I'IP()
=---.�� '/1 tlnrMf� -,,�..t;:;:�.. upaHu'D o ()lfl,'"

[ii" -:�:�-::-__:'�"- 1)ENTl1l}' __-

-���:�:�� flNTJfJfJÉTICO!

* Ouço na Radio Nacional,
às 2.:15. feiras, às 21,35, o

"Radio Almanaque Kolynos"

Limpa mais ... agrada mais ... rende mais .. � ,

Crédito Mútuo Predial

.j

i
. ,

i
i

I
!
,

I

I

Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00

Muitas bonificações e médico gratÍs
Tudo isto por apenas Cr$' 1,00

LAVOURA O LINH O
DESFIBRADEIRA (CBUGRE»

De construção especiaL
FUNDIÇÃO DO BUGRE LTDA.

D, Pedro I, 1219 - Te!. 3-0771 - SÃO PAULO.I Av.
----------------------------------------------�---------

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

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

A]_)VOGA-DOS
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JOHN l\1IDnLEDAY mos todas as fôrças da Europa O!
(Exclusivo para "O Estado"), povo alcruão tem o d irr-i ln de vivr-r]
Londres A Alernanhe nazista melhor depo is destlli guerra do que:

der-larou, ao inicial' esta gucrru, que o vivia antes 'dela", I

.. entprecndia pela liberdade I' A liberdadp das naçôt-s '1l11'l1()rl's.'
itwIll-pslar da r.';'urúpa c espcciulrnou- gfl'L':lntida ppla Alemanha nazista i
�l' das pequenas nações, Prometeu assume feição muito singular, quun-.
aí

ó

promulgsr, cm resposta :'t "car- do ou vimos por ('xeIlliJllo, I'I'USI'.\ co-!
ta do Atlântico", uma "Carla En- mo estu: l'ma raça i,nferioJ' lleCl'S'!u'op.éia" "para garantia da libertla- sita de menor espaço, 1lI1'1lOr

(illail-jde dos povos". Iidude de roupa e wlilJl(·iJl0. (' mc--
O t ..stemunho teuto nos países nos cultura rio que lima raça supc- i

ocupados lança por tcrru toda, esta rior. Os alemães n ân pnrlcm viver
IJreLensa atitude de proteção, Mas. sob condições iguais às dos j.)()lüJle.!como se isto não bastasse, a voz dos ses e dos judeus". ,

mazistas se ergue cm dcsmeut ldo àl Nisto, de falo. () elide nazistu ]
sua propalada intenção. E esta voz acertou. Não podem viver cm i dê n-:
atesta que no j'ntimo o alcrnào só ticas condições. Suo bons demais
conhece, um crédo : () do "HCI.TCIl- para serem .postas em paralelo cum
volk " e ,(la sua superioridade ra- U1I1 povo (iL> sungui nárins e bárí.a
cial, rus. Dia virú eru quo (I alemão in·

O célebre doutor Ley, se dist in- veiurú ��t(' mesmo ii sorle que ek
gue entre lodos os nazistas proemi'l desejou Ip,lI'a () IJOIOIl['S, () judeu.
aientes peja f'ranquezu de suas Ú'a· pois que, a sua sr rú mil vezr-s pio,-,
1'5('5: se ainda houver jusl içu nú Icrra. .

"A raça germânica é nossa fé, Se quizerruos avaliar qual lcr ia ]
Possue um direito q.ur se sobrepõe sitio a sorte de 11111 lIl.lwl�l[) dom i l1'1- :

Ia todos os outros: O direito divino do 'flor Hitler, basta lê!' um Irech.)!
llt· govl'l'ou'r.' E este nos será asse- publicado em novembro de J!142 110;
�lIrado" (Lodz dezembro d,l' 19:{\) "Das schwarze Korpx' nacional-so ;

---: '(lu çntão : "Nós alemães. deseja- cia lista dos mais f'anál lr-os : ! -�-_---------------'

mos OCUIpar posiçâo na tiderançn "Depois (1<1; gUPITa, qunnrlo a AIr-!
zieste mundo, Essa posição nos (,OUl- manha precisar da mão ,de obra es-I-!liB----:tr..,------...----1I! Presos,' no RI·O" 4.000 la.u""ro-espete devido a .nosscs feitos". (Cra- tI'nngeira em escala muito mais ex-I
cóvia, 11 de Agosto de IlHO), tr-nsa .lo que a al11�I, (l trnhalho IINãn satisfeito com isto. o doutor mais dificil e de maio)' responsuihi- Mo'Ve ',11> 1::.... Rio, 12 (A. N.) . - Durante 1944 foram presos, só no Riol,ey, falando pelo rádio em 1941, lidal!e. mas também o mais bem pi! ;:JJ de Janeiro, 4 mil ladrões. Para se ter uma idéia de corno agiramassevera:

., Estamos orgulhosos, <.'0- go. caberá ao opr-rúr io alemão. De i ,
H110 a,le.Jll�es, de d()lll�nar ()',.91lU!"I!O. xaremos ". o])er�I'io e�t!'angejl'l;' i Comprar, vender ou cJllI�cJr em [ntensídade, basta dizer que só de passageiros dos trens da
Adolfo HI,tler construiu um H\'wh" para o serviço nao classificndo. E I Central do Brasil furtaram cêrca de 2 milhões de cruzeiros.
«-jlJé' se est.0Ildt' do Atli'tntico <llJ. Bug. errado quI' ha,h;' lllll pOIOIH\S jJó)l.' só na

I Muitos desses ladrões têm fama internacional sendo que um

c]l,os PiriIll'lls ao Caho N()rt('i(Ca'�e, (1',X{'ldllilJIO, fa�'enld�J t]rahalllo, eS!II'l';a.!
a SERVIDORA I i deles, João Feliz Mauricio, é conhecido como campeão sul ame-.

ll' gOl'el'nal' agora, selll qUl' DIlI- IZll o ([UallIJO ];1 a, elJlües

C;(JTcgall-1
'

;l(uem f) imII('�·a". ,do ,pedras ou <1SSenlaHdo tijulo,';.·
. .

.
ricano a punga. Outro, Fischer Marins, é o rei dos noivados.

E para não deixar a mínima dú'l
Por molivos raciuis, (, poloni�s rI('-

.

Noivou 60 vezes e, de cada noiva"furtava um anel de brilhan-
,,,jda <Illalllo êI sorle flltura dw En- \'P servir au alemão IIlC'SlIlll que I'S- Ia m.aior orqaniza;;ão no teso Ê curioso assinalar que a maioria dos ladrões de maior
�'(}Pll soh () tacão l1azis!a, del'!a!':c [p ÚltilllO tpnhw que ser in,>truido I gÂnel'o ne.ta capital! cartaz, os mais famosos, usam de recursos desconcertantes_"TeJ'JtIiqlacto () conflito. lüohiliz<tJ'e- pa.ra bellJ cumprir sua larda", I
----- •.-----.�--

j Rua João Pinto,. 4 para despistar a polícia. Todos eles camoflavam-se, isto é,..
� ARTIGOS PARA SORVETERIAS, I Fone 775, �l�:s�l�:o���e;,r����.��' p������:��es.U�aS��rJ�g�st���'�m�\�
I CO N FE ITAR IAS E BARE S 1-=-::-.::.:-:.... _Ique

eles s��rõ:��_ _ -: �_-_._. _.

, _

I Sorvetinas • livros de Receitas de Sorvetes

!II Dr. Guerreiro da ; I I TAMPA SANITARIA I
�

Colheres Automáticas • Essências de FrtJtas

III Fon,seca 'I,' I D U P L B .,. I
� Taças e Copos • Pazinhas e Palitos

,
�

I 1945 e fixará residência
, C R I A N C A S

(g®i!� 'I"
em Sto.Ama'o.

II
ACW'AMOS!'!lO-

� ·---·�c";Rhr:t�.;R�'�:',::'7tif����2'::--- (ursos d� escreventes· POSTAS PARA RE-

�..�I:i��;�;';;r�;���!l"';" ��;;�T�i��.�
, COMPANUlA ALIANÇA DA BAlA ! {l'SSi'lWd'[l

.

untCllJ1. u milJlÍ,st:ro da
;wro!lúll'lil"H b<lixoll iJls:lrucões pa
nj o fUlllC i{llwllII('nl 0, na Es,co]a de
ES'Pt;('.iali,�I,as. de' 1J-1I1 (',l1'r'S.(, dcs·l,j
IW,t!() ú !'"rJll:l(':itl de' �arg;enlto eSr

er!'YNll;e-ahJlltJxari.fl'. A f,i'naüdade

I desse curso (, j)J'('.j}ural' s.argeHto-s
Jim'a tI d,'s('m!l('llho cll' fll,nt:(Jes de
:.Iu'\i,jj.ar, !lo sl'l'\'i,'o de' (·xlle,dienl.t'

I da' eS(,l'i,la J)H'('un,l;,gr:'!i'i(':L da aero-

I
nalltlie,1.

