
Aumenta a pressão russa sôbre a Polônia
MOSCOU, 15 (U- P.) --- AUMENTA, NO 'SUL DA POLONIA, A PRESSÃOP�DAS,
FORÇAS COMANDADAS PELO IVIARECHAL KONEVJ INFORMAÇÕES DA �L',-i'
NHA DE FRENTE, INDICAM QUE OS ALEMÃES SE RETIRAM DA REGIÃê\-�bA r�/l
KRACÓVIA PARA KATOWICH E ZESTO-KOVA. ONDE TENTARÃO IMP'EOiR

QUE OS RUSSOS IRROMPAM PELA SILESIA ALEMÃ.

Os russos já transpuzeram
a última barreira

r
\
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LONon.ES, 15 (U. P.) - o comemítanista da rádio de Ber

lim qualificou a atual ofensiva ao sul da Polônia como o maior
assalto russo de tôda a guerra, e não 'escondeu a gravidade da
situação. Segundo Berlim os nH;SOS lançaram mads de seiscen
tos mil homens ao assalto que a menos de cem kms. da f'ron
teia-a do ReÍC'b, estão avançando a razão de quasi um km. e meio
horários. J á os russos venceram à. última grande barreira além
da tronteíra alemâ, o rio Neda.
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5 ofensivas em 48 horas Houf�lize prestes Os médicos e enfermeiras brasileiros
LONDRES, 15 (U. P,) - No espaço de 4S horas os exércí-

a P�'���5' (U. P.) Na fren- causam admiração aos americanQs
tos soviétacos abrmam cinco otensivas, segundo notícías de te ocidental as principais ações RIO, 15 (A. N,) - Os médicos brasileiros que se acham

::\'[OSCOll e Berlim que toram ae seguillJltE': la) uma otensíva, a travam-se em torno de Houfa- incorporados as forças expeddctonártas brasileiras em solo
160 krns. ao sul de Var-sóvia, vísando Kracóv.ia e as zonas in- lize base alemã situada no italia?o têm causado grande admiração aos seus colegas norte

dustrtaís da Silesia alemã; 2êl) uma ofensiva na Checoeslova- centro das Ardenas recente I �mer'lcaill�s pela téoni,?a e oompetêncía que os carracter isa, São

quéa mer-idional, onde os ru�s'Üs ocuparam, ont�m: o centro despacho do Q, G. do Primeiro l_lllCRlllSaveIs no seu mister. possuídos do mais elevado espírito
fe'l'J"o,viáJ�io de Luoenes. Berlim, ])01' seu 'turno, mforma o se- Exército situava ás tropas do de sacrifício e dedicação, no que são auxiliados diretamente

guínte : 1°) - uma otensiva 'filas zon:",s da fronteira oriental da: general Hodges a dois kms, da- ,pelas \en�ermeiI11as :patl'i'Cias, corajosas moças que cumprem
Prússia oriental, ao longo de um,a f�'elllte de 16 krns., de ,St.a-I quele centro de resistência na-

sua missão sem desfalecimentos como verdadeiras J);I1ofÍlSs1o
Iuporien à PmkaUen; 2°) Ul:1a. otensiva ao llort� d: Va:'sona, [zistas acrescentando que a sua

naís. O�i�i��'s I_loI1te-ame.rioaIlJ�s. não eSC?ll?em s_?,a admiração
ao longo de Nareu, com o objetívo de cercar a Prússia ortental ;

I queda poderá ser anunciada a pela prottciêncía de que os médicos brasileiros dão demonstra-

30) uma ofen.siva a 48 kms. aIO sul.de Varsóvia, na c?,beceir.a-, qualquer momento. As poucas ção a todo 1110ment?, a�tmdeIlJdo os c�sos urg,e.I1tes que se ofe

-.de-pomte à 111al.'gellll ocidental do ':l,stnla, C0111 o possível obje- estradas secundarias, de Hou-I recem, desde os mais aímples �os ll1al� complicados, com "�ma
ÜVO de ultrapassar € ocupar a capItal po}onesa. Ialize para a fronteira alemã, seguraínça e um taco operatório ou clinico que causa admira-

• • _ • que ainda não foram cortadas çao a todos,

1�J!!ll��!�)rus���uers��,��m�oS!�r�!. ����s�irr��i�:%��i;��;f�:O---g-e-n-.-r-e-r--a-l-r-�-_-a-s-�-'-a--r-e-.-n-,h-,a-�--a-o.-g-I-:-�-d--Ie-c-�
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Sal' de Íonde termina lllTI e comeca ou- ga para a linha Sleo'fned. Nao ruo, lv (A. N.) O comandante da FEB, general Masca
gun o III orma a mIS a
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Berlim, a ofensiva russa já tro". 'Dando crédito à dítusora I obstante, e�l�el:am. o� a�lados I �n las <

c e I. 0.1 a�s, el1VH?,!\ o "s,e",um e. "e. e�la':na f. e agr a eci-

abarca quatro grandes frentes Inazistá, cento e quinze díví- �ncont�'ar sena resistência �m :;leJ1l:o c�� �iret�l d�_ Col�bw �Hlnco-BlUiSlI�,e,Ilro. A

da região do Báltico até a li-I sões russas procuram conver-IHOUfal!Ze, .

onde os alemães
..

A calor osa Sacl(�a!�o a(.?m�al1hacla da flâmula desse eSitah:l�
nha de Budapeste. "É tal a' in-I gir para o Reich, com o pocle-I tE::�ltarao retardar o avance C;�llel�tO'. �u�. n?� fO: ,:;1'. :ada pelos alunos le alun�s �o Colégio
tensidade dos golpes soviéticos I rosa apôío de 15 corpos de tan- aliado, protegendo as colunas F J an�o-J31 asJlell�, �aJ1 a corn

.

que Pl.ÜS8?-: .os. COI açoes, com .0
--continua a emissora alemã-1ques.

. ,18m retirada. 8ntllslaSm? da �atrJa .. Os ardeIlJte� � patmotlCos vot�s aI COll;t1-

I
--- dos nos aJudarao a alcaJ11igar a. ntona para >O BrasIl, que e a

Ate' agor">'a,
.. d , w>, �ASA MISC�LANEA distri· vitória d� direito e ela llibe1'dade, e l'epl'ese'llJta para todos um

na a c', . b�ldora dos RadlOs R. C. A, nobre apoio moral, porque jus.tameTlJte emanam de 11� fonte
. � ,. ,. fl'!3 I Vlctpr, Vavulas e Disco! - Rua límpida de cOllsciência nacional: a juventude brasileira.

A

LUZON, 15 (�J. P.) - Os Jall{meses nao h�eJ'an� 1:r8nte �s I C Mafra, 9 Ao agl13.decer-v'os, ainda, o belo e artístico presentJe que
força.s 1l10l·te-ame111Cé1lnaS, como sle esperava, p.orem, ameIa estao· -- _�.

. �

me e,nYia'stes, quero cOl11uni·cal'-vos que 'o re.serve;i paI'a ohse-
o.s nlÍ'}lôll1'ieos em outras posições, d�f8ll�sivUis. Espera-se que os Entrega de

qui.ar um gralJ1lde chefe militar, um s1neero 3Jmi.go e admiré1ldor
ammre}.os venbam a oferecer resIstencla coutra os americanos lembranças aos ((O Brasil, o SlI·. tel'1ente-general .Mark C1Uirk, con1Jé1Indante do va-
a11a sua ofensiva sôbre a zona sul de 'T'arla('. br i:.'VOS que 101'Os'0 V Exército no teatro de operações da ItáLia. Aproveito

C I
·
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I
Q lião partir (; ensejo para apresentar-vos os protestos de minha lalta csti-

omp et·amente ISO 2 a pe a neve I RIo, 15 (A. N.) - Na séde 'Jna e eonsiclera<;ão., (a) _

João Batista Ma8ca�e�l:a�, de Morais
ii •. da Liga de Defesa Nacional, \:olllandante do )0 Escala0 da FEB e da 1 a. DIvIsa0.

ROMA, ] 5 CC. P.) -- O g0vêl'110 j,taUano imfO'l'lllOU, ofici'al- estando presente numeroso

mente, que uma formação aJérea aHada despejou, durante três grupo de Expedicionários dos Dr. Renato Vianna Decretos assinados
dias d€z tonel'adas de mantimentos sôhl'E' a peque[l1Ia localidade contingentes vindos do norte A.fim-de apresentar suas despe. Rio, 15 (A, N.) _ O presi-de GasteI di Sa:,ngm, nas mOllltwnhas Abruzos. Aquela localida- I do país, foi feita entrega de didas, deu· nos o prazer de sua dente da República assinou
<le está C"ompletamente isol'3lda pC']a neve e sua população ('om lembranças aos oravos que amável visita o consagrado autor- decreto-lei modificando a for
e. risco de morrer à fome. A de'Slesperadora situação dos habi- :vão partir para o tront. A so- ator patricio, dr. Renato Vianna.

ma de administracão dos Ins
tarutes de GasteI di Sangro fO'i rela\tacUa po,r dois esquiac1o['es Ilenidade foi presidida pelo Mi- p;:e:tr�e�od:�rRe��t:\�'ia��r���;:� titutús de Aposentadorias e
.que, após exgota,dora luta üon.tra os elementos, consegUliram: nistro Cunha Melo, presidente nos rei,terassemoe seus agradeci- PensQes dos empregados em
escapar ao i'S·olamellIto. jda Liga. mantos à sociedade florianopo- Transportes e Cargas; dos Ma-

l
--,,-------- litana pelas atenções que lhe fo-

Voltnam a penetrar em Tsirimon I Li!rt�1��c��)zIS��!'U1a_ e;;;:�E;::.:�:l�:··:;�:::�to: ��; rít�:�s :5B�:C:i:S;__ Ó presi-
Com o 21() grupo de exércit.os, 15 (li, P.) - E:m viole'nta; se, ofieialment:e, que a Segun- faAzeorndor6, CROennlJ.roQ��ar�na e sua no.

dente da República assinou
1 t

'

I I I "' J 1 f decreto considerando associa-uta es a em marc la na 7,on.a �u (e .::>tav·e 'oi, one e oram CO-I da Divisão blindruda aliada lim- tevel Escola Dfamática. almejamos
L t

'

'1'] 'j' , t" d' dos obrigatórios dos Institutosel' as maIS mI ]3!rc as, (nnl!l�,U(� o �:;�:ll,ÇO, �""R ropas amerl('�-I'P{li1l de nazistas. a localidade uma feliz tempora a em territorlo

nas voltaram a penetrar na vIla de J smll1Jon, ao sul de MalJ1le- de '\Villo.ngll'e Dl,nez, � kms. a santacatarinense, dos Marítimos, os trabalhado-

dy, onde rechaçara:!)} dois eontra-.ataqlws n:a.zista5. I norte de HoufaUse. A l'efer�da Prestigia o GOl'êrno e .1 ���p�rb�r4�a l;só���io�u: ���
ii divisão üaptu.l'ou, tamhém, nu� élasses afm.dal!!, - OB seria barcações,a esquad ra vo IIou a atacar I :.,�o!a�UJ����iood" ao norte :.' ".��a1Dt. - .ol •• I.ta�. (L

Cem mil casas\ '" avariadas
Peal'l IIa.rboUl', 15 (U. P.) _, lnfol'lll'ou-se qu.e aparelhos

do porta-aviõe.s do al�mil'a'n:tp.. Hals('y martela.l'an.l. os a.e�'o'dt.'o-.I, VI-nga-se 0. marechal GNlflllng New York, (SIH) _- :nl1Jfor�
..

