
i�1
1

# I,
).

I

'f'
,

I

'I�
/'

\
'

)
)

WASHi)ITON) (VIA AÉREA) ...... ANUNCIA-SE QUE FÔRÇAS NO�T�-AM'�FU
CANA�BRITÂNICAS E RUSS��S PARTICIPARÃO DA LIBERTAÇAQ· DA AUS
TRIA. �GUNDO ALTAS PERSONALIDADES NORTE-AMERICANAS, A "BATA.
LHA D,AUSTRIA" SERA UM l\llOTIVO DE MAIS INTIMO CO NTACTO MILI-

TAR ENTRE AS TRÊS GRANDES POTENCIAS.

No inferno de Budapeste
LONUlms, :i (Por Richard Kasslsohke ] -- Dois grandes

ExéYC'itOR soviéticos avançam paralelamente na díreção da
Á ust ria, apenas a 80 quilômetros de distância, deixando para
trás a batalha de Budapest, onrle 08 alemães já admítsram que
a sua fa,náUea resístência só tem por fim retardar o mais }>08-
.sível a queda da capital. "No íuterno de Budapest", milhares
(:' milhares ele alemães e húngaros eucont.ram a morte apenas
com um objeti VO, conforme declarou o próprio comentarista
tní llt ar da UNB, coronel vou Olbarg : "Jnfldugtr ao inímtgo o

maio)' número de perdas é trustar os seus desejos de eompletar
rapidamente a couquíeta da capit al húugara ".
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Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES
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O .Ja·�'O arrasado pelo ar 01",., iOemBbraHniXC·aOdOr
xrosoou, ;� (C, P,) - Budapeste transtormou-se num vas-

ia necrot.ério com milhares de cadáveres em decomposição e

tràgtcamente, ilumínada pelos ediffcios em chamas e pelas ex-

I 8.\IPAN (De Ph íl ip Reed, do llltena(',jollal News SNvi-1 _

plosôes dos depósitos de munições, É êsse o quadro que pintam

ce ) _ O al)l.llte Chester Nimirz declarou (lUC) no U110 (;0]'-. Rio, 2 (A N,) _ O Itamara- os últiruos despachos ela capital húngara. Enquanto a infanta

rente tinha itençâo de se apoderar de bases in i migas "para ti distribuiu a seguinte nota ria russa coutin na na sua penosa tarefa de limpar as casas, <1(>,

bombardear Japão com uma intensidade comparavel aos pela AN: "Em telegrama, o qua.rto em quarto e de pavimento em pavimento, à sua frente.

bombmcleios Alemanha", L\O SP]O interrogado SI' acreditava consulado do Brasil em Gene- OH mortítoros canhões-foguetes 1'l1SS0S derrubaram edifícios in-
-

Imí I b
'

It t· teiros, que ruem, soterrando seus defensores nazistas,
que ° .Japãodel'ia SAI' derrotado sem uma i nvasâo, o a n11-1 ra comunicou ao amara uI

)'ante Nírnit.sse que não havia dúvida de que turia que ser .o falecimento, alí acorrido, no-

T t d ft 8 ,ocupado pare ganhar a paz, "mas não spi oxat ameute até ije, do senbor embaixador Raul {( Dine seu presen e e no- om» •
que ponto s'rá que ocupá-lo para ganhar a paz, Não t'l'ein, Ido Rio Branco, último filho

todavia, (juejaponeses sejam capazes ele combater :ité o fim",lvarão do chanceler José da ::v[OSCOU, :� (U, P,) - A luta em Budap-este concentra-se

Atirmou o al'ante Nímit.» que o Japão está usando f) que reH-· Silva Paranhos, barão do Rio agora, pi-inéipalmente nos velhos ediffcios construidos à seme

ta de sua frcem tôrlas as oportunidades em quo julga que po- Branco, Logo após ter recebi- Iha nça ele tortíus e cujos muros grossos chegam a suportar
de levar vaxens. Citou uma l'e(··il1Je operação japonesa. ('0- do essa notícia, o embaixador, granadas de calibre médio. O máu tempo impede também que
mo exemplr.izendo que "fizeram poucos danos (' sofreram Pedro Leão Veloto-, ministro �lo h aviação venha em auxilio dos atacantes. A liquidação dêsses

pesadas bai:". Estado das Relacões Exterio- edifícios é por isso deixada aos sapadores russos. Enquanto al-
,

I
res baixou uma ordem comu- gUllS se aproximam visivelmente para atrair o fogo alemão,

Gmrl·ng espera a VI·tnr���em 1A5 nicando ao Itamarati o infaus- outros esgueiram-se até junto das muralhas, para colocar as

Ui .

'

u Itra1 '1!0 aconteci�e,?to e tel�grafOl�! eal'g,as de dina�ite. Algnns,��1l1bél11 .:a.nçam suas ,cargas de ex-

NO\'" 1lQl'T.' '3 (U P) __ \ 1'''(1'0 '" Ber'l iru di: que
a no�sa Legacáo em,B�)_na, de IploS1VO'; pelas janelas, aos gritos i]'e 'Tome seu presenta de ano

r� �.: "", ": J." ". '" i (t,- '.':
" , terminando que' D ministro Rn-' li

..

��l di�cur�O[{J;l'ing l:red,:S,:e, llllU. �.S:�,,,�l�O t,e,�:\. :'om.on:��l�to?:� bens de Melo se associe a tô-I
om ,

,:,Janc1l�sos 111 L� :\lpm,�l1h�a ,e l�n(: �<::'.� ::-01;;'( hl�l,d<: a v Jt��lla das as homenagens que forem,O ' Pedro 1 E W-14,e a paz que sejamos ue lodo nosso coraçao , DIsse que. no prestadas à memória do díplo-] rei m I .Z
auo cOl'l'entmtal'emos na c1e.fesol ao ataque corno verdadeiros mata brasileiro O titular do . ,

_ Paris, 2 (U. P,) - O comu-

alemães. A �tade do Fuehrer é a in�pÍ1'[l��O para aqueles (}l:,e Exterior mand�u aind� depo-
LOJl.dn's, _'2 ,il;, P,) - o ['eJ Pedl'o nicado do Supremo Q, G, Alia-

combatem llJ'ente de lYatalha para toda bltrn qUE' traballla sitar sobre o féretro duas co-
da Jllgneslla\'J[l\ pro\'u\'e1Jl1:�nLl' se-, do diz que ° inimigo lançou

Continuauddisse: "Sabemos o ((·ue deyemos eSj)p.r!n dI' lIOSS'JS roas _ um em nome do senhor flllr:l o 10x('lllplo riu rei hCllrg(' dn uma série de contra-ataques
il:imi?os, seaquejarmof', Nesse (,:O'uSO, a sort� da. A lema], ha sp- presidente da República e ou-

(;ri'cia, l'�l,ah�h�ce;ndo ullla. r('g(o�,d�\
I

n::s florestas, ao sul de Bannes
na aluda 1)11' quP a dos l!Jstados que, conhan tlO em vagas tra em nome do ministro do

l'Jll SlO�1 p:llS a1(' ([!lI' () p�, ° d('( 1{i.1 teIm, mas so num deles con�

promessa,s, puseram as armas prema1tul'amente, e- covarde- Exterior do Brasil",
() gO\ ('rno 111I(, lhe ('ullH'lll. Iseguiu ligeiro avanço. Por ou-

mente atraiaram a EUI'()pa. Se os eXPTcitos al,iados entnl;s- - . -_ I --- .

_ tl'O lado, a rádio de Luxembur-
&1'111 na AI 6l.uh a, como conquistadores, o nosso povo cairia LOJA DAS CASEMIRAS

D I P
.

I go afirma que fôrças norte-
alU11l abismoolToso de desespêro, sangue e lágrimas. O mais '''8.riado sortimento r. lIrtur erelra americanas penetraram em

Ruinas e chamas em Budapeste I��i�as��r�:s:�f�:.trado�: e Oliveira I
Wiltz.

-

I. j\IOSCC!3 CF, P,) _, .Milhares de ('allhões e aviões sOVié-1 ;ns.
Mafra. 8-A CHD�;:,,�·a:!":'i!�;.!!o, LAC��r:' .:;e<C!�:o:�;,:E

• ,'o S "% Grandes LaboratorlO de Anahse.

II
-

rl(OOS llUCla.1ll O al'Tasamento dt' BUc1ape

..

st, l1uma luta

sem.\
J

, .

clínicas,
. li questao dequaliel. I \\', 'I' �i 0; (l' 1>·1 1,'1,'

ConsultorlO; rua Fehpe Sch·
MOSCC � (U, P_) .. - A metade da ealJÍtal hÚllg'al'êl ainda

<iS ,1JlJ", un" '

", -:- .s a llO- midt, 21 [altos da Casa Pc- V 1·1'" ,

' ',anllon't(� cm toco a proxIIna l'CU- 'J d 1030' 12 d

I
{( ar I OSnem poder d. nazlsta.s, es'ta f5enclo sl.lbmetlc1a a dp.lllolitlor hom-) ._ "

ralaO, as
"

a. e a.