O 1'1'('I'lI l:l.lllie'llitl I lia,r-s,l'-á enl'i'p o�

DIRET(,tlES; - Dr. Pamfllo O'Ultn rr.m-� <1. Ca.r .... lhu. C;>r "',mcll1(.''' eh'I1I(·,ntos!ln FAB, IlIl'di,a'IlI,e �Hpro,\ vadio l'1lI cÜIJ('urso dt' .selecêltl.a., Si e Anisio Masaorn.. '" .

, "

) I rOl' oulra llm'ta'ria o mi.nâ·sltro

� I ;J'lIllll'iztJll (I ("llll,mcl'llllt· das z()na,�

f <1('1'(",1'.'; H lazer funcionar, llas ha-
SI', [I('["',+s, lllll <:l1r,�1) de ('Ill('rg'l�n-AGENTIIl EM FI_JORIANÓPOU�

� I t'i�l pilJ'lI fUI'IIHlI':IO de 1'[t'],OS

(,SC1'(,-,CAMP O 8 L O B O & C I�, - Rua Felipe p\('�ml(j{, II. lI'! \ \'enles dI' alW(l":II·ifl's. Sf>rÚO llla
Caixa Postal .d, 19 - Telefo�e 1.083 - En�. T�legr. Al��A�tA. � �1'il'nl'lHl'[ls, !IPllll'(l dl' 11111 Illlllll'('J'('
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, T�BAR • .,_O, fTAJAl. LI ,)1J

(Idl' \,l!-(as ('xislenl('s no ('orvo, ,)S I
�_... _...,..... :��'_���_S����'_��:�_�_�_�_��_��� __U__ h __ : :d'�,�.l:;�lt:� 1(:lr:�IJ�.I�:�::I\��I,sd�n��lt��';I(�':Ias-1

,
'

r

I

I
!
I
t

I
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A. LEBRE PINTO &. VIA. LTOA.
Rua Mutins Fontes n", 395 _, São Paulo

Firma or garuzada na Capital de São Pauto, com quadro
de vendeaos es e propagandistas, com grandes co nhe c.men

tos, aceita representação ou disn ibuição por conta p.
ó

pr ia, de Especial idades Farmacêuticas, Drogas e Acessó
nos para .F .rrnácias, Hospira is , etc., bem corno quaisquer

outros artigos do ramo.

SERRAS PARA ENCiENHOS
VERTICAIS

HORIZONTAIS E FRANCESAS
�

Acabamos de receber da
América do Norte uma

partida de aços de alta

qualidade, para fabrica
cao de serras verticais,
•

horizontais, e francesas.

U. J, 8,

rflzemos enlregas imf'dialas

SERRAS VASONE s. A.

Pro:messas dos nazistas

Rua Vitor Airosa R.O 181 - Tel. 4.42'66 - Caixa Postal 3831

s10 PAULO

Termómetros • Coco e frutas

Copinhos de massa ., Utensílios e Accessórios

Fundada em 1870 - Séde: 8 A I A
INCEN'HO� E TRANS1'ORTI<:�

Cifra .. do balanço de 1913:

Ç'apital e reSetTas

Responsa bilidade-s
Receita " " .. ,

Cr$
Cr$

74.t)17.()3;;.;�n

,5,"7b.� ti 1. 7,;5,H;
84 ,f-i1 (i. 21(j.�'�J

12ü,i1�O,nO(l,!l'JAtivo ." " ,',' Cr$
Sinistro� pagos nos últirn06 10 anos ." ...

RespOO1.sabilidades '

�f< 6�!l,8f18,!loCrS
Cr$ 7ti,7:W,40I,30(i,.l"

.Agências e lJUb-egencta. em 1.000 o terrltÓrlo naCloo-.J, ,- Su'-"U1''''''' rY,

uruguli1. �dore. de QY8.I'UtlI n.... prinCipais Cidade. da un"'r\C1I lf.uro,-""
• .oUrlca,

FA,RMACIA ESPERANÇA
,A SUA FARMACIA

I.. Couelltelro Mafra,'" e 5 - FONE t, ""

F..tre... e dftlll'lkai..

BE,RNARDES & BERNARDES, LTDA.
Escritório,

RUA AUGUSTA, 67,TEL. 4·0986
Fábrica;

RU .. ANHAIA. 454

Exijarrl O Sabflo

"VIRCiEM ; ESPECIALIDADE"
C i A �

\V E'I'ZE� L,

reCOm!nellda-se
INDU�'I"n I A L-J (·�,IN"T I LLt� (Marcô reglSI.

para roupa fina € roupa commom.,
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Dia 27
para

Grcmdíoso
Carnaval.

. ,

soiree..Líro Tênis Clube

1 Sua Pele fá:la
.1 Parecer Mais
:1 Velha do que é?

Aprenda neste interessante ar

tigo do novo número de Sele

cões como deverá fazer para
�vitar rugas, eliminar verrugas
e conseguir uma pele m a is

sadia e atraente, E, mais,

Homicídio na praia - Um ho

mem de negócios, em férias,
é assassinado durante um ba
nho de mar, História verídica
dum notável detetive, que des

cobriu espantoso vestígio e en

controu inesperada solução pa
ra o mistério, Pág, 58,

Vontade de viver! - Um des
tróier japonês destruiu-lhes o

navio em pleno Pacífico, e êles
nadaram de ilha em ilha até
serem salvos, História fantás
tica mas verdadeira, que de

monstra mais uma vez a tenaz
'vontade de viver, inata em to

'dos os homens. Pág. 71,

Não deixe de ler êstes e

outros 22 notáveis artigos no

número de

SELEÇÕES de DEZEMBRO
Condensado para poupar tempo!

.1
I

-

o

Ensaio geral

I

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

Sindicato da Indústria de fósforos
do Rio de Janeiro

Ull)OsrI'O SINnW.:\JJ no EX]<jJWíCIO DE 191;)

Ficam avisados os índustrtais tabricarues de fósforos
de segurança estabelecidos dentro da base territorial in

terestadual do rmmícípío <lo TUa (l,e Janeiro (Dista-lto Fe

deral) e dos Estados do Rio de .Ianeíno, de São Paulo e

de SalntH Catarina, que é de ímfluênoua dêste Síndícato,
que o Imposto Sindícal do exercício de 1945 deve ser 1'e

(;01h ido ao Banco do Brasil SIA. OH agências mais próxí-
111:3.S do mesmo Banco, durante 'O mês de Janeiro p. vin

douro, de acôrdo com os artigos. 580, 586, 587 da Censo

Iidaçâo das Leis elo Trabalho (Decreto-lei u. 5.452, de

1-5-1943, publicado no "Dlárdo Oríeíal ", da União, de

9-8-1!143) .

]:;J81,e Si,ndica.t:o está expedando pelo Correto, em re

gistrado, as guias próprias paa-a êsse recolhimento, e pe
de àqueles que, por motivo, não receberem ddtas guias em
prazo razoável, dírigfrem-se à Secretar-ia do Sindicato

(que bem sua séde social à rua do' México n. 168 - 8° an
d8)1", no Distrito Federal] soldcítamdo os impressos pró
prios.

Rio de Janeiro, 30 d, Dezembro de 1944.
JOÃO UAJJ]<�

Díretor-Pres ldente

Realiza.se. hoje. o enlace matri
monial da .rita. Maria Edmar
Leal. eacrituraria da C.T,C .• com

o u, Nilton Monguilhot, Eunc, da l

D.E.R .. em Joaçaha, Servirão de'
teltemunheiJl. por parte da noiva,

'Ia .rite, Hilda Venzen e o .r. O.·
mar Nune", Por parte do noivo, o

IIr. Waldemiro Monguilhot e exma.

ara. -�
Ao jovem ccsnl, nossos efuaivas fa- -:1

licitaçõ&II.

