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LONDRES, 17 (U. P.) -� URGENTE - A EMISSORA DE lUBLIN ANUNCIOU, EM LINGUA POLONESA,

FOI LIBERTADA POR UNIDADES DO EXÉRCITO POLONÊS-SOVIÉTICO".

I funcionáriosjogadores
São Salvador, 18 (A. N.)

O Secretário da Fazenda ex

pediu uma circular às reparti
ções que lhe são subordinadas,
recomendando a todos os dire
tores e chefes de secção que
notifiquem, pessoalmente, os

funcionários sob sua chefia

que lhes é proibido terminan
temente frequentar salas de

jogos, casinos ou estabeleci-
mentos similares. MOSCOU, 17 (U. P.) - Despachos da frente polonesa di-

LONDRES, 17 (U. P.) - A notícia sensacional elo dia é a zern que o marechal Zukov, do mesmo modo que Kouev, con-
Iibertacão ele Varsóvia. A nova foi dada pela emissôra de Lu- O mi�caco de

I
seguiu romper as linhas nazístas, graças a uma devastadora

bljn e �alptad'a pela BBC de Londres que por sua vez, a retrans- Mister Meyers barragem lançada por uma concentração de artilharia verda-

mi1Í1ll parra todo mundo. Segundo a BBC foi, precisamente às Chicago (via aérea) A deírameute fantástica. Os canhões estavam dispostos, prática-
12,30 horas de verão bi-ítânico. que a estação polonesa alertou :s1'a. F. C. Meyers, apresentou mente, lado a lado e sem jJ])jtervalo, numa média de mais de

seus ouvintes com as seguintes palavras: "Atenção! Atenção! pedido de divórcio, declarando cem peças em cada quilômetro de frente.

Varsóvía foi ocupada". J<J logo em seguida, acrescentou: "For-Ique o marido exigiu que um

Nova visito a' Alemonhomações do exército russo e do exército polonês ocuparam Var-'macaco e um cachorro, ambos
, .L ......

sóvia, ca.pítal da Repúhlica polonesa.". Essa notícia foi repeti- amestrados, comessem à mesa,

da por três vezes, seguidas do h iuo nacional polonês. [com o casal. A princípio, a se-
'i.' * ''.' inhora Meyers mantinha os

l\IOSCOU, 17 (D. P.) - Participou na tomada ele Varaóvía animais à distância, jogando
o Primeiro Exército polonês comandado polo geueral Popla- lhes pedras. Logo, poném, o ma
wskí. Até agora ignora-se se houve em Varsóvia séria resistên-. caco aprendeu a imitar-lhe o

c.a dos nazistas, que não trepidaram em esmagar 8'0]) seus tan-. gesto, devolvendo-lhe a? pe
ques os filhos da heróica capital, por ooastão do malfadado Ie- :dras arremes?a?a�. O tribunal

vante elo general polonês Bors. IC bem possível q ne à apl'oxi-; concedeu .o dlvorclo.

mação das tôrças l'�SSlO-I�O}onês a "heróica". gua�',nição

nazista,'p do iim I Rio, 18 (A. N.) - O capitão vas de couro e lã, capote-já-
tenha dado as de

VII,
a díogo, numa das ma.is brtlhantes fugas erlO I Nelson de Carvalho, que se en- queta, oito cobertores para ca-

relâmpago de toda esta guerra, .' contra no front integrando o da homem e meia dúzia de
*' '" " Paris, 18

. (l!' P.) - Dls.cur-I vitorioso Regim�nto Sampaio, "edredons-sacos". A gente se

LONDRES, 17 ('F. P.) - Inf'orrua a emissora de l3erlimlsando ao .mlclofone da ermsso- enviou à sua espôsa uma car- mete nele e fecha-o até encí
que os alemães evacuaram Y3JrSÓ�Ül de a.côl'�lo com os plam os. ra de �a.ns, o general De Gaul-l'ta expressiva. Nela há observa- ima. E mais um casaco de pêlo
Como de costume, o locutor von Hannner nao esclareceu qual 1e _declarou que a ofensiva .::l�= ções interessantes sôbre a vida Ide carneiro. Cigarros, doces,
foi o general russo que os t�a�o::. Im� nas

..

Ardenas estav� PI�� I�o nosso. so.ldado neste duro frutas, vitaminas e até galinh.a
, « '" Ima do fim, com a .denota S

mverno italiano e conta como duas vezes por semana. Depois
LONDRES, 17 (U. P.) -- Não são 1] 5 e sim 155 divis?es I

atacantes. Em seguida, u� des- estão êles bem protegídos con- \ temos gilete, pasta para den
russas que combatem os alemães na Prússia e na Polônia. E o Ipacho �a frente }'nu.�cloU s

a

Itra o frio, embora "só o fogo tes, escovas, sabonetes, sabão
que faz questão de salientar, preetattvamente, a emissora de I c.cupaçao pe�o pnmello. exer- da lareira vença o gelo". O para barba. Tudo isto aquí é
Berlim, sem dúvida para justificar o pânico de que e�tá possui- �ltO �a locallda�e de. Vlls!'l:l�, trecho principal da carta é o mato. Fiquei muito alegre ao

(la a Wher-macht. Na frente da Polônia, ainda segundo a emis- lmpOI�ante :e�tro IOd�:,mflo seguinte: "Pedes-me que te receber tua mensagem envia
sora nazista, está concentr'ada a maior parte dessas fôrças, na paI.te nordeste das sa ien es fale da guerra, dos riscos que da pelo "Globo Expedícíoná
que incluem ainda cêrca de 40 corpos de tanques. com uns du- das Aldenas.

_ II
se correm. Os americanos fa- rio", único jornal brasileiro

zen tos e cincoenta mil soldados especializados nessa arma. Cornr-r r n... CASA MISCE- zem repousar suas tropas a que aqui aparece regularrnen-
* �'I- iii

LANEA é saber economiaar, cada período de ação. E, como lte",
MOSCOU, 17 (U, P.) - Em nova ordem-do-dia, o mare- ---------- lestamos no V Exército, nem .. -----------------------,.

chal Stalin anunciou oU1,1'a ofensiva russa ao norte de Varsó- Major Juraci tudo é guerra. Claro que se JãbiierTõ·�daahurhvia, ou mais precisamente, na importante frente de Narev. Em I Magalhães correm riscos, mas estou forte

quatro dias de combates o Segundo Exército do marechal Rokos- São Paulo, 18 (A. N.) .- bastante para aceitá-los. As Silésia alemã
sovski forçou a poderosa líauhu defensiva do Narev, ocupando I Procedent.e do Rio de Janeiro, perdas nâo são gramles. Certo

Moscou, 18 (U. __ '01'
os seis ba.luartes1 Plll 5lue à1ndlesnplS, es�,avah a�oiada. Nless� fr€ln� I viajando pelo primeiro 110tur-'dia, de 200b Cal1h�:matçods m�is gente _ Em nova P��dem-do
te, que se esteu( e ate o su a rUSSla, aVIam os a emaes e-, no, chegou a esta capital () ou menos em aJus a os, n111- d'a 'h 1 St l' •

d
.

t f t'f'
-

f d t 1 d . �
,

f 'd to
1 o maIec a a 111 acaba de

"�an'ta o pgal: e�cas tOr'rt1 I0açoe:s,�pro lln.a�lel}l etes(t'aolDta as. ,major Jurac� MagalhaesB, �x- guem sam �n o ou.mt0dr ,

-

anunciar a libertação da cida-
E um dos maIS Impor am es, se nao o m[t,ls Impor run e se ores interventor federal na ahm, apenas um Jeep, COI a o .... d de C h t 27 l�,

IA
• ,1 1 d 1 d d' 1 ' 1

I ,

t" ""1 M' "d t
. e zec z ova a r.!TIS.

(1a Po aUla como se uepl'eenc e .a ore elll- 0- la (O mal'ecna que esta em ranslto para l' 0- as esses mCl en es e pengos ape d S'l:'" I
-

Stali:n, segundo a qual o marechal Rolwsso\Vski está comandan- :rianópolis. consolidam a fibra do homem.
nas e 1 eSla a ema.

do nessa fre·nte 52 generais de diferentes armas. O ayanço in1-1 . Fá-lo retemperar a coragem e I] I R
·

h<::iaI de Rokos,sovski foi de 40 kms. numa freulte de 100, tendo I Semana inglesa o ânimo da luta. Não te preo- �m peno elc
sielo libertadas, além daquellas seis cidades fortificadas, outras II "

, u
. cupes. tanto c�m agazalhos. Os París, 17 (via aérea) - As

500 povoações,
-

_

RIO, 18 (E).::-:: m!, CO�lS- amencan�s. dao-nos d� !udo tropas do 3° exército de Pat-
�, � *:'

.'. A' i�ao d� .COl'�1elClall�S :�ntregou contra � fno, embora so o.togo ton estão_ atacando as frontei-
LONDRES, 17 (C. P.) - O chefe do goveI'u.o polol1PS eXI-·ao mI�lstlo do !labalho u_m da lareIra vença a hmmdade ras alemas, no seu avanço ao

lado fez declaraçõe,s sôbl'e a libertação de Vmsóvia salientam- ?�emOllal end�l e9ado a� pre- do gêlo � da neve.: Temos qua- longo do Mosela, encontrando
do a ação dos exéJ�('itos soviéti.oOB, dizpnrlo que "ne:nhuma das sldente da �ep�b�l�a, p��ltean- tro camIsas de la cada um, 4 se sómente a 7 kms. de Trier,
capitais das nações unidas foi tão rnartirizada como Varsóvia. Ido a a�oac�o O�lClal da Se�a- ceroulas de lã, bonés de lã, lu- em pleno Reich.
Devemos a imediruta co,nquista da nossa capital ao jovem e vi- na Inglesa. E,sse memon�l.
goJ'OSO exército pollonÃs, acleml'ado f}l11 território soviético", qt�el cOJ.?-temt ceI cat d;, quatfl�.

'

mI assma uras. .amüem 01

Data de perene significação �,����!��O por muitos empl'e-

BELO HORIZON'J'E, 18 (A. N.) .-- A dat>l, de 20 de janeiro --- .

._-_

vai

fie,ar inscri,ta
como llma das mais impoI'ltantes e

Signifiea-I
Chegarãm a cidade

tivas na. históri>a do desenvolvimento idn.uslü'ia1 e da emancipa- ,an.a polonesa
ção ec'onômica do paí,s. É que naquele dia se,rá i'l1,augurada na Londres, 17 (0. P.) - A

vizi.nha cidade de Lagoa Santa, a fábrica de aviões, empreen-IDNB difunde a declaração dum

dimento arrojado e que abrirá novas perspectivas ao progresso, porta-voz alemão, segundo a

do Brasi1. O aconteC'imel1to não é gr"ato ,apenas a :VIinas Gerais, 1 qual os russos chegaram a

onde se materializou a grande inic;íativa; pÜ<l'ém. para todo o I Schen0tokau, a cidade santa

território da nossa pátria, dado o seu l'elêvo especial. Efetiva- I
dos poloneses, onde se guarda

mente a inaugUl'ação da fábrica significará o início da él'a das 'a imagem milagrosa da chama

C0l1sü:uções aeronáuticas brasneiras em larga escala, dando à1da Nossa Senhora Negra e sua

I:lviacão tanto milttar como civil e comertial, os elementos im-I quéda terá uma repercussão
�l'eséinctíveis para o (""Uim:vrÍ1uell1UO das enormes, tarefas lrl.lpostas!�oral c_?mparavel ,p�ópria da

fi. Ç1HH� uma. lllbertaçao de Varsovla.

o lIAIS ANTIGO JHÁRIO DE SANTA CATAIUNA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

I
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A liberta�ão de
Varsóvia

Florianópolis-· Quinta-feira, 18 de Janeiro de 1945 9298Ano XXX
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avançaram 140 . quilômetros
LONDRES, (Via aérea) - O alto comando norueguês

anuncín que tropas norueguesas desfecharam seu primeiro
grande ataque contra os alemães e avamçaram 140 kms. atra
vés da província de Fmnrnarck, captin-amdo uma das duas mais
importantes bases aéreas alemãs no norte da Noruega. O
avanço fez-se numa. ampla frente e aumentou a área libertada
de F'Inn.mark para 14.295 km2, isto é, cerca da metade da pro
vmcía.

