
As deficiências da artilharia
JUNTO AO TERCEIRO EXÉRCITO NA FRANÇA, 14 (U.' P.) .u ROBERT RICHARDS O QUE A ARr
ESTÁ UTILIZANDO AO ENFRENTAR o TERCEIRO PARECE INDICAR QUE OS NAZISTAS ESTÃO NA IMINÊNCIA DE SO
FRER TERRíFICO DESASTRE. AS GRANDES PEÇAS SÃO TIRADAS POR CAVALOS .� OUTRAS, APARENTEMENTE, FO
RAM RETIRADAS DE MUSEUS MILITARES, E PARECEM DATAR DE MUITO_ ÀS VEZES, SÃO ESSAS PEÇAS PUXADAS

PELOS PRóPRIOS SOLDADOS!
-,

NOVA IORQUE, 14 (U. P.) - Longe ele rebater as versões
correntes sôbre a sorte de Hitler, a proclamação, ontem lida �roscou, 13 (li. P.) _ Avs..u
velo seu lugar - tenente Hímmlsr, teve a virtude de aguçar cando numa frente ele 40 krns.,
a curiosidade ela imprensa de todo o mundo. Para só falar em os russos intensificaram sua
Londres e Nova Iorque, basta transcrever o que dizem os 1"es- ofensiva contra Budapeste.
pec-t,ivos jonnais que, a uma voz. afirmam ser agora mais im- Permanece ainda a calma no

psnctrável o mistério que cerca o F'uehrer. O "Times" de LO)l- centro da linha mais tanto

(]�'es: 1!0l' exemplo, não compreende a ausência de Hitler à ce- pelo suleste quanto pelo nor
rnnoma (10 Juramento da Guarda do Povo. Por outra parte, deste as torrnacões blindadas
acha infantil a explicação de que o Fuehrer não tenha lido pes- de Malluovsky convergem rà
soalrnente sua arenga, devido às suas assoberbantes ocupa-] pidamente sôbre a capital hún
cões ... E amres ele decorr!da? 24 ho::as após a irrac:iação, vcm ] gara. Um dos principais obje
novamente a campo a agencia alemã Transoceau dizendo: "O tivos no momento é o impor
fato d.e.. Cj �le Hitler não te!?ha },ido. pessoalmente a pro�lamaç�o tante centro de comunicações
que dirlgiu a seu povo nao constitue prova de que uao esteja elo Jas-Berency, 60 kms. a lés-
110 gôzo de excelen,te saúde e pren 11e de em,ergias·'. 11 e ele Budapeste. O comenta-
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t I' rista \'011 Ha.mmer anunciou

A primeira I aClna con ra
(lHe poderosas f'ô rças russas te-

I
a ma.àr ia

I nham penetrado eru Jas-Be-

fortaleza Nova Iorque, 14 (U. P.) reny, mas depois arirmou que Abrigos anti-aéreos eOl colégios, . o Instituto ele Pesquisas da tinham llOVan1('11 tu Rido expul-Com () Terceiro Exército
I g'aúde Pública anuncia ter fei- - n TC) 1'l ( \ N ) O Iíreto 10 Se1'\'1'CO Nacional de Defesa

noite-amei-icano 13 (U P) --
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.' . '.. f' I 1 "1'" I f( n \ oh 11l1ento duma ,acma
se cada vez n1,alS l1ltldameute onoe haJa. alunos com a ](1::td'e de 1"1 anos em dlante deverao

a plllllena Ol,ta eza ce �\ e,,,z.,.
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ImUnIZa( 01 a 0,11, I a ma·. "

em Buda]Jeste o fragor da ba- eXlstll', obngatoTla,l11eD ,e, a l'lgos an I-ae1'eos e ser.vlços (le
c\. re�\istên('Ía a ema Clesce ' �,

.

10110'0 'la' .r.a.' se co.nse,gniu imunizar
.

Ya- t.alha que se aJlroxima. Essa eoutra iucêndio, contra sabotagem, vigilful1cia e socou',ro ur-
constantenlEmte ao b' t t I110S al1l111alS (',ou ra os. lj}OS clec'laI'aca-o foi feita ao meio fi'·ente. Os estabelecimentos com menores de me.nos ele 14 anos
frem,te elo Terceiro Exército.

ILondres, 14 (U. P.) - Tro- e.�l.).ecí,fi('os de_par�sitas.da.llla- dia de hoje l.lel0 ]Jr.ópr�o alto- iÍL.:am isentos.: cletcl'mínanc1o .a IJ�'rti�ria qu<�, .pa_:m os, es!tu�clan-
pas norte-americanas do Ter-

1,Ula a., Clu,e sao sl,scept�vels, o coma.nelo nazlsta. DIZ alllda o I
tes naquela odade, e que se l111poe e a evaouaçao pala c: l'll,te

ceiro Exército conquistaram a :lue at� agora eI'a �'onsllle]'ado comunicado a respeito que as· riOT. Detennina ainela a portaria q1le tais medidas deveil'ao ser

primeira fortaleza das que for- ll:lposslVel. .Agora fOI'am llll- operaç,ões 'na Hungria estão l execlltac1aR no prazo de 5 anos.

mam o anel defensivo de Metz, c:_ao!Ü's estmlos com a cooper�- sendo grandemente dificulta- -P-e-r-t-i-n-h-O-d-e-------
vencendo tenaz resistência na- çao do Departamento de Sau- das pelas chnvas e noyoeil'o cl€ A próximade ela cidade ele Nova Iorque outono. Ravenazista, que está aumentando ao

para aplicar a mesma imuni- f e.... cilong'o de toda a frente. Admi-
7.ação aos seres humanos. O COO er n !la Roma, 13' (D. P.) - F'ôl'ças

te-se a possibilidade de que o
êxito dessa te.ntativa significa- Em que ficamos t.. do Oitavo Exército se enCOrll-

general Patton já tenha inicia-
ria o desaparecimento dum elos Londres, 14 CC. P.) - A rá- tram a lTl,enos de 800 metros

do o assalto final à cidade for- París, 14 (D. P.) -- No front dio ele París diz correr, nos de Ra\'ena e estão ferozmentegranrles flageJros ela humanida-
tificada de Metz que é a cerca-

de, do mesmo modo que, por
de Alsácia-Lorena, a DNB meios políticos de Londres, lutando ao longo do Tio Mon-

da, como se sabe, por numero- exemplo, há vários l:l<ll;OS, a va-
anun('Í�m 11'lje que a guarnição que Stalin convidará Churchill teone, a sucloeste da cidade. Os

sos fortes, que constituem o
ríola,

do fOl't Koenigsmacher, ao
J e Roosevelt para uma confe- tanques do Oitavo Exército es-

"pivot" da r,esistência alemã no norte de .:vI8Itz, fôra vencida \ rência em Mosc,ou, ainda antes tão emnenhaclos em luta com

nordeste da França. Em Th.·onv.·lle pelos aliados. No enta.,nto, mais do Natal. No entanto, precisa-·elenlJellltôs blindados alemães
*' tarde, a Il1JeSma DNB divulgou mente em Londres, e,ssa

llotí-Illa zona de Forli, onde suas po-
Londres, 14 (U. P.) - Despa- Londres, 14 (D. P.) - A uma descrição sôbre os COIl1[I'a-: cia é recebida com grande ce- siçõcs não sofreram altera-

chos da linha de frente (ainda DNB informou que fÔl'ças-ame- ataques la,llçados pelas fôrças I ticismo, a('.redit�nido-se geral- ção.
não confirmados nos meios ofi- rica,nas e�tral'am na cidadl-'la! a.lemã� daquel.e forte, após vá- ,men.te que o encontl'� ser� em

I
>I<

ciais) indicam que várias uni- de ThionVIHe.

