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Moscou,21 (U. P.) - Segun- Moscou, 22 (U. P.) _- As jseus domínios a oeste do Elba. Ji1'l:formou que uma cunha, da marech �l:'�ustHiJ1va
do Berlim, está-se realizando tropas do marechal Chernía-jDando conta dessa espetacular iofenslva russa avançou ate a plenam �s-� usia6ft\o.
um movimento de flanqueio kovski capturaram a grande vitória, o marechal Stalin, área de Kepno, situada no E hoje, 'i ue; irw..l.ç_.?rr."e../.á�h-.
"Contra Insterburg, grande cen- cidade de Tilsit, que é o maior acrescentou em sua ordem do: lado polonês da fronteira. Kep- ço conti "r. '--:IW:'j;�Mg í'itmo,
tro de comunicações situado a Icer�.tro ind�strial da Prússia dia terem caído também as Ino está a 65 kms. a nordeste Mas Moscou não dava ainda
58 kms. no interior da Alema- Onental, situado apenas a cidades prussianas de Gro�s d� ,Breslau e sua ocupaçã� síg- con!irmação dês?e !ato. ? cer
nha. O 3° exército da Rússia jPouco mais de 90 kms. de Koe- Skaigirren, Kaupenen, Au10- níríca um avanço de mais de to e que na Prússia Oríental,
Branca. sob o comando do ma- nígsberg, capital da Província. wert e Willen. Orosseskaigrren 140 kms. além de Wielun. cuja os soviéticos já dominaram
rechal Cherníakovski. lamb2m IAlém da sua grande ímpor-. fica situada 26 kms. a SUí..:IJf:;- tomada os russos anunciaram dois mil kms. de território ale-
atacou Guninen, 24 kms. a tância estratégica, pois que .te de 'I'ilsit, o que indica a lentem. mão, ao mesmo tempo que dois
leste de Insterburg, na otensí- Tilsit é, também, vital centro!marcha dos exércitos russos I ,;, terços da Polônia estão livres
va que só foi anunciada por de comunicações no norte da sôbre Koenisgsberg, capital da I Moscou, 21 (U. P.) -:- Com I do invasor nazista. E a luta
Moscou no dia de ontem, em- Prússia ressalta a sua alta sig- Prússia Oriental. [salvas sôbre sa-vas, os canhões continúa numa frente de mil
bora tenha sido iniciada há 6 nificação política. Foi em Tilsit ] '.' Ide Moscou estão festejando jkms.,

do Báltico ao Danúbio,
dias. O comunicado alemão sô- que, em julho de 1807, se assi-I Londres, 2.<:1 (U. P.) Os 'esta noite o verdadeiro "re- com as cidades Dantzig, Bres-
bre a luta nessa zona dizia naram os tratados entre Napo- alemães acabam de revelar o cord" de vitórias das armas lau e Poznan como JS próxí
hoje aue "a grande batalha leão e os soberar�os da Prússia, 'ponto de assalto à alta Silésia.1 russas: enquanto fog�s multi-I�os objetivos da ofensiva de
peja zona oriental da Alema- segundo os quais, os prUSS18- Segundo um despacho da DNB, .cores iluminavam o ceu. A se-· Inverno.
nha intensificou-se a in d a nos foram obrigados a ceder I um porta-voz militar nazista rie de sucessos anunciados pelo ','

mais". Entrementes, Moscoue· Londres, 2'" :n .P.) - Von
Berlim reconheceram que no Hammer, o famoso comenta-
oitavo dia da gigantesca ofen- rista militar da agência DNB,
.síva soviética, os exércitos de

o
voltou hoje a referir os acon-

Stalin continuam. assestando

§ ii
.

tecimentos na frente orientaL
golpes cada vez mais víolen- I Tomado de crescente desâní-
tos. enquanto que os germâní- mo, o locutor nazista admite
cos recuam para o Reich com que os russos avançãm em
tal rapidez, que em vários se- tôda parte. Assim, confessa a
tores constitue verdadeira de- perda de Kosice pelos alemães
, d d N lt H .:lU IS AXTI(W HL\lUO HE SA.\'L\ {'ATA HI �.\

h di t t 1 tnan a a. [em o a o comando e c ega a izer ex ua men e
soviético nem o quartel gene- Proprietário e Diretor-gerente - ALTlNO FLORES que "entre Kosice e o Vístula
ral alemão revelaram ainda o os russos perseguem intensa-
mistério de "si os russos ínva- Ano XXX I Florianó�olis - Segunda-feira 22 de Janeiro de 1945 I N. 9300 mente as nossas tropas". O
díram ou não a Silésia, como I que equivale a dizer que as
vem sendo noticia ia nestes úl-I

- --- - - --- ---.-------.
-__ -- - __ o

tropas alemãs estão em não

�.���,::ã:;'d�,;��:'�7e�;:ft���:�·O ob)liletl"vo real e' ManliJjlhalGigli cantará
menos intensa/uga_

�� .zona da fronteIra. da Alta

I Roma, 22 (U. P.) _ Benía- Londres, 2<::t (U. P.) - In-
bEeSla as tropas nazistas es-

... . mino Gigli o mais famoso te- forma von Hammer da agên-tavam oferecendo resistência Q. G. de Mac Arthur, 22 (U. P.) - As colunas bltudadas
'

' '. .. cia DNB que já se combate nos,.

tid norte-amertcanas que avançaram 80 kms pela estrada de Ma- ,nOI da Itália fOI convidado pe- arrabaldes da cidade de Gum-as inves 1 as russas e que os c· ....�.
'1 r t 'id d b itã

.

soviéticos haviam introduzido n ilha estão já agora apenas a 40 kms. elo aeródromo de Clark as au ou � es rr alllca� a
binnen o importante centro da.. . . . cantar no Sao Carlos de Napo-uma cunha Que se prolongava 1- ield segundo inroruiam os despachos recebidos pelo quartel, .' . 'A· Prússia Oriental. E dá notícia

até a zona dê Kepno. E;;tre- general. E as patrulhas avançadas já penetraram mesmo mais ��s: na próxima semana: nr de que a Prússia foi invadida
mentes, um despacho de Mos- profundamente para o sul. \

reia de seu ,r.eapareclmtent o
também pelo sul. E ainda é

• A ,�, * �, causou uma sene de pro es os
.

.CDU dIZ que a batalha de cer-
. _" , . ,. . da imprensa da esquerda Gi- von Hammer quem anunCIa

co da Prússia Oriental aproxí- NOVA IORQUE, 22 (I'. P.) - A racho de Tóquio anumcia
Ii f

.

ibid tar terem as pontas-de-lança rus--

. '. . hecí tIl' Ih d L·
.

dí g 1 OI proi la de can ar nama-se do seu fim, pOIS as tro- I econ recunen os no su (a 1 a e uzun que 111 icam as pos- -

. d d líbert
-

d sas alcançado, num ponto a
pas de Rokossovski ameaçam, sibil idades dos norte-americanos efetuarem um novo desern- �pera es,: � .á er aça� de fronteira da Alta Silésia. 'Ele
encurralar os exércitos nazis- l.arque abaixo de Manilha.

t omta, pOdl er tSI o atcusta o de não especifica êsse ponto mais
. I er ama o par e na ar ura e

, '.tas, que recuam �ilante , 0 ata-

O Ed
.

I
.. - Gíuseppe Albano, patrióta que al�ga que os chamados grana-G1!e fron�al das forças de Chel:- sr eu repe e InSlnUaÇOeS)se tornou "gangster" e foi fu- de�ros. do poV? conseguiram

l1lak?vskl.� E: ao come��a� a SI-
_

•

_. .
A [zilado durante uma batalha a!uqUIlar .� ;maIOr parte das

1�1�çao,.o Jo.rnal do �;,e.cIto so- LO�DHE8, 22 CC. P.) - O sr. Eden declarou que o govemo de rua com a polícia. Gigli ne- forças sovletlcas.
vletIco I,nforma q�e os comba- I)ritânico lamenta as insinuações feitas cont.ra o govêrllo polo- !gou veementemente a acusa-

*

te�tes �ussos fs�ac assalt�ndo 1 ês em Londres pelo jornal russo "SovietWar News". Sir Alfred ção, Londres, 2':1 (U. P.) - Os
paI am os os a os o antlo de Knox que ventilou o assunto nos Comuns diss'e que esse jOl'- .--.'''' - .......-.---...........__.�� soviéticos chegaram a Kepno,cl�imi�ososA da ?,es!a al��ã". 'nal, l;ublicado pela embaixada soviética n�sta capital, referiu- Estabilizador e transformador que dista 65 kms. a nordesteDIZ amd� esse o.lgao qu� che- "P. ao gabinete polonês 'exilado como um lacaio da Alemanha Vendeo;e um, de 1 kilo watt. na de Breslau. Divulgando esta
�ou a. ?o:a da

..vmgan?a e que hitlerista. Perguntou a Eden se este poderia levar ao conheei- r adoção__:l�_I"l�T!.D.?.. _ notícia pela emissora de Ber-
� Prussla Ouental responde- 11'01ltO do Kremlin que a. publicacão de tais libelos a respeito CamIsas, Gravatas. Piigml'� lim, O comentarista von 01-

ra. plenamente po�' todos <:s ele um govêrllo reconhecido pela Inglaterra e EE. UU. não po- Melasdsa melhores pelos !TI,- berg destacou a grave ameaçacnmes da sua mallgna proge- deria em nada contribuir para os bons SE'lrutimento elltre os Dores preços SÓ na CASA MIS- que pesa sôbre a cidade de
r:1e, pa�'�ndo cada gota d� san- países aliados. Eden respondeu: "O govêrno britânico tem lle CILANEA Ruoe Mafra, 9 Breslau.gue. d�;lamado e cada lar des-

expressar seu des<:'ontenilamento pela publicação, ele taistrUldo .

* Ellaç.ões contra um govêrno 'Que reconhece". in,:, O 1. Exército Francês em ofens�va
Com o 6° Grupo de Exércitos, 2':1. (U. P.) - O 1° ExerCIto

fl'ancês lançou poderosa ofensiva no setor sul da frente de Col
I:..1aJr, a sudoeste de Strasburgo. Até o momento, essa fôrça já
havia conseguido avanços de 5 kms. em algUllls setores. Colmar:
fica situada nas proximida{les da fronteira franoo-alemã, qua.
si defrolnte a Freiburg, que se acha em território alemão.