/';j1J_.�P"f"TO'
.';:#;) � V�

Produto cientifico poro embelezar 05 seio.
Hormo Vivos n.· 1 para oa ....108 pequenos ou f1acido.
Hormo Vh'Oll 11,' 2 para os selo& grande.. volumosoe
Inofensivo à saúde - F6rmu'a de absoluta confl.t"y.
.I � na. ".r...,..;". JtI__....
Ita ..Urair. "fi. ". - Itm Blumeual1: I"ar","ci..
.nít•• e o.Ii" - .... (ttnaí: "",........ San,a
,.,...... ,.,..

a' na Clotilde Silveira de Sou
za. espôso do sr. Vítor Silveira de
Souza. competente guarda,livros;'
a exma. SrO, Eugênia Martins

Neves. viuva do 4oudOllo conterra
neo General ValgQs Neves;
a lua. Leopoldina Avila;
o sr Benito Araujo, funcionário

do LA,P.T.C.:
o sr, Luiz Gonzaga Stej,ner;
o 111'. Ollvald" Romos :

a are. Eltelito ",� Silva Ocampc :
� ,\ ';:"!�

Snra. Amelita Kichard da Rocha
Foi muito cumprimentada na

data de ontem, por motiva da pas
àagem da seu no ta l ício • a exma. i

• ara. Amelitu Richard da Rocha. IR.presenl!lnJe Geral no B,aoi/: i dignissima espôsn do dr, Mácio d.e

IFERNA:�DO CUIN ..\(;LlA ,

Rua do Ro.6,ln, 55-A .: 2,0 ar..íar _ Rio I Carvalho Rocho, intêqro juiz de
I Direito da visinha Comarca de

---------.------ .. -.- São Jo_á, I
,O santo do' dia Dr.. Mário Ra�os Wendausem I

Transcorreu ontem o aniv8raário I' S, Paulo o Primeiro Fremita natalício do n3�llo presado conter-
,

. f ,I rilneo dr. MarIO Ramos Wendau-
NClSceu em Teba.. Egito, e 01

'I d' t d H 't 1 N • I
d

. '1"- aeri, lte 01' o O.pI a ereu
e ucado por seus paIS na !'e 191ao

R. r d d d d t !
cri.tã. Contando apenas 15 cmos

omoa e personn ,l a e
. e. es O·

I

d Id d d ·1 t que ern nonos meIOS 80C1a11l

Ie 1 a e, per eu pe o, mar e, aBUII

progenitores. herdando lhell gran'. ,*
.

t

de fortuna. Por causo da perlie.l Snfa. Atêfhba Neves i
... guição do imperador Décio, refu-I Festejou, sóbado último o seu i

giou'se na residência de uma irmã/aniversáric; natalício a exm'a, sra, I'
.. .g?sada, Mo:s, o cunh�do. que c� Gumercinda Gonçalves Neves. vi
, hlçava a. :t1qU8zas do lavem. trotu rtuosa espôso do nosso e!ltimado
o. Paulo dIstribuiu todn Q auo amigo Ir. Ataliba Neves. alto fun'
fortuna entre os pobres e fugiu cionário do l.A.P .M, . nesta capital,
para o deserto, onde descobriu u·

mo gruta ao pé da qual se acha
vam uma fonte de água limpida
.a uma . palmeira que com sua8 A efemeride de ontem aS.üna
tAmaras. lhe fornecia () estrita lou a paslilagem do aniversádo da
mente necessárb para seu sustento exrna. sra. Emilia Pinto, mui

dig-lNaquela solidão entreg,:,u.lle Paulo nq. e.pÔsQ,.cío presado patricio Ina
à. oração e à contemplação das má Pinto, cheEe de estação rádio
verdades eternas, uchando ni.to telegrafico, da importante Com'
tamanho. consolação que re.olv ..u pa,nhia. �e �erviços Aereos ·Cru
nu-ucc rC�ul.; �(iL. de lá. QuüüdJ. Zi:.ll'O do Sul ..

-após uns quarenta nos, OQ pahnei *
lI'a neg<1va lhe as frutas. Deus; l\USS;\S
Tnandou lhe, por intermédio de '

" ,
\ I'Um corvo. cada dia, o metade de \ QU8orhta fe�ra, dIa 17.

_

sera re<sada

um pão, alimentando'o desta ma.
às oras da n.:anha, no altar

neira durante 60 anos Paulo re
dG' Sagrado Caroço o de }esús. na

colheu os; suas expe riências que se C7�ate�ral M�hopo�tQ�a, missa de

tornaram o fundamento da vida dlC. Em ll'Itençao a almQ de d.

monástic0, Mas, ninguem jarnai. �l�lCad�rina Damásio da Gama

�eria conhecimento dil>to. sem que
o o Eça.

--o célebre Antão fosse levad ..., à
.gruta em que Paulo, com mai ..
,de 110 anos de vido , se preparllva

par" receber a glória eterna. P (lU
,.comunicou a Antão que era su

Proceden.te de !taja-í chegou a

pedor de un'l grupo de lXlOnjes. 011
esta capital, dando'nca o prazer

tesour08 de sua experiência, Quan de 9ua visita. o Sr. Romulo Noce

do Antão. que, a pedido de Paulo, ti, diretor·presidente do. Indústria,
Eôra buscar..,o manto que '-fC!uele

Comércio e Seguros Knot S, A,.
Teceb�ra. de St' Atandsio, volto..1,

com séde naquela prospera cidade

Paulo já tinha falecido' Mas. os
Somos gratos pela vi5ita que nos

Itesouros da vida espiI\tua! esta f(.z, ,

'110m depositados no coração de *

Ant que os distribuiu entre seus Sr. Dandt Castílho
los, em benefício das gera', Procedente de Joaçaba. onde é

_
A gente de Estatistica, chegou a

-

esta capital o sr, Dandt de Ca.ti-
estlgla O 6ol'êrou 46 •• lho,
l!Iel!l arm.das, - Utl !lerá. Desejamos.lhe feliz estada Iam "quinta. C';otuDln.", I l.. Dr. Oslín Costa

D. N.). Após rópida estada em nORsa cO I

V c.:/

ID:t\_ �OCIAL
pital, retorn-ou à. Idaial. sabado
último. o ar. dr. O.11n Costa. cd
vogado..

�'alem ••01 )l01.'

*

Casamentos:

�__----
..

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

_-.---.�-••
--

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

__'-_-_- '_--_-_"_'-_-'_--_-_--__'_-_-_. .m �

:I<

Snra, Inamà Pinto

- a arte do emb�lezá-las J

• Colorido origi na!, graça, fidalguia, ..
requintes de exquisita personalidade". esr:io

guardados p�\n Voc0,., .l��'i:1!'lI:llhio Voc2 ... no

esmalre CUlfX!

E qU:lnto� prazeres ele lhe reserv�l!

De�Je a aplic:l.,.il), ficad encal1ud,l com a

docilidade com que se c"!ende, em camada
f taJall t.f1tS I

Sr. ROlnulo Noceti
translúcida e unifor'ne, Depois ... o enlêvo de

pOSSUlr joias vivas, rc,ll pndo a beleza
de sua, m:ios e J graça de sem gestos ...

o Esmalte Mois Pop ... fol" em iodo Q Mundo j
------ .._�-----

rn'elhores fábricas, A Casa "A CAPITAL" chama a atenção dos
visita antes de efetuarem suas compras. MATRIZ em

o "mais votado,
porém ...

Rio, 12 (A, N.) - Realizou
se, ontem, na Academia Bra
síleíra de Letras, o pleito des
tinado a dar substituto ao sau

doso escritor Alcides Maia, que
ocupava a cadeira, da qual
fôra fundador Aluizio de Aze
vedo e que têm como patrono,
Basílio da Gama.
Foram candidatos à suces

são do festejado autor, os es
critores Mauricio de Medeiros,
Jorge de Lima e Valdemar de
Vasconcelos, Embora fosse Jor
ge de Lima o mais votado em

todos os escrutínios, não lo
grou contudo, votação sufi
ciente .

Prefira uma parte de seu.
I trôco em "Selos Pró Doent6
Pobre do Hospital de Carida,·
de". e estará contribuindo par!,
que êle tome mais um poueu
clt) leite, ttlliluL illtil1wt'e.s medi·
(�amentos, mais confôrto nv

leito de sofrimento, etc, etc •••
(Campaha de Humanidade'

I do Hospital de Caridade).

I ........,...,..,____w__-._�....._'

IElevado o nivel de
salário de várias

I series funcionais'
Rio, 12 (A, N.) - o presi

dente' da República assinou
um decreto elevando da refe
rência XXI para XXIII o ní
vel superior de salários das
seguintes séries funcionais:
amanuense, arquiteto, assis
tente, jurídico, atuário, biolo-,

gista, cartógrafo, contabilista,
criptógrafo, delineador, escul
tor, inspetor especiali21ado,
merceologista, mestre especia
lízado, meteorogista, perito em

belas artes, pintor artístico.
projetador radiotécnicos, tec
nologipta e tesoureiro.