,.1'10S
(llas de vlOlenta barragem' algum ponto elo l\Ied1terraneo, Roma, 14 (U. P.) - As fôr-

, dades alemãs estão evacuando • aliada, e afirmou que os llorte- e não em l\IoscOll. I ças atravessaram o rio Giaia,
Metz para escapar à pinçâ alia- París, 14 (U. P.) - A con-. americanos haviam sido repe-

.
dois e meio kms. a sul de Ra-

da que se vai fechando sôbre a jquista da lendaria fortaleza de I Jidos. De modo que se fica sem : vena, dispondo seus tanques e

cidade. A emissora de París,por Thionville permitiu às fôrças saber qual elas duas versões é Dr. Artur Pereira � infantaria para assaltar· essa

sua vez, diz que não tardará a do general Patton uma nova a preferível. O comunicado eiclad.c, enquanto que as fôrças
ser iniciada a evacuação de to- travessia do IvIosela, 6 kms. ao aliado, por sua vez, diz que de- e Oliveira elo Quinto Exército a sul de
da a Alsácia, onde acaba de ser sul de Thionville. O flanco di- pois dum eontra-ataque, a in-

Clínica Geral de AdültoB Bolonha se viam obrigados a

capturada pelo Terceiro Exér- reito do Terceiro Exército fantal'ia aliada restabeleceu Doenças das crianças limitar suas ope.rações a movi-
cito a fortaleza de Thionville. adiantou-se assim uns 10 kms._ suas linhas na área de Koe- Laborat6rio de Análises melltos de patrulhas locais, em
Os impressionantes a.vanço.s .do para. se situar a apenas 29 kms.

I nis.gsmacher. Além disso, foi clínicas, face das fôrças na�ista.'s supe-
tt t d d d S b k f 1 b d Consultório: rua Felipe Sch· ,general Pa on, hOJe no lCIa- da C1 a e e arre rue en, na I

re orçac a a ca eça- e-ponte midt. 21 [altos da Casa Pa. riores. Ravena esta sItuada a

dos, vêm dar crédito, em certo fronteira alemã. I estabelecida sôbre o lVIosela, raisoJ. das 1030 ás 12 e das 22 1uns. ao ,nordeste da l'eC'e'l11

modo, à possibilidade da reti- 15 às 18 hs. conquistada cidade de Forli.
rada geral dos nazistas, da AI- A glorificação de Hitler Residência: rua Visco de Ouro

sácia para suas losições na Li- Fone�;��or;!;'uallnha Siegfried.
LONDRES, 14 (U. P.) - O jornal londrino "Daily 7'ele-

, Pesadíssimos gmph" publica, em despacho de Estocolmo, um plano que ul- Obstelr'iCI"a edanos trapassa tudo o que a pTopaganda nazista concedeu até hoje. ILondres, 141.U. P.) - O co- É, nada mais nada,menos, que daT um fim glOTioso a Hitler, Ginecologial1umicado do comando elas fôr- visando trm. rma-Io, para os tempos jutuTOs numa

.tZgu.,ças táticas l101te-americanas 1'a lendária àv povo alemão. Uma comissão de sizudos histo. Rio, 13 (A. N.) - Instala-�e
revela "que algumas fO<togra- Tiadores alemães foi constituida, há pouco, afi1n-de est�ldar a hoje .nesta capital. no salao

"R tomadas recentemente maneira como a posteridade julgou várias grandes figuras da lH'lllclpai dos SerVIços HoUe-

e 6s OS ataques da Oitava Fôl'- história. Voltam êles sua particular atenção 1Jara o imperador l'ith o Segundo Cong'l'esso de

;íÇa Aérea demon.stvam que as I Frederico Barba-roxa, que morreu numa Cruzada e logo tor- Obstetrícia e Ginecologia reu-

I
áreas ocupadas pelÜ's es:talei-I nau-se figura lendária, que ressuscitaria em tempos vindou- nindo os mais af�amados estu-

1'os DIohm e Vo,ss, bem como TOS para trazer nova felicidade ao seu povo. É o que os nazis- diosos do. país. Este certame,
,

.

os lláteos ferrovirurios de Ha,m-, tas querem fazer com Hitler. E, para tanto, o grande Füehre1' que debaterá pr,oblemas de.

A burgo e as refinarias de petró-l àeverá ir pelos ares numa tremenda explosão que arrasará ciência, vêm selllJclo aguardado
�: Jêo da ,Renan ia· sofreram pesa- seu dlebre palácio em Berchtesgaden. O. plano é atribuído a

I
com especial interêsse nos

QfS-slmos danos. I Iiimmle1', ao �ual çabe1'ia al�m do mais, a sucessão de Hitler. nossos círculos cientWcos.

Hitler, silencioso e invisível!
XOY,\ IORQUE, U cu. l}.) - o "New'Jork 'l'lmes", em

€ditol'ial, raíl entrever que Hitler foi desta para melhor, ao ('.1).

mentnr as ('primflllias ontem. (�umJH'illns pela Guar<ln ll'Ietl'opo
JitulIôl ,\ lemâ, 1Hz (I reíerído diário ((IW II mais conspícua das
l'oisas 011(111('1111' cerhnõnlas (> II llllsênda de Hitler, que cnntl
lIúa silf>Tlt'ioso e Iuvisir el, Jlnis adlante, ,lUZ: "Xem o mundo
t'xt«'riol' nem (IS próprfos alemães ueeitarão os esclarecímeu
tos sôbre a nusêncía que se prende simplesmente no fMo 11e que
t'ste,ia t]t>OIasiaclo ocupado a ponto de, supostamente, rediglr
U1l1 .1 lseurso, Os ar-ontecímento-, ,le dunrlngo apeuas aumenta.
ra m, o misU'rio que ('t�r('a o Fuehrer, e o úníco

'

sinal de «(II('
U ltler ('stá vlvu se f1eyc no fato .Ie flue a nova Guarda 'illetro.
l,olit:l na A IClIIft j urou Iueond lcío na I Iealdade e obedlêncla iI
sua lJPSSo.lI.".

* * *

o JLUS AXTWO m.uno BE SXN'l'A CA'['ARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTlNO FLORES
'>:L����S;�.,...f�p:j 'F����lIl::MAliiCtf��.!;:":"r...��.��

Ano XXX I Flor�anópous- Ter:a-fei::, 14 _de Hove��i')O de 194� L ti: 924:.

Foi liquidado o «Von Tirpilz»
LO,nHJM'i, IH (L, I>.) - Voi Iíua lrnente afuudarlo o ('11·

cournçado alemão "Til'J}itíl'\ Cun ílrmou o fato o próprio :lU·
ulstérfo do .\1' tIa (irã·Bretanha. Como jil fbl'a dívulgndo, o.

"Tirpitíl" foi ontem o alvo de vloleufísshno ataque dos aviões

Lancaster, fi ue ('011 segnírn.m assestar na poderosa belonave vá
dos Impactos dit·,'tos de suas burnhns .(1e seis toneladas. ínfor
ma () cumuu ícurlo de Londres que I) "'L'irl)itz" soçobrou mlnu
tos após o ataque,' (111(' teve Iuuar JlO ríorde de 'I'romsoe, na

:xoruegu.

Convergindo
sêbre Budapeste

LONDRES, 13 (U. P.) - O "Tirpite", que se vai tornan
do o navio mais bambarâeaâo do muruio, sofreu mais um vio
lentíssimo ataque da RAF. O navio foi atingido em cheio com

várias bombas de seis toneladas, quando trinta quadrimoto
res Lancasters da RAF [oram. atacá-lo ontem, no fiorde de
Tromsoe . .. O respectivo comunicado do Ministério do Ar, em
Londres, diz que os bombardeiros permanecem fora das suas

bases, mas não explica se foram, poisar em território amigo.

Homenagem
de rigozijo
Rio, 13 (A. N.) - Os fun

cionários ,do Departamento c1�
Imprensa e Propaganda pres
taram significwtiva homerna
gem a seu dir�to,r, major
Amilcar Dutra de Menezes,
comparecendo a seu gabinete,
afim-de expressar-lhe satisfa

ção e ,regozijo pel,o t:;eu pronto
restabelecimento. Essa hOme
nagem realizou-sle logo após a

miss1a 1l1�11dada rezar, pelo
mesmo motivo, pelos funcio�
nál'ios. do DIP.