. \1:1 mam de Hol,anda libertada quemos e (llltl'aR lllstalaçoes ,na Ilha de Formosa llndJl,cando. a86nn.
eCl'ea de cem mil ca.sas fOlI'am

(Jue a e·squatlra voltou a

ruta.
cal' essa g.rwnde baRe japonesa,

r. LON�HJ�S,.1G,
.(U

.. P..) .� (). 11l.areéha.l u.oerhng
viThga-se, a avariadas nos t.erritórios li-.

. . ..-----�- sua maiD'eIra, dos fraea;SH'bs da. W0rnulcht no l�ste e no oeste.

Toda reU·la-o esta'" sendo varr-Ida Como presiclüllJte cho 'l'ribnnal dEl honI'a qw' .ínlga os ofidais ber'tados, em cons'equêncla de

,

« »
\ .�11el11ã·e-,s ac:usados de t.l'aição.o a.' di.po.so. ,l11êtf·él.'i.wl ê.tcab� de (.'0'11-

a(:ões de gue,rra, Não obs1Jainte,
1 t 5(10 1 I 1 f ff d G as refe.I�idas Oals'as poderão s:e:r

') o O". 1 ,',' ,'. ," ., de.,. ICelllWI' a mOI',C, pIlOtos ta ...ntwa. ,e, ::::legull o üenng,Com o .. 1- t;:ntpO (e �::(>tCll�OS, es.p,eCllal dB ROHhll. JaICk,
i êss'es oficiais "l'eVelarâhl sua eovar.di'a e falta d.e honra nas repamadas com rellath/ia lm;pi-

15 (U. P.) - T�da "a rcgIao o'�.lclenltal de Laroche �� Hertogn:e I' opeTacões iniciais ela j,llvasão <la, F(r'llIuça pelos aliados. dez, para o que a secçã'Ü de eco-

está sendo "vaJ'nda', enqoonto grupos de reconhecunento bn- � .
, nomila da AdmillllilstTação Civil

tândcos chegam ao rio MUI'eh, n!llm a.mplo trecho. Ao longo da
. • _

hollanclesa já sol,idtou das au-

€Sit:l'ada Larocl,le - B��·t?gne a Oposjç�? é ainda, encarniçada. Os chavantes seguem de'perto a expedlfl80 toridades la1Íla:d�s 7 mil tonel�-
SeIs ta!nJques '�rark fi fOl'é1Im postos fora de combate. ,. [O '1- (' "T.) I7I,j. .j. .·t 1

\I
1
das de lnateI1l'alS de constru-

.

n , :) .'\.. �'L - .GneOll'"ra�se neSiua capl a o C01'one -

A
·

m se das po� -I"o-es mont�nhO�a81 Matos V'.aniqU(�, chefe_ da expedição lloneac101'-Xi,ngú, que fez çao.
.

proxlma -
, l} V li ,1 l la imprel1Jsa. intel'ess'untels dedamações sôbre a prime11'tá .erta!pa O·U d F' ·11LONDRgS, ] 5 (U. P.) - O connun,iawdo japol1és, difundido I da pell1'eltração que, partindo de Barra elo 1'i,o das Graças €>m di- C pa a aymouvl e

Ije1a rádii,o de rróquio, diz que as fôrças nOI'te-americanas eAtão-jl1eção ao ri,o das Mortes, pellletriOu na direção lH)il'te .alcançando Paris, 15 (D. P.) .:.....::. O Pri-
Be aproximam.do dias posições montanhosas oempadas pelos ja-, aqU!ele l'i'Ü, após !_WO kms. de percm'so, em 5 meses. ACl'Bscen- meiro Exército norte-america
voneses, em am,bos os lados da península de Pangasinam, em ),t�:u que _os i:lldiQS_Ç!.HtWlnl!t.es atnda,_)l�.9 1l!91�Sltaram a expedi� no OyUP9l!- .•. faymonville, oito
�.UZQlI.

� _ __..

Iça0, e.muol'l\ venho.m sp.gl\mdo í(:,�,dos í'lau,s p�l,A;lM!$. kms, sudeste de Malmedy:, ....

I
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A azia, dores, eruetações e malestar, após as refeições,
indicam hiperacidez estomacal. Com a frequência desse

desconforto, criamos até uma prevenção ao natural

prazer da alimentação e é assolada nossa alegria e

vivacidade de espírito. Magnésia Bísurada . composição
alcalina de eficácia comprovada em todo mundo - neu

traliza fácil e rapidamente a hiperacidez estomacal
e restabelece o bem-estar.

E S T A D O II0s japoD8ses, nas Judias, precisam de
«bomeus de responsabilidade»

Washington (s. I. H.) -- ASlcon,sideraram essa informação
autoridades japonesas em .1a-, como uma confissão de que O'S

va, publíoaram uma série de japoneses assumiram o centro

"regulementações a respeito le completo das indústrias de
ola responsabilidade da produ- guerra de Java. Amter lonmente,
ção ", em seu último esforço a. propaganda nipônica tentou

para intensificar a produção consistentemente criar a ím

de equipamento de guerra de pressão de alguma ímtcíatíva

que tem muita necessidade. havia sido deixada à emprêsa
Conforme está explicado num particular. A nova regulamen-'
despacho da Agência noticiosa tação também desmente as an

nipônica, Domei, os referidos teriores basófias dos japoneses
regulamentes visam a mais es- sôbre a amsiedade da popula
treíta concentração da vida in- ção nnatíva ele "colaborar " com

dustirial de Java 'nas mãos das os invasores.
autoridades japonesas. As au

raridades míhtares japonesas,
j8claroll à referida Agência, I
estão agora nomeando "ho-Imeus de responsabiltdade "

en.l·matéria de produção, para fá
bricas e oflcí.nas, afim de ga
rantír o desempenho de um es

forço total em resposta às exl
gênoías da situação da guerra.
A Administração Militar (se

O que te'das as do.nas �onside.r�.1' um homem inade-II•• quado) , � dispensará de seu

de flasa devem saber ?oS'�o. "'� Admi?'il�tração MHH:ar

,u .

a ".! Indicará o.s objetivos reterentes

t. orno flrur as manchas dos à construção ou ao aumento da
teeídos �'ermelhoi'i '�- As mau-ti produção, aos "homens de res-
chas sobre 0;5 tecidos dessa. ponsabílldade ", e ordenará a Muitos bonií cccões ,e médico gra is
côr, tiram-se como de costume, I sua conclusão dentro de um pe- Tuo' O to'quer dizer, com gazoídna, ben-j1líOdo especificado. As autcrí-: i

. por apenas Cr$ 1,00 CASAS: na rua Uruguái. di�er..a.
.

t lVI d' d
I I paquena •• com renda men.tal de

zrna, ,e .C, Á as se epoas e se-· dades holandesas, na Austrália. 420,00, por 37.000.00 cruzeiro•.
cas ficarem com uma aureola, I "

-

--- Na rua Felipe Schrn idt , por Cr$
faça esta desaparecer empre-]A"ADElla DE "OMERI'IA 811 8 ;14TARIN· Prelúdl-o de 'l-t6Ft- 120.000,00.

gando acido dt.rlco ou sumo de'I
\J . li V \J ,'U IJD

'

• 'Ui '

.

.

II '

.' a No Estreito, por c-s 25 000.00.

limão.
Em Coqueiro•. por Cr$ 12.000.00.

I' J' e N O'·TA OFIC I'AL L dr -(-B N S )
Na rua Presidente Coutinho c-s

, ..orno .Impor as g·oirraJ.8s on res, - . . .
- 4500000

oleosas - As garrafas ou vi- O Diretor da Academia de- Comercio de Santa Catarina
Eis aqui uma pequena charge I' No Baineario Cr$ so.ooe.co,

dros que tenham coutãdo óleo comunica aos inte essados que, de acordo com a Portaria Mi- enviada da frente ocidental Tratar com A. L. Alva$, no. rua

ele :figado de bacalhau ou símí- nister ial n. 492 de 9 de dezembro de 1.944, [á se acham abertas por um correspondente do Deodoro 3S.

lares devem ser ·bem lavados "Daily Telegraph":
as inscrições ao CONCURSO DE HA.t3U.ITAÇÃO a.o i ano do 'L�a'qul-nascom Iixivla forte B em seguída _.

A cena se passa num Q. G. 1'Y.1
com água e sabão dtssolvido e

.._ URSO SUPERIOR DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS estabelecido numa trincheira. V d
.

depoís em água pura Só assim
.íevendo ser encerradas no pr.cx.mo dia 16, às 20 horas. iUm prisioneiro nazista co- f

.. edn edm.se urgente uml bene-.

.

.
,

Nos termos do ed t i qu
. d '-I' d I

reia or e arroz para O 8 IS
desaparecera por co,mp18lto o, ,

I <l ue vem sen o pu ... Ica o esse coo- berto de lama, tendo estam-
sacos j" '-

e.heiTO e gosto rde qualquerr ..:uno. consüJI a de provas e�c�1tas e of",is de Português, Fran pado no rosto onde desponta- J
d anos, uma .mstalaçao

óleo.
c

'

ces ou .Inglês, Geogra,f18 do B asd e HIstória d.o Brasil, tendo fva uma espessa barba de mui-! :�mp eta para f�br!C8ç,o de

fomo passaI' o ,-eludo _ o refer1da programa SIdo publlcado no Diá.río Oiicial da União (tos dias tendo a desilusão so-I �_ eo. � outra� .

maquttlas p�ra
P'll'a p'aSlsar ''0 veludo' ra ferro,' de 30 de novembro d'e 1944. frida er{tra para ser interroga-

lOS tnduS�rlalS, Informaçoe�
.<. .,

S- d'
-

, " 'd'd I' lnesta redaçao. V 12
qUEnte pa,ssa.�s'e s'empre do lado .

ao cdn lçoes para esse co:n�urso,. ter o c.ao 1 ato, con ,do. _

.'

do avesso, A áJgua tranSforma-! clUldo, de acordo com o ref�'fldo edlt�l, o curso. GmaslaI, I SOU um ardente admirador f V d 2 cosas ds',
da .em vapejr pelo rCalO'r do fer_! Curso Complem�ntar ou ser. portador d.a .lIcença elas'slca.; i do Snr. Churchill - diz ele./ en em-se moradio, 9i�
1'0 at.ravess'a a trama do tecido I A �secretan9 do referI.do escabeleclrne�to� prestara, às, Ele vos prometeu sangue, suor tos no Estreito à rua Se

e. de,vOl, v,� ,a.o. meSllliO O seu as- !nformaçoes necessanas diarIamente, �as 17 as 18 horas. le �ag:imas e vos deu a vi�Ó;·i.�; I cundino Peixoto 'ns. 64 e,68"péto prlmItlvo, bri1ha�lt!e é . �- HIt�er nos prometeu a vItona Ver e tratar com Lalcíu
novo. � so nos deu sangue, suor e no mesmo endereço. 5 v.4

O cuida(lo com a,s meial'i de r:"'ARMACIA E.,S·,'.p�''E'R,AN'Ç'A lagl'imas. -

8cda - As mei,as de seda de-
r ,',

Vendem se
um iôgo de

n.m ser lavadas todas as vezes
'0 .Ii'armaeêatleo NILO LA t18 I

-

estantes (t! ês}
que forem usad'a,s. Qnralquel' ...... """"":0:-�=�* ::��r__ _

P G d
e uma mobília de couró (sofá

ma,ncha deve ,ser imediat'a'mel1� &ràCClII ..� I erca··a or ura e duas p'Oltronas).
te removi.d'a, pois do �ontTá'l'io ....-.......&4 oNw'Ybm.. ............. ...._ Ver e tratar à Avenida Her-
demorará mais tempo para Um método novo, usado cílio Luz� 127.

