
Os alemães isolaram M�llA�e
LONDRES, 9 (U. P.) -- NOTíCIAS DE ZURIQUE INFORMAM QUE olj ��kJb
PRENDERAM EM MILÃO 10 MIL ITALIANOS NA ÚLTIMA SEXTA-I .. _.�,À�,�� "ii
GUNDO ESSAS INFORMAÇÕES MilÃO ESTÁ ISOLADA POR TR A�·-·ALE
MAS. ENTRErv1ENTES� A BBC INFORMOU QUE IRRor�PERAM DISTÚRBIOS
EM VARIAS CIDADES DA ITÁLIA SETENTRIONAL, ONDE A SITUACÃO ECO-

.J

NOMICA E ALIMENTAR É PARTICULARMENTE SÉRIA,.

Quando êle se instalou ii rua Conselheir-o ?lIat'ra, ulepois de dkigir
:! l'l'\'i�te('a "SlIliIN:,", cra como 'o dono de um f'crr-o-vesho, de cujo am011-
í oudo de engre!llag'ens (' .ca ixoti ns urruncu va o jornal "A Nojte ". Magro,

I
CltllJ; IIJOI'('no

(,:!!J:I,'e,ga�,I,<)'
e'n�o�ltrav,�, PU,I' (li <I n,'l,,e prevenções ú� ,�'seân(','an,lSI' hô lsr-s truncadus. E () coí idiuno. a mmgua de papel .l' operur ios, virnva

,'('llJanúI'io", Ninguem atcntavu naquele ('sfôrço per+in az, hljndado <I

[,(,JlJO(fUl'S t' chuf'us accrados. st-m -Iúvidu pelo obsirlente propósito de
i r-a liza r UIIl sonho imper-cr-ivcl. Depois, Celso Bâima transferiu li outrem
I' t'lllJ)]'esU;;{]o prelo-carroção, mais ta,rde recolhido ii Imprensa Oficial
c incorporudo ao patrimônio desta, xcm despesa de centavo.

Eru I) ":\:egro" Auriuo, hntixudo nas rodas cafeeiras, pelos catões
m i rins, prt'jol';llli\'amente, porque núo se compreendia o' rapazola de
jleLlcas letras c.nnpando de jor-nalista. com .o ar pimpão ,dt' moleque �l
sull ar pan,t!orgas de navalha, .. :\[u:s, In,à,o SI' resignou ao Iracusso. E pou
('fl mais la!'d(', cum poderosa fé na própr-ia vontade, surgi,u cm Joinvile.
Outros cuixot ins e tipos velhos. 3 Ílllipressor,. sacudindo a poeira: C01T.I,

pnlsór-ia. �I gemer os cilmdros, boiando ii rua a "A Noticia".
.\ ofensiva que desfechou contra a indiferença do meio roi dr mil

\'igor incornpnrú vc]. Dir-se-ia laref'a dE' Sísifo impor UJl1 [ornal ornsilei-
1"0 (,�1lI 'Por l't'llto a urna zrmu de C'ulünização alemã, com ar'ge-Jllúrios
a]pmal's sorrindo sarcasmicarnen te do caf'uso diretor, em concorrência
('1>111 as g,lzl'las germfmicu's dI{' nutr.idu tiragem, fgJllIorav.aw-lhc. todavia,
a t(�Il1j)era de hri,lador infati,gúvcl. E pouco a pouco, de :\Iafra a Itaiai, ()
diúri() joi n vilcnse foi desbastando impasses, re.rnovenrlo ban-oíres, crian
do l e i l nrr-x C' sunputiznntr-s. vencendo ,progl�('ssiva e galhardurnernte.

/1, Soll'] paixão pr-lo iornal não fixava a este finalidades definidas. Se
fir.!a direll'izC's obscuras, seguru de que trilhava vida reta, a alcauçnr ()

ohjet i vo IOIl;gnmente aea'l'idado. Supr-ia H escassez dos horizontes meu

tais, com I1J11,1 surpreendente hahilidudu de atitudes, uana adrruirável cons
ti;nda i('lllpreendcd(,ra, de jeito que ;\S soli dar-íedadcs lhe foram apare
('t'nr!o, ,11lIpar'wdoJ'as, e est iruu lrm tcs. Certo, nem sempre os Sl'US preces
�()S atralÍatlJJ dogio e aprovação, Ainda assim, ;porém, não se lhe recusa
r uun eS(',USlIS, Agia com a trunquilidade 'ete quem acer-tai, o que jUlStiiJcava
F alenuavu H aparência chocunte do «rro. Formou-se do meio e da época.
lkpuc!iudo, traz ido ao desfrute f'áci}, negado c 'combatido, teve li moci
(Iade ideali:�ta t"t1charcada de amargura, lant,o mais cO!Tosiva, quanto
revestida de uma s,ilen,oiosa dignidwIle, l\'a prúspe-ra a:>imctria de com:lu'
t�j, 'CJH'IYntrou fontes cle recursos para a remodelação do jornal, com ]"()
tAil'a e IinÓltipos. De aíl'O a ano, com uma fôrça de illfi1tra'Çiio i,ncT"Í\'el
"A �otícia" penelrul1 lnres, escritórios e ofÍ'l'Ílnas, pnsinanr!o 3 Iínglll;
n<!ciemal li esLnl'llg'ei!'os e lc!escendcllles,

.

E foi pouco Il'mp(1 anles da IllOJ'!P, <[lll!:, () signll'icado do próprio t'S

fOI'ç'l) lhe of('t'('CC'll a I'isão luminosa da obra n�aliza,rla. Fi'zl'ra o jornal
por amo!' à \'idaJ de imprensa, sem conse,g'llir posto sali.c.llIte no manejo
(h, pena. Era COIllO lIlJIla llJatl'Íz g€I'::Hlora, EXipunha a,� idéias aos auxi
lian's, que as 1'l't'!)rtav�;1ll, vestiam e ,poliam para a IPtra de fôrma,. E a

llJ'ospt'ridat!(' 'poderia a(;(>nar-lhe pktorie3, si não St' so'h,'rpll"es..,>e no
tino ('!>ll1l'r"('ial n grande ('oração 'srllsivel, tocando a1 todos a fartura dos
fn!lo's culhidos. E foi o coração, ainda, ([lU" o traíu, !l() instante em que
[ln',nlu\"u 11(1\'as e'llliprt-s<\s pubJieitúrias vultosas.

),la his,lúl-ia Id'li nacioilalizaç'ão ('Dl Santa Catarina, h:"t que Sl' l'videll
('i:u: a figura do ");egro" Alwino, Sem o 1)(,l'ccl)['.l', talYez, foi l'Ie o dina
J);lzat!oJ' duma l'l'uzarla jornalíslica gigarlltrsca, que impôs a loiros e aria
nos, f('H'a das "lleitlm'g"s", a leitura do vernáculo, ainda, que para Jhes

decade"nc.·a dU'Da VI"da esplendoros'a' �:��e�'i�a�,"'� (;�;�JiX��i d;�l;�li�������.a�s, com devel'{,s marca.nltf'S l' a convie-

i ti f:1" realizou, por atalhos p {'aminhos que .si" lhe afigllnwalTl lcgíti
RTO, 18 (A. N,) --", No dia ] 3 ele dez(�nll)1'o último foi re.- mos, o q�ll' ()\J1I'()� não f�,:�rall1 pOI' fstn�(h�? norma:is: NI('1J�, vale 1(';>:I'�l1i-

Roma, 8 (U. P,) - Os alia- colhida ao Serviço de Canllologia do Hospit'lJ do Pronto So�
I;>!r :md�IJ�lleS, rupos o erhh�l\) :a,cabado. E lp-lo srl:1 j�Js.a te, sem ódIOS,

d t' m avançando len- " " , _) ',' ,'., ,

<

.' ,',
',"111 ('�pJJ:ll() penslOn�lijsta, .I11sttll,cunc!o-s,e eon� a ,llllnpldez ctesIU�lbran1('os con lnua

.

.' .
,011 O Ma) I.erchstoff, han ones'a do n1€81110 nOlllP, (,uJa '\ Ida de dI! propl'lo sonho. h () (fUI.' r('�dlzolJ, em projullidld.aclt' e ,extcnsao. com

tamente pela costa do Adna-, ("splelldor e cuja decadência um Y(i'f'TW1'ti'110 carioca, (U\'ll'lgol1. UIll e ,<;'jJonUi.nelI (' inclormido "élan" p�ltriútÍC'(), [!lais. e mnis lhe d{'Sta.�a
tico na orla dos lag?S, comac-11 Na madrugada de ontRlll, a baronesa df� lJflJH.Cl:lSTOFl:<'" fal,eceu H ,l'igllJ'a silngulal' de batallmrlor, tombado em 'Pl�',110 (,Olllb.ate (' �m I?l,enu
chio, sôbre campos Inundados ] aquele Servico sendo �en CO'1'1)0 recolhi,c1cl ao neC'l'oté,rio à es. Jl!lI)J'(�zn" llH,S sub o orgulho da sellJ('nte ge�Jl�l,nada, quc se f�z a_rvo-
d mo lições de campos mina-' ,"_ "

� -,

. . .,' ['(. (' CU,la SHlllhra ('U1npre manter, CúlllO ,!ru,d IC'.lOna I legado bc,nlfazejo.
e e

,
.

. Ivera
ne quem lhe <,usteasse os fu,nerals. A f'xtlnta \'PJ.Q pa,l'a o SI') assim, na Slla tumba, o lIra"o AUI-ino repoisar{l docclllente, per-

d?s, �ssas .forças eu: quatro Brasil em H118 p aqui conheceu o cOlHle dE' Berchstoff. com i ],ctuado !lOS lampejos d,a _<;!rmH que esgrimiu nos )'ceontros JlIais.f�i�ca.n
dI,as lImpar an:. 50 mllh�s qua= I

(! uem s�. casou, l1a.tnralizauc,Jo-se hra süeil'[1, Xão foi feliz no t(/ .(e, q�e l)utJ"()S hratH,I�r,�o :"Ill destl:�IO,r I

e h�mra, na sua flexlbllloo(lr
dladas de teneno entre Ra matrimonio tendo () conde n abando1rado ficando em São Pau-

tI J� 1<111,1 ou llH sua 11l1SS.10 con,strulOl.l, ,dta, jr('unda e bela,

vena e. � Ia�o, quando fizeram lo contraíu novas núpcias, Depois de se.parrur-sa do conde, :\Iay TITO CARVALHO

600 pnslOnelros e entraram de yoItou à Europa, vivelnrlo uma existência ave,uÜ1J'OSa, tendo si-

N
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·

posse de grande presa de guer- do internada, num ('ampo inglês de 0onoenü'ação, sob a aC'Llsa- a-O lDalS sa-O va I as as condlço-esra. ção de exercer espionagem. Mais tarde, aparece� em Lisboa, -

'clo'en,te e em absoluta miséria, rolando pe.los leitos de hospüais Atenas, 8 (U, P,) - Não são mais válidas as condições de

1(, sanatórios poriugt1p>;es a-té que o 'emhaixaclor Neves da Fon- paz apresentadas pelo general Scobie. Foi o próprio coman·

toura visou seu passaporte, pOdendo ela retornar ao Brasil. A dante britânico que'm fez, hoje, essa declaração, quando chB

Lisboa, 8 (U. P.) _ Violento I jntel'naç�o ele Ma:v no lnsHtuto de Cardiologia foi cons,eguida gou a notícia de que as suas fôrças tinham avançado bem

abalo sísmico registou-se nos pela L. B. A, aVém da linha cuja evacuação êle exigira anteriormente. Dis-