.
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G�-ga-D�:��;'i�a;�'ãO
Londres, (B. N. S.) -- Um �av�ão-gigante de passageiros de

fabricação inglesa, possuindo
125 lugares e a velocidade má- I
xima de 320 milhas por hora,
percorrerá as rotas aéreas civis
da Grã-Bretanha, logo que a

guerra termine. Êste fato' aca
ba de ser revelado pelo sr. R
H. Dobson, da firma aeronáutí
ca britânica A. V. Roe and Co.,
construtora do bombardeio
"Lancaster", durante uma en
trevista concedida ao "Daily
Mail", desta cidade. "Os planos
já nos foram entregues pelo
Comité Brabazon" - disse o
sr. Dobson - e agJra estamos
construindo o prototípo da sé
rie rutura, 1\:C111 dos seus 1:Z�
lugares, o avião terá acomoda
ções amplas para bagagens e
será fabricado de acôrtío com
linhas semelhantes ao trans
porte "Tudor". Acrescentou
ainda o sr. Dobson que o novo

avião-gigante terá uma veloci
dade de cruzeiro de 250 milhas
horárias - aproximadamente
o duplo da dos aviões comer
ciais existentes - possuindo
mais 110 pés de comprimento
e uma extensão de asas de 150
pés. Seu peso será de 60 tone
ladas. Tendo em vista a escas

sês de mão de obra devido às
necessidades bélicas, a firma
A. V. Roe & Co. pediu certo nú
mero de operários ao Ministé
rio do Trabalho.

o ESTADO
Diário Vespertino

I tedação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Ter. 1022 - Cx. postal 139

ASSiNATURAS
Na Capital:

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

Numero avulso Cr$
No Interior:

Ali«

Scurestr e
70,00
40,00
20,00
7,00
0,30

T rrnest re

Mis

A, () Cr$ 80,UO
�;,. r:Cstr(� Cr$ 45,00
T, I mcstl'e Cr$ 25,00

,\ rl!lnCI()� mediante contráto.

(I., origtna ís, mesmo não publí
cawos, não serão devolvidos.

Rua João Pinto, D. 25
(Em frente ao Tesouro do Estado)

Florianópolis
Telefone 1448

SANTA CATARINA
Dr. H. 6. S Madina Farm. NarbaJ Alves de Souza

Farta. L. lia Costa Avila

Exames Anátorno-patológicos.
Diagr,óstico precoce da gravidez.
Sôro-diagnpsticoli
Hematologia
Coprologia.

BactsIÍologia
Autovacinas.
Ultramicroscopia
Química sanguínea.
Análises de urina.

Serviço de transfusão de sangue. Vacinação anti-diftérica
(CRUPE) com pr ôvo de Schick.

Análises qu rru iccrs de: Farinhas, bebidas, café, mel, águas potá
veis e para usos industriais (Eecu lor íca, cervejarias).

ABREM
CAMINHO

rARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

I•• Coaselheiro Mafra, " e 5 - FONE 1.&42
Eatre,a a domia1i.

l-fiJiSó PARTICULAR
DE

DACTILOGRAFIA E TAQUIGRAFIA
PROFA. Lígia dos S. Saraiva
Aviso que transferiu o seu CURSO para fil Rua

Crispim Mito ri
' 61.

Atende aos interessados o qualquer hora, pela
manhã das 8 às 12 horas, e à tarde das

14 às 19 horas.

MATRicULA SEMPRE ABERTA

Casa de Secos e Molhados
Vende se, por motivo de mudança do proprietário,

a ú.riicc casa comercial da localidade de Córrego Grande,
nesta ilha. Vendem-se também uma carreta com uma

parelha de cavalos e respectivos arreios. Tratar, no

local, com Joaquim Mel10eI Alves. V - 6
-------------------------------

Convidamos os srs, Comerciantes a
visitarem, em nossa sobre-loja, a expcsí
cão de

SEDAS, com ricos e modernos padrões,
lÃS, próprias pará vestidos e casacos ,

CASEMIRAS e TECIDOS em geral,
recém-chegados' das melhores fábrica s
do país.

Reiniciará a clínica em

Florianópolis - Palhoça
e Sto. Amaro, em

Agosto de 1945

I Atualmente no Rio de Ja.'Melbourne, Setembro (KAP) neiro em curso d� especiaJi-
_ O Muito Reverendo Daniel, zação sobre MOLESTIAS do

CORAÇÃO e dos VASOS IMannix, Arcebispo de Melhour- ,

I
ne, Austrália, enviou o seguín-

=--------------

te telegrama ao honorável _......._.._'..'= t

John Curtin, Primeiro Ministro
da Austrália: "Falo em nome Quer ve s nr-se com
do povo australiano, que, sem contôrto
distinção de credo, está cheio e elegância?.. de angústia e preocupação pela
tragédia de Varsóvia. Temos

completa confiança na lealda
de do Govêrno da Austrália
para com os Aliados Poloneses.
Ao mesmo tempo, somos, po
rém, sabedores, com grande in- i

II dignação. que, enquanto os

russos se encontram às portas
de Varsóvia, os poloneses têm

que escolher entre a morte às
mãos dos alemães, e ainda a

morte por falta de alimentos,
porque somente uma quanti
dade muito limitada de provi
sões foi arrojada por aviões
americanos e ingleses vindos de
bases muito distantes. Gosta
ríamos de saber que o nosso

Govêmo pediria àqueles que I

podem salvar a Polônia de mais
Idestruição, para a ajudar". O

texto dêste telegrama foi publí-

I
cado pela imprensa australia
na, que tomou atitude decisiva
a favor da Polônia.

15v·6

(British News Service),

A favor de
Varsóvia

REDUZA-A
GORDURA!
Por Um NovoMétodo!
Ao atender as Estréias de Cinema de

Hollywood um médico descobriu um

método seguro e rápido de remover O
excesso de feia gordura. Comece a per
der peso na prtmeira semana e muitos
quilos ao mês. Basta tomar 2 pastHhas
3 vezes por dia. Este novo método, cha
mado Formode. traz nova vitalida
de. saúde e energia como tambem uma

aparencía atraente. ao dissolver a gor
dura. V. não só se sentirá como pare
cerá 10 al105 mais jovem. Não é neces
sarjo razer regime alimentar. nem usar

drogas drasticas ou praticar exercícíos
em excesso. A tua aj udando a nature
za. FOI·1110de. reduz a gordura de
um modo garantido como V. deseja.
PE'ça Fonnode. hoje mesmo, em

qualquor f'arruác!a. A nossa garantia é
fi sua maior proteção.
Di�r. 5. L P. C�ir.a Pestal 37a6 - Rio

Móveis
Comprar, vender ou alugar

só na

I A SERVIDORA I

[a maior organização no

gênero nuta c<lpitalj

Rua João Pinto, 4.
Fone 775.

I) Dr. Guerreiro da
I Fonse�a

MÉDICO

Procure a

ALfAIATARIA
MELLO

II escolhe o aeu fi,qurirto.
Rua Tiradente 24

Avelino T. de
Oliveira

Mecanógrafo, especialista em

consertos (serviços garanti.
das) de

Máquinas de escrever.
de calcular. de costura,

registradoras, etc,
Juntamente com a "Oficina
Electr-o-Rndíc E N A L DA,"

Rua Cons. Mafra, 79

Serviços garantidos!
307.8

José Victor Garcia
guarda-livros diplomadO
encarrega-se de todos os

serviços atinentes à Con
tabilidade em gera].