Moscou. 22 (U. P.) - O ma- �:---------------------
Techal Stalin, divulgando sua

primeira ordem do dia de hoje,
anunciou que as forças do ma
Techal Petrov ocuparam Kosi
ce, Bardova, Presov e Nowi
sacz, esta última encontra-se
no sul da Polônia, 75 kms. a
suleste de Kracovia. Aliás, a

agência alemã Transocean já
havia admitido a queda de
Kosice, 21 kms. no interior da
fronteira meridional com a

Checoslováquia.

Moscou, 22 (U. P.).- Foi
assinado o armistício entre a Cruzadores franceses em açãoHungria e as principais potên- PARíS, 21 (U. P.) _ O Ministério da Marinha da França Idas aliadas. O documento foi informou que os cr.uzadores "Montcalmn" e "Georges" ataca- �\. \\tSO{Jq.9�assinado pelo sr. Harriman, raun dois pontos da costa italiana, onde "afundaram vários na- �

�
�pelos Estados Unidos, por Mo- vios do eixo e bombardearam as instalações militares". Acres- S§ �.

lotov, pela Rússia e pelo sr.
ceUlita a nota que o destroier "Trombe" por sua 'Vez canhoneou

I;:::
� RUA JOÃO PINTO, 25 - Fone: 1448

Belford, pela Grã-Bretanha, clepósitos. As defesas responderam ao ataque com precisão po-
�

.

� � (em frente ao Tesouro do 'Estado
pela Hungria, assinou o minis-

rém não a.tingiram seus objetivos, RnÁTOnOPRTOLÓGICnS Flori-ano'poll-stro do Exterior húngaro sr.

��nf;i �:���Y;:io��:êl��:;���= Ja' conseguiram penetrar em Lodz I
Dr. H. G; S. Medi��rm. L. da cosl�a��iI:arbal Alves de Souza

visório húngaro, composto de
€lementos que abandonaram o Londres, 21 (U. P.) - As fôrças russas já conseguiram Exame de sangue, Exame para verificação de cancer,
govêrno de Berlim, provocan- penetrar na cidade de Lodz, a s-egunda em im,portância da Po- Exame de urina, Exame para verificação da gravi
do a imediata intervenção ale- lônia, mas foram, inicialmente, detidas, Essa a notícia dada dez, Exame de escarro, Exame para verificação de I
mão Não se espera, portanto, pelo comentarista. von Hammer, da própria agência alemã doenças da pele, boca e cabelos, Exame de fézes,
que O armistício húngaro-alia- DNB. O mesmo correspondente anuncia, também, que se tra- Exame de secreções.
do produza conseqüências mi- vam encarniçadas lutas nas Tuas de Cracóvia, especialmente Jlutovaccinas e transfusão de sangue.
litares, relativamente ao pros- na parte noroéste da cidade. Outros despachos oficiais de

MOS-l ' . . . , ,

seguimento da guerra na Hun-I cou ainda, colocam as fôrças soviéticas a 40 1{UlS. de Lodz e Exame qUlmlco de farlnhas, bebIdas, cafe. aguas, etc.
gria. a mais de 1 lm1. de Cracóvia., .

_ e 4_ ii CAJW::atIIiIB
.'

*

DR_ SAULO RAMOS

Especialista em moléstias de Senhoras, partos, alta CI

rurgia abdominal e plástica.

Praça Pereira e Oliveira, 10· Telefone 1.009, Opera ncs

hospitais de Florianópolis.

de regresso da Capital Federal avisa <ilue reabriu defi
nitivamente a sua clínica, dando consultas, diàriamente,

das 14 às 18 horas.

de consolaçãoA título
Estocolmo, 21 (U. P.) - Von Hammer admite a evacua

ção da cabeça de ponte na parte oriental de Budapeste. A fa
mosa avenida que margeia o Danúbio é, agora, um montão de
ruinas. E o belíssimo edifício do Parlamento eoStá seriamente

I danificado. Mas, a título de colllsolação, afirma a DNB que ao
�'�--_._--------------------� norte do Danúbio um grande contingente TUSSO foi aniquilado

pelos alemães.

Laboratório Clínico

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o UTADO-Segunda.'elra, 22 "'. Janeiro cte '9.5

*

'�c6iJc �.

(/{! !liif!ictJ

*
j
."

I
t
I
,

O GENERAL rATTONlftTnCnl
Pelo MaJor Austin Johnson li.gtl esta

ú lt ima cidade a LOllgVil·i�·1Cqpyrib.'h:t B. N. S., especial parai Cumpre �!Lentlla�. porem. qUI' os es-]
"O Estado". forços ad iados S1.l0 a cada momento I
LONDRES, (Via aérea) - Inren- interronrpido por t'l'1'(JZl'S contrn-

sif icou o generail Patton, no decor- ataques ger·\\lallicos. Teelll sitio. ('11-

rer das últimas quarenta e oito ho- t rctan to. inuteis lo')(Ja,s as
í

eutaliv»:

ras, H ,.�.ua pressão contra o tlanco dê Ituurlstedt, neste lado do corru

esquerdo do saliente geranârí ico, vi- do!', visando isolar novamente ,1 ci

sumdo estreitar o corredor ainda ·I�ade.
('Xi5t011ILc. O terceiro exército norte- Continuamente envolvida pelo fo

americano encontra-se fr-amcame.t- go da artilharia in imiga, Bastogne
te nu of'eusiva havendo sinais de e as suas áreas circunvizinbas
qlH' o mesmo foi reforçado com mais acham-se agora> muito firmemente

I• loze divisões. A infall1,taria e as for- mantidas pelos americanos de modo

mações blindadas de Patton estão a que sejam provavelmente detidos

lcntu, mas implacavelmente, empur- todos os contra-ataques que os ale

r-ando o inimigo ao longo de uma mães ainda venham a' desfechar.
frente de cerca de vinte milhas de Rundstedt, porém, não deststirá tão

extensão, entre St-Hubert e um pon- cedo de atirar os seus homens à vo

to situado a mordeste de Bastogne, ragem da luta, sem preocupar-se
As fôrças a-liadas, nesse setor, rea- com as perdas sofridas. Imediata
Hz.u-aan um avanço de maiis quatro mente após () esmaqaaucnto de um

rniéhas e meia, aproximando-se ':a atlaque pelas nossas fôrças, logo ou

área de :\Ia<n,hey ocupada pelo pr i- tI'O tem início, muitas vezes nu l1iCS

melr-o exêrcito americano. Nisto mo local. Mais para o sul, não se re

consiste precisamente o estreita- gistaram grandes modif icaçôcs. de
mento do corredor aJO norte de Bas- ontem para hoje, a respeito da no

togue. Como uma média geral, o va of'ens iva alemã. Esta se encontra

avanço do terceiro exército, em tô- em geral contida, a não ser 11m 11!)'

das as suas linhas, pode ser expres- vo progresso obtido por algumas
so por aproximadamente duas mi- fôrças inimigas que conseguiram
lhas de ftmdo. No estreito corredor atravessar o Bl ies, O (flle se sente é
de Bastogne, as tropas e os tanks que Hunds! edt leve de f'azer uma

aliados investem decididaanentc revisão HOS seus planos mais cedo

para seguir de perto as nossas uni- do que esperava. Na realidade, a

dades avançadas que atacaau a par- sua poderosa of'ensi va perdeu' o seu

ti' norte da referida cidade-baluar- ímpeto estilo "blitz " e transformou
te. Este ataque, iniciado há cinco se. em parte numa defensiva, c nou

dias, está graduaârnente se abrhndo tra :parte, em tentativas de sonda
em léque, tendo a infantaria e os gem de pontos mais vantajosos. Os
elementos couraçados americanos chefes mi ljtarcs alcmães. todavia

capturado a cidade de Neffe, situa- sempre se mostraram muito habeis
da a num distancia de duas milhas na tática de salientes pan'a que pos
para léste de Bastogne e nas proxi- samos encarur. por enquanto, li si
midades da rodovia pr-incipal que Iuaçúo como resolvida.

As balanços que trazem o garantia
no propria marca, tradição do parque

industrial brasileíro.

Tendo chegado ao nosso conhecimento que pessoas
inescrupulosas, intitulando-se representantes desta companhia,
tem oferecido máquinas de costura "SINGER." usadas como

se fôssern novas, e, além disso, a preços exorbitantes,
cumpre-nos declarar que os nossos preços de máquinas de

costura, agulhas, peças e accessórios, não sofreram qualquer
aumento desde que ° país se acha em guerra.

É oportuno, ainda, esclarecer que as máquinas "SINGER",
novas. para fins domésticos ou industriais, conquanto que
oferecidas, atualmente, em menor escala dada a escassez

de estoques decorrente da guerra, somente podem ser ven

didas pela nossa organização, seja pelas nossas lojas ou

pelos nossos representantes autorizados, fàcilmente identifi
cáveis e portadores, como aquelas, de listas de preços
oficiais em vigor.
Esta companhia mantém, ainda, nas cidades principais,
mecânicos e ajustadores especializados, os quais, por preços
módicos, atendem à nossa clientela, usando em seus serviços
as legítimas peças '·SINGER" .

Portanto, em defesa não só da economia popular como também
do bom conceito de que goza esta Companhia, através de

quase um século de atuação no Brasil, é feita esta declaração,
Finalmente, para as devidas providências, receberemos

com interêsse qualquer reclamação acompanhada de amplos
detalhes dirigida à

Outros afamados produtos COSMOPOLITA:
APARELHOS SANITARIOS EM FERRO ESMALTADO
FOGÕES - AQUECEDORES -- VALVULAS Al.)T()�
MATICAS PARA DESCARGA - METAiS PARA AGUA

(
"

SINGER SEWING MACHINE COMPANY
.,
• São PauloPernambuco

Caixa Posta'J 21 .

Rio de Janeiro
Caixa Postal, 1.180

Caixa Posta', 146-8

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

firmarão
um tratado I ,

FILHA I MAE' AVO INew York, (SIH) - Segun
do despacho de Londres, os

governos da Holanda e Bélgi
;ii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUiiiiiiiiiiiiii;;;;-;;;;;;;;;;;;;_;;;;;;;;;';..- ca firmarão um tratado desti

nado a facilitar o retorno ao

território pátn-ío dos holandeses I
e belgas que foram obrigados
a abandonar suas residências.
Ambos os governos comprome
tem-se a auxíliaa- os cidadãos
de outro país como se fossem
os próprios nacionais, até o

momento de se efetuar a re

patriação.

