
Renunciou o ministro Pelufo
WASHINGTON, 16 (U� P.) _sa A RENúNCIA DO IMINISTRO PELUFO :\6ESPER ..

TOU EXTRAORDINÁRIO INTERÊSSE, EMBORA ATÉ O MOMENTO NÂ,O FOS,.,
SE COMENTADA NOS M ElOS OFICIAIS.
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Serviço militar
obrigatório
Washington, 16 (U. P.)

Cogita-se de implantar nos Es
tados Unidos o servíco militar
obrigatório. Nesse sentido o

presidente Roosevelt conte
rencíou com altos chefes mili
tares e conselheiros parlamen-Itares, Abordando as perspecti
vas de se obter uma legislação
a respeito, Até agora, o serviço
militar obrigatório tem sofrido
oposição do congresso das or

ganizações industriais da Fe

deração Norte-Americana do
Trabalho e da Associação Na
cional dos Fabricantes. Contu
do, acredita-se que o presiden
te Roosevelt sonda as possibi
lidades de enviar para aquele
fim uma mensagem especial
ao Congresso.

Desem.barque aliado na
península de Miquebon

KANllY, Ceilão, lG (U. P.) -- 'I'ropas aliadas, com o apôío
de poderosas forças navais e aéreas, desembarcaram na penín
'sula de Miquebon, na baía de Hunteri, síouada na costa, ooíden
tal da Btrrnamta, .e estabeleceram uma cabeceira de ponte.

Essa operação anfíbia tern por objetivo cortar a retirada
de trepas japonesas para o sul. No momento os ntpômicos ope
ram no vale de Kabadan.

As torças aliadas desembaecaram sexta-feira e as notícias
ciízcm que algumas unidades 'avançaram na direção 1l10a1:.e da

península até se colocar a menos de um quilômetro de Mvebo.n ,

que se encontra três quilômetros ao. norte da zona do desem
barque, seja, aproximadamente cinqüenta quilômetros ao S11-

deste do porto de Akyah, já ocupado pelos britânicos,
Entrementes, Lord Manzbatten revelou que as forças do

XIV Exército Brjtãnico em ação ao oeste do grosso dessa for

mação ocuparam Oamagaw, que está 112 quilômetros ao sul de
Kalernyo. Gamagaw é '11111 entroncamento de ferrovias e estra
rlas. Foi ocupada depois de um forte ataque desfechado por
máquímas das Reais Forças Aéreas,

novo assalto

Deeutigh ters do comando cc steiro atacam um comboio

inimigo ao largo de Heligolend . (Dist. de B.I.1.)

Lançaram, subitamente,
PARíS, 16 (U. P.) - Depois de mais de uma semana de

calma na A lsacía, onde os al iados pareciam ter dominado a si

tuação, os alemães lançaram, subítamenoe, um novo assalto
concra o sétimo exército norte-americano. Segundo os prjmeí
ros despachos, é um ataque ide grande envergadura, em que os

u azistas íuvesttram sôbre as linhas aliadas na parte setentrto
'11,a1 da floresta de Hagmenau. E no primeiro arranco consegui
ram ocupar vários pontos. Vem, a propósito, uma ínéormação
oficial no comunicado aliado ele hoje sôbre as baixas alemãs
nas duas prtmeiras semanas ela sua orensíva mia Alsacía Lere
ua. Calcula-se que nestes 15 dias os nazistas perderam, ali,
mais ele dez mil homens, elnltre mortos e fe.ridos, além de 4 mil

Atingidos em cheio Nova Ofensiva ���lcmeiros T'íveram, a1._, uma ceutona de trunques destrui-

PEARL HAl{BOUR, 16 (A, 1'.) "-- Um «omunicado do 301- ATERRORIZADOS I
míramte Chester Nimítz, comanuaute-chef'e do Pacíríco Cen- 8 ·laAn·c

" I •

tral, anuncia que aviões dE' bombardeio D,ül'le-alllt'T.icunos ata- ri I a::;:'S caram e atingiram em cheio três objetivos mil itares nas ilhas i I LONDRES, 16 (De Bruce lUunn, correspondence da

••�I Kunilas, inclusive as duas bases japonesas de Paramnsh iro e de I "Un.ited Press ") - Informações radíotelegráfícas alemãs di-
_•.

To rsh Ma Reto. O comunicado não faz qualquer alusão aOB I Londres 16 (U. P.) As zern, com alarma, que o exérctto soviético. iniciou duas grandes
-

anamciados ataques de aviões amenicanos a quatro cornboioe '

fôrcas britânicas Iancaram-se ofensivas na Prussia Oriental e na Tchecoslovaquía e que está

jwponeses, na costa da JJflldo-China. !novamente a ofensiva 'na HO'- sendo "travada gigantesca luta de ímportâncía decisiva" sôbre

CI8'1 •

.d d
.Ianda. Forte ataque da infan- uma frelDlte de 960 quilômetros, entre o Bábtíoo e o Danubio .

. 11 ::�i Observada consil.1era'vel "'tIV� � e 'taria foi desferido contra o C0l110 de costume, na primetra fase das operações, Moscou nada

.,.ô> i ii I (I ,m B ii i flanco meridional do bolsão d.sse acêrca dêsses ataques amuncíados pelos naztstas, porém o

dat [alemão em Roermond. Não .tom de terror que deixam transparecer as notícias alemãs in-
ROMA, 16 (U, P.) _.- Houve choques de patrulhas na ex-'há out{'os pormenores, embora dica com veemencia que os l'US'SOS empreenderam sua ofensiva

trernídade oriental, na frente do 5° exército mas, ao sul de 'um despacho da linha de f'ren- C;e inverno com giga'ntes.cas forças.
Bolonha, a neve alta, tornou quasl impossível o patrulhamento.' te assinale que os progressos
As hostilidades, portanto, estão Iiruítadas a duelos de artilha-'são acentuados. .

Novo cml. da Radom em poderria ,e morteíros. Considerável atividade inimiga foi observada i . _ . .

a.a extremidade ocidenbad do flanco ameríoano. A frente do 8° Primeiro lingote de 3a. Zona Aérea dos russos
'

exército esteve, em geral, calma. Houve luta pela posse de dois a(o produzido em II
edifícios, que mudaram de mãos, após rápidos combates em que acura Mansa Rio, 16 (A. N.) - Em sole- Londres, 16 (U. P,) - Im-
o inimigo sofreu baixas. I ). -Ór vtÓ, ,,'. ,

nídade realizada na manhã de portante çíôade polonesa de

� �
.. ,�ll(l, Ih (�. A,) -, RCd,lJzOI1:S( ,no ontem, no Oampo dos Afonsos, Radom, grande baluarte da� Usina da Curupanhi a Siderúrgica t t d

,.

t S 1 d F'
.

têncí
.

ta f·,

Barra Mansa S. A. rom a pres�llça I an e o ml?lS 1'0 a ga o 1- res.1s enCIa naZIS.;. 01 ?on-
I d\lS Srs. Prefeito :J-lllllicipaJ Dr. lho, assumm O comando da qUl$ltada pelos sovletlcos. E o

Il!sem:. Bl,lle�(�, \,ianl:H,. �)�.. " Mari:1 I Te.rceira Zona Aérea, o briga- que acab� de assinalar em ?T-(rUI1�lS I{dJl1""L1�1, Sef rft<11 Jr� da delro do ar Ivo Borges. dem do dIa o marechal Stalm.
P reI t' J1 �11'a, f) r " � (11:nHI�1 !-I. � [SeJ�l· t "'iiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiii-iiiã:;)(>L'I\, I�ngellhe,r() CheJe da DlVlsao' 'li!!
de guwmharia da

pret.'eitUl.'a
e ou-

\tras anloridadt's Jocais. incll1sive
Diretores da rderida Companhia,
a cerimônia da co'rrida do Pri
Illeiro Lingó!e rle> Aço produzido
nesle> 1Il11nidpio.

I
Falo por dl'rnais significativo

pura essa parl(' do r:.;stado do Hio
'IC' ,f�llleir(l, oncl(' pn'sentéllfenle �c

I

I
inslal:t () lll�li()r parque siderúrgico

! do Brasil, lfLli<:ú da América do
,

. ;..,:; Sul, re>prespntarlo pela Companhia,

I Sidet'úrgica Xacional ("nHa Rc-

nazis evacllaram Scholsseberg 11�����\�ila�(�i���J:l�!�I�a �\�11:;.���:����
ou 16 U fi .. d

- BreYCllH'nil' 110\'<lS fúbricas en-

MOSC_ " (. .) -- �n,formol! O alt� eomar: .o alemao i l1'ar:-\(' ('Ill �lcna, atividade pois é
H evacuaçao do ba1t�a'rte ;«11;' l::3cholgsp.berg. Ja antenormente ai enorme o Inlerl'sse demonstrado
rádio de Berlim iil1f,ormal'a que os rURSOS tinham ,inom.p1do I �or \'úri�).s indu<slri�is eJ�l se. ]o?a-
l".S ruas de Seho1sseberg' cUJ',o obJ·etivo pareda ser o grande I h,zm:clll Junto a USllla Slderurglca

.1 a ,<.
., .' I

• 'l'\aclOnal de Volla Hedonda,
entrohC1Uimel1'tO ferrOVlal'.lV .de fnsterburg a 48 kms. ,ma'Li'1

-

�w lest.e. }!;m Mosc�n, aliás, aJté hOj,e l�ão h� confirmação. ofi- L·lgel·ro recuFOdaI da nova ofenslva russa na Prussl,a OnEllntal, que os a}e-

�ã4 .e;:;;�;; ;�;;�;;�m queimadas ,�o��:!e?,f�e;�o (Jx:�t� Afaslada a ameaça nazista
. IFOi O'cupada pelos aliados a 10- París, 16 (D, P.) - Foi uma dade de Gambisheim. 15 kms.

CHICAG:0' 16 CU, P) - Quatm:z.e p€ssoas llel'eCel'�ll1 que.i-; calidade de Sterpigny, no ex- vez m,is afastada a ameaça ao norte de Strasburgo. Mais
madlas e mmtas ou�,ras fWar3Jlll fel'1chl!s, quando um meendw tremo norte da saliepte das alemã. Reagindo aO's ataques ao norte, nas Ardenas, não
vintl1'alme,nte ,dI.e�trum

10 hotel. %ene'ral Clark, ,ln. ,a. P?,l'tE'
Inpl'te da I! Ardenas. Os alemães, porém, nazistas, o Sétimo Exército as- ,houve nov.idades dignas de re

cid�de. Uma duzl,a de eorrpo.s J� fomm l'emovlClos. Uma sen'hOl:a contm - atacaram um pouco saltou a cabeça de ponte alemã gistro, depois da reO'cupação de
pe�'eceu lanºa;ndo.�e p.uI' .uma J�nela e um ho;nem morreu

ma1l3jaCima, forç.an?o os america-lno curso slf'perior do,Reno, .e IHoufalize pelos anglo�ameri-
t.arde, em colnlseCJ,u(\;uc�la de q11el,maÇ!ttl',a;8 sofndas. nos a um llgell'o l'e�uo. avançou tres krns. ate a locall� canos.

.

DR. SAULO RAMOS
\.

de regrc:s�o da Capital Feders! avisa <1lue reabriu defi·
nitivamente 8 sue clínica, dando cO'1sultas, diàriamente,

das 14 às 18 horas.

'Especialí:lto em moléstias de Senhoras, partos, alta ci
rurgia abdominal e plástica.