'� d' N. b· ,.. , ,
lllao dl' HOOSc\·C'11. Uhu,rclull (' Sla- 15 ali 18 h.. Hollywood 2 (U P) TerI�ar elO, a, se sa e fl l'8l:>penO dos llulha;re,s rt,e ('lVlS ((U(� ha- J' li·. 'I t- I. t Re.l'deAncl·a' rua VI'SC de Ouro " ,-

-

" _.
, Ino ",-uem .agl,Oll :J (Ju'es, ao (es a

.,

n' d f' .' 'd'
" .

botam a pa, fia <',ldade sob contl'Olp a.1emao.
' '

Preto, 64.

I
:llna as as ellas

JU.
ICIarlaS

. n'7. foi (\ scnador JJorte-�:imel'i{_'ano Fone; 769 (manual J de Ano-Bom, o advogado de

II A

I d H 'II
'

W h ht
F\(lJ'('kll"-o cftopo;s dI' lIJlJI'I "isita que Chaplin deverá apresentar ho-

Rpe O e J er a « e rmac )} 1'('7. a,) pl'esidl�llt!' HIl()sr\,�olt, Disse'

O
je suas razões finais ao juri.

I () jlnrl:llIH'nla)' <llllo r, ('11('1r ,la na., ano de 45 Hoje, mesmo, ainda a defesa
NOL\. mQeEJ, � (O, P,) - .. - .\ "BBC', l':1.ptOll U;'!.,.:l. infol'- ç-ão lhe (,IlJll'iJ'llJIIIl, (llll'<!n[l: a r>a-

.

' de Joan Barry deverá tam-
"lação da nUE' Netwol'k" segllnrlo a qual TIitlpi' (la,-iou um! ]esll'lI. n j)l'u!JalJililbdr ric' 11u\'O (OJl. P,:tl'is, a (1',1», :' "0 m,lO di;' ',1;', Ibém oferecer sua réplica, de
111'amático (,elo às trojJas alemãf:; nas Yesperas da oi'ellsl"a do I (,[)lltro cios "11'(�s gI'RI1!lPs"_ plll'a sern () ano da :"I�ü1::a, () J�HI1S .:r]OJ'1°-lrnOdo que amanhã o juiz po
�.ll'al'e['hal VI Rlllldstedt e111 que dizia: "l{esolvi lançar tôdas brellO, SÚ Ilii(l adlal1llllll o l)1°esitlC'lllp �o :1l10 da IJ.lstO,t:w! - dlss(' ('111 1l11:t derá instruir os jurados sô
áS :n�n h�s irqaR. r1ispOllíYE�is à ofensiva afilll. clp COllse.guir a

I
() local C' li <laIa (,:\'3,ta l'llJ que SI' \'('- 1lf(�li.sag('lll as lo!'çns al'marlas o g('- bre os pontos da lei, entregan-

Jlpc.lsao j Illhla guerra, Se a \oVehrll1ac.:ht não puder obter a vi- rifi!'aria (\ CI1C[)nll'O, I1cTnJ IJ.e Gaulle, OUllem Jllola llJa- do-lhes em seguida o caso, O
tôria, estia lênsagem deverá 8t)1' ('onside,rada como a última do ------. ---- lllt:1, () elide do g�,,'f'rn� !'rnnn\s l'�- próprio Carlitos não estará
Fnrehrpr aO;l'allde Alemão", Adiamentos <'('IJPl] I) ;OI'PO (hplolllatteo :I(,I'('dl- presente, pois acha-se hospi-
--� ----... -- -, --,--,------- tndo 11,1 h'ançn l' os repJ'l'sE'�,L�Q1ltt�s talizado, com uma perna fe-

\ r J'
das fÔI'�'as m'JIlfldns, em lrarlH:JOl1nl I'ida, quando no sábado a' nOl'-\ !.I'S 11I1g[c;n, :$ (I .1>0) ,.- .\ I]nião -

1 Cl'rllllOI)W, que. 1l.ÜO sr.' oh.ser,v:l'\'U te e'le tentou abr'l'r a ponta-pe's)ull·Alllericana adiou ii rcuniüo do
Sé�U ('o)1sc·llJo dil'ell\'(I para U dir. J1

desde <IUl' os JlOllleQ1S d(' VJrlu ('11>' a porta da sua própria casa' e
. , lrpgaralll lra1llositól'iarrnentl' <1 FI'an-, a madeira da porta er'a mUl�to(Ie ,,,mei ro, A IlH'did:i \'isa dai' IJIOH- Çii HOS alHOS de B('J'li1l1, dura ...

A Viana

-

de Rena'o
Tomando em conside·
ração o festival de

hoje, em benefício da
Sociedade de Assis·
tência aos Filhos dos

zu maio!' <lOS g'O\'C'I'flIlS HI11P1'kanu5
para qlle nl)i\'iplll SII,lS rl'sposta.'S Ú
chancef,lJ'i!l <!rg'l'lJ,lil1l1, Enl LlYndI'e,."
n galrinell' 'TJolol1�s tamhém adiu.tl RITl /IIf bOJ·e. a's· 20.�O horaspar;] :llll<lnhii :I rellniüo quI' deveria , J
realizar fJn)L>. ES'!iPI'U'SP, cOIIl�uIl,), "Avant.premiêre" de

1:�:::"I�l�;\'�Oll;��'�'C;'(:r�;��;.���/:.�(}s;,��:::�'� De amor tambe"Q) se morre'I ��:'�(,;:�::::�;�\\' ��l(�i (�()���tr�:; ,l,���l��!� I - ·

10" das zonas rJ,1 Poli\nía liJH'l'tadas'l Cha.rles BoyerC��oan Fonfa.ine
AtOr'edita-siO <lllIl' II gu\'lil'110 polorn;[og

Em benef'cl'o da "So·cloedade de ASS1'ste"ncl'a aosexilado ll<lO digil'il'á ,Ipêlu algum à ."

Gl'ú-Bl'elHlllJa ou aos Es!h1üos L.ní- Filhos dos Lázaros»
,los. 11l1la H'!r. ijUP l\S,<'PS p�JoÍses ex

prl'ssar:UlJ ClarUllH'nle SIlW drkrmi.
n:wiio dt' �:Ql) tl Iltl;l I' l'el:[)rtl�H;'cendo.o.

lázaros e em home. !�

Renot Vialla nagem 'à Ilustre cornis. Maria Caetana

são patr�inadora dêsse fest!val. RENATO VIANA, de a(ôr·
do . com I Empresa do Teatro Alvaro de Carvalbo, resol.
veu tranferir pêra amanhã, quinta·feira, êI estréia de sua

tempora�. Todos os bilhetes, já tomados, são' válidos
para amnhã, quando se dará a apresentação da peça
de alto epertório: FOGUEIRA DE C4RHE, 3 atos culmi-

nantes de RENATO VIANA Preço Cr$ 10,00
�---------'�'�------�Y'-----'------'--------------.-�--�

If'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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escultura de ergel
Estocolmo, (Via aérea) - Ta.bot, que a inS1U em sua

Pelo "Drottriingholm", um dos residência, Marga.iastle. No
transatlanticos suécos que par- curso dos anos foquecída a

tícíparam na recente troca de sua origem, tomío-se por
prisioneiros de guerra, em Go- uma estátua gR antiga, até
temburgo, chegou à Suécia que, em um ão celebrado

I uma notável obra prima da [há três anos, descobriu a

I es�ultUl'a. Era a estátua de , assinatu:-3: de �el: .

A obra

Imarmore do famoso escultor ;fOl adquirida p Ministro da
suéco do século XVIII, J. T. i Suécia em Lonc, Snr. Bjorn
Sergel e descoberta de novo Iprytz, que a d( ao Museu
em um castelo inglês, em 1941, INacional da Sua. Por con-

que agora se torna a trazer seguinte, este l;eu obteve,
para a Suécia depois de 170 I depois de 170 � o original
anos. O "Drottningholm", que da obra prima' Sergel, da
se considera como a primeira! qual antes só puía uma re-

f escultura heróica moderna é I produção em gé. A estátua

I uma das obras mais perfeitas é obra mais presa das cole
dos tempos postclássícos, foi! ções de escultui do referido

I terminado por Segel em Roma, ! centro e sua red.e descober-

I em 1774. No mesmo ano, a es- .,ta no Museu otítuíu um
Ha sofrimentos que sadêlo para suas vitimas.

I cultura foi adquirida pelo en- importante aconímento ar-
fazem envelhecer. f. as Defenda-se contra esses so-

Itendido em arte, o inglês Lord ·.tístiCO.Senhoras. que deles pa- frirnentos. que são evitaveis
__..,

decem, o sabem muito bem. Use A SAUDE DA MULHER. \' ,.Taes S;)O as irregularidades Regulador, tóruco. anti-dolo-

I:•..no funcronamento do deli- rosa, o poderoso rernedrc

cado organismo Iemiruno, traz no nome o resumo de
Guindastes para I corno excessos. faltas. pe- suas VIrtudes. A SAUOE DA

3 invasão I nodos dolorosos, que tornam MULHER e uma garantia de

I
·

Londres, 3 - (B. N. S.) --, certas fases do mês um pe- saude e bem-estar. i.A. transformação de quatro I

barcaças utilizadas nos servi- \ Id T i "'-
II Dr. H. G. S. Medina Parm, Narbal AI de Souzaços o amísa em dois pos- A" SAUDE Di �flJrL IIER 11 Farm. L. aa testa Avila

santes guindastes flutuantes I ft
..