Todas devem usar a

[jJmi_,Jãilâtl1�CrédiloMútuo Predial
Pronrtetárlcs - J. Moreira & Cia. (OU REGULADOR VIEIRA;

A MULHER EVITARA DORES

Alivia as Cólicas Uterinas
Empr ega-se com VHotl1�U'mf\a·

ru c.uuberer 118 rrregulur íuudes
das funções periódicas d8S se-

, ��.'.
":: nho ras. É c�lmante e regulador

AVO r�� deSFaR íunções.
�...� FLUXO-�EDATINA, pela SUB

�r��r.'�;.'.�."".�t comprovada eficácia, é muito re-

f.:'��������'':I�'���"�"�'-;�:�c�e�it�a�d�8�.�D�R�v�e��se_r__u_s_ad__8_c_o_m I_'··'
� -o- eoníiança. •

..;.'\_" "'� FLUXO-SEDATINA encontra-se

fiLHA 'lMAE em toda parte.

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

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

PRÊMIO MAIOR CR s 6.250,00 40s sofredores
Dra. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro EspírIta
Luz, Caridade e Amor, co

munica a mudança do seu

consultório para a Rua Bue
nos Aires, 220 - 10 andar.
Rio de Janeiro, onde passa o

oferecer os seus préstimos.
Escreva detalhadamente'
nome, idade, endereço e en·

velope selado para a res

posta.

Muitas bonificações e médico gratis
Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

----_ ..

FARMACIA ESPERANÇA
A SUA FARMACIA

I•• Couelhelro Mafra, 4 • 5 - FONE 1.&42
btrera a dollllcflie

Pre8tlgIa o GOTêrno e ai

ClaM8f111 armadas, - o. ser'•.
um, "quinta· eol•• l.ta". (1...,.,
o, lf.).

CASA MISCELANEA distri·
l:Iuidora dos Rádios R. C. A,
Victor, Vávulas e Disco! - Rua
C, Mafra. 9

Sedas, Casemiras e Lãs,

CASA. SA"� IA. a(OSA
ORLANDO

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

SOA RPI{�LL]

«8carpelli» -_. Florianópolis

I.

I.
! '
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Dia 27
para o

Grandiosa
Carnaval.

.Liro Tênis Clube'

: Grande dique seco
Londres, 19 (B. N. S.)

- Maquinismos de fabricaçao in
glesa estão sendo aplicados no

local da nova e gigantesca dó
ca da baía de Woodstock, na

Cidade do Cabo, afim de cons

truir em tempo "record" o

maior dique sêco do hemis
fério sul. Terminada, a nova

dóca será ainda maior do que
a famosa dóca Jorge V, de

Southampton, Inglaterra, e

terá acomodações e equipa
mento para os consertos abai
xo da linha de flutuação dos
maiores couraçados e transa
tlânticos do mundo. Firmas de

engenharia da Grã-Bretanha
já instalaram no local os mais
modernos aparelhos mecânicos
jamais construidos e os técni
cos calculam que, de acôrdo

. com a presente média, todo o
. dique sêco de que se trata esta
rá concluído dentro de três

VENDEM-SE

"VENDE SE uma Serraria I-

hidráulica, de-

vidamer.te registrada no L N.

do Pinho e um "troly" com

cavalo. e correame novo.

Info�mações nesta redação
uo na rua Deodoro 93 - Estreito

. ,

soiree.

-----------

Ensaio geral

anos, coisa que jamais suce- Na fotografia vemos um soldado brasileiro em

deu em relação a qualquer ou- Napov-s, onde se irá íuntar aos exércitos a

tra obra de tais proporções. li do� que combatem os alemães. , Implicados na Ape'" lo do gralEntre os equipamentos em uso, viola<ão da lei •

salientam-se as grandes brita- Morodíc' do trabalhador Washington, 18 (U. P.) - A Plastl·rasdoras construidas e instaladas G ral Eletric Company e suaene .

o governo do general Piastir'aspela firma Pegson Ltd., de subsidiaria a International Ge- torn oiu púhlico um apêlo "para queLeicester, Inglaterra, que estão SOLUtlONANDO O PROBLEMA neral Eletric, estão citadas, pe- todos regressassem ao truoalhn'
fornecendo rochas britadas Rio. Q (A. N.) - O Instituto de Aposentadoria e Pensões la justica, como imp.licadas na l'lll Atenas e que "as autoridades
numa média de 530 toneladas dos Comerciários, dando cumprtmenro do programa delineado violacão da lei de ,ftrusts" e aliadas e da Cruz Vermelha já cs-

.horárias para cada ma'quina. pelo presiderute da República, para atender ao problema da t' di ·t' 1
.

A tão prontas para trazerem aliuier;-
ou ros ISpoSI lVOS egais. O tos c supr imcn tos rupidauuen le JIlas

Moradia do Trabalhador, iniciou operações imobiliárias nas que consta a GEC., tinha acôr- não o podem fazer sem o vosso au

dlegacias de Amazonas, Paraá, Piauí, Maranhão, Ceará, Rio do com as empresas da Ale- xilio". Esse upê lo é dirigido espe
Grande do Norte, Paraíba, Alagoas, Sergipe, Espírtto Samto, manha, Japão, Bélgica, Fran- cial�nente a�� �raba'lhad�)l'c�,. <Jus
Pa.raná Santa Catarina Goiaz e Mato Grosso a partir de 1° de Grã-Bretanha e Itália para .d�)c<ls, niotoristas de caminhões c

. .' 'A • • •
ça, dI versos outros trabalhadores.

janerro do corrente, Em consequencia, os serviços das Cartel- a divisão do mundo em zonas
CASAS: na rua Uruguái. diversas, ras Imobiliárias se executam, atualmente, em âmbirto nacional, e eliminar a concurrência e T ..,."" T..

T T _ T T -r _,...__ _ 4"IIl

:4P2eoqouoenos, c307mOOO·oeonda r;'ensal de facilitando aos comerciários de todo o país a aquísição de ca- permutar patentes em proces-, . por . . cruzeirOS. ,.

di
,.

1 ' .

Na rua Felipe Schmidt, por Cr$..sa proprra me íante empréstrmo a ongo prazo, sos de comercio,
120000.00.
No Estreito. por Cr$ 35 000.00.
Em Coqueiros. por Cr$ 12.000.00.
Na rua Presidente Coutinho por

Cr$ 45.000,00.
No Balneario, por Cr$ 60.000.00.
Na Avenida Rio Branco, por Cr$

48.000.00.
Na Praça 15 de Novembro por

o-s 130000.00.
Na rua Conselheiro Mafra, por

o-s 300.000 00.
Uma na rua Campos Novos, num

terreno de 1.524m2; pór 40.000,00
, cruzei-ros.

TERRENOS: na rua Nerêu Rn
rnos, por Cr$ 30.000.00,

Na Avenida Mauro Ramos, por
10.000,00.
Tratar com A. L. Alves. na rua

Deodcro 35.

FIO r�IQUEL CROMO
VENDO: Redondo e chato. em carretéis originais. p/fornos. estu·
fas, ferro de engomar. etc Garantimos' o qualidade, Todos os

numeras. Novos preços. Para mais informações: A. CURUCI.
Rua Marconi. 131 -- São Paulo'

com Sonnie Hale, Wilfred Lawson e Alexander Knox
ANATOMIA DA MADEIRA (Nac. Coop.)

A ARTE DE EQUITAÇÃO (Short)
TOMANDO FERIAS (Short)
UM MIMO DE ANOS (Des.)

PATRIOTISMO CANINO (Desenho Colorido)
Cr$ 2,no (único), Irnp, até 14 anos

Grupo Escolar A rqutdloeesano
São José

5UR e{)CII

pf?(}/;'tlIICIARit $E/f1PftE
, tI/i11t PAtltVfM:

�f, ..
A matrícula ao Curso Preli

minar se efetuará do dia 25
ao dia 30 do corrente, das 8
às 11,30 horas

Nomeada a comissão Todos os esclarecimentos se-

Ria, l. (A. N.) - O Ministro do Trabalho nomeou uma
rão fornecid�sl pelo Diretor, no

comissão presidida pelo desembargador Antônio Carlos La-I mesmo esta e ecime nto.
3 _ 1 \

fayette de Andrade para elaborar o projeto do regulamento de v.

que trata o artigo 115 do decreto-lei 7.036 de 10 de novembro O PRECEITO DO DIA
de 1944 (Lei dos Acidentes de Trabalhos). A autoridade que tem o pai na

família n&í.o lhe dá o direito de
CASA MISCELANEA distrv- Prf'>!ortlgta O 60Yêrno 1& ai ser arbitrário ou grosseiro e de

buidor e dos R:õdi()q R. C, !I" classes armadas, - 011 (ler" maltratar os filhos. Os que assim

VIctor, Va vu l a s c Di-,o!! Rua RIO "quinta. colun2sta". (L. procedem, de fato fazem prevo Ie-

... C Mafra. 9 D. JIf.l.
"cer sua vcntc.de , rno s também. in'jU.áqumas .

'

duzem as crianças a mentir e d is-
r.....U ,simular. Para a so

ú

de mental das-

I tas, será de conseqüencias muito

fiC�����;e·s:r�;e;:;a.uTo �enI51CARlAZES oc DIA sé;i;�:n�e:ro:u�u:u�:ri��d!n:u�eu
sacos d iár ios, uma instalação I filho. com bons exemplos e ma

completa para fabricação de HOJIII: 2a.fe-.ra I.,lOJIt. I neiras. convencendo·o ge que deve
," fi''1 iii; I obedecer e não o dominando peloóleo, e outras maqumas para I 'terror, SNES_ Ifins industriais. Inforrnaçõe s]

(lHE ODEON Inesta redação,
_

V, 161 « __

. " Berlim anuncia
..

Londres, (via aérea) A'

"ompra-se rU.lomvO beangnaa�Oo' II Con t inúa ruidoso
A's 73/4 horas: rádio de Berlim anuncia queti sucesso do grandioso filme argentino: ! lanchas rápídãs. alemãs, ope-

muito longe do centro. Tra tar I A d bai I rando contra a navegação de
'na Instaladora de FrOrianÓf:OliS'1 cancao OS alfrOS abastecimentos no Tamisa E
à lua Trajano , 11. 5 v,-4'

com Hu.go Del C;rril. (O Rei do Tango), Produção de i Escalda, afundaram na noite

" Luiz Cesar AmaJori e Musicas de Canaro

I
passada, dois navios carrega-

por :2 mil dos com um total de 7.000 to-CINE JORNAL BRASILEIRO (Nac.)
cruz e ir os

JORNAL PICOS (Cameraman) neladas, dum comboio podero-
uma casa e terreno medindo 6: FOX AIRPLAN NEWS 26xlQ4 Is�mente escoltado.
metros de frente por 13 de fun-I' ..

Preços Cr$ 4,00. 3,0.0 .e.1 ,00 <Lrnp. 14 anos».

IProfundados. sitos na Travessa Triunfo,
n 6. próximo à rua Bocaiuva.1
Tratar na Av. Mauro Ramos,' CI�E «IMPERIAL)) 'penefreção198. 1 Ov- 1 i

.