Rua João Pinto, 5 - térreo
FLORIANÓPOLIS

30 v' -17

Certificado
No trajeto do Tesouro do

Estado (lado do cáis) até o

Caté Nacional (praça Quinze),
perdeu-se um certificado de
reservista extraído no nome de

I
Plácido Domingos dc Sousa.

i Será gratificado quem o entre

I gar nesta redação. Sv 4

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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LIRA T. CLUBE-Dia 19, domingo.--Tradicional Soirée Mignonne,
às 20 horas. Dia 25, sábado, .- Encerramento da campanha

Natal da Fôrça Expedicionária Brasileira ..
'-----

------- • __ o •• _ _ _

O santo do dia
S. Josafá, Bispo e

Mártír
1580 é o ano do nascimento cês

te grande santo e lutador pela
unL'ío dos c'sn,áticoa rU�Il'S com a

Igreja Romana. Os nobres e pie
O BEC() nE MOSCOU -- Ilua Rll/'ellbul'{/ - Romance . Cole-cão doses pais pensavam em fazeI' de

"Os Grandes Somes" - Edilàra Ve('(']1Í .'-- Rio de Janeiro, 11)44 Josafó um neg.ociants. Mas, quan
do corrieçou o movimento uniIl ya Ehrcnbnrg é UJ1l13 figulI':l má- �'ec'(}lllpenlsa - () Pr

é

mio Skdin, de tório en tr:e os ru terios , o jovem re
Xillll<l das le lnas na nova RÚ\SSÍL Qllii1llil1l'ntü:s mil cruzeiros. solveu dedicar-se a obra santa,
Sua obrn I�Wrál'il:l já está ampla-: Por-ém ii :udmit'n'ç':iu que st-u 11',1' Entrou para ordem de S BasílioI halho dcspertar«, IUl'ill-'.e :1 xi ni- crrde deu provas não somente de

IIJatil(l ('0111 que todos os homens li- virtu::!es acabada', ma, aind:l de
vrcs vi r.am lilY:l Ehrr-nburg aban- sua capacidade cientifico, Os cie
cloIllllaT .scu gabi n et e ti e escr-itor 11:1'1'[1 rno t icos esforçaram·se por ganhá,

1 se unir l'eJ'l·'}]h ..«uuente, COInO cor- 10 paro suo causa. Mos. Jo"afá fi-
n"s.p-ordell'te de gucrra, 'aos solda- cou firme. Em 1614 foi nomeadoI dos J'll'<;,,�:; que dc nodurl'amcnte re- ,arquimandrit::1 de Vilna. distin- I

()ti cml ao imvasor l' qi. r !lNI i s Iur- gui n d c se neste posto de tal for
dl' o expulsavam do solo pátr-io. mo que o Arcebispo Rutski propôs
"0 Beco de Mcse ou", (111{' a Ed i- s uo promoção para arcebispo deí ôrn Vccc!-ü do nio (],e .ln n ciao :lC'U- Polozk, Em pouco tempo ganhou

IA CONHECEba dle puhllcar, é um magnlfíco ro- os corações de todos por suo bori-
III'H,I]('e escrito por Ilva Eh,rell,bul'g dade para com os pobres. Traba-

,mtrirto antes d.estu g'llcITa conlru u Jhou sem cessar afim de melhorar t a�'II ação rIBIHl.zi,s,llJo. 1� uma el11']Jolgun(c ohru 09 condições do clero. Sua o ten- IrIP/J.til' arte e nela pôr «e relevo xeux ção era principaimente dirigida!

K
�d,o!.C's exccpc i onu.i.s r!-l' rmuanrista

p.ara ,a. reunião dos se�s pa!ríciosl
O�MNOS?que, com profunda vcr dud e c ines- cíarn

é

t icos com a IgreJa Mae, Osí

r!a, sabe transportar ao hi vro ])PI'- seus sucessos exasperaram os ini ,

sonagons e ambientes sutil t' or,i- rnigos a tal ponto que o assassi
gi'l1rulmen,t,e observados. naram em Vitebsk. no dia 12 de
Aparec e peha prsmebr a YE'7 em novembro de 16í:3.

li.ngua v'l'l"llácnha "O BeC'o de :\10S-'cou", num« tmf\uç'âo correta de Santo do dia 15Alrfred:o FL'l'I'ei,[1a, e sua ed,iciio I I Mconstitui Ll111 ehegamte volume onri- st. Aberto agno,
men

í

e d,i\'L�lga,dl:) rro mundo inteiro queoido por uma capa a côres.] BiSpO e Doutor da
'e. em sua pátnia, em 1942, conquís- : obra notável cio pintor Ramón HCS-j' I·'t-o li , como rnmarroista, a_m�is_�rl!:a_papha, :.._______________ greJa.
,._.,_ - - ........_••••• _ ...... �__",. "'or_ • �_� a ora ororor_ �_ <For_ - -. Muitos 5éculos teve este grande......................................................... do Reino de Deus que esperar pe-

I
lo reconhecimento oficial de sua

santidade, embora C5 seus coevos

já lhe t ivessesrn dado o cognome
de Magno, por causa do seu sa·

ber, cognome merecido tambe"rn I T��fi��������I pela eontidade de sua vida e rcti- lificado por Pio XI, que ;não heeí-

I tou em lhe confer'ir o título de

I Doutor da Igreja. Nasceu Alberto
em Lcuiriçen, no ano de 1193' Es:. ----- -..----..,.--••------ tudando em Pádua. entrou para
a. recem fundada ordem dos Do
minicanos Recomendado por seus

dMes intel'ilctuais e sua santidade.
os superiores mandaram-no para
o. Alemarha onde exercia a fun
çéio de professor, Entre seus alu-

Inos encontramos Tomaz de Aqui.
no que devia mais tarde brilhar
como o sol entre as estrelas que
brilham no firmamento da Igreja.
Alberto foi chamado pela universi
dade de Paris. Aí demonstrou que
não há nem pode haver discrepán
cio entre a fé e a ciência. Os seus
extraor-dinádos conhecimentos das
ciências profanas mereceram-lhe o

qualificativo de "Pai das ciencias
naturais". Alexandre IV nomeou o

bispo de Ratisbona. Governou BUa O PRECEITO DOdiocese mais pelo exemplo de sua

vida do que pelas palavras, a,
quando renunciou ao seu bispado,
foi só para alargar o circulo de
sua atividade, Morreu em 1280.

o proprietário do SALAo RECORD o viso à sua

distinta freguesia que dispõe de manicuras,
poro atender. com prest€za. o toilete de unhas
e penteados, as quais também servem. em horas
marcodos, no prédio do Snlão, ri? 21, no Praça

15 de Novembro - Telefone, !696.

� /'/

----

�.

�/t:,
�& JUAU-;",

11mA .t.444..�..
.tem. eLe bulo-

.e frlIIl.e -vou dá. o- 'f"U'� Presidida e secretariada. respe-
tivamente, pelos acadêmicos José,

p
e ..

d fel i Compraé na CASA MISCE-

êõiiUr.-.SO·dâ.·-·
..

Rãfriíiâ�IIOAR
..

·-l. .,ob.·-l·02···r(-A;.-�N·é.-)i;;s
..

o�b··r--e
...

·a. r-:��::;��:f;'.�;;;�.�6'f!t';,:�1 rOjeçao e. �mes ILANEA
é saber economizar,.

d I t d t ". «CCC»; que esteve tão extraor-' O InstItuto BrasIl-i:!.stados José Paulo Garcia e MartaOS 8 U an es dinàriamente concorrida quanto I Unidos fará realizar hoje, às Salum Garc,'a
.

- tr'oe" de b·orracha sintética d d dI "" anima a. encerran o-se perto as 16,30 e 19,30 horas, para seusnorte�ameriCana pelo latex da 23 horas,
'd 2 _. participam aOS parente. eResultados total obtido nd?s IAmazonia um técnico brasilei- Foram os seguintes os trabalhos assocl� os. sessoes cl.r:e��· pessoas de auas relaçõea o

apuraçôe, retilizadas até o Ia ._' I apresentados e estudados nessa tográfIcas. com a eXlblçao

I
nascimento de Bua filha

Onze:
ro falando a um vesperl�mo 0-

fes,ão: «A fábula na poesia», José de novos filmes, recém·che HELENAI cal declarou que a borracha ar- Tito Silva; «A propósito dum arti- g adas do Rio.l' lugar, Maria de Lourdes tificial substitue, numa propor- go do Padre Du Catillon», Mário Fpolis., 8·11-44,
Silveira, 2.144 ção de 60',0, a borracha legíti� José Caldeira Bastos; cA bandeira CASA MISCELANEA. distri- ..._....--- �--�
2' Ana Rita Ri1chado 1.980 ma. Revelou que, sendo mais d? ,Brasil». João Alfre�o M�d(liro. buidora dos Rádios R. C, A 5 v.-4

. Vieira; «Aspectos da fllosoflo

carol
_ .