Eden faz referências aos julgamentos
de Hitler e Mussolini

LONDRES, 17 (U. P.) - O sr. Arutony Eden fez, boje,
uma série de importantes declarações poljticas. Reteriu-se,
entre outras coisas, ao julgamento de Httler, Mussolm

í

e ou

uos «rtmtnosos de guerra para desrnerutir que haja dívergên
(las entre o gOVêl'110 britânico e a Comissão para os crimes de
?;uel'l'a. Aqueles crímínosos, cujos crimes mão se limitem a de
terminados pontos geográficos, serão punidos em conjunto pe
lus govêruos aliados, de acôrdo com a declaração publicada de
pois da conferência de Moscou.

Rôtas as linhas nazistas

LONDRES, 17 (U. P.) - O Q. G. das fôrças aéreas norte
americanas anunciou que, aproximadamente, 700 fortalezas
Líberators da 8a. fôrça aérea, com escolta de 350 caças, bom
bardearam Hamburgo, Paderborn e outros objetivos a noroés
te da Alemanha,

o moral do combatente brasileiro

Vítimas dos tUlllultos
lWM A, 17 (U. P.) -- roi oflc:ialmente anunciado que 19

civis e 15 soldados, além, de :3 oficiais, foram mortos em algu
!nas Jocalidad,es da província de Recusa, na Sicília, durante os
rce(,'lltes tUlllu1tÜ's que irromperam dia 4 do C01'l'ente. InfO'l.'
mau-se, também, oficialmelLt'e, que 63 civis e 24 soldados fica
ram feridos entre 4 e 13 do corren.te,

Fixados a data e o local
\VA SHINGTON, (Via aérea) - Roosevelt l.l1dicou, de ma

lleir'a clefi.nitiva, que já fol1am fixados o tempo e o lugar do en

cunt,!'o do "grande trio" e, que estava pronto para ir a1istal'
se com Churchil1 e Sta.lin. Até êsse encontro as questões leva;n
tadas pelo Congresso, da criação de um eon13e1ho pl'ovisóri{)
([as Naxões U11idas .. ter!,!:.o de ser adi,ada§\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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<1 Al emanha 210 esfôrço de guerra i não seja absolutamente nccessá
contra o Japào. Alem do mais, ha- na, mas sem se esquecer que o pc

Especial para (l Bureuu. verá a necessidade ele rcabsorver a-íodo de transi cão deve ficar ri
interestadual de Imprensa. a mão de obra retirada do esf'ôr ço gorosamente controlad o por um

I ( :'\DHFS i ,b '( . A de- bé,lic<_> no restabclcchncnto do co- plano, que evite que �e rcpitum
, ,

- ,><. _
.

, •

.' n�':1t1 J �. ,s,
,

rnercio de exportaçào, na recons- os erros conrctld os dl'pOJS da guerclar aç ocs :pl(:sta(�as pelo prrmen o
I trucão e construcao de habilita- ra passada. Além disso, C0l110 .iú

l:l:,nls:l'O ILI�ul'cllllJ �n: �6 de �o- ç.ões. e no l'eeql1Ílllallll'nto das ta- 'Iacenlamos, nâo se. trata,. de .início,� ��lll,b�? ,l,lll:lto eOJ�coIrcrall1 p.�r: bricas, em suma, para satisfazer as de um período ele truns icâo para a

:,S! "�� (,CCI ,I, qu�st�o, do. cO,n,1] ?l� mais urgentes necessidades civis. paz, mas sim para li execuçao de
",OI e ndlll�ntal "!O�I e as JD(�Llstr.tas L'rna parte limitada dos recursos uma guerra lllllll flul"o teairo· de
e (,l,a re(iJ,str'I�)UlçaO " �a mao ,de deve ser concentrada, corn priori- operacôcs que nào ,) europeu.
O!J,I/, dnranl€ ,o p,ello�o !l� �rar:= d.ade, 'p'cll'a :J Iabr ic acâo d e �nale- _O Livro Branco chamou a aten

,��,(,.':l �sl:�1a:lo e�tr,e 0, fl�11 d,�, ",ueI, na! bélico para a guerra do .bxtre-Içao vara os scgumt cs punto s :

�., ,I,I:,!.lI,;{ a
..Aj(:lli�n�'d e 1), f!I�l d� mo Oriente.

.

1) _ A lJ:l'essiclade d,� reiniciar

�,,:lt)lld,( :nlIa o .,�pa(l" .tIl]( t: O? De um modo geral, terminada a as expol'ta�'()['s, CO!1l () Ii m de pa
.lei! de estudo no, Livro Branco

I guerra com a Alemanha. os ho- gar as impor íaç
ó

cs ;
J'Pl'ClltellJe.ll,lc_ publicado 'pelo go- llll\ns dispensados do so rvir-o mi- i' 2) --, A necessidade de recqui-
"I',:no. da (,r,,"Bre1a'llha: ,. l ilar pelo fMo d(' posxuircui apli- par as industr-ias. af'i rn de adaptá-
r �:i]'Jl'��I,a,lld(� qu� sera, n,('s�ssal;�? dões especiais serão i rued iatamcu- ]a perf'eitauiente Ú TJl'Odllf;ão de
I ,: onn :'c d� muitas matei [<lS)�. ,- te encaminhud os para os respcc li- i apos-gue r ra.
lll .. S.. equipumentos industr-iais,

VO.5 locais de tr-abalho. Os ornprega=] 3) - A necess irlade de estabe-
ll_I'(,dll1,os agrJc�las, transportes, dos em servi cos civis mcl ispe nsa i]ecer um sistema d e prir.r i.Iade p a-

PIe;, L�,�lrd1J1l "o.o,seryol1 �am�eJ1] veis ao esfôl'ç:o cip guerra,
.

pode- ra a satisfacáo das necessidades

ql��. seru ,P?:s,sn ":J o r,el,�xaJl1ento i rão ser dispensados imedi atamen- lei v i s.
. . ,(�,( :.,,<;� (,o,l�r()le em .(,lete] .nllnad�� 'te, quando se tratar de homens «I e ] Assim. ein f:1ce do apos-gucrra. n

Id"OS e que ISS? ser la f e ito, l.�y I mais de 65 anos e de llIUlherl's: Gr á-Bretan hn Slll'gt' claramente de

q�)(' a� ClrCL1�staI1�l:ls (�,pel'lm:I,�- 'com encargo de f'am i lia. Os ho- 'ri:erminacla a organizar os recursos
sU,I, C dct melhor mancll:: poss�- I

meus entre 18 e 27 anos de .idad e nacionais vara a rcconstrucão. GE'
��'I:. QI:alql:�'r oU�l'a so.\UÇ�O IlllP,l,:- que puder cm ser dispensados das acordo com um nlauo próviamen
c.n Ia ern ti dnstU!lloS. \'I.ole�1tos, c, -

fúbricas de material bél ic o serão le tracado. D(} l11e,Il1O morí o que
]Jazes �(' al'�tlTetar, a l.I1üaçao e que cony()(.:ados para slIl)'stitllir os conseduiu a maior J)rorlucà'l [leI'

:()rlla,rJ,a�n, ln�.posslV�l a�segur��, (� mais .V�Jl10S dis'Jll'nsa,d()� do seryi- capità�n() esf?rço �le gllerrn'A a Grã
.t!,J� ()Vel�.u,1elllo. �os . :�ll,IS�J� naclaos Ç() nllblar, Dl; .lran;Je['Jdu's pa::a iBr�t�nha est� d(",�l�ltd� a, por em
n,us, di mane].] a. a . sat,lsfazer .

trabalho essenC'!al a l'l'Cünstrnça()· J)l'alJca () lllalS eij(']('llle sIstema de

�H:�(,ssJd�rle.s e (llstrÜJ��l-Jos CO��'I�� nacional.
.

.

Itmnsiçãü para a economia ele paz.
,jllntenl,(n�c nl1�l,l)el}odo )111l,� Dl'Ye-se obse]'''ar que todas as ICn,ntuc[o, ao mesmo tempo. o gn
te () qUel_1 u prü'�Ul.a n"o tel 1:1 �jn- ,indieacÔ'es pa'ra n exér�iio de ta-I "l\l'no está disposlo a llliticrar o�

(�,a, re!açao pconoml ea com as oj er-
I'das especializadas serão feitas, rigores �10, aluaI sistell!a ele "cont,:oL.S"

I' I I d ta,nto quanto possJyel, na base de ,],e, e sai1 'fazer, da melhor maneIra
()u,ros LOIS l�ontos ti )l)l'r, li os

-escolha \'oluni,rria. A ordenacão Ipossíl'el. o natura! deseje dos ope-
lJ:'las , d('c.I:!'�5oe.s( d� casa, f�r�al1sJ \ c,l1e permite, at'l1alilil0nte, o govêrn() 1

rário·s l' rmpn'garlos de livre eSt:()
\),' que se 1,.ler,elJl a fa�ta lIt casa" controlar o trabalho, eneaminhan- lha de tra,balho, é claro que s('nl

llrl)b,l(,ll�a cUJa solllf;ao eX,lge a

IdO os kabalhadores ao.� locais e Im'e subor,dilJad,� ús exigencias do

�,o>nl�IlUI�la(.le �Ie ,:lleclJ(�as O" :'l,�;)[,°l� {IS tarefas mais lIteis, seró Immti.� interêsse na.donal. Como sal�eJ�ta,'i,IS "ciotadas "UI �nle a ",l,el .•1,
.

da, 'mas lrtilbad<J apenas Quando o próprio Livro Hranco, "o eXlto
deI eS�'ass('z de arlIgos de consl1ll1_o, 'baja' Ilec-es.,idacle il11prrseindíl'el. da politiea prevista dependerú, em

lambem. combatIda COlll ';, '�(,Ioçao ;,\f� yerdarle, a'C[ilcla onlenacào, úllima a'niIJise, dn ('ompreensão e
de l1lE'dHlas de gran�e ,e 1:'I�IlCHL 'mesmo aO'ora em p!en'l esf(;rco, do avôio da comunidade jOl1lad8

�) problema ela red!SlnbUlf,'ao, <la l<1e Q'uerra� é �arallll'nte utilisacla' e em :5en conjunto", �um 'pais de
n:a�) d�' ohr8 110. pel:lOdo {1E'

tll.an-,' os casos de Slla

HPli.é'aeão..
São

(.li- ].11o.crático como P a

Grã-B.
retanha,

sl<;'an e dos IlJaI� �enos, par IC1l- Jllillt1tos se levarl1lJs enl conta quP nenhum sistema de contrôle pode-!'II'111"nt" })'lr3 a Gra-Bl'eta,nlla (lue , '. - , ,-

'.'.' .-
'

�:. ,
.

, ," 'llte
1,'1 '>;J 1ll11hoes de empregadus na 1'a ser posto l'lll Ylgor a nao ser

li'1 a, o.aç,,1O .