I� I I
� \.

!LI
,

Limpa mais... agrada mais... rende maiL.

Londres, 21 (U. P.) - Tam- i
•

V nde f.le
lima verdura,

I A's 7 3.'4 horas

jbém
na 'Prússia Oriental pros-I EXprOprl'3fia""Oe ...

o na r u a Crispim Um filme misterioso e que prende a tenção do espectador até
segue o avanço russo, segundo i V

o destcêho: f
.

d DNB De I
� •

Mirá, n. 38. Tratar com o pro- _
con essa, am a a .

-

do ca�lnosprie tár io, na mesma. lOv 1 Fantasma assassino [pois de citar que todos os ata-! \J IJ
,

[ques na região fronteiriça fo-I Buenos Aires, 2::: (li. 1'.)
ram repelidos, a agência na- () govêruo deu início à ação
zista admite, entretanto, que I judicial para a expropriação
poderosas formas de tanques, dos Casinos de Mar del Plata,
atacando a oéste de Pillejalenn. �'fíramar e Necoch ez, tendo de

conseguiram penetrar profun- positado no Juizado Federal a

I damente nas linhas alemães, soma de um milhão de pesos
.na área de Brcsten. como garantia.1 •

L/Mf[ 'fflt'.' )todOS oS rec/)f},viJ

di 5IJiI bote] "I)Y$(Jnu(J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.A. LEBRE PINTO & elA. LTDA.
Rua Martins Pentes n-. 395 - São Paulo

Firma organizada na Capital de São Paulo, com quadro
de vendedores e propagandistas, com grandes conb ec.me n
tos, aceita representação ou distribuição por conta pró ,I
pr ia, de Especialidades Farmacêuticas, Drogas e Acessó

II,rios para Farmácias, Hospirars , etc" bem corno quaisquer
outros artigos do ramo, "Of si se

Móveis
Comprar, vender ou alugar

só no.

I A SERVIDORA I

t a maior organização no

gênero ne.to capitall

Rua João Pinto. 4

Fone 775.

CASA
Precisa se alugar uma, no

centro da cidade, que te

nha 3 ou móis quartos
Dão-se referências.

Informações nesta redação.

I Quer ve� tr-se com

confôrto
e e'egância?

Procure Q

ILfAlftTIRlft
MELLO

• e.colha o "eu fiqUrlno.
Rue. Tiradente 24

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral de Adulto.
Doenças dai crianças

Laboratório de Análise.
clínicas.

Consultório: rua Felipe Bch
rnidt, 21 [o ltos da Casa Po
rrriao], das 1030 á. 12 e da.

15 ã. 18 ha.
Residência: rua Visco de Ouro

Pr e to 64,
Fone: 769 (monualJ

I' Dr. Guerreiro da
Fonseca

Avisa a seus clientes e

amigos de Sto. Amara
e Palhoça que reiniciará
a C]ín�ca em Fevereiro de
1945 e fixará residência

em Sto. Amaro.

ALVARO RAMOS
CIRURGIÃO-DENTISTA

Rua Vitor Meireles, 18

I
Salário base para I
a Rç!,a�8�A ��diV!anifes_1

! tando, dia a dia, uma maior Jcompreensão das necessidades
brasileiras vai o govêrno do I
Estado Nacional, em prosse-]
guimento a uma sábia política
de amparo trabalhista, promo
vendo o reajuste de diversas
classes, atendendo-as dentro

Ida possível satisfação das suas

mais imperiosas reinvidica

ções. Ê o caso, por exemplo, da
recente lei que estabeleceu o

salário base na profissão de

jornalistas. Em pouco tempo I

será, também, beneficiada. a I

c�a_sse médi��.__.. .. _. !.Jl'íZO DE DIHEITO DA COMAl{C,A
DE TIJUCAS

I1
Edita! de leilão com o prazo de 20

dias

ILllIt!eliJlO lril'SpUl' Br:li]{,o, .luiz
de Paz em exercício du cargo de
.luiz de Dn-eito. tia Comar-ca de Ti- 'Ijucas. na: forma d�1 lei i-te. etc,

F:1Z saber aos que li prcscnt c edi·
I
ín.l üe' leilüo com ,) prHZO de viul c
(:.!()) dias vircm nu dC'le conhcci
nu-n lo ti verem l{liif', 11(1 dia dl'zessei,
(Lli) d(� fC\'l'I'eiro, pr-oxiin», "i'

I ro, ÚS dez (l()J' ,Ul':IS. (I Oficial de
.lusl iça Iksll' .luizo, sel vjr,do ik

portt-iru dos alHlitr',rilh, il fl'el!!l' dli
c'dil'ki" da Prele ituru )-Illl1il'ip:d.
dl'sl<1 Ci(bdl', Irará a lr-i lâo. 11 qur-n:
lllUis <](0[' e ma ior laJ!(:() o.fel'(,(·I'i'. c'

imú,,-e! pcrf cnecntr- ao l'sjJúlio ,L·
["('elA CLAIH:\DA I)J�.S'IT�, 1:<.11'
\,Ii a praça para pagamen«. de cus

Ias do inveru.u.io, e que' t· li si-guui
to : Cm Icrre1111 si,ln 11(1 lugal' Tim
hesinho, do f;islrilo de Sà.) .íl':i:·
Batista, desta Comar-ca, ('0111 {'('ul"
r- dez (110) metros dr- frentes l' t1i-
l ncr-nl os e cincocuta lo' uan (8,'>1)
mais 11[[ menus, di.lns d(' Iuudus, ou

sejum 93,(}jO lll� fazendo fl'l='lll.l·S J]{'

l'l1J'SO do atual Hibt'il'ão do Timlx
e fllndos em Ierrus de Yi('c,ntc Mar
('os lia Silva, extremando ti leste ('II:

rorrns de Hr-rmin íu C;'!l1lpioli l' pelo
ocste cm ditas de 'I'lbúrcio !30Z:lllO.
I ') valo!' de oitncentnx cruzeiros
«;1':;'; ROO,uu), E para ql](' c!legue ;1

noticia ,10 (,Pllhccilllcnlo de I()d,,�:

!llaudOII. l'x,)Jl'dir o pres('ull' e(.lil<ll.!que ser-a af'ixado no IlIg'[l]' do coxlu
1111' (' l'('prod'uút!o n:' Imprr-nxa (,l])

FI')l'ianúi)olis. na f(Jrlll:> da loi. Da
.lo c passado nesta Cidade de TU"
cas, aos dezesseis dias 00 mês de
Jane iro (h- mil novrccn l os c qua-
1'('.111<1 c' quutro. Eu. Hodo ll'o Luiz
BI'i'LC'iwk, Escr i vào que () escrevi.
(.'Iss.) - Lnurlr-l in o (;aspa]' Hranco,
.l uiz dI' Paz. no c xercic io cio ca·rgn
dl' .Juiz dl' ])in·ito. Selos afinal.
Estú ('onl'ol'llw () original. (jlll' I'P!
a l'i xu dn hoje. uor mim Es(']'iv,-III no

Illg:ll' ii:) ('()stl!llll·. () 1·;s(,l'il''-w: I.�'.I-
,deMo Luiz Bt·If'!J('le.

I Lactífero. Tõnico-�timulal/
te do leite. O benéfício que o

Lactífero tem prestado ás sras.

mães, quer no período de alei

tamento quer no de gravidez
é incalculável.. O Lactífero é
um poderoso galactagogo e re

generador orgânico de maior

j. eficácia até hoje conhecido
. Em sua farmácia. ou C. Pos

I tal. 1861. São Pal�lo.

I

.---.----.- .....--.---e---------�"�----- ....-_.........---...----''''''''---,.-----. .�.-__._.__,.�
-

........:..:.._.,""""':"_......r

ESTÁ nas S!J8'S mãos tor

nar-se atraente. Não se ex

ponha, portanto, a fracassar.
Lembre-se de que fazer a

barba, d.à-iamente, é um

irnp erativo de hiziene e um

cever de bom-tom. Aba:'!.
aparênc.a ajuda a vencer na

vida. C JtU um aparelho Gil
let te e as insuperáveis lâmi
nas Gillette Azul, legítimas,
poderá o senhor barbear-se
em casa. co .for àvelmente,
sem expor-se aos perigos das
1 Iecções transmissíveis, É o

processo n ai; prático mais

higiênico e mais econômico,
sendo, por isso mesmo, uni
versalmente a d o t ad o por
homens de qualquer idade.

- Nado de tragédias l Miro-te num espêlho e verás que

alo lem razão. Usa Gillette e ,.ãe o coração õ larg" j
- Parece um sonho! Alas na igre;o! Conjugo vob;sl

Marcha Nupcial! É um milagre! Um milagre do Gillettel

<� - 15\

BARBELINO
A.CONSElHA

GARANTIA POSITIVA: Compre um pacote
de dez lâminas e use duas. Se não ficar sa

tisfeito, devolvo as oito e será reembolsado.

Gillette
Caixa Postal � 1797 RÍo de Janeiro

Inter�Ame:rfc"M

Lourival Maia ce Almeida e

Anália ferreira de Almeida
AlUno Vieira e Anna
(arolina Senão Vieira

Rio, ...., (A. N.) - O sr. Ada
mastor Silva, grande agricul
tor na zona de Lavras, em Mi
nas Gerais, acaba de enviar ao

Rio uma amostra das belas
castanhas produzidas em suas

terras, tão grandes e tão gos
tosas como as portuguesas.
Aquele agricultor fez acompa
nhar a amostra de considera
ções no sentido de provar que .{
as terras mineiras se prestam 15 reproautore.s
admiravelmente ao cultivo das zebüs
c�stanh.as, pedindo que o g?- Belém, .,� (A N.) __ De Mi
verno mcr:m�nte o plantIO nas Gerais e destinadas aos
com provIdencIas adequ�das_:__ I fazendeiros paraenses e ao

Camisas, Gravatas. Pijames govêrno do Amapá, chegaram
Meiasdas melhores. pelos me- 15 reprodutores zebús· que se

Dores preços s6 na CASA MIS· destinam ao aprimoramento
CIt.ANEA - RuoC Mafra, 9 da raça na região amazônica.

têm o prazer de participar o

contráto de casamento de
sua filha YOLANDA com o

sr, Ney Serrão Vieira.

têm o prazer de participar o

contráto de c oso rnen t.o de seu

filho NEY com a sni to, Yo
landa Ferteira da AI-:neida.