.

_3" Sinov& Leal Moura 1 731 barata que a borracha verda- telliana», A. Ribeiro; "Rui Bar- VIctor, Vávulas e DISCOS. -

4' Norma Back 1.137 deira, termina saíndo pelo mes- bosa e a democracia brasileira", Rua C' Mafra, 9
5' Talita Almeida 865 mo preç,o que a outra, devido Hélio V�iga Ma?,alhães} "A guerra I-----·---�-----
6' U'rsuls Beckmann 834 ao seu. tr-aJtamento ser mais e. � lIteratura, Jose Medeiros,' DReT local

.

d' Q t à 1· I Vieira. Tendo seguido em víagem de7· Dilma Damiani 616 dlSpen 10SO. uan O ap lca- Corno de costume o Presidente· -

'

't d E t d.. - ,- , .

b ,·1 .. A' Inspeçao, para o oes e o s a o8' Dulce Dami'mi 50' çao a lndustna, o servá-se que leu e comentou. ainda, a Cronica o diretor da DRCT local, assumiu
9' Maria A, Oliveira 279 a "hevea" legítima é insubsti� d� Semana": do -Boletim do _Se:;- !

aquelas funç3es .0 sr. Fernando
10' Eurídice Luz 208 tuível na fabricação de todos os �IÇ� Interahado de Inf�rmaço"es .. / Pacheco d'Avila. A C!,efia do Tra-

. ., Finalmente, por moçao do DI- fego Telegráfico esta a cargo doOutras seitas., também, to- artigos que reclamam lmper- ret6rio", registrou-se em "Ata" um sr Darcí Linharelil,rim votadas. meabilidade. Depois de fazer a "voto de congratulação" pela rea- I _. _

AVISO - Comunicamos a revelação' de que a borracha lização das el�ições presiden�iai8! Telegramastodos os interessados que será sintética já está sendo consu� nos. E.•�a�o. Umdos, o que motivou·
para a FEB. ,.. entuslasbca e demorada salva dorealizada. no dia 15 do correo- mIda no BraSIl, adIanta que, palmas da allsist�ncia, I A Diretoria Regional dos Cor-

te, impreterivelmente, a última nesta capital, atualm'ente se Hoje, às 20 horas, na "Sola 5" da reias e Telégrafoll avisa oa interes-
'Ptl a- d C ncurso para a fazem experiências com a fa- "Faculdade de Direito" (sede social), sodas de que as a§ências postais. raç O o O

1" "314 ._"

h t 1 áf' d t R ._ ·L t-el .

ã R I h' d E t d . bl'icacão de p'neumáticos com rea lSP;ar:se a, a reUnlao ,oe an� e egr, Icas es a aglao lu es ao
,

I'!IÇ O d�
.

a o a Os s u an
..' -" '

., do.se InscrItos diversos ortldores, autorlzadas a receber os telegra-�8 dura�te O período de 1944 borracha smtetlca, . para blCJ- que dissertarão lIabre palpitantelT mas de Mensagem à «Fôrça Expe. ,1915. Cletas, toma" A .t\tr�IiCl ii b'cmc:a, diçianária 13rcliilolra»,

I Bôdas-de-prata:
Comemora hoje lUa. hAdas d.·-

..

-----------�3-v-.":-1 prata o distinto e benquisto caaal
d. Agostinha Beilke Lima e Fran

DIA cisco Candido de Sousa Lima. pro
curador da Casa Carl.s Hoepcke.Só .e tem varíola uma vez. Essa Ind. e Com. Associamo-no!! àll nú.

a regra geral muito_ ve�dadeira" merosas felicitações qu&... certa
�as, entre ?s �xceçoes e conhe· I mente, o feliz casal receberá porclda a do rel LUIz XV, da França. tão festiva data.
que morreu daquela doença depois
de contraí· la pela terceira vez,

Mesmo tendo certeza de que já Vlajanteu
foi acometido pela variola ou o Com destino a Blumenau eeguiu
alastrim, submeta-se à vacinação ontem pela manhã CD jovem OI-
anti-variólica. SNES, mar de Oliveira,

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

Clube de Cooperacão
I Cultural

•

Que prazer! Ter uma denta
dura resplendente. _ • e uma

bôca fresca e sedutora, usan
do Kolynos! Kolynos tem

uma Triple Ação: limpa, re
fresca e embeleza ..• dando
aos dentes um brilho que
faz realçar a sua aparência.

do

- , "

com IniCIO

para o

USE.O COM CONflANCA
4

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

rvid�s��i-;i
..•....� ....•...

ANIV.(j�USA ItIO�

Decorre hoje o aniversário do ar.

Jaime Huston.

Alolaio

sr,

da

da

da

Laerth Mello e Zoávia
Pereira Mello

participam aos parentes e peso
soas de suas relações o nas

cimento de seu primogênito
CARLOS - ROBERTO

Fpolis .• 11-11-944

do

Nesta dota. faz anos o. nita. Ze
naide Rovere.

A srita Maria de Lurdes Lernos
festeja hoje seu nataHcio_

Faz anos hoje o sr. Mário
Silva, func. da Casa Mayer.

O menino Armando·Luiz TouloiB
de Andrade faz anos hoje,

Decorre nesta data o aniversário
do menor Agenor Cordeiro.

Transcorre hoje o ncitalício
srita, Olindina Pereira.

Faz anoa o jovem
reira.

Ronaldo Fer-

Hoje ocorre o aniversário
srita. Carmen Rila.

Naselmentos e
Na pia batismal receherá o no

me Carlos Robeorto o filhinho do
ar, Laerth Melo, nascido a 11 do
corrente.

Casamentos:
Realiza-se amanhã na rua Ani.

ta Garibaldi. R. 59. à" 17 horali, o

enlace matrimonial do sr, Luiz
Carlos de Medeiros, bancário, fi
lho do sr, Francisco Jacinto de
Medeiros. comerciário, e de d , Al
bertina de Castro Medeiroa. com a

senhorinha Nair Pire. Lima, filha
do sr. Mareolino José de Lima.
tesoureiro de Delegacia Fiscal e d,
Dulcina Pires Lima, São padrinhos
do noivo, no civil, o sr Armando
Faria e aenhorinha Lélia. de
Castro Medeiros. e da noiva, o sr.
Osmar José de Lima e aenhorinha
Usa Cecilia de L.ima, no reliqiollo
(catedral, às 17;'30 hora.: .ao padri
nhos, do noivo, o Ir. Marcolino
José de Lima e senhora, e da noi
va, o sr. Francisco Jacinto de Me
deiros e senhora.

Vida Escolar
Um grupo de magistrandas do

Instituto «Coraçéio de lesús» el
teve ontem em nossa reJação, con'
vidaRdo-nol para assistir à aole
nidade de formatura, que 1'10 dia
l' de dezembro le realizará. Ele.
va-se a 34 o número das alunas
que terminaram o curso. Gratol
pelo convite.

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA
Rua Vitor Meireles, 18

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A aproxima�ão do perlo
tdo mensal é, para as senho
res que não tém boa saúde,
·,um tormento e um pesadelo.
,A' Simples lembrança dos so

Jrimentos que se avizinham
,perturba-lhes a tranquilida·
�e -e as põe em sobresselto,

No lim de um ano, quan
to somarão êsses dias de do

res, roubados aos afazeres e

ás alegrias da vida?
Alaste de si os I)<1ded·

mentos periódicos. A SAUDE (

DA MULHER· regulador, tô
nko, antl-doloroso- é o reme

dio que lhe restituira á tran

QUilidade. Êle tem no nome

I) resumo de suas virtudes:

Na fotografia v azno s o Snr Ch urch ill conversando com

o General Ei se n iiower numa parada do trem especial em
que fizeram i un t o s parte da viagem de in sp eçêo às troo

pas alíadas que tomam parte na libertação da Europa

I __ (Fóto da British News Service). I

'1- Ce==i:::-de Fe.ve'eiro
Romance, Poesi�, Religião, Aviação.

d n·' d Matemática, ,física, Q\1ímica, Gao.