111a1S comil�let��lC da f;'rã-Bret,a�h'a" .

que s� baseie sistema ,cle contrôJeJIIOJJlJ IS'\,rl,l cm consequel1e1a .' I A polICIa precolllsada no LrvrlJ. pouera ser posto em YF'Or a nao

glll't'l'a" d�nd(' resulta que.�. reI; Br:loJ1CO' mostra a tendcncia. de oão i �pr quI' �e b'lscie l1lll11"'" necE'ssida
d apta(:ao as lleeessldade,s el \ JS I.' ,se manter qualquer ['('sI ricâo acar- de reconhecida pelo, UIlYO eOlllO
JllU(J. de obra �1daptacla, a� �eeessl- "rf't,lIla pela "llPITU a 11leilos que sendo de' inleresse nacional.
,ri ael es de guerra eons1! lUll'a l1lna ,'"

1<1 rd ti de gra nei e amplilud e, Além �iiíiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiíii"iiiiiiiiiiiiiiiii__-;;...;.
,disso, .a Grã-Brelanha era, antes
da guerra, a nação cujo comércio
era o mais intportan1e do ml1lndo,
illlportHodu mais que flllulqlóer ou

Iro pais c mantendo laços comer

cinis com () maior número de na

çi)('�, donde se decluz que a desor

gallisac:ão da Grã,Bretanha se re

Ifletiria, imediatamente, sôbre io
do () reslo do mundo,
Também nào se pode t'squecE'r

que a Grã-Bretanha necessita res

lallldeeer e ampliar as exportações
s;l('J'il'icallas elll consequências d"
g'lll'ITa, com o EJIl (Ie manter as

illljlol'la<:ô'rs e o nível de v!da
alw';s.•1. C[uena do nível ele vJda
da Grã-Bretanha arrastaria enl1si
O'f) a queda elo nível de vida em

�ll1il(Js outros países, _� crise mun

<tiaJ dr 11,.129 e primeiros ano,� do
<lec'('nio passado resultou da inca
pacidadl' ,das grandes na(:ôes in
rlt:striais em estabeleC'l'r UHI plano
pnra a tnl'nsiçào ela econ()mia dr .----- .- --- .. _. ..---------- -------

guerra para a económia de paz, Camisas, Gravatas, Piiames I PrfJfllgla O GOl"êrno •••
,depois ela eonflagraç:ão, mundial Meiasdas melhores, pelos me .. lAsses armadas, O. !!ler',
de 1914-1.8, O problema (la ,Grã-

nores preços só na CASA MIS 'Im "Q.futa. eol••I.ta". (L
B,rcla.nha é mais sério ho,jp do que
se apresenta"a em 1919, pois exis- CILANEA - RuoC, Mafra, 9 o. ".).

tlelll 'tra,])al:]1all(!o nas indústrias

(08tt-tUto dos .Advogados de 8t8. Catarlon3,1b'�lícas mais 2,250.000 ,operári os
dn l[lH' naquela ocasião c ISSO cons-

titue apenas um exemplo ;para EDITAL DE CONVOCAÇÃO
1l10sti'ar quanto a lllobilização nes- De ordem do Presidente, convido os advogados presentes:a guelTa foi mais rigorosa que na

uutra, à sessão preparatória de reorganização, efetuada a 23 de outll-
:\ Grã-Bretanha tem lllObiliznda, bro do ano p, findo, bem assim os advogados que já perten'

prrsClnlelllt'nle, drca ,de 70 po;' ciam ao Instituto, fundado em 1931 - que deverão exibir prova

I.·,·-------'-,_------'----------------.;I('('uto de sua população de 14 d
dessa qualidade - a comparecerem à sessão a ser realizada, no' F I O N I QUE L C R O M OM H110S til' i.dade, nas fôrCHS :ll'-

111,n,'I,'IS' ,'111 ('111 01·ltros se!,\'ic()s' ps- dia 19 do mês em curso, às 14 horas, na sala da BibliotécE' VJ:'NDO R d
-

h '
,,- � : e onelo e c ato, em correteis oúginais, p/fornos,

estu_"I
s(,ueiais :lo esfôr<:o de guú'rn, E do Tribunal de Apelação, que terá por objeto a discussão e fas. feno de engomar, etc, Garantimos o qualidade, Todos os
d ('I'('-se ohservar que o pe.J'Íod o aprovação do Estatuto. numeros, Novos preços. Para mais informações: A, CURUCI,
inl<'rll1ediúrio implica não na rles- .

d' 'd 5 Rua Marconi, 131 -" São Paulo'
IlInhilizaciío tolaL ma,s na adapta- Florianópolis. 9 e JaneIro e 194 ,

ç'üo do êsf('\rço de guerra contra MILTON LEITE DA COSTA. Secretário,

Redistribuição
de obra

e readaptação da
na Grã-Bretanha

-

D1aO

Crédito Mútuo Predial
Propríetários - J. Moreira & Cia,

A mais preferida, é inegável.
2 sorteios mensais 4 e 18

PRÊMIO M�IOR CR $ 6.250,00

Mui1as bonifjcações e médico gra'is
Tudo isto por apenas Cr$ 1.00

EIS O PROBLEMA. - "Foi no trahdo da Ver
salhes que o genÍo alemão aprendeu a fazer esta

guerra, ExcelencÍa. "Pois é isto o que me preo

cupa ... que os outros tenham aprenrjido.::t fazer
a paz,. (British News ServÍce)

- - ._---_._------------,--_ ..�._--

rnpym:',S'Hi _

TENHA JUIZO

MAT!SMO DA MESMA

ORIGEM? USE O PO-

PULAR PREPARADO

A SlFILI� A'l'A0A TVVO O ORGANiSMO
O Figado, O Btlço. O COl"liçào, O EstômfigO. ()fi
Pulmões, a Pele. Produz Dôres de Cabeça, DôreB
nOR Ossos, Reumatismo. l't'gueira, Queda do Ca-

belo, Anemia e Abôrtoe.
lnofensi vo ao org<tllismo. ,A gradavel

Icomo UIlI licôr
O ELIXIR 914 esta tiprltVH 10 [)I-'lo O N,S.P. como
liuxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo

da mesma origt'm
F.t\LAM CELEBfODADES MÉDICAS

�pbfe o pl"t'p"lfann ELIXIR A c(,mp()slçllo e � 8abor 8,
.9J4. d.:vo diza-Ihe�: 8eml'rl' gradlivel do ELIXIR .�114, re
que o tenbo emprt'gl1d'J. em c"weudam-no corno arma de
os ca!!os de indicação aprÍJ- fl:1ell ma.nejo para o público
prladl\ (8UIH8 _:m varlliB de ,no combate á 81fllls, qUl:llldR-
8UIl� mHn1f�staçoeJ:') os rei'ul- de· que frequentementfl a
tadot! lêm sido sliLÍI,!ator1o..,. ',rovelto no Ambulatorio Gil
pois são rapidos e durlivei!<, MateI nldade de Santa Maria,

Dr. Washington Ferreira Pires, , Dr. Silvestre PassQ.

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

I•• COluelheiro M.frll, 4 e 5 - FONE 1.'42
E.tre,a � dolllid1i.

�edas, Casellliras e Lãs

;.CA�SA $1••"...0;•.
/

a'OSAr
'

� ) (),
� ..' I

r
\ ' \.

. \l!!!
'

'\.
.

\. \ '\_.
'

.

"\ "\ '\ .. \

�-)RL i N ]-)(-)(_ __
. A,�._,

Rua Conselheiro Mafra, 36
Caixa Postal 51

S("'1 I L> 'P-- J�"I 'Llk _ _) c\ I '- r� _J

loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)
End. Teleg,: «Scarpelli» L ... Florianópolis

\

.... all! �4�, IJIIlII!I.•�,.A�a:..J!�$l!••_1.'JJI!Il.-''''IIIOI''''_''''.''''J!I',:_l'II.'U_:'!!'fl1!!!f.!!I!!II!!!J''''s._,L""4111111'1'l".'!I!!k.UIII!2_:!I!'C._.!II!2!!1.!11!1!1I11111''''ki!'!.t!llllAIII!&I!IIXIi!I''.''IIII.sa'''.I!'l!..JIIJ.•''',,,,,s:.al!l$"'Ii!IJZIlll411!.__A."'J"".;�,J""4ll"".}&#( a.) .a@it�. IttiQJ6i18st44 ti) ,.o .i(jLJ.:M.4l$ LU J �4i,t.ZAi4* tau I' •

-_.
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Lira T. Clube-Dia 20, sábado-Iudição da notável cantora Maria Kareska,
com a colaboração do consagrado maestro Ernani Braga, às 20,30 hs.
�-------------...;.._

_.�---

, 'o santo do dia

VIDA SOCIAL I A Cátedra ��.,s:o Pedro em

__________ ·1 "Tu és Pedro, e sôbre esta pe-

fdra edificarei a minha Igreja".
! espôso e filhos, o estimado Eo cu l- dissera. Jesús a S. Pedro; � um

tativo, dr. Augusto de Paula. I velho 1'lEao reza: «Onde esta Pe
. dro, aí está a Igreja.» Implícita-

(apitêc ( .. rios le Moura-o Rattonlmen�e. aceitaram.os pr�p.rios cd- A �rLLI]EH FA.1\TAS?JA. a ul o ria de Wilsun
u �

I versanos da 19reJa Catbhca Ro- William Irísh parte da apreciada
Da Capital Federal. retornou a mana a verdade destas duas sen -

T.l'lH'iucão de 'Vilson Velloso rela", da Livrar-ia
esta capital. o €xmo. sr capitão tenças. PC!' isto. certos "eruditos" Edi(';i'(; da Livru r ia do (;Ioho Pôrío Alegre.
�arlos de Mourão R,ott.on. Secretá I: da -Europa setentrional contesta· Põrto Alesrre �

na da Segurança Púb licc , ramo no princípio dêste século es
"A :'\[lIlhl'r l�alllasll1a", novela OS BICHOS DA AFHICA

(jen. �. C. de Albunuerque Belo * !peCialmente.
a estadia de S Pedro policiul de \\'illialll Ir ish , l ern um Legendas c llustraeões d e Kurt

"I Passageiras embarcados ontem, em Roma Ora. as provas de que
cn rôrl o vvrrlndcn-amente sensaci o- Gregorius

'

Regista a efeméride que hoje pelo avião da Cruzeiro da f-ut. o primeiro Papa designado por
nal. Edicã,o da Li vrur i a do (;louo

transcorre, o natalício do s r . ge Para Rio de Janeiro: Maria Lu

I
Cristo mesmo não s ôrrierrte esteve Scot l Hcud erson deixou seu Por In A1egre

neral reformado do Exército Na c!o Carreiro de Oliveira, Oswaldo em Roma, mas, morreu tc.lnbém H'pal tnmcnl o. em .(\u\'a iode de- Kur t Gregor ius, que escrevo e

cional. Joaquim Cucalcanti de Scharf, Castorina Lobo de Sentia- aí. são nurner-csas e concludentes pois d e uinn hr igu coiu a cspósn, i lust ra os seus Iivros infantis, é

Albuquerque Belo.
go Dr. Abelardo de Assunpção.O Ãpóstdo dirigiu se de Antioquia l' dirigiu-se ao bar mais pró x imo. I1IIll homem apaixonado pelos an i-

* Rupp e Aloisio Steiner: Para São onde estabelecera sua primeira cá· Ali, Iruvou conhecimento com uma mais. Depois de estutlú-l os e p in-

Dr. Aderbal Ramos da Silva Paulo: Ubalda Veludo Junqueira e tedro , i5to é. o lugar dopeie erraí- jovem também necessi tad a de tú-Ios ma .c\,j'riea e .na Índia, trnns-

Luiz Fausto Junqueira. ncvo, a doutrina de Cristo, paro. ('o()'llIill <lin h ia. motivo pelo qual pa- portou-se j)ara o Brasil. E pis que'

Passageiros desembarcados na Roma. per ser a capital do muno gou-[h,p Wllg'llllla!s bebidas. levou-a H!gora dá às nossas criancas êste

mesma data, procedente de Porto! do de então a posição entratégica jantar e ao Iean-o. e unis tarrlc excelente álbum i nt ltulado "Os Bi

Alegre: Hans'Ulrich Tichauer, Her I mais favorável para sua guerra
coruboi ou-n <Illo o mesmo bar. Nc- chos do Brasi.l ", no qual Hj)al't'cem

mono Franco Machado. Julieta; de conquista de almas para o
n h um dos d()i,� indagou tio nome os seguintes animais da fauna bru

Lheureux. Maria Luiza Lheureux.j Reino de Deus. De lá saíam as
rl o nutro. Quando, afinal, Henrlerson s i lciru : a puma, a o nra pintada,

