
�Os alemães chuparam -lhes o sa .

LUCANO, 25 (U. P.) •.. 5.000 ENFERMOS INCURÁV�IS ITALIANOS, REPATRIAnos DA ALEMANHA, ESTAO
,!

-

I MOtr�!)ÓS 1\
NAS PROVíNCIAS SETENTRIONAIS DE VARESA E PÁDUA, NA ITÁLIA ••. DIZEM NOTíCIAS CHEGADAS A i\ \
MAIORIA DÊSSES INFELIZES ESTAVA EM PLENO VIGôR DE FÔRÇA E SAÚDE, QUANDO FORAM DEPORT���.�
ALEMANHA, AFIM·DE SE ENTREGAREM AO TRABALHO ESCRAVO. REGRESSARAM, AGORA, QUASE MOR�"Tti"'4'DO DE

INANIÇAO, EM CONSEQüf:NCIA DA SUB.ALIMENTAÇAO A QUE ERAM SUJEITOS PELAS PÉSSIMAS CONDIÇõES DE VIDA
�

NA ALEMANHA.
J

�
\ Desesperado apêlo alemão

New York, 25 (U. P.) - A irradiação especial para os sol
Comissão Federal de Comuni- dados, o mesmo rádio disse:

cações interceptou um despa- .. Os Soviéticos querem esmagar

i c110 elo comando alemão envia- nos. A mais alta devoção é re

do às suas tropas, que dizia o querida de todos nós. Tenha
seguinte:

..As tropas sovíétí- mos sempre em mente que os

cas irromperam através das Soviéticos estão empenhados
defesas alemãs" . Continha em sua maior ofensiva. O des
mais adíamte um apêlo dirigi- tino {ia Alemanha será decidi
elo aos soldados nazistas: do pela ofensiva russa. O 'J)eri
., Mantenham-se firmes a qual- go tem que ser dominado, qual
quer preço, até que as reservas quer' que seja o seu custo ".
intervenham na luta". Reco- ,�,

nhecenclo que as fôrças do Berlim, 25 (U. P.) - Otto
exército soviético "toram arre- Dietrich, chefe ela imprensa

, Moscou, 24 (U. P.) - A rádio local informa que a ofensi- Q. G. Aliado do Medíterra- messadas através das brechas alemã, fez um apêlo palra nlOVO
• va soviética ao longo ele tôda a frente oriental está-se desen- neo, 24 (U. P.) - O comuní- das defesas, em verdadeiras "grande milagre" idêntico ao

volvendo com incrível fúria e sem paralelo em tôda a campa-Icado aliado informou que hou- torrentes, com prodigiosas que conteve os aliados nas

nha. Não resta mais dúvida de que �s exércitos na�is�a�'3 no Ive ativos trabalhos de patru- massas de homens e mate- fronteiras ocidentais do Reich,
léste estão sendo feitos em pedaços. Suas veteranas dIVJSOeS se Ilhas, ontem, nas frentes do riais", acrescenta aquele mes- afirmando que "a maré cres

€spalham por tôda parte, em fuga desordenada. Diversos gru-1Quinto e Oitavo Exércitos. O �110 despacho: "As nossas mu- cente bolchevista será contida

l}OS de combate estão cortados elo gI:OSSO ?as tropas e vêll11máu tempo cancelou ontem lheres e crianças precisam ser pelo fanatismo alemão".
sendo ancnrralados em bolsões, que tícam a retaguarda, para as operações de bombardeio protegidas e o nosso solo natí-
serem dizimados, quando chegar a ocasião. É inevitável o de-I das fôrças estratégicas e tátí- 1'0 deve mamter-se incolume C 1- .I.tsastre absoluto da Wehrmacht. Um dos pontos em q;le o exér- caso Os caças .táticos e .os ca- desta peste da hbmanidade. ape ao mil ar
cito de Koniev alcamçou o rio Oder, na Alemahuha, e perto de ça�.-bo_mbardelro,s estIvera� Tudo o �lI.e torna a vida digna Rio, 25 (E.) - O sr, Minis-
Stoberall, ('idade a apenas 48 kms. de Breslau.

.

em _açao, atacando a? c�mul1l- �: s�;' VIVIda, por nÓR, está em tro da Guerra nomeou Capelão
A Guatemala caç.oes do nord�ste .lt.allano e Jogo .�. Militar o Padre Manoel Ino-

noroeste da Jugoeslávía. Bom- cencio de Lacerda Santos.
rompe (om Franco Ibardeiros leves metralharam e

.

O rádio das rôreas alemãs
Estocolmo. 24 (U. P.) São José da Costa. Rica� 24 bombardearam transportes mO-j apelando para que os interesse� Avancam OS

Gleiwitz, que, segundo os pró- (U:. P.) -:- Todos os jornais lo-Itorizados, linhas férreas e :r_na- privados sejam postos de lado, americanos
prios alemães, foi invadida pe- ! cal.s . env_Iaram me�s�gens �e teríal rodante do vale do Po. .advertíu: "N�s próximas s�e- S. Q. G. Aliado, 24 (U. P.) _

· los. russos e onde se estava na Ife:IcItaçoes ao goyelno. g�at .... - ma�las, exígiremos
A
atenção Após consignar a captura de

� noite d.e ont.em,' �ravando �ut� lI?ale�ce, ?or _!DatIvo de �"ave.r Recúo russo t.naIS concentrada sobre as Isaint-vith, ontem, o comuní-
I' encarniçada, e ímportantíssí- rompido relações com o gover- frentes de luta. Tornar-se-á ne- cada aliado de hoje diz que a
ma .cid�de . indu.str�al e cen�l:O no do general Franco.

"

, ., ') I
.

•

«essárío grande II1<ÚmerO de no- sudoeste daquela cidade bel-
da mdustna mineira da S11€-1 ,.

- ,.\I?sc()u, �� .(U. 1 .j. - O co- vas medidas prura apoiar olga os americanos chegaram à
sia. Sua população orça em

.

México, 24 (U. P.) - N?tl- municado oficial revela ql.le os "front". A palavra de ordem extremidade de Weisten e ex-
111.000 habitantes. �I�S chegadas a es.ta. capital russos

efetu.aram
uma .ret.irada deve ser: A batalha das frente.s!pulsaram o inimigo da aldeia

Londres, 25 (U. P.) - Pode- 'mformam que o ministro d.a n_a zOI:a 'de SZ�ll�o,fehen'ar, na em primeh-o lugar": Em uma de Comanster.
rosa formação russa penetrou Espanha em Guatemala dei- Hungria, 45 quilômetros a su-

na parte norte de G1eiwit�, ím- ,xo�, ontem, aquele país .se- doeste. ele Budapest.:. Berlim 4 propriedade do fi-lho de B.-ndenburgportante centro industrial e �umd? _para Salvador, devIdo; a:mncla que. suas forças. �la- . TA., •

ferroviário com mais de 100 a decisão da
_

Guatemala de i v.tam cOllqUls.tado� a refenda. �ondI es, 24. (1:)" �.) - �s fôrças soviéticas, na sua atual

mil habitantes ao norte de romper relaçoes com a Espa- I CIdade em operaçoes tendentes fulminante e larguísstma ofensiva, tomaram a propriedade
Kattowitch. Q�em o anuncia é

.

nha. Ao mesmo tempo, o mi-! a quebrar o cerco feito pelos dum dos f�mosos
,.

jun�{ers" da. Alemanha, major general Os
a DNB, que acrescenta que pe- nístro da .Guatemal�, na �s- russos em torno fie Budapeste. c�r }on Himdenburg, fllho e. herdeiro do famoso marechal e

sados combates de casa cm cs. !panha, deIXOU Madn, segum- • 1'1 e�IClente que, nomeando HItler chanceler, deu vida legal ao
sa estão em curso. Diz, ainda, Ido para Lisbôa. Os russos ta��e"ft LaZIsmo.

que os russos chegaram aos ar-I �..

� atacam no Baltlco -O::---:--:T::-----:----------------rabaldes �rientais de
_ Op)_)�l!l, ,400 priSioneiros Londres, 25 (U. P.) - Rei-

« und- rust» de vérebros nazistas •••
onde a.s lmhas alem� __e�G�O Supremo Q. G. Aliado, 24.niciou-se a ofensiva russa no Esto('olmo, 24 (U. P.) � A defesa da frente oriental foi

se�do lecuad��. Mas, � l;�t; ct,: '

(U. P.) _ 400 prisioneiros fo- 'IBáltico. A informação foi da- confiada a um "Bund Trust" de cérebros che,fiados por Him
Breslau,. as fo�ças alemas I as Iram capturados pelos aliados da pelo comentarista von mler, o qual tem, agora, "ple'llof; poderes para tomar decisões
saram a ofen.slya e r�tomaram ao repelirem contra-ataques I Hammer, da DNB. Disse ele rajdicais" - diz o jornal dos soldados alemães, citado pelo
algum�s poslçoes, dIZ a rees-linimigos, domingo à noite e ,que os russos tinham passaao [:ürresponde.nte em Berlim elo Bureau Telegráfico Escalllldilla-
ma agencia.

L _ ,segunda-feira pela manhã, em lao ataque em larga frente, a "'o. Hitler continua como oficial comandante.
.