Praça Pereira e Oliveira, 10· Telefone 1.009. Opera nos

�ospjtais de Florianópolis.

Os

Laboratório Clínico
RUA JOÃO PINTOI, 25 - Fone: 1448
{em frente ao Tesouro do Estado

Florianópolis
Dr. H. G. S. Medina Parm. Narbal Alves de Souza

Parm. L. da Costa Avila

Exame de sangue. Exame para verificação de cancer,
Exame de urina, Exame para verificação da gravi·
dez, Exame de escarro, Exame para verificação de
doenças da pele. boca e cabelos, Exame de fézes,

Exnme de Rec""çôes.
P-u tovaccinas e transfusão de sangue,

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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José Jorge

Ruth Silva f' irmãs ag r a d ecern O Rvmo , Padre
Frei Guilherme e o distinto povo de S. José
pelo contôr to que deram no doloroso transe

por que p ass aram ; tambem muito agradecem
às pessoas amigas de nossa Capital e a todas aquelas que
enviaram f'lôres, telegramas e cartões de pesarnes pelo faleci-I
mento de sua querida irmã GIGI.

. I
Convidam a todos para assi�tirem � s!:ln�a, missa que, por

Isua alma, mandam rezar sexta-Feira (di a 19) as 7 horas na

'.�atedral Metropolírana. Por êste ato de nossa santa religião i
cam agradecidas. 2 v, . 11

O PRECEITO DO DIA I-

E' preciso que se pense, com

cuidado na saúde do espírito, isto
é, na formação ou na conservação
de uma personalidàde sadia. Nisso
tern grande infiuência o ambiente
de casa. pelos exemplos que são

"

dados a cada momento,

Eduque os seus filhos em meio
de alegria e bom humor, evitando
na presença deles, recriminações
asperezas e manifestações de iro

paciências, tristezas ou violência.
SNES.

Móveis

Um milhão de
livros escolares

Comprar, vender ou alugar
,

80 no,

A SERVIDORA
B

! a maior organização no

gênero nesta capital]
Rua João Pinto, 4,

Fone 775.

,j
l'
,

; �

i� Um bangalô
Jompra-se novo e não

muito longe do centro. 'I'ratar
na Inataladora de Ftor ianôpolfs,
i:l J ua Trajano 11. 5 v.·l

��'$ chilenos não
e ,;)nvenceram

e escolha o .eu figurino,
Rua Tirodente 24

lUo, 15 (A, N.) ._ Comuni
cam de Santiago que o primei
ro jogo do Campeonato entre
chilenos e equatorianos termi
nou com a vitória dos chilenos

por seis a três. O selecionado
chileno não correspondeu a es

pectativa, pois o quadro equa
toriano não está à altura de

c:isputal' torneios internacio
nais, embora seja uma equipe
:nuito briosa.

Prefira uma parte de seu

trôco em "Selos Pró Doente i

Pobre do Hospital de Carida-!
de". e estará contribuindo para!
que êle tom6 mais um pouco
de leite, tenha melhores medi·
camentos, mais confôrto no

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

do lIospitaJ de Caridade).

I (oncurso de admissão ao

(urso de Especialistas
I de Aeronáutica

Disp ensado das funções de
chefe do E. M do nordeste

IRio, 15 (A. N.) - O minis
tro da Marinha assinou um

ato dispensando o

contra-aI-Imirante Flávio Figueiredo de
Medeiros das funções de chefe
do Estado Maior

-

do comando InavaI do nordeste.

I

Atenção!
Compra e venda seu imo

vel, mas faça-o com van

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

SL�NGTJI1JN()I_
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálcio, Vanadato e'
Ari:$eniato de

Sódio, etc.

Camisas, Gravatas, Piiame� I f're!(tJgls O GOl'êrno e.. ifPll
MeiasdslI melhores, pelos m�· 'Is!!!'!e!! ilrmadftllJ, - O. 8(l)rá.

"rl!�.Dores preços só na CASA MIS 11In "q:.JI'ot,a· r,ohnal,ta". (Lo -

CILA NEA - Ruo C Mafra, 9, '. ".1
..._--.>- ..•. ,--.._--'--_ .. -�_., -

'-, ....... ------- - .' -

o Instituto Brasil Estadcs Unidos tem o prazer de convi
dar os seus associados e o p úb li co cm geral para visitarem a

EXPOSIÇÃO DE ARTE NORTE-AMERICANA, que estará
aberta em seus salões do dia 19 a 27 do corrente.

Trata-se de uma pequena mas bem expressiva exposiçao
sóbre a hist6ria da arte nos Estados Unidos, em s eu tríplice
aspecto: pintura, escultura e arquitetura.

Precisa se alugar uma, no Apesar do pequeno número de quadros, os v.isitantes po-
centro da cidade, que te- der ão fazer uma ligeira idéia da arte americana, admirando,

I
nha 3 ou mais quartos e travês de belíssimas reproduções fotográficas, algumas das

Dão-se referências. f t
ubras pritnas de SfUS maicres repre�entantfs, tais corno: Bin·

_.I.D.to.fllllrn_8.!;lIIõ.es_n.e.st.a_f..
e

..

d

..

8

...çã_O...·_f I �h���s ��tj:���r���ssatt�_Roe�I����:__��li�,:'. _ �_i:harJSO�v. �
�------�------....--------�

I FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

I•• Coalelheiro Mafra, 4 e 5 - FONE 1.&42
Estrela 8 domicili.

CASA

Rio, 15 (A. N.) - As provas
Viuva Marche Jorge e família, viu :

do concurso de admissão ao
va Emilia Jorge Ribeiro, Antônio Selurn curso de especialistas da aero-

re família, Manoel da Silva Morais e se- náutica da turma que deverá
nhore (ausenfes), Francisco Camâra Ne· ser matriculada em maio,

se-,to e família (ausentes), Jacó Jorge e fa râo realizadas no quartel-ge-
milia, v iuva Zahia Amim e família. Esperidião Amim e neral da la Zona Aérea, na Es
iamília, Dahil Amim e família e Antônio Mussi Sobrinho, cola de Especialistas e nas ba
agradecem do fundo d'a1ma a fados quantos os conforta ses aéreas de Fortaleza. Na
iem pessoalmente e por meio telegramas e cartões por tal, Recife, Salvador, Belo Ho
ocasião do inesperado falecimento de seu eepôeo , pai, so rizonte, São Paulo, Campo Igl'O, irmão. avô e tio, JOSE' JORGE, e convidam. aos pa Grande, Curitiba, Florianópo-

. re n res e amigos para a missa de 7' dia que, em Intenção lís e Porto Alegre.
a sua alma será celebrada, I20 próximo sábado. dia 20, às O calendário das provas se-,7 horas. no Altar zn ór da Igreia de São Francisco, apre' l rá O seguinte: Dia 24, aritmé
sentando antecip"adament� agradecimer:!os a todos que ,t�ca; 25, P?rt;:t�'uês; 26 c�ên-I
C'ompareceeenl a esse ato da 110ssa religi ão ClaS e 27, hístória do BrasIl e I

• ,�__�

3v 1 geografia. I-------------------'-'-'_'--_'------=====-----.--". ---.--.---.---.------------- ----------

Quanto ás provas dos '3xa- I
A. deci t M· mes de admissão serão: 29, Ié.,gra . ec Im;2;n o e Issa algebra, 30, geometria e trí- I

. gonornetria e 31, desenho geo-'

6161 CILVA métrico. Todas as provas terão:
;;Y início ás 9 horas nos locais fi- I

xados, devendo os candidatos Iapresentarem-se munidos de.1
documentos de identificacão. I

Dr. Artur perei�a II
c"n�. q!!!���tta. liDoenças das crianças

ILaboratório de Análise.

Iclínicas.
Consultório: rua Felipe Sch
midt, 21 [altos da Casa Pa
raíso), doa 10 30 ás 12 e da.

I15 à. 18 hs.
Re.idência: rua Vise. de Ouro

Preto, 64.

IFone: 769 [manual I

Washington. 15 (C. P.)
Informações recebídas pelo
Depaa-tamento de Estado di
zem que a comíssão mílítar
aliada na Itálda rtem fe,ito bons

progressos 110 programa da

reeducação do povo ítaldano,
�,a,ntiago elo Chile, 15 (D. P.) esclarecendo a juventude ítalía-

___ O comentador esportivo de na. Oitenta por cento dos alu- '

.,_

r�a Hora fa�ando �ôb,re_ o qua- 11;08 (�as escol�s itali�,nas j� I
(11'0 eq uatortano, indicou que! '\ ol tal am a.. :fjl:quenta� as. a1:I i MAaIADO & CIA,
'1 equipe adversária da seleção' las. A cormssao fez ImprIm::tr·. _c" Á. v

" I d ilhã d 1" AgênCIa. e Representaçoe. em Geral
ch ileína aponta vácíos claros,

I
cerca e um mi

.

ao e TV; OH Matriz: Florianópoli.
embora seja. bastante superior e�colares para a Juventude íta- Rua ,João Pinto, n. 5

ao quadro de 941. Sôbre os chi- líana. Caua Po.tal. 37
1 id " t I Filial: Cl'esciúma
j(�llOS, o, referi o ?omenita:r:s a Rua Floriano Peixoto _In (Edil
,(ln que e mau o itna.ngulo final ]

I Pr6prio). Telegrama.:' "PRIMUS';
e que se deve levar a sénio sua l Quer vestir-se com

. Agente. no. principal. munioipio.
modíticação para as próximas II confôrto

da E.ta.do

partidas. El Mercur!o, por sua

vez, assinava que os chilenos

I
e elegância?

não convenceram embora ti- Procure Q

vessem obtido um triunfo me-

,I ALFAIATARIAreoido e que os equatorlanos
demonstraram que estão comium. team entusiasta, batalha-

MELLOdor, e, em muitos aspectos, são
sllperioll'es às represe.nta,ções

Ranulpho J. de Souza So'
brinho e Emilia Bolson! de

Souza
participam o nascimen

to de sua filhinha
ROSELI MARIA,

ocorrido dia 8 de Janei·
ro de 1945.

Os Pálidos, Depauperados.
Esgotados. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam,
Crw,nçüS RI1Quitieas rece
berão ti. touüicação geral

do orgamsmo com o

Vença a intensidade do calor, ..

sem quebrar a linha da elegância! �'t.'�ª
ffor

É grave erro Você admitir que o calor ex" �'f'
cessivo possa justificá-lo por cruzar as ruas da.
cidade em desalinho, descuidadamente trajado,

Você esquece que o verão não é inimigo
do decôro ou da elegância.

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

cutando, com notável perfeição, ternos leves,
cômodos, distintos.

,

I
i

t
I
I

-

ExpOSição de Arte Norte-Americana
CONVITE

Fabricante e distribuidores dos afamadas con·

fecções "DISTINTA" e RIVET, Pos!Jue um gran
de sortimento de casamira�', riscado!! I brins
bons e boro tos, algodões, mOl'ins e aviamento9
para alfai'J,tes, que recebe diretamente dos

tábri(!os. A Coso "'A CAPITAL" chamo o otetlç8o doa Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

vil'lita Qnt�11J de efetuarem suas compras, MATRIZ em Florianópolis, .- FILIAIS em Blumenou Ifl Lajes.

J
j melhores

I lU Ma J I Ir •• Ui MI •.Ml'll!' lU lU". JIi,lnIM il U'I.-__ j L$ _eJlíUIU !!IIII milll 'U.."JlI.ill4.t J ii I lu •• rAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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MtDICOINDICADOR doEm defesa filho ' maltratado Sua Pele fá-Ia
Parecer Mais
Velha do que é?