Ad' f '

u 111- . se Scobie que, diante do fato dos "Elas" terem detido civís bri·

d��;��h�e��nA�g�·� �:�eroi�-ICOnsegu ,MU de ter o avanço
tânicos e gregos como reféns e de terem recusado permitir

mo. A notlcla, altas, chegou a· ,11 que representantes da Cruz Ve1'melha visitassem seus campos
Lisboa com grande atraso, I 9, d� pri�i�neiros, qualquer armistício teria que incluir, ' agora,

pois o terremoto ocorreu pouco i l\lOSCOli, �) (L. Pó) � [\� linha,s russas cm tÔl''lliO de 8u_1dzsposzçoes referentes a êsses ptisioneiros, Conforme foi reve-
antes das 19 hora� de sexta.� c1ap(�Si(\ continuam sofl"e:ntlo (lelSeSpêmdos 'ataques dos alemães, lado, hoje, tanques e infantaria britânicos avançaram ràpida
feira última. Sete horas depois) I () lH' COn8(�gUjl;a.tn ehf'gâl' a, �5 knls, cla drlfl !lo , No s(:'u esfôrço, mente a oéste e noroéste de Atenas, passando por Eleusis, Ma
novo a,bal? veio agrav�r .

aS
I
us nazi�tas (�uasi cOlls0gyiram colocar Budapeste ao. alcance da. gola Madra e Rous, No desfiladeiro de Carikaza, entretanto,

consequenclas do pnmelro, . sua artll hal'la. ('om efelto, 1'll1Ja j,>onta cte lanc;a blmdada está os britânicos foram detidos pelo fogo dos morteiros e dos ca

Abriram-se fendas nas paredes [lf.;saltando 111)1 baluarte a 25 kms. da cidade. Enquanto isso, nhóes de 75 milím.etros dos "Elas".

de muitos edifícios, mas, fe- outra ('oluna �J1;imiga ('oln'in metade da distâ.ncia entre Ko�

lizmente, não houve vítimas. mrurno, donde lHl;l't'iu à contra�ofensIVa, fl a própnia capita.l,
conquistando EzeTt�G1omm. Segundo o.S últinws de,spaehos do

Homenagem f:"ont, a artilharia l'USr.;à, embora sobrepujada 8m número p.e-
Filadélfia, 9 (U. P,) -- O dr. Jesuino de Albuquerque in-

1 f' ,,,t
"

u' 't' t dicou os modernos laboratórios da Waiat Incorporated de

às enfermel·ras il��ll1dC;;;aJS naZld as, C'Ollsegum ame 1 a '11101 €' (IP er o avanço Chester, Pensilvânia, como o modêlo do Laboratório Munici-
----'.---,"-��--�- '_ paI de Penicilina, que pretende instalar no Rio de Janeiro. O

Salvador,.,9 (E,) --, A Co� Greves "'umul"os e s�bo*!:l.gem secretário de saúde e assistência da _:prefeitura Municip,al de-
nlissão Central de Ajuda à

, , J.
,

I u lu dica-se atualmente ao estudo dos metodos norte-amencanos
FEB esteve reunida na Asso- Londres, 9 (U. P.) _- Nova onda de greves, tumultos e sa- de produção do extraordinário medicamento.
ciação dos Empregados no Co� botagem desafia a Gestapo no norte da 1tália, A notkia não -'----�------------------

mércio comparecendo repre- mereceria registo especial, se não fosse o número sem prece� La Palt-sse e Fralllture dsentantes das organizações pa- d,entes de pr�s§es efetuadas." que se �leva � 10 m�l, sómente na
,

. ocupa as
trióticas, estudantis e traba- CIdade de Mllao. Informaçoes recebIdas VIa Zunque acrescel1- PARiS, g (U. P,) - As naü6as da f,rente ocid�nta.l não
lhistas, Foram assentadas me- tam que em outras cidades do norte da penínSUla, inclusive J'f:l\'elalll ll1odifieações. O comunicado ofidal aliado 'informa
didas para as homenagens que I Turim, irromperam numerosos conflitos derivados da situa- () ue lJl·OSs.eguc o ataque ao flàJnco 1J.1orte da saliente alemã. Ao
serâo prestadas as enfermei- ção econômica e alimentar, que é de extrema gravidade. Tôda sul tlB Llel'neux, as fôrças aliadas ava,I1çaram mais de 3 kms.
l'as vOluntária,s, que tel'mina- a zona central fOi, ocupada pelas tropas da Gestapo depois de

('
(" mais r"ara oeste,' ocupal1am ,La p"ausse e Frei,ture, A noroQI;Ít�

�"am o curso agOl'�, ev�cua(.i()s os moradores, dt.� 'BllstQ?,;ne o i�JimigQ foi ��P\llso àe Falmi€;lrge, "
�- <r;;-......... .,..

o
o NEGRO AURINO

o ::lIAIS AYl'I(W DLUUO UE SA�TA CA'I'ARINA

Propríetário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Ano XXX I Florianópolis- Terçõ·feita, 9 de Janeiro de 1945 9290
------------,_ .._-------

Trava-se morUl�ro. com_ate �:::'s�:: 8
PARIS, 9 (U. P,) -- Tres dl\:l�O�S blindadas alema�s tm-I Wasnington, 9 (U, P.) - A

vam mortífero combate com os brírânicos no extremo OCIdental União Pan-Amerícana comu

do saliente das Ard_:-nas. Já se adl11i.t� a pOssi))i1�?ade de ,�lue o Inicou que além das 8 respostas
alto comando alemão pretende sacrtrícar ;ss,as forças, afim ele de países americanos já rece

proteger a retirada do grosso de seus exercítos para o centro bídas foi informada que Cuba
da região invadida, a oeste da estrada Bastogue-Liege. Foram e o Paraauai enviarão suas

uprtsionados nestas últlmas h?ras 860 alemães, esperando-se respostas
b

dentro em b�'eve. O
que esse �ú.111E'rO a.l1l�H>nte s,enslvelmente nas operaçoes ele 11111- assunto a ser respondido se

peza de vanas p03JçOeS naZIstas c�l'eadas. prende à reunião de ministros

· ..

V 2 EdU
·

d I) do Exterior da América.

VatraO bom��s ,� nos sta os OI 08 � (li�I(�;�;:;;iIf:;�n;jt.�,larall;)Sql1eci�'�ll���
"O\'.\. TORQl E, li (l. P.) -- () almlrílnh' ,lona" Inl,!':'IHIl,! tutlos Cnicl",,, jú Plll-iaraHI à Cnüio

('(ulllllHlnllte <ia frota Illlrt�-alIlericllun (lo A tlàn1 j(·o, 1a mhém I P<ln�,\lllt'l'il('al1a a sua l't'sposta ,�'t)
(�ollsitl(,l'a ilossÍyeI O elllprt'g"o dlls hI)Jllh�L" Y01Hlol'lli'O ('01l1l'a os ,pedH.t_o argl'nl'lIlo de lima l�t'lmJao
'.,' 't .. s rn·dos. Falando nos J'ornali:'iÍlIs em um ]HH·to (la ('osta l,dC'

UI<ln("('lel'('S. üutrl)s paJ_ses -,,s 11110, I. ,
_,' pl'!-o ([1Il' se ('sptora ,-, darao as

�.Hâlltit'a.. disse o almlrnnt� IlIg'l'llm (I li e, os al('n�ae,s ]wdenum suas l'l'sposl,ls neste fim de srma

lllll�al' .SUIlS "V·2" do ('ouyes de slIhmarmos, llunos� ou

meSlIlojJW, Pelo qllC' se ,s:J,]Jc_ a lllflÍ'oria

Ih' aviões dI' lONgo raio dI' ação. I�to não s� é ])ossh'el, (,�Hll(! d:�s r,epú��,li(:as, alllf'r,i,('<!.n<IS �e_"m?::
l'l'onh('l se (IS lladstus ('he�'arem a eonclusao de (iue 11 "\ .:.1,' J tl:1

f<lI"'11 ,1\ II d 'lIl11I,1 cont,el cn( hl
,

, • ."
I t

• •

1 soJ)J-,e os probil'IIl<ls do HlJO'i-guer-
lHHlf'rlí g'ernr o piUllCO )10 htOl'fl 1101' ('-lIIt1Cl'I('lml), ;

....·l'yI1H () HOI'l
ra, para os pais(',' q.ue 1'00opeJ"àram

111'1)11f'í"itos. de sua }ll'opag'allda", ae).�.sceIlt{)u.(),a!JJll,rallt(l. �,or�",�clnu esfôrçr: d,e gllle�'J':1 d ..,'J:kll1isfé
OI:SO, ('ontJnuou - os atnques llOllenam ter UlU'lO nestl)s JHOXI- riU, exe.\�llld(), assllIl" <I �\.rge.nlHla.
mos'trinta ou sessenta (lia"" (' daí as l}l'eCauçõe.s já 1ol1ludas ('011- A l�nl:l'Il. l'uln-,\-IlIl'l'lCa:na .1<1 tc'l,n
'.. . ,i ·t " lal'mant(·" ,ln urmu. É tudo I) flue há a fazeI', 1101'-

I em nlHo seis, resposlas ,_- da H,epll
.I.I os e elOS .l ,�

�, , ,- ;hltca J)ollllllJ.canil, dI' Honduras,
(jlle, ([Iumto ao curso dn g'llel'ra, I�UO sera ah..:.'iolutaIlltmt(,.llteta<lH) <10 Haiti, üo P:t,naln:'t, da Crnatt'llla-

)101" ('sta ou outras armll," tel'l'OI'lsta:o: a.lemas - (;011('111111. kt e, agora, dos Esl8dos Fnúlos.

Na Itália A

Violento aDalo
sísmico

o laboratório lDodêlo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o ESTADO Terca,,'eira. 9 d. Janeiro de '945

Por causa duma laranja esmagada !���!�2amlt;���n�:,��
de frente por 40 de fundos.
Preço: Cr$ 12 000,00, Infor
mações, na rua Emílio Blum, ]3

v,-19
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I
ESTADO
Diário Vespertino

RIO (Pelo correio) -- Ma- a faca com que se armara, O
nuel Monteiro de Araújo, por- ferido lancou mão de um ser

tuguês, com 44 anos, casado rote ponteagudo e com êle cau

trabalhador da Central do Bra- sou ferimentos penetrantes no

sil e residente à rua Faia, em peito do seu antagonista. Lu
Rocha Miranda, esmagou uma taram ainda os dois homens

laranja com que vários meni- até caírem ambos ao solo, pa
nos jogavam futebol e que ha-,Ira morrer. A espôsa de Ma
viam quebrado algumas vi- nuel, Deolinda Monteiro, quan
draças de sua casa, Um dês- do procurava defender seu ma

ses menores, Osvaldo, com 9lrido, foi agredida a páu por
anos, queixou-se a seu pai, ° Tomaz, ficando com ferímen
estivador Samuel Tomaz Fi- tos na cabeça. A policia do 24°

lho, com 46 anos, morador no distrito compareceu ao local

prédio 82 da mesma rua. Sa- e fez remover os corpos para
muel foi procurar Manuel, em o necrotério do Instituto Mé
SU2t casa e com o mesmo dis- I dica Legal. Deolinda recebeu

icutiu acaloradamente. terr�i-Icurativos no H?spit�l Carl,os V d ótímo Coque de
I nando por cravar-lhe no peito Chagas, onde flCOU internada, en e-se prédio qualquer carvão! ')� Ml�' nalgo mesmo não publí- !

_

i eat1O!l. não serão devolvidos. na rua Con sel he iro Mafra por Londres, 6 (B. N. S.) - Um
I _ I 300.000,00 Tr ctar com A. L. cientista britânico, professor
!."I. direcão não se responsabUiza 1 Cre'dito Mu'tuo Predial Alves, Deodoo 3S Riley, descobriu recentemente
I pelos conceitos emitidoa nos i.1 um método pelo qual se pode
I artigos assinados II IMáquinas estrair o coque de qualquer
---- ----------__._

.