\

t Edstocolmo, 24 ��. :s.) está-�e Kilstett, perto do Reno, ao nor- sueste de Liepaja, ao sul de

t�av:n��s�r��nte�ente na ci- :te Strasburgo. lSaldus e a noroeste de Dobele. Sôbre Poznan Ultima posiçãor
\ dade de Gleiwitz, na Selésia, 1Breslau flanqueada e Kmn·lgsberg ataca·da Moscou, 24 (U. P.) - Novas Q. G. do Marechal Montao-
segundo informa a DNB. e sensacionais notícias chegam mery, 24 (U: P.) - .Esta. ��-

Lonelres, 24 (U. P.) - 'l'ambpl11 Rreslau já teria sido flau-ida fre��e. r\lssa..O alto com�n- drugada,
a mfant�na bfltan�

queaela Vf:'laR russos. Carec8m, entretanto, ailnda, de confirma- do SOVletlCO haVIa estabeleCIdo ca se estava apro::nmand? pen

lião os de,spachos ruquí 1'e.cebidos, segundo os quais, as co.}unas IV�:'�adei,ro "black-out" !la noti- gosamente da Lelsberg, .lmp_?r
russas teriam ultrapassado a capital da SiléRia. pelo norte, ao �lano sobre as operaçoes. da !ante �ent:o .de c�mun!c�çoes
'llPRmo temno que mais l)ara o sul outras unidades teriam larea de Poznan. Mas, depOIS de qtue e a ultima guarmçao de
-, v· ., ,. I cer o vulto d

.

t
po de batalha da. Pr,uss,ia Ori� flLlll-Vessado o rio Oder, para contornar a prinC'.ipal linha de 48 horas de silêncio, um des-

t ,os naZI� as, a oes-

• pntaI, um dos pl'lllClpal,s eo-, ddesa alemã no lé�te. 11'inalmente, dev8-Re registrar, também pacho. a Moscou, acaba de e de WUlms e do no Roer.

11la1nldantes disse, atraves do com certa reserva, uma notieia de que foi i,niciado o ataque a anunCIar que uma coluna rus-

T' _ II

rádio de Ber�im: "Nossos çtra- Koenigsberg. O braço ol.'ient:al da grande pinça russa já. teria sa lançou-se ao a�aque frontal OQUI0 Informa
113deil'os estao lutando ate o ilTompido nos arrahaldes da capital da Prússia Oriental, di- cOlltra a grande CIdade. O�tras .

último cal'tucho. Bem saiben�_08 zem êsses despa.chos não oficiais. colunas estavam convergmdo
. Londre�, 2� �U. P.) - A ra-

tjue não há outra alternatIva .- para Poznan, pelo norte e sul, dlO de ToqUlO mforma que o

-- ou ser esmagado pela ava- Barbados sUJ·os o esf�rrapados' e tudo indicava que não seria alto comando japonês anuncia

lanche russa ou perecer na lu-. "u I�. longa a re�istê!1cia dêsse centro que 13 Super-Fortalezas Voa-

ta. Hoje todos têm que estar '., de comullIcaçoes do oeste po-: doras foram' derrubadas e 50

t crifício su Atenas, 25 (U. P.) -- Chega-IdO de alguem que os reconhe- lonês avariadas no reide de ontem
j pron o�� para o sa .. •

-

ram a esta Capital em cami-1cesse
se ainda se encontra.vam Londres 24 (U P) _ Ber- contra Nogoya na principalpremo h- b ·t'· t t l'e v'v A a" d s f

,. . ,
•

I?- oes 1'1 a:t?-�cos, rezen. os
- IaS.

.

m lOpa (�l�e ens, lim confirmou o ataque contra ilha metropolitana de Ronsi.

U',tler recusou' fen� da regmo d.e Lamla, os IqLl:e.r�gressou, ,e conshtUld� ?e Poznan. A DNB diz que a ci- Perderam-se 6 aviões japoneses.
. r' quaIS s� encontra_vam barba- 10flCIaIS e sol�a�os da polICIa, dade está sendo atacada pelo

Londres, (VIa aer�a) - A, dos, sUJos, enVOIVI?OS em ve-,levados do dI.:>tlltO de At�l1:as. sul, travando-se lutas que não A
• -

ã
rádio de París anuncIOU qlle:lhas roupas. e :.nUltos deSCal-jUm sargento da força pollcml, chegaram ainda, aos subúrbios �Ioes alem as

Hitler recusou-se a atender ao ços. Os cammhoes pararam na .levado em 16 de Dezembro, re- de Pozna� ainda atacam
apêlo que lhe foi dirígjdo pe- principal rua .d�sta c�pital en-Ivelou q�e a pior parte da for-

. •
.
Londres, 2,4 (U. P.) - Ofi-

las autoridades vienenses no tre uma multldao CUl'losa. Mu-' ça pollClal fora representada E U f t cIalIl1ente se mformou que da-

se/nltic1o de séf'Viena declarada 1he1'es corriam a indagar de por longas noites de marchas m l�.OD or nos e baixas foram causauas,
"cicül;cie aherta" poupando-a seus maridos, filhos e irmãos, através estradas nevadas nas Supremo Q. G. Aliado, 24 pela atividade aérea alemã, di-
à. sorte de BudapeSlte, Além que haviam sido levados pelos montanhas. Receiando a inter- (U. P.) - Os aliados estão lu- l'igida contra a Inglaterra me

diSSO

..

Hitler

orde.no.
u inlediata-i"Ela.S"

antes

d.
e se haverem es- venção das tropas britânicas, tando dentro,dos subúrbios

delridional,
durante o período da

lllent� a evacuação da pOPula�l;tes retirado. Muitas delas apre- seus guardas não os deixa- Mortfort --t anunciou-se oH- madrugada de ôntem e às '1

f.:ão d vil da/quela c�.tlitaJ. sentavalTl fotog;rgfias ip,dagan� yam clescançal'.· ei�1mf)lltE), hora!? da manbã d� hoje. .,.

o
----- -----_._------_.

o �[AIS ANTHW HUHW OE S_.\l\'T,i CA'LUUNA

Proprietario e Diretor-gerente - ALTiNO FLORES

Ano XXX I Florianópo!is- Quir.ta·fei!a, 25 de Janeiro de 1945 9303

o terrível desastre da Wehrmachl'Na Itália

Caiu Gleiwitz

Até o ú5timo
cartucho!
� LOl1ch'e-s, 25 (U, P.) - En�

viando lima mensa.ge,m do cam�

r
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o ESTADO�-Qulnla .feira, 25 d.�Janeiro de '945

Os Estados Unidos e a necéssidade

.�� ������! �sa L����!sca�ua��ar���x_l
H.,i -- Os Estados Unidos pre- tremo Orientei enquanto dei
cisam comprar mais em maté- xavam um soldo desfavoravel
ria de suas importações tro- para a América Latina, onde a

picais da América Latina - Norte América tinha um ínte
disse em discurso pronunciado 'rêsse sete vezes mais nos

inves-,perante o Instituto da Recons-I.. . � , .

trução de Após-Guerra, da' timentos e um Ir:teresse políti-
Universidade de Nova Iorque, iCO ce::n vezes malar. Para po_r I
o dr. Carlos Davila, antigo em-,

um !lm a. ess� desastrosa. �I-,
baíxador chileno nos Estados tuaçao, fOI cnada a Comissão :

Unidos. "Antes da guerra, os d.e Desenvolv:imeJ?-to Inter-Am�
Estados Unidos comprovam 94 �Ic�na, em janeiro de 1?4.0 .

por cento de suas importações Nao tenho nen�uma dúvida

tropicais __ a maioria delas de que por medida de vanta-

materiais estratégicos - no gem econômica ou de seguran
Extremo Oriente, a 10.000 mi- ça militar deste país, os Esta
lhas de distância, e não na dos Unidos dveriam continuar!
América Latina" - disse o dr. a comprar na América Latina, I
Davila, "Agíndo daquela ma- e não no Extremo Oriente, I
neíra. os Estad.os Unidos esta- I quando a América Latina pu-Ivam deixando um saldo favo- der fornecer os produtos" -

ravel de mais de 350.000.000 t concluiu o' dr. Davila.

r���""'_���=.'�"""':r-:r"";"""'--""
� '.',.-o:;"�" �"'''''''-::'�':'- •.• _�•• � •••. ''

(
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Rendição de um pelotão alemão em Aachen, Alemanha. (Fóto S.l.H.)
,._-----;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;..;;;;.,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;,;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;:;;;;;,;;;;;;;;:;;;;;,;;;;;.

.

As anedotas e pllidal'l aparen-

Il temente Ingênuas são grande,
�, !l..rma� de desagregação mane

� l Jsd.1! pela "qulnta-eoiuna" CURSO PARTICULAR
Ensino teórico e prático d.oa disciplinas neces

sárias a quaisquer concursos e c dmissão a escolas
secundárias.

Aulas diurnas e notu rno s para candidatos de
ambos os sexos.

Curso especial dos línguas portuguesa e fran
cesa, sob a direção do professor Manuel Luiz da
Silva.

Mensalidades - Cr$ 100,00, pagos adiantada
mente. - Rua Saldanha Marinho, 3.

DE PESSOAS TÊM
,,," fundação
Ide Aragôrça

,Arngurç'ls. Brasil Central, 24 (A.
X.) - - COIlJ ,1 presença do minis
iro .J oâo Alhr-r'Lo (, pessoas da; cara
\ ana . .iOl:.llulistas. fotógl'�fos e

Cim:-,matografistas em atividade aqui,
realizou-se ontem missa campal cc- _

lebrada; em açâo de graças pelo iní-'
cio da construção ela ri ela de de Ar l-II'=============;:::===;;;;;;;;==;;;;;;::-;;;-;;;';;;;;;;�I ciIg II: ]E
gar�'as nome que assinala a conf'lu-

..

,__�, .•)a;.... .,
.I..

ênria rlos rios Araguaia e Garças.