OR. MARIO WENDHAUSEN. I. �-Uo, (.Pe�o correio) -.A sra. visório, foi in:ternado,. pelo
<DIplomado '�Ia FacuId d N Mil da Unlyersidade do BrasU)

Alice Ribeiro Prado, diretora mesmo, no Instjtuto P,S'ICO-P/e-
...� a e ac. de ec C na

I'
T t i t . p' P d

"

1"
,

. C
A

díd
.

ta-interno ao SerYlço d .. Címrca Médlca do Profes90r OSvaldo OUveL..... médico do CtO nS'l uto . SlCO-

e. agoglCo,
C agogwo, a rua /an I o Bení-

Departamento de S8úd� à rua Cândido Benicío, 151, emlcio n. 151, em Jacarepaguá. co-
�LtNIC� �ItDlCA - Mol6stl88 lnterJl88 de adultos., cr11lnç:-. CONSULTOR lO l Jacarepaguá, comunicou a po- mo indigente. Indo visitá-lo,

• KJi:SlJlIt1'i(jIA. Roa Felipe Schmldt n, 3!! - Tel. 812. CONSULT"S - Dll8 111 s. tlil. 11'( ia do <)('0 ítstríto O tato se I
. 1 tabelecí t'

'

, �), (Ll S ,
" ,- la.que e es a)e eClmenl o, en-

------O--R---------------J--O-------1 gu inte: con trr-í -o em estado deplorá-
. A R A U O sr. Rubens Belfort Duarte, vcl, apresentando equimoses

ruucíonárío da Companhia Si- que, sogundo me contou, foram
dcrúrgíca Nacío'nal- é casado produzidas por constantes sur

com a sra, Maria Pimentel ras que recebia bem como os

achando-se em. processo de des- Leus colegas. Por esse motivo,
esuarihos. etC' I' •

quite com a esposa, Internou trouxe-o em mímha companhia
i.aquel« estabelecimento o 1112- para tratamento de saúde. Ao
nor Carlos Duarte, de 11 anos, mesmo tempo, aproveito a

filho do casal, não tendo a oportunidade para pedir 'pro-
I'Irrvlc;ol! de Clínica Infantil da A�8islÉ>ncta Municipal � U ...q,tthi mãe permissão para visitar o vidências :'1<; autoridades C0111-

de Caridade íilho. Dnua Maria. entretanto, petentos sobre os deploraveís
CUNICA M2D1CA DE CRIANÇAS f ADULTOS ; foi ,,€;-10 pelo Natal, r-onseguln- fatos que ocorrem no Instituto

I:O:-OSFI!l'óIUO: Rna Xuue., Machado. .. (l!)<llficlo S. Fl'allclsl'u I. tont' I..·H

I
ti f) te

dt-.10 dali. sem

Cl.
ue fosse Psico-PedaL

..róglco, onde meno-Consultas dos 2 às 6 hor c.s '.'

BESrnBNCIA; Hua Marechal Guilherme, 5. Furie 71r1 notada a sua saída com o me- res sofrem vexames de toda es-
----------------�------------- nino, r!Ff'aparerendo com ele. pécie, tomam surras trernen-

DR. BIASE FARACO Divulgado t'sse ar-ontecimen- das. elo que é triste prova °

to P?lo "Di.ári.o de Notícias:', I meu j)l'ÓpI'ÍlCJ filho. Quero a.i�
ao dia segutnte a sra. Mana da acentuar que, por ocasiao

Pimentel foi a redação do dito do desquite, a justiça deterrní
jornal, i1ecl:ll'amlo' - "Estou nou que a criamça ficasse em

desquitada há seis anos do sr. meu poder, estando com o pai
'Rubens Belfort Duarte que foi apenas em caráter provisório.
crxn.deuado C01110 cônjuge cu j, Dest'arte, não se trata de rapto
pado, alem de ter ficado obr-í- e sim de uma defesa natural
�;a.do a me dar uma pensão, o humana e justa em pról de uma
lHe nunca o fez. Relatívamen- pobre criança maltratada - o

e ao menor de que trata, a re- meu próprio filho, que hoje
ferida notícia, tendo este fica- mesmo deverá ser submetido a
:10 C0111 o pai, em caráter pro- exame ele corpo de delito.

Aprenda neste interessante ar

tigo do novo número de Sele

ções como deverá fazer para
evitar rugas, eliminar verrugas
e conseguir uma pele mais
sadia e atraente. E, mais:

Homicídio na praia - Um ho
mem de negócios, em férias,
é assassinado durante um ba
nho de mar. História verídica
dum notável detetive, que des
cobriu espantoso vestígio e en

controu inesperada solução pa
ra o mistério. Pág. 58.

Vontade de viver! - Um des
tróier japonês destruiu-lhes o

navio em pleno Pacifico. e êles
nadaram de ilha em ilha até
serem salvos. História fantás
tica mas verdadeira, que de
monstra mais uma vez a tenaz
vontade de viver, inata em to
dos os homens. Pág. 71.

Não deixe de ler êstes e

outros 22 notáveis artigos no

número de

SELEÇÕES de DEZEMBRO
Condensado para pot.par tempo!

,l"istente do Prof, Sanson, do Rio de .lanen-o

ESPECIALISTA
Doenças e operações <.'05 OLHOS, OUVIDOS, ;-'!ARIZ e GAHGAN'l'A

�. Ctrurg ia moderna da GUELA DE LOBO, do LABIO LEl'ORI'NO (lábio e céu
. da bôca fendidos de nascença)
Esôf;lgoscopia, traquêoscopta, broncoscopia para ret.Irada de corpos

t:O�SUI,TAS: (las 10 às U e dns 15 :is 18 horas
nua Vitor lHeil'eles, 24 - l'<>l1e: 1.447

DR. ARMANDO lALÉRIO DE ASSIS

Médico - chefe do Serviço de Sifi1i<l do Cent ro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS -- AFECÇõES ORO-GENITAIS OE
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFRA-VElUlELHOS E OLTH.A-VIOLETAS

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

DR. SAVAS LACERDA
CI;'lica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULT(')RW - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259
RESIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

__ .--..__/ --'=-:"""�c.:::o.;c.=__

R.pr�s.ntante Geral no Brasil:
FERNANDO CHINAGLlA

Rua do Rosário, 55-A - 2.0 andar - Ri.
DR. GEBHARD HROMADA

Especialista em alta cirúrgia e ginecologia
Hospital "Miguel Couto"

IBIRAMA (HAMúNIA) - Santa Catarina VENDEM-SE 1."...·
.._...........,...· ..···..·_....,....··.....······...... ....· ......···......·...· ...........".........".··........··......-

COMPANIllA "AUANÇA DA BAlA" .

Fundada em 1870 - Séde: B A I A
lNCENlllOS E TRANSPORTES

DR. SETTE GUSMÃO CASAS: na rua Uruguái, dil1erSa&

I pequenos, com rend� mensal de
'120,00, por 37.000,00 cruzeiros.
Na rua Felipe Schmidt, por Cr$

120000.00.
No Estreito, por Cr$ J5 000.00.
Em Coqueiros. por Cr$ 12.000.00,
No rua Presidenb Coutinho Cr$

45.000,00.
No Balneario o-s 60.000,00.
Tratar com A. L. Alves. na rua

Deodoro 35,

CHEFE DOS SERVIÇOS DE TrSIOLOGl A DO CEi'\THO DE SAúDE E DO
HOSPITAL "NE�Rf:U RA;vnOS", ,

Curso d� aperfei�()amento no Hospital Sáo Luiz Gonzaga. de Silo Paulo - Ex-esta

glário do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médico interno de
Sanatór io de Santos, em Campos rio Jordão.

éUNJC/\ GI�nAT, - DUGNóSTlCO PEECO{'J� l!.. 1'RA'l'.,umYI'O ESJ'ECli\LIZ.HIO
DAS DOENÇAS DO APilRf:LHO HESl'IIL\TúRIO.

OPERACÃO DE JACOBOEUS
CONSULTAS: Diàrlamente, das 3 às ti horas. CONSU'_TóRIO: Rua Vitor Melr-e les, 18

HESIDftNCIA: Rua Esteves .Iúníor. 13õ - T�l. 742,

Clfra8 do balanço de 1943:
Capital e reservas ...............................•
Responsabtltdadss ,

.

Recei ta .. ,
, , , .

Ativo
, .. ", ,.,., ,.

Sinistros pagos nos dltimos 10 anos
.

Responsabilidades " .......•.... , ....•....

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

74.617.035,30
5.978.101.75õ.97

84.616.2113,90
J 29 .920.00fl,9'J
80.629.898.90

76.736.401.306,:l0
MADEIRA NEVESJ DR.

OrRET0flES: - Dr. PIUll!1lo d'Ultrs Freire de CarTalhO. Dr. Franctaoo
'1" Sé e Anisio Ma8llOM"1l.

Agêncl4.s e .ulHlgên.ctae em todo o terr1t6r:1o nac:1<mal. _ SUcural no
Ul'UguU Reguladora de snrw nae prt.nclpalJ cidade. da Aml6r1ca. Ilurope
• A.tr!l.:'a .

Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS
Gurso lIe Aoerlelcoamtmto e Lon..:" Prática no Rio d.f! Janeiro

t)('IOUIU lIrAS - Pela manhA: 4lartameJD� <lu lO.30à.12 h., à tarde excepto a08

..bad .... da. lt.lIO li 18 bora. - CONSULTóRIO: Roa Joio PlDto .. 7. OIflt'....do -

.0....: 1.4111 - RMldêncla: B_ Pl'NtdfJDte ()O.Unho. ,I.

Máquinas
Vendem· se urgente um bene

ficiador de arroz para 10 a 15
sacos diários, uma instalação
completa para fabricação de
óleo, e outras máquinas para
fins industriais. Informações
nesta redação. V. -13

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C AMP O 8 I. O B O & C I A. - Rua Felipe SChmldt, a. se
Caixa Postal d. 18 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇASUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJA1, BLUME·

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

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

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAI, - AI,TA CIRURGIA - M()r,É8TIA� DE !'lENuoR,-\1'I - PARTo..",

Formado pela Faculdrade de Medicln!l }iH Unlyersl(lade d� São P�u,lo. ondp foi
Ái9Lsten1e por vários anos do Serv:1ço Chl'urglco QO Prof. Al\plO COrJ ela �eto, ,

tiruntia do estômago e vias bilIares, mtestincs delgado e grosso., tirólde. nns.

pr6stata bex�a útero, ovários e trompas, Varlcocele, hld�'ocele, van7.es e hérma
,.

CONSULTAS:
du 2 lI.8 õ horas. à RU1I Felipe Schmivt, 21 (altos da Casa Paraiso). Tel. 1.598.