Propr etários - J. Moreira & Cia. tipo de carvão. Essa descober-
! Vendem-se urgente um bene ta beneficiará a indústria do

110lnarlla de Bom t •

f "d é
4 r

I
ficiador de arroz para 10 a 15 mundo inteiro, uma vez queU

RlIetl.ro ,',.!.',
A mais pre erl 3, Inegave. sacos diários, urna instalação com milhões de toneladas de

.f. completa para fabricação de coque são consumidas anual-

2 serteles menS81·S 4 e 18 óleo, e outras máquinas para mente pelos altos fornos dos
'"

I � .

fins industriais, Informações I países industrialisados � esse
EDITAL I nesta redação. V. - 7 coque só era obtido de um car-

.,
(;entil Yi.ei.n! Borges: Tahe lião (�C

.:

RE"M O M À OR CR $ 6.250,00 vão especial, não muito abun-.�(llfl' r Of'lcinl do Hegistro de Imo"l P..I jiof I

BREVISA �' d".eis da C.')lllêlrC�t de. Bom Hetiro,! r _ 'H e pessoas dante. O professor Riley des-
b!ado dr Santa Ca larina, de bôa apre- cobriu que as propriedades do
Faz saber que, peJaJ Sociedade

I
Muitas bonií.cccões e méd.co q a l� se ntação , de ambos os sexos, carvão de coque são devidas aCojc:ni�adora Caiar!uense, com ,;e- »ar a serviços externos. Tratar certas qualidades químicasde na ridade de Porto Alegre. La- Tudo is to por apenas Cr$ 1,00 R V'pilai dn Estado do Rio Gran.lc do!' d as 14 às 16 ho r s s. à ua 1-

que podem ser introduzidas no
Sul, com escritório neste munic:ipio,I�.

------- r::
I ter Mel! eles 18'· sala 2 - so- carvão comum por meio de

nos lugurvs de Jararaca e Vila de! - 11' ........ -- I brado. 3 v -3 um tratamento com material
Ituporanga. pelo seu prOC'U.l'adOrll f:"'ARMACIA ESPERANÇA I

-

sintético. O ciêntista provouespectai sr. Paulo Alfr-edo Schlich- r i R'" d- Vende-se um, Phi-I'", i'
. .

1
. ...

I I a 10 que o referido material pode·L.f.,.Dl requerma a mscrrçao no

SUA FADMAC'" lips (holandês), de
T.lif>llJ(.lri<I.1 .referc.nte_ as Glebas de I A.t'U\ UI. ser produzido de produtos de-
It'r,;IS nhU:Jxo descritas: I•• Co..eo.eiro Mafra, .. e 5 _ fONE 1.'42 6 válvulas para bateria de 6 rívados do carvão, tal como o
Imóvel B - parte do segundo I c_ d!ll

volts Ver e tratar na rua João pixe. Essa descoberta é um dosburgo Agricola-planta n. til. Secção ...trela. omicí.. Pinto, 29, sobrado. 6 v .. 3
Rio Bonito (braço esquerdo) com a resultados do programa de in-
área cte 2.398.095ms2., - Imóvel B

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

f1"Jas� e terreno
tensas pesquizas em tôrno do

e C .- parte do segundo e terceiro

EI Ih -d d I lJ.� carvão que há muito veem se
burgo Agricolu. Planta n. 62. Sce· a me orava a VI!1 OS ou ros f d I 1 t N
1;�:�,/�J7. r.72À��\:W\�!��;��;�g�'erO�11-�· .

11 !IIi pa�ae�(�r;�ia.ll:aru:7:sr;e���� �!��ri�iSnain��'i��a. del����
parte do segundo burgo Agr icolu, í

e s, 58 Tratar com o p ro pr ie-
dos do carvão já foram tam-

Planta 11. fi3. Secção Rio dos Bugres Rio, 8 (E.) - Novo processo gum dinheiro, pediu-lhe 4 ce-
rá r io Manol"! Rosa Alves, en

bérn obtidos. Calcula-se que,
(C!lu,parIüo) con; rt_ ilr.ca de foi instaurado contra a carto-: dulas de 500 cruzeiros, e mais _ . _ .' hoje, cada tonelada de carvão738.000nl�2 .. 11llO\'C1 (. - parle do tAS dít d t· !350' , '. f' d . l' r erme rr o do Abr igo de Menores.

tI' d trí 1 t duasIcrceiro burgo Agricola. Planta ll.,man e na a 1 e, .es a
. v,ez 'I �luzelloS'"a im e rea lz�r 5 v 2 enna in us na men e,

64. S{'C'ç;{n Rin dos Bugres (Chapa-] acusada como estelionatária. um trabalho urgente. Sena
. '-'

i vezes o valor da mesma quan-
di:,:) 1'0111 a área de 1.4�(j.2.29111S2..

,IAtraido por um prospécto, que li indispensável que o português Au'omõveis Chevrolet "tídade em 1920,
T;�l(:,:'el _1-�" P ,p) - ,pa.rte 1< aXJl1�l 10 apontava "Mandamo Sadite fornecesse o dinheiro para ser I

.-- o '--

��','I:.I) )B,lun,u 1�. parte com �(s�a._t) como capaz de melhorar a vida I embrulhado, além de uma
Vendem-se uma limousine

-

i: �� "Jdia.s. P.duta n. 65. Secç.clo , . " .
. , 934 e um Doubie-Phaeton FRACOS.

H;o do :\1el[) lote na A -{'OI1l a áre:l e os negoclOs dos consulentes 'Igarrafa de vmho. As cedulas
929 íunci,.nancio bem. Cartas AN�MICOS

IL.: 3.�l(!2.:ii52,G(i!l1s·2.: No totwl de O'[]- O negociante português Del- seriam devolvidas ao consulen- .

R -!l TOMEMZP lllllnocs dOIS Im] !li·eiros guadra- fim Rodrigues procurou a co- te, logo após a realização da 18la fst� edação, para: <!l".u

di);' l: sessenta e selS ('C'n'lJmetl:os nhecida cartomante em sua
I marria negra. "Madame Sadi- 'cmóveis Chevro"let». �nho Crelsota'l(r:wd�·a?os. Pela rl'querente, por 111-

,. 'd'
. '. R' 1 G' t ,,'" t· t d

MACHADO &lOClAV'a.'t .. 9/' "SILVEIRA"!rfmedlO do sel! procurador espc- les� encm a rua ea ran- i e , no en an ,o, apo erou-se
ciu:J foram aj)l'Os,Plltados em meu deza. De início, gastou apenas ,do dinheiro e não realizou na- Grande Tónico(':ir'\orio os (!OCU�11('11(()S exigidos pc': 10 cruzeiros, preço da consul-' da de interessante para oca:.
!o (JeC'reto-l�, n. ;)8. de 10 de D�zel11- ta. Entretanto "Madame Sadi-!pitalista Que. afinal compre- IInfl df' 193, e pelo decreto-leI n.· " d' D f' d' �t' . d' . Aqâncías e R.epresent.açêell e,mo Ge.raJ Caiu de andar;l.!IiH. dr 15 de Setembro de 19:�8,\te ;'per�eben O ,q�e ell� era i�nde� .0 a ramOla eu queIxa Matnz:_ FlC:rlon6po,1. lem andarrxreio a relação cronológica dos de mUlto boa fe e possula al- ia pollCIa. Ruo João Pmto, n. 5
lítlllos dt' dOlJlínio e certidão (hsl C· P t 1 37 I RIO (Pelo corro'o) Jair
ll1eSl110S, displ'l1sados pelo 'M. M.I .......,..,...,,.,.....-..-"..- .....-__......_..J'_-,..,,............._-_-............_.,.••_••••••�__- F'����: C�:s�i�mCl

I'
Brito de Lima solteiro-mora-Juiz de ])ireito pur já ter sido pro- �

I' R,uo .

Floriano Feixoto,. !/n (Edíf� dor à rua Marq'uês de São Vi-dl1zidos no registo inicial que se � COMPANIDA "ALIANÇA DA BAlA" ?roprl0). Telegramas: PRIMUS
t 119 XII:;enam franqueados ao exame do� �qente. no. princípai. municipio. cen e n. ,casa ,em-

!nteress,a.rl_os, ,q:re P?c1!rão {�fer�cel.' Fundada em 1870 -- Séde: B A I Â do E.tado I' pregado num escritório insta-
JJnpugnaçao a mscnçao ate tnuia

INCENDIOS v 'I'RANSPODTL'S ,lado à avenida Nilo Peçanha{lias após a última 'Publicaçào

.deSh1
,"'� ." L

I('dit�)l. .E para qlle chegue ao Co' Cifras do balanço de 1943: In. 12, 9(1 andar, tentou suici-
;;heeimenio de iodos IayrOll-SC o Capital e reservas Cr$ 74.i:117.035.30 ,dar-se, atirando-se de uma das
presente' edital, além de OUt1'OR dr Responsabilidades .......•...................... Cr$ 5.978.401.755,97 M ' · ljanelas do escritório em queif"llal trol' que sel'ào publimdnS:Da Receita " . . .. .. CNi 84.616.216,1h> OVe IS trabalha, caíndo sôbre o toldofOl'ma da lei. Ativo .. . .. . . Cr$ 12e.920.006,9�

d SC d DA t d
'

I O) an ar. es,e an ar caIU130m Retiro. 30 de Dezembro de Sinistros pagos nos l1llimOB 10 anos.. . .. . . Cr$ 86.629.898,90 Comprar, vender ou a ugar ao sétimo, e assI'm su"essl'va-l!)·jA. ResPollsabUldades _ ,... Ctt 70.736.401.306,20 '"

mente, de andar em andar,
até a rua, sofrendo fratura ex

posta de ambas as pernas, So
corrido, em estado de "shock",
pela ASF-istência, foi internado
no Hospital de Pronto Socorro,
onde, mais tarde, veio a fale
cer sendo o cadaver removido

,pa!a. o necrotério do Instituto
MedICO Legal.

__Inl'jJ-'_-6".tl<II2!IJil'I!.i_R__

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

TeL 1022 --- ex. postal 139

ASSINATURAS GELADEIRA
Na Capital:

Crf
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

I AnGSemestre

I Trimestre
I �fês

i Número

I Ano
Isxemestre
I Tr-imestre

Vende-se uma, elétrica, de
1,20 x 1, 60, fuocionamen to per
feito. Ver e tratar no Bar S,
Pedro. 30v.25

70,00
40,00
20,00
7,00
0,30avulso

No InterIor:

Cr$
Cr$
Cr$

Ra'"díe Nesta reds ção se.

informa quem de. I
seja comprar um apar êlho de!
rádio, se possível, de marca

"Philips" .

80,00
45,00
25,00

fNVIE UM CRUZEIRO EM SÊLOS PARA o PORTE POSTAL

UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS L TOA.
C.POS1AL.14 ..JABOTICA8AL EST. S.PAUlO

AJ)úneilJ� mediante contr áto,

só naGentil Vieira Borges
Oficial !

DIRET0R.ES: - l>r. PlI.mf1!o (I'Ultra rr�h do Carnlho. Dr. l'rancJ..iloo

ae 6!1 � An1B!c MII�OITa..

ilgénclt\� e 'llb-ag�llCllUl 'NO 1.0(10 I) tel'I1t6r1o naclona.l. - lSuCUl'lllll no

I I>
�r:::::: Re!rulMorea de IiTarl4l ou.. !)l't!lClpal.1 eldadft da �értca, mu.rop.

AGENTE EM FLORIANÓPOl.. lS
C AMP O 8 I.. O B O & C I A. - Rua FeU"e 8cbmUlt, ft. n
Caixa Postal n. 19 - Telefone 1.683 - End. Telegr. "ALIANÇA-

I', SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO. ITAJAt, BLUME-
� NAU. BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

I ft SERVIDORAIII -

ALVARO RAMOS
CIRURGtAo-DENTISTA

Rua Vitor Meireles; 18

i c maior organização no

gênero nesta cQpital]

Rua João Pinto, 4.

Foo� 775.

'" ;
• I' -_._."•.�.•-

Sedas, Casemiras e Lãs

CAGA $A.". a(Or$A
S-�� (--� I 1-) ]=� í-��I ,I ,1� _ �J L\ . \.... !..,J � __ ...i.