I�
I

YOLANDA e HEY I
confil'rnam
__ J

Flar'anópoli;, 11:-1·45 Rio de Janeiro, 18-1.45

Gra"de indúst,ia
de cimento
Rio, ,;'; (A. N.) - Uma im

portante companhia Brasileira

produtora de - Cimento pediu
autorizacão ao Conselho de
Minas e'Metalurgia para ins
talar em Cabo Frio, uma gran
de indústria de cimento,

L'" .•

I'..JX1,l31H
'

.. Rahfio

"VIRCiEM ESPE(IALIDADE'�
C i f\, \V ErrZ}�L IND u�'r H 1 A L-.J eH N ,r IIÁLJ<: (Marca re�I�1

reCOfl1:ne1Ida-"e para rnopa fina € roupa tÜlnmU01 .
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Civís alemães atravessando as linhas americanas para fugir aos horrores
1Í11erra. (Distribuicão rio Serv ico de Informações do Hemisfério).

da

5

�:;:�1i'J!J!!!: P E. F E I T OI

� �V�
Produto científico para embelezar os seios
Hormo Vivos n.' 1 pore 08 s,.ios pequenos ou flocídoa
Hormo Viv08 n.' 2 para o. seios grandes, volumosos
Inofensivo a saúde - Fórmula de absoluta confiança.

I

I
1
I

I
I
1---
I. �VrDA. SOCIAL

J I'loáanopolis n"5 Fttrm.ci•• Mod..raa.
It.uliveir. e da Fé - Em Blumenr:ru: FarmlJci".
Sanit....... Odin - Em I1aiaí: FarllJUlcia San,.
r.r••inM.

Nma notícia alviçareira temos,
hoje, para as nossos gentÍs lei
toras. E' que. graças à co lobo
ração de um nosso mui prezado
amigo, que usará do pseudô
nimo «TEU POETA», traçare·
mos, em nossas edições de quin
ta-feira, o perfil dos mais gra.
ciosos elementos de nossa C<jeu.
nesse dorée».
Para que nossas gentís leito.

ras, er�tretanto. tenham urna

idéia precisa da sensibilidade do
nono POETA, publicamos hoje.
excepcionalmente, o primeiro
PERFIL.
PERFIL será, pois, a nova

coluna do «O' ESTADO».

CURSO
Curao Ginasial em I ano [dec-Ieí n. 4244) Preparatórios para Estocolmo, (via aérea)
Direito. Medicina, Farmácia, Escolc.s Militares, Comércio, Esco- Foi completada, na fábrica dela Técnica de Aviação, etc. Concursos: Banco do Brasil, DASP, N d íst & H 1 T 1C C .

1 P" T ' f' I Iê t
r y qVIS O m, em 1'0 _

.

e outros. urso amerCla ratlco, aqulgra la, ng es, e c. , _ , ,

," ,Matriculas cherto.s. Peçam prospetos' hoje mesmo à CAIXA POSo 11hattan,. na Sue�l�, a primeira

I TAL N, 3379. S PAULO. Curso de Madureza «Brasil». I locomotíva da sene de 50, en- I

���������������������- Icomendadas pela Holanda, Es-

O d'
.; 1�\íS'í'KroRI� DE VEi�l;LOS- teve presente na ocasião da en

santo do la I .

A v I S () trega, o Ministro da Holanda,

I
C')llS,itll"l'andl�-�e os alJlls�)s que na Suécia, o conde Wíllem van

S, Vicente, Mártir' �(: l,:,tao �enflcalldo '., JOllbse'r: Rechteren Límpurg o qual re-. vnnc 1<1 t· I runro li esrespe do - a ..' . .A pequena Cidade aragone3a.Hu' tabela provisória de preços, e labu- cebeu a lO,comotlva pOI parteesco pode gloriar se de seu hlbo. rudu pela Unià« Beneficente dos do seu paIS.ainda que Vicente passasse SO Chauí'Icurs de Santa Catar-ina c _"..- w_ _mente os primeiros anos de suo a.pro"ada pela Inspetoria di' Vei-

•
infância no lugar de nascimento c-ulos l' Trúnsito Pú hl ico ('111 \1-3-44,-Cedo foi para Saragoça, onde en

li Iim de se]' observada pulos ruo-

zrtx ao e,!'tudo ddoS letras e tor istus dos automóveis «Ic alugue! "
I
.=__=='"a eo.ogia. e-u o vi a virtuosa

que (\�la('j()l!alll nesta Capilal. Jm-,aliada a uma inteligência f6ra do bljco () seguinte:
comum e (l facilidade de :ratar I A partir do dia 22 do cor-I�om os homem:, chamou sob;e. o rente IIIl�S, l'umprí:_l(lo O dispostoJovem a atençoo �e S.' Valer:,o. naquela tabela. sento \ istoríud os.
brspo de Sarogoça� Este s?nto prun ,'periÓdic.'fU1H'1lIe. torlos os uutruuó-

. Clpe do, Igreja r.c o pO�la p:e�ar veis de aluguel que estacionam
por cousa de um defeito fi s ico, nesta Capital a fim dl' se consta
Escol.l�eu a Vicente. ordenando o tal' se (JS mesmos SÚO ]Jol'lad\)r('s,de dícíccno , e encarregou· o da pre cin lugar bem visível. da tabela de
gação de Evangelho. Rebentou a prec()� cm 1'1:'l'trC-!1cÍa;
perseguição de Daciano. Traidos, u' (J desrespe it« ao i lcm
bispo e diácone são orros�ados pe e ú lubc lu dI' prccos. de acordo
rante o tribunal. Vicente, com li. COIll () quc determina a Jei·, illll]Jorberdade apóstolica. confeasou se· tar:'! em: sns.pensi'il) da quota de ga
tem êies cri.stãos _

O velh.o e ai·
I s,dilla ria sem�na ,;e!-(lIinle,_ lIlulla Iqueb"ado blspo 1100 serna para

I
e, ('111 e('rl·os casos, apn'(,II�:1Il da

dar um espectáculo. Contentou'se ca'rteil'a de ltabilitaeii{J:
.

o juiz com ludibriá lo. Mas, Vi fn· !ioga-se, a' Iodos qllantos 1cente era moço. POI' isto, teve que sp spntil'em lesados. entendere11l-se
submeter·se às torturas moh ex

j'fil'l'ta
(' imediatalllenle com II fns-

qui8�tas. ?ebr�viveu (1 tod?s elas. !lelor {ieral, t.I"�Zelll!() .('()I1'i!�:) �)s·E�tao, fOl obrado a um ,lmundo dnt!ll' 1I('('pssarIOS a H]('lJllflcacao
carcere; os gucudos, porem nlO'

I n(31) só do 1110tOT'I'\ta tr(lns�4rl's'.,orvidas par U.r;'C10 luz

"Dbrenaturall
cemo t:�ll1hé!l1 do [II'!('lllÓ\'CI.

que irradiu àurante a noite o amo Inspetoria de y('Íclllos e Trânsi-
b.iente tétrico

.. ficaram, tão con:o. lo púhlico. e-lll FI�rja!1ól)()lis, 171vldos que pediram o batismo. Salu. dl' ian('ll'o <lt' 194;).
afinal. o sant.o do cárcere, paro

.

lA'cillll Slouillski I
logo sucumbir às con'lequêncías [ns,pc!ol' Geral
dos máus tratos sofridos, .

_

Romance, Poesia, Religião, Aviação •.

Matemática, Física,'Química, Geo
logia, Mineralogia, Engenharia ci
vil, militar e naval. Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia.
Eletricidade, Rádio, Móquinas; Mo
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri
r.ultura, Veterinária. Contabilidade,Festejou, na dota de ontem, 0

seu aniversário a exma. sra. Oli· Dicionário.:.....e�"::... �t_c_. _

via Cabral, dignisma consorte do ...._

abalisado clinico e apreciado es ..Locomoveis ecntor dr. Osvaldo Cabral I

Srita. Z�ta Rosa iiConjuntos.... .... ...... ...-- F estejou ontem o seu natalí.cio, VENDE,SE locomovel «FLOTRER»

':'1 a gentil senhorita Zita Rosa, que de 44-52 HP Efetivos.
f:i muita cúmprimentada pelas I L�comovel "BADENIA" de 60 HP

.1:."\... i)V U�'G 1-\" .]-_) (_') S� suas inuLn.eras amiguinhas EfetIvos.

...
Locomove! "RUSTON" 54 HP E.1 �fu�

j }<'azem ano� boleI Conjunto "WOLE.ESCIIER· de
! Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA Dr. Paulo Medeiros 100-110 HP Efetivos.
! Dr. j. j. DE SOUSA CABRAL Será alvo, hoje, de expressivas Conjunto "FRANCO TOSI" 100

I· manifestações de apreço pelo trans· HP Efetivos.
ESCRITÓRIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8 (esquina I curso de seu natalício, o sr. dr. Completos em perfeito estado.

C. POSTAL: 140. I
Pauio Medeiros, advogado de gran° Eng: F. AZEVEDO.

Felipe Schmid t).
de prestigio, atualmente exercendo ·Rua BARÃO PARANAPIACABA.

__.w."""""..."'''',.., ..''''''''."..G''''''_'"'"''.._...._'''.•_r�"''''',"''''''"''''''''''".,.,. �........._....,.,.... .. suas atividades em Joinv:.le. :24 - sala '17·Tel-3.5816-S. Paul'),

Santo de Domingo
Sta, Inês, Virgem e Mártir
Pelo ano de 2.91, nasceu em Ro'

InO, na casa de um nobre o rico

patrício. uma menina cujos lou
voreg iriam ser cantados em todas
as línguas por todas as noções
Inês chameva se a menina que
fôra dotada por Deus com tantos

dotes da natureza e da graça que
tendo apenas treze anos de idade,
chamou sôbre si a atenção d<l!Jum
nobre moço romano. Inês declinou
a mão oferecida, dizendo

� que. CJ

nhecia sómente o amor oe Cristo.
O jovem despeitado vingou se de
nunciondo a viagem como sendo
cristã O prefeito do cidade ten· I
tou tudo para ve:,cer a

.

oposição I
de Inês. Mas, a Jovem hcou ftr.

;me. Então, foi condenada à mOr

te, E perante uma imensa massa

de povo, o carrasco cortou-lhe a

cabeça,

Atenção!
Compra e venda seu imo

vel, mas fl:lÇd-O com van·

tagem, p:lr 'lnterméàío da

firma A. L ..ALVES
Rua D�odoro, 3S,

CORRESPONDÊNCIA Locomotivas snécas

ANGELA R.
Quando receberes esta cart.a,

creio que já não te lembrarás
de mim; entretanto, tua imagem
jamais esquecerei.
Viverós sempre do meu peno

sarnento, qual branca açucena
da suave perfume, E é pensando
em ti, minha Angelo, que te
escrevo estes modestos versos:

ANGELE
Quond tu pa1'Ois ou fond de

[ma pensée,
I Oh! mon amie! si charmante

Iii, [IIi pure,
Mon âme ravie. contemple e

[murmure:I ElIe ellt plus beBe que Ia rase

I [blonche

i! Si gentille, si pleine de grace .