� Elej�.ào a Kôln.d.a os logia, Mineralogia, Engenharia cio

I Y vil, militar e naval, Carp'intario,

I
Estudantes de 1945 �;:s:r7��a��,��cid\:��á:U:����r�:�

tores, Hidráulica, Alvenaria. Agri'
c:ultura, Veterinária, Contabilidade,

Voto na srits.: Dicionário., ate. etc.

I AI.na do p����ei!?!��!!,te-
nha agilidade. Carta, do
próprio punho, para ESCRIl

�__�����������_. fi.W ' TÓRIO, dirigida a esta re

Onde- -alemão é ausíríaco IE��rã-Sê-�"';�:;�
Rio, 14 [E,J - o general Heitor Augusto Borges, comandante da I uma ou duas prateleiras e um

g" R. M., ao chegar ao Rio de Janeiro, declarou à re?�l t<lgem carioca, balcão de 5 metros, maia ou me

I entre outras coisas, que {(não há foco nazista no Paraná ou San ta nos (ou dois que ténham. ao !oo
I Catarina, pelo menos em atividade vist o que todo a!emão passou a do, essa dimensão), Informoçoes
I ser "austríaco". Respeito à rn c c id c d e sulina, o ilustre comandante do nes to rsdação, IOv-8
'5" R. M. disse que «é ela tôda en tus io smo . ccrno deve esperar se da -� " - - _-_ - .-.'\1

mocidade brasileira, tendo, mesmo, dado as rnc io re s provas do seu Pro"ura se
uma casa par a

civismo democrático», li.
- alugar, de pre-

.....,._�� ••__,.__..-.._�_..... ferência no centro da cidade.
'l'HE LONDO:\ &. LA:HiASHlUE INSUKA.sCIí

I
Para casal sem filhos, Irifor-

SEGUROS
THE LO�DON ASSURANCE

I
m s çõe s nesta Redação, B J MS. !

COMP��=��H�:�GEU���U'���U::!���� SOL"
---"-"-.�"�4-_"''''''''''•••''''••''''.-! � _�,;..:!.

DESPERTE •. BILIS .

DO SEU FIGaDO

Á SÁUDE DA MULHER
� _.' :_ ! �-

'

,:;.:- � � '�,,' -

,
.

}

"

..... '

I ,

FILHA' MAE I AVO I
-

Representante: L. ALMEIDA
Rua Vida! Ramos. 1..

CARTAZES, DO DIA

f Sallara da Cam. DlsPDslD Plr....

Seu Hgado deve produzir diariamm.
um litro de bílis. Se a bílis não corre li

vrcmcnre, os alimentos não são digerides
e apodrecem. Os gases incharrl o estôrne
�o. Sobrevém a prisão de ventre. Vocf

seu tc-se abatido e comoque en venenade,
Tudo é amargo c a vida é UI11 martírie.
Uma simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, a, Pílulas Carter liÍe
extraordinariamente eficazes. Fazem COl'

rcr esse litro de bilis e você sente-se di..

posto para tudo. São suaves e, contudo,
especi"lrnente indicadas para fazer � bilil
correr livremente. Peça as Pílulas Carrer,
Não aceite outro produto.Preço: Cr. S 3;oa.

To,das devem usar a

[ltJlt'1SI43NiI,D
(OU REGU LADOR

A MULHER
VIEIRA;

EVITARÁ DORES
Alivia as Cólicas Uterinas

Emprvga-se com vantagem pa
ra com nater as irregularidades
das Iunções periódicas das se

lJbCfUS. E calmante e regulador
deSS8>'! f}Joções.
FLTJX!l·'-iEDATINA, pela sun

comprovaria eficácia, é muito re

certada. Deve ser usada com

conflnn ('1'1.
FLUXO·SEDATINA encontra St'

� e_lD__t_(_'d_U__p_a__rt_e_.__• �.. , ___

3a.feiraHOJE 110lt

,4IVROS.,

'�"\i:"
.Ór .:

.

.

.

'"'"

'. .... .

..
'

·�'O)t. [\0'8 A •

IlUÂDEOl)ORO,33
'Floiliot1oPOLlS

NOVOS e
USAOO'S

COMPRA e

VENDE

JOSE' MIGUEL
Avisa a seus fregueses, omig-os e o público. em

geral. que mudou seu estabelecimento da rua

para a mesma rua,

CIHE

•

Idir.lrna. por
tuguê., espa
nhol. lrancê.,
inglês, etc.

do CINE ROXY)

10 v .Ó» 2

A's 7,30 horas:
E o sucesso continua apresent s ndo o melhor filme da
do Patin», com Sonja Henie. Cesar Romero e Carole

Flôr de inverno
D. 1. P. JORNAL (4x6)

LAMPADA DE ALADIN (desenho colorido)
FOX AIRPLAN NEWS (Atualidades)

Preços Cr$ 4,00, 3,00 e 1,00 <Lmp. 14 anos»:

«Rainha
Landis

Procura se
uma casa para

..

alugar, de pre
fer ência no centro. Até 400
cruzeiros.
redação,

Informacões nesta

lO v.-4

I CIHE «IMPERIAL)
A's 7,30 horas

Ultima exibição o o eletrizante filme:

O pequeno refugiado

... � .. .._- -_,. -.:-__.........� J'*.ww.....

Vende se
um caminhão

- Chevrolet
.

tipo 1941,
em perfeito estado. Ver e tra

tar na rua SecundinCI> Peixoto

50, no Estreito, com LaJáu.
Sv 4

..__.--- - -.._-.',..- --

I Dr. Laudelioo Soloo Gallotti
ADVOGADO

Rua João Pinto, 18 - (sobrado), Sala 1.

com Roddy Mac Dcwell e Jane Da rweu

INCONFIDENCIA ]ORNAL (n. 6) (Nacional)
Preço: único 2 f,O· Irnp. 14 a nos

VENDE-SE ��tr������� e��
trada para S. José. antes do

morro do Geraldo, com 22 rne

tros de frente. Trata-se com o

dr. Fulvio Aducci, rua Felipe
Schmidt 34. 6 v. 6
...-...---......... -_.........---�----..-.:-.-_,.

Alugam-se �:t::t�;;:
. Janela de

frente. entr-o.dc independente. óti
ma instalação sanitária, Ru� Vic
tor Meirelles, 42, H>v·9

.

Miíqüíõã'
.

fiê"'Cô"stôrâ
Vende-se uma, de pé, nova,

por Cr$ 1.700,00. Ver e tratar

com Plácido Mafra, na rua

Felipe Schmidt, 34, 5, v ,·1

Quem sonegar lnformaciea • ...
laLlstica Militar, trabalha em pról
;te pais inimigo. E, neaae

.

c..o,
u,ra Julgado, militarment., eo••

niml.o do Bnaf.l (D. B. 11.).

sempre em seu coração:

SOBERBA
"',

.s�'õÃ���RCtAt
: ESPECIALIDADE

I
I
AGUARDEM,

Tim
na S3.· ftira, Do lo r es Co s telo , Joseph Cct ten e

H)lt. no grande tilme €j_ue ficará pare!'

o sabão

I'VIRGEM ESPECIALIDADE'I
C i :\, \\7' ErrZ.EL 11\ D U�'r H I A 1.-J () I N Y n. L. I,: (Mar\:o re�p�1

�

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



INDICADOR

-

DR. S'ETTE GUSMÃO

-�---

DR. MARIO

o ESTADO-Terca.'e'ra. 14 ele Novembro ele 1944 s

Estocolmo, (Via aérea)
Os postos salva-vidras ah longo
das costas suécas nunca tive
ram tanto trabalho como em

1943. Durante o citado ano, fo-
ram salvas 150 pessoas, en

quanto que o número de mari

nheiros, de navios encalhados
na costa suéoa, que pereceram,
foi pouco menos de 50. O nú
mero de salvamentos, em 1943,
é o maior até agora registrado.
Em 1942 só se puderam salvar
20 pessoas, enquanto que mor

reram 90. Em 1';)39, salvaram
se 100 maréuheiros e perece
ram 10. Como se pode ver, as

estatísticas mostram grandes
variações nos diversos anos .