! :. IIconstítutu um dos aspétos dos '/I Exames Anátomo-patológico.. Bacteriologi
Diagnó.tico precoce da gravidez. Autovacin,:n'pparativos brít ântcos para a

i Sôro-diagnóstico. Ultromicopia.invasão. Cada pontão. foi eqUi-!=- amlllll •• IIlI__mllll • ,í Hematologia Químionguínea .

.
iado e0111 guindastes capazes I

Coprologia. Anál:de urina.

de erguer 50 toneladas. ÊS8es T ENH A J U' I' ZO.ruindastcs foram previamente
experimentados para suportar
:né 62 toneladas de correga
mentos. Os pontões-bases fo- �
ram colocados ern dois pares
num 'dique 8e('.0 e em seguida I
unidos por meio de sólidas es- i

truturas de aço. Em cada um
I

dos dois guindastes flutuantes I

utilizaram-se nelo menos 30'
toneladas ele l'�bites para as!
reterddas estruturas de aço. Os ]
rebitadores foram equipadas!
com instrumentos especiais, i

'Dermitinclo-lhes levar avante a'•

.

f' . I
sua tare a. nos espaços mais 1'8- i
dnzidos. As partes díaarteíras e'
traseira dos pontões f'oram ,

trausfo rmadas em grandes tan-]
ques de lastro líquido, ao mes-l
mo tempo que outeo lastro de:
concreto foi colocado. na extre-]
midade da pô pa, para equilí-]
hrar o pêso de carga levantada Ipelo funcionamento dos guín
dastes

i O ssiss O I
I Redação e Oficinas à

I' rua João Pinto n.? 13
" 'I'el, 1022 -- ex. postal 139

! ASSINATURAS

!
Na Capital:

· .\08 Cr' 70,00

I Semestre Cr$ 40,00
Trfrcestre Cr$ 20,00
!\'lês Cr$ 7,00
Número avulso Cr$ 0,30

No Interror :

i Ano Cr$ 1l0,OO
í Semestre Cr$ 45,00

I Trimestre Cr$ 25.00

j Anúncios mediante contráto.

!
I Os origínats, mesmo não publí-

! caaos, não serão devolvidos.

I d·· . -

-

b'I'!
I
A rreçao nao se responsa 1 lza

'I!" pelos coueeítos emitidos nos
· artigos assinados I

..--._---.

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

I

HEMORROIDES
nh�4 mAiS
éSTi !5PfaFICO TRIIZ,
ALIVIO IMé1)/ArO!

A ação benéfica da Pomada
Man Zan, preparada espe·
cialmente para todos os c.·

808 de Hemorroldes, é Im�·

dia ta, alivia as dôres e 08

pruridos, acalma e evita a!

complicações infecciosas das

ulcers.ções e varizes hem"T'
Toidais. A venda em t"da�
a'8 Farmaelas em bi8naga�
com cánula especial pura
faciliitar a aplicação.

SEJA SUA PROPRIA

...
',.-, :.-1

�
.c'

��eAq

lEM �íFIL'S ou REU-

MATISMO DA MESMA

ORIGEM? USE. O Po-

PULAR PREPARADO

13!EiI:&;]r:!
A su-n.rs ATACA TODO O ORGANISMO

O Fígado, o Baço, o Coração, o Estômago, OS
Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
nos OSS08, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ce-

belo, Anemia e Abôrtos,
Inofensivo 80 organismo. Agradável

como um lícôr
O ELIXIR 914 està e provaco pelo D.N.S.P. como
auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo.

da mesmti origem
FaLAM CELEBlilDADES MÉDICAS

Sobre o preparado ELIXIR

I
A composíção e o sabor 8·

•914. devo dizer-JbeE': semprr. gradavel do ELIXIR c914. re
que o tenho empregado, em comendam-oo como arma de
os casos de indicação apw- f3cll manejo para o pÚblico
prlsda (Ilfills em varias de I

no combate li sirIUs, quaUda
suas manifestações) os resul· 'de_ que frequentemente a
tados têm sido sstlsfatorjos, nrovelto no Ambulatorio da
pOlI são rapidos e durave!fI. Maternidade de Santa Maria.

Dr. Washington Ferreira Pires. Dr. Silvestre Passy.

: V" .... ..............._...- .......-.._-_...._-......_,._...._.._........._....__......_.....,..,

I � COMPANlDA"Al.IANÇA "DA BAlA" �
I

!
)

I
Cr$ 74.617.035.30 I

Cr$ 5.978.401.755,9 i I:
Cr$ 84.616.216,90:
Cr$ 129.920,006,90 ':
Cr$ 86.629.898,90 I,
Cr$ 76.736.401.306,20 :'

I�
DlRET(,$8: - Dr. PlIlIl.fiJo a'Ultra rret.re de Canlllho, Dr. J'rancaoo :'

oe SA e Anisio Ma880rra.
. ':

A.g&lCUl.S e IIllb-agenc1al! em todo o terr1tór1o naCIonal. - ltuC\lnlll.l no
:

uruguaI. Reguladores de &YIll'W DAI prtnclpaia cll1adell da 4m6r1ca, Europe
• 4trlca.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
CAMP O 8 L O B O & elA. - Rua Felipe 8chmh1t, Il. II
aixa Postal n. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. oeALIANÇA·
UB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME·

NAU. BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

fundada em 1876 - Séde: B A I A
lNCENlHOS 'E TRANSPORTES

Cifra .. do b"hnço de 1943:

Capital e reservas . .

Responsabilidades . .

Receita .. . .

Ativo .. , .

Sinistros pagos n08 últimos 10 anos .. . .

Responsabilidades .. . . . . . . .. "" .

Famosa

!�Nu�nc�a�cZhe�gO�U�a������
.ser preso! Mó",is
I Rio (Pelo correio) - Na ses-I Comprar, vendeu alugar
: são plena do Supremo 'I'ríbu-

1. nal Federal,
foi julgado o

pedi-I
só nl

Ido de "habeas-corpus" ímpe- I A SE.n,V)"O'RAI trado em favor de Rocco Ro- "
I bortella, condenado a 4 anos II de prisão sob a acusação de .

: haver falsificado selos adesi-I
i vos de 150 e 200 réis. O proces-]
so transitou pela extinta Jus-I

i tlça Federal de São Paulo, ten- II: do sido a sentença condenato-.������������
ria confirmada pelo Supremo

...

I
Tribunal, em novembro de MAfllADO (lA.
1936. O "habeas-corpus", rela-
tado pelo ministro Filadelfo I Agências

e �e.pr!lsen�l.e8 e� G.�aJ

IAzev.edo
foi concedido ao sen- ���lj�ãoF���i��I�s

tenciado, sob o fundamento de

I
Caixa Postq 37

.

que já está prescrita a conde- Filial: ClesOna

I nacão O réu não chegou a ser I
Rua Floriano Feixotajn (Edif .

,

>
•

t d ' <::t d forao'ido t
Próprio). TelegraITla."PRIMUS·

,pI�SO, e11 O ew a o b Agente. no. princip<municipioe

I ate agora. do Estad

"
rARMACIA ESPERAN:A

do Farmacêutico NILO LA tTS
Hoje • am&1hA _ri .... pretut..

�\ \)tSO{/q.9� Rua João Pintlu. 25

�.� � e: _

(Em frente ao Iesoure Estado

� � florianóplis
-

•• -
--

c:n

Telefone 1441
nnnTOnO pnTOLOGICRS SAHTA CATARI

Serviço de tranafusão de sangUtL Vacinação aniftérico
(CRUPE) com próvo de Schick.

Análi.e. químicas de: Farinhas. bebidas, café, mel, Ia. potá
veis e para usos indulitriaia (fe<:ularia•• cervej<s).

buidora dos Rádios R.

Victor, Vávulas e Discos -

r � f 9

���-�-�-�-�����-�-�'�-�-����-�.�-���'���.�'�'�'�.�.�-�-�.�.�.�.�.�'�.�.�.�-�.�-�.�.�.���.�.�.�#���������;-���������������������'�::::�
.- 8_r_9� . __ . .

iIiiIíiiiii.
._ .. - .. _ ___ .. .. _ _ .. -t.- .

•

1.4;41. CA.·IS'Art.(t�
� melhores fábrico8. A Caso ·A CAPITAL"

� visita antes de efetuarem suas

"� i.i 2. II i l LI s.s i 6 da .2 ••__I "'I1••IIIII"!•..I.•'••Ollllll•••,UIlIIJl.lIII.'I!!lI!••n II.Ur. I!UI•• ._.._a_badUIlJES iSCi.UI a: lA tCd a .. 5:r ------ -----111\l,1_�_..
II I I

[a maior organçôo no

gênero ·na,ta pital]
Rua Joào Pio, 4.