.

3v . -3

sa,ir. pelas Estrêlas de Cinema -----'--.,---,------,.

"'ecMos de seda artificial - I t-i t d A t d· P'"
de Hollywood. Póde*se

Os tecidtÜ's de seda artifidlal OS I U 8 e posen a -orla e
.

eusoes obtê-lo agora nas iar ..

lnlnCla devem ,s'er e.s,fr,eg-ado.s ou do.s J'ndustrlárt·os
mácias.

"'t' i
. - Um médico da Californla que atendI>

(�"" lCaC os, pOirque ne,ssa OOaS'laO ,15 Estrêlas de Cinema de Hollywood

perd�l'ão toda .a sua retSistên- descobriu um método seguro e novo

SERVI'O D'E OBRJGAÇ"ES "'E GUERRA ;'ara reduzir o excesso de gordura
� \l " itlltiestética. Esta descoberta chamada

Forlnode dissolve a gordura de um

A V I 'S O modo seguro e rapido. Comece a per
der peso na primeira semana e mult08

O LA.PJ. aviso aos seus a8so.c. iad.os qu.e contl'nuara' quilos ao mês. Basta tomar 2 pastlll1as
a vezes por dia. Formode estimuhl

O trOCD.r os mapas de sel09 de obrigoç.ões de guerra, Il saúde, a energia e proporciona urna

, 1 t .clgura atraente, de modo que po�sa pa-
ja integra mente preenchido!", pelos htulos definitivos l'ecel' e sentir-se 10 anos mais jovem.

(B'ONUS DE GUERRA) t' 3113/45 DI' 1 Formode é um prepal-acto garanti.
A , a e

" I na' e ego ela ocaI, do para remover o excesso de gOl'du-
à rua Felipe Schmidt, n. 5, ·das 12 às 16 horas, em ta. Peça Formode. hoje mesmo, em

qualquer farmácia, A nossa garantia é

todos os diafl úteis.
>

li sua maior proteção.
DECIO REIS,' Delegado do I.A P.I. Distr. S, I, p, Caixa Postal 3786 • lio

3 v.. 2

o
Diário Vespertino

I
I
1

i ASSINATURAS

! AD9
Na ç,aPi�ahcr.

! se,mestre Cr$
Trlmestre Cr$

I
�fês Cr$
Número avulso Cr$

l No Interior:

I Ano Crf 80,00
Semestre Cr' 45,00

I f'rímestr� Cr$ 25,00

I r\IlÚIlCJn� mediante contrito.

I, JS originais. mesmo não puhlí-
C1I808. não serão devolvidos.

Redação e Oficinas .à
rua João Pinto n.? 13

TeL 1022 - ex. postal 139

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

I
\ direção ORO se responsabiliza

I
pelos conceitos emitidos nos

li rtigos assinados

Magnjsia
BISURADA
PÓ E GO'�P�IMIDQS

('j,a.

Aílêncta:.8 Repre.entQ.9.ae. e+n Gual
�at:rl:t: Floria.n®olis
Rua Iodo Plflto. n. S
"Caixa "PO.tá}. 37.
Filial :, Cte.eiúJl\o

'

R�Q 'Floriano 1>.b:oto" '/n ,

(EdU.
Pr6prio). T�Jeq:rQm(SI: �.pRIMUS"
Age�tOl nQII principal. munic:ipiotl

do 'E.tad.o

Crédíte Mútuo Predial
Proprietários - J. Moreira & C ia

4 mais p.referida, é inegável.
2 ·sorteios· mensais 4 e 18

Dr. Artur Pereira Ie Oliveira
Clínica Geral de Adulto.

Doenças dali cr iortços
Laboratório de Análi.e.

Ielíl'licO.$.
Conaul tôrlo : rua Felipe Sch
midt, 21 [altos da Casa Pu
rai.o], dos 10 30 á. 12 e dali

I15 (til 18 hs.
Residência: rua Vi.c. de Ouro

Preto. 64.

IFone: 769 [monual)CR s 6.250,00

VENDEM-SE

Móveis
Comprar, vender ou alugar

.6 no.

A SERVIDORA
[a maior organizagão no

gênero noto capital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

ça

d
c

a

fi
c

1

_�----�."....,.-�_...--.-" ......._ .. ,.....,.--..",-..,. .••..--.�----.....�'-"'-�......t ........ ac�'''-''N ...._._, ...._ ..... '._ ...........................:-_..•"""""'..._._�............ '_.......a.:: .._�..,..,.-....... ...,._ ... ,__...,�..-.....<);'__,,�_......... :.;ao.'"��.c"''''' ............. ...__.. •

..

�edas, Caserniras e Lãs

CASA. $••"" a(OSA
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se) é\ I-{P BjI�I_�l

a I
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Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
Caixa Postal 51 .... End�, Teleg.: (CScarpelli»

d • aila IIU.ta (j L o; •• :.'11 , •••• C11 s_ ....Ju ••• a_ltU

__ a Florianópolis
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1
V'ÍDA SOCIAL I

-------1

I flaJanteuSr. Vinicius Chagas Carvalho
Deu-rios o p rcizer de sua visita

o ar, ViniciuSl Chagas Carvalho,
recem chegado de Porto Alegre.
o jornalista Vinicius C. Corvo'

lho veio à nosso Estado como en

viado especial da «A Nação». ar

gão que se edita naquela Capital.
Agradecendo a visita, formula·

mos votos de, feliz estáda entre

n ôs.
".."..."...,....,.......... .w..-.-,..- -_.,,_..,_-.....

ANIVERSARJOS
Menino SilviO

Decorreu, ante-ontem, o natalí·

cio do menino Silvio. filhinho do

nOIl.O particular amigo Enéas No

ranho, funcionário da D.R.C.T., e

.

ombro do Clube de Caçadore"
e Fpolis.
Gozando de largo circulas de re

lações e amizades. recebeu EnéD;s
muitos cumorimentos de seus aml'

gos pelo nat alício de seu filhinho.
Embo<ta tal'dramente apresenta

mos nossos congratulações.
*

Senhorinha Maria de Lourdes
Bcnsfield

Foi muito felicitada ontem, pe

las s uos rnum er-oa amiguinhas,
por motivo do transcurso d,:, seu

aniversário natalício, a gentil se·

nhorinha Maria de Lcu rdes Bons'

Held. rellidente no Estreito.
•

DESPERTE I BlllS
DO SEU FIGaDO
f Sallarll lia Clm& Dlspos!a pira 1_

Seu fígado deve produzir diariamentla
um litro de bilis. Se a bílis não corre.
vrernente, os alimentos não são digerido.
e apodrecem. Os gases incham o estôma
"o. Sobrevém a prisão de ventre. Vocl

�ntc-se abatido e-como queenvenenado.
Tudo é amargo e a vida é um martírio.

Uma simples evacuação não tocará a

causa. Neste caso, as Pílulas Carter sie
extraordinariamente eficazes. Fazem cor

rer esse litro de bilis e você sente-se dis

posto para tudo. São suaves e, contudo,

especia lmente indicadas para fazer a bilis

correr livremente. Peça as Pílulas Carter.

Não aceite outro produto. Pre,o: Cr, S 3,00.

Ftuf'lrn anMi bojeI
o menino Ney de Souza Gon

çalves;
o ar , Emanuel Fontes. alto Euri

cionário do Banco do Braail.

'"

Ntlscimentos:
Está em festa r o lar do ar, Ra·

nulfo J. de Souza Sobrinho e de

.Ua exma, esp8s<l d, Emília 8,)150-

ni de Souza. com o nascimento

de ilua filhinha. que na pia ba

tismal receberá o nome de Roseli·
Maria, Ranulpho J. de Souza So

brinho e Emília Bolsoni de
Souza

*

Noivados:
Octávio Leoni particip3.m o nascimen

to de sua filhinha
ROSELI MARIA,

ocorrido dia 8 de Janei
ro de 1945-

Com a gentil senhorita Leoni.
dileta filha do sr, João Goes, fun'
cionário aposentado do Deporta.

Imento dos Correios e Telegra!�·'1ajustou núpcias o sr. OtaViO

Francisco da Silva, do alto comer

cio local. .�._-.�����_�.. ������_��_�����_�...

.:

\������������---------------------

,

FILHA I MAE I AVO I
-

I Todas devem usar a

UI!rl·E·EJUim
REGULADOR VIEIRA;

EVI TARÁ DORES

as Cólicas Uterinas

(OU
A MULHER

Alivia
Empr ...ga-se com van tagem pa

ra cnmb"ter as irregularidades
das ftlnçÕeR periódicas das se

nbGrs8. F� calmaote e regulador
des�aQ fuo ções.
FLUXr '-"'EDATINA, pela sua

comprovl'uja eficácia, é muito re

ceitada, Dpve ser usada com

confhw('ll.
r-. FLUXO· ..mDATINA encontra-se

{MÃE em tod!1. parte.

I •• COlUelbeiro Mllfrl'. 4 e 5 -

Emtrefl " domidlil$

• •

�\. 1_-)V()(} r\ I_) (_)S
Dr, OSVALDO
Dr. J. J. DE

ESCRITÓRIO:

EULCÃO VIANNA
SOUSA CABRAL

Rua Alvaro de Carvalho, 8 (esquina

Felipe Schmidt). C. POSTAL: 140.

S. Marcelo I', Papa e Mártir
Este romano foi elevado à Cá

tedra de S, Pedro sendo apenas
sncerdote. Ele encontrou a I,greja
em Roma em estado lastimável.

Pois, a perseguiçã0 de Díoclecio
no conseguira a dest:r;'uição de to

da a OTganização eclesiáatica. Um
dos primeiros cuidados do novo

Papa foi a criação de 25 igrejas
paroquiais na cidade pontifícia,
Isto era possível. porque o impe
rador Maxêncio mostrou lIe. no

início de seu govêrno, pouco in

clinado a continuar a perseguição.
Mas, a paz não durou muito. Em

Em doi�, pontos csst-nciu is se cs- Amér icn ", "os homens de hoa fé t' parte coube a culpa aos mesmos

trihu a obra dl-sdt' gnlllde cscri tor de .riobro cor-ação háo de u d ia.n t n r- cristãos. Nas perseguições antece

uruguaio. rmliendo 'UH Ar'ge nt i n a : S'E' (' Iançur us bases de nossa hur- dentes, um certo número de cris

j)rorlllld� C'olllj)l'l'l'l1siio humana e morna int crnuciouul e continental". tãos tinha renegado a .ua fé.

lé IlUS dt-sl inr.s do h onum. Por issOI EII1 "Hd!ex(',es Cr isl âs " e "0.<; Agora queriam ser readmitidos na

:ili!a c-lu rcsxudu homlatlc e amor.i Ensinamentos de Jesús " Vigil estuda j Igreja. O Papa consentiu. exigindo
vinrlo u lurmar como l[1Il' UIll siste- as liç'ól's rh' Cristo. salientando a. porém, que êles fizessem a devida
tll:1 dl' humanismo prútlco. ou seja, grandeza e o ulcaucc da sua doce penitência. Fonmouse um partido
iI úll im.i forma do humanismo. co doutr-ina redentora. contra esta determinação que
no salientou Luís Yillul'Onga, e cujo :\-lus a grun.lc preocupação de \-i. provocou tumultos sangrentos. O

o'iJ.il'1 ivo é tomar ()s homens s::i()�, gU lo \ UIHCb Ú «ducaçâo 'das criun- imperador aproveitou esta situa

nx-Ihorcs. mais ditosos. Essa surpr-c çus. Para elns escreveu uma série ção e exilou a Morcela. Este mar

erulcu t c f ilosof'ia, a que .irl se cha- tulgurunt». com o objetivo de esti- reu em 309. tendo dirigido a Igre·
mn VigiJislllo. vusuda nUlI1 cslilo do- mu i.u- em cada 1I111a a compreensão ja apenas durante dois anos.