On dircit qu'à·h-averll ses yeux
[celestes

I Un elair de lune passe,

I EUe est douce et modeste

I
Et par êtra ící-bcs la lIoeur

[des anges
Elle est pure e sons tâche,
ElIe traverse l'ombre de ce monde
Dons le nuage d'un rêve d'or.
Oh! Dieu, fais que sa vie
Soit toujours san. crointe
Et san eiel toujoura bleu.

I

I Menino Adilson
Completa mais. um aniversário,

hoje. o menino Adilson filhinho
do sr. Nilo Laus, proprietário da
conceituada Farmaeia Esperança.
Adilso receberá, por certo, rrruttos
cumprimentos de seus inúmeros
amiguinhos, aos quais oferecerá
finas bebidas e guloseimas.

•

Menino Inoleide
Mais um aniversário transcorre.

rá, hoje, do inteligente menino
Irioletde , filhinho da exma. sra.

Adalgiza Climaco, residente na Ca
pital Federal.

•

S.BEçaK
NOVO PRO,mnAP.lo • NeVA CRGANIZAC40
Av. Celso Garcia. 174
Fone 2-8635 . S. Paulo

Angelo, espero que perdoarás
o atrevimen to do

TEU POETA
Janeiro de 1945.

I
I -

.

I Fizeram anos ontem:

I .

a sra. Pergentina Pereira D'AIas'

t Cl�; sra. Antonieta Lehmkuhl

I'
a sra. Dalcy Dutra Guerra, es·

pôsa do sr. Júlio Gomes Guerra,
oe Porto União;

I o menina Maria Elena, filhinha
do sr. dr, Sílvio Ferrari, proprietá

I rio da Formada Sto. Antônio,

II *

! Sra. João José de Souza
i

Cabral
Transcorreu ontem o aniversário

i da exma. sra. Dulce Augusta de

I Sousa Cabral, mui digna espôsa

I
da ilustre cansídico, dr. João José

I
ds Sou�a Cabral.

_

I Sra Dr. Osvaldo Cabral

A exmo , sra. Gracinda Machado,
foz anos hoje;
Faz anos hoje a exma. sra. Ol.in

da Vieira;
V� transcorrer seu natalício, ho

je, o sr. Vicente Rocha;
O sr. Francisco Juvencio da

Cunha faz anos hoje;
Assinala a data de hoje o trans

curso natalício do menino Hercf
lia, filhinho do sr. Artur Olímpio
Ldveornerrto , telegrafista aposen
tado,

A Fábrica de

MÓVEIS BRaSIL
agora melhor
apare lhada
para servir 008
seus inúmeros
clientes, .

apre
senta, em suas

lojas, os novos
modelos para

1945
..

DEspaCHAMOS [ ENGRADAMOS
GRAWITAMERTE raRA o INTERIOR

..

U.J.9.

\t-; \ t'zes essa b0!101ência póde ser um habito criado
Outras \ ezes re�uH(L dp perturIJação esttJllIacal que
tambem se ['P\ ela. pela azia. náuseas, cólkas e indispo

sição apóR as 1'1:'1'eiçõe6. I\lagn('f:;ja Bi
surada neutraliza rapiclamelltP a hiper
aeidpz f'stomapal ljue origina êsses llla
les digestivol-' ([lIe. des(,lIn](lo�, podem
lle;('llpral' em ga.Rlrite (' cli�pepKia

Começt' lwjt' Illl':-:mo a tomar

,.

Noivados:
Com a gentil senhorinha Iolcm

da, filha do sr. Lourival Maia de
Almeida, contratou callamento o

sr. Ney Serrão Vieira, residente no.
Rio de Janeiro.

*

Habilitações:
Estã.o·se habilitando para casar:

Olavo Gonçalves de Oliveira e Mi
nervino Melo; Durval Fabrício de
Andrade e Maria Alícia; Jeronimo
Manoel EspÍn3010 e Mortinha Ma
ria de Oliveira, Tomaz João de
Sousa e Dolores F'Iocísbe Iu Car
doso.

I Luiz Flores e Otília flores I

I participam a seus parentes e

Ipessoas de suas relações' o

I nascimenti �e I siu filhinho

Fpolis., 17-1-45

---.-.:
3v•• 3

NOVOS e
USADOS

COMPRA e

VENDE
•

IdiGlmali por-
tuquê., espa.
nhol, francês,
inglês, etc.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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i
i I Prefira nma parte de ge�l�'mpor-ta(Ões ,lnt�rcambiO comerciaa
: rrôco em "Selos Pró Doente

iI francesas ! angio-Dfél5.lelro
t Pobre do Hospital de Cartda- * !

t de". � estará contr.ibuindo para París.' J
J (8. F. I.) ._ Aca-,

.

Londres, (B. N. S.) -.A x:otí-I que ele tome mais um pouco ba de ser obtido o prímeiro re- ela de que o Brasil d�se]a rece

: de leite, tenha .melhor�s medt-: sultado no que diz respeito a' bel' um. grande. �umero de

, camentos, mais conforto no realizacão do programa de im- meyeadonas .bntamcas no

i leito de sofrimento, etc. etc ••• portações, estabelecido pelo após-guerra Ioi ?a�orosament�
(Campaha de Humanidade govêrno francês, sôbre o qual s��dad� pelos círculos comer-

do Hospital de Caridade). o sr. Monnet continuou em ciais mteressados por e�se
Washington as negoci�ções iní- gran�e rr:erca�o .de �,xportaçao_

As anedotas e piadas aparen. ciadas em Londres. Esse pro-I .

O Daily Express .desta ca

'emente Ingênuas são grande. grama de importações prevê pítal acaba de a;1u�1claJ:. qu� a

&r'UlSII de dessgregac;io mane- para o primeiro �eme�tr� uma ,ca�ara de COn;er�lO .�llta1:'llca.
",1",.. nAIA Uflulnta.eoluna".! capacidade de tres mIlho_es de de 0. P�L�O, Ba,��ll" u_�a�1Z��

------------------------------------------ltone'ladM, �ém � C�VM e,umco�,.�����Ccul.�,lacll��outros produtos de petróleo, ,o. cOmerCI? mutuo. Um� carta

I cu 'a importação depende de' circular vmda do Brasil e re

autorização das autoridades i cebida ,��r t�das as câmal��S
militares. Durante suas nego- de comercio eXl�tentes �a. Grã

ciações, o sr. Jean Monnet l�ou- i Bretanha .�xpl.lCa �UÍlClente
de verificar que as autorida- ;mente. as fmall�a,des vlzad�s
des britânicas têm conscien- [pelo citado comité � que nao

leia
das necessidades urgentes d�,z.em apenas respeIt� ao. au

da França._ Para dem.onstrar a. Xl�.lO, a. ser prestado, as .fl�a�
compreensao e amizade que .britânicas que .desejam moles

têm, puseram à nossa dispOS,i-! sal' pela, Pl:�rr:,�lra vez,:r:-0 mer

cão uma parte dos seus pro- cada braslleL�, auxll�o .este
J

que se concretizara principal-
prios estoques de mercadoria, mente no fornecimento de in
tais como lã e algodão, para formacões detalhadas, Do mes

que não tenhamos que ficar à mo modo, serão ajudadas as

mercê da grande demora dos lfirmas que já vinham manten

transportes dos países produ- do há muito tempo relações
[tores. E, dêsse modo, podem?s, com o mercado brasileiro e ti

contar, desde agora ate o mes Iveram de interromper as suas

de junho, com um carregan!en- exportações como consequên-
to da Grã-Bretanha- de cerca cia da guerra.

.

de 300.000 toneladas de lã, I Antes da abertura das hosti

algodão, metais que não con- lidades, a importância do nos-

1 tenham feno, enxofre e abas-I so comércio com o Brasil já
[tecímento para a população I constitui a objeto de todas as

civil. Quatro navios estão sen- cogitações. Igualmente, era

do carregados para a _primeira Idevidame.nte apreci��a entre a

remessa de mercadorias. Te-I alta qualidade de varies produ
mos também nos Estados uni-1tos brasileiros. Assim é grato
dos missões encarregadas de à Inglaterra saber que o Bra-

!compras. Essas já começaram Isil está observand? ��entamen
e está-se efetuando o primeiro te as nossas possibilidades co

I carregamento comportando merciais de após guerra, reíní-

j13.000 toneladas de produtos ciando-se por tal modo subs

alimentícios e cêrca de 15.000 tanciais e cordiais relações que

1 toneladas de matérias primas I f o r a m i:r:-terrompidas pelo
I para a indústira. atual confllto armado.

6 r', f!'4i<T.r DO- Segunda.te.ra. 22 ct_ Janeiro ft... ''IiI4

I
;

'j
J
I

1
i

I
•

o Vigor e a Perfeição
do �Corpo Humano

SI v. t DÉBIL E MaGRa, TOME CUIDIDO COM as GLâNDULaS DESPROVIDas DE IODO!

I ,

I TAMPA SANITARIA !

iDUPLExiI II
�-= PATENTE N.o 29.424

TAMBÉM PARA
CRIANÇAS A magreza, a debilidade, o sangue pobre, o esgotamento nervoso, são, quase

sempre, resultados de insuficiência de iodo nas glândulas .

Os regimeus de super-alimentação. os alimentos ricos em amidos e gorduras, de
nada valem para certas pessoas que, apesar de terem ótimo apetite, continuam

Ilwgms, esgotadas e abatidas ..

ACEITAMOS PRO
POSTAS PARA RE

PRESENTAÇÃO EM
CONTA PRÓPRIA

Com li descoberta de VIK":Ll', você poderá aproveitar
ríevidamente os alimentos iugcr-ído«, translormaudo os cm

müscuros o carnes rijas,

VIKELP é' um concentrado de sais minerais. que proporcio
nam a quantidade de iodo natural. necessária às suas glân
dulas. em forma concentrada c, portanto. racií de toma!'.

Além disso, com VIKEJ.P você terá diariamente. o

suprimento de ferro, cobre e íostato de cálcio, bem

corno ela vitamina B-l, uma das mais importantes para
o organismo,

!

I
1

I
I \'11\EI,j> restaura as forças e energias, acalma os nervos

e estimula as glândulas digestivas, produtoras de suco

gástrico, indispensável para a perfeita digestão de gor
duras e amílaceos - fatores de peso. na alimentação.