Dr. P,rmando Balista e Latif Ue. I"tropos invencíveis precedidas pela n·grl'ssoll ao apartamento. deu a nuca preta, a jaguul i ri ca. a an-

qued. ciguia romana. De lá deveriam-sair C()1lI a l'Sllilsa estrangulada com
í

a, () cai tetú. a capivara, o cachor-
, também 0(; rn is eíoricir-ios. E de lá 'u.lI1i1 dl' su_as gravatas e lrc� �,nYes- ro do mato, o tamanduá bandeira,

saíram e saem ainda hoje. Roma tlgn<lnres a eSj)l'ra, para mtc iarum p tatú, a preguiçu, o rnacaco-arn

era e é o centro da fé, da cultu- () humburdci o de perguntas. Lf).gc� I!1h��, I) !11aeae�, () sagui , o ooat
í

, .<1
2'0 e da civilização. Este centro foi

I
se r-vidcnc i ou que seu

unle.'o
ahhl

cutl<l., o gallllba, o "e.ado, o jacare,

fundado por S. Pedro e é manti- (':,a a IIHII'h('1' do bar
",
Mas �l daana a tartaruga, o call1a].��o,, a j ihoi n.

do, pelos seus legítimos sueessores �1�',;a)�a}'('��I:a. l',. �Ie�� �le nao .(,.O�l-I u. cl:l.a, () tUGan�, () l)elJa-II�> O p;�
ate os nosso.. dias. ..C"lllcl 1 L( (),}(lal SU)UO () eh'\))(l1 pa'gdlO, O @uara, o eoll1l'1 (Iro. .l

(,Ôi' dt' laranja. O garçon, o chol'pr garça, a Seri0!1la, o Illutúm e () nru-

do túxi (' todos outros jurm'am lJú.·
qlll' o haviam visto sózinho, Hel1- A ('ada anima] que a[Hl'reee em

dersol1, .iú a pique oe acredihlr-sl' "Os Bich()� (lo Brasil" ('o]'respnl1-
louco, foi ]Jrl'so por ·homicídio. _ dc Ullla legenna ex'plieatiya, o que
. .\brupta. emocionante e oe ti- empresla ao állbulIll também um

rur () l'oJego, a solução ela novela earúlel' eclucativo.
é mais engenhosa ainda d� que o "Os Bichos do Brasil" é () déci-

própri() enigma. !1lo-quarto yolume ela "Biblio[eca
";\ ::\lulher Fantasma", cuja cx- de Na,J1C[uinote", (la Livral'i:'l elo

celentE' tradllç'i'io brasileira é ,da Gloho, de Pôrto Alegl'e.

ANIVERSARJOS

Dr. Paulo Fontes
Entre as maiores demonstrações

de apreço e simpatia. verá t.rons

correr, hoje, o seu natalício o hu
manitário e abalisodo clínico con

terrâneo. dr. Paulo Fontes.
•

Vê passar, hoje, o seu natalício,
o dr. Aderbal Ramos da Sil"�, d i
retor- presidente da Carlos Hoepc
ke S. A., Comércio e Indústria e

destacado elemento nos meio. cul
tural e social, e grande animador
do esporte em Santa Catarina

•

Fazflm I1n08 noJes
a gentil srita. Juracy de Souza,

destacado elemento de4 nessa so

ciedade;
a exma. sra. Maria Gomes;
a exma. sra. Nair Bazzadona

Pena;
a exma. sra. Alvina Silva;
a srita. Vanda Goulart, elemen

.

to de realce do «grand mond» flo
rianopolitano.
a exma, sra. Etelvina Peixoto

de Andrade, espôsa do sr. 2' ten

reformado, Higino de Andrade;
a graciosa srita. Maria Leite,

da nossa sociedade;
o menino Mauro Oliveira;
o sr. Aldo Linhara. Sobrinho.

"

.NascJmentos:
Dóris Maria

Foi enriquecido o lar do dr. A
belardo da Si\1'a Gomes. provecto
advogado em Joinville. com o nas

cilT ,to de Dóris Maria, uma roo

bu�; ,,". menina.

Antônio Carlos
Acha-se engaianodo o lar do nos

50 prezado amigo, sr, Orlando

«unha. alto funcionário da firma
Carlos Hoepcke S. A., com o ado
vento de um interessante menino

que recebeu o nome de Antônio
Carlos. ,

""

;V]sitas:
Visitou'nos hoje, o sr. Nogib

Rauaji; esfc�,_;:ado Inspetor da MU:3
ma Farmacêutica Ltdo,:Ia São
Paulo. Gratos.

•

Sadí Schmidt
Em visita de cordialidade cfeu

nos o prazer de sua presença o

81', SadI Schmidt. superintenden te
para 011 Estados do Parano. eSta,
Catarina, da Previdencia do Sul.
Companhia de Seguros de Vida.
com séde em Porto Alegre,

Sra.
'"

Elena kenaud Braga
Acompanhada de seu esposo. dr.

Heitor Braga, deu' nos a hnora de
3ua visita a eltma sra· d. Elena
Renaud Braga. nona distinguida
colaboradorA,

•

MISSAS •

Sexto-feiTa, dia H, do corrente,
tts 7 haras, será rezada na Cate
dral Metropolinata, missa d 3 7'

dia, por alma de Gigi Silva.
>!:

No altar·mÓr cta Igreja de São

Francisco, será celebrada. no pró
l!:imo sábado. dia 20, às 7 horas.

missa de 7' dia, por alma de José
Jorge.

Velloso, laz
"Colecão Ama
do GJo'bo, de

DOENÇAS DO GADO
E REMÉDIOS

II'. S a n��nollCONTEM
OITO ELEMENTOS T)NICOS:

ARSENIATO, VANADA·
TO, FOSFOR05,CALCIO

ETC!
TONICO DO CEREBRO
'fONICO DOS MUSCULOS HOJE

DmRTA.E.lOG .E DIVUl6Allo

,.,�'"
ENVIE UM CRUZEIRO EM SELOS PAiA o PORTE POSTAl

UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS LTDA
,"POSTA>.H "'A80'fIÇAljlA� ti$T,!,PAU.g CARTAZES DO DIA

HOJE 5a.feiraPrefira uma parte de seu'ltrt.co em "Selos Pró DoeDte.
Pobre do Hospital de Carida·1
t.lt�". e estará contribuindo para:
flue êle tome mais um pouco
de leite, tenl18 melhores metlJ·

eumentos, mais coufôrto .U'-l

I(dto de sofrimento, etc. etc ••• I

(Campaha de Hu.manidade I
do Hospital de Caridade). I
...._.-&-...."".....-...._..."",.,.., ",.",.............r"..,..". I

I D.N.S.P. n' (99, õe 1921

O. Pálido.. OIPluPlrldol,
E'CJotados, Anêmicos, Mãe.
qUI criam Migro" Crionçal
raquíticII, receberão I tonl·
fic.ção glf.1 de org.nhmo

co", O

Sa ngue 001

CIME
A's 5 e 7 43 horas

SESSÕES CHIOS'
O máximo espetácu!o romantico musical:

Aconteceu em Havana
(Técnicolor)

com Carmen Miranda, John Payne, Alice Faye
e Cesar Romero

COMBOIOS (Nac. Coop.)
FATRIOTISMO EANUiO (Desenho Colorido)

A VOZ DO MUNDO (Jornal)
Preços: Cr$ 3,00, 2,00, e 1,Oe, Livre de Censura

•••

Ue.

ALVARO RAMOS ---_._----_._�-

CIRURGIÃO-DENTISTA
-

Rua Vitor Meireles, 18 I
CASA IvnSC:ELANEA distri

buidora do:! Radios R. C. A

I Victor, Vávulas e Disc03 - Rua
___________--= C M&fra. 9

CINE (IMPERIAL)Colônia
IInaugurado o cinema na

Sa'nta Teresa
A's 7 3/4 horas

Um programa intereS.santissimo
A creação máxima de Dave Fleischer

mundo da carochinha

Direção

Do dr. 'I'o19ntino. dirêtor da Col8ni(l Santa Teresa. recebemos,
Ôntem, amoveI convite para a8sisti� Q inauguração, naquela data, do
cinema recem-instalado ali.

Com mais eS9a ótima iniciativa. vem o dr. Tolentino de confir
'mar a abnegação e o carinho que dispensa aos seus internados, pro

porcionando-lhe5, no mundo em que vivem, conhecimentos do mundo
exterior, do qual foram ellcluidos por um capricho do destino.

Digna. pois. de todos Ol!! lou\l0res essa obra merit6ria.

No
Desenho colorido em grande metragem

" li'

Dennis O'Keefe em:

Juventude de hoje
Amor! Aventuras!

CINEDIA JORNAL 4xls (Nac. Coop.)
TOMANDO FERIAS (Short)

Cr$ 2,00 (único). Imp. até 14 anos

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

Beneficente dos Empregados do Ministério da
no Estado de Santa Catarina

Assembléia Geral - (2". convocação)

FazendaCaIxa

De ordem do sr. Presidente, e não tendo havido u"lmero

legal em P. convocação. conviia aos srs. sacias a compare
cerem à Assembléia Geral ordinária para eleição e posse da

diretoria,- a qual deverá se reunir dia 20 da corrente, (sábado)
às 10 horas em uma das salas da Guardamoria da Alfândega
e funci.anará com qualquer numero de sócios.

S�cretaria, em 17 de janeiro de 1945
HUGO MEYER, 1." secretário.

Domingo, simultaneamente, no
,

Hugo Del Carril

dos

Odeon- e Imperial
em:

bairros*

{ VlaJantel1Jl
Dr. Augusto de Paula

Regressou. via aérea, do Rio de

Janeiro, acompanhado de sua exma.

� iiiii·__iiiii-_-"--__----_-...íiíiIi-�-'
-.---->_._- --- ..•_._ .. �_... <�" c � •

A canção
Musicas de FRANCISCOCANARO

de LUIZ CESAR AMADOR! que nos dea .. Porta
Fechada» e «Madreselva �

melhores fábricas. A Casa "A CAPITAL" chama a atenção dos
visita antes de efetuarem suas compras,' MATRIZ em

..............................,��.$•.t ;� 1.4..2.jL.$ 1l�J�i.I.&M2 '�� �,,�, �•••z �iJ.., b.!•.dI.J..; •.�.I 2t J$..
, ...

2 v. - 1

fabricante e distribuidores das afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiros, riscados, brins
bons e baratos, algodões, mOI'ins e aviamentos
para alfai'J.tes, que recebe diretamente das

Snrs. Comerciantes do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6polis, � FILIAIS em Blumenau e Lajes.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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geralEnsaio. ,

soiree.Grandiosa
Carnaval.

Dia.27
para

Tênis Clube -

o
._--_ .._----_.._--------

111" o D;T�\!P�i!? o
Redação e Oficinas à

I rua João Pinto n.? 13

Tel. 1022 - ex. postal 1:�9

I-F-'LHA I MA-E I AVO' I T�!��V�S(S��. �!�,r�,adi'"
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Tod�s devem usa:.r a
Dominio "troféus d� guerra", que

ILJI � entraa-âo no Canadá isentos de im-

postos.
,i

Motocicletas a lernâs correrão pe-

lj Ias rodovias eanadc.ascs. veteranos

fJ 1�1.!:i:Jr..1.!J••tl����IIJ.1Lil
do ultramar usarão cintos cujas

f,\ .; fivelas trazem a cruz gamada e (.I

�'l
lema em alcmâo "Deus está corios-

1 (OU REGULADOR VIEIRA', �()". Pistolas Lugar, Iuzis Mauser,
.nsignuss t'Íln,zl\kHias dos regimen-

1.' A MULHER EVI rARÁ DORES los s. S., ostClJIl,I]l(!o uma caveira,
� capacetes e «utrus coisas mais fi-

W Alivia as Cólicas Uterinas ',(uram enlre os lrof'éus que os com- 1I!I ImI_..__..IIIRI �

� E
batentes canadenses desejam :c-

II
sm pr« ga-se com vantagempa- "ar para casa.