'L' l' cO'lI'I·del]cinl, n'ssall<i ]ll'incip,l]- do que é bom l' do que é belo, pon-
IIH'nLC de um l i vro _ "EI Erial", do nesse arã o mesmo zê!o de um

1----
.....--..--'-----

a \'l'rlido puru quasr- l(id;:'s as lin- "jnrd i n e i ro IlO cultivo das flôres".
,é(U<lS vivas L' HO qual Amadeu Ama-

.

São snl ienf es nesta orientação: Dr. 6uerre.·ro da,II chunou: o puema da razão em ".:Ua]'t�l l' Jorgc
"

e "Vida Espn-í-
)lISC,1 ,It- acó rr!o t' conri l iurán com lua!". I�st(', pt'lo seu tom delicado Fonseca1 vidu ". Er ial _ e-screve Consian- L' profundo alean('l' moral. mereceu
ci() C. \'igil � t' a il'ITH não culti- D "Impr imatur " da Igreja.
.",dfl. que esuern a d{'dica�'ã{) do 11,;, :\-Ias o escritor foi além. pois, de
mein para entregar-lhe seus frutos. xejoso .de mostrur aos pais () pro
Cada 110lllem nasce diante de um fund(J significa.du cil' sua missão
('ria!. Colhrl'<Í () que sl'llH'ic", cc]lIcadnra. abrill-Ihes diante dos
E assumindo, C'm sua valsta e hu- olhos: "Edu('ação dos Filhos" lJre

!1l:.1!la Dbra. a posição de Ulll sel1lea- viário magnífico que dl'l'eria' t'stal'
do!' Illc'ssiànico, vai difundindo o em to'dos os lares,
iOllgo poema c\'an,gélico. pelo qual

.

A importància dêsses li,v!,os clidú.
!e\'[' sy pautar () .l1oJ1;ell1, dr o1l0�s?s [1('OS e i,nf.all'ti& se Illede hem }Jplo
11I:IS, L crelllOS. uno ha Ol,te, a VJst!o fato (/p l1lullos lpI'l'lll sido aprovados (I ble llll: idealista. desa,jllstado. como p�l() Conselbo. ;'\ncional de EdLH:'I-! u e
,I Illllllos puclerw parecl'r. Illas a çao da Argentll1a l' adotados como

·j'ir:ll:lC;ÜO segu,ra cll' um pensador leitura l'In ,�h'i')s ll'1.í�es alllerica
llnduro II sereno. -pregoeiro de ideais !]()s.

'lOÇOS e sãos, Algumas de' suas pá
(i nas e\")l'�lllJ �;'S (1(' Tolstoi. no pe
.iodu da crise ('spiriluul. (juanrlo
.penas se consagrou a escrever pe
;lIl'n<lS his[r')rins l'dificfln1es.
AclJn ele t[UC' só haver:'! UllI lllun

�() feliz COlll a paz, que de\'l' ser,
�;J)]bélll. �il base da .nossa c-ivilizaçfio
IIIeri<':1lla, e l1lostra-se UIll j)ropug
,ador peJos irkais d(' solidm'il'dade,
:\cJu V('Z maiores. e11tre os PO\'OS
:esll' ,,�misréri(i, dai o 1Jfil'lllar: "nu
\'idC11l0S senlir110S extran.iciros oel1-
"O de Ia llatria: grande, J1uestra

Constâncio C_ Vigil e o sentido
de uma obra
FRANCISCO MARINS

o sentido' de profunda solidarie
dade illlJTIH Il H'. d(' amor e bonda,de .

f,�zellJ dessa obra u'a mensagem dt;
le (' esperança, -J1l'sfe mundo con
turbado dos nossos dias. e 11m ver
dacll'ir) ll:Ísis de reconforta.l1fe re'
pouso eS]liritual. Issu jl'YOll, 'Iam·
ÍlÉ'1l1, .tlgUIlS pausps all1ericanos a
pil'itear a canrlidatlll'a do L'SerltOf'
c;o Pri'l1lio :\'(1)('1 de Literalura,
Eis .,um }Jl'11sar]ol' clI.ias obras me·

recem l,NIJ<1 grandl' divulgação ('llJ
nossa lmglW.

Em companhia do snr. ten. Idel
fonso Juvenal, nosso apreciado con·

Ifrade visitou o «O Estadú» e ao I
�r, Professor AlUno Flor3S, o sr.

cir. Ge\faldino Ferreira, intelectual

Iigaúcho, autor da «Caravana Seno

I timentalista, de «Cantigas que vam
I da terra)}, «Meu Brasil,> e «Tapéra
da Saudade». livros de versos, soo

cio fundador da Aesnciação Rio
Granden$e de Imprensa EI membro
efetivo da Academia Sul Riogran-

! dense d" Lebas

I
O dr. GeveJ.:hno pretende reali

zar 110 séde do Instituto Historico I
e Geográfico uma conferância suo

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

,bordinada ao tema «Historias que
a história não conta».

I Agradecendo a honrosa visita do

'I i\ustr", homem de letra;;, dese
Jamos·lhe feliz eshida nesta capi-

ItaL

FARMACIA ESPERANÇ-A-·_' I festa de
A SUA FARMACIA São'Sebastião

fONE 1.642 Realisar se á: nos próximo!! dia!!
19 e 20 do col'rente. às festivida
das em honra ao Glorioso e Mar'
til' São Sebastião.
Como nos anos anteriore!!. ha

verá a trasladação da vtneranda
imagem da sua capela à Praia de
F 6ra para a Catedral Metropoli
tona e no dia s.eguinte, com o

itinerario do costume, lIairá: a pro
cissão. tomando parte nela.' todos
os associações religios�s. CASA MISCELANEA distri.

I As nQVenas na capelo. da Praia .

I
de Fóra, ti.veram in�cio no dia 11

bUldora dOIl Rádios R. C. A, I

e vem sendo oS!3istidos por cresci- Victor, VávuJa' e Disco, - .. Rua \
�__"_' ��"_" -_".��-_-_".. _"""'_'::_."',_����"�

do número de_f_iQ_is_. C, Mafra. 9 1_"
--�--------���----------�------�_._

...

�_
..

,.�_
.. _.

__.�---�_.�.���-�--�

Ur. 6evaldino
ferreira

Quer ves ttr·se com

contôrto
elegância?
Procure a

e

IlFAIATARIA
MELLO

to elilcolha o .eu figurino.
Rua Tirodente 24

DOEWr;:AS DAS AVES E REMEDIOS
�N';iE; I CRU7.f.U(Q I:;?'1stLQS P",RA o por.TE fOS7AL
NOVA EQJç:ÃQ

o santo do

Avisa a seus clientes e

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

em Sto, Amaro.

de Cooperacão
Cultural

Como f8ra anunciado, efetuou'lre
a 7 do corrente, a 40& tertúlia do
CCC. A programação eingiu·se,
como de ordinário, aes trohalhos
dos Círculos de Eatudos, assim
distribuidOIl: C. E. de Literatura
- alguma!! efemérides do mês (D.
Silvério Gomes Pimen ta, Franklin
Távora, Euclides da Cunha. Mário
Alencar, Solidônio Leite, Luiz Del
fino); C. de E, de Filosofia - Avar·
roes e a teoria das duas verdades;
C. de E, de Sociologia •• inquéri·
to. sociológicos.

Comprar na CASA MISCE
tANEA é saber economizar"

1Oa. Exposição Agro-Pe(Uã ria
A Premio e Feira
Conforme comunicado que rece·

bemos da Diretoria da Associação
Rural da cidade de Júlio de Cos
tilhas. no Estado do .Rio Grande
do Sul, será inaugurada, no dia 9
de março do corrente ano, sob Os
auspicias do referida Associação
a 10· EXPOSIÇÃO AGRO-PECÜA�
RIA A PREMIO E FEIRA.
Dado o entusiasmo reinante en

tre as claslles interessadas, tudo
foz crer que esse certame seja co.

roado de brilhante êxito.

I CASA
Pr!:'cisa- se alugar uma, no

centro da cidade. que te

nha 3 ou m&is quartos
Dão-se referências,

Informações nesta redação.

Estabilizador e transformador
Vende.se um, de I kilo watt', na

radação do fi:lSTADO.

Atenção 1
Compra e venda seu imo
vel, mas faça·o com van·

tagem, por intermédio da
firma A. L. ALVES
Rua Deodoro, 35.

Fabricante e distribuidores das afamadas con.

feoções. "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortlmento de casemiras, riscados, brins
bons e baratoe, algodões, mOl'íns e aviamentos
para alfaio:ttes, que recebe diretamente das

Snrlll. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florianópolis. - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
melhorelJ fábricalJ. A Casa "A CAPITAL" chamo o atenção dos

visita antes de efetuo rem suas compras. MATRIZ em

ti � ,..�b.L t.l.C � �� r � 1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Londres, -- (B. N. S.)
A indústria carbonifera é, co

mo se sabe, uma das mais im

portantes da Grã-Bretanha,
desempenhando um conside
rável papel tanto na sua eco

nomia interna como no seu

mercado internacional. Du
rante a guerra, verificaram-se
vários aperfeiçoamentos no
terreno de que se trata, não
só no que se refere á utiliza
cão máxima do carvão como
ii descoberta de numerosos

sub-produtos.
O "Daily Sketch" desta capi-

tal acaba de revelar que uma

'nova
fábrica foi instalada nas

minas carboniferas da Gales
do Sul afim de aproveitar o

I pó de carvão anteriormente
perdido na remoção e lavagem
efetuadas á boca das galerias.
Já se conseguiu economisar
carvão de acôrdo com uma

média anual de um milhão de
toneladas. Quando o processo

I· de que se trata estiver comple
tamente em uso em todas as

Iminas carboniferas da Grã-

IBretanha o aumento de pro
dução atingirá provavelmente

Amanhã, no Imperi a", 'do d t
A

ilhõ d t
. I a me la e res mi oes e 0-

Carmen Miranda, Jchn Payrie, Alice Faye e Cesar Romero

em'jneladas anualmente.

"Aconteceu em Havana �o PRECE1TO DO DIA
o comportamento dos pai. re

Ilete-se, profundamente. no moral
doa filhos. Assim, na formação do
personalidade dêates. têm efeite
.maléfico acessos de :raiva, preo
cupo.çêes exageradas. discussões

€'.1·cenos de nervosismo que as cr ion-
çcs asaistem em co sa.

I• fi _
Procure forrr.ar em seu filho umo

Aproxlma--se O catacltsma naval do Japao I ��:SO;e:�:�::á::i:m:� e������� cd�'
Sal Cala 1 a o Pacifico: "Brumas simís-: �eu lnr. Tanto quanto pcsaivel.