Fone 7'

�.. ,,_o..ata ....trlUlZetru - Homeopatlu _ p""_
ArtlIlrOll tltt borrs"ha..

II......... • "AtII plMMlrTbcla .0 reeelQArt. ....

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

Crédito Mútuo Predal
Proprietários -- J. Moreira & Clé

"

A mais preferida, é inegávl
2 sorteios mensais 4 e 18

PRÊMIO MAIOR CR $ 6.250,0
!

Muitas bonifícações e médico g�Hs
Tudo isto por apenas Cr$ 1,01

Fabricante e distribuidores das ofamodOj con
fecções "DISTINTA" e RIVET. PosFue umrran
de sortimento de ca;;emiras, riscados, orins
bons e baratos, algodões, mOl·íns C) aviarQntos
para alfai':1tes, que recebe dil'etamen tE das

Snrs. Comerciantes do interior nil sentido de lhe fozerenutno
Florion6polí6, - FILIAIS em Blutnenou e Lajes.

chamo Q

compras,
otençõo dOIl
MATRIZ em

J

l
\
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iVida Soci�1 i
! J :
�... � .

ANI\'EHRARlm.

I

/ I.

Passo hoje o anivers6l'Ío nata li

cio do exma sr-o , Genetti Vidal
Dutra Mendes, espôsa do sr. co

pitão Elói Mendes, da Fôrça Poli'

c.n! do Esto ilo .

•

Festeja hoje seu dia 'natalício o

ar. Euclides CarreiIc'l.
•

\ Faz anos hoje O sr . dr. Rúbens
de Arruda Ramos, diretor da Pe Inítenciória Estadual, e nosso dis

tinto cenfrade.

Ocorr-e hoje o aniversane do sr

Natalino Lopes. funcionário do De·

!parlamento dos Correios e 'relé

grafos. i
'"

Receberá hoje n�uitos feHcitações.
por motivo de sua àa1:?- c1OjverS�
rio a exma. lira. d. Juheta Wend·

ha�&e['. Carvalho, espôso, do sr.

Lúcio Carvalho.
""

Assinala a data de hoje o ani-

versário do ar- Osni Lopes.
•

A srita }I.dir, filha do sr. BOQ'lnarges Machado, festeja hoje seu

dia natalício.
• t

Tlajant"",
SIDNEI HO(ETI

Via oeréa seguiu. dia 1 do cor

rante. para a Capital Federal o

sr. Sidnei No,ceti, acatado indua'
trio I catarinense.
S. S. na Capital do país tratará

de cssuntos correlatos aos seus in

terenes particulares.

)

Soldados nazistas cond uz in do um companheiro ferido, saem de seu eSCOI1

derijo depois de se reriderem às fôrças norte-americanas que estavam eie
t uando operações de limpeza [HUna aldeia francesa.

(Fôto da Inter-Americana para O ESTADO).
------- --- -_._-

Gado nas g.anjas
canadensesBanco do

Comêrclo
Apêlo a quem
de direito

o santo do dia

HOJE
.. � '" ......w - ALTO, BAIXO,

ALVARO ·RAMOS
4a.fe.ira HOJ�
�.� �GORDO ou MAGRO:

CIRURGIÃO DENTIST.,A. (I E «IM/PERI L))Rua Vitor Meireles, 18

Nasceu G.noveva em Nanterre.
em 422. Contava apeno .. 9 anos.

quando por oi passou o bispo S.
Germano, o apóstolo da Bretanha
Menor. Acudiu o povo para ouví-Io
e vê-Lo. Pregando. viu uma menina
de cujo rosto saiam como que rai

os de luz celestial. Acabado o ser

mão, voltou'se paro. ela o bispo.
perguntando-lho o nome. "Genove
va é meu nome

..·. foi a resposta.
"Amos a Deus? prosseguiu O bis

po "Se O amo! é só por êle 'lu.
vivo". retrucou a menina. Como

vido com tais demonstrações de fé.
o santo antístite deu-lhe uma

moeda com urna cruz, dizendo:
"Esta é tua divise e teu brcaão ">

No dia seguinte corisoqr-ou-se Ge
riovevc o Deus' Teve o dom. da

profecia. Predisse a invasão dos go

dos e rnudou-ae para Paris. que

,segundo outra profecia sua deviu

ser sitiada. Quando. durante o cêr

co. faltavam víveres, achou ela
meios de os introduzir clandestina
mente. Depois. disto, ameaçava urn

perigo muito maior: cproxirncvc-s e
A'tila com suas hordas bárbal'O�.
O povo quis abandonar a ctdode .

Mas, Genoveva exortava o à pe rri

tência· o confiança em Deus. A'tiln
mudou de itineráI'io. e o. cidade
estava salva. Morta. a santa não

foi esquecida: París esc.'heu·a pa

ro suo padroeira, dedicando lhe u-

ou S"(' "
.

! Imo
magnifica igreja.

;)\\ a �", ,) - .'0\'" rccorc " .

Se não estamos enganados, II', uu rnr-ro dI' cniJl'�'as de g<Jdu
há um dispositivo que determi- ex i s tcntt-s 11, 's granjDs cnlwdellses

Ina às farmácias de folga 003 Io i cslubclcri do (']]1 1') de .lunh».

domingcs e feriados deixarem I (,Ol!l () l'll�li cl(' 1O.:lHi.(lIl(1 (·.d)l'p� Iafixado. em local visive�. uma J'l'pl'l'<l'nlnndo um aunu-nto de sl'l,'

mércio", cuia filial, em taboleta indicando qual a con - J por ccn.lo relnti v.uuentc a Junho 11c ,.
Florianópolis. é dirigida, gênere de plantão noqu el=s dias. 1!) I·:!. IIEntretanto. nem tôdo s curo- () númcro d(' curru-i r-os existentes Ipelo prezado sr . cel . Gui-

,I prem aquela determinação, foi nas gI:nn.IU:'

apl'l,�('IIl't.oll igUalJ!I('n.l"1do Bo t t , personalidade de o que observamos ri os dias 31 unrncm!o subsuuu-ial ('III rl'klJt;·,W no

inconfundível relévo em de • dezembro e l ' de janeiro �Ul() a,nl"riol', p.erl'azPIH!(} lllll tnt,,1

nossas rodas sociais. eco ,. últímos e entre elos. os Fur- (!.l- :!.T2li.()(I(), qm;.si Dilo pI)r cem lo .

nômices e Finenceirae,
.

mácias e Drogarias Cc tcr
í

nen- mais d" total dr' cabeças ('Xi.slell-Ise e Rauliveira. Ics cm 1° de Jmnho de 1943.

IO «Banco Nacional do 1 Soiicitamos, assim. a otençãL 1'(>1' outr. lado, no ramo dos

IComércio» é. hoje, tzcnó. I do autoridade corn pe t sn t .. para cqu inos, ainda continuu em 1944 a

das mais eôlidue <'ilavan. que tal
í

noose rvô noí o seja se- IC'Jld·ênei:,' <I diminuér. c x isf inrlo

cas da riqueza nacional. e II nada 2.7:35.000 cavalos nas granjas, () que ;.,,'----------------

reprt-scn!a um decrr-scimo de
cada vez mais se impõe à . __.. __ . . _ _ __ ·W.OOI) compurativumente ao ano Mobília de sala de jantar
estima p-ública pela sua I anterior. Constatou-se também 11m Vende-se uma, inteÍra-

potencialidade e pela lls u- In � t
flummldo marcante no número de mente nova, à Avenida Her-

ra da. sua atividade. I
uoas .....cs as �;llin.h: s (' fralll�os nus granjas, cm

1" dr' .l unho !I(\sll' m10, uum tolal cílio Luz 127. 3 v. - 1
Pelo transcurso da ii u dr ('(']'c'" de f;(i.70:1.000. ou sl'ia qua-

rea data, o «Este âo» sa ude : Aos numerosos "OtOi de Bcos- �; 1(j pu]' ('('Iil'I1) mais do lfl;l' em O PRECEITO DO DIA
ao grande estabelecimen.to, I Festas. com que ternos sido distin- 1�H3. A influência do ambiente é de-

I çuidos, acrescentamos mais os se- () alllll('nln d(' ('a!J('ças dl' gat]i\ C'Slva na formação do personali·
na pessoa do sr. cei. Gui· 1 •

t S t C C h' d t" I' 1

'Id·
, h M' d

I
gUln es: < an o rtiz ompan. la •.

- DI (·Ollll'·lIl :l (I( as as J)I'I)YJJH:ias, Qae umana. ulto o quI' ou-

do Bott. Se'guros GElrais. Bo-nc:> do Distrito '.,�.n.d!l. ]);)('(:111. 1I1ais a(,l'.n1u�.ldo l'11I trora. se atribu�a à herax:ça, sabe-
_.. ......._-. .....·.w....' ....:.-.-4•• _................. Federal S A. Consulado Real da �:,sk�ltl"Il('L\V1Dn. ondp os l'C'banhos !:!e hOJe ser deVIdo ao melO em que

1\ urso e o Ciclista Comprar na CASA MlSCE ISuéc;a no R:o de Jnne\·o. !'�!ega
...