RESID-mNCIA: Rua Esteves Júnior. 179: Te!. M7e4

AUSENTE !�n���:!t�à����'�� Re��ll��Aa N.�_ Y�o�T�e�adOld! M�i�!!�i!�!�
cundino Peixoto ·ns. 64 e 68 111111031, afim de evitar as e,speculações que se estão fazeln�o em

Ver e tratar com Lolcí� l_orno dia penkiUna, baixou uma port3JllÍ1a regulando a venda
no mesmo endereço. 5 v- 5

fiO p,rod�rto.
ASSIm, lli3JS vendas feitas pelos imp()l�t'ador.es, quer direta-

VendAm (I p. um iôgo de mente ao público, quer aos revendedores, o preço da referida
. v.u'" U v estantes (três) especialidade será consUtuklo pelo l'espeotivo custo de impor

e Ur:la mobilia de couro (sofá tação, aerescida de um luoro permissivel até 35 '/c. Na,s vendas
e duas poltronas). I pelos llevendedo'res ao públk'.o, o preço da penicHina resultará
Ver e tratar à Avenida Her· do ,custo de aqui1sição, da me�ma aos Í,mpOlrtadores, acrescido

cílio Luz, 127. 3 v . -4 de uma ma.rgem de lucro peirrnissivel aJté 20j{.
, Indepe:nidente disto em toCLo's os casos, a venda ao público,

Prec.·sa-se de uma tanto feita. pelos impormadores ('omo pelos Tevendedores é
empre- lobl'igat?l'ía a etique,ta�em do preço em todos os exempla�etS

gada que durma no aluguel. que estao no v,areJo a cada consumidor, de uma nota de venda.
Paga se Cr$ 120.00 cruzeiros
Rua Frei Canéca 144. En·

frente ao lati Clube. 3v�2

Dr. LAURO DAURAINSTITUTO DE DIAGNOSTICO r
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Especlal1l!ta em DocnÇ&8 de Senha

,·a .. - Vias Ur�nárias.

Curso de especializaçllo de Glneco

'ogia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa

culdade de Medicina de sao Paulo.

'rratamento e:>peciallzado, médico e

.:Irúrgico, das afeççóes do aparêlho
genItal temlnlnü (Uterv. ovários,

trompas, etc.) .

Cura radica) das lnflamaç6ea dOI

anexos (OvArlos, trompas), sem ope

raçáo). Travamento de todos os dis

túrbios da meutrllaçAo e da el!t6l'tll

dacte.

'armado pela Unlyersldade de Genebra

Com pritica no. h08Jl�tal. europeua
ClfnIe& m6d1ca em geral. pediatria. doen· J
... do lIktema neryollO, aparelho gen1to-

urlinArlo do homem e da mulher j......te. TécnIco: DR. PAULO TAVARMB

Cur.o de Radiologia Cllnlca com o dr.

�Iilanoel de Abreu Campanarl0 (l!IAo Pau· I
1t}1). E8P"'Clallzado em Higiene e 88.11d.

Pübl1ca. pela UnJ..-eraldade do Rio d. J•.

Ilt'lro .
.:__ Gab-;, ..,te de Ralo X - Electl"o

eardlOjJI',lIa el1nlc. - Metabollmnc ba

.. , _ Sondagem Duodenal - Gabinete

Ile I'IAlloterapia - Labontórlo dI mIcro.
r,opla e au6JI8t' cllnlca. - Rua Fernando

Mll"hado !\ FaM 1 li.lll. - J'lor1&ItopollA

'Pratamen to moaerno as blenorra

lt1a "i{ndn e crônica. em ambos 08

seXGS, por processos modernos wb

"ontr/ile endoscÓpico - Vretrollcopla
- e de laboratório.

fISIOTERAPIA - D lATERMIA
-- INFRA-VERMELHO
(�(lNSULTAS: - Das 10.30 às II

noras e das 2 lIs O.

Consultói'lQ - Rua TLrlltl ..tlt.e. H

Fone: 1.6{j.�
Re&ldêncJa

(Sobrado).

•••••••••••••••••••••••••••0••••••••••••••••••••••••

! .

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE

i "SAO SEBASTIAO"

I
Sob a cUreçiio clínica da

DR. DJAL1UA MOELL1IANN
COllstruçáo moderna e confortável. situada em ap1'3z1vel chácara com

esplêndida vista pUTa o 11111r.

Excelente local para CUl'a de repouso. Agua fria e quente

Prec"lsa sa alugar uma
,.,

U casa nesta ca-

2 ou mais

I
pita!. que tenha
quartos.
Informações nà Avenida Her

I cílio Lu?, n 2, ('Om o snr. Jan.
a v. alt. 2

DR. REMIGIO
CUNICA UDIC.!

Mol�.lJ.. internal, de Senhora. e CrI·

..nç.. em Geral. CONSULTORIO: Rua

1'ellpa Schmidt - Ed1flclo AmM1ll N..to

ron. 115112. 9 U 12 • H la 17 horu. RE-

8ID:eNClA: J Largo Benjam.in
Constante. 3

APAHELHAMENTO CO�IPLETO E IIIOllERNtSSUIO PARA THATAMEX1'O
lIlímICO, CIR(;RGICO J.' GíXE()OljóGlCO,

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

ORo AURÉLIO ROTOLO NOVOS e
USADOS

d'AvilaDr. Newton
Médico - Cirmrião - Parteiro I
ModernaReAJo�s�nteXinstalação ,de 200 MA.

Diagnóâtico precoce da tuberculose'
�ulmonar. úlcera3 gbtriC811 e duo
·Ienai�. câncer do estôma80, afe
cões das vias biliares, rins, etc.

\plic8 o Pneumo-lorax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratan1t::ntos moder-,

nos e eficazes desta moléstia I Romance. Poesia, Religião. Aviação,
Completo gabinek de Eletricidade; Matemática, Física. Química, 080-
médica: Oudas curtas e ultra-cur- logia, Mineralogia, Engenharia ci
'as. Raiol! Infra-Vermelhos e Raie! vil, militar e naval, Carpintaria.
Ultra Violeta. lnfrazon-Terapia Desenho, Saneamento, Metalurgia,
CODsült6rio: Rua Deodoro. II Eletricidade; Rádio, Máquinas; Mo·

esquina Felipe Schmidt tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri'
O.. , à. 12 hrs., e das 14 ii 17 brl r.ultufo, Veterinária. Contabilidade

T�"OJlI 1,'7' Dic�o�<.irio., etc. et!:·

!ftltlerações -- Vias Urinarias -- Doen

�. dos intestinoll. réto e anus

-- Hemorroidalll. Tratamento do
colite amebiana.

Fi.ioterapia -- Infra-vermelho,
Co�.ult: Vitor Mei:reles. as.

f\tende di�rlamente ã. 11.30 h. •.

o tarde, da. 16 h,. em diante
Ruid: Vidal Ramo•• 66.

Fone 1067.

I.ahol'ul(H'io:-; pa"H O� ex ..un(�s ue ("lllei(]ac.�ãu (le diagn6sticos.

COMPRA e

VENDE Apartamentos de luxo com banheiro C1'$ 50,00 diário'
Apartamentos ele la classe Cr$ 30,00
Quartos de 2a classe Cr$ 20,00
Quartos com duas camas ' Cr$ 15,00 p/pessoa

SECÇÃO DE MATERNIDADE .

Partos com permanência de 10 dias em Apartamento de
1a classe, inclusive sala de operações, com pal'teira da

Casa de Saúde Cr$ 400,00.
.

"

•

Idir.lma. por·
tugu(!,. espa.
nhol, francês,
inglês, etc.

��----------------��::

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGAO

o DOEN'L'E PóDE TER l\[(�DICO PARTICUl,AR

}'LORIANóPOL I S
Largo São Sebastião --0-- Telewlle: 1.153

....................................................

llMorpa • OrtopetHa. Clllllu • Clrw.rlP.
D toras. Partoa • 4C4lJ10111' ... _hor...

IONSULT6RIO: R. João Pinto 7 Dici'
luIente d,. 11 U 17 boru. RESIDp·

:i' �t� Alflm. n· ro.. 'f1J.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Rio, 15 (A. N.) _- As provas
Viuva Marche Jorge e família, viu' do concurso de admissão ao

va Emilia Jorge Ribeiro, Antônio Seluzn curso de especialistas da aero-

re família, Manoel da Silva Morais e se- náutica da turma que deverá
rihore (ausentes), Francisco Camâra Ne- ser matriculada em maio,

se-,to e família (ausentes), Jacó Jorge e ia rào realizadas no quartel-ge
tnilie, viuva Zahia Amim e família. Esperidião Amim e neral da la Zona Aérea, na Es
iamília, Dahil Amim e família e Antônio Mussi Sobrinho, cola de Especialistas e nas

ba-Iagradecem do fundo d'alma a todos quantos os conforta ses aéreas de Fortaleza, Na
zezn pessoalmente e por meio telegramas e cartões por tal, Recife, SaJvador, Belo Ho
ocasião do inesperado falecimento de seu eepôso , pai, so rizonte, São Paulo, Campo Igm, irmão, avô e tio, JOSE' JORGE. e convidam aos pa Grande, Curitiba, Floríanópo-
ro n tes e amigos para a missa de 7' dia que, em intenção lis e Porto Alegre.

I
a sua a/ma será celebrada, no próximo sábado, dia 20, às O calendário das provas se-
7 horas, no Altar mór da igrefa de São Francisco, apre' Irá o seguinte: Dia 24, aritmé
sentando antecipadamente agradecimentos a todos que ltica: 25, português; 26 cíên
corrip.areceeern a êsse ato da nossa religião lcías e 27, história do Brasil e

3v 1 geografia. _-_-_-_-_-_-_-_..._-_-_-_.._-_-_-_-_-_-_-__-_-�-_-_-_-_-_-_":_-_- *_r_-_"'_'..._-_--_-__---:_-_�_--=-_=_-_-_.-_
.

.-.-.---------.---.-,--------------------

Quanto ás provas dos 2xa-

Ad· t M
·

mes de admissão serão: 29,
.é-,qr ia eClm�2:n O e Issa aãgebra; 30, geometria e tri-:
- gonometria e 31, desenho geo-'

6161 CILVA métrico. Todas as provas terão:
;;::J início ás 9 horas nos locais

fi-,xados, devendo os candidatos
apresentarem-se munidos de.1

I'
I
I

Washington. 15 (U. P.)
Informações recebidas pelo
Departamento de Estado di
zem que a comíssão mílítar
aliada na Itálda tem fe,ito bons
progressos 110 programa da

reeducação elo povo ítaldano,
Sa,ntiago elo Chile, 15 (U. P.) esclarecendo a juventude ítalía

--- O comentador esporti �'O de na. Oitenta por cento dos alu

i�<: Hora falando sôbre, o qua- i nos das escolas italianas já
111'0 eq uatortano, tndícou que! voltaram a. frequentar as. a�l
a equipe adversária da seleção 'lIas. A comlssa� f_:z lmp�ll1:1ir

,

I ce ca d 111 m lhao de Iívros Agência. e Representaçõe. em Gera) -------�.·._·__,_._ .. c -_.