Fabricante e distribuidores das ofomadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras. riscado>! < brin9
bons e baratas. algodões, moHns e aviamentos

para alfoi,:ltes, qu'Ô' recebe diretamente dos

Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe raze rem uma

Florianópolis, FILIAIS em Blumenau e Lajes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I .!rIZO DE DIREITO DA. CO:\IARCA

I' DE TI.Jl:CAS
Edital de praça com o prazo de

ItJ dia"

I () Sr, l.nudeli no (;"spar Branco.
.luiz de Paz. ,no exerc"i'clo �Io cargo

I dl'_ ,!�liz,,(1t- yií:"�!O da Cmuurca, lia

fOI Lld nu ]L I, l
í

c. ..

I Faz s'llwr ,lO' q lIl' II presente
l'dital �L' pr'.·:;<I ('()111 tl l�r:.lZtl dl' de."
(lO) dius vrrcm. ou d('le conheci-

I I,IC'.!\) jJ\'l'I'l',Il, que nn dia 1rinta I
_______________________.... (:101 d? j'anl'iro correutc. às dez

; lU' I�: fá!.) u.: l1JélnilU. em
í

rcnte a

Mr Herle a pessoa I·nd·,c!lda �j"(����,�l!r�ll����:�\��.I:la:iu:�l:�!�iv��d��I:�
., u ;;:��'��l) d�;/����l�t;/"c. 1�:��::�IlI<1a!���ri���c�

{lU'elll mais di'r r.: maior lanço of'cre-
('cr. :'C.ill',:J "" n\'nlia'::lo I'eib cru

Nova Iorque, 12 (U, P.) -Irá necessario que os Estadoslll()\'l'Cl'JJ.los lTUZl'iros"(Cr$1)()O,DOI,
O "New York Times" comen-tUnídos disponham, em forma os ben� :,lJaix(l dcscr im i nadns scpa

tau hoje em editorial, a no- aceitável para ambos 8S paí-I rudes para. j)l.!-{tl'l)ll'lltO das, f;lls,tas
- d' Ad f B 1 d b

.,
.

1 "tl" ile'p,'sc;s do inven lár-in de
meaçao .0 sr. ar er e pa- ses, e. ases navais e aeIe�s

I
;\Ial'ia .louquin a de Jvsú» e Sl'!Jn' ..

ira embaixador dos Estados construídas pelos norte-amerí- l/�,(l l'l'I'I'UJ:<1-l'S, lJlH' consistem no

ilInidos no Brasil. Disse, entre canos em solo brasileiro, e re- IW,�'lIjllll': t-m ("Igen!ltl de rabl'i�'al"
outras coisas, êsse jornal que solvam vários problemas de, ,�(:n('ar. l' seus pl'li"elll'es. l�(), valor I

"as insatisfatórias rel�ções comércio bem como o desen-l �" qu i n lu-n l ns l'I'1'Z(']r:l.� (LI''' ,. _.

'. .' A •

• ;;!IO.()O): urna \':1'(,: .. IJO valor dl' II'C-

�ort�-amencanas c?m a Ar- volvIm�nto eCOn?mlCO e o. es- �':�llos l' l':·!qiil'Il,la. l'1',llz('irl);s (CI;1;
gentina tornam aínda mais tabelecímento dessa conf'ían-}: ;"I_oui l' mn n"ngJ')' (le .pal'l·rtl'. J]()

ãmportante um cordial enten- ça sem as quais a solidariedade �'�I'()r ele, cinqüenta cruzeiros (Cl:$
dimento com o Brasil cujas continental seria apenas uma �f.) (lO I. b, Dar.H que cllcg[H' 11 noti-

_

'
." •

. cla ao cunh crirucn.l o de lodos, lIum-
tropas estao lutando ao lado utopia. E mr. Berle _- termí- dou passar I) pr.osr-nte que Ilevi'!'ú
das estadunidenses, nesta guer- na o jornal - está bem tamí- ser puhlié'n':o nu ILJ�:]' do costume

ra". Em seguida diz que "se-
i

liarizado com essa questão". l-L' ,1.'PlIH'(l"llZidO
11:1 iIl11»)"'ensa dI'

Fln-.' riunópol is. D"d() e passado o111's!a
,';r!;Jdp I' ('OlllarCH de Tijucas. aos

dpz (10) di�lS do .mês de" [nnc iro de

'jlllil ]](lo"(,Cl'ilIIlS I' 'Iuarenta l' cinto.
r·�ll. !:"ehaRtião Rebelo, oxcrIvâo in í

e-
I rino. (I dfill!ilog;rafl'i e subscrevi.
i ass.) l.audcl iuo (;aspfl]" Branco,
.l uiz dl' Paz: no éxeJ'dd() do cargo
de Juiz de Direitu rln comarca. Está

1
conforuie' o: o+iginal, que certifico
haver alflxacl0 ,hoje, no lugar do

I costume':. Ti].·lll'HS. lO de [aneiro ele
HU;"). O Esr-rivào interino: Sebas-

. tiâo Hc11eli.l;
.

I Estude por correspondência
Preparam-se candidatos às escolc e Militar. Naval. de Intendên
cia. de Marinha Mercante e Especialistas de' Aeronáutico AuIG�
para candidatos aos concursos do DASP. Caixa Econômic 1, Banco
do Brasil e Institutos. Curso de dactilografia. F'o+ne cemcs infor
mações referentes às hcbtlrtucõea : [rnod êloa de docurnenbs
épocas de e xo rr ea, chamadas, etc). Informações: ESCOLA U RP.d� IA

-- 7 de Satembro, 107 -- 1 andar'- Rio de Janeiro
(F und(4da em 1921. reg;strada 80b o ri , 5tl9 .

TENHA JUIZO
-r EM S(FILIS OU RE: U.

'MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO·

PULAR PREPARA'oO

13�fJl:&i1r:1
A �lFILI� ATACA TUDO o UHüANI�MO

o Ftgado, o Baço. o COf,-!Cão, o E"'tÔill)!g'O, o(il
Pulmões, 6 Pele. Produz Dores de Cabeça, Dõrvs
DOA OS808, Heumatismo, Cegueira, QueOI:! do Ca-

belo, Anemia e Abôrtoil.
Inofensivo 80 organismo. Agrlld!H'td

I.•..como um licôr
O ELIXIR 914 està aprov8<1o pelo D N.S.P como
uuxiliar no tratamento da SUBis e Reumatismo

da mesma origem
,

F.t\LAM CELEBHlDADES MÉDICAS
Sobre o preparado ELIXIR A ci.mpoelçllo e fl sabor a
«914, devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR c914. re
que o tenho empregado, em. comeodam-no como arma de
oS C8S0S de Indlcaçllo apro- facH manejo para o público
prlada (BUlHa (-'m varias de ,tiO combate á sIWi"'. qUlJllda-
8uas manifestações) 08 resul- des que rrequent�mente Il
tados têm sido 8ut!sfatorl08, nrovetto DO Ambolatorlo l1a

polI são rapidos e duraveie. Maternidade de Santa Maria.

Dr. Washington Ferreira fires, Dr. Silvestre PaSSD. I
�....Y

-

PH!I;l!8.:tJJII!Bil,,�· ,J,'t"",,,:;e?/"I'--:.A4' ;;PU_;JlI!,j).�

ACADEMIA DE VOMERVIO DE S. CATARINA
NOl'A OFICIAL

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 iá se acham abertas
as inscrições ao CONCURSO DE HABILITAÇÃO 80 1 ano do
CURSO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
devendo ser encerr�das no proximo dia 16, às 20 horéls.

Nos termos do edit<ll que vem sendo publíC8do tsse con

curso. constar á de provas escritas e orais de Pürtuguê�, Fran
cês ou Inglês, Geografia de Brasil e Hi�tória do Brasil, tendo
I() referida programa sido publicado no Diário Oficial da União
de 30 de novembro de 1944;

São condições para 'esse concurso, ter o candidato, coo

cluido, de acordo com o referido edital, o curso GinaSIal
Curso Complementar ou ser portador da licença classica.