� ra combater 8S irregularidades Alguns. mesmo. indagam se fi

fi das funr;�I,e8 periódicas das se- 'rase do Sr. l is lev .. troféus de

� (Iberas. E calmante e regulador :liL;lTa" llOdL'l'b xcr ampliada de

1,i nnlric a incluir C-HlTOS de patru-

\1 dessas funções.
b FLUXO-SEDATINA, pela sua ��:e.n�:�m��,�,�:;::��; 1�II;lI'Wii���ig-:l�j�aN,��
ii comprovada eficácia, é muito re- .a retaguarda peu.s naz istus em re-

:J cettada. Deve ser usada com .irada. Jiuit·()s d êsses barcos esti-

[:1 confiança,

II
verum vm serviço na França e us

.1:
seus uttHllS prnprictários estima-

ij FLUXO-SEDATINA encontra-se riam levá-tos Im'a casa. desde que

rI em toda parte.

I
pudessem conseguir' transporte de-

� pois na guerra.
I �����������������������������

. Cm dos pilo, ()� pensa que o seu

"pato" evitara (lespesas de 'acarn-

casas de amanha- I paJ1Jell�O cm Sll.as excursõe� pelo
Canada. Depois de experimentar

..' I as suas capacidades mar-ítimas nu

Por Eilcen WJiIlJn!cI'oft porem, levantou-se contra a ma l,agoa francesa, este piloto anun-

l<Jgp.ec.
ial para. o "BiUJ:'.eau 111- 'ta

..

lta de espaço
.. para.

crianças. I ciO.U.
que' '1)]1[.1'.1.11

dia'

(.!Q
bom tem-

ter-estadual de Imprensa". A casa Church ill. que só de- po "Betsy " atravessaeia perfeita-

Londres novembro A verá ser posta em uso durante Illce'nte o, Ca:nal .da Mancha", mns

,
., , .

. '. , _; 'nau gOS'lOU muito quando alguém
guerra atual atmgíu sob varres dez anos, destínada que e a' sugeriu que rle poderia voltar pa-

aspétos a casa ,j,nglesa. Bom- alíviar a escassez de casas na ira €·asa no bole atravessando o

bardcou-a, destruí-a, arruí- fase Imedíatameute posterior � Atlântico Norte. seguindo a rota do

�lOu-a. Qual será o efeito de à. g�erra, tem apenas Ul:l1a sala, I
Equador.

t,uct_o? Isso nas casas de ama- eozmlta:, bal-:hell'o e dOl.S q�aT-E-s-t-a-b-U-iz-a-d-o-r--e--t-r-a-ns-'-o-rm-ad-or
u.hã .

tos de aornur. Pode ser alma-j V d d 1 k'
_ . e rt e se um e 110 watt na

As mulheres
.
sao, natural- da em menos de um dia, em radação do "'-lSTADO.

'

mente, as verdadeiras fazedo- qualquer local. A maior parte
ras de casas. Elas não só ar- das donas de casa decla'l:'am VENDEM SErumam a mobilia como fixam que é preferivel residir em

-

os hahitos e costumes domésti- qualqueJr apart1amento e.nquaJn-1 CASAS; na rua Uruquói, di\'ersas

uos. Isso hoje é claramente to as casas pe.l'manentes forem peqUl'nas. com rendo mensal da

l'ompreendido devido aos tem- sendo construidas 1420,00, por 37.000.00 cruzeiro!!.

,. d'- 'l.t·
.

]""
.

d
. ,

".
Na l'ua Felipe Schmidt, por Cr$

{)0'8 traglcos <" ess,es u� 11110S Clll- !Jlll to ()IS os queSltlOl1anOS 1120.000,00.
('O a,nos e. as'sim, pela primeira respondid-os verificou-se 90 c,;, I No Estreito, por Cr$ 25.000 ÓO.
vez na história, as lllulh€lI'es de prefe.rência por cas,as Em Coqueiros. por Cr$ 12.000.00

\l1'jtâllicas estão sendo chama- em vez ele "bullgallws" iÜl� Na rua Presidente Coutinho Cr$

1 t t t 't 't rt Q
45.000,00,

{as, 'an o quan o os aTqUl e.os upa amentos. uel'em todas No Balneario Cr$ 6000000
e construtore,s, :: planejar as um quarto para crianças e de-

r
Tratar com A. L. Aives: �a ruo

(,�lsas de amanha. pendencias palia bibUlOtécas, Deodoro 35.

A colaboração fenüniln.a tem pianos e coisas semelhalntes. ... .--
'�Jyo magnifica .� mais de Sendo possível, uilX� quarto pa- MaqUinas'�J().ooo mulhe,r,es Ja apreseu'ba- J'a hospedes tambem. Quasi a

l'am ,sugestões. A maioT parte totalidade das mulhelfes ouvi- . �endem.se urgente um bene·

mostra inclinação pelas oasa;s das fez questão de assinalar I
flclador

. ?e. arroz para. 10 a :5
!l.lais ou lUenos isoladas, isto é, I qu.,e ninguell1 c1e,s,eja unifOl.'.mi�

i sacos dlarlOS, uma .lUst!,laçao
resiclb.cias construidas em daele de aparência nas casa;s. c;ompleta para fabr;caçao de

cen tros de jardim, bem separa-! No ll10dêlo Churchill, p'01' o_Jeo, � outra� .

máqumas p�ra
,das umas elas outras, com por-I exemplo, sugerira;m diversas

fms mdus�nals, Informaçoes

Ut de elltTada na frente e nos ma,neiras de dalI' a essas habi-
nesta redaçao, V.-14

runc1os, Não querem apaa'ta- tações um aspét'Ü diferente da
-

de uma
lU8ntos. do vizinho, p,Üir me,io de pintu- Precisa-se
Outro de,sejo ardelnteme'llte ,ra, ângulo de conslbrução, can

manifestado por toda·s foi o fle tei!l'os, etc.
que os jardiins seja'm pa.rtieu� QUaJnido as estatísticas f,o
}rll'es e cercados, acabal1d'o-s:e 1'am concluídas, constatou-se
com os pateos comUThS de anti� que 52% das mulheres deseja�
gamsnte, vam residêncirus em suburbios 11 U bangalô
Para estimular as apresenta� afim de que seus marídos t€� Uompra-se no�o e não

ções de sugeMões, o govêrno nham fácil, 30fr casas 110 muito Jongt' do centro. "t'pltar
fr·z exibir publicamente um campo e 171"; apa:l't'am('mtos na na Instaladora de Florian6colb.

:nodêl.o. da casa "Chul'chill", cidade. I à rua Trajano, 11, S V,- 2
teda fevta de chapas de aço
pTevi'a;mente fl'abrkadas. De
todas as regiões do país acor

l'eram delegações de donas de
(';:LRa para vêr El criticar o novo

tipo de residência. E criticar I
foi o que fi:teram. Pediram
fI uartos maJores, e tétos mais
altos; uma porta de fundos'

(:)I? ,q.
ue foram a.teudidas); fa-I(,11ldarles para. lavagem de rou-

pa em casa. O grito mais alto, _

Quer vesur-se com

confôrto
elegância?e

Procure a

alFAIATARIA
MELLO

ASSINATURAS
Na Capital:

Ane Cr, 70,(J1)
Semestre C,., 40.ôlO

Trimestre Cr' 20.01)

Mês Cr.f 7,(1)
Número avulso Crf (Ufl

No In te r í

or :

Ano Cr1 XO.1I0

Semestre Cr' 4fi.OO _

Trimestre Crf 2.'i.11f11
Anúncíos mediante contrátn !

I

e escolha o seu figurtno.
Ruo TÍ1'odente 24

Móveis
(omprar, vender ou alugar

Os originais. mesmo não pthll
caãos, não serão devolvidos

só no

I n SERVIDORA I
I A direção não se r-esponsaln l iza

II pelos conceitos emitidos nos ,

artigos assinados II a maior organização no

gênero neata capital I

Rua João Pinto, 4. l

O ESTADO EsportiVOFone 775.

-I

II
I

CASA
Pr ec ias se a lug ar uma, no

,I
centro da cidade, que te

oha 3 ou mais quartos
Dão-se referências.

i Informações nesta redação.
1

:

Atenção,!
Compra e venda seu imo-

vel, mas [1;;<;8-0 com van·

tagem, por intermédio da
firma A_ L, ALVES
Rua Deodoro, 35

�

• !

1\.8
deo Avaí realizará na tarde

hoje rigoroso treino de
conjunto
Preparar..do se, cada vez mais.

para a sua próxima exibição, em,

Blumenau, frente ao renornndo
onze do Palmeiras, na disputa do
campeonato catarinen6e de fute
bôl, o AvaÍ não tem poupado es

forças no sentido de realizar· su ces
alVOS treinos físicos e técnicos.
Ainda hoje, no Estádio da FCD,

efetuará o Avaí um rigoroso eri

eaio de conjunto, em que se dQ
frolltorõ'c titulares e amadores.

A delegação �vaiana seguirJ
sábado

.

Fomos infoI'modoi de que o Aval'
seq.Jirá para B umanau, sábado',
€m ônibu. especial.

Argeotlna X Bolivianos, hoje,
em Santiago
Disputondo o Campeonato Extra"

I
Sul· Americano de futeb61, heter

,�e-ao hoie os "scraschs" argenti·
nos e bolivianos em Santiago do
Chile. O i ego t...rá iníCio àa 22
hora".

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral de Adulto.
Doenças dos crianças

Loborat6rio de Análise.
clínicos.

Consult6rio; rua Felipe Sch
midt. 21 [altos da Casa Pa
raíBO J. das 1030 áB 12 e da.

15 às 18 hs.
Re.iclência: rua Vi&c, de Ouro

Preto, 64,
Fone; 769 [manual]

Parabens ao Iate Clube
Por ter vancido de Uma manei,

Til notável o campeonato cataTÍ
nense de vela. realizado domingo
último em Coqueiros o "Estado Eg·
portivc." envia os mais calorosos
Pdrabens ao sr. Arnaldo Cúneo,
digno comodoro daquela destoca.
da agremiação náutica.empre

gada que durma no aluguel
Paga se Cr$ 120.00 cruzeiros
Rua Frei Canéca 144. En

frente ao lati Clube, 3v 3

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

Aos sofredores
Dra. L_ GALHARDO-Ex·

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consultório para a Rua B-qe·
nos Aires, 220 - 10 andar.
Rio de Janeiro, onda passa ai

rferecer os seus préstimos,
Escrevo d'etalhadamente
nome, idade, endereço e en'·

velope selado para a relit·

posta.

Dr. 8uerreiro da IFonseca
IAvisa a seus clientes e

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

em Sto. Amaro�

Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA
Dr, J. J, DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO; Rua Alvaro de Carvalho, 8 (esquina
Felipe Schmidt). C. POSTAL: 140.

F"ARMACIA ESPERANÇA
.0 Farmacê.tlco NILO LAUS , _

JloJe • l!JIIUlhl 1Ift'6 • na ......... "'

....... _oaallI • &Wtraqruu - Homeo�U. _ ............ _,
AnIso- •..., "rraclla.

.ar........ . «o'" o","",UCIa a. rMeltdl'le ......

I

I

i
I

,

SabiloFJxijanl O

"VIRCiEM ESPECIALIDADE'I
Cf A. WE'rZEL INDu�rrHIAL-,J()INVILLE CM t'lrClI reglsl

recommelJda�se para roupa fina € roupa commam.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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INDICADOR M�DICO

DR. ROLDAO CONSONI
CIRURGIA C�;K.'\" - AJ.TA CIRUltGIA • l\JOLI1;8'rIAS DE SENHORAS - PARTOS

F'crrm«!o fJl'la Faculdade de Msdíctna da Un ívers idade de São Paulo, oudp fOI
Assistente por vários anos do Serviço Cirúrgico do Prof. Alí p io Correia .r:'eto.
Cirurgia do estômago e vias bhliares, ínaesttnos delgado e grosso,. i.iróíde, rl�s,próstata, bex�'a, utero, ovários e trompas. Var ícocete, hidrocele, vartzes e hér-n ía,

CONSULTAS:
das 2 às 5 horas. à Rua I�e11],Je Schrn ldt, 21 (altos da Casa Par,aiso). Te!. 1.698.