!(·ll.�a'l'am 1I111 aUIl1l1nlo.d.e flUas! 1815e desenvolve e vive O ser .humano.
J LANEA é s"b�r e("onOITI178f. do Regional e funcionárics da 160. }JOI' t;l·nlll. :-\0 lotal dt' 10.346.0fj{) Faço. com que seu illho viva

�:�toeollll() (Yia Aérea) Cer-

T
------ .-----

II
D R. do Ministério do Trabalhe. <'aIH'ças dl' gado existentes na� num meio benéfico ao seu desen·

tH!;;;'nll', 1l'�lf') é lllUltu l'ommll <1m' I-pogra fI'a Bt. .l! t_�-mcionários do LA.P.I ,N. L':lpes 'r::'fl.i,.'\S l'i(\II1',lln :3.930.0()() varrls lei c v�lvimento moral. SNES.

os ursos difll'tdll'11l u lrá(l'go. [s,l!)
_ aSI�IVlana.

JTV Cottomar Lt�a., C,.a .. ,2''''. ('()111 1I/lI aUl1Iento de ,.....

-.----

,)COIT(·lI. l'1l11llldu há ]ll)L!CU lellll>�)'I'
ce �eg�ra.:: Fortaleza: Tufh Amm ,:..1.000 c.ub('�'.n's \'e.rif,iüalÔo dlll'Hnt�

I I11') Suéci'l l'1l1 "uul'du·fJol'c'jul Ia Preclsa-se de um campo- (AgencIa cordl. SerVIço de Infor 1 <) ,1l1l>. José Arlindo Gerent e

.J�' I)il'icl'eia por"" um ealllinhlJ ('111 sitor e um cortCldor de pc I
['l.ações da Holanda. "L'-:lIr-Jorn:>l" I "0. lllíl1ll'!'O de cabeças de garlo n,as

Dalcrl1Jrlia:. 110 l'l'nt'rn da Snéri:I.! Fel, que saiba � d ; Ivo do Casta Gomes. HeItor DlOgO: ';'·.lnlas l' lazendas YC'lll sen<flo a11- Maria Rosar Gerent

iluandu, de n'pt>nte, se ap(']'c('l>clI ção.
en ...o €.rna � P0rtocarrero Rui da Silva Azev"do I 'll'nlado ;;nldual'lllentt' dUlrante to- participam a seus parentes e

(J[' gr,m(Ll' t1I�S(), que Il'llta�·a. nal____
3 v. )_ I e Senhora. Gratos. I ;0 o 1ll'!'Íot!o da gUl'l"ra l' este clll- pessoas de suai relações o

llleSJlla dl'rcçao. Quanuo o l'lcllsta
-- ---

----- I ;'l_enLo .1PIll CO,I!]{). l'wJseqllêneia nno nascimento de seu. filhinho

I!')(' ene,mlrou 1)cl"1o do u\'so. tocou so lIlalO\' C[)ll1eJ't·1O de bois e vile· lUIZ-CARLOS

�;Sl�.H'I�:��::i,J:��,(�;5it(/.�ub��:����a;l(' �(:1��.�1�1' /\ }-).�T() «-1 \ DC')� ;i;�:ã��c�;�laT1:�;;} 1:�it�I'('llIl(.!�tl�f(����]{]I)�·I)(; Sto. Amaro, 25-12·944

int('ITolllprr Sl'U paJssleio, pe.nsando ......_� _
\

_ LJ ..[_-� _ �._ neparbll11l'llto d(' Estalística do

prol'al'l'lmentl' fllllt' li,nüa o JIIeSI110
Domínio. ---3-v·.-"a

direi'lo q,ule outrl) P(_'U�stTC CfU'.llqu.erl
Dr. OSVALDO PULCÃO VIANNA

,1 lllilizal"sl' do CH<lIIIllIHl. O guaro Dr. J. ]. DE SOUSA CABRAL

j'lbl.floresl<I I núo se ",trl'YPl] a pHS-
snr <I,dblll1lle do oahcçudo

. nllill1'aLil ESCRI'rÓRIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8 (esquina
----

que ('o,nl.illllllu Irolundo lIn11 bOllll
pedaço. s('gllido a Pl'spvitú\'l'i "dis- I Felipe Schmidt). C. POSTAL: 140·
tf1<lll'ia por :Hlut>lc. ate qUl', tmal·
llle-n!e, () urso adlOu oportuno ._- I<lha· .•dol1:!1' o calldllho. desapnl·c('C'l1.

DIAd:, no Oosqlll'. CARlAZE�i LJO

Assistênci�
animais

A Gd-Brl'la'nha sempre oe'lI')_, '1 I'

jil'illll'i('() lulgal'. 11(\ (Il�C diz l'esljJ, LÚ

ii i1ssis·ll·.llóa !1(ISpi,t'rlh!'I' dC'sHnada
nos ,::1I1iIllUis. As i'J1.sWulçi"I"s hl'iW
Ilicas dêsse ,gl'I1rrO já são tradicio·
'n:lis {' ale�lta-m () ülliÔlado (JtW \)

povu datjlWll' país tem 1)0('10, sl'H�

l1nilllais dOlllt·sÜeos. As c1i'llkw.; t'

h()�pil:lÍs \,pt(',6ná'l'ios sá" mais nu

l!lIC'rosos d·o l[U(' (:'m ql1:ülIlH'r outr·:!

I1UÇÚO. l'lIIa ('silullistica rt"ypjulI "t'

('.(':I1,te-l11PI1 tl' qUI(:' DUllla cirhnlr lu' i

lâ'I;,je<! 1'1l1lciulla'ill Ol'l'ca de ([lWl'l'Hta
eJinieas j):Il'a ('fies. ande "s. \ ctcl'i
nú.rios l'x<\lI1ina111 os afI1Jl11:lIS, OpL'
ralll·;l:)S. prall ieHll1 t'ill'tlrgin cstética,
COIll l<mla jJl'dl'i�'iio l'mno S(' tra

ta'SSil' de serl'S [w.nIa<lloOs.

xutHerOSOSjL'nfl'rmej't',{)s rlLen,d(,l�l a quaisquer
ehul}J]udos de llrg011CIa, h\'lll C'(llll(l

"emsu]l.ws t'nI fln)llídlio, ct(',.

aos

1\
! \ •

Comemorou, on tetrr, o

seu cincoentenário de fUH
dação o conceituadíssímo
"

Banco Nacional do Co-

Genoveva, Virgem

;'

I

I

o

Sta.

Dr. Guerreiro da
Fonseca
MÉDICO

Avisa a seus clien tes e

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

em Sta. Amaro.

UM
TIRADENTES

\[;t,rllII l· ...· ,Prlq\l1;!anda
���.�--��--

7 A

.

Ultima
1-. 's 7,30 horas .

Exibição do espetácMl0 máximo de todos os tempos!
( .. e é o púhlico que o diz l ... l
E O SUCESSO CONTINUA

Eram •

cInco
•

lrmaOS
com Anne Baxter, Traddy MDrshalJ, Thomaz Mitchell e

NOVOS ASTROS· que vão morar no seu coração
O ESPORTE EM MARCHA CN' 17Nac.)

PRODUÇÃO EM MA�;SA (Desenho ColoridCl)
FOX AIRPLAN NEWS (Jornal)

Preços; 3.00 e 200. Imp. 14 anos

IMPERIAL. amanhã, Vivibne Romance

TRAII)ORA
em:

DomingQ, no IMPERIAL, Dorothy L8mour no técnicolor:

Além do horizonte azul

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o eSTADO�Quarla·'elra. 3 ele lanelro d. 19454

S' ;\ '--i ('1 -I' T�-'NTOL :1 A!P2!!� d��S��!o Ex-
.,,- ..L_ �i... .Á � .T. _ ru perimental de Chimbai, do

Contém oito €�ementos tônicos sul do mar de Aral, na Rús-
"

sía Asiática, iniciou há al-
Fosforo, Cálcio, Vanadato e

I
guns anos uma série de ex-

Arsemcto de t períêncías com o fim de pro-

Sódio etc. � duztr algodão de côr. Os re-
I

sultados foram satisfatórios
e, em 1941, verdadeira mul
tidão se aglomerava naque
le sítio para observar as

plantas ele algodão, que da
vam produtos de côres dife
rentes, variando do casta
nho ao amarelo. Essa expe

,II ríêncía demonstra que é pos

,

sfvel obter algodão colori-

I
do pela própria natureza,

I com o auxilio da íuteligên-
. "._. cia humana, Aquele cientis-

ta, dr, Badano,', espera que
o seu método evite a neces

sidade de recorrer às tintas
artificiais para grande nú
mero de produtos têxteis, O
recído color-ido naturalmen
te não perderá a CÔl' pela

.vv.._,......,.,....,.,...........,..",.."...,......,.,,,.......J"J",_'-"'oJ''JO.'...............,......,................................,..,..,''''-'''........_..............,.. I ação do solou da água, Os

I técnicos russos estão agora

I empen hados em obter algo
I dão de tôdas as côres, já.
tendo sido obtido o algodão

Os Pálf dos, Depauperados,
Esgotados, Anêmicos,

Magru8, Mães Que Criam.
CrI nças R::.qultic8S rece

berão ti. toníncação geral
uo orgl:wl�mo com o

1-
1 .....7. " _

"".."�.......,r..."....,.,....__...,._._,._....__.-.-_.......__-.-_".._,.._.,..w__.-_......................_.......-._._...
•
.._..-_-.· ;

1_'HE I,ONDON & L"\j\j(jAISHIRE lNSURANCJf II!"� TE E LONDON ASSUftANCE

"'EGUROS COMPANHIA D,E SEGUROS "CIWZEIRO no sui. 'I�1J COMPANHI 0\ DR SF.GPROS "SAGRES-
I
I

Representante: L. ALMEIDA
Rua Vida! RalDo, 1.

verde,

U)[OiIIlIJUffllllij
""

t,'

em diante.
12 horas.