.....�/\ ]..) 'TO (-J,1 .(\ -1'_')O ..C._3#. .. A cerimônia! fui oficiada pelo padre �

�
Vitório, da Ordem dos Salesianos

A i.FILIS ATACA TOD O que, antes da missa. pronunciou vi,
O ORGANISMO l_r�n�e oração saudando o n�inistr') 1

I
O Fígttdo, O Baç«, O coração O Estômago, os .Joao Alberto, no qual -- disse -,-

í.. Punnões li Péle. Pro.duz Dôres de Cabeça, Dõres lodos confiavam porque viam nele

O R
.

C Q
um homem capaz de reerguer o in-IDOS 8S0�, eumattsmo, egueira, ueda do Ca- teríor do Brasil. O sacerdote rezou

he!n, Anemla, e Abortos .

a missa diante duma bela cruz cons-Ij lnofensí vo ao organísmn. f\gradávl'l como licôr. íruida com madeira da região. tal •

�l
O ELIXIR 914 está apr/;vlido pelo D. N, S. P. como ,) aroeira l' peroba. A tarde

.'.
corno suxüíer no tratam euto da Sífilis e Reu. I houve mil encontro, de futebol en-I-

I Ire os quarhus da' vizinha cidade ele I
....... 8lIIl!l III!!t! l!ila '!

matismo dA mPRmA ori�em. _ Balisa e dos funcionários da base i
VALIOSAS OPINIOES da Fundação do Brasil CPI1t�'a1. Es-I

O ELIXIR «911t», dada a sua Atesto que apliquei multas !e abate�l aql!e!c, pela contagem .le i
j base, é ótimo auxiliar do tra- vezes .n ELIXIR «911t» obtendo

2 x 1. .-\ )10Jte. realizuu-sr. anlmn,!
� lamento da Sífilis nríncínelmen- sempre os melhores resultados ! díssinio baile, quC'. tel'1l1ino.u alt.is

II
te nos casos em que a via he- no trctamente da Sífilis. 'horas. Crnn estas festividades. in i-
cal é a única passivei. I ciaram-se (JS trabalhos da constru- I

. Ca) Dr. Benedito Talosa,' (a) Dr. Rafael DartoIelU 1 ção ria J10va cidade o primeiro nú-]
I cleo da colouizaçào. iniciada pela'

Praga, séde da Liga das Nações 11�';��:;,�!;nf;·��od;;:;,t�:1
,m mold"

Na l'eviS�� franc.esa "La France

I ziguamento .que. devia m�tar ! MACHADO & DA. INouv�lle , p�bllca?a em Bue- a fome do gígante msa�Iavel. A.gências e Reprtlgentaçõe. em Geral I110S AIreS, o jornalista Alphon- Desde Munich e através de Matriz: Florianópoli.
se Aubert propõe a cidade de I Lídice vem a nação checoes- Rua .João Pinto, n, 6 I·
Praga para a sede da futura lovaca suportando o seu cal- C��xa Posta.l� 37

L· d N
-

"A Ch
,.

S
_

d
. Flllal: Crescluma

19a
.

as .L aç?es. e.c?es- vario. enao esejarmos a re- Rua Floriano Peixoto, -In (EdU.
lovaquía, esta bem qualifica- . _ , . _ Pr6prio). Telegramas: npRIMUS"
da", argumenta o jornalista, pe�lçao de Lídíce, se nao nos Agente" nos principais municipiO'1"na escolha par.a sede do tutu- qUlsermo? . transfol'l_11ar_ outra r ._

do E.tado
--_:-

1'0 órgão de segurança inter- vez em yItlmas das llusoes que
---,-----------,,------.--

nacional e das garantias de di- c.ontradlzem clarame�te a .rea
l'eito e da iustica. Nenhum OU- lldade, devemos slmbollzar,
tro país mdanteve tanta fideli-

I
com a escolha da Checoeslo

dade aos ideais da antiga ins- vaquia para a sede da futura

ItituiçãQ de Genebra como a ! instituição internacional, o

Tchecoeslovaquia. Foi ela, tam- I restabelecimento do direito no

bém a primeira vítima do apa- 'mundo",
•

USADO COM BOM RE-

SULTADO O POPU-

LAR

MAH&A RE91STRADA

DEPURA TlVO

DO SANGUE

Dr. OSV.4LDO BULCÃO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Ruo Alvaro de Carvalho, 8 (esquino I
Felipe Schmidt). C. POSTAL: 140. I'
-

Crédito Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO MA IOR CR $ 6.250,00

Mu�tQS boníf.cccões e médico gra is

Tudo isto por apenas Cr$ 1,00'

BELlEMA
• Pomada não gordurosa,
antissética, que combate as

coceiras e erupções da pele.
Não requer ataduras.

fARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LA tTS
110'" II 8.IIIJmh.I ser' a s.. prerert..

....... AIlCIlol!m • .u-aqelru - Homeopallu - �
4rtlaro. .«1 IIorradla.

......._ • 4Illat.t oboclrYbClta ao NeIlIIbArIe ...w.
-_._.'�--

Sedas, Casemiras e Lãs

CASA S••,. a(OSA
()RI__.A N J�)() se) L-� R PJ�JLL]

Rua Conselbeiro Mafra, 36 - loja e sobreloja � Telefone 1514 (rede interna)
Caixa PO$tal 51 ••- Etld. Telege: I «�carpelli» -_.. Florianópolis

! .

qUI a,. J o. .•. .u1 ts.S&! êiM!ztM. _s.. '_'Sl dE' eu•••! %& $2 S.Q..iS 2 : .ae ._N'.•• &_4Jt�.!!lb. owt:!I.••. :as _± _.. se etC:A t e, e . e.A a
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gi�
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4 o ESTADO Quinta.felral 25 de Janeiro ele '945
-------_.__ .•.._---- _ .._------- .........-...---...........____..�"'�

INDICADOR

... -�-_._�- ---�_._---_ .._---

M�.DICO

DR. SETTE GUSMÃO

I Grupo Hodêlo
"""""...',.....,....·.-...,.--..........._w�.................,....",..,--��.......,-...,..,........" <'Dias vemo»

A matrícula dêste Grupo se

efetuará do dia 27 ao dia 31
do corrente, das 8 às 11,30
horas.
Nos dias 27 F 29 s er ào ma

triculados os a unos do ano

passadc; e nos dias 30 e 31, os

nevas candidatrs
JULIETA TORRES GON

ÇALVES, Du e ror a.

CHEl"E DOS SERVIÇOS DE 'l'lSIOLOGIA DO CENTRO DE SAúDE E DO
HOSPITAL "NERftU H,AMOS".

Curso de aperretçoamento no Hospu.a l São Luiz GDnzaga. de São Paulo - Ex-esta
giário do Instituto "Clemente F'erreira", de São Paulo - J?x-médico interno do

Sanatório de Sa11t0S, em Campos do .Jordau.
Cl,tNICA GEHAJ.. _ DIAGNóSTICO PHEC:OCE J.' J'IIA'rA:UENTO ESl'J;X�JALJZ_\O()

DAS DOENÇAS DO_ APARf.:LHO RESPIRATóRIO.

OPERACAO VE JACOBOEUS
CONSULTAS: Dtàriamente, das 3 às fi noras. CONSULTóRIO: Rua Vital' Meireles 18.

RESIDf:NCIA: R.ua Esteves Júnior, 135 - 'l'eí. 742.
'

DR. NEVES
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

curso Iie Aperfelcoamento e Longa PrátIca no Rlo de Janeiro

L�,l'ItlIJL'1'A8 - Pela m ..nh.li: dturlawelmt·e dali 1O,30à.12 hs , à tarde excepto a.ou

... b4.1oa. (In 13,3'.1 .8 18 noras -- CONS{)tJTORIO: RlUI Joio .... to ... 7 .........do -

e»," ... : lA31 - 1W8ldAnc1a: R"". PreoIld":M" Co.UlIlbo. 'la.

o sr. Afonso Taunay na

ASSíl(. Americana de História
Nova York, 25 (li.N.) -- Os jor

nais dos Estados Unidos noticiaram

que a Associação Americana de II História contemplou. com o título
de membros honorários daquela

('IIWRGId. HJoJRAJ, - ALTA CIRURGIA - �lOJ,ÉSTIAS DE SENHORAl' - Pt\RTO� entidade nove ílust res personalida
Formado pela Faculdade de Medíctne da Umversidaoe de São Paulo, ond= foi des das repúblic",s americanas. En

A>5l$tente por vários anos do Sel:VIÇO Cll úrgico do Prof. Aüp!o COI'l el� Neto.
t e e ses f'gura o s r Afon;o Tau

Cli'urg1a do estõmago e vias bilíares, mtestmos delgado e grosso, r.író ide, rms, r s.... C!

pn}sull,a. bex"€(a, útero, ovários e trompas; vartcoce;e, uídroeeíe, varizes e hérnia noy dlre�o;. do �useu �e .,. P,:';1
CONSUL1AS: lo. Coris+ít.ú i, pOIS, motivo de JU

w..s )I às 5 horas, à Rua Felipe Schrnk't, 21 (altos da Casa Paraiso). TeL 1.51}8
bi l '8 u s i l es"a distinçãoRESTD�NCIA: aua Egtf>ves Júnior. 179; Tel. M764 I o para o ( « -

________ conferida a urn estudioso e re rio-

DR MARIO 'itb:./ENDHAUSEN modo escritor, cujotraba1ho em

• VV
.
tôrno da hist6ria e costumes brc-

U>tplomaOo pela Faculdade Nac, Oe Me<llc1na da Un!Yersidaüe dõ BrasU) I sileir:oB trouxe P!;l'o. a h�e:aturQ
. i;.,.!pteruo do Ber1'lço dll' Cllnica Mé<llca '.10 PrOfesE'or Os...aldo OU"elTt!. médico li.., I conbnental noto.v IS sub_l :lO�.