[{ICSID�NC1A: Rua Esr,eves .Iüruor. 179: Tel. M7t:i4

DR. MARIO WENDHAUSEN
(Lnpiomeuo pela Facuídace Nac. de Meaicina da Un!Ters!dade do Braetl)

,AIlI·lnterno do 8f!CY1Ç() de Clm íca MédIca do Profes�or Osvaldo OUvelra, médIco aí

j Llepartamenro ne Sande
.., (JI.IN I('e' HfiiUIl:A _ Molét<t:aa lnt..,nu•• de adulto. e ertanças, CONSUL'I'OK10

• KIIlHIIIENCIA: Rifa Felipe I'lChUlldt n. 38 - 'l'el. 812. ('ON"'Ul/fAS - II". I� à� 11\

DR. ARAUJO
i\to:�istt'lItp do Prof. Sa nson, dfJ lt io de .Iuneu-o

I::SPECIALISTA
I)/lell�·". l' oper;l,")f's c'os OIJHOS. OLiI fl)()S .. '\AHIZ e GAl{GA�"'fA

[,illll'''I'' 11)(><""1'113 ti" l;l'r�LA UE LOBO. (lo LA I:110 LEPOIUl\O (Jal)lo e céu
....

tia bôca fendidos de nascençaj
Esúl';tgll:-iI'('P;;l, u-aquàoscopía. broncoscopia para ret nada de (_'o!'po�' eSlréHI-hu;3, ('te

(,OXSL' [irAS: das 10 as l:l " Ili" I;; '" 18 horas
J{ua Vitol' �leil'de" 24 - FOlie: 1.-147

0011

OR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS

I
fone 1.444 JAIME SOARES _ (Exclu- ••••••••••••0 ....

sividade do CEC para "O Es-I
TADO"). :

J
'

JO Brasil precisa ser situado OS'e O rge[objetivamente no tempo e no .

MédIco - chefe do Serviço de 81fHis do Centro de Saúde I O' 1 O'os brasileiDOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES UHO-GENITAIS DE ,eSpaç?, � .SOClO og '-1AMBUS os SI'_XOS - RAlOS INFHA·VERMELHOS E ULTHA-VIOLETASI ros ��m feito �st�d?s ant�s
CUNSULTA.S: das 3.às.6 h.::- R. Felipe Schmidt, 46 lanalltlcos que s�ntetlCos ..

Dedl-
HES.: R. JOlllvl1e, 41 - FONE 1648

Icam-se
a pesquisas locais ou

DR. SAVA� LACERDA topográficas mas não têm uma
__ visão panorâmica do mundo e

Clínie3 médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta. Ida história dentro da qual sai
I?ip',oma .0e IlabiJitaçã<_> do Con.selilo Nacional. �e Oft�IIll�logia .. r Ibam.

situar a posição do B�'aC0l':'SU}.lóRlO -,Fehpe,�chnll,(H:.8. Das 14 às .8 horas. I one 12<>9 sil. Ora, um povo se 2xpllcaHESIDbNCIA - Conselhl-lro Malta, 77.
, pelos seus antecedentes raciais

DR GEBHARD HROMADA e .históricos. Não adiant� es-
•

mmcar detalhes atuais de
Especialista em alta cirúrgía e ginecologia Uma determinada situação so-

Hospital "Miguel Couto" ciaI. O que adianta é pesqui-
IBIHAMA (HAMóNIA) - Santa í.atamw

Isal' todo O conjunto circuns-

I� DR SETTE GUSMA-O tancial e .passado que o expli-
I,. ca, Euclldes da Cunha, por

CHf.:F'I� DOS SERVIÇOS DE 'flSIOLO(;I!\ DO CENTRO DE SAúDE E DO lexemplo nos "sertões" foto-1 HOSPITAL "l'mJlJ:u RAMOS". ".. _.,r CUl'RO de Hperfelçoamento no HospItal São I.tll!-_ Gonz2g�, de �no �a�tlo - l;;x�esta i grafa a topografla e a sltuaçao
glárlO cio Instituto "Clemente Ferl'ena", (,1<, Suo Paulo - r:,x-me<llCu mtel'llo do 'ObJ'etiva do nosso povo masSanatório de Sar1tcs. em rampas cio J01'clao

I
'

CI1NIC'\ GEHAJ, - lllAG.:\óSTJCO PRF,('()('Ji: b TnA'I'.um�'ro ESP.I<XIALI7..\DO fínalisa inconcludentemente,_.

Di\S DOENÇAS DO AJ'AHRLHO HESPIH1\TóI{JO.
f d M

.

OPERACÃO DE JACOBOEUS
. .

com a famosa rase e _ aus-
CONSULTAS: Diàriamente. das 3 às ti hora,. CONSULT.?Rl.O:,Ru� yltor Meireles, 18.llsley duma aplicacão que não

HESID:t!:NCIA: Rua Esteves .Juntor, 131:1 - 1 el. /42. 'd O" ..

I
se compreen e. que '2xpuc,a

j!
a sociologia brasileira, exclu
sivamente, é enquadrá-la no

Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS conjunto dos povos ibericos e
curso 4Je A,pertelcoamento e Longa Pràtlca no Rio ,d" Janelro I latinos, cujas características()u�I!IUI/l'AH - Pela wanbA: lllarlamelDte <IM lO,30à.l2 h., Q tarde e"cepto aoa temos e de cujas fraquesas

"bad.,., d.. 111,30 1. 18 hOra. - '::ONSULT,ORIO: Rua Joio Pinto ... 7, tIObrado -I participamos. E para sainnos
"ODe: 1.481 - H.esldlJncl,,: aaa PNeldente (Juntinho, ,ao I da situação em que se encon-

ltram todos os povos latinos e

ibericos precisamos refazer to
do o caminho percorrido men

talmente e educacionalmente
pelos grandes povos anglo-sa
xonicos, como a Inglaterra e

os Estados Unidos. Tal () diag
nóstico e a terapêutica para
a vitória do Brasil. Ou mais
positivamente precisamos al
fabetisar todo o povo brasilei-
ro para em seguida dar-lhe O Instituto Brasil· Estados Unidos tem o prazer de convi-
'uma completa educação física dar os seus associados e o público em geral para visitarem a
e mental que o equipare aos EXPOSIÇÃO DE ARTE NORTE-AMERICANA, que estará
mais sábios e completos povos I aberta em seus salões do dia 19 a 27 do corrente.
do mundo. Trata-se de uma pequena mas bem expressiva exposição

,sóbre a história da arte nos Estados Unidos, em seu triplice
aspecto: pintura. escultura e arquitetura.

NOVOS Apesar do pequeno número de quadros, os visitantes po
e derão fazer uma ligeira idéia da arte americana, admirando,

US /lDOS
etravés de belíssimas reproduções fotográficas, algumas das

li obras· primas de seus maiores representantes, tais como: Bin-

COMPRA e
gham, Wbistler, Cas5att, RoebJing, Sullivan, Richardson e

VENDE muitos outros,' 3v·2

� .. rvjtOl! d e Clínica Infantil da Assistência Municipal e Hospital
de Caridade

CIJNICA MtDlCA DE CRIANÇAS E ADULTOS
l)O:'>SllI:['úlUO:' Ito" NUlles MacIuHlo. 7 (Edifício S. Fl'ancl�co),

Consultor. dcs 2 às 6 horas
IlESfDENCIA: Bua Mal'ecp,,1 Iruilherme, 5. Fune 7l{:!

DR. BIASE FARACO

DR. NEVESMADEIRA

Médico - Cir_lião - Parteiro
RA lOS X

Moderna e possante instalação
de 200 MA.

t)lagnostJco precoce da tuberculo�t
.JUlmonar, úlceras gástricas e dup
lenais, câncer do estômago, afe
,'ões das viaa biliares, rins, etc

\plica o Pneumo-torax artificial
para o tratamento da Tuberculose
Pulmonar - Tratamt.ntos moder-

nos e eficazes desta moléatia
Completo gabinett:1 de Eletricidade
llédica: Oudas curtas e ultra-curo
'as, Raios Infra-Vermelhos e Rai63

ClI'lt...,.•• Ortopedia. CUalca • ClrartIl. Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Co tol·a... Parto. a toeapll ta MahorU}. Consultório: Rua Deodoro, 3

CONSULT6RIO: R. Ioéio Pinto 7Dió:". esquma FeHpe Scb.midt
rlamenta 11.. 1. U 17 horu. lUlSID:IN· lU•• , la 12 hrl., e das 14 àJ 17 bra
CU: �." 4lTlm. II. J'9'. 'IIJ, � t.letQo, 1.41.

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO I
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

"armado pela Un1'rersldad. de Genebra

Com prât1ca nos hospltai. europeUll

Cl1n1ea �!ca em �al. pediatria, doen·

lU do atnema nerT080, aparelho genJto-
urlnArlo do homem e dJl mulher IAulate. T�c.. lco: DR. PAULO TAVARIl8

, Cureo de Radiologia CUn1ca com o dr,

-\ Illanoel de Abreu campanarlo (81.0 Pau·

,Io� Esp""lllllzadO "m Higiene e Baildt

PdbUC8, pela UniTer. Idade do Ria d. Ja·

nelro. - GaO·ln.,te de Raio X - EIectro

car,lIogra'1a cltnlca - MetaboHamo ba·

A! - Sondagem Duodenal - Gabinete

0.. t:L81oterapl. - Laboratório de miCro.

ool,IB e 8nA1l8� el1.Dlc•. - Rua Fernando

Machado. 8. Fone l.HII5. - J'lorI&nOpollJl.

DR. REMIGIO·
CLINICÁ :al:imICA

llol�lu lnternu, de Senhoru e Crt·

ançal em Geral. CONSULTORIO: Rua

'lI'ellpe 8clllnldt - Edlf1c10 Amélia Neto,

Fone 11192, II A. 12 • H li 17 horu. RIC·

IIDtNCI.&.: J Largo Benjamin
Con.tante, 3

Dr. Newton d'Avila
,Operaçõe. -- Vias Urinarias'- Doen

"'" ça. do. intestinos, réto Ei. anua
,

__ Hemorroida... Tratamento do
colite amebiana, \

Fi.ioterapia --

Infra-vermJlhO,Con.ult: Vitor Meirela., 28.
Atende diariamente à. 11.3

\
h •. a,

õ tarde. dOJl 16 h•. em dii:mt.
Ruid: Vidal Ramo., 66

rone 1067. \

-----------------------�

ANTONIO MONIZ
DE ARAGAO

DR.

)
)

Dr. LAURO BAURA
&l;speclall8ta .,m U...,uç.... de �DllO..

,'ua - Vias UrLnArias.
Curso de especializaçl!.o de Glneco

·ogla (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa.
culdade de Medicina de Sl!.o Paulo.

l'ratam�nto especializado, médico e

drürgico, das afecções do aparêlho
genital fem1.DinQ (Utero, oTárIos,
tl'OI:npaS, etc.).
Cura radicai <las lnflamaçOea do.

Novo
Tratamento
Para Eczema
Si V. sentir quo a sua pele está se

tornando á:o;pent. com tumesceucías efoi�

hrunquiçadas, si sentir artlór constante.
coceiras, dôr de eczema, si V. não puder
dorrnír hem c se sentir nervoso e irri
tado, V. deve procurar imediatamente
um aliy!" srguI'o e eficaz: o llOVO
c moderno tratarueuto cíentllico com
HELZ".\lA. urna nova forma (]p pomada,
'lu!' JWlletl'" Instantaneamente na peje
para cornhutm- as erupções.
BELZE.\IA já tem aliviado alguns ca

S(J� das U1uifo: obstiuauns erupções da
przernn em pouco- ternprí, mesmo quando
f, mal já era lIlUIlO amigo, BELZEMA fOI
a plÜ'nda e as cocetrus cessaram imedia
tamente, nCtl'nclo em poucos dias a pele
uutrn YP? ltOHI e limpa,
HELZE1\IA não l' visível quando aplí

pada, niio mancha a roupa e uüo requer
ataduras.