!'hilemla aponta váa-íos c aros,

I
r, eUI. '

Matriz; Florianópcli. E I 11 N Jl •

embora seja bastante supericr e:scolares para a juventude íta- Rua Ioão Pinto, n. 5 xposi"ão (e rte orle-llmerlcana
ao quadro de 941. Sôbre os Chi-I

ltana. Caixa Pc.tal, 37 \I
Filial: Cl'esciúma rONVITE1<-:1105, O referido comentarista Rua Floriano Peixoto••/n (EdU. I "

diz que é mau o triangulo f.i.llal';--------------"'!
I Pr6prio). Telegrama.! °PRIMUS· O Instituto Brasil Estadcs Unidos tem o prazer de convi.

e que se deve levar a sérdo sUlal Quer vestir-se com

I'
Agente. no. princiP.ai. munioipiol d

.

d 1'"
do E.tado c ar os seu� aSSOCIa os e o púb ico em geral para visitarem amodítíoação para as próximas COntôrto EXPOSIÇAO DE ARTE NORTE-AMERICANA, que estarápartidas. El Mercurío, por sua I e elegância? I

aberta em seus salões do dia 19 a 27 do corrente.
vez, assinala que os chilenos

I Trata- se de uma pequena mas bem expressiva exposiçao �.
uão convenceram embora ti- Procu e a C A S A

)r sóbre a historia da arte nos Estados Unidos, em s eu tripliceYCSSe111 obtido um triunfo llW-1 BlFAIATARIA aspecto; pintura, escultura e arquitetura.reoido e que os equat_?riallosl Precisa se alugar uma, no Apesar do pequeno número de quadros, os visitantes po-demonstraram que estão comi centro da cidade, que te derão fazer uma ligeira idéia da arte americana, admirando,
um te.am en.tusiasta, batalha-

MELLO oha 3 ou m&is quartos f etravés de belíssimfls reproduções fotográficas, algumas das
do!', e, em muitos asp'ectos, são D�

.

ê
.

Iao·se reter nelas. , ubras primas de s'us maiores repre�entantfs, tais como: Bin.
supe.riOrl'8S às represe.nta,çôes Informações nesta redação, gham, Whistler, Cassatt, Roebling, Sullivan. RicharJson e
all1lteriorels, e escolhe o .eu figurino. f muitos antros, .) 3v.l

Rua Tirodente 24
Hio, 15 (A. N.) ._ Comuni-

cam de Santiago que o primei-
ro jogo do Campeonato entre I

Prefira uma parte de seu

chilenos e equatorianos termi- trôco em "Selos Pró Doente
110U com a vitória dos chilenos Pobre do Hospital de Carida
Dor seis a três. O selecionado de". e estará contribuindo para
�hileno não correspondeu a es- que êle tome mais um pouco pa.rticipam o nascimeno

pectativa, pois o quadro equa- de leite, tenha melhor�s medi- to de sua filhinha

toriano não está à altura de camentos, mais conforto no ROSELI MARIA, Camisas, Gravatas, Pijames I Pre!'rtJgla O GOTêrno 8 ai
i

disputai' torneios internacio- leito de sofrimento, etc. etc... ocorrido dia 8 de Janei- Meiasda. melhores, pelos m�. I ·IIl!l!le� armadft8, - o. fIIer60 ;\

nais, embora seja uma equipe (Campaha de Humanldadtl TO de 1945. Dores preços só na CASA MIS I HJl "Q"Jlnt.&· flol.nl,ta". (L.
muito briosa.

..__d_O_ _:II�O�s�P�it�aJ�d�e�C�a�l'�fd�a�d�e�)�.__���.�iiii-���-�i_�i-�����;.C�-��L�".��.��-��-���A�-.R�U�o�C;.�M:.iaifr�a�,.9i��.f.�.•_���.I�� •••-íiii�......-=_I

,

fabricante e distribuidores das afamadas con·

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casamira�', riscados, brins
bons e baratos, algodões, mOlíns e aviamentos

para alfai'J.tes. que recebe diretamen to dos
Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazarem uma

Florianópolis, -- fILIAIS em Blumenau e Lajes.

José Jorge I (oncurso de admissão ao

(urso de Especialistas
I de Aeronáutica

Ruth Silva p irmãs agradecem o Rvmo , Padre
Frei Guilherme e o distinto povo de S. José
pelo contôrto que deram no doloroso transe

por que passaram ; tambem muito agradecem
8S pessoas amigas de nossa Capital e a todas aquelas que
enviaram flôres, telegramas e cartões de pesames pelo faleci-
mento de sua querida irmã GIGI.

. I
Convidam a todos para assistirem a ssnt a missa que, por

Is.ua alma mandam rezar sexta-feira (dia 19) às 7 horas na

t.;atedral 'Met.f?POJi.tana. Por êste ato de nossa, santa religião licam agr e decidas. 2 v .. 1

O PRECEITO DO DIA I

Clinica Geral de Adulto.
Doenças das crianças

Laborat6rio de Análise.
clínicas,

Consultório: rua Felipe Sch
midt, 21 [altos da Casa Pa
raisoJ, das 10 30 á. 12 e da.

15 à. 18 hs.
Residência; rua Visco de Ouro

Preto, 64,
Fone; 769 [manual I

-

E' preciso que se pense. com

cuidado na saúde do espírito, isto
é, na formação ou ne conservação
de uma pereonalidàde sadia. Nisso
tem grande influência o ambiente
de case, pejos exemplos que são

"

dados a cada momento.

Eduqu� os seus filhos e� meio
I Dispensado das funcões dede alegria e bom humo!', eVItando 1

na presença deles, recriminações chefe do E. M do nordeste
asp�:ez?s e :nanifestações. d!, i:n Rio, 15 (A. N.) - O minis
�aclenclal, tristezas ou víolêncíc.

tro da Marinha assinou UU1::>NES.
t di d t 1a o ispensan o o con ra-a -

_.
•• w � __

mirante Flávio Figueiredo de
Medeiros das funções de chefe
do Estado Maior

-

do comando
Inaval do nordeste.

I

M'
·

oveis

Compra e venda seu imo
velo mas faça-o com van

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

Comprar, vender ou alugar
,

80 no,

II

a SERVIDORA 6

I a maior organização no

gênero nesta capital]
Rua João Pinto, 4,

Fone 775. Um milhão de
livros escolares

j:

:1
�.�=

"\J"'ompra-se Um bangalô
novo e não

muito longe- do centro. Tr a tar
na Inataladora de Ftortanópolâs ,

a lua 'I'rajano 11. 5 v.-l
Atenção I

_._--

I�'$ chilenos não
(1; ';)nvencerem

MACHADO & DA.

Ranulpho J. de Souza So'
brinho e Emilia Bolsoni de

Souza

�
"

melhores fábricas. A Coso "'A CAPITAL" chama o at(llnçSo dos
vil'l:l.ta Qntgl.!l de ebtuotem suas comprQS, MATRIZ em

s�\_NGT J I1JNo I_
Contém oito elementos tônicos

Fósforo, Cálcio, Vanadaio e'
Araeniato de

Sódio, etc.

Os Pálidos. Depauperados,
Esgurxdos. Anêmicos,

Magros, Mães Que Criam,
CrlL\nçfiS Rl1quitieas rec e

beráo a tonificação geral
do orgamsmo com o

I

I
i

t
!

Vença a intensidade do calor, ..

sem quebrar a linha da elegância! ':1:.'):,;,
É grave erro Você admitir que o calor ex" �!'

cessivo possa justificá-lo por cruzar ao ruas dili
(idade em desalinho, descuidadamente trajado,

Você esquece que o verão não é inimigo
do deeôro ou da elegância.

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

cutando, com notavet perfeição, ternos leves,
cômodos, distintos.

I
I I

' __�____________
I

i

________...._ .. _�.,.."'.__ - ....__.r_�._ ... _"'... __. __ ... �_ .. _.� ..

r
I
I
,

rARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

I•• Ca_lelheil'o Mafra, .. e 5 - FONE 1.&41
Eatrel. 8 domic:íIi.

I '''''__llIIu_a_U__'' !IiIIIIlIlllilU''.''IIIRM.JI!,!IlI,I!J!II!III•. '''U'';1I1.!IIlI!II!IIIIIII.I!.I!lI!1JI!I'••!III!fJ"UI!I!.�.II11I!lIl••••IIJd!II,IIfiII."Ii"IU.U""" JLt Il.Jiftit 'II' q 111 Ih! lia ••21I•••'''.IIII1I1!1 tllllUSOJi I j ti'
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�w������y�� IEm defesa
I

DR. MARIO WENDHAUSEN, I �·tio, (.Pe�o c()lTeio) -.A sra. vísório, foi in:ternado,. pelo
(Dtplomado pela Faculdade Nac. de MealcJna da UnlY'ersldade do Brastl) �hC'e R.lbell·o p�'a(10; dl'1',et?ra lneS�11?, n� InSltlitl�rtO �SlCO-Px::-

ta-Interno Ou oerY'lço de CUnica Médica do Professor Osvaldo OUveL.... médico do I co Inst ítuto PSH:o-1 edagógtco, dagógico, a rua Cândido Bení-

Departamento de saude à rua Cândido Ben lr.io, .151, eillicio li. H;l, em Jacarepaguá, co-
�LlNIC_� .Dll!:DICA - .IIIo168tl88 Intenso de adultos e Cr1an�. CONSUl,TORtO I Jacarepaguá, comunicou a po- mo i.ndigente. Indo visitá-lo,

• K)i;tltIlItNUA: Koa Felipe Schmldt n, 38 - TeJ. 1112. CONSULT"S - Da.. 111 8 .. Hl. Iícia do ')('0 d i t íto O Ia.to se 1 t b leci ri:

-------------------------------1'
�), IA r ,. t'· . ,- na.que e es a e eClmen o, en-

DR A R A U J O guinte :
.

control-o em estado deplorá-
• O S1'. Rubens Belfort Duarte, vel, apresentando equimoses

.tl�sjstente do Prof, Sanson, do mo de .tanetro funcionário da Couiparihta Si- que, segundo 111e contou, toramESPECIALISTA
Doenças e operações �'os OLHOS, OUVIJ)OS, :\'ARIZ e GARGA:\'TA derúrg íca Nacional. é casado produzidas por constantes sur-

{ Cirurgia moderna da GUEU\. DE r.ono, do LÁBIO LEPomso (lábio e céu com a sra, Maria Pimentel ras que recebia bem como os
da bôca fendidos de nascença) achando-se em processo dr> des- LellS colegas, Por esse motivo,

EsOfagoscopiu, traquêoscooís. br-oncoscopia para ret írada de corpos estranhos, PlC· "

COl\SUI,TAS: das 10 iís t:.l e dns 15 às 18 horas qiut« com a esposa, Internou trouxe-o em minha companhia
:nua Vítor lHeil'eles, :.l4 - FOlie: 1.4,17 i.aquelo estabelecimento o In2- para tratarneuto de saúde. Ao

nor Carlos Duarte, de 11 anos, mesmo tempo, aproveito a

filho do casal. não tendo a oportunidade para pedir -pro
Mf'rvlçol! de Clínica Infantil da Assistência Municipal � H "".,ltlil mãe' permissão para visitar o vrdên cias às autoridades C0111-

de Caridade fil hu. DOlla Ma.ria, entretanto, pete n tos sobre os deploráveis
CUNICA M2D1CA DE CRIANÇAS f ADULTOS ',roi vê-lo pelo Natal, consegtrín- fatos que ocorrem no Instituto

(;o:-.st'I/I'ÓlUO: Rna Nuu('.8 Machado. í (l!JtllHclo S. Fl'ancls,·o), ronf' l.t·U,

I
do levá-lo dali sem (IUi" fosse Psico-Pedagóg ico, onde meno-Consulta" das 2 às 6 hor c.s . ,

BESlOENCIA: Hua Marecnu: Guilherme, 5. Fune 71:1:\ notada a sua saída C0111 o 111'e- res sofrem vexa.111e.s de toda eg-
--------- nino, r1eHI]>arecendo com ele. pécie, tomam surras tremen-

DR. BIASE FARACO Di\111gal10. ,r'�se a('ol�tp�i�ne�;-I elas. elo ,qll� é �Tiste prova. o

to ll�lo "Dl.a1'1.O de l'\otwlas. 'I meu proprro fIlho. Quero am

;10 dia seguinte a sra. Mana da acentuar que, por ocasiao

Pimentel foi a redação do dito do desquite, a justiça determí
jorn al, dec1::l1'anclo: _.- "Es,ton nou que a oriamça ficasse em

desqui,tacla há seis anos do sr. meu poder, estando com o pai
Rubens Belfort Duarte que foi e penas em caráter provisório.
crmrleuado como cônjuge cul-: Dest'arta, não se trata de rapto
pado, alem de ter ficado obrí- e sim de uma defesa natural,
-sado a me dar uma pensão, o humana e justa em pról de uma

111e nunca o fez. Relatívamen- pobre criança maltratada - o

e ao menor de que trata, a re- meu próprio filho, que hoje
[erida notícia, tendo este fica- mesmo deverá ser submetido a
.lo com o pai, em caráter pro- exame de corpo de delito.