D-!;partamen to de Saüde

I It;UNh ..& JlU�J)lCA.- JloIMt1a8 inter" .... de aduJto8 e �anç.... CONSULTORJO _w_ . ......,..-- ....._
"

1l " «1I!;SIIH\:N�'IA: Hoa FeUpe Schm1dt ti... S8 - Tel. 812. CONSULTAS - DaR 10 U 18. i

Atenção I

DR. ROLDÁO CONSONI

DR. ARAUJO
Assistente do Prof. Sanson, do Rio de Jan"ü'o

ESPECIALISTA
Doenças e operações c os OLHOS, OUVlDOS, NARIZ e GARGANTA

Cirurgia moderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEPOHE\O (Iábio e céu

da bôca fenditlos de nascença)
f,súfagoscopia. n-aquêcscopia, broncoscopla para retirada de corpos estranhos, ele.

CONSlIJ,TAS: das 10 às U: e das 15 às 18 horas
Rua Vital' Meireles, :!4 - Fone: 1..4"

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

DR. ARMANnO VAU;RIO DE ASSIS T
· ·

8�rvlçol! de Clínica Infantil d a Assistência Municipal I!

BU8Jlltal'l rlgo argentIno
de Caridade Santos, 24 (E.) -- Na sema-

CUNICA MÉDICA DE' CRIANCAS E ADULTOS na de 14 a 20 do corrente, nove
CU!<SULl'ólUO: Rua NUD"" ?IIachado. � (E"IilfícIO S. Francisco). toU!! 1.444

vapores procedentes da Argen-COnlmlta2 das 2 as 6 horas '" ' ,

HESIDENCIA: Rua Marechal Guilherme. 5. Fone 783 tina descarregaram no porto
11.028.060 quilos de trigo em

grão e 29.043 sacos de farinha
de trigo pesando 1.595.010 qui
los,

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço c.e Sifillls do Centro !le S-aúde

DOENÇAS DA PELE - S1FILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFIL"--VEHMELHOS E ULTRA-VIOLETA�

CONSULTAS: das 3 às 6 h .._ R. Felipe Schruidt, -16
RES.: R. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULT6RIO - Felipe Schrnidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259
RESIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

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

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
lBIHAMA (HAMONIA i - Santa Catarina

iNSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO •

DR. DJALMA I

MOELLMANN
,...,!'llJaC10 pela UnlTersldade d.e Genebra

Com prAtica no. hospltaÚl europem
Clln10a m6dioa em arer&l. pedíatrla, d�

�llD do .1Itema neM'080, aparelho lffln!to-Iurln6rio do homem te da mulher

M..."t0. Tj§cnloo: DR. PAULO TAVARD! I

üuno de RadiologIa Cl1n1ca com o dr. I

MRlweJ d. Abreu campanario (81\0 Pau·

k':). E�lallZ8do em Higiene • 8811de

públlca. pelo Un1'1'er!id&<1� do ruo de JI!'

neolro. - Gab-lnlltfi de Raio X - Jlllectro

!'-Ill'r.Uog:rafia cUnlca - Metabol1l1D.o ba

r;.!l.l _ Sondagem Duooenal - Gabi:n.ete

<}.. n"Jot4i!Tllpla - Laboratório de micro.

copl1.l e análise clflljoa. - Rua J'eTna:nt1o

l€�citaâo. 8. J'OU& 1.lIW. - J'lor1anÓpoUII.

DR. REMIGIG
CLtNICA ]I.DICA

lI{ole.t1u lnterna� de 8enhoru II Cl1.

•nça. em Geral. CONSULTORIO: Rua

1f'el1pa SChIn1dt - Edtllcl0 .Amélia Neto.

Fone 11192. II .. 12 II H AI 17 horo. RE-

IIIDIlNCIÁ: I Largo Benjamir.
Conatante. 3

Dr. Newton d'Avila
Operações -- Vias Urinarias -- Doen

çall dos intestinos, réto e í:1nu.
__ Hemorroidall, Tratamento da

colite amebiana.
Fisioterapia -- Infra-vermelho.
COIlJlult: Vitor Meirelel. 28.

Atende diariamente ã. 11.30 h•.•.
à tarde. da. 16 h•. em diante

Rllllid: Vida! Ramo.. 66.
Fone 1067.

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

OtnrcU II 0rt0pe4fa. Clblleaj II 0IrU'IIt*

ao toro. Puto. o 4-.,.. r•• -.Iloru.

CO�S'JLT6RrO: R. João�intQ 7 Did
riAmente da. 111 li 17 hor�. a:unD:&:N

CJ,t,i �1t 41Y1m. At, f'q)1Jf '111,
(

I

Dr. LAURO DAURA
Jilspeclallsta em Doença.. <I.. Sellbn·

rIU! - Vias Urmar tas.

Cur!'IQ de aspecialtzação de Gineco

logla (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes oe Barros, da Fa·
culdade de Medicina de Silo Paulo

l'ratamento especializado, médico e

cirúrgico, das afeeções do aparelho
genital feminino CUtero, ovários,
trompas, et.c.),
Cura radicai das Intlamaçôea do,

aneXCiB (Ovarios. trompas), sem ope
r'ação), Tratamento de todos os dis·
túrbios áa IDenstruaçAo e da etltertu·
dade.

Tratamento moderno da blt'lDorr.

II'la &acuda e ct'On1cn. em ambos 08

sexos, por processos rnOOel"n08 sob
contrc'\le endo�côp!co - Uretrol!lCoplu
- � de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO

co�sm�TAS: - Das 11).30 às 12

noras e das 2 b 6.

Consultório - Rua Tlrll(]ente. a
Fone: 1.663 .

Resld�nc1a

(Sobrado).
Rua TU"adentel 7

ORo AURÉLIO ROTOLO
Médico - CUv,ião - PuteirllJ

RAIOS X
Moderna e possante in,talaçAo

de 200 MA.
!)iagnó3tico precoce da tuberculo5e
llllrnonar, úlceras gástricas e duo
tenais, câncer do estômago, de
;ões das vias biliares, rins, etc
\plica o Pneumo-torax artificie.!
Jara o tratamento da Tubercu10ee
"uimonar - TratamEntos moder-

nos e eficazes desta moléstía
:ornp!eto gabinete de Eletricidade
nédica: Oudas curtas e uItra-cur
a!!. Raio!! Infra-Vermelhos e Raio!
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, •

esquina Felipe Schmidt
1J1l•• li 12 brl .. e du 1. li 17 hra

�,.ft'

6v-l

Compra e venda seu Imo

vel, mas f'aç-r-o com van

tagem, por intermédio da

firma A. L. ALVES
Rua Deodoro, 3S.

Um uBlitz.Krieg,)
de sapos
Agudos (S. Paulo), 24 (E.) I

No- jardim da praça Cel.1
Delfino houve 'verdadeira ln-I
vasão de sapinhos, fato inédi-,'to na localidade. Até o momen

to não se encontrou explica
ção para o fenômeno, que teve
a duração de algumas horas.

f!Ia-----

I San g u � n 01
CONTEM

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSFOROS,eALeJO

Erei
TONICO DO CEREBRO
l'ONICO DOS MUSCULOS
o. Pálido.. DIPluPlrldos,
Elgot.dol, Anêmico., Mie.
qUI crilm M.grol, e,iençl\
raquíticI'. flc,b.rão I toni·
fjclçio ",.1 do olllniamo

ctIct o

Sa ngue n 01
Ue. D.N.8.P. n' 199, de 1921

_ _ � J4ii.......__ CP W »

Prefira uma parte de seu

trôco em �'Selos Pró Doente
Pobre do HospJtal de Carida
de". e estará contribuindo para
que êle tome mais um pouco Ide leite, tenha melhores medi·
camentos, mais confôrto no

leito de sofrimento, etc. etc •••
(Campaha de HumanIdade

d.o HosllItaA (te Caridade).

7

•..Que podem ser elJitados!
PARASITINA. eliminando as coceiras, evi
ta situações desagradáveis. As coceiras S8.0
causadas por germens que são facilmente
eliminados com PARASITINA, que, ao

mesmo tempo, impede que estes se repro .

duzam. Indicada também para frieiras e sar

nas, PARASITINA deixa um cheiro agra
dável e não mancha a pele nem a roupa.

PARISITINI
MIlJa OS PIlRBSITOS QUE PROVOCaM COCElRIlS

COl\IPANUlA "ALIANÇA DA BAIA"
Fundada em 1870 -- Sêde : 8 A I A
I�CENIHOS li; 1'H_-\N�P()RTES

Ctfra8 do balanço de 1943:
Caprtat e reservas

Resporisabilidades
Receita " , .. ,

Ativo .

crs 74.617.(J35.:ln
c-s 5,978AOL755,fJ;
c-s 84.6l6,2Hi,fh
c-s 129,920,O(J6,!h
c-s 86.G29.898,!)o
Cr$ 76.736.401.300,20

Sinistros pagos nos últimos 10 anos '..... ",'

Responsabilidades _ .. , . ' ,. ,., .

01RET0t!.ES: - Dr. PamfUo (1'Ultr2 II'rrur" (10 CIt.· ......lho. Dr. FrIU1<,IJI,'O
<1e Sfl e AnIBlo MS880rr&.