{_�t� nELZI·:�,l.\ hnj(l e sentira alívio.
Coutinue II usar BEI,ZE:I!A até sua pele
tornar-se nH::I.(_;l8.. e liuipa.

....................................................'

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

anexos (O"àrios, trompas), sem ope·

ração). Tratamento de todos os dis·

I.úrblos da men ..trua�Ao e da estertU·

"ade. _

A sociologia
Brasileira

Sob a direção cl1nica do

DR. DJALMA l\10ELLMANN

Const.rucüo moderna e confortável, situada em aprazível chácara com

esplêndida vísta para o ma.r.

Excelenle local para cura de repouso. Água fria e quen.te

,\ P,lHEI,tL\MR'\TO CO�n'LE'l'O R :\JOUmtl\'íSSli\lO l'A}{A T.RA'l',UH�,'I/'l'O
:lH;DICO, ClHCRGJCO }<] GíX];;COLÓGICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho _. Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscópícos.
IJalH)I'ahll'io,s para os exnnres <lt" elucidação de {liagnõsticos.

Tratamento moderno da blenorra-

iria aguda e crônica. em ambos 08

sexos, por processos modernos sob

contrôlp endoscóplco - Oretro8copla
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO
CONSULTAS: - Das 10,30 llB n

boras e das 2 às 5.

Consultório Rua Ttradente. U

�'one: 1.663,

Residência

(Sobrado).
RUI Ttrad eIl te. 7

•

Idi@maB

Apartamentos de luxo com banheiro Cr$ 50,00 diário
Aparlamentos de la classe ,. Cr$ 30,00
Quartos de 2a classe , Cr$ 20,eo
ê=luartos com duas camas ,..... Cr$ 15,00 p/pessoa

SE('CAO DE i\L\'rERNIDADE
P:! 1'1 os «om permanência de 10 dias em Apartamento de
1 ii c-lasse, inclusive sala de operações, com parroírn da

Casa de Saúde Cr$ 400,00.

OR. AUImUO ROTOLO
tugu�., espa
nhol , franc�lI,
inglêll, etc.

Romance, Poesia, Religião, Aviação,
Matemática, Física, Químico, Geo·
logia. Mineralogia, Engenharia ci·
vil, militar e naval, Carpintaria,'
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade, Rádio, Máquinas, Mo
tores, Hidráulico, Alvenaria, Agri'
r.ultura, Veterinária. Contabilidade

Dicionário•. etc. etc.

MACHADO & CIA.
AqênciaB e Representaçõe. em Geral

Mo triz: Florian6poU.
Rua João Pinto, n. 5
Caixa Postal, 37
rilial; Cresciúrno

Ruo Floriano Peixoto, ./n (EdU.
Pr6prio). Telegramas: °PRIMUSn
Agente. no. principais municipiol

do t,tlldQ

o J)OE''\TT,� l'úlH, 'rEH ;llf�I)(CO l'ARTH'l'fd,l:

FLORIANúrOIJIS
Largo São Sebastião '--0--· 'I'elefone : 1.15:3

Viuva Marche Jorge e família, viu'
va Emília Jorge Ribeiro, Antônio Salum
e família, Manoel da Silva Morais e se

nhora (ausentes), Francisco Camâra Ne-
to e família (ausentes), Jacó Jorge e Ia

mília, viuva Zahia Amim e família, Esperidião Amim e

família, Dahi! Amim e família e Antônio Mussi Sobrinho,
agradecem do fundo d'alma a todos quantos os conforta
rem pessoalmente e por meio teiegramas e cartões por
ocasião do inesperado falecimento de seu espôso, pai, so

gro, irmão, avô e tio, JOSE' JORGE,' e convidam aos pa·
rentes e amigos para a missa de 7' dia que, em intenção
a sua alma será celebrada, no próximo sábado, dia 20, às
7 horas, no Altar môr da Igreia de São Francisco, apre·
sentando antecipadamente agradecimentos a todos que
compareceeem a êsse ato da nossa religião.

3v-2

�gradecimento e Missa
6161 SILVA

Ruth Silva e irmãs agradecem o Rvmo. Padre
Frei Guilherme e o distinto povo de S. José
pelo contôrto que deram no doloroso transe
por que j::assaram; tambem muito agradecem

às pessoas amigas de nossa Capital e a todas aquelas que
enviaram f1ôres, telegramas e ca,·tões de pesames pelo faleci.
mento de sua querida irmã GIGI.

Convidam a todos para assistirem a santa missa que, por
sua alma, mandam rezar sexta-feira (dia 19) às 7 horas na
Catedral Metropolitana. Por êste ato de nossa santa religião
ficam agradecidas. 2 v.. 2

Exposi�ão de Arte Norte-Americana
CONVITE

por.

COMPANIDA "AIJANÇA DA BAlA"
Fundada em 1870 - Séde: B A I A
fNCRNTHO� "R TR" N�PORTF.S

Cifra' du hn}a!J,l_;u de I v·ta:

Capital e reS(�J ",-'iH, • • • • • • • .. ., •• , •••.• ",." ••

ResponsalJilJdacles ., , , .

Receita , ,.

Ativo _ , _ , , , ,

Sinistros pagos nos últimos 10 anos '., '

Responsahilidades .•........ , .........•... , ,.

Cr$
Or$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

74.617.035,30
5.978.401.755,97

84.616.216,�o
129.920.006,90
86,629.898,90

76.736.401.306,20

DIRETORES; - Dr. Pamtllo d'mtra J'relre d. Oal'TallÍo,'Dr, J'ranc:Uloo
<le Sá e A.n1s10 MaSllOrr&.

Agências e lUb-agênc1a8 em todo o terrltór1.o nAcional. - Sucural no

UrugulU. Re!iruladore. de &TU!.u nas pr1D.clpalJ cldJldea dJl .lm6r1ca, Europa
e '-trlca.

AGENTE EM FLORIANóPOLIS
C AMP O S L O B O a. C I A. - Rua Felipe Schmh'lt, lJl. II
Caixa Postal a. 19 - Telefone 1,083 - End. Telegr. "ALIANCA
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO, ITAJAt, BLUME·

NAU, BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Adotada a pena de morte
o coronel
Albuquerque Lins IPiorou a situação, dizem os nazistas
Fortaleza, 18 (A. N.) - Pro

ATENAS, 17 CLT. P.) -- O gabinete grego decidiu adotar cedente dos Estados Unidos,
a l/ena de morte para as pessôas que recusarem a devolver as chegou, � 14 do corrente, a

propriedades que se apossaram, i,l1dêbitamente. EntTementes'lesta caplt�l, o corone� Albu

o jornal semi-oficial, o Truth, ímforrnou que o general Plasti- querque Lms �ue ha quatro
l'<1S decidiu nunír os líderes da :BJAlVI. As fôrcas ELAS contí- anos vem servindo, em Was

nuarn a observar os acôrdos concluíóos com as autoridades hington, como adido militar

britânicas. As tropas brttâmncas ocuparam Salonica hoje, sem junto à �mbaixada do Brasil.

Qualquer mciderute. Falando a Imprensa, declarou
-'

'
'

' que todo o povo americano es-

tá congregado em tôrno da po-

O]E 1t d
Iítica de guerra do presidente

ill <[l)
Roosevelt e que na América
não há uma só pessoa que du

,
_

vide da vitória. Sôbre a Fôrca
,_______________

Aérea Brasileira, assim se ex-
Florianópolis 18 l.te Janeiro de 1945 pressou o cel. Albuquerque

, Lins: "Os Estados Unidos
A • acompanham com entusiasmo

da POIORIH 'a ,brilhante. a�uação da F�rç.aI Aerea Brasileira, pelas pagi-
ES'l'OCOLMO, 17 CP.' P ) - Os alemães estão evacuando

I
nas dos jornais yankees. .I

J-�"acoYia e liquidando a admintstração do chamado govêrno cooperação brasileira para a

gf'nl.1 da Polônia. É o que se depreende dum aviso oficial nos 'vitória tem concorrido para
jornais de Berlim, aqui recebidos. Diz esse aviso que as pes-'que o Brasil seja conhecido por
sôas que tiverem de escrever ao govêrno geral deverão ende- todos os americanos, os quais!
recar suas cartas à Alemanha central. Acredita-se que os arqui- manifestam grande curiosida
vos já foram transferidos para a região mineira alemã sendo de por tudo o que nos diz res

«escounecído o paradeiro do governador, general Hans Frank peito".
O interessamte é que o aviso foi publicado antes da presente
crensíva russa.

LONDRES, 17 CU. P.) - - A agência 'I'ransocean difundiu
um relato extremamente pessimista sôbre a situacão da Polô
nia. A situação na frente oriental piorou ainda mais nestas úl
timas 24 horas, dizendo os nazistas, textualmente: Os russos

abriram grande brecha na curva do Víetula ". As pontas de
lança blindadas russas estão, agora, D!aS áreas do nordéste de
Kracovia, ao Iéste de Chenstokau e a sudoeste de 'I'ornazow.
E, a respeito, convem, também, lembrar a noticia já dada no

programa anterior sôbre a evacuação de Kracovía pelos ale
mães.

Translerida a instalação
,'VASHINGTON, (Via aérea) -- Sahe-se oficialmente que,

a Conferência das Nações Amerícanas a realizar-se na cidade
do México foi adiada de ] 5 para 21 de fevereiro. O adiamento
por uma semana terta sido pedido por vários govêruos ameri
canos, ,aJim de se poderem completar os preparativos para a

agência dos quatro pontos sôbre os planos de segurança do
Hemisfério, medidas econômicas e de cooperação política e

defesa do continente.

Transferido o govêrno alemão

I
VIDAS»«TRES z " •

A famosa novela de Amaral Gurgel
Acaba de fel' editada pelo Laboratório Nusma a novela

«'1 rês Vidas)} que será remetida, gratuitamente, a qualquer
dos leitores, bastando juntar ao nome e endereço, uma bula
do TONIFORÇA. Não só receberd o a novela «Tr�s Vidas», co'

mo todas as outras que o Laboratorío Nusma publicar. Além
disso concorrerão ao próximo concurso Nusma. Endereço do

Laboratorio Nusma: • Rua Jurupori, 44 ., Rio.

Representante pera S CatarÍna: Machado & Cia -Ppelts
Toníforça: tônico para o, fracos, força para os debeis!

,---------------,----- FRACOS.
ANtMICOS(Etnanl Braga e Maria

t\'(areska, no Ura
Vênis Clube
Ireis nomes consagrados pela

c ril i ca estrangeir-a: - - Ern aní Bra-
ga c ':'l<iria Kareska. Grande Tónico

Da arte de Mariu Kareska, SO° lior��da a dest·stl-r
,
Dr. Roida-o Con�onl· O �8TADO Esport·lvoprun« ligeiro de largos t-ecnrsos � 'lU' t.l Il

[('('nicos e interpretativos. que oh-
teve em Buenos Aires, atuando na Roma, 17 (U. P.) --- Tropas Filme dos
,[�ú,dio EI }lundo, a classificação de

lin,dianas do 8° Exército entra- EXp&diCOnáriosi
"insuperável", lemos o que cscre- - n- id
vcu Talamon , o eminente crítico de ram em açao no flanco OCI en- Rio, 18 (A. N.) - Dedicada
"La Prensa": "I\. soprano ligeiro tal, ao sul da estrada 9. Pa- às famílias dos Expedicioná
.:\lari<) Karesk a põe ao serviço das .trulhas dos 5° e W' Exércitos rios, será efetuada hoje uma
obras que i nterpréta uma V?Z te�- estiveram em atividades nas exibicão de filmes do D_ r. P.
tl:al, .

que eJa sabe, adap,tar as ex i-
linhas alemãs. Uma patrulha sôbre a Fôrça ExpedicionáriagcnClaS dE' cada gênero". O mesmo

o
"

-

cr it ice, geralmente mui to reservado do 5 Exército encontrou um Brasileira, às 9 horas, no cine-
nos elogios, disse ainda: "As obras .fcgo nazista tão intenso, ao ma Odeon por especial gentí- O pnEtEtTO, DO DIA

CAMPEONATO IKFA,..'TO·.JUVE?\IL
cte ,Ernaní Braga não pod�rí�m ter sul de Bolonha, que foi força- leza da Emprêsa Severiano Ri- � • Hin, 17 (E.) -_ Ao C. B. 1). ainda

jll,tel�pl'ete l1la�s �aractenshca .e do desistir de sua missão. beiro
não marcou 1'111 dclin it ivo o local c

durtil que Maria Kareska que brí- . As mães. os pais e 08 professo- data <-lu cnmpeonato nacional inhu
Ihou pela frescura, segurança e _ res têm influência decisiva na for- to·juve.lil, e,slando ," m(',sma ineb-
lll[1liza'do da sua voz".