I rras se aproximam do nosso I
.•cor.da.lhes. até seus aborrecím_en

. . . tos. contrarredade. e apreen.oes(Exclusividade do eme para PO\'o. O mrmigo se concentra SNES.
"O Estado"). l;j fortifica para assestar-nos <

.-.-.------
Londres - Ignora-se qual a' poderosos golpes com os quais NOVO tecido de

reação provocada em Tóquio Illl atende Iíquídar-nos p a r a. algodão impermeável
pela informação divulgada pe-j sempre. Devemos aumentar a

las autoridades britânicas ,ele I nossa produção atím de nive- Londres, - (R N. S.) -

que entraram 113JS águas ao I lar os 11O'8S<08 recursos e poder A indústria britânica de teci
Pacíríco poderosas unidades cnf'rentá-Ios trerute à frente". I dos de algodão sempre ocupou
na vaís rnglesas que formarão I Em outras palavras isso tudo lum lugar de saliência nos mer

a esquadra da Inglaterra. que I quer dizer que. o Japão aproxi-! cados mundiais, sendo um dos
lu: arão ao lado das unidades I ma-se da catástrofe. Que a che-] ramos em que a habilidade de
amertoanas contra o Japão. :PJ i f.ada das forças navais britâ-Imanufatura inglesa atingiu
fora de qualquer dúvdda de que! i.icas virá apertar o cerco do aos mais altos níveis.
(IS japoneses devem S'EU1Ur-se II Japão, que as forças japonesas I O tecido de algodão imper
ttupresslonados com as pers- não ousam enürentar as unida- meável é o último produto da '11pectívas negras que s,e

.aproXi-,
des aliadas e .que a produção

t

indústria algodoeir.a britânica,
1l1.:l111 do seu Ihtor-al agora que japonesa já ha muito tempo acaba de revelar o Jornal "Lon
n pode-rio naval e aéreo dos alcançou o seu máximo límíte. don Impire News". A ímper
alludos foi extr.aOTclinári-a.men-,1 Ora, essas aJirmaçõ.es consrti-.

meabilidade
. xe�ulta de du�s Ite aumentado. Basta para isso tuem um reconhecímencc fOT- fases. Na primeira, o algodão

notar nas palavras prorumcía- mal da gravidade da situação lé fiado em "baixa torsão", Os _ .....

das pelo primeiro ministro do I em que se encontram os japo- fio� assi� torcidos s�o em se- ----- ._�_���'��m�

Japão, símultâneamente com ai!: eses na última etapa da sua guída tecidos por meio de um ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FLORIANÓPOLIS
chegada .ela esquadra britânica resistência em uMramar. lprocesso especial que torna ca-

I d.l3. fio capaz de vedar-se 1201'
.� " • _ .�__ •• , ••• _ - _ • - - - - - - - - - SI mesmo. Uma mangueIra
�

....�...1r... U_h.Uhuh__h ..U __

feita do tecido de que se trata .ti Associação Comercial de Florianópolis, na sua quatiaa-
� COMPANHIA r.6AUANÇA DA BAlA" foi recentemente posta em i d: d.e represent�nte da. conteiieração Nacio�wl. da _Indústria.,
� prova pelos especialistas bri_IP1�vzne.;tOs= iauiustriais, �ue nao f�rem. szndzcalzzad?s, quci
!� fandada em 1870 - Séde:' B A I A tânícos. A experiência foi co- � imposto siruiical do e::er!zcoo �e 194.;, dev.e ser re�olhzd?, eny,� �CRND (OS E T RÃ.NSPOR'fES roada do melhor êxito afir- Ijavor daq__uela Conieâet aça?, d:,1l1 ante .0 cor? ente l1}eS de 1anez-
� Clfrae do blllanço dê 1943: mando os que a as;istiram 1'0, de l!.corqo com o. que dz�poe o aTt1go 591, paragra.fo 1", da
� Capital e reservaI! '" ' - .. " , , , _. Cr$ 74.617.035,30

que a referida mangueira de Consolzdaçao da� Lezs do T1��a}lw. "'. '� �:���Sabil1d��es .. ::::::::::.::: :: •... :::::.:::::. �;: 5·1}��:���:�i:::� tecido de algodão impermeá- Na ,secretana da, Assoc:a:'(ao: dzarzarnen,te, �a� 9 a.s 12 �
� Ativo . . '.' . . . . . . . . . . .. " _. ..' , '", .. _ Cr, 129.920.006,9� veI era tão bôa quanto as de I das 14 as 17 horas podem S",1 p1 acuradas as gwas de recolhz-

� Sinistros pagos n.os últimos 10 anos , .. , ,... Cr$ 86.629.898,90 borracha. 1nenvo.
. ,. ..

� Respon&O'1.hiUdad<!s , .. ·, ..•...•.. ,. Cr$ 76.736.401.306,20 A maquinada necessária á Florzanopolzs, 4 de Janezro ,�e 1945.

� DIRET0.rlE8: - Dr. ParofUo d'UltrB rrelJ'e d. carTllho. Dr. J'ra.nc1lCo fiação do novo algodão impel'-
.----_._._--. -- .

� de 58 e AnÚl!O MaI\!lH)TJ'1l meável difere sob vários as- _�.
� .Agfln,)1f1� � 1f11tHlgêOOlae em t.o<.lo o teIT1tór1o naclone.1. - SUCUTllll 00 pétos do aparelhamento usual
) UruguAI. ftegut"aorll8 dO!! u&rw na. p:rtnclpaIJ cl<1ade. <1Ii ÃUl6J1.ca. IluroPA d f t
� • ItlTlca emprega o na manu a ura dos

� AOENTE EM PLORJANóPOUS tecidos de algodão comuns.

� c AMP O M (, O B O A: C I A. - Rua Felipe 8chmtdt.. Il.. n � ... -., ...... _* - - ., --- ....-.�

$. Caixa Poeta! .1. 19 - Telefone t.083 - End. Telegr. "ALIANÇA- � Camisas. Gravatas, Píjame,
? SUB·AGENCIAS EM LAGUNA. TUBARÃO, ITAJAt. BLUME

�
Meíasdaa melhores, pelos me-

L ...u"u.����·��.��������� ..u�__ , �oIr����ç�s _8óR�ao€.A��fr�I� I

CARTAZES
HOJE

DO DIA
la.feir·a HOli

CIHE (cODEON»
A 's 7 3/4 horas:
Ultima Exibição

Um filme forte, impreesionan te e repleto de aventuras:

Esta noite bombardearemos Calais
com Ao'nabella e John Sut ton:

CrNE JORNAL BRASILEIRO 3x50 (Nac.)
O GATO DE FRANKENSTEIN (Desenho Colorido)

FOX AIRPLAN NEWS (Atualidades)
Preços Cr$ 3,00. 2,00 e t .00 =Lmp. 14 anos».

. " .

(lHE «IMPERIAL))
Kent

A's 7,30 horas
Ultimas Exibições

Taylor e Ftorence Rice em.

Qvarto 313
Tim Holt em:

jornada daA morte
Eletrizante [ar west

UM SECULO DE JORNALISMO (Nac. Coop.:
Cr$ 2.00 (único). Irnp . até 14 aIlOS

Amanhã, no Odeon, às 5 e 73/4 horas

No mundo da carochinha
Desenho Colorido em gran-íe metragem

II

r

Novo.processo de
aproveitamento
do carvão

MAHGA REGISTRADA

USADO COM BOM RE·

SULTADO O POPU·

LAR DEPURATlVU

DO SANGUE

..

A SIFILlS ATACA TODO O ORGANISMO
O Ftgado, o Baço, o coração o E�tÔmal:!(I. Oi'!

PUlmões a Péle. Produz Dõres de Cabeea, Dôr e s
nos OS80R, Reumatismo, Cegueira, Queda fio Ca
belo. Anemia, e Abortos
Inofensivo 80 organismo. Agradável como licôr.
O ELIXIR 914 está aprovado pelo D. N. S, P.
como auxiliar DO tratamento da Sífilis e I{eu·
matísmo da mesma origem. _

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR «914». dada a sua I Atesto eue IIPI:lluel muitas

base. é ótimo auxiliar do tra- vezes o ELIXIR «911t» obtendo
tamento da SUilis prinCiPalmen-,1 sempre os melhores resultados
te DOS casos em que a via bn- no írrtamente da Sífilis.
cal é a única possivel.

(a) Dr. Benedito Talosa. I la) 01'. Raflll�l Rit,..tole,�-., f

Imposto Sindi(�al dos Industriais

..,.•.,,,.001 '1Wf 0-•••••• 6011 '" ••• Da 11106

"VIRGEM ESPECIALIDADE"
Cl A. WETZEL INDU8TRIAL-J()INVII ..L}� (MarCd r(!gi�1

.��.

recommeuda ..se para roupa fina € roupa commum,
iU

�Jxijam o Sabão

_SAi ........ 1 A • t;,., re JI 4 Q t ; eu==

: S�t!>Ã��;RCtAt
. ESPECIALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o es'ADo-Terca.'eira. 16 de J.,..lro d. '945 5

(.01ploo, ...ro pela Faculdade NIW. de Mea.lclIla da Unr..erstdade do Brutl)
1llI-lnterno (Iv SerYIQO <le ClI:n1ca Médica do ProteSl'or Osvaldo OUye1ra. medico (lo

DeP8l'tlllnento de Saúde
()LINIL\ IIlltOICA - llolMtlu lnteraas de adUltQ8 ti crlançaa.. CONSULTORIO

• tc&lillJltNt:It\: ka_ f(ellpe Schmldt 11. 38 _ 'fel. 812. CONSULTAS _ D811 111 AtI III.

DR. ARAUJO
Asstsrente do Prof. S/luson, do I:{io de Jao.,i1·o

ESPECIALISTA
!)oell<;as e operações c'I'S OLHOS, OU\'IDOS, NARIZ e GARGAYl'A

Ciruh;ia morterna da GU�LA DE LOBO, do LÁBIO LEPORIXO ( lábío e céu.

dá bôea fendiG.vs de nascenca)
Esõt�gos('()pia, n-aquêoscopía, broncoscojna )Ja!'a retirada de C01'\)OS ost.ranhos, etc

COXSI:LTAS: das 10 ãs 12 e dll� 15 às 18 horas
1'tll>\ VitOl' i\feireles, 2<1 - Fone: 1.4.47

'

-; DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
DOII �.tVIÇ08 de Clínica lnfa'ntil da Assistência Municipal • HOl'pital

de Caridade
CUNICA MtDICA DE CRIANÇAS E ADULTOS

(;(1:'>to1UI:rúRfO: Rua NUD{'a )llachado, 7 (Edificlo S. Fralwlsco). fOlie
Consultas das 10 às 1:1 e das 14 às 15 horas

fiESWF:NC1A: Rua Mllrechal (_juilherme. á. Fon e 78;'
CUNICA DE OLHOS - OUVIDOS - NAlUZ - GARGANTA

da creedenciou-se corno mere-

1.4+4 cedera dos mais destacados
elogios e amplos reconheci
mentos por parte da Humani
dade. ]:1j como prerníar o esfor
ço, a dedicação e a produção
heróica do mundo tenuníuoMédic'Ú - chefe do Serviço de Slfihs do Centro de Saúde -

dDOENCAS DA PELE - S1FILIS __ AFECÇõES UBO-GENlTAIS DE
nesta guc;'l'.a ssnão �?!�ce en

AMaOS ·os SE..'\OS - HAIOS INFRA-VEJnIELHOS E IJLTttA-VlOLETAS '-lo-lhe a serre de beneficios que
CONSULTAS: das 3 às 6 h. _' R. Felipe Schmidt, 46 ha longos anos reclama da 80-

JlE§,,:� . .R! J,'ll>:dÚi,' 47 - FONE 1648

DR. BIASE FARACO

DR. SAVAS LACERDA
Clínica n:édico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta.
Dipl1)DUI de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CO��SU�TóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259
RÉSI1>I§NCIA - Conselheiro Mafra. 77.