30,616,60
4,626,00

c.s j['2�
__.." ...._..

CLUBE t 5 DE bUTUBRO

941,00
739 00

6,Jo,oO
120 00

11 ú,40
()o,oo
72,00
50.00
15,00
::1:1,00

2,716,40

\

Fundado em 1921 \
1

Programa Social para Jsnelro
Dia 13 Sábado - Soirée das :b horas
Dia 21 - Domingo - Cocktail das- 9 às

SECRETARIA

TESOURARIA
Movimento do mês de Dezembro

RECEITA
Saldo de novembro
Mensalidades e rendas eventuais

DESPESA

•

Orquestra
Ordenados e cormssoe s

Aluguel da s
é de

C�pit e l vzaçào
Luz e telefone
Anúnc.o s no .0 Estado»
Previdência - IAPe
Adeantamento a um mú"i,'()
Guarda noturno

Pequenas notas a diver ,(JS
Total da despêsa

Saldo:
no Banco
em Caixa

N, Comércio ;lf) 616,6,)
I 849 60 32,466,20

Cr$35.m'60

AUXILIAR DE GUARDA-LiVROS
Procura se um, com conhecimentos de escrituração

e que escreva à màquina, Tratar na (.Organização
Comercial Catarinense», rua João Pinto, n>. 18

Florianópolis, em 30 c;J(" Dezembro de 194'�·

Felipe Carneiro Francisco Althoff Artur Gervásio Pires

NOVOS e
Presidente 10 Secretário !" T esoureiro

USADOS II M�ulo da Silv; Leão
COMPRA Por decreto recente do sr, Pra-

VENDE
e sidente da República, segundo es

tomos informados, foi promovido, I

•
n:J arma de cavalaria, 0.0 pôato de I

Idimma. por- major, o IInr, cap, Paulo da Silva i

tuguê., espa· Leio, atualmente servindo como Inhol, francê., chefe da iS' C. R. ,

inglê., etc, I

,

�omance, Poesia, Religião, Aviação, Cap, Dr, Ruy Porttnho de Morais II Matemática, Física, Química, Geo- P t d S P td t dI 'M' l' E h"
or o o a ne, reSl en e a

10g1a, rnero agIa, ngen ano cr- R r bl' b d1'1 'I' 1 C
' , epu lCO, oca a e ser pr-orno-

I VI. ml1tar e nova, arplntarlO,! ld t d 't- 'd'I O h S MI'
VI o ao pos o e copr ao me lCO

I
esen o, aneamento, eta urgIa, d ' 't I' t t D R

Eletricidade;- Rádio, Máquina.; Mo.
o �xercl o o ex:en e r. uy

, t Hid á I' AI 'A'
Portmho de Moro ís , atualmente

,ore., 1 r u rco, venana, grl- ,

d '1 d é '

! lt V t
' .L' C t b'l'd d

serllln ° nesta capIta ,on e mUI
�u UI a, e erlnu.rla. on a I 1 II e l' d b

'.

DicionÓrio•. etc, etc,t.-:.:o::._:r::e::Q.:cl:.:o.:n::Q:_o:_:e._::..::en:_::q:::ll::l:.st::O:.:,' -=�����=======:-!

II t"'a."'Ja.,._.,.-&�..........-&.....&.._-.-_...�........... W

I NOlas de 1 e 2
I cruzeiros

I' Rio, (Via aérea) - Envia
dos pelo American Bank Note

I' Company,
de Nova York, che-

garam ao Rio, em avião, 6 mi-
---------------------------,.

llhões -e 640 mil cruzeiros em

I
(,

, 1��t:�a�\\�l�Ç��u��r�iltad�;! Dr. Laudelino Solou Gallolti (
trocos no Rio. Êsse dinheiro I I-- -

.__��_� ,__ _--- 112ntrará imediatamente em cir- ADVOGADO

·I·····�···········-····fi�
culação, As novas cédulas são II Rua Joa-o PI-DtO,18 "" (sobrado)., Sala 1.'

(�AS! DE SAúDE Ij' 1\iIATERNIDADE I de dimensões idên!ica,s, �que-
.

._ • li..J I� m lIas do novo padrao ja circu-

1\' "SÃO SE3ASTIÃO" lante, impressas no mesmo ti-

� po de letras, sendo que a f'ren-

: '

Sob a dírcção clíntca do te também é de côr azul. As

� DR. DJALllfA MOEI,LMANN cédulas de um cruzeiro tra-

� zem na frente a efígie do al-
� Construção moderna e conrortávet, situada em aprazível chácara com m'írante Tamandaré e, no an-
"li esplêndida vista para o mar.

� Excelente local para curn ele repouso, Agua fria e quente verso, num fundo azul claro, o

� I
desenho da Escola Naval. Os

,�
Al',-\R�J,HA)mXTO COUI'I,ETO E �IOTmRXj8SIMO l'ARA TRAT/unJXTO 2

'

tê f t
il )IÉDICO, CIIll:HGICO E GIX.E)COLÓGICO,

cruzeiros em na ren e a

� RAIOS X _ Ultravioleta _ Infravermelho _ Ondas curtas

'I
efígie do Duque de Caxias e,

13 no anverso, em fundo amare·

�
- Eletricida'de médica - EX,ames endoscópicos. lo, o desenho da Escola Mili-

t Lahoratório. para os exames de elucidn!;'ão de díal\"Ilóstlcos, tal' de Resende, As demais en-

) r comendas, prestes a chegar,
� Apal'tamento.s de luxo com banheiro Cr$ 50,00 diário são destinadas a São Paulo e

� Apartamentos de la classe "."... Cr$ 30,00 outros Estados.

;l Quartos de 2a classe '" _ , , , , , , , ,. Cr$ 20,00
,,-

ii Qual'tos com duas cam�s """",. Cr$ 15,00 p/pessoa

i SECÇ_.iO lH� MA'l'ERNIDADE

� Partos com permanência de 10 dias em Apartamento de

a 1a classe, inclusive sala de operações, com parteira da

;C Cas� de Saúde Cr$ 400,00.

� o DOJ>,XTE PôDE �'lm i\lF.DICO PARTICL'I,AR

:ft FI�ORIANÓPOLIS

I Largo São Sebastião ----0-- Telefone: 1,153

�•••••••_••••••••••••••M!' .

o Sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
('i \, �V�jTZEI_I INDUS'rRI A lj-.)()INVI LL]� (Marc�

ai.o 41••• ,.�lt.,. •• o••• ale-.- t

Quer ve� t, r-s= com

cc ntór to
elegância?e

Procure a

ftlfAlaTARIA
MELLO

fi escolho ° .eu figurino,
Rua Tiradente 24

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

I .. CO.lelheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.642
E.trela • domicíB.

ARTIGOS PARA SORVETERIAS,
CONFEITARIAS E BARES

Sorvetinas • livros de Receitas de Sorvetes

Colheres Automáticas • Essências de frutas

�� Taças e Copos • Pazinh�s e Palitos
.. !'

Termómetros - Coco e Frutas

Copinhos de massa • Utensílios e Accessórios
SOliCITEM LISTA OE PIHÇ05 Á

RUA CANT'ARt!AA 928 _'
_
OHE 4-0532·5. PAULO

tt CARMO GRAZIOSI 8. CIA, lTDA. *

'S��Ã���RCt�
(Si) ["ALI DADE

alto v. _ 7

"

."'1111 I FIl' i�
to'>.,

( \
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INDICADOR 10 (Teatro das

, to6J(�)�l��P�'�st'lnl�,a ,le iuúmeros opc
rarios, inuugmnu-so. nu dia 17 de

Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS I (�ezf',1I1hr(), 1fJ() l'�ladlO do Byron
Curso oAe Aperfelcoamento e Longa Prâttca no Rio de Janeiro '

..