Agen�ia8 e mb--agenclaa em tOOo o terrItÓrio nactonaí. - Sucursal r.,,}

Urugulil. Reguladore. de �Tarl&lo naa J:)1'loclp!lle cidade. da América. Europ•
• ÁfrIca

AGENTE EM FIA)RJANÓPOLUl
C AMP (I" L O B O & C I A. - Rua Felipe 8chmUlt, n. n
Caixa Postal a, 19 -- Telefone l.(lt!3 - End. 'I'elegr, "ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA. TUBAR).O, ITAJAt, BLUME

NAU. BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

Tambores para
,

agua
VENDEM-SE tambores ab\':'rtos, pata água, com

capacidade para 100 e 140 litros.
Informações na rua Tiradentes 14 (sobrado).

-----·---__·_D

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

�.a Conselheiro Mafn, .. e 5 � FONE 1.'42
Estrela a domia1i.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO - Quinla.feira, 25 de Janeiro ele '945 3

Ensaio geralLira Tênis Clube- Dia 27
para

Grandiosa
Carnaval.
-

o
-------------------------------------------------------------

VIDA SOCIAL I
----i

ANIVERSÃRIO�

Menino Alvaro Araujo
Foi muito cumprimentado, ôn

tem, por seu s amiguinhos, o me·

nor Aivaro, filho do abalizado cti
nico sr. cl-r-. João de Araujo. visto
haver completado o seu terceiro
aniversório natalício.

•

Dr. Paulo Carneiro
A data que hoje transcorre csai

nala o natalício do ·dr. Paulo Cal'
ne iro, obalizado clínico com con

sultório em Laguna.

a exma. sra. Edite Bernardes;
a exma. sra. Francisca Aragão;
o jovem F'roncísco-Oc rloa, filho

do sr. João Maria Ferreira da Sil
va, residente em Curitiba;
a gentil srita. Paulina Vanotti.

,,. I..�1

Fazem an05 boJe,
o jovem Walter Díéhl;
a menina Wanda, filhinha

sr. Argemiro Guimarães;

•

Dr. Tupi Barreto
Em trânsito para Laguna. deu

nos o prazer de sua ""ieita o dr.
do 'l'upi Barreto, digno Delegado Re

gional com séde em Timbó.

VlaJaotlll'l I
Pref. Alfredo Foes

Acho lIe nestc capital. proceden
te do Tubarão, o sr. Alfredo Foes.
op eeoso prefeito daquele rnu rricj
pio.

Si\NG1JEN()] __

. ,

sorree.

Laboratório
RUA JOÃO PINTOf 25 - fone: 1448
(em frente ao Tesouro do Estado

Florian6polis
Medina Farm. Narbal Alves de Souza

Farm. L. da CosIa Avila

Clínico

Exame de sangue, Exame poro verificação de caneer,
Exame de urino, Exame para veri'ficação da gravi.
dez, Exame de escarro, Exame poro verific·açã.o de
doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.
ftutovaccinas e transfusão de sangue.

Exame químico de farinhas, bebidos, café. águas, etc.

I
Dr. H. G. S.

Paulo -- ou como então se cha
mava -- Saulo, haurira, ao lado
do saber transmitido pelo. grano
des mestres de Jerusalém, um

ódio implo.cável aos cristãos. Em
pregou toda sua energia para per
seguir 08 discípulos de Cristo que
rendo assim sufocar. nos seus iní
cios, a Igreja nascente. Quando
julgava ter alcançado seu fito na

cidade santa dos judeus, dirigiu-se
para Damasco afim de lá prender
iU10 quando profesacvn a fé co

tolica. Mas, em caminho para es

sa cidade, teve uma visão que de
terminou sua conversão. Não pôde
duvidar da realidade da visão; pqis,
como prova. fica' lhe urna ceguei
ra que o obriga a pedir o auxí:lio
de seus companheiros de viagem
Estes levam-no para Damasco on

de Paulo permance, durante tr�s
dias. em oração. Ao cabo dêste
prazo é visitado por um sacerdote
quo lhe restitue, por ordem de
Deus, a IUl1l dos olhos, Paulo está
transformado no futuro Apóstolo
dali Gentes. O ódio cedeu ao Q

mor. O perseguidor será o prcpo
gandista mais fervoroso. E no fim
de sua vida. S. Paulo poierá afir
mar que trabalhou mais do que
os outroa Apósfolos.
-.__ ..........�--....

Estante de Livros de Autores
Catarinenses no Instituto
Brasil-tstados Unidos
o Instituto Brasil Estados Uni

dos. que ja possue bibliotéca bem
movimentada, vai inaugurar, bre
vemente, a «Estante de Livros de
Autores Catarinenses»_
A iniciativa, digna dos maie [ua

tos louvores, encontrou. desde logo,
geral npôío por parte de todos
quantol! se intereilllom pelo. maior
divulgação do que nos diz respeito
e que demonstra o índice cultural
de nossa gente e de nossa terra.
A Diretoria do Instituto já au

torizou a aquisição de várias obras,
entre elas, algumas, de edições há
muito esgotadas, esperanlio que os

cutores vívcs enriqueçam aquela
«Estante» com suae produções. de
qualquer gênero.
O jornalista er. Osvaldo Mélo,

Diretor do. Bibliotéca e do Depor
tamen to de Propaganda do Insti-

I tuto, receberá, segundo estamos
irrícrrnodoa, quoísquer ofertas de
livroll de autores cotarinenlle., paro
a «Estante» que tanto interêss@ 3 v. - 4
está despertando nos meios literá-
rios de nossa Capital e de todo o \ O C, C. D. RENATO VIANA

. Estado. I;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;_;,;-;;-;;-;;-;;-;;-;,;--;.;;-;;;;-;;;;-;.. • O c. c, D. Renato Viana r.ali.
,zou, no dia 21, urna se••ôo de
I ossembléia geral poro tratar de
clivereos assunto., inclu!live um en

tendimento com a União B. R.
Operária para servir de .éde da
novel agremiação.

I No mesma reunião foi nomeada
uma comis.ão composta do. srs.
Tadêu Silva. João Frainer e PaI.
meiro da Fontoura para apresen
tar um projeto de estatuto. pro·
viílórios. cuja discu••ão e aprova
ç&o será feita hoje, em outra s•• -

..

são de assembléia geral, às 19 ho-
ras, na mesma séde da União

-5;:-:" 4 Operária.
---"------�-"�__iiíiiiiiiili·�··-_·""_--_--__-.'iiiíiiíiiiiii'I_.-_'-__'_.--�-·:lIlIiiiiiiiiii----iiiiiíiiiiiii--íiiiiiíiiiiíííiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiíiiiiiiiiíiiiii.........................._....

De volta de uma missão de para
quedistas às linhas do General
Tito. vemos o Brigadeiro MacLean
poasecmdo nos ruas ds Londres.
(Fóto de British News Service).

o Instituto Bruxil-Esí ados T'uidos
dr Fl()riarúpolis está rccehendo
Iormulúri os para' ,btllsas de estudo
acessivcis a lodos os jovens hrasi
lci ros bem preparados que dcsr-ia
rem passar um ano numu das uni

versidades dos Estados Unidos, para
aperfeiçoar os eSludos., Depois de
cuidadoso exame de todas as cre-

denCiY,is a]1reSCl1t,a�IHS.
os melhores'

CARTAZE '�,' --

D-' IA.clrrssif'icados serao recomendados I t", fr�O;'.0 Insl lluto d·e Educação Interna- �1J It,
«ional de 'i\o"a Iorque, COl1l o qual

__""!!,�:!,,"!� �_,,...

'

_�_,,_ "'!"'''''''!!'""!''!!!''__
o l ns l ituto Brasil-Estados Cni.d:', HOJE 5a- teira HOJEmantém relações. Todos os anos o •

� .... _

l nst itut o de Educação In tcrnacional
coopera com universidades e orga
nizrsçõcs particulares e governamen
tais dos Estados Unidos, no caso de
apresentar-se grande número

.

de
bôlsas para estudantes rias vinte

repúblicas americanas. No ano pas
sado, mais de cincoenta bôlsas fo
ram concedidas a brasileiros, (' es

pora-se que grande número de h?ns
candírluto» possa ser maudado este
uno tnmhém. Para candidatar-se a

lima hôlsa, () estudante deve possuir
diploma profissional, tais como di
reito, med iciua, veter'inária, Odo:i
lologia, agronomia. el1genlwrria, qui
mica, e+c. O candidato tem que ser

de' nacionalidade brasileira, 11oss11-Íl'
boa saúde, moral elevada, habilida
de intr lcctual,

.

e possuir eonlheci-Imento prático de leitura, eS('J'ita e

r-on versação ria língua inglesa. Os
Jnteressados devem dirigir-se' ao

Institu!o Brasil-Estados Unidos de
Flor innónolis, nn rua Artista Bltlen
('0111'1, n" 2.

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DKNTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

CIHE
A's 5 e 7 4/3 horas

Um filme tão grande quanto "Sangue e Areia»
Músicas. Romance e Amor;

Seda, sangue e sol
com Pope Ortiz e Gloria Mario

O BRASIL NA TELA. n. 7 (Nac. Coo p )
MULHERES NA MARINHA (Assunto Variado)

A VOZ DO MUNDO (Atualidades)
Preços: Cr$ 3,00. 2,00. e 1,00. Livre de Censura

.. " .