UR. ARMANDO vALÉRIO DE ASSIS

do

Médico - chefe do Serviço de Sifilie do cemro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS OE
AMBOS OS SEXOS - RAIOS INFHA-VEHl\IELHOS E ULTHA-VIOLETAS

CONSULTAS: das 3 às 6 h, -- R. Felipe Schmidt, 46
R}�.: R. Joínvile, 47 - FONE 1648

DR. SAVAS LACERDA
CH'lica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta.
Uiploma de habílitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmiut. 8. Das H às 18 horas. Fone 1259
RESIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Migu!!l Couto"
IBIRAMA (HAMONIA) - Santa Catarina

filho ' maltratado Sua Pele fá·la
Parecer Mais
Velha do que é?

VENDEM-SE
DR. SETTE GUSMÃO 1_..-·

...._-_·····...-·...··.........····_··............··-_·........·""""·.......·..··__- ......__..-..""

COMPANlDA �AUANÇA DA BAlA"
Fundada em 1870 - Séde: B A I A
lNCENlllOS E TRANSPORTES

CHEFE DOS SERVIÇOS DE TISIOLorHA DO CEXTRO DE SAúDE E DO
HOSPI'l'AL "Nil�H:8U RA;vnOS". ...

Curso dp aperfei<:oamento no Hospital São Luiz Gonzaga, de S1\o Pa�ilo -:- Ex-esta

giál'lo do Instituto "Clemente Ferreira", de São Paulo - Ex-médtco interno de
Sanatório de Santos, em Campos no Jordão,

(;"'Nl('A G1mAL - Dli\GNôSTICO PF,ECOCJi] h 1'RA'LUmXl'O ES)'EClALIZ.-\flO
DAS DOENÇAS DO .-\PilRf;LHO HESI'JRATúRIO.

OPERACÃO DE JACOBOEUS
CONSULTAS: Dlàriamerite, das 3 às 6 horas, CONSU,"TólUO: Rua Vitor Me lrnles, 18

RESIDl1:NCIA: Rua Esteves .Iúmor, 135 - 1'�1. 742.

CASAS: na rua Uruguái. di'l1ersos
pequenas, com renda mensal de
420,00, por 37.000,00 cruzeiros.
Na rua Felipe Schmidt, por Cr$

120.000.00.
No Estreito, por Cr$ J5000.00.
Em Coqueiros. por Cr$ 12.000,00.
Na rua Presidente Coutinho Cr$

45.000,00.
No Balneario o-s 60.000,00.
Tratar com A. L. Alves, na rua

Deodoro 35.DR. MADEIRA NEVES

DR. ROLDÃO CONSONI

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO I
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

'ormado pela UnlTersldad. d. CHonebr.

Com prltlca nOI hosp}t8I. euro�
CIfilf.cIl m6d1.ca em gera!, pediatria. doen· I
lU do ltlItema ne1'TOIlO, apaN!lho genlt.o-

urllnArlo do oom.em e da mulher j....te. T6cnlco: DR. PAULO TAVARJtlil

..i,
Curto de Rad!ologlS Cllnlca com o dr.

,lU.noel de Abreu Campanarl0 (SIlo Pau·

"'). ESpf!'ClaUzado em Higiene e 8&11d.

Pílbllca, pela UnJY'erlldade do Rio c1e J•.

11..11'0. - Gab';· ..,t,e de Ralo X - Electro

car<ltoç"fla cUn1c. - Met&bollfinc ba

_I _ Sondagem Duodenal - Gabinete

d.. t'18loterapla - Laboratório d& micro.

�'(lflI8 e anéllM cllnlcll. - Rua FlT'Ilsndo

M.a"hado " F()D� 1 1 �tI. - J'loM.uu_;',JOlla

DR. REMIGIO
.

Cl..tNICA M:lJDICA
.IIlol�.�lae Internal, de Senhorae • CrI·

ança. "m CHoraI. CONBULTORlO: Rua

l'el1J)1t Scbmldt - Edlflclo .A.mgja Net<l

"o11e 11592, 9 lU 12 • 14 la 17 horu. RI:-

.ro:eNCU.: J Largo Benjamin
Constante. 3

Dr. Newton d'Avila
!pperações -- Vias Urinarias -- Doen

�. dOIl inte.tinos, rllto e onu.

-- Hemorroidall. Tratamento da
colite amehiana.

Fi.ioterapia -- Infra-vermelho,
Co"'.ult: Vitor Meí!'eles, 28.

Atende diariamente à. 11.30 h. a.

à tarde, das 16 h•. em diante
R••id: Vidal Ramo., 66.

Fone 1067.

DR. ANTÔNIO MONIZ
DE ARAGAO

Ctnrp _ OrtopefUa. ClJalea _ OIrarifIa

'0 toras. PartGe e 4�OM 'e _hor...

CONSULTÓRIO: R. João Pinto '1 Diá·
l.'lIUnente dJ' 11 .. 17 horu. RESlD�·

cn..,; Ã1xmrlAte Al't'lm, n· for:I. 71).

)

Dr. LAURO BAURA
Especlal1l!ta em Doença8 de Senho

,'as - Vlas Urúnárlas.
Curso de especlalizaç8.o de Glneco

'ogta (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa

culdade de Medicina de São Paulo.

Tratamllnto especializado, médico e

.:1rúrgico. I).as afecçóes do aparêlho
genlt.al feminino (Utero, ovArlos.

trompas, etc.) .

Cura radical daI! Jn!lamaç(}ea doa

anexos (OvArlos, trompas), sem ope·

ração), Trawmento de tod� 08 dis

tÜ1'b!os da melUltruaçAo e da flIIternt

dade.

Máquinas
Vendem·se urgente um bene

ficiador de arroz para 10 a 15
sacos diários, uma instalação
completa para fabricação de
óleo, e outras máquinas para
fins industriais. Informações
nesta redação, V. -13

Aprenda neste interessante ar

tigo do novo número de Sele

ções como deverá fazer para
evitar rugas, eliminar verrugas
e conseguir uma pele mais
sadia e atraente. E, mais:

Homicídio na praia - Um ho
mem de negócios, em férias,
é assassinado durante um ba
nho de mar. História verídica
dum notável detetive, que des
cobriu espantoso vestígio e en

controu inesperada solução pa
ra o mistério. Pág. 58.

Vontade de viver! - Um des
tróier japonês destruiu-lhes o

navio em pleno Pacífico. e êles
nadaram de ilha em ilha até
serem salvos. História fantás
tica mas verdadeira, que de
monstra mais uma vez a tenaz
vontade de viver, inata em to
dos os homens. Pág. 71.

Não deixe de ler êstes e

outros 22 notáveis artigos no

número de

SELEÇÕES de DEZEMBRO
Condensado para poupm' tempo!

--.........__ ----"""-""" ==...:==-_

Rf.pr.s<rúante Geral no Brasil:
FERNANDO CHINAGLIA

Rua do Rosário, 55-A - 2.0 andar - Ri�

'Pratamento modl'!rno da bJenorJ'a

lC1a "iCuda e crônIca. em amoos 08

sexos, por proces308 modernos sob

'·ont.rÔle endoscóplco - Uretro"copla
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - D [ATERMIA
-- INFRA-VERMELHO
CONSULTAS: - Das 10.30 às I�

noras e ds€ 2 As O.

ConsulUl1'lo - Rua Tlra<1('!tltea H

Il'one: 1.6fl,�
Residência

(Sobrado).

PreC�Jsa S" alugar uma
-

U casa nesta ca·

pital, que tenha
quartos.
Informações

cilio Luz, n 2,

2 ou mais

Clfra8 do balanço de 1943:
Capltai e reservas ., ••••• 0'0 ••••••••• '.0 0.0 •••••••

Responsa,bil1dades _ . , .. , , , , .• , .

Receita , ...•... , •.... ,
.

Ativo
..

Sinistros pagos nos últimos 10 ano�·::.:::::::::::::
Responsahilidades , "., " , .

c-s
Cr$
crs
Cr$
crs
Cr$

74.617.035,30
5.978.401.75õ,D 7

84.616.21(3,90
129.920.006,9'.)
8G.629.8!l8.90

76.736.401.306,�o

DlRE'I'(,tlES: - Dr. Pamrtto d·Ult.r3 J'reJre d. CarTa.lho, Dr. J'rl.nc!ScQ
d.. Sê e AnISio MII.!lI!Ol'TI..

AgêncIAs e lulHlgeDC1ae em todo o terrttórlo nactonal. _ SUoura1 no

Ul"..Igulll Rea-uladora de anr1.U nas prtnclpalS cidade. da Amé1.ca. lluroJ;lll
• A.trlca.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C A 1\1 P O S L O B O & C I A. - Rua Felipe Scbml<1t. 11.. I'
ClÚXa Postal d. 18 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANCA·
SUB·AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME.

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

APAHELHA�mXTO CO�IPLETO E l\lOlH"RNtSsnro PAR.'\. T.HATAlIlEX1.'O
l\lflDICO, CIR1JRGlCO ]O, G1NE()OJ,óGlCO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópicos.
L.dJOl'uIÓt'io:-o; p.H'a O� eXHIHC� d(� elu(·icJaç.áo de diagnósticos.

Médico - Cirvrião - Parteiro
IA 10 S X

Moderna e possante instalação
de 200 MA.

OiagnólItico precoce fia tuberculose'
�ulmonar, úlceras gá3tricai!l e duo
denais, câncer do estômago, afe
ç,ões das vias biliares, rins, etc.

\pliclI o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamt:ntoll moder-

nos e eficazes desta moléstia I Romance, Poesia, Religião, Aviação,
Completo gabinet.: de Eletricidade, Mate!llática, Física, Química, Geo·
médica: Oudas curtas e ultra-cur· logia, Mineralogia, Engenharia ci

'as. Raio!! Infra-Vermelhos e Raie-s vil, militar e naval, Carpintaria,
Oltra Violeta. Infrazon-Terapia Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Consriltório: Rua Deodoro, S Eletricidade; Rádio, Máquina,; Ma-

esquina Felipe Schmidt toreI, Hidráulica, Alvenaria, Agri'
O.. , à. 12 hrs., � da. 14 b 17 br. r.ultura, Veterinária. Contobilidade

rel"OOlfl 1 ••7. Oicion(:{rio., etc, eto·

ORo AU�LlO ROTOLO

Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS
çurso .... Averft!tcoamento e Longa PrAtica no RIo d·� Janeiro

t)HI'IMlJlJI'AH - PelJl manhA: dlarlameJll� d ... lO,30à.12 h., à tarde excepto aei
"bad,,",. !lu 1'.lIO l. 18 bora. - CONSUl,TORIO: ItDa JoAo PlDto .. 7. ODt,r.do -

lI'oDe: 1.4111 - .Re8ldêncJa: 8_ PretJf4fJJlte eo.tI..ho. ,I.