Rua CODselbeiro Mafra, 36 -- loja e sobreloja �- Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 --- End. Teleg.: «Scarpelli» _.- Florianópolis

;4 Ai •. i a. h Ui 3_U. U. 1l.j!!tXJ&_ �:..: .. C�" ... _ iS b. �.. JS 4. t u.t.� ,.$3 e tu., ca 44 " a e . ,C. :a u .-_2 _ SICt ,&$ !JS. $ SC' a .. a4U1IJU &44 12_ $$. Z.!i .1.

... � ,.-"
" l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IVida Sociali
:. 8

.
,

�... . .

Faz .. rn 8n()� bojeI
a exma. src- Iracema Neves

Reis, viuva do nosso saudoso con-
I

te1'râneo sr. Haroldo Rei.;
a exmo , sra. Argentina Linhares

da Silva, viuva do sr. João Cân
dido da Silva;
a srita. Lucinda, filha do sr.

João Grumiché;
a Irita. Mario da G161'io, fiiha

do sr-, René Matos;
o ST. Célio Macedo;
° menino Manoel Ribas Camar-

go, filho do ar. Jo�o c,0ma.rgo; ,
.

° sr. Alvaro Com lia ao Silvo ;

° ar, dr. Olavo Freire Junior;
a menina Teresinha, filhinha do

t I
IIr· dr. Anísio Dutra;
° s r, Osvaldo Silva Husade!, 2' Telegramas «CYPRI» Jsargento do Exéroito Nacional,'

servindo no 14' B. C. ��������I�"�:�IiIUIIF.B��Iff::'�.����=�"��'�-�������M#�i!���.W;���,,�.
�JsJtas:
Deram· nos o prazer de sua vi

ilita, os estim o dos conterrâneoB
81'S. Valdemar Matos e Antônio

Francisco Machado, Agentes Mu

nicipais de Estatística, respectiva'
mente, em Laguna e São José.

Nascimentos:
Marion

Com o advento da robusta Ma'

rion, está em festas o lar do sr.

Herval Melím, cOl'nerciário, e de

lIua exrno , espôsa, d. Olga Quint
Melim,

TlaJaotfllU

Sra. Cecy F. (ardoso
Acompanhada de .eu jovem fi·

lho, Juarez Tavora Cardoso, pro

cedente de Curitiba, onde reside.

chegou a esta capital a exma.

ara. Cecy Ferreira Cardoso, espô�:l
do Sub-Ten. do Exercito Nacional.

João Batista Cardoso.
_--------

Transferido o festival do

Coqueiros.Praia-Club
Em virtude do forte vento Bul,

ante. ontem reinante, ficou trans

ferido paro o próximo domingo, o

bem organi:r.ado festival do Co

queiros.Praia.Club, que consta de

, provas de natação, remo e vela

do dial
S. Julião' e Companheiros,

Mártires

o santo

•

SENHO ES
Irdportadores e Exportadores

CARTAZES DO DIA
HOJE 3a.leira HOJE

Com prática de 32 anos de serviço na Alfândega de

SANTOS, estamos habilitados a prestar qualquer
informação para importação ou exportação de suas

mercadorias pelo porto de SANTOS, no Estado de

S. PAULO, com baldeação para o destino que lhe

CINE «ODEON»)
. TEATRO A_ DE CARVALHO

A's 20,30 horas. 68. Récita

Renato Vianna
e sua

Escola Dramática
apresentando o romance cênico em 3 átos e 5 quadros, origi

nal, de Ruy Viana:

Black-out nas almas
Preços: Cadeiras num. Cr$ 8,00; Balcões 6,00; Camarotes

40,00 e Gerais 4,00

AGUARDEM!

Jesús está batendo à nossa porta
(lHE «IMPERIAL"

• ., ii!

A's 7 3/4 horas
Ultima e definitiva exibição do filme que enobrece

humanidade:

Eram

l\1atou cinquenta
mulheres!

París, 8 (U. P.) - o Co- París, 8 - Marcel Petiot, de-
mando Supremo declarou ofi- nominado "Barba Azul tran
cialmente não ser verdade o cês", IÇ a quem se atribue o as

rumor existente em Paris de sassínato de mais de 50 mu

que paraquedístas alemães ti- Iheres em sua residência, re

nham sido jogados na area da conheceu, perante o juiz ql:Íe
capital. "Nenhum paraquedís- tinha feito desaparecer os ca:-Ita foi jogado nas vizinhanças dáveres cremados num forno
da capital", _ declarou o co- em sua casa. Declarou, ainda,
mando supremo. Essa história que acreditava que os cadáve
de paraquedistas alemães em res tivessem sido levados pa
París foi um dos numerosos ra a sua residência, enquanto
rumores que circularam em esteve detido pelos alemães, e

Paris desde o início da contra- como não queria complicações I
ofensiva alemã. com a polícia, foi obrigado a'

fazer desaparecer êsses cadá
i veres, cremando-os.

Soe. Brasileira de DespachOS Lda.
Exportação - Importação .... Cabotogero

MATRIZ

I
FILIAL

15 de Novero bro , 188 R. Barão de Paranapiacaba, 24
Fone: 4·6-5-1 5 andar - Salas 52/3
C. Pcsto l, 51

I
Fone: 3-47-10

SANTOS S PAULO

convier

Rua

a própria

•

cinco
-II

mnaos
(The Sutl ivena}:

com Anne Baxter , Truddy Marshall. Thomaz Mitchell e

«5 NOVOS ASTROS»
ESPORTE EM MARCH A (N. 17 Nac. Coop.)

Preços: populares para que todos possam sssistir :

Cr$ 2,00 (único). Imp até 14 anos

5 v. 1

Preso o dr. 'J(rupp

Concedida atribUição
Por ato do Snr. Dr-, Interventor

Federal, foi concedida ao Sn., Ar
tur Manoel Mariano, Escrevente
juramentado do Tabelionato do
Público, Judicial e Notall, Ellcri·
vania do Civil e Anexo. e Oficio
do Registro de Hipotecall do co'

marca de São José, atribuição po.'
ra fQzer reconhecimento de letra
e firma..

.lI'STA. DE CONe/MAçÃO E ,

./UI...GAMENTO
. .

Passageiros embarcados ontem

pelo avião da Cruzeiro do Sul,
para o Rio de Janeiro: Gil Teodo-
ro de Miranda. Viria Ida Camargo, ChacinaremJohn Peter KoIenda, Ivo de Arau- U U
jo Familiar. Ralph Norman Varo
haug, Walter James Killiura Cho '[JS aldeo-es Empregava gasolina 5é1.·feira, no Imperial, Gary C00Der e Marlene Dietr ich em:

t�ier e Charles Tudor Leber; para fi: em nasseios D E S E J OSoa Paulo: Manoel Morques Bran - .

I""
, .

dã.o, Ligia dali Reis Brandão e Nova York, 8 (U. P.) _ Des-I RIO" 8 (A. _N.) - Co�um�a
.

Mll:o� da C�sta Carvalho: para pachos de ultramar, transmi-I� Coordenaçáo d.a Mob�ll�açao --------�--'----------------

Cuntlba: Nau Santos Cabl,

Dr'l"d ho i 'C
. - -, d 1· t'JconomIca por íntermédío da INSTITUTO BRASIL-ESTADOS . U·NIDOSAlf d C·' IM' d L d Cl os 10'e a omIssao..t' e era i' ,

-
.

re o rrue o, ClnQ e our es J .. _ .
. Agência Nacional' "Tendo si-

Gonçalves. Murilo Gonçalves, Souza de Comumcaçoes, dizem que .,

.
.

-

-

Francisco Gonçolves e Calvy de as tropas de assalto nazista d? denunciado a Cool'de�.aç�o .

AULAS DE INGLES
Tavares, PallllagelTos desembarca. massacraram, a 2-1 de novem- que uma lancha de prop�le�a- hVlsamos o todos os in t e re as.ndo s , socros ou não.
dOI t;a mesma.. data. ProcedeI1;te bro último 55 homens mulhe- de do sr. Amaro de Oliveira que se uohe aberta até O dia IS do corrente (l inscrição
do Rio de JaneIro; Orlando Stle" , Rocha sta f d '. I C· S E
bler, Ruth Konradt, Doris Kon res e crianças de um total de ,.e., va aze� o Viagens porn o U« O D PRINCIPIANTES, o cargo do prof.
radt, Berthus Cornelis van Mast. 200 habitantes com que conta de recreio pel:: Bala de Gua- Cascoes.

wyt, Carmen Tavares, de .Ol�veira, a pequena aldeia italiana de i?�bara, especialmente para a Os alunos matriculados no ano anterior devem

Fernando. Tavares de Ohve�ra. e f\/Iadona del Albero situado a \ ilha do Governador, com ba- renovar suo insctição.
Ana Mcr íc Tavares de Olíveíru • .1..

A

- ,
•

nhístas e pa s g'
.

,

Procedente de São Paulo: Maria 8 quilômetros ao sul de Raven-I.
s a eIras. para

Ignez Linharel. Hedwiq Lorenz, Jo na': Acrescentam que os ale- .passeios alegres, determmou o

sé Pereira do Amaral. Esther Pin mães tomaram essa atitude I sr. Coronel Coordenador que
to do Amo:_al. Noemia. Pinto do

por suspeitarem que alzuns ha� fosse c�ssado o racionamento

Amaral, Jo�o de A;rauJo, Afonso .
_. �

,
_
de gasolina de todas as lan-

Rabe e Mana Pereiro . Procedente bítantes da aldeia haviam da i • •
' .: .' ','

de Porto Alegre: Maria da Corrce i- do informações ás tropas alia- I
chas do .1 e.fer Ido proprietário,

( çô.o Cabral Teixeira e Isac Silbers d'lS' sem preJUlzo de outras pena-

pitz.
'

' , lidades que merecer, depois de
terminada a sindicancia que
mandou abrir. Num momen

to, como o presente, em que
há necessidade de combustível

para transportes de gêneros e

outros artigós nào é admissivel
que se esteja consumindo ga
solina em viagens divertidas,
em qualquer finalidaçle útil"•.

A pátria de s. Julião era o Egi.
to. A esmerada educação que re·

cebeu de seu! paili cristalizou-se

num profundo <;tmor aos pobrell
Os seus progenitores desejavam que

lulião lIe casasse com uma donze

la de nome Basilisia• O jovem cQ"al «Novas armas})resolveu guardar a virgindade ml)s

mo na matromônio, vivendo como Londres, 8 (D. N.) - Ul-:!1a
irmã'os. Todo o seu pensar e querer. estacão de rádio alemã come-
teve por único objeto a Deus.Pas·l· . "

.

di uns anos desta vida quo çou a transmItn pala os bel-
ao os (1 q .

·t d d
.

le que celestial. irrompeu uma e· gas, lnSI an O por que elxe'm

pidemia que vitimava inú.,leros os seus lares, _ obviamente
homens e mulheres. O. s�mt.o ca· com o fim de complicar a tal'e-
1101 transformou sua resldencla em

f
. . . t

hospital onde foram acolhidos to- a mIlItar dos alIados, a ra-

dali sem distinção. Basilissa pagou vancando as estradas com os

com a vida lIua caridado heróica CIVIS. O locutor alemão afir
Seu espOSo, durante muitos c:r:os mau: "Deixai os vossos lares.

t- uo elpalhando benefIclOS F'
,.