(lHE «I fERI
A's 7 3/4 horas

me persegue
com Chester Morris e Jean Parker

ATUALIDADES RECORDES (Nac. Coop.)
DO ESPORTE AO TREINO MILITAR (Short)

Preço: (único) 2,00. Imp. até 14 aDaS
• III

o perigo

OJeon e Imperial:Domingo, !límultâneamente, no

R e f é n s

do dia Tecidos popUlares
Rio, 24 (E.) - Nas feiras li

vres do Distrito Federal foram
vendidos, na primeira quinze
na deste mês, 258.366 metros..

de tecidos populares, nas ci
dades de S. Paulo 160.058 me-,tros e nas de Niterói 47.737 me

tros, perfazendo um total de
466.161 metros.

santo
Conversão de São Paulo

Octavio Ferrari filho
e

Aurea Mária Ferrari

participam 003 118Uol parentel
IS amigos o nascimento de

691.1 irmã.ozinhQ

CLAUDIO SEBASTIÃO

Fplis., 19-1-946.

•

GRATIS! peça erle .livro

DOENÇAS DO GADO
E REMÉDIOS

EHVJE UM CRUZEIRO EI1 SELOS PAU. o PORTE POSTAl

UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS L IllA
c.�O$T�1,1t oMI.OTtCAIIAI- EiT. S.'AlUO

Deu apôlo a
Pélain e a Lavai
Paris, 24 (U. P.) - Charles

Spinasse, ex-ministro socialis
ta e diretor do órgão colabora
cionista "L'Effort", foi detido
em París. Spinasse, cujo caso
será levado a julgamento, foi
ministro da Economia Nacio
nal do govêrno Léon Blum, em
1936. Durante a ocupação ale
mã, deu apôío a Pétain e La
val através de seu jornal.

Grupo Escolar Arquidio(esano
São José

A matrícula ao Curso Preli
minar se efetuará do dia 25
ao dia 30 do corrente, das 8
às 11 ,30 horas.
Todos os esclarecimentos se

rão fornecidos pelo Diretor, no
mesmo estabelecimento.

Fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras, riscados, brins
bons e baratos. algodões, rnol>ins e aviamentos
para alfai-:ltes, que recebc:t diretamente dos

Snrs. Comerciantes do interior no sentido d� lhe faztlrem uma

Florianópolis, - FILIAIS em Blumenau e L jes.
, melhores fábricas. A Casa "A CAPITAL" chamo a atenção dos

visita antes de efetuarem suas compras. MATRIZ em

� __ � "aa..t1..2.1 J.a.I.$ a I.J.II� � I �..��..� I. .(

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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T!��l�es,e( B.��\�)es D�!_nl!re�r���a�� q!���aç!�d!! I
tro de um breve prazo de tem- imensos progressos realizados I
po o rádio permitirá que os ex- pela ciência inglesa, jJartiCU-1prcssos de luxo das quatro prhn larmente no campo da eletro-I
cipais terrovías britân icas via- técnica, será possível depois

Ijem a t orla velocidade através da guerra euviar aviões de car

dos nevoeiros mais espessos e ga sem piloto através do ocea

os atrazos devidos ao mau n o em ambas as drrecões. De

tempo passarão a eonstítuir acôrrío com esta decla-ração, os
um acontecimentos de

outraS\aViÕeS de que s.e .tl'ata �egu�
érus, - acaba de revelar o rão rotas especiais e serao <-11-
"Even ing News

" desta capital. rigtdos de terra por operado
Os cieutistae britânicos acham- res treinados para esta tarefa
se presentemente ocupados em particular. 'Tais aviões serão

aperfeiçoar os planos' referen- equipados com um aparelho de
tes a esse melhoramento, pla- rádio de modelo especia l, que
1105 estes que fazem parte de I mudará automaticamente a di
um plano geral de cinco anos i reçào da rota se porventura
para as ferrovias da Grã-Bl'e-' um OU11'O a vião Iór avistado
t an ha. Já foram efetuadas vá- na. direção oposta do mesmo

rias expe1'lencias com trens pereurso.
dirigidos e controlados pela
rádio e um grupo de especta
listas e pesquizadores foi des
tacado para trabalhar nas es

tradas ele rerro, ensinando o

maquinista a permanecer em

comunicação ('on8ltante com o

sinaleiro. Do mesmo modo, pa
ra limpar os pontos da linha

cobertos ele gelo, os trens se

rão equipados com. um apare
lho e�pecial para aquecer e1e
trtcamente esses pontos que re-:

ceberão igua1mente o jorro de
um novo fluido degelante.

Londres, (B. N. S.) - Não
resta dúvida que a aviação de
após guerra exibirá um pro
gresso jamais sonhado, mesmo
que se tenha em vista os es

pantosos desenvolvimentos ve

rirícados no decorrer dos últi
mos dez anos. O conhecido téc
nico britânico, Dr. Smith-Rose,
declarou recentemente por oca-I
sião ele uma conferência na

Isecção de Rádio do Instítuto
.

Britânico de Engenheiros de

IRRITA(AQe RET� L
cnMICHÁn nu H[MORR"I'7�SINTOMAS DE HEMORROlors .

�,p.::::>--:(.:.i:r

.,st
Si tem irritação retal ou hemorra

gias, cuidado I São o prenuncio de

grave doença que, não tratado em

tempo, pode trazer serias complica
ções, exigindo até uma intervenção
cirurgica. A Pomada Man Zan lhe
:lar á alivio imediato das dôres, gra
ças a uma substancia de reconhecido
efeito antisêtico-bacter icida.

PARA HEMORROIDES
Um produto De Witl

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FLORIANÓPOLIS

Imposto Sindical dos Industriais
A Associaçáo Comercial de Florianópolis, na sua qualiaa

de de representante da Conieâeraçãd Nacional da Indústria,
previne aos srs. ieuiustriais, que não forem sindicalizados, que
o imposto sindical do exercício de 1945, deve ser recolhido, em
favor daquela Confederação, durante o corrente mês de janei
ro, de acôrâo com o que dispõe o artigo 591, parágrafo 1°, da
Consolidacão das Leis do Trabalho.

Na secretaria da Associação, diáriamente, das 9 ás 12 e
das 14 ás 17 horas pódem ser procuradas as guias de recolhi
mento.

Florianópolis, 4 de janeiro de 1945.

los sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex

Vendem-se urgente um ben e médica do Centro Espíritaficiador de arroz para to a IS Luz, Caridade e AJ;Tlor, ca
sacos diários, uma instalação munica a mudança do seu
completa para fabricação de consultório para a Rua Bue
óleo, e outras máquinas para nos Aires, 220 _ 10 andar,fins industriais, Informaçõe s RIO de Janeiro, onde passa a

•••
nesta redação. V. -18 oferecer os seus préstimos,.................................................

-

Um Escreva detalhadamente-

I Compra-se novo b:ng:i� nome, idade, endereço e en

muito longe- do centro. '{'ra tar velope se 1ado para ares-

na Instalado-a de Ftoríanópolfs , �o_s_t_a_.
_

à rua Trajano, 11. 5 v.-5

..

CASA DE SAODE E MATERNIDADE
"SÁO SEBASTIÃO"

Sob a direção clínica do

DR. llJALMA lU:OELL}IANN
Con strucâo moderna e cnnfo rtúvel, �jlllad� em aoraztve: chácara com

esplêndida vista parH o mar.

Excelente locai para CUTll de repouso. Agua fria e quente

AP.\lWL.H,UffiNTO CO;UP],WI'O 'F: AIOOJUI:l\"{SSIMO PAHA 'I'H.\T,UIEN'l'O
Mí<:llICO, UHúIWICO E GfXECOJ,úGICO,

RAIOS X - Ultravioleta - infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
J.ahnraf{u'ins para ON exames d{' elndd::tção de diagnõsth'og.

A partamentos de luxei com bunheíro Cr$ 50,00 diário
Apartamentos de la classe " Cr$ 30,00
(211:11'1013 de 2a classe

_ . . .. Cr$ 20,00
Ql1nrto8 com duas carêas : , .. _ .. Cr$ 15,0.0 p/peAsoa

SECÇAO DE Á�:rArrJ�RNIDAJ)E
PRl'Fos com permanência de 10 dias em Apartamento. de
la elasse, ine1usive sala de operações, com parteira da

Casa de Saúde Cr$ 400,00.
o DOEX'l']i) PôDE TEH �H;DJ(,O ]'ARTHTi"'H

1?LORIA.:NÓPOL I S
Largo São Sebastião ---0-- Telefone: 1.153

CalCilIdo tipo

V «(Colegial"endem-se' P:rruz�i�� S. Paulo, 2:1 (E.) - Deverão

uma casa e terreno medindo 6 ser postos à venda nos primei
metros de frente por 13 de fun- ros dias de fevereiro, os calça-

dos "colegial", tipo Coordenados, sitos na Travessa Triunfo,
n 6, próximo à rua Bocaíuva. ção cuja fabricação é obrigató

ria numa base de 10''{ sôbre aTratar na Av, Mauro Ramos, dprodução total, pelas nossas I iGma. por-
198, 10v·3

fábricas:, Esses ca19ados cUj?S
I ' ! �h���·'fra:�:

V d lima verdura preços ja foram fíxados, sao [
. --_..

,
inglê., etc.

eu e ...�e . .' de varias formas e modelos. Os I
•

.

i) na rua Crispirn I preços são os seguintes: nos Roman�e: Poesia: Re1igi�o •.Aviaçéio.
Mira , n, 38. Tratar com o pro- . Matemat1ca, FíSIca, QUlmlca, 0.0-

.

tá
.

'10 3 numeras 21 a 32, 24 cruzeiros

110gia Mineralogia Engenharia cí-one ano, na mesma. v . .' ..