'

A secretaria do referido estabelecimento prestará às
informações necessarias diariamente, das 17 às '18 hor as

'

40s sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírito
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança d'o seu

consultório para a Rua Bue·
nos Aires, 220 - 10 andar,
Rio de Janeiro. onde passa a

10ferecer os seus préstimos. I
Escreva detalhadamente·
nome, idade, endereço e en·

velope selado para ares

posta_

Gratifica-se
A quem dér notícia de um gato I

Ilngará, todo branco, com um olho Iamarelo e outro azul, desaparecido
da rua Felipe Schmidt. n. 52,
apto, 6. V. - 3

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

s. BECIK
NOVO PROPRIElARIO • NOVA ORGlHlllCIO
Av. Celso Garcia. 174
Fone 2-8635 - S. Paulo
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. A Fábrica de

MÓVEIS BRASil
agora melhor
aparelhada
para servir <;IaS
seus inúmeros
clientes. apre
senta. em suas

lojas. os novos
modelos para

1945
•

DESPACHAMOS E ENGRADAMOS
GRaTUITaMENTE paRa O IKTERIOR

•

U.J,B,

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
•

Vença a intensidade do calor,

j. sem quebrar a linha da elegânciaf
f

. É grave érro Você- admitir que o catar ex-

I' cessivo possa justificá-lo por cruzar as ruas da
cidade em desalinho, descuidadamente trajado.

! Você esquece que o verão não é inimigo
! do decôro ou da elegância,

11 Especialmente agora, quando a ALfAtA
TARIA BRITO. recentemente aberta, está exe

cuiando, com notavel perfeiÇão.· ternos leves.
cômodos, distintos,

I

I Idi"'mall por
tuguê., espa
nhol. francêa,
inglês. etc.

Romance, Poesia, Religião, Aviação.
Matemática, Fílliea, Química, Geo-
1l1gia. Mineralogia, Engenharia ci

vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eleh'icidade; Rádio, Máquinas, Mo
tore5, Hidráulica, Alvenaria, Agri
�ultura, Veterinária. Contabilidade

Dicionário •. etc. etc.

F'ARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

••• Couelheiro Mafra, • • 5 - fONE 1. ,.o
!i."tr�.. • doaudli.

Atenção!
Compra e venda seu imo

ve,o mas [�çi>-O com van

tagem I por in termédio da
firma A. L, ALVES
Rua Deodoro, 35.

Automóveis (hevrolet
Vendem-se uma limousine

1934 e um Double-Phaeton
1929, funcionando bem. Cartas
para esta Redação, para: «Au
tomóveis Chevro1et». ,

10v. a'ft.lO I

CARTAZES 00 DIA
HOJE 2a.'eira HOJE

(INE
r.'s 7,30 horas

U:tlmas Ex!bições
(2 filmes e 4 episodios de Homem de Aço)

Kent Taylor e Fhreoce em:

Qvarto 313
Tim Holt em:

A jornada da

O

morte
Tom Tyller em:

homem fle

UM

aco
,

(As aventuras do Capitão Marvelll
3' , 4. 5' e 6' episodio§-

(8 partes)
SECULO DE JORNALISMO (Nac, Coop.;'
Preços: 2,00 e 1,00, Imp. 14 anos

,�

••••

(INE «IMPERIAL)�
A's 7.30 horas

Um filme movimentadissimo e repleto de aventu;:-as:

Esta noite bombardearemos Calais
com Annabella e John Suaon:

CINE JORNAL BRASILEIRO (Nac,)
O GATO DE FR�NK2NSTEIN (Desenho Colorido�

FOX AIRPLAN NEWS (AtualidRdes)
Preços: Cr$ 3,00 e 2,00 Irnp. 14 ailo�

4a,-teira no ImlJ�rial
Carmen Miranda, John Payne, Alice Faye e Cesar Romero em::

Aconteceu em Havana
4a. feira no OdeOfi, às 5 e 7 3'4 horas

No mundo da carochinha
Desenho ColaI ido em grande ITlc.tl'agem

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IN D 1 C A_D.O R._. M f:.D I C O
......�---_ -... � � -..",._.._.._ ..-- . .",.....

DR. A R A U J O
A·".btenh· do I'I'"r. San�o", do lUa de .Janelro

ESPECIALISTA
nf}ençaS e oper-ações (lQS OLHOS, OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA

Ci<!'u'l'g'i'H modema doa GUJ�LA DE I"oBO .. do LÁBIO LEPOR1'\lO Uúbio e céu
clH bôca fendidos de nascença)

Esôf.ag(),�(...{,."ia" Lraqu.e{")S(_'{Jpj.a, broucoscopta para l'lS,ti1JVclda dce cor-pos l'Sl.l":lnhos, ele.

CO.'\'SFI:l'l\K: das tV ". 12 e das 15 ;.� II! hOl'as
Rua \'ÍJnr Meir'elc•• 24 -- .'<>"c: 1.447

I
H""II'�

!
i1,444,
,

UR. ARl\'lANno vALÉRIO DE ASSIS
"e rqç",' " .. Chlll<'" t n t am rl da Ass ... ienCllt }IUIIl.'Ij.",1 •

de Car idad«

CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
(',ONS(T)l1'()RfO: nua SlIfW'!i Maduul0. 7 (]i;difído S. F'I'Hl.ctfr{.··ot, rUh.

Consultas das l{) às t 2 e das J.I as 15 !tora"
HES1!lL�( I"". f'ílla .\'1,11·",'1",11 builhel'llle., �). F"IW 7K:l

CLlNICA DE nLUOS .- OUV1DOS -- NARIZ - GAIl'.GANTA

{)1:(. B\ ...... SE FARA�,\' \
M(�hco - r>ht-'I\ 'fo 1:4f'I'VI<JJ 'j,e SHU11S d<.' .bll,!l' 'le S:-lllnt" :

DOENÇAS DA PELE -.- SIFILlS - AFECçõES CHO-GENITAIS DE I'AMBOS OS SEXIlS I:A!tlS INFHA-VEHl\tEI.JiOS E ULTHA-VlOL.ETAS,CONSULTAS: das :1 às ii h. - n. Felipe Schmidt. 46

________P._F_,S_'._:_K_, Jcinvi!e, 47 _. FONE 1M8 I
DR. SAVAS LACERDA )

Clinica lllédi{'o-('Jl'Úl-�I(':< di' Olhos - Ouvidos. Nr.r iz - i131'ganta. I
I)iplolll,' de h"lJilita<;fio dI; �:"n;. .. lho NadOlud ti,. Oflaln.olog!a.
CONS(JLTMUU _. Felipl' Sdunidt. 8. Das 14 às IR h(1I'a..�, Fone 12:)\j
PESIDt:NCIA - Ct)nselh,�iro Morra. 77. I

DR. GEIlHARn UROMAnA !
Espec ia lista em alta cirúrgia e gineco]ngia

Hospital "Miguel Couto"
fBIH..A.:\fA (HAMONIA) - Santa Catar iua

DR. SETTE GUSMÃO
{;HEF'E DOS SI!�HVJÇOS rJlo' TI"nriulGJA IJO i'E'\TRO Il�; S:l,(fIlE r� no

HOSPITAL "1':EH0U RAj\]'OS".
Curso ele aper-fe içoamen t.o no Huspí tal São Lu iz Gonzaga, r}p sno Pa ulo - I:ijx--esta
�;ál'io (lo Inst.itut.o "Clernent", �"'I')'ejl';,", de São Paulo - l�x·m6d;"o inlerno do

Sanatório de Santos, em Campos do .Iorrlão.
'!Cl.fNICA GI�I�AL _ JHM'X<t"'rlI·O PHl<X'OC'Fj 1'; 'I'R!\'l'l\MF.N'rO I<JSPECL\UZ,.\DO

DAS DOENÇAS DO APARJl:LHO RESl'IRA'I'óRlO.
OPERACÃO 1,E JACOBOEUS ,

.:O\rSULTAS: Diàr ramen te, das �l à� I) horas. CONSULTóHfO: Rua Vitor �leil' ..Ies, 18.
HESfDftNCl A: Rua I�steves ,Júnior, 135 - 'l'pl. 742,

Nõo selo do "Contra"!
Faça o reg1me ENO -

"Sal de Fructa" ENO

DR. NEVESMADEIRA
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

laxante e antiácido
ao deitar e ao Iovcn-
ter para garantir o

-eu bom humor diário'

CUrA0 � A..Derff>k."()amt'nto E' L(}n�tJ· Pr�tll?'S; no Rio dI! .l a'nerr-o

�"''''�lIlil'!\� - P"la marulA: I1larll"''''''''.. d�" iO.30illl12 h s , à tarde except(. ao_
'O$h• .,,,•• cl .... IfI,SO ... Iii bor•• - eO:.l�lTLTóRI(): Rua J ..Jln 1"1'"", lO, 7, ...,.,,,.,,,, -

DR. 'MARIO WENDH&UJjEN

d:1RUnGlA (;J<JHAL - AI,T.'\ CIRURGJA - MOJ,ÉSTJAS DE SENHORAS - "ARTOS
For'marlo peja Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, onde fol