1.:. C., 11U ball'l'O do .Barre'lo, .:\'itl'-

l)OI'HUJ/J'.uI - Pela manhA' dllU'iameJlt.e dae 1030' 12 h 't d I ror, () "l�:l!(\() Mo vcl Amaral Pcixo-
,

. ,a. B,a ar e excep tc uos lo", da: f",ed(�'l'açÜO Fluminense de
.doe, du 16,30 Ati 18 hor.. - CONSULTóRIO: Ru.. Joio Ptnro a. 7. iOMIudo -

All1<1dOI'l'S Tcutrnls. Falnu, Jl<l SO-

o... : 1.·UII - R""ldêocla: R ..... l'r.....ldeDte eo.t1nbo. ,a. kIITilÜldl'., o (,Ol'Olll'l .-\g,e-nor Barce-
los Ft-i». !l1'('siden,ll' da Fcrleraçâo,
que salientou [) alcance r-ultm-al da'

I in ic iafiv«.
(Diptomado pela F'acu ln ade Nae, de Mealclna da Unlverstctede do Braaü) ! Scguur-s» \III! espelúculu cru que

1l:(-1Dterno do Servtço d .. CIW1C8 MédIca do Professor Osvaldo OlJTe!.ra. méd.!oo ele' lonrar.un p}::l'ie In·tl' :\larl;dcno. ('JH
,

Departamento 11e SlI(lde I números dl' (',<1111(1 t· ;,apakado, "

, (';LJ�IUA IIlftlJWA _ M .. ' .....tla8 Il't.e .....a de ....Iulto" e crIança•. CON8(ILTO'tlO .

aluno d:1 ESl'td'<l de T(',dro, dl' J]{)

e �1I;HIHftNnA.: Mn .. " .. III'" I'Il'hmltlt n_ 38 - Te!. 812, COi\'RUI/rAH - 1)1111 III ii. 1M I 1,Jll' .\sL�'�d de 1.:111<1 Turrr-s. que se I

DR A I�II\IIANrDO \7.l1 É('10 DE ASSiS I ;�z (t;IU�'��(/l:���lJ�'�;O(:"��'I�:')l:s�n(;H�l':I�}UJ�!• \lt 'I'!\ .. -'4 " i dl'il,jlM,' "A Filha da Escrava ". de

Servlç"" de Clínica I nfant it da Assistência Municipal .. Hospital: Artur Hoch,,!. I
d e Carirlade I Em s'l'Jllida, l'al,<lI'HII1 os sa's, v I

CUNICA M"'DIf'A DE CRIANÇAS E ADULTOS I rio Tinoco. (;ollllç'alo J)ia� l' FiuzJ.'
.r:.... -

1')0- 1

,"
Lima, c f) 1l.1o.nsellhtll' Hur rosL'chôn, Ico !"l'It:J.T()lOO: Bua SnuC's Macha<lo, 7 (I,difício S. Frnuctseo) , � ,

"

Consultas das 10 às 12 f das 14 às 15 horas rl'pr-esenl.<ll1Íl' rlo bisp() de ,\'i[pl'úi, i

HESIDE;\i'CIA: Hua �f�I'.,(,":d Guilherme. 5. FonE' 7�!I A"lam,lt!o, (J xr. ·::\LllI-l'íriu dl' LI-:
CLíNICA DE OLHOS _ Ot�Vlnns - NARIZ - GARGANTA

. ('(·rda. ["PUS J()ll\:11' <l, oriuçâo dOI
II
T�:Jfrt) das :\las9HS, fez c"'1Jsidcl'a-
Ç'Ôl'S sobre :1 !l'gislaç;,\(J tralJ<llhisla
;;cres,('['i1hmdtl que a iustica social

Médico - chefe do Set'vico de '"SlfiHs rlo Centro !le SntHle ! terá dl' ser ('('ITadn ('1);11 'Rl�. Ji!JerQ:1-'
f)OENCAS nA PELE - SIFILlS - :\FECÇOES 1JHO-GI.:NfTA[S DE I d,es <lellll)\T:'lli.ea., prlus qua is se lu

AMBOS os SEXOS -- HAlOS l'KFHA-\ EIlMELHOS E C!.THA-VIOLETA:' i lar[� 'lOS dI)!;; 5 de julho t· na 1'<,\"(;-

CONSULTAS: das 3 às fi h. - H. Felipe Schmidt, 46 Llçao rh' l�):W.
RES.: H . Join vile, 47 -- FONE 164e

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

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta, AI�ga-se uma, ótimamente I

�( t;f Diplomn de habi litaçâo do Conselho Nacional de Of1almo}ogia.. )locahzada Ideal para família!
'\ CO:-.lSULTÚHIO - Felipe Schmidt. X. Das 14 às 18 horas, Fone 125!l p:q�ena. 't'rata-se de transfe IHESfDl�NCIA - ConseHl\�iro Mafra, 77. r encia de contrato, por motivo I

DR GEBHARD HROMADA de viagem, e só interessa a quem I'• queira adqurr ir os móveis. Ver
Especia list a em alta cirúrgia e ginecologia

•
e tratar na rua Marechal Gui

Hospital "Miguel Cauto" I 1 herrn e n
' 33,

D�':1A���;�) c;���;AO \TERRENO' �:o;'��:Da�:
CHF:FE DOi; SERVIÇOS DE TIS10Lor;lA no (�E�·-;-'(W Dl:: SAú[Jl>; E DO IA,_v. Mauro Ramos, com 15,50

HOSPITAL "NET: Cl.' llA;vnos". I

Cu"so d e apel'fei,:oament.o no Hospital S50 Luiz Gonzag r , de Si10 Pa u!o _ Ex-esta ; Oe- frente por 40 de fundos.

giário do Instituto "Clemente F'erre ira", rle São Paulo - J�x-ll1é<L .. o intel'110 <l� 'Preço; Cr$ 12 000 00 Infor-
Sa natór io de Santos. e rn Campos 00 ,Tnroao. _

J ,

CLt�J(\\ GI'HAI. -- J)L<\GXóSTICO J'nE(;()('I� lo. 'I.'RAT,nlF.\"'rO [,]SI'ECI,\L17d,DO maçoe s , na rua Emílio Blurn, 13
DAS DOEXÇas DO_ APAltBl.HO R]ijSI'IRAT()RlO. 1 6

OPERACAO DE JACOBOEUS
V.-

CON'SULTAS: Diàriamente, <las 3 às fi horas, CO:\"SULTóRIO: Rua Vito!' Meireles, 18

l HESIDll:NCIA: Rua E,teves Júnior. 135 - '1'�1. 742,

Vende-se uma, elétrica, de
.'\soisteJlt.. <10 Prof. S:msoll, do J:io ,1" .lallpiro [,20 X 1.60, [uncI'onamenta per-ESPECIALfSTA

DOPll,:as e O[lel'açoes {'OS OLHOS, OT'\'JDOS, );Al1lZ p GAIWAVl'A feito, Ver e tratar no Bar S,
Cil'lIt'�'b moderna ela C:UELA 0],; LOBO, ')0 LABro L�:PO[(j,\O (l[tllio e "éu I Pedro. 30v.22

d3. hüea fendidos <le nas('ença)

Esôf:tgos·topia. t.r0<1ueos('{}pia� hl'üJ1cm,rojJj.a p:na l''f·'t1ra.tia de· (·orpü ...
·

estl·�{nllús .. el(' .•

Ra·�d.-oCO:\SUJ.'r.-\s: <lllS JU ;is 12 f" ,h" 1;; à� lN llOl'iI�
Rua ,-ito)' ;\leIJ'des, 2-1 - Fone: 1.447

AUSENTE

Mt,DICO
DR. MADEIRA NEVES

MARIO \flJENDHAUSENDR.

DR. BIASE FARACO

DR. ARAUJO
I
J

DR. ROLD.4.0 CONSONI
CIRUa6l.% GERAI, - ALTA CIRURGIA - MOLÉSTIAS DE SENROH:\S - P.4H'l'08

'F�l'1nado pela Faculdade de Medicina d<l Universidade de São Palllo. ond.. foi

Asstatel1te por vários anos do SNviço Ci-rúrr;1co do Prof. Alípio Corre;3 NNo,

Cil'uJ'gla (lo estômago e vias bhliare�, inte,tinos delgado e grobso, ril'óide, rins.

próstata bex�a. útero, ovários c tro�"pa,s. Varicocele, hidrocele, vf!.l'i7.es e b6rnia
•

CONSULTAS:
1111<1 2.8 fi bOI·as. à Rua Feltpe Scl1m�Jt, 21 (alt.os da Casa Paraiso), TeL 1.598,

RESID:eNCIA; Rml Est�ve" Júnior. 179; Tel. M764

AUSENTE

Dr. LAURO DAURAINSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNlCO

DR. DJALMA
MOELLMANN

li:speclalll!lta em 1.'oençll8 .Ie Senbo

,'as - Vias Ur�nãrtas,

Curso de espeeiaiização de Glneco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa

culdade de Medicina de São Paulo,

'l'ratamento especializado. médico I!

�irúl'gi(;o, das afecções do ap,arêlho
genital feminino (Utero, ovãr!os.

tl'ompaa. etc.).