-

con ln u ugl. Os exercItas alemaes es-
entre quantos pobreB e doentes -

.

encontrava. No tempo da perse· tao usando devastadoras ar-

g-uição movida por Maxi�ino. ai· mas novas. Nem um único ser

cançou a coroa dos márt1:es, Teve humano permanecei'á vivo 110S

por comp.anheirol na .gloriosa luta setores em que essas armas
p Antômo, Anoat<ÍC:llo. Celllo e ,- "'�.,

MIl,cinila,
se� �O us,"-\a.s ,

Que mentira!

fjEMORROID.ES
&jte eipecifif(1
(AIivia cd dÔ'te5
e fllittA. t4.S
iHfecfÜ,J �

Após intensa
Darragem
Paris, 7 (U. P.) _ Depois

de intensa barragem de artí- Zurique, 8 (D. N,) - Via

lharia, que se prolongou du- jantes chegados da Alemanha

rante todo o dia, fôrças nOl'te- mlormaram que o dr. Krupp
americanas conquistaram, à I �.on Bohlen, chefe da grande
noite, a aldeia de Odeing. Na Ílrma de armament� Krupp,
frente do 1 c) exército é mn lu- uma de suas duas fIlhas e o

garejo insignificante, mas de marido desta, foram pre.sos na

grande impàrtância estratégi- Alema_:1ha por �erem feIto de

ca, por isso que domina um clal'açoes conSIderadas como

dos mais vitais entroncamen- "derrotistas".

tos de rodovias que levam à S-----d-·--F-O-L-EAlemanha. i core o

-r:::::::=====::::-':':--:::--==::-:::-=-;_-::;:::-__:'-::':._=-=-===::-:::-=====::;:::::::::'--.
_-

.1 Informa·no;--: Comunidade
do FOLE quo o eScore", 10
mês de dezembro foi de 370.

p/'(){'('SSOS ('/li Pallt(J partI julga-

I
Illelltn 110 mes de janeiro

D j n !), :h 1 4 h-ora,s: P'J1o(',csSoO n,

.lU-I t·I:'\, I\Nlu'lllwnl,e: Cecílj·o Ma.
lHl('1 Fen·,pj.l·U; RCC'i]am,adlQ:· v,en't',I'

i Sl'hllllLrllt; Obje.l.o: Ind:elüzacÕKl,

I lha 10, ú:So 14· hora\�: pr(}c.es.so
.

II • .rC.1-2/45, n,ecJullna,ntc: F·rall1Cd,S-

I' c;o �IWn�l!d da S�IV'a; 13eclum<llJdo:
1;lv,lI'a SIlva; Oh.lcto: DIfrrcll(,'u !Ie

I sa,Ja,rioo-s.

I IHa J 1, ;lS 14 hor·as: PJ'oc<.'&.w ll.

,Jf:.J·.3/45, Rlc:clama·nlte: Mario Fraon
('iSC9· da Si.!"a; Reclamado: Cam�
po·s Lobo & Chl.; o.bjcto: FérJa.s.

f)j,a 12. às 14·horas: PJ;1Oc.e.�,�o",
nrs. JC,T.4/45, ,JC.J�5!45 e .TCJ-6/45,
B,cclamaJllte: Luiz Ma;rHnlw dos
S:U1itos e outros; R.pclam.ado: C�a.
FJ'(})'es<la J BI'(lISoi.teíra'_ lnd:ús�ria e

(:OImércI.o de M�:d�i(l·as;· Ohjeto;
Uo-rm5. r�;'G!raoI'tlÜ�;\rjJR�. , __.,.._�

A aç�o benéfica tia Po
mada Ma n Zan, prepara
da especialmente para to·
dos os casos de Hemor
roid�g, é imediatti, alivia
as dôres e 05 pruridos,
acalma e evita as compli

/ . cações infecciosas das ul

cerações e varizes hemor
roidais. A venda em tedas
a8 Farmaciaa em bisnagas
com canúla espedal para
faeintar a aplicaçao.

MAN-ZAN
PARA HEMORROIDU
Um produto De \VIU
_:� ....�nr

ALTO, BAIXO,
GORDO OU MAGRO:

o
TIRADENTES 7 A

.\J,VIPII'� "R Pnql!l!!flllcla

.��� ::::::::::...:::::.==::::::::;:;:;::::::;:::::;::;::::::=��� -
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o ESTADO
DE PESSOAS TÊM

SANGUE

USADO COM BOM RE·

SULTAOO o POPU·;HAXDE E.r\TUSIASMO xo E.8-1 CAMPEONATO SUL-AMERICANO

I
para escolher ali que seguirão pelo

PORTE DA VELA, ENQUANTO O
__ primeiro avião, afim de evitar queí-

�EMO CONTINUA NO MAIS COM-
S t rb d d rar O

xa. par parte d os jogadores.
PLETO OSTRACISMO ex a e sa a O se a Tudo, no entanto, !lerá resolvido
(Escreveu Artbaldo Póvoas} embarque dos « cracks» após o regresso 00 .Rio.

(I esporte da velu em San ln Ca-
'urina, sob II severo controle da E.tá decidido que o embarque Provavel a ida de ServilioFV:VISC" conbin ua num entusiasmo da delegação brasileira para o

sr-m precedento ;IM história do ex- Chile terá de ser feita par inter- e Isaias
pI'rte b-arriga-ycrde. médio de dois aviões. A primeira De acorda com o que estava

. ()s, cfoi,s c��llbes existentes .C'lll Flo- I etapa terá COlma objetivo Buenos mais ou menos o s sen tad.o , Servitio

I'J'I.llIiP,O].IS, ja bnsi::NJt,e_ ambientados I Aires: e, do capital argentina p ros e !saias iam disputar, no treina
·1:1 prauce do mar. nau descuidam seguirá a viagem para Santiag? de amanhã, a suplência. visto não
,'PI so )JlOJ21t'llt.O para que a tempo- O primeiro avião que dei-xara o poderem seguir ambos,',_Ia d�. ·1;) seja coroada de pleno Rio, sextc- feira, está sendo cfbi. ...

Ie-x iro, ,L 11l hClll. elaborado jJI:ograma, çado por todos os «craks», E' que O
-

d
.

dI)j·g·ulllzadn a rrgor pela c�hda�(:', (.Iv. o aparelha em questão ficará na peso ,0S Joga or�s .
·

..
:t'1<1 catar in ense. marcara () 1111l'J() capital portenha à espera do se· O arqueIro Osvaldo e o Jogador I1'(' suas ativ.idades no ano recetl�- gundo durante vinte e quatro maia peando da concentração: veia
i n kiadn. Esllarão presentes ao carn- horas.' I com 79,100. O mais Jeve é Jorgi·
peonal[o cn turin.euse de vela a re1�11- Esta circunstancia está ·prove- nho: chegou com 57800 e está IZ;:l:-se na segunda q,U,W,ZE"Tl}l, de �[l-! conde grande movimenta entre os

I
com 58200, Oberdan perdeu p:so:

'.I1t'I,1'Il,
os �':�lhe; ,(Ie ltu'J.m. e I llb:;w.a?, r,!ayers que desejam posac r alg�. d,:_ 80,80, passou a 79.500. NorlVa: i'

..
'liE. U/1�(;I,� ha'sl'a.nt'e.

JO\ ens ]1" ,1/ -

rr.na horos em Buenos Alres, FlaVIO nc o ganh�u, nem p�rdeu uma gra

Ih, do d if'ici l esporte, contudo pl"e-I •. std inclinado a fazer um sorteia ma: continua nos 68,500,
1),:1]'Rl11-Se fehl'ilmente, esperando -----------

d,p!llOn,:tl'ar no citado eUlmpe{)il1ntn C Ih R g' I d D t:le quanto sào capazes, Que diremos onse O e lona e espor os I
�;;�l�:ll�I!�t��·IoYI:::n�:Z�<;ám[�::1 l�Oel:ll:

I E O I TA L I,)J'i,m�il'os yHssos:_J'e�r7alnjzand(: s':u _. ..,

1.1
._

..._- _.ruadro social, ,b�Jll ,0,110 0. preparo I D d d hor Mário Lacombe Presidente do Con AU-X-IL-I A R DE GUARDA-L IVROS(]!e suas glHl'nmçoes. Os dois clubes e O.f ern o sen '.
;·('<.;-ta,ntes, até o presente momento. selho Regional de Desportos do Estado de San_ta Catarina, tor Procura se um, com conhecimentos de escrituraçào
IJ( nlmma provi dê,llcii:ll tOll1aran!, me I no público que, nos termos da DELIBERAÇAO n, 20-43, do

e que escreva à màquina, Tratar na ,Organizaçãojmn'cE11:'rlo que preferem conunnnr Conselho Nacional de Desportos, as federações. ligas e asso- Comercial Ca tarinense», rua João Pí n to , n>. 18'n·() rnais completo SlllE'llllClO em que
t

ciações ( 1 b ) d Estado para que possam funcionar no alto v 8vivem a muitos anos. co> C u es o
.' � "

Onde es[ú Q que sempre existiu corrente ano, deverão solicitar a este Conselho, ate o dia 31
entre seus assodiados ? Porque fra- de março próximo, o respectivo alvará de funcionamento.
'n,ejmam. Ião cedo? Será 'p1'�cis() Outrossim, faço ciente aos que obtiveram ALVARA' no
:!J('o canf'orudo para reanIma-lo!, d' 944 d �- d acórdo com o item 4· daquela Deli,j'.S(ill(>Cêl'am-sc completsment« das ano e! ,eve,ao.

_

e
,

dtúl'i�l'; memoráveis em campCOII1'H- ber ação , renová-lo, afim-de que continuem no gôzo pleno de
tos estaduais e brasileiro ? Relem- -eus direitos,
brom I) .campeonato nacio:r:al de �-_c. o não cumprimento dessa deliberação importa, além da
J!J<I rcallzarlo 'na velha ,bala de Sal)

d
-

t mporária ou definitiva, a de multa de umS�d\'a(hr. onde .compeündo C,0111 os pena e suspensaoe. _

i!wiores rivales do 1'e111-O bnu,siJeiro. mil cruzeiros (Cr$ 1.000,00), reahzando-se a cobrança medlan
tl'ou�el'�1l1 p�r� Santra Carba!rillNl me' te guia de pagamento à repartição federal cornç'etente,
Ill'OI'an'IS ntonas, 'I'ôdas as informações serão prestadas pela Se�retaria df'S

,

J.I(\l!lllro-11Je com SI�udades. apes,ar . C Ih 'R J ão Pinto 32 todos os dias Úteis dasO_P peqU€lllO ,naquela l�poca, da lIlVIC- te onse o. a ua o
,

".

CASA MISCELANEA distri-�:'I "J!'i!l'U" do .\Ilartinelh! 10 às 11 horas e das 14 as 16 horas.
_

i r'D.l'a, .uarc'(J batuta, Sec etaria do Conselho Reg· oDal de Desportos, em FIo· .. escolha o .eu figurmo, buidora dos Rádios R. C, A.
Ir111':j de: ('onfianç.a,. .. óp li. 3 de janeiro de 1945. .Ruo Tirodente 24 Victor, Vávulas e Disco!! - Rua

gal\�lJ����lIl�el:��sl�����;��';ç.a, ,rJdn
o"

FLAVIO FER�_A_R!�,_�.:_���tá.r.��...:__�

3v-l
__� C�_Mef�_�_�_9 ._r..._._.

L1::;'. ��é����nigl�� t;;'3��1.ht ()�OtPn�;��� I' ri·· PRECEITO DO DIA I,ll1s�all:1n .J llssana.n'. um llOJ]H' que A criança a quem tudo se faei·

!cOITia de boc,a em boca, Hiaehl1elo !lita. acostumo.se a l1er satisfeitas
'sl'Jll,j)I'e Hiach.ue_lü: P'atrt'C'p incl'h'e,j tôdall as suas vontade�, Se, aindCl:que uma guarl1lçao de Santa Cat,al-. pequena, lhe oontrarlam um co t
rí'llft. pudesse re.pl'esemLar o Brasil I pricho, tem crises nervosas, Se,
nn<. oli.mp·iadas ele 1936, Para lá se- údulto, sofre um insucesso, desa

Igll·iram lJoSSOS conterrâneos e si nima e dificilmente consegue equi.
lJU'l ('oll1j)I('.liralll, deve-s'e unicmnem- Lbfar,se na vida
ttl r' decidência que naquele tempo Eduque o seu filho, ensinando-c

I{').i�[ia no seio doa COlnfedera\,'ão de u contentar· se com o razoavel e

Hemo BrusiJ.piro. Contudo demotnls- 5"m lhe satisfazer todos 0'.1 desejos, I

(t'Ul'iHll a fibra do rf'lnador hairriga- para que, mais tarde, el .. saiba
\'·e.rd!:', H:elembrem tudo iS.to e \,01-1 'lanceI' dignamente os dificuldades
tem aos galpôes, reagl'ujxlndo se!lS da vida. SNES.
r·(\lna,dol'('s e declll " Sa·nta Catari-
na () ]uga.r qlle hCIJ) merece, no ")'0- f dwilOg" naci(�n'a'l. �Iada de esmoreci. Estabilizador e trans orma or
mcnto; para f'l'(�nte, remadoreS bar- Vende se um, de 1 kilo watt, no

I'Íverdrl's! l'a.daçao do �STADO.