A.ss�sten'te por vários anos do Serviço CiJ'úrgico do Prof, Al1pio Corr-eia Neto,
Cirurgia do estôrnag'o e vias bíltares, íntestínos delgado e grosso, tfrõide, rins,

próstata, bextaa, útero, ovârros e trompas. Varfcoeele, hidroceJe, varizes e hérnia.
CONSULTAS:

!às 2 IIs 5 nor-as. à Rua Felipe Schrn idt, 21 (altos da Casa Par-atso ) . Tel.
RESTDlllNCIA: Rua Esteves Júnior. 179; Te!. M764

AUSENTE

iNSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN
Com pr{ltlca nos hospital! l!uroPe1l*

euntca �lca em geral" pediatria, óoen·
... do III.ttema llerTOSO. aparelho «en1tf>.

ur1lllérlo do homem e da mulher
.&toIWtte. T6c:aJco: DR. PAULO TAVABaJ

ClllI'SO de Radiologia Cllnlca com o dr,
lrlanoel de Abreu CampanarJo (810 Pau
Ao:), Especlallzado em H1.g1ene e Batlde
PO.bllca. pela Un!Tersldade do Rlo d. Ja·
nelro. - Gabinete de Raio X - EJectro.
eardlografla cl1n1ca - Metabolàmo ba
R} - Sondagem Duodenal - Geblnete
de ftsloterapia - Laboratório de mleroa
copia e anállse cllnica, - Rua Fernando
'l(achado, 8, Fone 1.1911, - FlorlanópollAl.

DR� REMIGIO
CLtNICA ][�DICA

loIol&>:lu interna. de Senhoru e Cr1-
ança. em Geral. CONSUL'l-truO: Rua
""eUpe 8cbm1dt - EdIl!cl0 AmBla Neto,
I'one 11192, 9 b 12 e 14 ... 17 horu. RIl.

SID:J:NCIA: J Largo Benjamin
COlUltante. 3

Dr. Newton d'Avila

I
�

u 13" peQ da !'"rch''t�â! , ••••••••••••••••••••••••••••••••••••Il .

;:::::::��o�:i(:I:, I)_I i CASA

D�,S�A?,��,!�,�r���NIDADE
o Sr, Spaak, Ministro das

Re-Ilações Exteriores da Bélgica,
rOiPlo-m"u\o pela FaCllldad .. N .. ,. de Mealclna da Unh'ersldade do Brasü) fez longa exposição da polítí- I

�",·lfJt"rno no Sen!ÇfJ d., CllinlcA Médica do Protessor Qsva.ldo Olh'elra. médico <10 ca estrangeira do seu govér-Il)epart,;ment() dO' Sali<l�

I;LINl('A .Mlilmt:A _ Molé..tlruo ln1�r.a8 de adnltol!! e crlançu. eON81JI,TORlo no, Referindo-se às relações
• tUClÕWItNClA: Rm. F,,1I1><" lÕch,,,ldt D. ll8 - TeJ. 812. OONSlTLTAS - Da8 III b til. com a França. declarou:

I'"As relacões do Govêrno bel-

IDR. ROLDÃO CONSONI I ga, primeiro com a França Li-
vre, antes da Libertação, e de
pois com o Govêrno Provisó
rio, foram estabelecidas num

plano de perfeita compreensão
1..598, recíproca de cooperação mui

to amigável. Por nosso lado, es
sa atitude é muito simples,

Dr L IUlHO BAnHA Não sómente nunca duvida-
• liU U mos do soerguimento da Fran-

l!J�pec1aU"1a "'" J>oençM de ""oh,,-
ça, mas alcanc

..
amos toda sua

,'". - Vias Urtnárws

Curso de especialização de Glneco- importância, absolutaxnente
convencidos que ele se faria
sob a direção de De Gaulle, Se
'melhante atitude tinha àque-
le tempo profunda significa- F L O R I A N ó P O L I S

ção, Não era dizer apenas que Largo São Sebastião --o-- Telefone: 1.153

se amava a França, mas afir:- .

mar que se achava injusta a

prostração sob o peso da qual Ia queriam tornar única res

ponsável da derrota, cujas cau

sas profundas tanto se encon

tr�vam nos êrros, políticos
mundiais como na sua pró
pria fraqueza. Isso queria di
zer também mais ativamente,
mais precisamente, que se de
sejava que reassumisse o mais
depressa possível seu papel e

influência de grande potência,
A França, como grande - po
tência, é necessária e indispen-

DR. AUDr.oUO ROTOLO sável. A política mundial pre-
IU'.A cisa da razão e da clarividên-

Médico - Cirvrião - Parteiro cia francesas. No que também

R A lOS X vivemos ao lado dela, no mes-

Moderos e possante instalação mo canto da Europa, dividin-
de 200 MA. do do decorrer dos séculos

Diagnóstico, precoce da .tuberculose suas desgraças seus triunfos
pulmonar, ulceras gástrIcas e duo- '

'lenaill, câncer do estômago, afe- e em luta contra o mesmo

cões da!! viall biliares, rins. etc, inimigo, devemos garantir-nos
"'plica o Pneumo-torax artificial amanhã contra os mesmos pe
para o tratamento da Tuberculose rigos, Nenhuma organizaçãoPulmonar - Tratamentos moder-. '

no!! e efiCllZes desta moléstia mundIal, espeCIalmente na

A ga- Completo gabinett: de Eletricidade Europa, seria concebível sem

ra O médica: Ondas curtas e ultra-cur- ela",
'!l�. Raios Infra-Vermelhos e Raiall _

• "Ira'lriA e Ort()�I.. CItllI.,., • 0In..... TJltra Violeta. Infrazon-Terapia
.0 torllL ParÚlll e doe_eu «e

.eabor"·1
Consultório: Rua Deodoro. !!

CONSULTÓRIO: R_ João Pinto 7 Dió,- esqllina Felipe Schmidt
""un ...m... da.. II! h 17 hOTM. RE!'lTD:eN· OU, is 1';' h,.� . I' ,fI)O 14 in 17 t�,
C"...I.: Alm!rant41 .Al'f'tm. n, rem. 'IV:" i l'GI.fon. 1.47'

Operações -- Vias Urinarias -- Doen
ço. dos in�estinos, réto e onu.
-- Hemorroidas. Tratamento da

colite amebiana,
Fisioterapia -- Infra-vermelho,
Consult: Vitor Meirele., 28.

Atende diariamente à. 11.30 h.. e.
í\t tarde. dOJl 16 luto em diante

Reei«!: Vidal Ramo.. 66.
Fone 1067.

logia (doenças de Senhpras) com o

P,'ofessor Moraes Ue Barros, da Fa

('\llrlade de Medir.ina de Silo Paulo.

Tratamento especIalizado, médico e

cirúrgico, das afecções do aparêlho
genital fem}n1no (Utero, aTarias,
trompas, etc,),
Cura radicai das tnflamaç6N d�

anexos (.ovArlos, trompas), sem ope·

raçâo), Tratamento de todos os dls·
túrblos da menstruaç'" e da ""term-
dade.

Tratamento moderno <la blenorra-

Ifla a!tuda e crônIca. em ambos oa

sexos, por processos modernos sob

contrõ]e endoscóplco - UretroltCOpia
- e de laboratório,

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10,30 AI 1:1

horas e das 2 la II,
Consultório - Rua TIradente. a,

Fone: 1,663,
Resid�ncta Rua T1radenT.ea 7

IIS A L DE F R U C TAII

CASA MISCELANEA distri
buidora dos Rádios R. C. A,
Victor, VÁvulas e Discos - Rue
C M<.fre, "}

nu, n.JA.LMA 3IOELL]IANN

Constrl\{�'f1(J mode •.'l1D. e ronfortá ve l, situada em aprazfvel chácara com
e�plent1ida v ista para O lTIE.,r.

Exeel€l1l;> local para cirra de repouso. Agua Iria e fluente

,\I',\IlELH,UIE;I;'I'O CO:lrPLJ<JTO J<; .\fOnBUXISSDIO PAUr\. 'l'R,\Tà.\IEN'l'O
)H;DICO. (.'I1tl"'ltGICO li) Gí:1l'ECOI.ÕGICO,

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscépicos.
Lahorat ôrios para O� exames de etucldação rle diagnósticos.