'
..,

O par; de 33 a 36, 32 cruzeiros víl, mlhtar e naval, Carpmtarla,
m S

. O par; e de 31 a 40, 39 cruzeiros I Dese�I:0' Sa�eajn.ento, M?talurgia,
VENDE-SE u. a

.

errana lo par. Além dos preços que se- Eletrlcl�ade, �adlO, Máquu:la.; Mohidráulica, de- _

.
A tore•• Hldráuhca, Alvenaria, Agri

.

d
.

t d I N rao estampados nas solas to- r.ultura Veterinária Contabilidade,Vl emente regls ra a no .. .
. d t ·t 1

- ,
. .'

d P' h "t 1
II

com
das as lOJas quer es a capI a DIcionárIO•• etc. etc.

o. 10 O e um ro y
ou do interior deverão ter, abri-cavalo, e correame novo.

_ gatóriamente, em suas vitri.
Informações nesta reda�ao nas um cartaz anunciando

uo na rua Deodoro 93 - EstreIto
aqueles preços fixados pela

Comprar na CASA MISCE- Coordenacão da Mobilizacão
LANEA é saber economizar ,. Econômica.

'

,...::t-r .. :. ....
'�
......

�''''m._,'·�-�···='':c:·'''-�···:'..,.....,..-·· 'C"•.•. ",."."

Móveis
Comprar. vender ou alugar

o Marechal Montgomery falando às suas

tropas. (Fóto de British News Service),

VENDEM-SE A maior marinha'
do mundo

só no.

I. a SERVIDORa
r a maior organização no

gênero nesta capital I

Rua João Pinto, 4,

Fone 775.

CASA
Precisa se alugar uma, no

centro da cidade, que te

nha 3 ou mais quartos
Dão-se referências.

Informações nesta redação.

-

Quer vestir-se com

confôrto
e elegância?

Procure a

ftlFAIATARIA
MELLO

• escolha o seu figurino.
.
Ruo Tiradente 24

D::l1r��!;;;:a I
Laboratório de Análise.

Iclínicas.

Con.últór[iO: rua Felipe Sch-
,

midt, 21 altos da Cosa Po
rai.o], das 10 30 á. 12 e da.

I15 ã. 18 hs.
Re.idência: rua Visco de Ouro

Preto, 64.

IFone: 769 [manual}

CASAS: na rua Uruguái. dillersoll,
pequenas, com renda mensal de
420.00, por 37,000.00 cruzeiros. Washington, janeiro (8. L
.No rua Felipe Schmídt, por Cr$ H.) '- A marinha de guerra120.000.00. d EE UU .

No Estreito. por Cr$ 25.000.00. os . ., a maIS poderosa
Em Coqueiros. por Cr$ 12.000,00. do mundo, possue 61.045 na
No ruo Presidente Coutinho por vias, inclusive 1.167 de guerra e

I c-s 45.000.00. 54.206 unidades de desembar-No Balneario, por Cr$ 60.000.00. .

Na Avenida Rio Branco, por c-s que -:- I evelOl:, recentemente,
48.000,00, uma mformaçao do Departa-
Na Praça 15 de Novembro por Ilmento da Marinha. Durante

c-s 130.000,00.. 1944 aproximadamente 40.000Na rua Oonselhetro Mafra, por .'. .

Cr$ 300,000,00. naVIOS, inclusive 420 de guer-
Uma na rua Campos Novos, num jra, e 26.401 aviões de combates

terre�o de 1.524m2; por 40.000,00
I
táticos foram adicionados à

cr-uaerros , frota norte-americana.Tratar com A, L. Alves, na rua

Deodoro 35.

Máquinas

I Dr. Guerreiro da IFonseca
Avisa a seus áliente« e

amigos de Sto. Amaro
e Palhoça que reiniciará
a clínica em Fevereiro de
1945 e fixará residência

em Sto, Amaro.

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
•

Prestigia o QO'feno • ••
classes armadall, - o•••d.
um "qaJnt.· eol••I•••• (Lo
O. I.).

o sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
c i I', \y E1'ZEL INDUS'rRI AL-tJ01NV ILI�E (Marca reglsl

recomenda-se para hospitai, colegio, etc. pela sua qualidade desinfetante

-

.

,
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Terrível sêca na Argentina
Buenos Aires, (Via aérea) - Depois de muirt:os anos, re

gistrou-se tremenda sêca no interíor da Argentüna, que está
causando grandes prejuízos prura a colheita de cereais. A água
(! obtida com muita dificuldade, e a falta de chuva. torna os es

tragos irreparáveis, sendo que muitas cabeças de gado estão
morrendo, pela falta de água. O Rio Uruguai, na fronteira do
Brasil, está com o nível tão baixo, que se pode atravessar a pé.
As autoridades encarregadas de remediar a situação, estão e11-

viamdo água, por meio de vagões-trunques, através da estrada
.de-terro, afim de aliviar da tabta dágua algumas áreas atingi
{ias pela sêca.

16 corpos numa vala comum R.estaur�D�O as

Verdun, (Via aérea) - Foram encontrados numa vala co-
forcas Slr'8S

ml1111. perto de�ta. cidade, os corpos de deze�s�is fr�nceses, en- Londres, 24 (U. P.) - Com
i ::1'.: os quais dOIS J�vens sac�l:c1otes e um l11�d�cO. D!zem as a�-

I
a cooperação dos britânicos,

t oridades .q�e s� �laJta de vItunas dos alemães, pOI estes ?etl- realizam-se, atualmente, nego
d�s ua prisao mll�tar em Verdun, e excutados com a aproxllna-!ciações entre os govêrnos Iran
çao das tropas alIadas. cês e sírio, no sentido de serem

constituidas as fôrças armadas
nacionais sírias. Essa revela

ção foi feita hoje, na Câmara
dos Comuns, pelo sr. Antohnv
Eden. Trata-se, - disse o mi-
nistro do E�terior britânico Proibida a saíela Um rádl·o para cadaFlorianõpolis 25 de Janeiro de 1945 - de cumprir promessas con- dtidas na proclamação da inde- e_arroz. , b.Propaganda Os "arab,·ne,·ros pendencia síria, em 1941. Além .Sa9 Paulo, 25 (E) - A (0- dez abltantes

U dl·SSO acrescentou Eden '-an-I
missao de .Ab.aste'Clmento do

B 1 H'· t 25 E) APOUCO habilidosa ,,0 E t d d
.

1· íbí . ·d'
e o orizon e, (.-

f· f' Ito a gendarmeria síria quanto s a o eC1C 1:!- proi II a Sal a
"F Ih d M· " bl·Londres, 25 (U. P.) - Num ,zeram 0"0' do arroz de Sao Paulo afim de

o a e,. mas pu icou

rouco hábil golpe de propa- . �J e a Iibanesa foram completa- T d
'. uma estatística d o s rádios

:�nd� O govêrno alemão aca- I Roma, 24 (U." P.) - Cente- mente reequipadas no ano pas- ser. verr �ca a

1
a q�antIdade Iexistentes nesta capital com.�

b� d:'anunciar a execucão de nas de pessoas de Graffignano, 'sado, recebendo novas armas exsten�e
I
aque e p:'oc uto nes-

'divulgação dos dados 'oficiais
13 agentes britânicos e 'norte- nas proximidades de Roma, de fogo e uniformes e aumen- t� capíta ..T�l. medld�a tem c�-Iforne�idos pelo servíco de 1'e

americanos detidos na Eslova-'I bloqueíaram a entrada à Câ- .tados seus efetivos. �·a�e� provisorio. :lao consu-
gistro da Diretoria' R"gional

(>lll·a- seguUndo a versão torne-.mara local como protesto pela I ------- 11111' o nenhum p�ngo para os. dos Correios e Telé�Tafos
I . ,'- d f

.

_ exportadores ou Importadores .

to •

cida pela DNB êsses agentes nomeaçao e um novo pre eI FRACOS. ,. [Exístem atualmente em Belo

�oram detidos 'em trajes "1·VI'S • to. Os carabineiros entraram AN"MICOS
de alTo�. Depois dos estudos

IHorizonte cerca de 25.000 apa-,l" � ,
.

;:; ,. ,
, d a

r:. que serao realizados em torno
quando se entrezavam a atos em açao para impor a 01' em 'C TOMEM - � . [relhos receptores dos quais
de sabotagem at�ás das linhas abriram fogo sôbre os manifes- u� produção, � s�rao ap.lIcadas legalmente rezistrados 17 000
aÍC'mãs na Eslováquia e tuzi-. tantes, tendo ferido seis pes- �n�o CreBsotadl var.l�s prov1d�I�lclas atím de A proporção é bde um rádio· pa�.

'. .' I das ui
.

f· h i, "SilVEIRA" IaclIitar a ortz lcultura. "
,..

.

lados depois de Julgados pela so�s, uma as quaIS, OI ospi Ia cada grupo de dez habitan-
côrte marcial. As autoridades talízada em estado grave. Gr.nd. Tónico ii B tes e para cada residencial, in-

bI�itâni�as, ouvidas. a respeito, I
. Aliao�a da Babt·a

-

dices bas�ante expres�ivo do

nao quiseram confirmar nem V Oh
· E 9 dí

" desenvolvimento da rede 1'e-

de.smentir que t�l grupo e?�i- !jm strlngen m ras Capitaliz3flão S A ceptora
.

�a capital mi�eira,
vesse operando naquela regiao. Supremo Q' G Aliado 24 \I ,

.

• • que pOSSUI quatro bem insta-
Mas disseram que a notícia I

.