Em um relatório, consigna-se

I' que no período de 80 anos, de
186:3 a 1943, naufragaram

! 3.031 navios ma costa suéca,
dos quais 9'J.7 na casota ocíden
tal e o resto no Báltico. Nos
últimos anos, teve lugar uma

rápida expansão da orgamza-
Çã9 suéea de salvamento. fun
dada há quasi 100 anos. Atual

Hospital mente, está a cargo da Admí- I

Inistração Suéca de Pratic L ·1
. gem e da Associação Salva-vi-!1.444 Jas conjuntamente; esta últí- 'w.,.,.,._ � _- __-_ -_._ __.._ _.__ _

_ -.:-_ ....

ma � um organismo completa
mente voluntário. A Adrulnís
tração de Praticagem tem I

atualmente à seu cargo 16 pos-!
tos B a Assocíação Salva-vt
das 21. Durante êste ano os

postos desta última aumenta
rão vara 24, já que se estão es-

.abel ecendo três 1l10VOS postos.
\. maioria dos postos da Asso
-iaçâo, ou sejam, 16, estão
equtpados com barcos salva
vidas patrulheiros, de grande
amanho. Em geral, êsses bar
cos têm equipamento moder-
no, com rádio-telefone e ou

t1'OS aparelhos. Os postos es

.ão providos, além disso, de
aparelhos lança-foguetes. Dos
postos de propriedade do Es
tado, seis POSS'Qm barcos sal
va-vidas à mo'tor.

MÉDICO

WENDHAUSEN

DR. ARAÚJO
OLHOS, OUVIDOS, NARIZ, GARGANTA

IOrganização
-_oO---'R---.-M-A-D-E-I-R-A-N-E-V-E-S--�' salva-vidas

Médico e�Pf�iali,ta em DOENÇAS DOS OLHOS
CurtlO ,'Íe A1,>êrfe!eoamem.o e Longa Prétka no Rio de JaneJro

t)OlUIU 1:1'.&1!I - "elA mallhA: diariamente du 10,300..121'\6, à tarde ezceptc aDi
..b.doe, da•. ".SO .. 18 bor.. - CONSULTÓRIO: Rua Joio Ptato .. 1, .obrado _

1'011'" 1.481 - IteooId�l1cl.: Raa PrNldeate Co.tlAho, ,..

CI1EFE DOS SERVIÇOS DE TISIOLOGTA DO ('Jj;)'.:'TRO DE SAúDE E DO
HOSPITAL "NF.n�u nAlI�OS".

curso elE' Qpel'f'ei,:o�mento no Hospital SáCJ í:Ui:.: Gonzaga, de S110 Paulo - Ex-esta
"i'Íl'io d<l ln st it u t o "Clelrlente Ferr-e ira", de S50 Paulo - Ex-médieo interno do
o' Sanatório de Santos, em Campos do Jordão.

CJt�Jc.\ GERAL - DMGNúS'l'WO PRJ,COCE j., '1�I{A'J'A�IRNTO 1<1Sl'F;CIAUZADOJ.
nAS DOENÇAS DO I\PAR1;:LHO n"JSPJRATólUO.

CO�SULTAS: Diflriamente, dDS :'l às 6 horas. CO;\lSULTófUO: Rua Vitor Meireles 18.
, ,

ruiJS1Df:NCIA: Rua Esteves .TLlnior, 135 - Tel. 742.
'

I Illploflla<1o pela Facul<iade Nac. de Me<11clna da Uníverstdade do Brasíl)

Ilx.tnterno 110 �TTlço de Cltnlca Médlca do Professor Osvaldo Ol1Tetra. médíco do
Departamento de Saúdt!

,:t..I�1C1\ 1I1110JCA - lilolMt.lu lDter.us de adnltOtl e crtançaa. CONSULTóRIO

• IUIll!lIIlIltNCI;\: I�ua ""Ilpa NclUJlldt 11. 38 - Tal. 812. CONSUI,T.AS - Du 111 la 111.

fI;.peclaIi8t•• assiste-nte do Professor Sanson do Rio de lanelre.

coNStiLTAS: Pela manhã, das 10 às 12 - À tarde, daa ... I.
Ruo Vitor Meireles, 24. F >ne 1447

pu.

DR. ARMANDO VALÉruO DE ASSIS
Servl(o. de Clínica Infantil da Assistência M·unicipal •

de Caridade

c:o, SU 1���Jf�ll!'1�!�'\I�td��!.A!t��loEs.A!?��!2�. fone

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 15 horas
I�K'ilDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fune 783

CLlNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NAIUZ - GARGANTA

DR. BIASE FARACO
Mé<l'ico - chefe do Serviço de SifiHs do Centro de Sàúde

DOENCAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
AMBOS ·OS.SEXOS - RAIOS INFRA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETAS

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

(AUSENTE)
DR. SAVAS LACERDA

ClínIca médíco-ctrúrgtca de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta,
Djplvma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
cnNSULTOHIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259
IÜ�SIDBNCIA ;- Conselheiro Mafra, 77.

DR. ROLDÃO CONSONI
I
CIRtrK(;1-A GERAL _ AI,TA CIRURG�� - "'OMl:�TI�� DE SJ;)NHORAS - PARTOS

f'oflllarlo pela Facuddade de Medli!ma _da.Unívei sídade de .São Paulo, onde fol

!llUl��nte por vilioi' anos d_o Ser:viço CL!'urgl(:o do Prof. Aüpio Correia Neto.
.-

eJruJ'gia do ��mago e VI<iS biJiares. íntestínos delga<;lo e grosso, ttróíde, ríns.
--"stala' bex''''a utero ovârãos e trompas. vertcocete, hídroeele, varizes. e hérnía,
.. v , ,.." "CONSULTAS: .

dia 2 U :; horas. à Rua }<�eHve Schmidt.. 2<1 (altos na Casa Para íso) . Te!. 1.598.
RESID�NCIA; !tua Esteves Júnior, 179; Tel. M764

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
IBlRAMA (HAMóNIA) - Santa Catarina

Dr. LAURO BAURAINSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

'OnUdo pela UD1nraldade de Gil�bra

Com priUca noe hospitais europeus
ClIn1ca #16dlca em ceral., pediatria. 4()(!Il·

... cio aJ-tema ne.rTOIO. aparelho genlto
urttli.rlo do homem e da mulhe1'

,-*t.. 1'6(10100: DR.. f'AUW TAVABIlf!
Ú!II'ao (1e R.ad1ologl. Clm!oa com o dr.

lI1110el de Abreu ea.apanarl0 (sao Pau-

100). I!}ape-clall.zado em Higiene e salld�
PIlbU... pêla Unlyereldade do R1c> de Ja

neiro. -'- GAblnete de fl.alo X - Elect!'()o
. IIlràI..tla cllnlca - Ketaboltmlo ba

- Bandagem Duodenal - Gabinete

fIIlot.e-rap1. - Labol'atórlo de m1Cl'Ol
"

• s.nàll.8e cllnlca. - Rue rernando

.• !!,Iebado. 8. lI'on. 1.1911. - l'lm1anópolt..

DR. REMIGIO
CLtNlCA ltUDICA

.oINtLU Internu. -de Senhoru e Crt-.

111911 em Geral. CONSULTORlO: Rua

',UJ)tt Sr..bmldt - Edinclo. LnEl1a NetO.
rvn. .1193, t la 12 • 14 ... 17 horas. R.J)..

.mtNCIA: , Largo Benjamin
Conatnnte. 3

Dr. Newton d'Avila
Op.r.açae. -- Vias Urinarias'· Doeno
PQI dos inte.tino8, réto e anWl

" HemOrroidas. 'TratQrr\�nto da
colite umehiána.

FilioteropiC1 -. Infra·vérmelho.
Con.ult: Vitor Meirel_. 28.