��----------------------------�----�----------------

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
IBIRAMA (HAMONIA) - Santa Catarina

DR. SETTE GUSMÃO
CHEFE DOS SERVIÇOS DE TISIOLor;1A DO CENTRO DE SAúDE E DO

HOSPITAL "NERftU RAMJOS".
�rso -de aperf'elçoamen to no Hospital São Luiz Gonzaga, de S:1o'�a�llo - Ex-esta
gjá}'iõ do

í nstüuto "Clemente Ferreira", de São Paulo - �x.medlCo interno do
Sanatér+o de santos, ern Campos do Jordao.

CU"SICA GERAI, - DlAGNóS'flCO P'tE('OCE "" l'Rl\T,\i\IEXTO ESPE('}i\I.IZAOO
DAS "DOENÇAS DO APAReI.nO RESPUtATólUO.

OPEH.A:CÃO DE JACOBOEUS
. .

CONstJurAS� Diàl'iamente, das ;) as ti horas. C-0SSULTóRIO: Rua VItor Meíreles. 1.8
.,.. RESIDftNCIA' Rua Esteves Junior, 135 - 'l'�r. ':42. ,

DR. MADEIRA NEVES
Médito especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

G"\lrloO • AperfelçolUnento e Longa PrAtica no Rio d� Janeiro
tJUl'l!l11 ,;rAM - Peta mllJhl; dtlll'lallumte daa 10.300..12 h•• à tarde ellcepto ao.
""ati".4" 1••a8 .. UI 1lP.... - CONSU1.TORIO: R.. Joio PlllW L 7......r.do -

._e: 1.411 - ee.JdMt!hl: a.. Prellldeale ('Ollthlbo. ,a.

DR. ROLDÃO CONSONl
CIRURGIA GER.\L - ALTA CIRURGIA - MOliií:STIM,l DE SF.�HORAS - PARTOS

f;:'orlnad; p".ll' F'acul�e de Me(licina (la Un!veI'!!Idade de .slio P�Ulo, ondp fol

IA.,I9\�te:nt.e. por váriOs a.nos do Ser�lço CLrúrgj� do Prof. AlIplO C�rJela, Neto..\) el ligia do estômago e vlas bbhares, intestmos delgado e grosoo, t.!lólde, rins,Zl!'ô,Q,tà. bex�a útero ovários e trompas. Varlcocele, hidrocele. varizes e hérma,�, ,.
CONSULTAS: .

da 2 11.. 5 hora.s, à Rua FeUpe Schm\dt, 21 (altos da CiI,ga Paralso). Te!. 1.598.•
RESlt>1lNC!A: RU8 Egteves Júnior. 179; Tel. M764

AUSENTE
__

·r

UiSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. ·DJALMA
MOELLMANN

il'orrnaM �Ia UntTersldad. de Gn.brII
Com Prttlca nOl hospltal.J europeu.

iJUh1Ca �tea em cera!, pediatria, doen

.. 40� IW'TOIlO. aparelho .en1to-
uritllt6rlo Ito bomem e d. mulher I..� ncalco: DR. PAULO TAVAR.IIl8

cuno d.e Rld1.0101'1.J CHnlca com o dr.

�Doel de Abreu CllIlpan&l10 (810 pau"

'lEJi) ElJ>'eClaJlzado em H�ene a 8&l1de

PtlbUa., pe1' UWYerald.d. do Rlo de Ja

DtUl"O. -, aabln...te de Ralo X - E1ectro

l!IT.tocrttla cnnlca - .iletabl l1m10 tia·

t,.l - Sondagem Duodenal - Gabinete
I,. f1a1Dt.el1lpla - Laboratório de miCro.

1)01>18 e .• a61fH cl1nlca. - Rua remando
'''"chado,. 8. 11'00. 1.1113. - J'lortan6pol18.

DR. REMIGIO
CJJ1NICA JUlDIC.l

lJIol...:lu Interno. de Senhoru • Cri·

�nça. em Geral, CONSULTORIa: Rua
...Jtpe 5ch.mldt - lild.U1cto Am6lla Neto,

"OD' 1612. 8 l. 11 • U. li 17 horu. M·
.tDaNCU: J La.roo Benjamin

COnlltante. 8

Dr. Newton d'.vila
t'per<lQón -- Vias Urina�a. -- Do'en
!il3 des inteatino•• reto e anuI

--,Memorl'OidOIl, Trotamento da
cGlite 11tnebiona.

Fisioterapia -- Infra-vermelho,
Con.-ult: Vito, Meira1.. , 28.

Atlnde dlarlc1l\'umte à. 11.30 h•.• ,

à tarde, doa 16 N. em diante
R,sid: VidaJ Ramo's, 85.

Fonl 1067.

DR. ANTONIO· MONIZ
DE ARAGÃO

Unrtrta a Orto""IL CIlJIJea I <llr'IrI'ta
Co to I.�'" ..� .

t:ONtWLTÓRI0: R. João Pin.to 1 DiÔ'
..._r. • 1* lI'1'7 hQr IUlIJDO'

'f"; .,.--� .. , tIL

Dr. LAURO DAURA
i)specJaUata em Doença. de Senho

ras - VIas Ur�nArla8.
CUrso de es'peclallzaç!lo de Gineco

logia tdoenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa·
culdade de Medicina de Slio Paul().
Tratamento especializado, médIco e

drúrgico, das afe<.�ç6es do aparêlho
,,�n 11.a1 feminIno (Utero, O'fArlo8,
'.l·ompas, �tc.).
Cura radicaI das InflamaçON d()f

.np.xo� (.ovarias, trompas), sem ope

raç!io), Trata.mento de todos os di8·

lúrblo8 da menstru_ció e da este..UJ·

,'ade.

Tratamento moderno da blenor'ra

�la ll�lIda e crônica. em ambos 08

sexos, por processol model"noa aob
conrrt\le 'endoscóplco - Uretrosoopta
- e de laboratório.

FISIOTEFoAPIA - DIATERMIA
- INFHA-VERMELHO

(..'ONSlJLTAS: - Das lO,SO li 12

noras e du 2 Aa II.
Con3ultór1.o - Rua 'ftrlA1�tea 14,

Fone: 1.663.
Resldê-nC1.l - Rua Tliradentee 7

(Sobrado).

As conquistas femininas desta guerra
I, ucía Itíbedro de Almeida

I
ciedade ínternaeíonar .? Na In"

(Exclnaividade (10 CEC para glaterra esboça-se um moví-
"O Estado"). .mento geral tendente {I, ohm'
Esta .guerra servíu para eví- do govêrno brítâníco facílãda

dcucíar as q ual.ídades de abne- des excepcíonaís para a. mulher
gação e de sacríffclo da mulher inglesa dleJ)IQÍ& desta guerra, ia
aliada, quando o seu auxíldo S� cilídades essas que venham a
LO.1'nOu !i.lldtspcll<savel para o representar um reconhecímen
bom desenvolvnmento das ope- to pela sua. magnnftca coopera
racões mthtares contra os cão .nesta guerra.
agressores da Humanídade. É

�

que 10 grande poder-io bélico
acumulado pelo anímtgo não
permítía o despreso de nenhu
ma força capaz de influir no

resulrado da sangrenta con

tenda.
Dessa rorma a mulher alia-

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

DR. AU�LIO ROTOW
Médico - Ciraqiã. - Parteiro

IA 10 S X
Modernll e possante instaJaçlo

de 200 MA.
Diagnóstico precoce da tuberculose
JUlnlOnar, úlceras gástricu' e duo
lenals, câncer do estômago, afe
'ões das vias biliarell, rinoS, etc.
\plica o Pneumo-torax artiCiclaJ
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonu - Tratamentos moder-

DOS e eficues desta moléstia
. :ornpleto gabinett) de Eletricidade
uédica: Ondas cartas e ultr�ur
IIS. Rajo� Infra-Vermelhos e Raios
!1Itn Violeta. Jorrazou-T.erapia
Consultório: Rua DeQdoro, •

esquina Felipe Sêbmid't
I)... ia 12 h.9., • du 14 .. 17 b.rI

, T...,•• 1�'71

A marcha dessas atividades
deixam entrever que fi, mulher
britâuíca ver-se-á rápídamen
te amparada nas suas justas
pretensões, que não vão além
ele taoil id-ad��H. .para que ela
possa tudepenrlentemente bas
tar-so a si mesma, ao lar e aos
sem; filhos. O plano elaborado
pelo mundo femilll'1no nesse se-

tor representa acima de tudo a

equipara ção elos direãtos da
mulher e ° amparo das leis
trabalhístas e polítícas que
permitam a admissão da 1l1,U
lher nos cenários até hoje re

servados a penas aos homens.

Vontade ,i

de Viver!
Um destróier japonês destruiu
lhes o navio em plena noite, no
Pacifico, e êles tiveram de
nadar de ilha em ilha até serem
salvos. História fantástica mas

verdadeira, que demons tramais
uma vez a estranha fôrça ad
vinda da vontade de viver, ina
ta em todos os homens. E, mais:
Sua pele Iá-Ia parecer mais ve
lha. do que é? Aprenda neste
interessante artigo do novo
número de Seleções como fa
zer para evitar as rugas, elimi
nar verrugas e conseguir uma
pelemais sadia eatraente.Pág.7,
Homicídio na praia - Um
homem de negócios, em férias.
é assassinado durante um ba
nho de mar. História verídica
dum notável detetive. que des
cobriu espantoso vestígio e
encontrou inesperada solução
oara o mistério. Pág. 58.

Não deixe de ler êstes e

nitros 22 notáveis artigos no
número de

SELEÇÕES de DEZEMBRO

I
Repr".,.lanú Geral no n,a.iJ:
FERNANDOCHINAGLlA

Roa tW Rooárw, ,�5-A - 2.0 .ml.r -

I�-=-
ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA
Rua Vitor Melrelts, 18

Sindicato da Indústria de Fósforos
do Rio de Janeiro

-

DIPOSTO srxnuur... no :EXERUíCIO UE 194;)
F'Ic-am avisados os índustrlaís fabricantes de fósforos

de segurança estabelecidos dentro da base terrttorial in
terestadual do município do ruo de Janeiro (Diseríto Fe
deral) e dos Estados do Rio de Janeíro, de São Paulo e

d:e Santa Catarina, que é de mfluênoía dêste Stl1dicato,
que o Impostos Síndícaj do exercício de 1945 deve SIOr re

colhido ao Banco do Brasil SIA. ou agências mais próxí
mas do mesmo Banco, durante o mês. ele Janeiro p. vin
douro, de acôrdo com os artigos 580, 586, 587 ela Conso
lidação das Leis do Trabalho (Decreto-lei n. 5.452, de
1-5-HJ43, puhlícado no "Diánío Ofióial", da União, de
9-8-1H43).

Est'e' SindIcato está expe.dJ.ndoo pelo COlToio, em 1'6-

gistra:do, as guias própI'Í.,as p�ra êsse r:eeolhimemo, e pe
de àqueles que, por moth-o, não rec.eberem ditas, g'uias em
prazo razoável, dirigirem-.se à Se('retal�ia do Sindicato
(que tem sua séde soci'aI à rua do Mexico n. 168 -- í)0 an

elar, no Distrito Federal) soLicitando os impr6'&sos pró
prios.