LAR DEPURATIVO

DO
MARCA REGISTRADA

_E
A i.FILeS ATACA TODO O ORGANISMO

o Fígado, o Baço, o coração
PUlmões li Péle, Produz Dôres de
nos OS80R, Reumatismo, Cegueira,
tlPlo. Anemts. e Abortos
Inoff'osivo 80 organismo. Agre.dável como lle ôr.
O ELIXTR 914 está ílpr' vario pelo D. N, S. p,
e"IDO »uxütar 00 trutamvnro da SHili8 t' Ih'u,
rnausmo d» mesma origem. _

VALJOSAS OPINIOES
O ELIXIR «914»,dada a sua

base, é ótimo auxiliar do tra
tamento da Sífilis prínclnalmen
te nos casos em que a via bo
cal é a única possivel.

(a) Dr. Benedito Talosa.

(j Estômago, (J�

Cabeça, Dõr es
Queda do Ca-

Atesto que apliqueI muitas
vezes o ELIXIR «9llf» obtendo
sempre os melhores resultados
no Ire lamento da Sífilis.

(a) Dr. Rafael "artoleUI

Quer ARMANDO D'ACAMPORA e

EROHD!NA D'ACAMPORA
ve s t, r-se com

contôrto
elegância? participam aos parentes e

pessôos amigas, o nascimen
to de sua filhinha

REGINA-MAGDA
Palhoça 1-1-1945.

e

Procura o

ftLFAliJARIA
MELLO

3 v . 3
_.....

-

...._...- ..A·...."'·_""..w..�...........4-.......__"...."'....,-"'........-"""__.r........-.".",,.......................

•

SERRAS PARA ENGENHOS
VERTICAIS

HORIZONTAIS E FRANCESAS

� �

--te

Acahamos de receber da
AnlérÍca do Norte uma

partida de, aços de alt�
qualidade para fab_ric.a
ção de serras vertIcaIS,
horizontais e francesas .

•

\\�tSOu�,,� Rua João Pinto, D. 25
� �

e:. (Em (f'e.rote ao Tesouro do Estado

� . � Florianópoliss= u:a
-, r._._ - Telefone 1448
RnnTOno PRTOL Glcns SANTA CATARINA

Dr. H, 6, S. Medina Parm. Narblll Alves de �ouza
Farm. L. !l!l Cosia AvUa fazemos (�nlreg8s imfldialas

SERRAS VASOHE S.A.
Rua Vitor Airosa n.O 181 . TeI. 4.4260· (a.ixt. Postal 3831

SÃO PAULO

,,)
Exame. Anátomo-poto16gicos.
Diagn6stico precoce do gravlde:s,
Sêro-diaqn6stico.
Hematologia
Coprologia,

Bacteriologia
AutovaoinOll,
Ultramicrolloopitl.
QUÍmioa sanguínea.
Análises de urina.

Serviço de transfusão de langue, Vacinaçélo anti-diftérico
-

(CRUPE) com pr6va de Sehick.
Análiae. químicas de: Farinhas, bebida., café, mo!, águas potá

veia II para USOi industriais (fecularial, cervejaria_),

o Sabão

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
( '( '\. \:V E1'ZEL INDUS'fH I A IJ-J (lI N '''" I 1. LF: (r>'111fC(1

ai,o 4t.".J fa,lt.� r_a o... ,..lcu�". r

.\oI \

:9�,
\.

'1)#

I
,

I
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o eSTADO-Terca-feCra, 9 de Janeiro de '945 5

INDICADOR MÉ.DICO
DR. BIASE FARACO

Médkl) _ chefe do Serviço de SífilJis do Centro síe Saúde

DOENÇAS DA PELE __ SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS _ RAIOS INFH.A-VEHMELHOS E ULTHA-VlOLETAS

CONSULTAS: das 3 às 6 h. _. R. Felipe Schmidt, 46
RES.: H. Joinvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diplollla de habilitação do Conselho Nacional de Oftalruo lcgra.
CONSULTúRlO _ Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1:!59
HESlDCNCIA _ Conselheiro Mafra, 77.

DR. GEBHARD HROMAnA
Especialista em alta eírúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
mmr\:YIA (HA:\IÔNJAI - �alJlil Calnl'ina

DR. SETTE GUSMÃO
Clt J':F1': nos SEHVIC'OS DE TlSIOLOGfA DO C'E?\THO DE SAl'rDE J� DO

_'

HOSPITAL "::\ER{;U RA:\tOS"
Curso de ;;pcl'frir:oamento no Hospital São LJiz_ Conzar-a, de S�o Paulo - Ex esr a

g lárto fio Instituto "Clemente Fe'Teira", de Sào Paulo - Ex·médico intern() do
:"a11"t61'io ele santos, em Campos d o .Iordào.

('1,1,,\1(',\ GJ<;J:AL _ llL\GXóSTICO I'rnlC()C1� .e, TH!\'I'_'HIJ;}STü F,SPECIALTZ.<\}lO
H.-\S llOE.\ÇAb no_ Al'Anl�l.flo J:I<lSPIR.<\TóIUO.

OPERACAO DE JACOBOEUS
CONStlt.TAS: ni"ri�mente, das 3 às II 110I'as. cot-;SUL'l'õRIO: nua Vitor Meireles 18.

11.ESlllÉNCIA: Rua Esteves Júnior, 13.5 - 1'e1. 744,
'

___.._...,...,....r_...._--...........,.,..A<_......._.........,..,,:"W

Demitiu-se a

comissão de
precos
Porto Alegre, 6 (D, N.)

Os membros da Comissão Mu

nicipal de Preços e Abasteci
mentos de São Leopoldo apre
sentaram, coletivamente, sua

demissão ao presidente da
CAERGS. Motivou esta atitu
de dos representantes de to
elas as classes daquele munící

I pio a resolução tomada pelo
(Dtptomado pela "'aculdade Nac. de Me<llc1nB. da. Universidade do Br-asü) i Conselho Consultivo do ór-

ex tntf'rno do S"rYlCO 11 .. Cltolca Médica do Professor Osvaldo Olinn médico do gão Estadual da Coordenacão
Departamento de Sallde E

A'
.,

-
>

(';Lr� Jt'A MJl:()f('A _ MoJéstlu .Inter.... de adultO!! e eManca.. CONSULTóRIO I
conomica en1. i ela�ao ao En-

• flICHII'1i:Nc:t A: Kna 1<"l1p<! S"hmldt D. 88 -- "el. 812. ()O;llSUIiJ'AS - Da� III lho "I treposto do Leite existente na-

quela cidade. O caso vem de

OR. ARMANDO VAI1;RIO DE ASSIS longe e, agora atingiu ao seu

Municipal • Hospital ponto culminante, resultando
num fato inédito dentro elo

i atual organismo do abasteci
fone 1.«4:menta e controle de preços do

!Estado. Em São Leopoldo exís
lte um Entreposto do Leite, ex! plorado por uma firma comer

I cial, que vem abastecendo a

'11 cidade ha alguns anos. Ulti-
f\s,b(eufe do Prof', Sanson, elo Rio de .Janei]'o

t f"" -

M
"

E S P E C � A L 1ST A .mamen e, a oomissao umci-
llopn(;as e oneracões c'os OLHOS, OLVIDOS. ;>;AIlTZ oe G.·\HGA�TA I pal, em face das inúmeras re-

CiI·l1I·.t>:i:l moder-na da GUELA DE LOBO. dI) LAmO LEPO[{]:\(1 (l�ilJio (' (''-'u I clamações, concluiu que o pro-da bôca Iendídos de nascença)
etc'. II duto pasteurisado muito pou-Es{1r-a.g-(l�;('opi(). rrnqueoscouta, broncoscop!a pa ra rot íi-ada de corpos cst r.mhos,

('O�StLT_.\S: tias 11) às '2 e da, 15 às 18 horas ICO
se diferenciava do que não

Rua "iro!' Meireles, 24 - Fone: 1.44. era benefici.ado. Desta forma
AUSENTE .

I tabelou o leite cru pelo mesmo

I preço elo beneficiado pelo En
I treposto. E daí surgiu o caso

C)l�UlWIA GF.ItAI, - AurA CIRURGIA - �IOLÉ8'1'IMl DE SENHOR"!'! - PAwros .

dI' Ieríd d��()t'I1Iado pela !"acuJdacl' de Medicina da Universidade de São Paulo, onde fol que eu ogar a 1'e e1'1 a 8-
A.s�h,t.en1e por vártos anos do Sel'v.lço CLrúrgic.o do Prof. Al!pio Correi� Neto. I missão coletiva
('irlll'gll:! do estiimago e vias bBIares, íntestínos delgado e grosso, r.iróld e, rtns,

.

pr,6stata, bexj�a, útero, ovários ec8:.sifJt,i:A��ricocele. hldrocele, varizes e hérnta.

-O"·�E_.......S�PER-T·E·..._.,._a-·"-"'-BI�
.............

LIS
.......

das 2 às li nor-as. à Rua Felipe Schrn ldt. 21 (altos da Casa Para íso J. Te]. 1.59-8.
RESIDltf\:CIA: RJua ES't.I"'I" Júnior, 179; Te]. M764

AUSENTE DO SEU FIGIlDO

DR. MADEIRA NEVES
.Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

ClIl-80 >Se Aperfeiçoamento e Longa Prâtlca no Rio d·e Janeiro
VO"I!lt;I:I'AM - Pela manha: d1ar1am611lte 11 ... lO.30às12 h s , à tarde exceptoooa
..h.II .... 11•• 111.30 .. 18 bor" - CONSULTORJO: Rua J08.o PlIHe ... 1, <lG1>rado -

DR. MARIO WENDHAUSEN

"rrvlçol! dto Clínica Infantil da Assistência
de Caridade

CUNICA M�DlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CONSUL1'OHTO: Rua Nuno,", l\fachlldo, 7 (Edlficio 8. Francisco).

Consultas das 10 às 12 f da: 14 às 15 horas
HE.''iIDENCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 7R�

('UNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NARIZ - GARGANTA

DR. ARAUJO

DR. ROLDÃO CONSONI

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO ICUNICO
DR. DJALMA
MOELLMANN

'ormado pela UnJyersldAl1. de Genebra

Com prAtica nos hospital. europeja
Clfll1ca mfdlca em «era!, pediatria, doen·

... do 'lIJtema neryOllO, aparelho genlto
urlNlrlo do homem e da mulher

......te. 'rllcnlr.o: DR, pAUW TáVARI1S

Cura0 <1. Rad!ologia CUnl.ca com o dr

Manoel d� Abreu Campanarl0 (§Ao Pau

IQ,) E.l�clllliZl1do em Hlglen@ e 8aQd.

POblica, pela Unlyersldade do Rio de JI

I1l!lro. - Ga1:>lnete de Ralo X - Eleetr(}

car410grafla dlnlcl - MetabolllIDo �,
.. , _ Son<lagl!m Duodenal - Gabinete

4. fUllol.erapla _ Lnboratórlo de micro.

('..()ple e IlD�l1llt! cl1nlca. - Rua Fernando
IUcha,lo. 8. Fone 1.1911. - l'1.or1an6polla.

DR. REMIGIG
CLtNICA ••DICA

alole.d,.. Interna•• de Senhoru • Cri.

ança_ em <nral. CONSULTORIO: Rua

t'ellpR S.'hmldt - Edtnclo .A.m� Neto.

rone 1692, II U 13 • 14 la 17 horu. rue.