'

mação e no aperfeiçoamento da llnrla ('111 l'C'a,liz�l-11) ,'111 :\ilel'(',i. inClll·
De Brnilni Bt'aga os críticos ar- J COSTA MIELLMANN personalidade do homem. Porém. gurand(), assilll, :J piscina olilllpicH

g(lntinos e llrnguaio,s não fizeram., cabe às mães o papel mais impor- do EslúdiLl Cai" :'Ifal'lins. A FAHGS
mais do que confirmar () que os tante porque elas é que têm con· i já se incl'l'v('\] I1CSSP illljJ())'I,l'nlt' 101"

nossos musicólogos, de norte a sul (Engenheiro Civil) tac.to maior com as crianças e isso UI'H)' ,

(lu país. _já havial\l profusamente justamente durante a infância. a

esnilo. Há pouco mail:;ele um mes, ES"rl·tÕrl·oTé"D,·codet'ngenbar·18idademaiSfaVOráveIParaumal\lAGXOl\ESEOFL'C:\lIXEN'SEl'1I1 }[onlevidéo, Lagavmilla assiJ1l \J \J ,li educação conveniente e útil. ]{ip, 17 (E.) - \lag-nOll('s. o pl<l�'l'J'
SE' expressou pelas col11nas tle) Projetos, Orçamentos, Administração, Construção Evite que. seu filho venha a ser II2':lli�'h('. qUE' integl'a.\':� o. planld de
"El PInta": "El'na,ni Braga se

_I I
um choramlng:lS, um nervoso. um J-l1'oÍJsslIlnals cio FIlnllfl1l'nSl', do

.

I i' 1 1 er R"a Esteves Junior, 168. - Fone 733 It d
..

P'! 1a[Jl'OxlntOli l () () c ore, para s - ....

,exa
a o, um VIngatIvo ou um

A,'lO.
�l('a la {l' solicil:11' rescisüCl do

vi-!o sell1 o desnaturalizar no mais FLORIANÓPOLIS I
humilhado. fazendo com que. des- contraIo, por quereI' I'l'gressnr a"

íntimo. De falo, poder encontl'ar o da o primeiro mês de vida. êle Hin (ir:ll1r!l' do Sul. (-IH desen!r 1-
flllndo harmônico apropriado a �����������������������������... a'ja cuidado de acôrdo com as (iilllC'lllo gral'l' com () l('cnico C"lb:,-
1I111ll melodia simples, -- sem ne- regras da, higiene menta!. SNES, 'li Illotivou o pedi,do do aln(,�lnle
nhllllla complicado, porém sem '1mbnra amea�ado mandou esperar ll'inlo"

!;�S�i/&�;(J �yos\'�'��,�I�d-;il'o�on�\��j�� �' L6NDRES, 17 (U� P.) __oNa Câmara dos Comuns os I Luiz Flores e Otília flores i AI�GE�'fIXA x BOLíVIA. () SE-

lHI�'l:nnni Braga, já nosso conbeei,- deputados trabalhistas tentaram, em vão, obter do sir. Eden participam a SElUS parentes e I GUNDO JOGO

do. t' :\laria Kareska que nos VÍS1- uma promessa forma.l de que as fôrças britâJn,icas na Grécia pessoas de suas relações o Snnii"go do Chile, 1i - AlllaJlI1:1,
- ..

d l'd
-

El •. nOilcimento de seu filhinha H'J':'l clispulndll a seglln,la I'Odada cio
la peja primeira \'ez, rlarão uma nao seriam utIllza las n.a iqm açao dos as em apolO da po-

II
C�II11P(',l:ld!{) Sui-_-\Jlll.'rkal1o, jog:lI1"úllica récita aos nossos ('ullo1'es cip Ilda do govêruo p1'ov180r1O. EmbO'ra o deputado Shillwell L U I Z do ()S sl,jpciúl1l1dns da ,\l'g('lJtill:l e

!lca músic(1. sábado, 20 do eort'cn- 'h '1 d d d d F I' 17 1 45 I I B l'
[P. ás 20.30 horas, no Lira Tenis arueaçasse o govel�no com osü i ade e nUlnerosos '- eputa os

I
po 16" •• (" o I\'la. Os ,1I'genlillos II't'il1:lJ'!1I11

-

caso não de,sse garantials nesse sentí.do, o sr. Eden, do mesmo __
ol1lelll L' () �(,I'Htl'l! _Pl'inl'ipal ,"('11<.'<.'11Clube. 3v.. 1 () de rC'sCl'yas por D :1 (l. Os Il'clli('osmodo que já, ontem, ,o sr. Churchill respÜindeu, wpe,llias, que a prn'PE'Il] :1 \ ÍJtória dos HrgC'ntinos

��::::.�.:�=.::���.::���-..... 4 Itália não �1i;.J��m�I�;le:IL:�();�;���ln�;S�le�',�LI����])��li�
Laboratório de Análises Clínicas tem direito lIl:11·,,:T�;:�OJ:r::�}�JI1:H:)��:�:'�"·

LV S,lnliagl) do ChiIP, 17 (Yia at',l'('a)Farmacêutico GERCIHO SI A Londres, 17 (U, P.) - Eden - () C()I),gn'sso Sul-AllH'ric;lllo de'

(Chefe do Serviço de Laboratório da Assist�ncia) falou, também sôbre a questã::l F()()jllall a reunir-se a([lli jlll1lnnll'L1'
, das colonias italianas dizendo

I te Cnl1l, o alua,] ��all1]ll'nlllllo Exlra-
Exames de sangue, Ul'lna, fezes, escarro, puz e gualquer ue a It'r

-

t· h' d' -t "rdlllar!{,,' d,'\'('I'a II'U'iar, como pO'1-
outro necessário para esclarecimento de diagnóstico, q

, � l� nao ln a IreI o tn lllars 1l11_IJ{:1'Ianle dc' seu progra
,a 1 estauraçao de qe.alquer das ma, da pOSl(,'ao do foothflll sul-ame-

Horário: até 8.30 hrs. e derois das 14 horas. suas possessões e que isso era rica.no Pt'I':l'1lte,a Federaç.üo _Jl1tl'�-
ainda um problema a estudar IlaoClO11a] dl' l'nodoball Assoclatiol1,

Rua Nunes Machado 7 (SOBRADO) Edifícb S. Francisco ' . <:?h('l1d,)-se qlte li Chilf:' a�)l'es('ntal'á
lima proposLa alllplH nesse senl ido,
"llsh'ntanclo "['111<1 lese Ol'iginnl"
([UE' r]('vel'á servir de base a ltJrla a
discw;��l().

Camisas, Gravatas, Prj a rn e

Meias das melhores. pelos me

Dores preços só na CASA MIS
CILANEA - Ru o C. Mafra, 9

"SILVEIRA"

TOMEM

�nho Crelsltai

De sua viagem de férias Q S.
Paulo, onde reside sua exma. famí
lia, regressou ao nosso meio o

ilustre cirurgião dr , Roldão Corr
sorri. que ja reassumiu suas fun
ções na Casa de So

ú

de S. Sebos
tião.
«O Estado) apresenta-lhe cor

diais saudações de boas- vindas.

FORTES FALECEU
S. Punjo, 17 (Y. A.) -- Repercutiu

dolorosamente nos meios cS]JOI"lj vos
tocais fi notícia do Inlr-ciuu-n!o. l(o
[c, nest a capital. do gl'andl' crnque
Fortes. que foi, no passado, li I 11:1;
das maiores cxpressóes d() futebol
hrasi lei 1'0,

nlTl Hoje. 5� feira, às
K 17 e 19,30 horas

Sessões chies
Marg8. Robert Ryan e John

Carradine em:

UM DRAMA EM CADA VlDA
biferente e fascinante I A história
dramática de cinco vidas, contada

num drama palpitante!
Os segredos de cinco oorações e

oinco vidas de5!vendadcs ao!! olhos
do público!

No programa:
Documentário n. 23 • Cooperativa
Atualidades Rko Pathé 49 - Jornd

Impr6prio até 14 anos

Preços Cr$ 4,00 e 3,00

Temporada no

DUIU dêstes é Que precisamo,s! «(MUniCi�al») ,

noxy Hoj(:>,
-

5a·feirr.. às
BELO HORIZONTE _. liJm consequêneÍ'a do forte agua-

Nova IOlq'fe, 18 (U. P,),it;. 19.30 horas.
.

,

. A '" • Parece que este ano os cario-
Colossal Programa (·t'lfO que eaw sobre a t.:ldade, trasbordou o conduto do 1'10 Ar-, cas voltarão a ter uma da'

�: �:a;ilDa�l:�al;�.a:eG;;c; �?cdo. )'uclas, que at.ravessa grande p,m\te da ('apitaI. Grandes zonas mais brilhantes temporada,�
nald, e às irmf.'.8 Andrews em: rias áreas urbana. e suburbana ficaram i:nundadas, tendo o Cor� Ilíricas destes últimos tempos.
ENCRENCA SINCRONIZADA

po ele Bombeiros atendido a vários chamados de socorro. A Informa-se nesta cidade que o
Um filme repleto de bôall musi.cas lU "Q d"'" L

,-

e canções, AVelnJida Pedro TI e a Praça Rui Barbosa foram O,S loeais mais e presarlO, uesa a Ja mIClO'U ocomovels e
Impróprio até 14 anal I

OS entendImentos com as

Preço unico Cr$ 2,00 afetados. principais es-trêlas do Metro- COD,·unfos------- -------

---P'--A---RA--F-E-R-IO A-S ,.--------- I R�lipt�g�i��r�e�up�r�������� VENDE-SE locomove! «rLOTHER»
de 44-52 HP Eféti"o�

I nicipal. Sabe-se que o empre- Locomovei "BADENIA" do 60 HP
E C Z E MAS, sál'io Quesada, O representan- Efetivas.

I N f L A MA ç O E 5, I te do sr. Silvio Piergili e do fe����movel "RüSTON" 84 HP E.

diretor geral do Teatro Muni-
Conjunto "WOLE.ESCHER" d«

C O C E I R AS, cipal já se aproximaram do 100 lIa HP Efetivos
barítono Leonard Wiliam, de Conjunto "FRANCO TOSI" 100

F R I E I R AS, tarítono Francesco Valenti- HP Efetivos.

no e dos tenores Bruno Landi Completos em perfeito estado.

_,�,�""",,...,,__N_U�N�C, � ::�IS�!I�_��.�RL�--��.:_�,��-�����:--�_��C_.,_-,_, "'_ I����l Jobin e Charles RUI-" 24����1:A���:���t:.:p����Q�A1

Prelrtlgla o Gov�rno , a.
-IIUil!il�!i 1ll"T11llda!ll. - ow "fl,,�h
um flq1tJnt... eol••t.g", (D.
1. ,.. i.

,\1

I .
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