(Sobrado),

Apartamentos de luxo com banheiro Cr$ 50,00 diário
...Apar-tamentos de la classe Cr$ 30,00 J)

Quartos de 2a classe Cr$ 20,00 ,�

Quartos com duas camas "" .. , .. , Cr$ 15,00 p/pessoa

SECÇAO UE ::UATERNIDADE
Partos com permanência de 10 dias .em Apartamento de
1 a classe, inclusive sala de operações, com parteira da

Cas� de Saúde Cr$ 400,00.
o ])O�;NTE l'óDE TER :lIÉDICO P.\RTICCLAR
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1·�!����A��m'�sp��d���:'��p��all���la discórdia é lia arla secreta de Hitler
êl1:tem, UJ? �ecreto, na Pasta da Guerra, nomeando os gene� yILAR SAN JUAN � Dll'�-I t�� mostrarn:m-se subtis e �- atualmente permanece aten-·

l'alS. de dlV,l� José. Pessôa Cavaka.nti de Albuquerque e Va- �Ol de Impr��sa do CEC para ,bllldOSOS. FOI o que det�rml-, to a qu�lquer �stremecimento-
!entm Venícío da SIlva e os generais de briaada Milton Frei- O ESTADO. nau o Dunquerque trances, o das Naçoes Unidas para ata-'

tas de Almeida, Renato Paquete, Alvaro Fi'úza de Castro e Já não resta dúvida de que d�smem�ramento da Iugoslá- cal' novamente e com redobra

José Agostinho de Castro, em caráter temporário, membros los alemães entraram no pe- v.la e mais tar�e. ha,,:_eria de d,i- do vigor. Não nos bastou a ex

da Comissão de Promoções do Exército.

I
dado elas "armas secretas", f�cul�ar a pacificação da Itá- periêncía ela ofensiva de von

único recurso que ainda lhes l11a �lbertada. Trata-se �omo Rundstedt, anulada graças á

(])]E 11 cd
I
cabe para prolongar o elesfe-·= ve d� p,rovar que também a coragem e sacrifício dos exér-

.

�
,

.

<I])
[cho da guerra. TI: na promoção dIscordla e uma das armas se- citas aliados mas que custou

, ..�!t Ida díscordía entre os povos "eretas de Hitler 'para t�vore- ás Nações Unidas a morte de

lua !que
deveriam ser subjugados cer os planos nazistas. E pela milhares dos seus soldados?

. � como complemento do plano palavra do president� Roose- Nenhum esfôrço, nenhum

Florianópolis 1S de Janeiro de 1945 ido pan-zermanismo. os nazis- velt que o mundo aliado teve sacrifício deve ser eecnomisa-

Iconhecim�nto ?e .que "i�por- do para anular essas divergên

tan.tes dlverge�clas e?asteI:; I eias que pódem significar o"'

entre as potencias aliadas". prolongamento criminoso des
ora, depois de vermos o íncan- I

ta guerra e a continuaeão da
sável Churchill percorrer 'Godos I ceifa sangrenta que Hitler of'e
lOS continentes e todos os ocea- i receu á Humanidade em se

nos, realisando aproximações, tembro de 1939.
promovenelo acôrdos, remo-Jvendo impencilhos e aplanan- 3ar Conferência dos <har.celé reS
do dificuldades, não podemos Americanos
compreender que maior ím- Na doto. de ontem. transcorreu

portância se dê a essas "ím- .

o terceiro cn ive rsd r-io da solene

portantes diveraêncías", quan-] instaloç?o da 30. Conferência dos..

do mais importantes eram as
I Cha,:celer.s Americano."",no �io de

_ • A'
Jon eu-o . com u po r-t rc rpo ço.e d�

questões da resístêncía da representantes dos 21 noções Ame

Franca, da Grécia e da Rús-' r iccno s , scb a Presidencia do en-

I sía que naquela ocasião cons- tão Mlr�:stro dos Relações Exterios.

tituiam a base de qualquer' do Bros, •. D: , C:�:.�::..a���..,:,.",...

I operação ofensiva contra os

Iagressores totalitários.
J'I O momento não comporta ose Jorge

divergências e sim compreen- Ecoou dolorosamente nesta cida·
_- -

são. Deixemos as divergências dei o noticio do fa'ecÍmento subi ...

I
para o após guerra, quando as to, occorido na madrugada de on-

,. Gen'I-le'7,�s contemporisações ou as dís- tem, do conceituado e antigo co-

I liJ�j mercionte nesta praça snr. José

I
Do Coordenador de Assuntos cussões estereis não venham Jorge. onde contava com largo cir

Inter Americano; recebemos uma a favorecer o inimigo que culo de amizades.

bem feita folhinha com vistas po
O extinto era natural de Beyruth.

lAiCgrrOandte·ccal'dsoild.e assuntos guerreiros. I O EST If.DO L"�port·lvo na Síria, estando no Brasil, terra

_ li !i li} que muito amava, ha muitos anos.

As Cios. Brasil, Equitativa ej
Deixa viuva D. Marche Jorge e",

Paulista de Seguros. acatadas orga' . _
os seguintes filhos: Srito. Mimoza,

nizações nacionais do comércio de Os Jogos de domingo: sra. Nazareth, casada com o snr,

Seguros, recebemos lindos e mo Manoel Morais, residente no Rio

derncs calendários para 1945, o Em Florianópolis: de Janeiro; viuva Emília Jorge Ri-

que muito agradecemos Combinado 3 x Avaí 2. beiro. aros. Maria, casada com o sr.

Da. C:0n:;eituada ,

·Cio Florest�l Em São José'
An' Ô" io Salum e Ezaumar. casada

Brosl leí ro", com sede nestaCapl-' co,", co dr. Francisco Cô.mc ro Neto,

taz, e faz o transporte de cargos Campinas 8 x Floriano Peixoto O. p'" r-n ator público de Araranguá.
e p06liageiros entre Florianópolis e tm São Luiz do. Maranhão: A hmília enlutada, O «Estado»

a cidade dEi Lages. fomo li obsequio' América (do Rio) 4 x Combina- OP' es e rvtn sentidas condolencioll.
dos com um artistico calen '.lário. do local I.
para 1945.
Sornes gratos pela gentileza da

oferta ..
"'V"' .. ....,._ w�__.�_.� --�

CHURCHIL VOLTA A NORMANDIA. -,No' gravura vemos Chur·
chill em palestro com o Marechal 'Monlgornery durante sua

visita à Normandia. (Fóto de Britisch News Service).

A proposito do artigo cujo título 'encima esta nota, o seu

autor, Jornalista Tito Carvalho recebeu o seguinte tel�grama:
"Estado" para Tito Carvalho - Florianópolis -- De Join

ville - 2049-55 12-11-30:
Trêmulo de emoção, sem encontrar expressões bem defi-'

nam meu sentimento e admiração pelo teu gesto, escrevendo

"O Negro Aurino", corro a abraçar-te com o mais sincero abra

ço d'alma num pacto de solidariedade, para defender sempre
a memória daquele cujas virtudes e realizações fazem esque
cer erros que porventura tinha cometido pt Solicito me per
mitas estampar teu artigo em coluna de honra em nossa edi

ção de re,inioio de droulaçoo de A Notícia. Cordi'almente.
(ass) A. Montenegro de Oliveira

Diretor da Notícia

Precisa se alugar uma. no

centro da cidade, que te

nha 3 ou rnars q uar tos

Dão-se referências

Informações nesta redação.

Encerrando sua brilhante tem

porada nesta Capital. Renato Via·
na e sua Escola Dramática, leva
ram a efeito, ontem, no Teatro
Alvaro de Carvalho. um festival em
homenagem ao Exmo. Snr. Inter·
ventor Federal e ao povo florianó
politano.
Subiu o cêna o peço Ciclone que

como na primeira representação,
mereceu da grande assistência far
tos aplausos. pela maneira impe
cável com que os artistas inter·

pretaram os seus papeis, especial
mente Cirene Tostes, ilustre inter

prete da arte dramática. do Teatro
Nacional.
Houve ainda, um escolhido pro

grama variado. tomando parte nele,
todos 03 componentes da Escola,
apresentando numeros de canto e

recitativos.
O dr. Renato Viana ao finalizar

o espetacu lo em brilhante impro
viso, agradeceu os favOTes recebi
dos das autoridades e atenções da
população locais.
O consagrado autor fez desfilar

em palco os seus companheiros,
numa homenagem a seleta ossil
tência presente ontem 00 Alvaro
de Carvalho, recebendo nesse mo

mento grande ovação.
O Snr. Dr. Nereu Remos. Inter

ventor Federal, esteve presente,
acompanhado de sue exma. espôsa
D. Beatriz Perdeneirall Ramos.