BERNARDES " BERNARDES, LTDA.
Escritório:

RUA AUGUSTA. 67-TEL. 4-0986
Fábrica:

RUA ANHAIA. 454

U. J. s,

·······��s�·;i··s�ú�i·i··;i��;�;N���i;�····
..

I' II,'"SÃO SEBASTIÃO"
Sob a dlreção clínica do

J)R J)J .1LllL\. )10ELLltIA:N� � ,

ii
!.• jAP.'\RELH.HJEN'l'O COMPJ,Ji;'I'O E :\lOlml�'1íSS1MO f'A!U TIL\T.OIli:.\'TO

Comece ii tomar, ainda hoje, VIKELP. Dentro de pouco
tempo você terá ganho novas forças.
Sentirá nova disposição para a vida e

/Í2J;J �
o prazer de ostenta]' um corpo forte e I/�\ ';\í
uma aparência sadia. �� .,
Vn";:ELP é accessível a twios e acha-se 1\\

/l./ ) J'/./
'

li venda nas boas fai'máci.!tl e drogarias. :::::s_

Mj�1
� ��.

YIKEL�j!at
I J

Construção moderna e confortável, situada em a pruzrve: {'h"carJ
esplêndida vista para o mar.

com

t<:xc'eJente local pai-a cura de repouso. Água fria e q uen t e

i\J�;DI(,O, {'IRúI{GH'O E GiXECOt.ÓGJ('O.
.

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

Apaotamentos de luxo com banheiro
Apartamentos de la classe _ .

Quartos de 2u classe , .

Quartos com duas camas .

Cr$ 50,00 diárío
CrS 30,00
Cr$ 20,00
Cr$ 15,00 PI pessoa

SECÇA.O UE MATERNIDADE
Partos com permanência de 10 dias em Apartamento ele
la classe, inclusive sala de operações, com partetra da

Casa de Saúde Cr$ 400,00.
o DOEXT]<; pún"i TBR �f(�DlCO PARTHTt..·Ht

}'J�ORIANÓPOL I S
Largo São Sebastião --0-- Telefone: 1.153

F"ARMACIA ESPERANÇA
do f'armaeêlltlco NILO LAUS
Hoje • IUIUlJabI _A • ... pNllert«.

......_ ...cno...... lIIrtra�.. - Hom_pau..e - r................ -

ArttI(Olt «41 ItorraChe.
.ar.!'"t·....__ '" ,�.", o�bcf. .'" �.....". ....-...:!'I" ......

SERRAS PARA ENGENHOS
VERTICAIS

HORIZO.HTAIS E fRANCESAS
�

Acabamos de receber da
América do Norte uma

partida de aços de alta

qualidade para fabrica

çao de serras verticais,
horizontais e francesas.

I:illc'mos enln'gas imNiiuliBS

SERRAS VASOHE S.A.
Rua Vitor Airosa n." 181 " Iel, 4·4266 - Caixa Postal 3831

SÃO PAULOI
i

I

I

�

I

I
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o ESTADO-Seeuncla·fe'r.,; 22 de janeiro ele t945 7

I
I
I

Lon d rt-s. - (H. 1\. s.: - -

Ara-I'diO-I.()CnJi.S<.IC,�ii()
hr i.tâ nica que de

sempenhou UIIl papel de tal) alt«

importânc ia nas campanhas mili
taces con I ra a Aleuumha, ;-;erú

talJll-1bem ntilisudo ricpois ele tr-rruiuudo

MARIO WENDHAUSEN
o eonflilo ]Jar�l o salvamento de
milhares ri\' virlas.

O aparelho "Radar" corno e I
'D'pJ<>ma<1n pela li'8('ulda<l .. Na" de Meolclns da UnlTersldade do Brastl) conh�('id() l' cn,Q:enh'(',o iJ1stru-1,4-")1-1111 r-of IIeI (I" �,...... (.,V, fI .. l 'JUJie,. V1Mt(°ti GO Pro'�s�or O$1'Walrl() 0l1 .... 1ra.. mechcn ('h

\ I I ! .

.

i" .

rtamenro <1e Ballde

IlllPuto.:
voe c ,oca Izar, 1I11: IW\'l!) l.1:

,.Depa
,.�lIlperIICIl' a uma ,dJstallC'lU clt' mui-

la..INlCA ItIII:UICA - lIoJMtUiIl lntera.. de adultos e crlanl:aL CONRULTOfUO
'11

' °

las UH las l' prever a apruxnnn-
• KlolJMIIIIIlN(OIA' Kua Felipe M('bmJdt u. S8 - Te'. 812. (JONSIJL1'A" - Da.. H16... " -

I I
.

[, 1 I,. ,

,�'ao (e gran. rs uguaccrros. ,t-,U<l-

A R A U J O I J.:nc,n1c pudr ser usado para !o��li-!DR sal' terra, hancos dr gelo, I'l:'cl,I(':-., I
•

- - cn í'im , qualqur-r {'()rpr) só lid o
I

.o\ssisl{'1I1C do I' I'!) I'. Hanson, do Rio fie .lanl'Ír"

!'<H.'illJ<I (lu nível do 1IEl't'. Cl.llaSITo-1ESPECIALlSTA
Voenç'as e oper-ações c'os OLHOS, OUVIDOS. ?-;ARJZ e GAI{(;A:\TA Ies como a do "T'ituu ic ". que n au-

Ciru.rgla moderna da GUCLA DE LOBO, do LABIO LEPOHJ:"IO (l{illio e céu I'ra,gull com ccntr-nax de passugc i-

ela bôca f'end idos de nascença) ros" ilPÚS ter l'oli·dielo rorn unr "[Cl'-'
Esôfagoscopi;;"\, n-aqueoscopla broncoscopia para retírnda de corpos estranhos, etc. berg" � serão d r agora e-ui di ,1 n: e :

COiliSrJ.'l.'AS: das 11) ,"5 12 c das lã às IS horas inteirumun tc ev
í

tadus. Entre os re-

nua ,'!rOl' Meil'<>les, 24 - Fone: I.H7
. sultaclo-, fuluros da rád i o-Ioculisn ;
I ('�f),. p(�d�nHls cootar UJlJn. SCnSl\':o]:

I
d iruin u irào di' laxas 'Il' S('glll li I

marítimo. rud nçuo de tempo na:
Ml1nidplll • HospItal travess ia elo Atlântico r i'letrn('ôes I

I cll' nnvio s pnr causa d" n evoe iros :

!l'SPC'SSOS, elcs,de que Sf'I'Ú abolido () I

1.4441 r�ceio !]t' eo,loisõ'('s (:om ,'m!l'IlS n.a-;
VIO.S ou c-ncahh cs. b�tp 111111110 tt s- i

I
co, por cxr-mp!o. d e ix ará p ral ir-a- i
111('111e d!: ex ist ir urna vez qur- ri'

tli,staneia om r e n u.iv io e H lt'r.ro;l:
, será facilmente dl'tel'mi'nada n âo I

MédiCO - ehefe do Norviço de SlfiMs do Cenu-o de Saúde : obstante rc inar a muis C01J111Il'la
DOENÇAS DA PELE - SíFILIS - AFECÇõES URO-GENITAIS DE í esr-uridüo. Do IllPS!l10 modo, os'

,\�I\IB()S OS SEXOS - RAIOSINFHA-VERMELHOS E ULTRA-VIOLETASliPatmJhl'iros <1(' gC'ln no Atlànl.ico ------------ �
CONSULTAS: das :1 às fi h. - R. Felipe Schmidt, 46 I'll.orle P[ISS8t·â,.) a ter pouco traba-]

RES.: R. JoinviJe, 47 - FONE 1648' lho, pois os nróprios navios P()�.-,
-------------

I vuirâo inf'ormcs seg'uros uuunto a
IDR SAVAS LACERDA jI(}('al.iza�'iio dos "::eherg;:' gra('.as

•

aos instrumentos Radar".
,I.'Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta.

Diploma ele habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
r.ONSULTóRTO - Pellpe Schmint, 8. Das 14 às 18 boras. Fone 1259
RESID�NCfA - Conselheiro Mafra, 77.

CJRUllGlA GKRAL - ALTA emURGIA • MOLlilSTIAS DE SENHORA" - PARTO!!
Formado pela Facu.ldade de Medicin!! .da.Univel"S!dade de .Sâo Paulo, ondl' foi

Asststerrte por vários anos do Serviço Cu;urglco do Prof. AllplO Correra Neto.
Cirurgia do estômago e vías biJiares, mt.estlIfos delgado e grosso. t.lr6lde. rins,

próstata. bexíga, útero, ovários e trompas. varícocete, hídr-oeele, varizes e hérnia.
CONSULTAS:

das 2 h li horas fi Rua Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa Paralsc) , Tel. 1.598.
Rl!:SID1tNCIA: Rua Emeves Júnior. 179: Tel. lIiI764

DR.

DR. ARMANDO VAURIO DE ASSIS
l'õ"v'II'l(o.. ti .. Clíni(,,8 Infantil da Assisti'ncla

d<f' Ca r id ad ..

CUNICA MWICA DE CRIANÇAS E ADULTOS
CHNSUI,TóIUO: Rua :Vuu".. Ma(:hado. 7 (}i;dlffcio S. F'I'RllcJSCO), rODe

ConRultas das 2 às 6 horos
HI:"''ímENCTA: kua Marechal Guilherme, 5. Fone 78:'1

DR. BIASE FARACO

DR. GEBHARD HROMADA
Especialista em alta cirúl'gia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
IBTHA.:\JA (HAMó:\'TA) - Santa Call1rina I

--C-I-.J.-E-F-F:-?-o-s-R-SE-�-V-I�-)O-S-E-D-E-'!-T-IT-s-rO-�-O-G-T,-IA-G-D-O-U-C-E-?-''J-'R-M-o-D-�-S�-'\Ú-D-E-E-D-0--11HOSPITAL ";-'/EFtf:U RAMOS".
Curso de aperfeIçoamento no H()�pJtrt1 São L.lllZ Gonzag-a, dp SrtO Paulo - Ex�esta I
giál'Ü1 do ]n�tiluto "Clenlente 'F'en e11 a" (:e �:1n Paulo - Ex�rnédi('o Interno 00 i
-

Sanatório ele Sallr, So e'll Campos do .Jorcl�o,
CUNIC,\ GlHtAJ, - IlIAGNúSTJCO PBECOC]'; ...... l'R.-\1'.Umi\"TO I<:SPj,XI.-\LI.Z.,\I)O

DAS DOE:\"CAS DO .-\P.'\Uf.:J,HO ItESpnUTúRJO.