Rio de 'Janeiro, 30 de Dezembro de HH4,
,JOÃO IL.\LE

Dicretor-Presidente

D. Alexandrina Damasio da
Gama Lobo d'Eça

Osny da Ouma llobo .d'Ega, Elsa Ferreira da Gama
Lobo d'Eça e seus filhos Veda, GOltão, Cléa e

Circe Ferreiro da Goma Lobo d'Eça; Diva da Gama
'Lobo d'Eça e Ivo d'Aquino, Irene do Gama Lobo
d'Eça d'Aquino e seus filho. Flávio de Aquino e

Ivone Górna d'Eça de Aquino, agradecem penhorado. a todo. quantos
OM confortaram pelsoalmente e por meio de telegramas e cartõell,
por ocasiíio do falecimento de lUa mãe: logra e avó, D. ALEXAN •

DRINA DAMÁS:O DA GAMA LOBO D'EÇA, e convidam a 8eus paren
tes e peSMOOS amigas para a miuo que, em intenção dela, será cele
brada no dia 17 deite mês (quarta-feira), às 7 horas. no altar do
Sagrado Coração de Jesus. no Catedral Metropolitano. 2 v .•2
�....•......•...........•...........................

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

Sob a direção cUnuca <lo

DR. l),JAL1\IA 1\IOELLMANN

Const.ruçiio m0c1'01'\1U e confortável, situada em aprazível chácara com
esplêndlíla vista prura {} ma,r.

Excelente local ]XIra CUl'B de repouso, Água fria e quente

APAREl.H.UfENTO CO;\IPLETO E .1IlODERNtSSIMO PARA TRA'1'AiUENTO
.1Ir�DICO, CIRORGICO E GiNECOLóGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infraverlllelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
],alloratól'iOs para os eXUJl1es de elnclda�llo fi", ,n,,:,..nõ,.i l�t'"

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA
DE TIJUCAS

Edital de praça eom o )razo de
10 dias

O Sr. Laudelino Gaspar Branco,
Juiz de Paz, 1110 exercício do cargo
de Juiz de Direito ,da Comarca, na
forma da lei, et('....
Faz saber aos que o presente

editar de pra!ç·a com o 'prazo de dez
(lO) dias "irem, ou dêle conheci
llH.'n.io tivermn, que no dia trinta
(3() clt' Janeiro corrente, às dez
(0) horas \lu manhã, em frente a
Prefeitura l\.ll1inicipal, d�st:J. cidade,
() Oficial doe Justiça Que estiver ser.
vindo de porteiro, trará a público
pr.egão :de venda e arrremat.ação, a
quem mais dér e maior lanço oferc·
t'ill', acima da avaliação feita em
novcce'n,IDs cruzeiros (Cr$ 900,00),
os :bens aJmixo desoríminaldos sepa
rados para pwgamento elas custas
e mais despesas do inventário de
}Jari� Joaquina de Jesús e Se-bas
ti,to Fernandes, que consistem 110
seguinte: Um engenho de fabricar
uç'úeaY' e seus pertences, 110 ''a-101'
d'e iCiuinhentos c.!',ulzeiros (Cr$ ... ,

:;00,00); lima vacal, no valor de tre
zentos e dnqüenta cruzeiros (Cl�
3[)0,oo) e um relógio de parê ctc, no
vallor de einqiienta ,c.rnzeiros (Crt;
;)0,00). E, para que chegue a notí
cia ao conhccimelltlo de todos, man
dou passar o presente que dever:l
sei' publicado no lugarr do costume
{' ,reproduzido na imprensa de Flo
rianópolis. Dado e passado ilIesla
cidade e comarca de Tijucas, aos
d{'z (10) dias do ,mks de janeiro de
mil novecentos e quarenta e cinco.
EII, Sebastião Rebelo, es<,rivão intl!
fino, o druotilogirafei (' subscrevi.
(ass.) Landeli,no Gaspar Branco,,hloÍz de Paz, 'no exercido do cargode Juiz de Direito da c.omarca. Estú
confol'111e o original, que certifico
ha\'er afixado hoje, no lugar 00
eOSotllme. Tijucas, 10 de juneiro de
1045. O Escrivão inferi no : Sebas
tião Rt>belo,

Aparta.mentos de l.uxo com banheiro Cr$ 50,00 diário
Apartamentos de la classe , . . . . . .. Cr$ 30,00 "

Quartos de 2a classe ..... "...... Cr$ 20,00 "

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

SEC(\\O DE MA\rERNIDADE
Partos C0111 perrnanência de 10 dtas em Apartamento de
1a classe, inclusive sa.la de operações, com parteira da

Casa de Saúde Cr$ 400,60.
o DORX1.·.FJ PóDE TER �ÉDICO PARTICUJ,AR

FLORIANóPOLIS
Largo São SebasWÍ;o ---0-- T'ele'1Ime: 1.153

............................................, .

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
•

IdiGmeu por.
tuguês...pa
nhol, franeê••
inglêl, etc.

Romance, Po..ia. Religião. Aviação,
Matemática, F,íaiCQ, Químico; Geo •

logla.. Mineralogia, Engenharia ci
vil, mUitar e novaI. CarPintaria.
De••nho. Sqneamento, Metalurg'Í.a,
Eletricidade:'Rádio, Máquinal; Mo
tom, Hidráulica, Alvenaria, A9l'i
r.uhura, V.tenncíria.. Contabilida4.,

Dic·lon6riol. etc, .\ç .

(
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«Consórcio internacional da força» Notici',%S resumidas
. WASHINGTON, 15 (U. P.) - O senador Burton Wheeler
dirigiu hoje novos ataques à polícíca exterior dos 'Estados - As patrulhas d', l'- "<>-

.,.
' •

Unidos e ao plano de segurança íncernacíoual de Dumbarton seguiram €.111U1'a1' em co VIII Exército Bn.Jta:!-Jco na ltah�, .con- Rio, 15 (A. N.) - Começam
Oaks, que considera o "estatuo da tlranía " O senador Wheeler. 1,01'a.s. lutado com os alemae.s, nestas ultImas

a chegar da Itália, via aérea,
fliga.-se de passagem, se tem revelado iiI1.Itr-allisigente opositor as primeiras cartas assina.d�s
rla política exteníor da Casa Branca e vaticiouuou hoje que o Formaçôes aérea.

,:,' '" "
.. pelos expedicionários nrasilei-

"('onsoroio imternaoíonal da força" que. pretendem criar as nhas ele abastecimentos (� aliadas rutarand.o sem (:es,�?,r, as .l�- ros agradecendo a senhora
. três grandes potências, poderá everrtualmerste precipitar uma ram na frente OcidenJtal, los exérci·tos a�81mâJes que ja se ret�- ros agradecendo à Sra. Darcy
gUJeJTa entre os Estados Unidos e. a Rússia. Durante os deba- va de rompimento às linh:!lep0iÍ's de ver fracassada sua tantati- Vargas, presidente da Le�.
tes sôbre política ínternacional, Wheeler afirmou que o plano �,s alúadas. gíâo Brasileira, dos p�'ese�:lt�s
de Dumbarton Oaks deveria ser substítuãdo por uma "federa- - Grandes aviões de t ,:' ,y, ;�

_
enviados por aquela mstl�u�-

ção de nações" na qual a soberania dos pequenos Estados es- contacto as diferentes 1�l1Iha�Tallsporte ela RAF .esta.o pon�o em ção, bem como votos de telící-

taria em Igualdade de condições com a das grandes potências. ., de batalha dos aliados na FIança. dades pelo Natal.
JTostrou-se também oontráría 310S pactos que considera uníla- -- O exército nOl'te-ame'l"-.

* *

,.'d . _ �_:_---I----t-·-b-U-i-U--terais, citando como amplo a política desenvolvida na Europa tal. conseguiu, nas últimas ho"lcano que luta 11Ia fre·�te OC1 en O Bra�1 con ri

pela Rússia e a Grã-Bretanha. F'íaualmemte, atírmou que o mun- H cÍecidida oposição inimiga. 1'a8, novos avamços, nao .obstante com cerca de
do só alcançarta uma éra de paz justa e duradoura, se as gran- >,� '" o"ze milhões
des potências patrocínaseem o seguímte programa: desarma- Notícías dignas de orédito,rj '�-

•

., Rio 15 (A. N.) - Um des-
mento e extínçâo do serviço milétar obrtgatórío ; definição ela- deram início à. evacuação parcial' aS8,1<11a1am que os alemães ja Ipach� de Nova Iorque relata
ra e precisa do que vem a ser" agressão"; pactos de não agres- 'I;. ,� ':. da Noruega. que segundo cálculos .prelími-
são; 'não intervenção nos assuntos internos ou externos de -- Aviões brasileiros estací on! , . nares, o total das importações
outros Estados; :Lnv�o�abHidade da liberdade e da pers_onalri-I em suas sortidas contra as linhas djtc10s l�a .I>tal�a, pl'o�s.eguem de café por aquele país em

dade humana; prescriçao do UHO da força entre as naçoes, e, norte da península. " oormmtcaçoes naztstas no
1944 foi de 19 milhões :'394

rlnalmente, garantia e igual acesso às f-ontes de matérias pri-jl _

'" * * mil � 132 sacas de café, tendo o

mas e aos mercados ínternacíonaís, tanto para os vencidos

I
- As tropas norte-amertcanas qu Brasil contribuido em 10 mi-

como para os vencedores. temernte em Luzon a maior ilha das Fil e desemban:aram rece�- lhões, 800 mil e 450 sacas.
I alguns quilômetros contra a capital fili}'il?inas, avançaram mais

* * .i;< '1ma. Os p&scadores
- Os centros mdustriaãs do Japão cone, agradecem ilO

"�lJ!lP' ""nd.o ataca- Vdos pelas s'1lP;er-fol'talezas-vo.;:��:?!:�s norte-americanas.
.

I preso argi; 5

I - Segundo notícias precedentes da China, os japoneses r :�lv;� -'-? \J:.L N-:�) - Durante a

----------1,· estão fOl'tifica,ndo febrilmente suas defesas, já anteríormente I
cernnoma reallao�ada na Esco-

Florianópolis 16 üe Janeiro de 1945 construidas, na costa Ocidental desse país. lIa de Pesca "Da�a ..

cy Vargas",
�----------------------_. ,):' ,� ,� lna qual o preside. mte Getúlio

C C D R I VI-anna
- As vias ele cornun.ícacões elos japoneses UlIO Pacífico to- Vargas fe.z pess.oalr�P. nente entre-

.

ena o
>

, - •. .'

[g.a
dos dIploma'- 1

fi. fi. fi. ram intensamente atacadas pOJ' torruacões aeJ'eas amencanas. .

S «-.l.OS a unos

-=.iíiiiiiíiiiiiíiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_;ãiiiiiiiiiiiiUiiiii'iiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_ que conclUlram o cu TSO, o pes-
Segundo anunci<íramf>s, os amadores de Florianópo,jis. att'ndendo [l '::' - cador Orlando Leontl i.no assim

lIII1 apêlo do dr. Henato Yinna, reunil·[lm·sc, às 1G horas de sábado, no I

ITeatro Al\'aro de Carvallho, n,fim de' esludarc'lll a possibilidade de se COI1- J COSTA MIELLMANN se,ea-o eaxoPreCsshoeufe emdOsuG, �rOsVaeYI'ndoa:.!-(I'pgarem numa única entidade de. C'[f,.sse. pela extinção dos altnalmente -

l·;...iSltenles. •. "Honrados sobrem.odos com a
A assembléia, que co.nlou com a ,presença de, aproximadamente. 30 (Eng'enheiro Civil) presença de V. Excia. Ti \.0 mo-

allwdo]'cs e amadoras da terra. !'ni. presidid2' neto grande e cOllsa.grado
lr:ltrólogo patri('Ío, () cru'al, depois de estender-se cm consideraçôes sô- ESerl·tórl·o TeFenl·co de Engenbar·la m110eSnsato eJ,mOI'nqaUdeatenrmesitnaal nEoScsolaa,hn' o le,�tro em geral e sôbre () tea1r;) brasileiro, salientou a neccssida-

_

de de um esforço conjunto 'para chegaI' a üito compensador. Assim, de- Projetos, Orçamentes, Administração, (onstrução creia, sr. Presidente, no, encan-
sejaya saber se to(los os presentC's estavam de acôrdo em promover o

Rua Esteves Junior, 168. _ Fone 733 tamento e entusiasmo ql 1e sen-
cr·ngr[\ç:ll1lcnto elo amadorismo tC'atraJ de Florianópolis ppla fundação t·

FLORIA O• Imos ao recebermos dai 3 mãosde lima sociedade única.. N POLIS benfaze]'as de V. Ex·cI'a" o 110S-O sr. João Fra'incr declarou que yjera à reunião s.em pretensões c .