IIIDI1Ncu.: J Largo Benjamin
Conltante. 3'

Dr. Newton d'Avila
Op.eroçõel -- Vias Urinorias -- Doen

ça. dOI intestinos. réto e onu.

-- Hemorroidas. Tratamento da
colite amebiana.

Fi.ioterapia -- Infra-vermelho.
Corault: Vitor Meiral", 28.

Atende diariamente õ.. 11.30 h._ a.

Q tarde. da. 16 hl. em diante
Reaid: Vida} Ramo., 66.

fone 1067.
�.�---------------

ANTÔNIO MONJZ
DE ARAGÁO

DR.

IJtI'1Irfla • Ortop<edla. CItalea • OInIrfla

lo tor.s. rat'tO* • «_çae de Malto.... ,

CONSULTÓRIO: R. Joã.o Pinto 7 Did·
Nement. da. II u 17 horu. RESIDttN·

elA: A.J,.m.u--tlt. Al'P'l'tll, M. l'WIe ",J,

Tralamen to moderno da bleoorra- Não aceite outro produto. Preço: Cr, $ 3,00.

IICfa 8ltuda e crõnlCII.. em amboa 08 hn})ost(. Sin«licnl dof' lndustrinis
sexos. por processos model"Tl08 sob ::'e- ·'··d·--e---r....:a---m

......

..,·-·o-·
.................._"..,....... A AS8ociação Comercial de Florianópolis, na sua qualida-contl'llle endOBróplco _ Urf'trollcolll. II'" ano

_ e de laboratório. (- I de de representante da Confederação Nacional da Ind'ústria,
FfSIOTERAPIA - DIATERMIA j)or ,dOIS previne aos srs, industriais, que não forem sindicalizados, que

- INFRA-VERMELHO (@lJ'It8simos 10 imposto sindical do exercício de 1945, deve ser recolhido, em
hO;�:;1��'�S�B -; Das 10.30 às 12 RIO (Pelo correio) -_ Dois favor daquela Confederação, durante o corrente mês de janei-
Consult.órlo _ Rue Tlradent.et a_ I alunos do Ateneu São Luiz,' ro, de acôrdo com o que dispõe o artigo 591, lJarágrafo 1n, da

�'one: L688 i desta capit2.l, deixaram de ob- Consolidação das Leis do Trabalho.
Resldênc!a R11& T}radent�. 7 ter elois centé.simos para a no- Na secretaria da Associação, diáriamente, das 9 ás 12 e

l Sobrado). ta de aprovação e conseqüen� I das 14 ás 17 hOTas pódem ser procuradas as guias de 1"ecolhi.�
__ . ,. te passagem à série superior. ment,o.

OR AUDvLIO ROTOLO)O diretor do estabelecimento, Florianópolis, 4 de janei1'o de 1945.
• 1l..rJ I alegando que esses estudantes

",;,d."..o C;-."'I"-'O ,_..&.iro1- matriculados. contraria- F'AR 1\.11 ÁC IA ESPERANçAli.. ..

-R AUI-OAS X-
u,

.m.. __ ..

en�e à .lei,. na série superio.�.�

..

_

do t'armacêattco NILO LAUS
Moderno e possante instalação I"

tem 1 evelado �om aproveI 60'" • lID1amb4 Der' • na preteri"
de 200 MA. tamento e que sena antl-peda- .,...... "....0-'- • Mtraqeir.. - HomeolNldu - P""'arIN -

)iagnóstico precoce da tuberculose gógico estabelecer uma pena·· 4.l."ttaoe .e IIorraclla.

>ulm.onar: úlceras gástriCa! e duo- lidade tão forte, como seja a
.....".- • _a&ll oNert'lIJocla •• reMitUrte ."00. ,..

l�nall1, cnnc.er d?, e5tôm�o. afe- da perda de um "no inteiro de
;oes das VIas bIliares, nns, etc. .

Gt

\plica o Pneumo-torax Ilrtificial I curso, SImplesmente por aque-
'lira o tratamento da Tuberculose la diferença minima, recorreu
PuJrnonul' - Tratamentos moder- ao Conselho Nacional de Edu

.

nOri e eri<'�.ze!l desta mol�!1!ia cacão que vem de dar parecer.ompleto gabInete de EletrICIdade f
'i, - Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNAl1édica: Ondas curtas e ultra-cur- avoravel a sua pretensao, O

ali. Raios lnfr,l-Vermelhos e Rai311 Conselho considerou que, na
I Dr. ]. ]. DE SOUSA CABRAL

Ultra Violeta, lnfrazon-Terapia legislacão anterior os dois r

Consultó:-i.o: I Rua DeQdo�o, a centésImos teriam' sido arre .. I
ESCRITORIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8 (esquina

IesqUIna r'elIpe S(�hmidt .
_

F l' S h 'd) C POSTAL O
()u , b 12 hn. e das 14 àt 17 b.,.. dond!;tdos para uma nota que e lpe c rol t .. : 14 .

Te!.t�nf 1.471 pe.rm.ith'ifl. a promoção, ..,.1 """" """"'__--=

Dr. LAURO HAURA

Ao atender as Estréias de Cinema de
Hollywood um médico descobriu um

1 método seguro e rápido de remover o

excesso de feia gordura. Comece a per
der peso na prtrneíru semana e muitos
quilos ao mês. Bastá tomar 2 pastilhas
3 vezes por dia. icste novo método, cha
mado Formode. traz nova vitalida
de, saúde e energta como tambem uma

aparencía atraente. ao dissolver a gor
dura. V. não só S0 sentirá corno pare
cera 10 anos mais jovem. Não é neces
sarío fazer regime alimentar, nem usar

drogas drasticas ou praticar exercícíos
cm excesso. Atúa ajudando a nature
za. Fornlode, reduz a gordura de
um modo ga"antido como V. deseja.
Peça Forrnode. hoje mesmo, em

qualquer- í

armác!a. A nOSS(iI garantia é
a sua maior proteção,

DiStL S, 1. P. Caixa Fostal 3786 - Rio

( Sallali til Cama DIsp05111 PII1l ,_

Seu fígado deve produzir diariamentlll
um litro de bilis. Se a bilis não corre li
vremente, os alimentos não são digeridas
e apodrecem. Os �:lses incham o-estôma
go. Sobrevém ii prisão de yentre, Vocf
sente-se abatido e como que envenenado.
Tudo é amargo e a "ida é um rrfartíri&
Uma simples evacuação não tocará :l

causa. Neste caso, as Pí!u las Carter sãe
extraordinariamente eficazes. Fazem car

rer esse litro de bilis e yoc& sente-se dis-

C0l1.-_crllc;5o moderna e «ontortávcl, situada e111 aprnz ívor chácara com
€":-iplêndida vista para o '111<\1',

Ex('elente local para cura de repouso, Agua tría e quente

itl'.\lmLl-L"Il<J:\TO coxu-i.rero E :lIODERXíSSnrO P.\R.\ '1'Il.-\'I\nmX'L'O
\lldt](·O. CTlJ([{GICO )'; GI:\J�COJ.ÓGJCO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.

Especialista em OOODçu de !!.lenho-

rllJ! - Vias Ur�n!irlas.

Curso de especialização de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa·

culdade de Medicina de Sll.o Paulo.

'J'ratamento especial1zado, médico t

I.'lrúrgico. das afec-ções do aparêlho
\(enlUlI feminino (Utero, ovários,

trompas, etc.).

Cura radicai elas lnflllmaçõe8 <10.

anexos (OvArios, trompas), sem ope·

raç!'!o) Tratamento de t.odos os dis

túrblos <la m ..nstl'Q8çllo e da <!stertll·

dsde.

posto para tudo, São ruaves e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bilis
correr livremente, Peça as Pílubs Cartet.

J,alHU'af61'ios par-a os eXHUl("S ()(lo C'luc1tlaç.io de t]i.ng'nústirQi-'.

Apart.amentos de luxo com banheiro
Apartamentos ele la classe .

Quartos de 2a classe , __ .

Qnal'los com duas call1�s . _ .

Cr$ 50,00 diário
Cr$ 30,00
Cr$ 20,00
ors 15,00 p/pessoa

"

. SI�CCAO nE )urr}�nNJDADE
Par! os com permanência de ] O dias em Apartamento de
la classe, inclusive sala de operações, com parteira da

Casa de Saúda Cr$ 400,00.
o J)OBX1'E l'ú])E 'rEH 'll�IHCO I'AH1'[C('ru\R

FLORIANÓPOLIS
Largo São Sebastião ---0-- 'I'eleíone: 1 J G3

..........................................eoe•••••••

Vença a intensidade do calor.
sem quebrar a linha da elegância! if,';J" '.,.

. �
[ grave erro Voe€: admitir que o calor ex- �>

cessrvo possa justificá-lo por cruzar as ruas d..
cidade em desalinho, descuidadamente traja de>.

Você esquece que o verão não é inimigo
do aecôro ou da clegilncia.

hpecialmente agora, quando a ALfAIA·
TARIA HRITO, recentemente aberta, cstil exe·
cutalldo, com notavel perfeição, ternos lews,
cômodos, distintos_

ASSOCIAÇÃO DE FLORIANÓPOLISCOMERCIAL

�------------------------------------... ---I..--�

�� l_)V()(i ,\D()S

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•

ROMA, 9 (U. P.) -- ENCONTRAnSE EM PERFEITA SAúDE O REI VtTOR MANOEL. COM ESTAS PALAVRAS O MINIS ..

PUBLICADA PELO JORNAL RO ..

MANO "ITALIA" DE QUE O SOBERANO FALECERA HÁ ALGUNS DIAS, EM SEGUIDA A UM ATAQUE DE PARALISIA.
NUMA DECLARAÇÃO EXCLÇSIVA À UNITED PRESS. LUCIFERO DISSE TER TELEFONADO HÁ 5 MINUTOS PARA A VILA

REAL, PERTO DE SALERNO, DONDE LHE INFORMARAM QUE VtTOR MANOEL ESTAVA, NAQUEl.E MOMENTO PAS-
.

SANDO BEM E PASSEANDO NO JARDIM.

Dois pesadus T rc 1� T :R ()
ataques o Teatro Alvaro de Carvalho apanhou no noite de ontam enor-

me 8 seleta assistência, a maior talvez, dêsses últimos anos. E' que
Londres, 9 (U. P.) -- O Mi- .eria apresentada peJa primeira vez. à nossa culta platéia, a notável

nistério do Ar distribuiu a se- peça de Renato Viana, a sua obra móxima -. DEUS· , drama em 3
- -------.-----------.---.. - atas, 5 quadros e Epilogo.

FlorianópOlis 9 de Janeiro de 1945 guinte nota: "Dois pesados E a peça agradou. Arrancou aplausos calo rogos daquela multi-
______ . .... .. __ . ataques, no intervalo de duas dão que se comprimia em todas 09 dependências da nossa maior ca.a

•
horas foram feitos contra Mu- de diversões, isto porque, era a fama do consagrado autor-ator que

!Apreendi-da a edira-o dum matutln·o/nich, onde a fumaça de gran-
ES confirmava d�fi,nitivamente, �el?dalicadeza e _técnica do �nrêdo. e

li I U des incêndios foi
.

t 1 _
,atnda .pel� o.dm!ravel e extrooedfndr io representoçao. Os popera mu i to

ROMA. 8 (U. P.) ._ A edição do meia dia do matutino 1 d .

. ,

VIS a e evan bem dlstrlbuldos fizeram com que O" artistas Joice de Oliveira, Cirene
" Itá r I 'b' ," f' .. Iid '1 . I'·' 't, ]", . nt lo-se a glande altura. Houve Tostes, Maria Caetana, Renato e Ruy Viana, obtivessem soberbo de-

,a Ia ...lI e�a ,01 apr enc I a pe a pO�lcla 1.
•.
a lan�, mome;n, os forte oposição dos caças ínimí- sempenho, secundados pelos demais c ornponen tes da Escola Dramático.

anos sua sal da a rua, sob � acusaçao d�
. (.hs's�,mll1�r n?tICl�: I gos. Os ataques foram feitos A peça DEUS é o orgulho do Tea�ro No cíono l S a g16ria do seu

falsas, tendentes a alterar a ordem pública. O Italia LIbera ; também contra Hannover N" _

autor. Justo� foram os aplausos, e just'isairrro a homenagem prestada
() órgão do Partido da Acão do qual o conde Sforza é considera-! b M rih .