Cura radl.cal das lnflama�'Ôee do.

anexos (OvArias. trompas). sem ope

ração), T:r-atamento de todos os dis,

túrblos da menatrDsçAu e da esterili

dade.

Tratamento moderno da blenorra

II'la aguda e crODica. em ambos 08

sexos. por processos mo<iel'n.Qs sob

contrOle endoscópico - Uretr08copta
- e de laboratório,

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
-- INFRA-VERMELHO

CONSULTAS: - Das 10.30 àll U
bons e das 2 às II,
Consultório - Rua Ttradtmtel a,

Fone: 1.663 .

rormado pela Unl-reraldad.. de Genebra
Com prAUca nos bospltail europeua

CJ1nJca m6dlca em geral, pediatrl.8.. 110e0·

P' do .iltema ner-ro90. aparelho «eIllto,
urtoAr[o do bomem e da mulher

àNt.te. T6cDlco: DR. PAULO TAVARI..S
CUno de' Rad!ologil Cl1n1ca com o dr.

�anoel de Aoreu Campanarlo (810 Pau·

to� EIIJ)j!Clall7Ado em Higiene e 8allde

PUblica. pela UnlTer.ldade do Rio de JI'
n1!tro. - G.ablnete de Raio X - Electra

car<iIQFltla cllnlc. - Metabollmlo ba·

aJ - Sondagem Duootmal .,- Gabinete
cI.. n.1oteraplll - Laboratório 11. mlc.ro.
copta· e análise clinlca. ;._ Rua Feruando
"aehado, (j, Fone 1.1911, - J'lorlanó'Pf')lle.

DR. REMIGIO.
CL.lNICA :M:tDICA

)(ol&-.:I�� Interna.. de �oru e Cri·
•n�. em GeraI. CÓNSULTORIO: Rua

l'el1� S<'hmldt - Ed1f1cl0 .Am�a Neto

rOIle 1392. 'II ... 12 e H li 17 hor... RI·
IITD�NCU,: J. Largo Benjmnin

Comitante, 3

Resldênca
(Sobrado).

ORo AURELIO ROTOLO
Dr. Newton d'AvilQ

Wédico - Cirar,,,o - Parteiro
RA lOS X

ModerDIl e possante instalação
de 200 MA.

Ilagn6�ttco precoce da tuberculose
,ulmonar, úlceras gástricas e duo
fl'n!lis. râncer do estômago, afe
�ões da! vius biliares. rins, etc
\plica o Pneumo-torax artifíciaJ
:)ara o tratamento da Tuberculose

MONIZ
Pulmonar - Tratamentos mOfler-

,

nos � efíe-llzes desta molé1!tia
, :olnplt'tü gabinete de Eletricidade
I uédi"8: Ondas curta!! e u)tra-cur-
'llS, Raio� Infra-Vermelho!! e Raia!!
Ultra Violeta. Infrawn-Terapia
COnStlJtór!o; Rua Deodoro. 3

eSqIDü8 Felipe Sehmidt
D...... 12 hrs .. e das 14 AI 17'bn

Ttl"fon .. ·U7' "

,_Operoçõe. -. Vias Urinoria, -- Doen

fÇc. dOI intestinos. :réto e onu.'
-- Hemorroidal. Tratamento da

colite amebiana.
Fili,oterapia -- Infra·vermelho.
Con.ult: Vitor Meirele•• 28.

Atende dioriamente o. 11.30 h., .,
li tarde, da. 16 h•. em diante

R..id: Vidal Ramo., 66.
�'one 1067,

DR. ' ANTONIO
DE ARAGAO

OI......... e OrtoJle41L ClblJea e 0I1"VS1a
lo torax. Partol e doe._".. lIe.bora.,

F"ONSUL.. T.ÓRIO: R. J.
ono Pinto 7 Did·

ente. 'du li li 17. bor... �m'llN
ÃJ.lnlrSDte .lTtm. N," • 111.

, I '

!'\
I

Emprf'g!:l.-se com vantagempa
ra COmb'1ter as irregularidades
das !twçõeF.i pe!'ióoicas das se
nboras, É calmante e regulador

Meça, complementarista, com desRaq funções.
prática de c0ó1t8bi!idade comer-I· �"'-<'. '"'' FLUXP-�EDATIN A, pela SUA

I
cial, tendo :r�balhado quási 3, ,,�"'.ly;� ,l� cOmprIJVélrta �ficácia, é muito re-
anos em Cuntlba, oferece seus �"'rt�'!). ,_, ...

' ceitBda. Dflve ser usada com

�erviços. Intormações nesta re
.... \\�� �, confiançtl,

Idação. ·V· 9 �,..k' .'d� FLUXO SEDATINA encontra-se

,CASA NO CENTRO �=�'='\MA�Ee�m�tod�a�P8�rte.=���,
I Aluga-se uma, para família I
I
pequena. V�r e tratar, na Rua
Marecbal Guilherme, 33, das I

,17 às 18 h0ras. V

-71I floZ·1ohe·lra Precisa se dr>

IIli. uma, para

-

!
,casa de família. Paga-se bem II Av Rio Branco, 89. 5 v.-3
I -

Máquinas
Vendem·se urgente um bene

ficiador de arroz para lO a 15
sacos diários, uma instalação
completa para fabricação de.
óleo, e outras máquinas para
fins industriais. Informações
nesta redação. V. - 4

Casa no centro

GELADEIRA

Vença a intensidade do calor.
sem quebrar a linha da elegância)

(: wave erro Você admitir que o calor ex••
cessivo possa justificá-lo por cruzar as ruas dl)
Cidade em desalinho. descuidadamente trajado.

Você esquece que o verão não é inimigo
<I" decóro ou da elegância.

Especialmente agora, quando a ALFAIA·
TARIA BRITO. recentemente aberta. está exe

cutando, com notavcl perfeição, ternos leves,
cômodos, distintos,

Nesta redação l!e

informa quem de.
seja comprar um apalêJ!-tu de
I ádio, se possível, de marca

"Philips".

I FILHA I MÃE I AVÓ I
Todas devem usar a

(OU REGULADOR
A MULHER

Alivia as

VIEIRA;
EVITARA DORES
Cólicas Uterinas

Vende-se
na rua Conselheiro
300.000,00. Tratar
Alves, Deodo:o 35.

ótimo
prédio

MafIa por
com A. L.

EMPREGADA

Aos sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírito
Luz, Caridade e Amor, co

muníca a mudan_ço do seu

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

oferecer os seus pré8timos.
Escreva detalhadamente '_

norne, idade, endereço e en

velope se 1 ado para ares
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."'OXy· Hoje, 4"-feira às
K 19.30 horas

Colossal Programa
l' CARRIÇO FILME n, 109 - DrB
2' ALMA DE VAGABUNDO, com

Vítor Tranien
3' 'l'ENSÃO EM SHANGAI, eorn

Gene Tierney e Vitor Mature
Shangai... A cidade dos :militerios

onde tudo p6de acontec8X'! I
Impr6prlo at� 14 (ln",,. IIJ?l'e>,� <mit::Q t:,r$ �.OO.

Empolgante manifestação trabalhista aos soldados
dá gloriosa Fôrça Expedicionária Brasileira
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PODDOSQ ÂUD-
LUR NO TRATJ.

UNTO DÁ.

nlTZ Hoje, 4"-feiro,
K 20,30 horas

Avant.Premiere
DE AMOR TAMBÉM SE MORRE!
com Charles Bcyer, Joan Fontaine
e Alexia Smith em beneficio da
So",edade de A.. istência 0.0. Filhos

do. Lazaro.
Impróprio até 14 ano.

Preço Cr$ 10,00

ULTIMA HORA
A infantaria aliada. na FreI).te

Ocidental, avançou mais três qui�
Iôrnetros para dentro do &alient�
alemão no Bélgica, e tanques do
3 Exército nrnej-íccno infiltraram
se dezegete quile.metro. para Oeste
de"Bastogne. onde os nazistas con
tinuam contra.atacando.

Prossegue mais lanÇlrenta a bc
talha pela posse de Budapeste.
havendo o Papa Pio' XII feito um

apêlo para que os combatente.
cessassem a lutQ

li<

Os scldodos braeiJeiro8 dístr-ibui
ram aos civís italianos. por motivo
das festas de fim da ano, 2.900
barras de chocolate e 10,872 lotas
de Carne em conservas .•
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PA R A f E R IDA 5,
ECZEMAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
F R I E I R A S,
ESP'INHAS, ETC.

Chegard
F'ulgêncio
de Cuha,

ao Rio hoje o general
Batista. ex-presidente

O presidente Avila Comocho con
cedeu o "ngréement" ao iiI'. Leu
rlval Fontes, designado embaixa
dor do Brasil no México.
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(' Regente Dcrncskin ôa , da Gré.
cio, oinda não conseguiu organi.
zcrr o Gcvêrno , P.-oSlliequem O. Com.
bates entre 08 g:.lerrilheiros dg./�Ell1ilJ) t: �,lI f9t'9"'1I );lfHLi�.icQ', i·
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