Atende diariamente ã. 11,30 hs. e,
à torda. dca 16 h•. em dinnte
Raid: Vidal Remq., 66.

Fone 1067.

DR, ANTONIO MONIZ
DE ARAGAO
• Ortope41.. vu.tea I 0lnrPW

,.... r...w- • 4_8(188 de .....or••.

,I$ULTÓRIO: R. Jo(1.o Pinto 7DiCÍ'
11:,
." is.. li la 17 11'01' · RIlSIDa.N·

,_:�t.. 6l\1m. H, 1J1.

lJlapeclallata em Doençu de Senbo
ru - Vias Urlmat'las.

Curso de especialização de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Pr(!)fessor Moraes de Barros, da Fa

culdade de Medicina de Sll.o Paulo.

Tratamento especializado, médico e

Cil'lírgico, das afe('ções do aparêlho
genilái feminino (Utero, ovfITlos,

trómpas, etc.).
Cura radical d.as tn!lamaçOea doa

anexos (OvarIas, trompas), sem ope

ração). Tratamento de todos os dis

túrbios da menstruaçAo e da IlIIterlJl

dade.
Tratamento moderno da blenorra

Kla 8j,(Ulta e erôntca, em ambos os

sexos. por processos mooe1"nos sob

cont.rOle endoscóplco -- Uretroscopl.
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
_ INFRA-VERMELHO

CONS!JLTAS: - Das 10,30 lu 12

horas e das 2 às II.

Consultórlo - Rua Tlradentea H·

Fone: 1.663.

As anedotas e pIadas aparen
temente Ingênuas slo grande, Iarmas de desagrf)gaçio mane
Jada" peja "quInta-coluna".

fio�o1-
• •

QuallJarl!;...

Realdh1cla
(Sobrado).

Rua Tlradeq)tN 7

,,��\.,
REnnEB

� �

SE PNtVIDErtTE E ftOtlO!1/CO, E/f·
,

(Ol1tflOAIfDO, JA, PAPA FESTEJAR

A5 (JI<AItDES IJATAS, 05 AFAt1ADO/j

AnT/6iJs REnnER·· Pdd���g�Q�(��O, 23
...... BaiXOS do Cme J/o"y

COMPANHIA iiiALIANÇA DA RAlA" ICift'as do ba lunoo de 194;1:

Fundada em 1870 - Séde: B A I A
INCENDIOS E 'J'RANSPOn'rES

Capital e reservas . .

Responsabilidades _
.

Receita . .

Ativo . .

crs
o-s
Cr$.
c-s
crs
c-s

74.617.035,30
5.l}78.401.755,O i'

84.1116.216,9;)
129.920.006,!Jo
86.629,898,90

70.736.401 .:lOG,20

DR. AURiUO ROTOLO
Médico -- Ciruliio - Parteiro

IAIOS X
Moderna e possante instaJação

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculosf
pulmonar, úlceras gástricas e duo·
denai!l, câncer do estõmago, afe
cóes das vias biliares, rins, etc.

�plica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamentos moder-

ll,os e efie!lzes desta molestia
Completo. gabinete de Eletricidade
médica: Ondas curtas e ultra-cur
tas, Raios Infra-Vermelhos e Raies
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, li

e8quina Felipe Schmidt
O... ti 12 b,rs., e d811 14 .. 17 br.

r.ltfooe U7.

Sinist.ros pagos nos últimos 10 anos ' , .

Responsabtüdades . ............•...

DIRETORES: - Dr. ParnfÚo d'Ultra Freire de earnlho, Dr. Franci�
de SEI e Aníaío Maw.>Orra.

Agências e sub-agências em todo o território nacional. - SUCU1'M1 no

Uruguãl. Reguladores de aTarlaa na. pr1nclpa.l.a cidade. da 4.m6r1ca, Europa
• Ã.i'rlc&.

AGENTE EM 1"LORIANóPOLIS
C AMP o s L O B O & C I A. - Rua Felipe Scbmldt, 11. 3.
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA"
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME-

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

F'ARMACIA ESPERANÇA
do Farmaeêatíeo NILO LA tIS
HoJe • aD14llhA ..,..6 a ._ prelertda

-...... •..clo.ata e lIIItr�eIr.. - HomeopaClu - Perlaaartae _
ArtlcCMI Ce borracba.

Q.r... t..... _

,

•

aDro I I� fi o � �r�
•

Eod. telegre «Bandiral» -- Rua Trajano� 23 -- Florianópolis
A serviço da indústria e do comércio do Brasil

Rio de Janeiro
SUCURSAIS:

ESTADO DE SÃO PAULO o•• (apitai o •• Rua 15 de Novembro, 239.
Urbanas: Santo Amaro. Santo André. Paula Sousa, Sant'Ana, Lapa e Moóca.

Interior: Ourinhos.
instalação: - Agências Urbanas: Penha e Ipiranga. Interior: Santos

Matriz:

Agências

Em

Interior:
ESTADO DE MINAS: Belo Horizonte e Varginha.

Agências: Oliveira, Caeté, Elói Mendes. Andrelândia, Carmo do
Divin6polis, Santo Antônio do Amparú, Lavras e Juiz de Fóra.

Em instalação: Governador Valadares.

Rio Claro,

I

Em instalação:

ETADO DA BAHIA: Salvador.
Agência Urbana n. 1 (Salvador)
Interior: Ilheos, ltabuna e Jequié.

ETADO DO RIO DE JANEIRO:
Volta Redonda, Resende e VassourasBarra do Pirai, Barra Mansa,

ESTADO DO EsplRITO SANTO:
Agências de Itapemirim e Colatina.Em instalação: Sucursal de Vitória,

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL:
instalação: Sucursal de Porto Alegre.

Abona as melhores taxas para Depósitos, Descontos, Cobranças e Passes,
Correspondentes em tôdas as praças do Pais,

Em

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Casa Natal
--

P.�-�(CASA NATAL», rua Felipe Schmidt, 20, acaba de

receber Fo!mldevel sortlmento de sedu, a preços excepcio

nsrs, a p artir de (r$ 8,50, Aproveitem, para a s próximas
festa, de fim de ano I

-

A azia, dores, eructações e malestar, após 8S refeições,
indicam hiperacidez estomacal. Com 8 frequência desse

desconforto, criames até urna prevenção ao natural prazer
da alimentação, e é assolada nossa alegria e vivacidade de

espirita, Com Magnésia Bisurada, que é uma composição
alcalina de eficácia comprovada em todo mundo, consegue
se fácil e rapidamente neutralizar a hiperacidez estomacal.

" "

J. COSTA MlELLMANN
(Engenheiro Civil)

Escritório Técnico de Construção
Projetes, Orçamentos, Admtnístrccôo

'Rua Esteves Junior, 168. - Fone 733

FLORIANÓPOLIS

FRACOS.
ANtMlCOS

TOMEM

Vinho Cregsotada
"SILVEIRA"

Gnnd. Tónico

NUNCr:I EXISTIU IGUJ:iL

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC,

Nova Iorque -- (Inter-Ame
rícana) - Os problemas da
borracha oriundos da "produ
ção, fabrico e uso" dos tipos
naturais, sintéticos e reclama
dos serão estudados por um

grupo de elernemfos oficiosos
composto de" representantes
dos Estados. Unidos, Inglater-
1":1 e Holanda. anunciou o De
partamento c1é Estado. Não foi
anunciado anele serão realiza
das as conversações.

I' -;-Ccimpraé na CÃ-S-A-·-M-IS-E
LA�"EA é saber economisar.,

---------- ---------_ ... _ ... "_ .._--

ROXY Hoje. 3" feira, às
20 horas

Novo espetáculo pela Cio de comé
dias e variedades "Telmo Faria"
com a sensacional peça em três
atos: «O HOMEM QUE O MUNDO

ESQUEC�U·
Ação: Ca!itro • Joviani • Alpes I

Atualidade, IFinalizará o espetáculo com um

.ensocional «Shaw».
'IP,eso 'ir.ico Cr$ 4,00

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