I, U a Renato Vlana, no intervalo do 2' para o 3' ato. pelos amadores
, .,' . rem erg e an eIm Os caças t t

. d FI
. r

l i f t d Ih t i t i
.

[10 líder muito embora êsse politico nretíra permanecer índe- '. ea r�:ns e omo rropo 1&, o er an o- e ar is lCO rru rn o , como r eco-

.

' ,1 . _ •. .do comando de bombardeiros rihecirnerrtc ao seu valor e pelo seu trabalho constante em pr6l da

l:en?e,n:te p:lo ,menos n�ml'na!mellt:. :<\. e�lçao apreendida faz!a .deram apôío a esses ataques, difícil arte de representar - M. ·rt
CT01 que VItOl EmaI�ue� ha":la .molrIdo, ao �esll10 temp�o ql,e,Cinco de nossos aviões estão • -,

anu,nclava estar Badóglto refugiado na e�l)J:aIxada. da G:-a-H:e-' desaparecidos". .oUT-�1� A�;:A�tP::e3t���g oe p;ç:u:�����al de Ruy Viana, BLACK·

tanha. em Roma, enquanto a alta cormssao de tnvestígaçóes] .

antí-rascísta está avertguando a procedB.Allcia das acusações do INSTITUTO BRASIL - ESTADOS Il' ·d d OS grupos cercadosgeneral Roata, que deverá ser julgado esta noite, UNIDOS .lqUl an o
Projeção de filmes PARÍS, 9 (U. P.) .- Na margem ocidental do RP'llO, foi

Roma, 9 (U. P.) - A capital italiana foi sacudida por ver- Em virtude de não terem chegado repelido um ataque a Rohwerler pelas unidades nazistas que
dadeiro terremoto de boatos. O jornal "Itália Libera", na falta filmes novos, não haverá sessão tinham atravessado o rio. Uma fôrça inimiga, entretanto, apoia
de melhor assunto, resolveu "matar" o rei Vitor Manuel, hoje.

.. d temnêro" Bd" f" a I
da p01' tanques, avançou para 'o norte atraves da planície da

acres?enuan o. �o�o
H

empero que a o.g1l0 se re ugiara n

p
--------------

Alsácia, 30 kms. ao sul ela Strasburgo, forcando os norte-ame-

embaIx�da bnta:llca, supondo-se complicado no p�'oces�o a I or permuta rtcanos a abandonarem duas localid de E' to Iss _

aue esta submetido o zeneral Roata. As bancas de jornais fo-I .

,'" .

a S,. nq�an o ISSO, na sa

1

lt d 1
b

d' t "It I' Libera" ! Na pasta da Fazenda fOI as- Jíente naz ísta ao sul de Bítche, onde a sttuacào chegou a apre-
ram assa a as pe o povo, que ISpU ava o a la 1 era com . 't t íd 1 f

A

lí 1 >..'
"

'A' '. d "barr "t"
.

t d de smado decreto removendo por seru ar cer a gravi ac e, as orças a iac as contmuam, agora, a
a impaciencia que so as gran es arrigas em a VIr uoe ue

. t Ar' d C t
. liquidar os 0'1'UpOS inirni o c rcad

provocar. Foi quando interveio a. polícia, apreendendo os exem.- ipe.lmu
a, ipio a os a pe-II

b· g S e os.

plares ainda em circulação, independente da punição a que se_lreIra, trabal�ador, .classe C, mm --

rá submetido o jornal por propalar falsas notícias. Com efei-I'd� Alfandega de LIVramento,

J COSTA· MIELLMANNto, enquanto circulavam os boatos em Roma, Vitor Manuel RIO G�ande d� Sul, pa�a a Al-

passeava, tranquílamente pelos jardins de sua vila real, perto fandega de Sao F::ancIsco do •

r.o>de Salerno. ISul, Santa Catanna? e de�t.aJ (Enqenheíro Civ.J) .\

para aquela Pedro Rites Víeí- , •• .'
I

•
f

-.._�_J" _

-_;__:
--

ra, trabalhador, classe C, I EscritóriO TécDICO de Engenharia
Laboratório de Análises Clínicas Clube de Cooperação Cultural Proletos, Orçamentos, Administração, Construção

A 2 do Eluêrrte , com a cornpo- Rua Esteves Junior, 168. - Fone 733
rência de hom número de sócios e FLORIANÓPOLIS

(Chefe do Serviço de Laboratório da Asststêricí o ) visitantes, efetuou-se a 39' reunião
do CCC. l�������������������������Exames de sangue, urina, fezes, escorro, puz e Qualquerl Várias Qolahorações. veuando =. .

nutro neces�áriO ,

para esclarecim'�nto de diagnóstico,.���e;���� ds:��to�rrr:;:�;:hte:r�(Ji�1 Rmeaça ao flanco esquerdO alema-oHoráno: ate 8.30 hrs. e depols das 14 horas. I de 1945. "
• .' r • ..� .mensagem ,,gen�imental de I �vrOSCOF, 9 (U. P.) .. _ Poderosas 11Jnklacl�s do Sef,�ll1do

���_�.!!:�-����!�....l...��..��....�....���:.:.:=..!:...!:���;�.:� I;k:�:'�:o ::1:bé��u1�ld� tE�t:�:� I
Exército U?raniano in:omperrum de f;ua caheça. dE' ponte na

.
�

. , '" _ • I
de Literatura, que. �e9sarte, ho- i ll"Jarrgem 'Út:ld,enta.l �o j'lO Hn15>' para ameaçar o flanco esqller-

nlTl H�Je. 3 telra, àg IEslao limpas , r:'enageou a mem�T1a do roma� eló cta r.ontra-ofensl"va al,ema sobre Budappstp. Avançando
K. 1.9 •.3� ho�a.s _

li hc� can.tor _�e.«PrlmaVer(ls)�, CUJO �(j lOllf:i. para tomar Mac]al', essas fôrças situaram-se a 1� 1\:ms.
UltIma e ?eftmbva eXlblç�O I Londres 9 (U. P.) _ A l'á-

108 anlVer�(lrlO de nasCImento
apenas de KOl11al'no. Foi dessa última cidade que os nazistas

Chl.lrles Boyer, Joan Fontalne e, '. transcorreu a 4 do corrente . , . .

Alexis Smith em: dlO de Moscou mforma que as A 40a. sessão será às 19.30 ho J.lllClal'am sua nontra-ofenSlY3, e sua queda, em poder dos rus-

DE AMOR TAMBÉM SE MORRE! tropas rUssas limparam de ra$ de hoje. SOS, privará o exército de socôrro al<emâo do seu 11l'ÜlC'ipal ('e11-

No programa: Reportagem de Fo- inimigos as fábricas de aviões tro de cOl11unic'ações e aba�tecimentos.
lha Carioca 34 - DFB Messerschidt e as fábricas de
Notic!as, do dia· JOl'nal aparelhos Radiotelefônicos de
ImproprIO até 14 anos

B d tu apes ,

�U;;;;UJ;;;;BI�I]I;;:mij;;;;IUI�iaF
'Í lUIS QUK \])(

NOME, i UlI
• I" B O LOI
--

PODEROSO .lUD-
LIA.R NO TRAT.l·

UNTO DA

,Desembarque na ilha Fais
I Pearl Harbour, 8 - Anuncia- sa e Okinawa por ocasião dos .

Ise ofici�lmente que tropas nol'- 'ataques e�etuados por aviões ,) �te-amerICanas desembarcaram norte-amencanos com base em' Ir-

��:�:�{�ftn��������::��� I�n.;.r.--�
cêrca de 35 a 55 milhas a léS-I De regresso de Minas Gerais,
te do "atoH" de Ulitsi em po� a?nde fôra em visito o.os geus ge·

,
A

,
•

' nltores, regressou entem, por avião,
deI da? fOIças �mencar:as e a o sr. dr. Joéio de Araujo, eminen.
170 mühas a leste da Ilha de tG especiolista em mo'lestias dos

Yap, O comunicado oficial olhos, ouvidos, nariz e garganta.

anuncia que participaram des- (ampeonano Estadual
sa operação anfibia fôrças do Em Blumer.au: Palmeiras 3 X
exército e da. marInha norte- Coxias O.

americana, tendo sido encon-
Em Rio do Sul: M�rcilio Dias 2

X Conc6rdia 1.
trada pequena resistência por
parte dos japoneses. Revelou E'

-

dmais êsse comunicado que na- nver.!1lza ores
vios norte-americanos canho
nearam Iwo-Jima, nas ílhas
Volcal1os e que foram causa

dos pesados danos em Formo-

TRO DA CASA REAl., FALCONE LUCIFERO, DESMENTIU, FORMALMENTE, A NOTíCIA

�--.._--- _._----_._--

Farmacêutico CifR(IHO SILVA

ROXY Hoje, 3R·feiro. às
19.30 horas,

Ultimas exihições
l' Complemento Nacional'- DFB
2' O Homem Leopardo, com Denis

O'KiH e Margõ
3' O FALCÃO E AS ESTUDANTES

COm Tom Conway.
Impróprio até 14 anos

Preços único Cr$ 2,00,

RITZ • 53.feria, Grnes Moora
UMA NOITE DE AM0R

Precisa-se de 2 ou 3, no

Fábrica de M6veis «14 Mor'" \delor»" rua Trajano, 15.
.

�
V.-I1

CASA
Pr�cisa se alugar uma, no

centro da cidade, que te

nha 3 ou m&is quartos
Dãe n<;e referências.

Informações nesta redação.

Grande desastre de aviação
Miami, 9 (U, P,) •

- Quando ten'
tava poisar em Port of Spnin, um

avião clipper calu. Morreram 5
pessoas; 1 ficaram feridas e 17
estão desaparecidas' Entre estes se

encontram o sr. Edward Thomas
Kennedy e sua espesa, sra. Ceres
Pinto Kennedy. O sr. Kennedy era

o superintendente das linhas "Pa
nair do Brasil".

om:

---_.-----_._--

Movem-se como as pedras do xadrez
Londres, 9 (U. P.) - Continua acesa a luta na frente oci

dental, tanto na região belga das Ardenas como na Alsácia,
na. zona de Strasburgo. Nas Ardenas, no extremo norte do sa·

liente alemão, o primeiro exército norte-americano continua
a avançar, através da emaranhada linha de frente . .A progres
são do general Hodges foi de uns 2 kms, depois de esmagar,
em rudes encontros, a titânica resistência oferecida pelos na

zistas. Nesse mesmo setor, no extremo ocidental da cunha na

zista, é mais forte ainda a pressão aliada, explicando-se assim
o desmoronamento da resistência inimiga. Aí já foi iniciada a

retirada alemã para o centro do complicado taboleiro militar, Ionde os exércitos se movem numa confusão aparente, como

as das pedras do xadrez. Acredita-se que os alemães preten
dem concentrar suas fôrças para enfrentar os exércitos norte
americanos, que convergem pelos flancos sul e norte das Ar
denas. Na Alsácia a situação parece ter melhorado nestas

úl-Itimas horas. Segundo informação oficial, o general Patch .

-avançou cêrca de um km. numa frente de cinco, reduzindo à
penetração inicial dos nazistas em Bitche, O Sétimo Exército I
está com a iniciativa dos golpes, o qu� diminuiu em muito a Iséria fl,l'neaça que resa $ôPl'e Strasburgo, às margens d,o Reno,

Sôbre Tóquio
·Saipan, 9 (U.P) -' A 's 14 horas

de hoje (hora local). SO Super·
Fortalezas despejaram bomhas in"
cendiárias sobre T6quio, causC!!ndo
graves danos.

PARA FERIDAS,
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