CASA

Laboratório de Análises Clínicas
Farma(êutico CiERCINO SILVA

(Chefe do Serviço de Loborat6rio da Assistência)
Exames de sangue, urina, fezes, escorro, puz e gualquer
outro necessário para esclarecimento de diagn6stico.

HQt'ário: até 8.30 hrs. e depois das 14 horas.

Ruo Nunes Machado 7 (SOBRADO) Edifício S. Francisco
"",.._.- .-.:-.-_-.-_.,.----.- -.----.,...---,... .,..-.-.- .,..- -�..

-
....,..

D. Chiquinha Gallotti
Maria Conceição de Sales Coimbra, em um

preito de admiração e estima a memona

d'Aquela que a honrou com a sua amizade.

._

D. Chiquinha dorme o �no dos justos. Rosas � lirios enchem de perfume a
capeia. onde repousa. E o � das Iarnentaçôes dos que ficaram ressóa entre as

,]Jaredes a�orna�as de coroas, a �ara rnortuãria. "'das D. Chiqujnha não morreu,
nfem x;:orrer,a, jamal�. A mort� e o esquecim.ento,. a renúncia, o !lm. E D. Chiqui
nha nao S€rá esquecida, :itravp;; a marcha mtermmável do Tcn'Lpo! Sua lembrança
perdurará. V1Vlda e tanglve!. Sua memória permanecerá em uma S'aucJade que os

pal� legar ao aos fIlhos - herança n:>endlta que se transmitirá de gerar'ão en1 �e-
l.'açao.

,. . � o

...

"

'Manhã's de sol que se slK!ede!l1 ... Noites hibel-11ais que se renovam. - Quem
p�ssa, levantando. a ,poeIra fmD. aa estJNu:la, mal a aurora se levanta do seu leito
�o e vU'gllllal! Roda .o carro. pela estrada. ainda deserta. li: os pássaros não

d,encaram amda os. seus lun110s! Quem ,passa em hOI'a ass,m tão matina]'! - Ê D.
ClllquIIl!ha, que.vaI mUIto longe, visitar lUll doente. Tal"ez seja necessário' trazê
lo para ? hospital ou le,-:ar·lhe �ll1 casa o doutor. Convém nao perder tempo ...

& nOIte e _longa e o sofnmento e duro! '" E as horas pasS'am, passam d�pressa.
_.de, o roclO da madrugada. li d_oce aragem, a luz suave que tingia de rosa a

�C'lll pálIda do leste? ... O sol e esbrazeante! A areia da estrada rutila e range
so âs l'odas do carro,. qu� passa, ao longe. "Ad�us, Adeus"! Maria a espera para
almoçar .... A tarde cal, clsmarenlJa, quieta.. H?ra de paz e de recordação! Param
a� mãqu1!llas, o sol se esconde. Mas D. Ohlqumha vem ... vem lentamente f' os
C<lvalos, já BOno��ntos, pU.xam o -caIT'O, s�avemente. Só quando as gotas de' ol'\'a
lho se vão solidifIcando ao ar gelooo de Junho, quando, sôbre a poeira das ruas a
llolte est;nde o ,seu manto úI:,-ido.,� que regressa o carro e D. Chiquinha p31SSa para
i'epousar. Que m.�porta o friO? 1:\ao estã cansada, não sente a geada. Dentro, 'na

alJma, há o calor das bençaos - as benç:los daras dos seus protegidos. E o carro
vem ... o carro volta ...

...

,

NiJ!1guéan b�scou. jáJmais, a naz do túmulo, sem que D, Chiquinha o acompa
a:!;asse a mansao serena, rezando - 11600000 o seu rosádo de contas à'oxas. de
<:l.stal. CompmlheJl'a na dor e companlheira na alegria. Casamentos batisados
:testas CI\'10a8, horas de arte.,. - D" S:h�quinha. A cadeira de D. Ch'iquinl�a! .. :

O carro continual'ã a rodar, ao sol, à chuva, ao sereno, ao vento. A cadeira
d,e D. Chiqmn.ha per;ma!1JEõcerã 'no luga.r._ à sua espera. D, Chiquin.ha não morreu.
',ve na sa1!dade d?s. amIgos, 10<. gratldao dos seus pobres. VIve em oito altares
que ela ,propl'la el'lglU,. co�n um car!'nho de artista, uma dedicação que, apenas

so_el� ter as 11":ã� prevllegl3das - _vive_ no coração de seus filhos. Renúncia. es

q�eclJl11ento e. fIm.... - Morrem,. tao somfnte, aqueles, cuja lembrança é relega
da ao esquecImento, como .farelo 1l}útil, porque, jámais pl10duziram - um "esta

�le, 1j)1edade. u.ma obra. de bene:nerencia. E D. Chiquinha deu aos deserdado'S da

so� te o tesoU! o da cal'l,dade. Deu aos seus amigos os ef1úvios de um esJ)Írito cin
tIlante e, ete!1l1amente Jovem. Deu. ao Bra�il filhos que perlustram os brazões de
ver?adeHa nobreza da nossa \l)atna: o brilho do talento a elevacão do caráter
FelJz e ll1vulgaJ:' dest1�lo! ... D. Chiclui·nha Galotti - seu' nome sel:á pronunCiado'
sempre, e 'com devoçao, com respeIto. com orgulho.

'

Dezembro de 194'4.

J. COSTA MIELLMANN
(Engenheiro Civil)

Escr�tório Técnico de Engenharia
ProJetos, Orçamentos, Administração, Construção

,Rua Esteves Junior, 168. - Fone 133

FLORIANÓPOLIS,

Não ouve bém
do r er ticipem o nascimen

to de sua filhinha
ROSELI MARIA,

ocorrido dia 8 de Janei
ro de 1945.

por causa

catarro?

Campeonato Catarinense de
Futeból Ranulphc J. de Souza So

brinho e Em'lia Bolsoni de
Souza

EXPERUIENTE ESTE REMll:DIO

Se V. S. sofre de aturdimento catarral

ou de zumbidos nos ouvidos, ou se o ca

tarro obstroe a parte posterior da sua

garganta, certamente se alegrará ao sa·

bel' que essa tão aborrecida afecção de

saparece prontamente com o simples tra

tamento. durante alguns dias, de PAR

MINT, o qual poderá adquirir em qual·
quer farmácia ou drogaria.
Nota-se uma grande melhora logo no

primeiro dia. A respiraçao se torna mais

faci! e desaparecem,' gl'adualmente, os

zumbidos dos ouvidos, a dor de cabeça.
I! sonolência e a obstrução nasal.

A perda do olfato e do paladar, a difi·

culdade de ouvir e o desprendimento do

muco nasal na garganta slIo outros sinto

mas que indicam a presença de catarro.
o qual deve-se combater com o tratamen·

to de Parmint.

Em Joinville:
PQlm�iras 6 x Caxias 4.

Em Itajaí:
Marcilío dias 4 x Concórdia 1.

Campeonato :Sul-Americano
No Chiie:
Chile 2 x Equador 0,

FRACOS.
AN�ICOS

TOMEM

.�. Viahe CrelSltai
usa.VEIRA"

Grande Tónico

- .__ .._--- - _------

Campeonõto catarinense
de vela

Na 'disputa do Campeonato Ca
tOTinense de Vela. ontem realisa.
do, sagrou se campeão o Iate Clube
Florianópolis.
O bravo velejador Adernar Nunes

Pires. representante do querido Ve
leiros da Ilha conquistou o titu
lo de Campeão.
Em noslla próximo edição dare

mos pormenores desllos provas e

bem assim do Festival promovido
palo Coqueiros Praia Clube, que

alcançou brilhante exito.

RITZ Hoje. 2& feira, às;,
19.30 horas

Bette Davis e Franchot Tone em::.:

PERIGOSA
Quem a via, embora de longe,..
sentia como si a tivesse nos bra
ços. Era uma interelaante impres
sã.o. .. Mas um grande risco, porque.'

ela era PERIGOSA!. ••
No Programo:

Brasil Atualidades - DFB
Noticias do dia - Jornal
Impróprio até '14 anos

Preço unico Cr$ 2.00

RO'-XY Hoje, 2a-feira às.
19.30 horas.

Colossal Programa
l' CINÉDIA JORNAL - Coop.
2' PRIMEIRO CURSO DE AMOR

Interessante coftlédia com Jae,
Penner. �;

3' PATRULHA FRONTEIRIÇA, COrl'\>
William Boyd, num eletrisante·
Far-weat.

Impróprio até 14 ano.

Preço unico Cr$ 2.00

PARA

E C Z

FERIDAS,
E MAS,

INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FR ERAS,
ESPINHAS, ETC.NUNOR EXISTIU IGURl
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