CIRURGIA GERAl, - ALTA CIRURGIA· MorAi:8TIAS DE SENHOR,·HI - PAP.TOI'!

Formado pela Faculdade de Medicin!'l ,da.Unlyersidade de s�o. PaL\Jo, ondp foi

A,"sLstente por vários anos do Ser�iço C�urglco ao Prof. Allplo Corre}a �eto. ,

t:lruTltia do estômago e vias bUlares, intestinos delgado e grosso" dr6lde. nns.

próstata, bex�a, útero, ovários e trompas; Varicocele, hldroc;;le, van�es e hérma
CONSUL'lAS:

du 2 às 15 horas, à Rua Fe!i.pe Sch.mJdt, 21 (altos da Casa Paraiso). Tel. 1-598,

RESIDt:NCIA: Rua Esteves JúnIor. 179; Tel. M764
AUSENTE

!
-_ · ·_ _.,. ·w.- "" .,.·w.- _ ..,.-w -"" - _..,..."'_·..4· ".._ _..,. " ".•..,.-w

-

_'<..".' _N

Vendem-se �o�:s��, �i� Regul�da a venda de Penicilina
tas no Estreito à rua Se .

RIO, 1,) (A. N.) - O Coordenador da Mobilizaçã'O Econô
cundino Peixoto 'ns. 64 e 68 I mwa, afim de evitar as especulações que se eSitão fazelnkio em

Ver e tratar com Lalá� 10rno dia peniciUna, baixou uma 'PO-rtrulü1a regul>ando a venda
no mesmo endereço. 5 v.5

cio p,rod�lIt:o.
ASSIm. mlJS vendas feitas peLos impOl,t'adol'es, queJ' direta-

Vendflm Sp.
um iôgo de men,te ao público, quer aos revendedores, o preço da referida

. lJ u-, v estantes (três) esp_:cialidade. será constituido pelo l1espeetivo eUlSto de impor
e UDa mobilia de couro (sofá taçao, aeresclda doe um luCl'o permissível até 35 '/c. Nilis vendas
e duas poltronas). I pelos l1evendedores ao públko, ° preço da penicilina resultará
Ver e tratar à Aven'ida Her- do eusito de aqui1sição, da meí.'lma aos ilmpo1'tadores, acrescido

cílio Luz, 127. 3 v . -4 de uma margem de lucl'o Ipenuissivel aJté 20jC
, Ind1epe:n;clente disto em todos os casos, a venda ao público,

Prec."sa-se de uma tanto re:ita pelos imporrtJadores ('omo pelos Tevend'edores, é
empre· I obrigat�l'ia a eti�ue.tagem do preço em todos os exemplal'elS

gada que durma no aluguel. que estao no v,areJo a cada consumidor, de uma nota de venda.
Paga se Cr$ 120,00 cruzeiros
Rua Frei Canéca 144. En·

frente ao lati Clube. 3v�2

•••••••••••••••••••••••••••u••••••••••••••••••••••••

i .

CASA DE SAúDE I� MATERNIDADE

i '"SÃO SEBASTIÃO"

I
Sob a dLreç50 clínlca do

DR. DJAL1UA MOELLltIANN

COl1S(,)'uçáo moderna e cQl1fortável. situada em aprazível chácara com
esplêndida vista pura o mar.

Excelente local para CUl'a de repouso. Água fria e quente

Apal1tamel1itos de luxo com banheiro Cr$ 50,00 diário'
Apartanlentos de la clasS'e Cr$ 30,0'0 "

Quartos de 2a classe Cr$ 20,00 "

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

SEC(�AO DE MA.TERNIDADE >

Partos com permanência de 10 dias em Apartamento de
1a classe, inclusive sala de operações, com parteira da

Casa de Saúde Cr$ 400,00.
.

o llOENTE PôDE TER l\H;DlCO PARTICUI,AR

}'LORIANóPOL I S
Largo São Sebastião --o-� Telew,ne: 1.153

"
....................................................

nà Avenida Her
('Om o snr. Jan.

a v. alt, 2

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
•

Idir.lmal par
tugu�,. espa
nhol, franc�.,
ingl�s, eto.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ULTIMA HORA ESPORTIVA4té o aniquilamento total Mar.cada vara
LONDRES, 16 (U. P.) - O primelro ministro Churchtll

OM�}i�O I! .

reiterou, hoje, peranrte a Câmara dos Comuns, sob vibrantes \marcada 'p . (�. t·) .. tFOl
aclamações, a decisão das nações aliadas que é a de continuar próxima rea1a._ dO corr:l1 e a

�i. guerra até o total amtqudlamento das nações do "Eixo". panholas, ��I��Pi�l cO�:�i��=
na. Ao. prestar a informação
o líder republicano espanhol
sr. Martinez Banias, disse: Es
sa sessão decidirá definitiva-

lmente da organização política
que tem em vistas os republí-

. " � 'canos espanhois". "�ST,\ lUfTl'rO REill D(PR]�SSJ()�"\IW

Florianópolis 11 de Janeiro de 1945 ".:-----.,-------- Santiago do Chile, 16 (U. P.) - O presidente da clelegacão
ExpOSiCão de pintura brasüeíra, capitão João Lira Filho, em declaração à Uin:ited

.

f.
bresilelra em Londres Press, manifestou estan' muito bem impressionado com a recep-

generais na O enslva russa ção dada à representação fUJtebOllÍstica brasileira e atirrnou que

. . pO�j�.ã��,r�f� ;ini,�;'a�'\;�Ll�i�.�; Jl��: seus rapazes procurarão (;or�e�?�nder à carinhosa acolhida.

�oram pulverizados pelo marechal Zukov oito baluartes d erma real) izada sob os auspicies
alemãs e ocupadas mais de 1.300 povoações Hla arrancada íní- do Consejho Britânico em Bur- O CAP. ],rn,A })RES'l'A JfECI1AHA.('õES
cial da ofensiva russa. Tomaram parte nestas operações 45 Iinrgton House, .sécle d a Iiovaí Aca- Santiago do Chile, 16 (U. P.) - Em sua entn-evista à. Uni-

. ., .

l'
. . demv, r-onstituiu um zrande su- ted P O I' 1 I

.

generaIS soviétícos, 24 de es ele ínrantaria. Para assinalar esta cesso. A c,or'I'1110'nía /'1' .

O.

'

..
_

,Q ress oap. ..Ira nec arou o segutnte: "A viag-em foi bôa,
't" d

.
c - e rua uguru- mas t' 1 A dinova vi. ona : Ias armas, o marechal Stalin determinou que çâo, como sr sabe. revestiu-se de l

. sem imos a gum cansaço. cre utamos que logo estaremos

fossem disparadas em Moscou. na noite de hoje vinte salvas de excepcional solenidade, tendo lo- aclimatados e estaremos em condições ele competir em excelen

:':24 canhões. A referida ordem do dia de Stalm, permite presu- i dos os visilalll�s ocasiúo de 110- tes condições físicas. Ainda desconhecemos as performances
'nir que as forcas russas que atmgíram os suburbios de Ra_11J?,�?�gearlr c()rdJa]J�Ie,nte a gr�l.ero-. I fios quadros que acuarasn na primeira jornada do torneio ])01'-
" _ .

-

" . .'
-SIualle €'lllonslraC,H pelos ar-í istas ,t

-

d ..• . ,.'
uom, sao precisamente as desse exército, embora a emissora "brasidei ros ao d cd icarem n produto I

tarrto nao I�O �lllOS. opinar sobre quais os pl'OVaVE'lS vencedo-

de Berlim tenha afirmado que estão sob comando de Rokos- das vendas a� Fllnd� rle B�ncfi-I res. Amamliã, a norte, teI�emo.s um tremo, pois desejamos ('0-

sovskí, que de tato vinha comandando 'o primeiro exército da ccncia da. H,�I". Jrlenfico tributo nhecer o. campo anele serao disputados os enrontros ".

Rússia Branca. Cotejando as informações de origem alemã e ��lllt;��<;;�r\��)e�Jh�';II;i� �l�e o ,�r�$.i� !
'x' * 'x'

88 de Moscou, pode-se agora afirmar que realmente a. atual i11- de gucr;'� al i ad o.
I es OI ç

I·
COZZJ L\l,J A lJ�l'rED PRESS

vestida soviética já se apresenta como. a maior de quantas tem
I A cxposi ção al raiu 11111 gran de Sarutiago do Chile, 16 (U. P) - Oduvalrlo Cozzi corresuon-

sido. coordenadas até hoje, seja pela extensão dos setores de I nú.mcr o de visitantes ilustres a co- dente da "Folha Ca.rioca ", f'alaíndo à Unrted Press manifestou

batalha, pelos íncalculaveís recursos humamlos e ele material I �lIeç'I<l�' KpeJat HE/111�ha e ��:Ia �:u!qlle� I que
"o esquadrão titular brasiletro ê 'o melhor que até agoraza l e en .. n 1 e os compi ar ores .

f.
. .

�onc.
'entrados e ainda pe�o fc3Jt� de se

e.,nco..
ntrarern os. ];'ussos I

das �inte e cinco ou trinta télas se .conseguIU orrnar para, participar dos cel�ta!�ens ínternacío

as mesmas portas do Reich, So os russos sabem se sera pela venclJ(!as ac.ham-sc Sir �o('l Char- IlaIS e que, pOT oerto, tera exple,ndIda atJuaçao. .

Pl1ussia, pela Polônia cent,ral ou pela PolônÍia meridional que les: cx-rlllbaix�,dor do Hio de Ja- *, '" '"
.

1
.-.

. IneIro, ;\Ir. Phdlp Broadlllead, Lad\" () OrA})RO PROVP'EIa Jnrao a grande brecha no ru.mo de Berllm. Tomando a gran- i Bird, o Conselho Britânico � vã- . .' " t' .. ,

ele 'fortaleza ele Scholsseberg, .na PrUisisi'a orielnltal, Chernia-I rios lllembt·os da Embaixada em Swnitiago do Chile, 16 CU. P.) - Segundo Ocluvalc1o Cozzi,
kovski aumentou a vinte e doi,s kms. sua penetração naquela· Londres. .

O esqua;d,rão brasileiro que enfnenta!rá os c.olombianos sel'á o

]JI'io.vincia do Reich; ao sul ele Var,sóvi,a foi tão espetacular o I ,A,; ('xposi<;ào far� uma
..

"tou.r- si:)guinte: Jurandir - Domingos ,e Noriv,al -- Bígná, Rui e Jai':
.

. ..

I d h I Z k
.,

d'''' 'b'
nee, atraves do pars. \'lslÍando T' h Z" h I'T 1 Ad' J

3:vanço ,llllC1a 10 mar�c 'a
.