,

. ,

Sit- I
Aos Srs, I�i)rtadores de Tita- ladas emissoras,

_. I (U. P.) -- A nordeste de .:.\IOSCOll. 25 l L. P.) - Entre ILlS da .-\LlA.'\CA DA BAHIA CA-
alemã parecia .manobra de! tart, na Holanda, as tropas 12 e 21 elo corrente. as tropas prT,\LlZAÇAO' S. A., rogamos o Exoneraçãopropaganda destinada a cau-. britânicas continuam avan- do marechal Konev aJniQuila-,

obsequio de, a partir do dia 1)

d· rrdí I
[f . ,. .

d O sr. Celso Neves de Oliveira ob·
Sal" �s�or la com os russos pe- cando apesar da poderosa opo- ram mais de 60 mil nazistas, <. �. ev:�eIrn p:o�lmo vm ouro, teve exoneração do ca:go de escre
la atividade de agentes no se- síção 'l·n·m·ga Os britânicos f'lzeram '),1 1"1·'1 1)1'I·s1·011e1·ros e ]((olh(�e:ll: dl�etaJ1lente,ao nos-

ve te
.

t d d N
.

., . III . '
- LL SO escr itór io. a rua FeJlpe Sch- n Juramen a o e otas, etc.,

t�l de. co�bate soviético. T�n-I apoderaram-se de Obstringen, destruíram ou tomaram 734 midl n. 39-térTE'D. esquina <la do distrito do Saco dos Limões.
to mais quanto a DNB acres-Icerca de 2 milhas ao nordeste "tanks" e canhões auto-mÜ'to� rua. Alvaro de Cary::llllO, nesta 111centa que, em poder dos agen- de Waldfeucht e ao suleste das. res bem como grande quantí- �':Plt;]l. as m�nsalidades de seus ['erto de Opnafn

.

tes se encontravam certos do- I . I
'

. fttll!OS, em vIrtude de. estar sus- pU i

't ' I ,alderas de Laffeld e walden-1dade de outros eqmpamentos pensa a cobrança a domicílio, a Estocolmo, 24 (U. P.) - As

r���KÕa�la����nfi�:t:�:�or�1� I�:.-...-..__._..-. -._ _ _.._.�.�:.���:�..__._..__ _._._.-._.-._ _ �:�I��\�����li�, d;ia·de janeiro f�'i:��� ���a��e ��j;t:sD��
lovaco. Mas ninguem acredita

I

L b t" dA' J
•

CI'
·

,

CAMPOS LOBO & CIA. lança soviéticas chega.ram aos

que os russos cáiam em seme- a ora orlO e na Ises lntCaS T) C()ITl�SJlülld(:'ll�e� (:� Al:TAX(:_;. subúrbios de Oppeln.
1.1. t b I I

"A BAHIA (,APIIALIZA(.,lu
�!.......�:...��_........_. ......_......_...... Farmacêuti(O GERClHO SILVA rl A..

.

Enguliu a dentadura

PARA ALIVIAR (Chefe do Serviço de Laboratório da Assistência)
11 Porto Alegre, (Pelo ConelO)

I Prefeitura de Serra Alta - O agricultor Licurio José

OS ZUM 81DOS
Exames de sangue. urina, fezes, escarro, puz e gualquer Bo b d t f

. -

, .

1 d d' Foi concedida eJ(;:,nera"'a-o ao sr.
r a., uran e uma 1"e eIc

... ao,outro necessa:no para esc arecimento e iagnostico. "1Joaquim de Sales, do cargo de engu lU a dentadura do maxi-

E A O I F ICU L- Horário: c:1té 8.30 hrs. e depois das 14 horas. prefeito de Serra Alta (ex S Bento) lar superior, que foi localizar�
e> nomeado para substitui-lo o sr, se 110 esofago. Encontrando-se

OAOE OE �::'-.:;�;.�_�.���.�.....:.-�����.?.2.�....�.:!.���.��-��::.� ��mFa;rçaRP:\��ia�� Silva, capitão
��e ��et��� ��a���i�h�g�����)i�

OUVIR M t Ih f b"g , Deu dois tiros IPiO de Santo Antônio da .?a-
« e am- e a aca na arrl a ..» ,no marIdo

.
trulha, veio para esta capital,

Se V. S. sofre de aturdiment<> - __ . Porto Alegre, 25 (E.) - A ,sendo operado no Pronto So-

catarral e zumbidos nos ouvidos, Na Cabeça de Praia de Lingayen
..

, em Lllzon, 25--0 correspoll- Sra� Gilda Mene�'hrin Santos, jcorro, 0r:de lhe extrairam a

compre na farmácia um frasco de ([ente de guerra do INS, Howard Hadelman, ao descer, C0111 os esposa do desenhIsta da Secre- den.tadura, pondo-o fora de

PARMINT e tome-o de acôrdo com americanos militares, em Lingayen, foi abordado por um fili- �aria de Obras Públicas, alve- pengo,
,lS instruções da sua bula. Parmint pino, que lhe disse à queima-roupa, no seu azinhavrado inglês: JOu O s�u esposo com dois tiros R-I-T-Z--H--�-�

d
' oje 5"-feira às

alivia prontamente os aborrecidos .. Quando um soldado jwponês levalltar os braços para se ren- e revolver, sendo grave o seu 17 e 19.30, hor.as
zlil'llbidos dos ouvidos. As narinas ,der, metam-lhe a faca na barriga ou cortem-lhe o pescoço. Não e�tado. Gil.da. an?ava descon- Sessões chies
obstruidas despejam o catarro, a c deixem viver. Não o façam prisioneiro. O japonês é traidor. fIad� de m!ldelldade de seu Humphrey Bogart e Irene Manning
respiração se torna mais facil e Não tenham confianea nele , .. O mesmo filipino contou coisas mando e, hOJe, durante o almô- em: O MANDA CHUVA

cessa o desprendimento do muc_o horriveis, barbaridwdes dos nIpônicos nas' Filipinas, dizendo ço, o ir:terp�lou. resultando Uma mulher o elevou ao mais alto

1 t P
.

t
' , E fOI'te dlscusao t b degráu da fama .'. Outra mulher o

nasa na gargan a. armm e agra· que
' les atacanl e lnatam por coisas atôa, por não os eum- en 1'e am os, oUrou irremediavelmente ao mais

dayel ao paladar. As pessoas que primemtarmos, por não sairmos de sua frente quando passam ... q�e culminou com o gesto cri- baixo nível da humanidade e, no

sotl'em de aturdimento catarral, E, por isso, apesar de todo mal que os bombrurdeios aéreos mmoso de Gilda. entanto, ambas o amaram!

�:���:.:.::..�=-��.::!�;.!..!.�!�!w �������anos nos cansavam, rezavamos para que vocês chegas- Teatro reformado Vida B��i=�;r��'5a: Coop.
M· b ·1·

" Automo Bast,:iio" Desenho Colorido

elo- rasl elro
- -----

-:ii _
--

Campos,25 (E.) - Está pas-
Noticiário unive�sal • Jornal
Impróprio· até 18 anossando por uma radical refor- Preços Cr$ 4,00 e 3,00

Ima O Teatro Trianon, um dos
melhores do Estado.

,/

Rio, 24 (A. N.) - Falando
à reportagem, o general Ful
gênio Batista declarou: "Ten
ciono voltar à sua pátria no

fim dêste ano ou no pricípio
de 1946. Como hospede oficial,
eu não poderia abusar da per
manência. Assim, voltarei co

mo turista, apenas. Esteja cer

to, meu amigo, despeço-me do
Brasil, meio brasileiro".

A partir de sábado no RITZ:
ATRÁS DO SOL NASCENTE

ROXY Hoje, 5"-feíra às
19.30 horas.

Tom Conway e Jean Brooks em:

A SÉTIMA VÍTIMA
Com mlido de viver e sem vontade
de morrer ela andava lIolitário pela

escuridão a dentro!
Noites de terror! Dias de ongú••
tias!

..
Um diabóliCO mistério I

No programa; • Comp. Nacional
,

Meninos terrí.veis • Desenho
R K.O. Pathé Jornal
Impróprio até 14 anos

Preço único Cr$ 2,00
Mais de 3 milhões
de sacos!
Campos. 25 (E.) - Segundo

dados estatísticos revelados
pelo Sindicato da Indústria do
Acucar do Estado do Rio. com
sede nesta cidade, a produção
de açucar, em 1944, alcançou
3.021.824 sacos e a de álcool
18.461.336 litros.

fabricava ,(�olhos mágicos» para as V-2
Estocolmo, 20 (D. P.) ._- Uma us'ina seüreta qne produz os

.' olhos mági(;os" q ue permitem que os aviões sem piloto "V-2"
I,ossam dirigir-se sôbre os alvos, foi destruida por oitenta Ra�
botadores dinamarqueses ontem pela manhã, informa o Servi�
ço de Informações Dinamarques·es. Essa usina trabalhava ca�
muflacla em uma ala do COlégio Andreas em Copenhague.

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

CONTRA CASPA,

QUEDA DOS CA

BUOS E DEMAIS

AFfCCOES DO

COURO CABELUDO.

Explosões a bordo de navios alemães
Londres, 25 (D. P.) - O 111Iavio alemão "Donau". que zar

vara ele Oslo, encalhou em Droebak, no "fjord" de Oslo, em
consequência de uma série de eXlllosões verificadas a hordo. O
navio levara veículos, cavalos, mruterial de guerr::1 e cêrea de
1.500 soldados. Depois de adeiruar; o "Donau" afundou. Ontro
navio alem�(), () "Rolandseck" ficou seria1U.el1tf� avariado pO!;"
HUl:l e�}.llQ��W,. �m· Oslo.
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