�;(,Ill prevenções e que por isto, tanto ê!e como todos os amadores do I so diploma". (

A.I'tc-Clu.be, de que era presidente. a,ceitavani. todas as deliberações q.ue.

D AI
•

f
·

yisassem a harmonia e -o prestigio do amadorismo loeal. r OY810 errarl (res,em, rápidas e

Da .mesma fOl'.J11a se rpronllneiaram os srs. pl'ofesSO'r Clementino • aS5ustadoiamente, as
Fauslo 13. de Brito. presidente da Soci.edade Dramáli.ca Dante -:\faü"j· da 81·lv8 RI'o Amazor."'s,[<uIe, o sr. Eugênio Dal Grillj(je. pre�idente do Centro dE' Cultura 'fea· .,

l1'a-l. sr. Deo0osio Ortiga, presidente do Grup-o Teatral da l'nião Operú.. Colou gráu. dia 21 de dezembro Manáus, 15 (A. N.) - Ava-
ria.. e Acari :\r1argarhla, ,presidenle do Gnl'po Santa Ca�arj.na. passado, em Medicina Veterinaria, lumam-se as águas do rio

Diante dessa manifestaçüo unúnime, o 0.1'. Renato \'ia·na congratu- pela Escola Nacional de Veterina- Amazonas que vem crescendo
.!()l!-se com os presentes e perguntou se ha"ia. e'ntre os amadores, a1- C 1 F d 1

-

Ml',P.li] em ('oíldiçõ,'s de aSSllallir a reSl)nnsabiUdade de ensaiador,. CliJ'OS
ria, na 'apita e era.' o noss� desde novembro último de lna-

" conterrl1neo, dr. Aloysle FerrarI .
, "'dl'l'quisitos enumerou em terlllOS precisos. Diseurtido o assunto, foi indi- Silva. filho do sr. dr. Corinto Ce

[nella
lapl a e assustadora

c,t.do o Sl" Palmeiro da Fontoura ('Olllll capaz de c!psempenhar aquele sar da Silva e sua espôsa, d. Ju com as mesmas

cara.cterísticasI., rgo. ficando, então reso]",iti0, que haveria entedimenlos com u mes- lieta Ferrari da Silva. do ano passado, quando cau-
I!lO, por se a'har ausente, afim de SH·!Jer se aceitaria a ineumbencia. I f h

Prossegui.ndo, traI ou-se da organização de uma diretoria pro"l'isó.
numeras oram as omenagens sou graves danos a lavoura, ao

I'i:l, 1elldQ sido indicada, pelo s'r. Deodósi'Ü Ortlga, a seguinte cha�a: pre- ��::�a���t��o:e�:m�;:;::.ado, as
gado e aos habitantes ribeiri-

si dente, professor Clementino Brito; secretário, sr..João Fnül1cr; tesou-
" nhos. A propósito, "O ,Jornal

]'('il'o. sr. Euge�1io Dal Gra:nde; e arquivista, sr. Da·?ton Nativida,die. I Só 6.000 possuíam do C01Y�§rcio" chama a aten-
Os nomes foram receJJldos com Ullla salva de palmas. I - I .

-
"

. Passnndo-se ao ,nome que teria a nova cutida,de, e .depois .de conside-I roupas exter lores I çao das �utondad�s, cnado-
r�:d,lS di\·crsa·s sugestõE's, venceu a denominação de CE�l'HO DE CCL-

�
res e os maIS responsaveis para

TI.'HA DH.A1IAnCA HENATO "IANA, como homenagell1 ao grande re- Londres, (SIH) - 1nfo.rmam se prevenirem e não sofrerem
11}\'ar!or do te�t]'o brasi,leiro.

, r'.
de N:hndhoven que, segundo- in- como no ano passado.

A§1ra�lecen<1o essa hon:e!1,nge.l1l, o (11'. H_e.J�ato .\ wua a_sseglll'1JU ao no· vesHgação levada a efeit.o na-,
\pJ gre.Jl1lO, toda a sua asslstellcla, e desde .la fuzw doaçao ao mesmo de

. 1 'd d h 1 d' 4'
de uma

O Campeonato d3 F.V.M.S.Cy� Jioso material (te .cena. que a C1 a e _o an esa,
Ao� P

-

:Este gesto foi recebido com pntl1Si')'Sl.llO, pois remo\'e uma das múo- a·nos de ocupaçao germ.a�nwa recasa-se em I Foi o seguinte, o resultado
ns dificuldades com que lutam os ama-dores. vieram deixa.r os meill.inos em

pre Campeonato de Vela pcomov.
Estfí, por eonse,gninte. congra.çatla a fanúlia fl-madorista �Jc ]"'�oría- idad,e escol'ar completam.ente

géda que rlur.ma no al.uguel pela F.V.M.S.C , realisado dom:
!1(\polís, e temos certeza Cj,Uie tod.os ..saberao co]ahnra� eOl�1 ,sl.ncenda;(!c d titu 'do de . 'a

.

t ' '0' Paga se Cr$ 12 O. 00 cruzelros go:

(' sem personallismos para que a Ideia, vencedora na fase ll11clal, o seJa
I es I S rOlup l� en. r, Rua Frei Canéca 144 En l' lugar • Iate Clube FIoriar

h'.'lllbérm na sua vida ull,tística, que lllmejamos longa e oheia de louros. ·enquant.o que em 18 m11 estiU- frente ao lati Cl be
.

3v.l
polis com 50,50 pontos;

Como homenagem ao patrollo, o CCI> extreal'á com a peça úLTIMA {jantes, 6 nül só pOSlsulÍam r.ou-
.

u , 2' lugar - Veleiros da Ilha c(.

(:Oj'\QCISTA, admiravel lralntlho ("111 3 atos, de autoria do ilustre tea- pas exte1'i'o'l'els sem cO:llIbar com nITZ Hoje, 3' feira, às
48.50 pontos;

lrólogo Hena:to Via,na. h .' ., . f t.. K
3' lugar - Siderúrgica A. C.

....,..,... _.,...__ _ _.., .._... - _- -
..- ..". ,!len UUla peça pala en ren al 19,30 horas Tubarão com 28,25 pontos.

L "de Ana'll·ses Cll'nl'cas
os r.igores do iuve.l'llo. l' Brasil Atualidades - DrB Os velejadores tiveram a seguj

aboratorlO 2' PRIMEIRO CURSO DE AMOR te classificação:
com Joe Penner numa comédia l' Juga.r - Ademar Nunes Pir
repleta de. bôas piada. e garotas (Do Veleiros da Ilha).
bonitas! 2' lugar - Rafei Linhares Fil

3' PERIGOSA com Bette Davis e (Do Iate Clube Fpolis.). .

Franchot Tone
«Sou uma mulher, a unica mulher
que exerce um enCantamento fatal
sobre aqueles que uma vez:

amaram» ...

lmpr6prio até 14 anOI

Preço unico Cr$ 2,00

Chegam as primeiras
cartas de
agradecimento

d
Exposição de Arte Norte

aguas--- o Americana
.

Segundo 9,tamos informa
Instituto Brasil Estados 1
em colaboração com o Es
Regional de Coordenação
americana. apresentará.
de poucos dias. uma EXP(
DE ARTE NORTE·AMERl
antiga e moderna.
Cbnsiderando os resultal

tidos com a EXPOSIÇÃO r
QUITETURA BRASILEIRA
e efeito pelo referido Inst'it�
primeira quinzena de Novl
último. é de prever· se mais
grande sucesso nos meios ar'
e"" de nossa Capital.

Õ--fSTÂDÔ-·Es�r·ii

Farmacêutico GERCINO SILVA

ROXY Haje,_3"-feira às
] 9.30 horas.

l' NO VALE DO PARAIBA. Coop.
2' PATRULHA FRONTEIRIÇA, com

William Boyd. num eletrisante
. filroe de Hopolong Cassidy

3' PRIMEIRO CURSO DE AMOR
com Joe Penner numa comédia
repleta de bôas garotas.

Impróprio até 14 anos

Preço unioo Cr$ 2,00

Convidado para preparar o

Bocaiúva
Da secretaria do Bocaiava E.

recebeu o IIr. Nuno!! Card. I

grande animador do futeb61
tadino, um atencioso convite
ra ser o preparador daquele ,

mio no corrente ano. Não se

mos, ainda; a. decisão do Br.
r--""""'"""-

mas.

FRACOS •

ANEMICOS(Chefe do Serviço de Laborat6rio da Assistência)
TOMEM

fin�D CrCIstta�1
E�ames de sangue, urina, fezes, escarro, puz e gualquér
ou'tro necessário para esclarecimento de diagnóstico,

Horário: até 8.30 hrs. 0 depois das 14 horas.

l'hw Nunes Machado 7 (SOBRADO) Edifício S. Francisco

�
Por absoluta falta de espa

deixamos de publicar hoje de\
a Ihoiamente, o que foi o festÍl

nautico de domingo. promovi
pelo Coqueiros P. C. , o que fa
mo. amanhéi.·

Granel. Tónico

SOB AS RODAS DO TREM B�ll!!, ���Jl!p�sa Infor-
, . ., . . "

ma a emissora de Berlim que
Venflcou-se dIa 9 ultlmo, na f gesto. com tanta mfelIcldade, os tanques sov:Í'éticos irrompe":

vila de Corupá, município de que fICOU com uma das per- ram em Skal Mierz distante
Jm'aguá do Sul, um gra_ye de- nas nas �'Odas da máquina, quarenta kms. do n'ordéste de
sastre, no pateo da estaçao fer- tendo perdldo logo, completa- Krakovia e cem da front'eil'a
r-oviária dali, perdendo a vida mente decepada, parte desse alemã.
o empregado da. Rede Viação I

membro. Socorrido, imedia�a- --- o

Parana-S. Catarma, Pedro Mo- mente, pelo dr. Jose ConglO,

����1�:i�1iu���i��� I�{n�it�i:��!l���r:.f� tIri:'I�Ujj loIII
��i1�rli��J:á1�tji[��§��; I�IRN fl[C�mlIR,;EpJ�'etantoJ prfJ.t�COl,l. ê,I:.$(;, CUJA N�A - �\lQ O. M�frª, 9.

CONTRA CASPA,
QUEDA DOS CA

BELOS f DEMAIS

AFECCrrES DO

COURO CABElUDa.
'f-��(9 �e�:�fl:4�.
P�R ·El!.êEIJ.!'lClA

}

ri ,,,.. "

�wlicLa
.ústria,
JS, que'
do, em
janei
t(', da

ís 12 e

recolhi-
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