11 ov qUE( Ja Ise a mIl,e a po.SEiI I-IEdil1lhurgo e v{r,rias das mais im-
me -

. esoUlnn a, ""lZ�l1l o, ::L,e eno,
'

11111' e ;o.l'gÍnho. Cozzi

llda.de de um ataq.ue a capl<tal polonesa pel1a retaguarda; elPo,rtalntes cidades de provincia. também afirmou que "os nOSIS'ÜlS melhores el'ementos" são Ju

mais ao sul o marechal KOlllev investe para a Siléslia alemã Esta "tournée" está mareada pa- l'andt1' e Domingo.s.
(:'sta11'do. apenas a 72 kms. daquela J1egião. Um verdadeiro que� I Ta os fins de janeiro de J 945,

lira-cabeças, pois, para o. alto comain:do alemão, saber quats os CASA MISCELANEA distri. Adiado o jogo entre
ferro.lhos de sua fortaleza que devem ser reforçado.s, cOln!tra a buídora dos Rádios R. C. A, argentinos e bolivianos
l'l,ultip1ieidade do.s golpes soviéticos. Victor, Vávulas e Discos -- RUF Saintiago, 16 CG. P.) O

_ C Mafra, 9 segUl�do jogo do Campeonato

r J. COSTA MIELLMANN Calma n-a-f-.rente �2'Ü��1'::�áe���eq�!n��:ie���'a;�1
gentina e bo1ivi'aJl1la, A pl'inCi-!'J (Engenheiro Civil) italiana pi'Ü estava ,marcado para ama.-

_. ��= tx,�õ
'� E °tÓ· Té· d E b· Roma, 16 (U. P.) - Tudo es-

l1h� o jogo el1tre aJl'genltj,llos ,e, RJmj·JiTiI'( IWIJ�I f(.lj serl rio cnlco e ogeu arla ta em calma na frente italiana. eo.loInbianos, mas a del'egaçM i _LIUJliJJI, fil!iJ!I;;j Projetos, Or�amentos, AdministraçSo, Construção As chuvas torrenciais e as tem-
colombiana pediu um adiamell-

i" I t d
to dey,ido ao POU(;O tempü que 0---1

----

Rua Esteves Junior, 168. - Fone 133 pes ades e neve paralizaram tivel'a .l)$,ra aclimatar-se. a to comando
" FLORIANÓPOLIS lpor completo a ação da arti-

'!.
ilharia e das fôrças motoriza- O Brasil será o alema-o adm.·te.������������������������ 'Idas, limitando as operações ..

I
'

I
B') -I VI-anna I Oe5(0.berla de la

simples duelos de artilharia. prmclpa rlva Londres, 16 (U. P.) O
H.ena.lO

!
sabiaS suécos S b

-

d 60
S.runtiago.. IG (D. P.) -7 F'a- alto comando al'emão admite

U veuf1ao e
la,ndo à lJnitied, o. diretor téc-I que o.S rusSiOS OClUpal'.am tam-

. AO. PÚ�LICO .

Três sábios. s�,écos, que
. ,j�I.

.

\I
• l;iC� ,

. da. delegação �wl�gll'ai�; i b�m a importante cidade" de
.::\:.1 hora :da partIda cumpro o

I
fizeram, �nteno.Imelllte, ex�eI� mil cruzeiros r"asZ%l, dIsse que o Blasll seI a Plllkallen, 11a Prussia OrJent,al

,('ver desta despec\ida ao público sas pesqmsas coro.adas de eXl-' l o prilncipal riyal dos r,ioplatel1-
.

.

:i' Florianópolis,. rei.tcE'undo ,todoS to, na luta contra a paralisia i Rio, 16 (A. N.) -- O pl'€si- ses. lOS sofredores:)� prolt"slos de gl'utldao e Sllnpa- inf;a;lltil, .i,nformam que aehia- dente da República concedeu à li.
(lU J:l l1lal1lsfestaclos pessoalmen1e . b t,' .' lb

. I'· .

-

D
(lo proc(\nio do "Teal!'n Alva,ro de Iam uma su s anCla a Ulnmo-1Llga de Defesa NacIOnal a Estabil"z d t f d ra. L. GALHARDO-Ex-
C:ll'\,alho". sa parecida ,com um virus nos subvencão anual de sessenta v

I a or e rans orma or I médica do Centro Espírita
:\eslas jornadas finais ria l1lissã1) intestiinos e na gloand'llla linfa- 'mil crúzeiros d en_:ie.sde �m, de 1 kilo watt, na Luz, Caridade e Amor, co-

dr arte a que Jll(' impuz COIllO b"u t' d tI' 'dA t' 1----------,;-------------
1'a açao o STADO .

. ,

.

.

. ,

- . ,,- lca e ra 'os o qua" e:L enllCO tr•• _,_. .,� ,. •• OF.....•.....•• ...·.-.......·_·;O._....� munica a mudança do seu
�,;](,Jl'o, sl'gumdo um l(!leul de cul-, ". l' O

.

t' t
-

L b "d A J Ct.l!l'a, jLlstiça e beleza, pela halrnlO··
ao drus po L s cIelll IS, as sao,

a ora to
' .

I'· consultório para a �ua Bue-
nia, a paz, u entendimento cordial,;Professor The Svedberg da rIo e na lses lDICaS nos Aires, 220 - 1° andar
da fa.nlllia brasilei'ra, eOll<siderada 'Universidade de Uppsala o Farmacêutico CiERClHO SILVA Rio de Janeiro, onde passa �
t'sta !la plena extensão de, qn<llllÍos qual foi la;ul'e·aJruo com Prêmio oferecer os seus préstimos..trahalham e cooperam. pela grande- Nob ,I d, . Q

, .

1926 (Chefe do Servl·""O de Laborató' dA' tA ')
Z'l nacional, nestas etapas finais do

e e Ulmwa. ei�ll , ,
'" no a seIs enCla Escrev'a detalhadamente ,--

JIl('U caminho a simpaltia pública, a Professor Arllle Tlsebus tam- Exames de sangue, urina, fezes, escarro, puz e gualquer nome, idade, endereço e en·

('()'nsideração, o respeito cios meus bêm de Uppsala, e d,T, Sveln outro necessário para esclarecimento de diagnóstico. velope selado para ares·
('oncidadãos .repl'esent�m _o prhnio, G,ard, bacteriologista proemi� t
111<11111' da,� l11.mbas aS'I)l�aç�cs.. .

I nente. De acôrdo c m .s d _

Horário: até 8.30 hrs. e depois das 14 horas. I'PO�_C::_' .

� ,_..

f-

A hospJtahdade de FlorJauopo!IS,1 _ . o. a e

d'l sua gente, il�lS suas autorida:d.es, I claraço.es destes Cleint,lstas, em ���_ �,:r:�� _�::c_�c:��.� .(_:;OBRADO) Edifício S. Francisco Oeclarado Aspir nt

�:::n,��:���I11�I:���r�l�fh���. pO�'(I, f(:'i ,i �a���t�?�:mi��f:���V�u�S,����� A�·"
-�

DS·_O·-e::"-c·-I"-a-
a -.

-0--a::.;·o
....

.......,.,f··o-r-o
.....

-e
....

··c·
....· ......···-.-·...-·"8i -_-_

Por ter conclu :;0 oeN.P O.R.. qUE\
.
:\enhlllU� dUVIda rlcv� pall'al' So-. comum. Mas talvez ela c st'

. e funciona anexo ao 14' B. C, foi ,\
b,'e a pl�l1I.tLllc1e idos sentI11ll'?-tos (jEC I ',," ," , ()�. 1, I

....
dia 16 do Qorrente, declarado as'

11ll' d'Olllll1al1l nesta despcdldal. Á\i('_jtlll
a substanma mate1llla do ro ameo'os a Alemanh� pirante a oficial da reserva de 2

nlwm (le.plorável ll1al-en�endidl) <ll'. ve1'dadeiro Vil'l�S, 10aUs'aln,do,., .'"

U dosse, o dr. Carlos Loureiro da.
VI' sobrepUjar a força d('s�es 8l'I,lI:- doença quando é fa�or desco- .ill9toeolmo, (vna ael�e'a) - Alemanha, As ,notir,ias recell- Luz, advogado,
l,len tos

_

df' completa �ll'grJa ilSpl �'1-1 nhecido püssivelmellte O ltv' Conforme inforl.nes anteriores, I temen,te a pa.reddas na illllJren� -R-.-T-Z----------' slua!. Nao faço exceçoes de (juats- . _

' l .,a t aJt Hoje, 4" feira, a

ql,l'!' rspérie no abraço com ql1e mfec.çao, mudando o. seu c'arrt,-
orllou·se :pr lcameu,te

SUS-1 sa norte-amerioana, dizendo 19,30 horas
�!qlli llle despeço <lIa família SOei'lll' ter. Diz-se Ique esta descober ·,t pen.so todo o comércio entre a. .' GTace Macdonal e Dan DaiJey Ir.
l'll)l'iHnnpolit�na. E para ser com-I abre Ill'ovas e sensacionais po.,-

Suéeia e a Alemanha, como i q�e ta�lbem ce�S'ou a exporta- em: ENCRENCA SINCRONIZADA
�'lrlameJlte Justo 1:', h.um, devo. 83· sibili.dades IlJa,S pesquj'sas da consequência da decisão suêca I çao sueca de rolamentos para Uma comédia repleta de bôas mU·
lll'ntaT nesta ,hora ul1JllJa a ded1f'a-1 .,. .' de. pro.ibir a navegação estran-I a Ale.�lanha foram e�I1l��j'Li}a. - siças e garotas do outro mundo I
da, ]1oJ1estíssÍnw, ,fidalga eoopera- parallSIa 1ol1faIlJtIl.

á (las ha l)OllCO I)elo \. té As irma-s Andrews l'nterpretando�

geJ,]'Ia em
, gl.las ter.rritOl'iaiÍs I "-. _.

'
. . "'J 1111S .1'1(".

ção dó meu cmprezário Eurico '1'0-. .• _

09 mais modernos Swing ameri'
lentino de Sousa, a quem sou deve- CamIsas, Gravatas, PlJame� suecas 111\0 Balüco, aSSlm COUlO das Relaçoes Exteriores da canos! Musicas! Canções! Risos!
dor das maiores gentilezas no sen· Meiasdal melhores. pelos me- de suprimir as apólices de Ge-

1

Suécia, o qual ,declarou q'lG No Programa:
!�d() do bo�p, êxito da temporada.' oores preços s6 na CASA MIS gUl'Ü1S para o.S' navi.os suécos I

con.stava que já 'llào se 1'e,a11- Cine Jornal Brasileiro. Coop,
!odas as ,d!fJculdades fo�'am por CILANEA -RuoC Mafra 9 que efetuem eomérdo C'om a1zava esta expoI'ta,ça-o.

Impr6prio até 14 anal )� ....

('J(' removldas dai manelra ruais
"

. Preço unico Cr$ a,oo
eúrrli<lll possivel e até mesmo com

dl'dllollstTação de renuncia por sua

1':11'[('.
X<'io foi um emprezário. Foi um

dos mais eficientes colaboradores
(' amigos C0111 {�ue aqui conrtd para
me desobrigar hOlnrosameute dos
l'i)mpl'(}Jl1issos aSSU1l1 i dos.
POl- tudo. e a todos, minha lto

jl]('nagclll reyerente. sincera e wgra·
decida.
Florianópolis, 16 de janeiro clt)

l!H;'í.

-

('HE(a .\. l)ELJWAC,lO nlUSII,I�nL\
Santiago elo Chile, 16 (U. P.)- -- A delegação esportiva bra

sileira chegou, hoje pela manhã, a esta capital.
�1..:. l}\; *

HOS]>EHAJ)OS NO HO/l'EJ� SA vur
Srunrtiago do Chile, 16 (U. P.) - A delegação. brustleira está

hospedada 11'0 Hotel Savoy, onde haviam sido reservadas aco

modações.

45

Comprat n8 CASA MISCE
:t-ANEA é �,p�r eç()n�pü'*Ir"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