OPBRACÃO IJE JACOBOEUS
,�O;o.;SULTAS: Diàriamente, das 3 ir:; li horas. CO?-;SULTóRIO: Rua Vital' Meireles. 18,

RES1D:f':NClA: Rua Esteves Júnior. 135 - 'rei. 742.

DR. NEVESMADEIRA
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Curso * Aperfelcoamento e Longa Prática no RIo d� Janetro

._�.�tjlJ 1�1'A'" - t'ela manhA: dlarlamelllt.4! du 10,30à.12 h •• à tarde excepto 001

....b••I .... <1 ... 11I.31l .. '18 bor.. - CONSULTORIO: Rua Jollo PIDto a. 7, wb ....do -

'ooe: 1.4111 - Re8ldend.: 81l. Pl'eIIldente Co.Uubo, ,a.

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado peln UnlTersldade de Oenebra

"'om prAt1r� n08 hoc;p1tRil ...urOp�UD

ICHn1ca m�lca em geral. pediatrIa. doen·

... do siatema nerTOBo, aparelho genito
urinArlo do homem � da mulher

.......te. T�calco: DR. PAULO TAVABJÍ18
Curso Ile RAdiologia CUnlca com o dr.

Manoel de Abreu Campanarl0 (810 Pau·

fo:). Eapeclllllzado em HIgiene e Bal1de

P11bllca. pelll UnlTer8ldad� do ruo d1l Ja·

netro. - Gabinete de Ralo X - EIectro

earollografla cllnlca - MeUibollllnlO ba,

MI - Sondagem Duodenal - Gabinete

de t1.IloteraplB - Laboratório de mICro.

copia e anãllse Cl1n1CB. - Rua Fernando

)fachada. 8. Fone 1.1911. - J'lorianópoU••

DR. REMIGIO
CLtNICA M�DIC.A

ltolbl:J,u Internas. de Sen.IlJ>ru • Cri·

anoaa em Geral. CONSULTORIO: Rua

"'el1pe Schmldt - Edlflclo AmMla Neto.

rone 1692, 9 b 12 • a "I 17 horu. RJIl·

IlID:eNCIA: J Largo Benjamin
Conatante. 3

Dr. Newton d'Avila
Operaçõell -- Vias Urinarias -- Doen

ça. dos intestinos, réto e anua

-- Hemorroidaa. Tratamento da
colite amebiana.

Fi.ioterapia -- Infra-vermelho.
COIUlult: Vitor Meirale., 28.

Atende diariamente à. 11.30 h.. e,

à tarde. dQII 16 hs. em diante
Re.id: Vidal Ramos, 66.

Fone 1067

Dr" Aragão
0Ir1l1t'lrl_ e OrtOpedJL Clfiuca • fJ1r1IrtrIa

to too'ax. Pl!ll'tOtI e 4oea_ 4e .-bo.....

CONSULTÓRIO: R. Jaco Pinto 7 Diá
Ml'mlente du 115 itl 17 bor... RFSID:8!N·

CIA.: A1m1r:ante AlTlm. II. pom.e HllJ .J.,

Visitou O Q. 6.
do 5- Exércitoj Roma" � (D. P,) - O prin
cipe Humberto fez uma visita
ao Q. G, da �rente do Quinto
Exército, hoje, onde o general
Mascarenhas de Morais lhe deu
bôas vindas, tendo afirmado
que a visita do principe veiu
reafirmar a tradicional amiza
de entre o Brasil e Itá:lia e se

ria considerada pelos 3 milhões
de descendentes de italianos
que vivem no Brasil. Disse o

gen. Mascarenhas: A presença
de vossa alteza a êsse Q. G. é,
para nós, altamente significa
tiva. Isso prova que o povo ita
liano tem compreensão das ra-Izões que nos trouxeram a êste

.

DR. AUIrnIJO ROTOLO país, para lutar ao lado das na

P ir ções aliadas". O principe Hum
arte o .berto compareceu ao Q. G,

acompanhado pelo major ge- I
neral William Crittenbergen,'
comandante do Quarto Grupo
de Exércitos.

Dr. LAURO DAURA
1IJ8peclallsra em ])QenCII8 de 8enhQ

ras .- Vias UrLnárlas.

Curso de especiaiizaça.o de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa·

�llJdade de MedicIna de Sa.o Paulo.

Tratamento especializado. médico e

cirúrgico, das afecções do aparêlho
genital feminino (Utero, oTãrl08,
trompas, etc.) .

Cura radical das In!lamaçóes <101

Agêncllls e Ifllb-agênctu em todo o território nacional. - 19uCU1'Ml no

Agências e Representações em Geral I UruguAI. R�dorea de "'TUtu nu princIpal. cidade. da 4mér!ea, Europa
Ma triz: Florianópoli. • 4.trlca.
Rua João Pinto. n, 5

,. !
AGENTE EM FLORIANóPOLIS

Caixa Poatal, 37 C AMP () S jJ () B () &; C I A. - Rua Felipe Schmt4t, )l. 3.
Filial: Cresciúma Caixa P08tal a. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALI�NÇA·

Rua Floriano Peixoto, e/n (Edif. i SUB-AGENCIAS EM LMiUNA. TUBARÃO, TTAJAt, BLUME-
Próprio), Telegramas: "PRIMUS"

I NAU BRUSQUE LAGES E RIO DO SUL
Agan te. no_ principai. m unici-pio.

•
•

'

do Etltado �""''"'...''',,'',,__-,,'''''''''''....''..'''..w..'''..''_'''_WJ'!lJ!V''''-_'''''_'''...WJV'W'W''_''''''!'.iI1'A-...''''-

Aplica�ões da
radio-localiza�ão !

J

anexos (Ovários. trompas), sem ope

ração). Tratamento de todos os dIs

túrbios da menstrnação e da esterlli-

dade.

Tratamento moderno da blenorra-

gia aguda e crônica. em ambos os

sexos. por processos modern'08 sob

contrôle endoscóplco - Uretroscopl.
- e de laboratório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO
CONSULTAS: - Das 10.80 iii 12

horas e das 2 Aa (I,
Consultório - Rua Ttrlldente. a.

Fone: 1.663,
Resld.ênc1a

(Sobrado).

Rua Tliradentea 7

IIEMORRDID.ES
EJte e!ptcifiC-(J
C4/iV;O ed dÔ'teJ
e etlit4 ee.S

iufecçiJeJ. \

- .�
...� �

�MOTORBS
DE EFICIÊNCfA
COMPROVADA

*

EMPR[SAS REUNIDAS DE INDÚSTRIA E COMtRCIO
I :;.�;F

ARNO s. A.

i
t

I

I

I

f
l

Médico - Cinr,iio -
RAIOS X

Moderna e possante instalação
de 200 MA.

Oia�nólltico precoce da tuberculose
oulmonor, úlceras gástriCal! e duo
rlenais, câncer do estômago, afe
ções das ViRil biliares, rins. etc

,,"plica o Pneumo-torax artificial
nara o tratampoto da Tubercu�ose
Pulmonar - Tratamentos moder-

nos e efi�zes desta moléstia

Completo gabinete de Eletricidade
médica: 011(faQ curta� e ultra-cur,
ta�. Raios Infra-Vermelho!! e Raim
Ultra Violeta. Infrazon-Terapi!l
Consultório: Rua Deodoro. 15

pgQl1iD!I Feliry!' Schmidt
Ou U b 1" hr•. � rlJl, 14 RI 17 hrl

Telefon. 1.471

A ação benéfica ola Po
mada Man Zan, prepara
da especiatmente para to
dos OH Cíi�t)� de Hel11or
roides, é imediata, ali\'ia
a� dó,"s e 08 pruridos,
acalma e evita as compU.

. ('8s,"',es il1rercio�as das ul

cernçües e varizes hemor
rOldais. A venda em tadas
as Farmacias em bísnagas
com canúla especial para
facilitar a aplicação .

MAN ZAN
PARA HEMORROIDiLS
Um produto De W'Lt
..�--�------------�

MACHADO & CIA.

DEPTO. CEMBRA CONSTRUÇÕES ElETRO-MECÂNICAS ,(

SÃo PAULO - RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 209 - TEl. 3.5111 - C. POSTAL 217-1

*

PARANÁ - SANTA CATARINA
C. O, MUHlER, CURITIBA. Caixa Postal. 138 • Tel. 980

I ; :�?;f:�iIL

SENHORES
Importadores e Exportador�s

Com PI át\ca de 32 anos de serviço n a Alfândega de
SANTOS. estamos habilitados a prestHr qualquer
mfurmação para importação ou t'xportação de mas

mel c"do, ias pelo porto de SANTOS. no Estado de
S. PAULO. com baldeação para o destine que lhe

convier

SOCa Brasileira de Despachos Lda.
Exportação _ Importação -Cabotagem

MATRIZ
Rua 15 de Novembro. 188

Fone: 4·6·5-1
C. PORtaI, 51
SANTOS

FILIAL
R. Barão de Paranapiacaba, 24

5. andar - Salas 52/3
Fone: 3-47·10
S. PAU L O

Telegramas «CYPRI»

ARTIGOS PARA SORVETERIAS,
CONFEITARIAS E BARES

• livros de Receitas de Sorvetes

• Pazinhas e Palitos

Tçrmómetros • Coco e Frutas

Copinhos de massa .• Utensílios e Accessórios
SOLICITEM LISTA DE PREÇOS Á

RUA'CANTAREIRA928· FONE 4-0532· S. PAULO
-Ir CARMO GRAZIOSI & elA. LTDA. *

ESPERANÇA
do Farmaeê.Uco NILO LAUS

FARMACIA
Hoje. amaabA _" • __�

-.._ •• • _....... - Bomeopau.. - �.

�oe te IIorr.eU.
.....__ • ex.'" o._......cta ao .....$'aArU ...__

._-.-_........-.-_........._-_._-_-.-.._-.-.....,-_-.._-_-_-_.._-_-_..-_-_..-_._-...._-_._........_-_...,._-J"_�

COMPANIDA "AIJANÇA DA BAlA"
Fundada em 1870 - Séde: B A I A
INCENDIOS E TRANSPORTES

Cifra.. do balanço de 1943:

Capital e reservas , .

Responsabilidlldes , .

Re<::eita , , , , , ..

Ativo , , , , .

Sinistros pagos nos últimos 10 anos , .

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

Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

74.617,035,30
5,978.401.755,97

84.616,216,90
129.920,006,9()
86.629.898,90

76.736.401.306.20

DIRETORES: - Dr. PamflJo d'Ultra Freire d. CarTalho, Dr. Francaco

de Sa e Anisio lIIIassorra.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"

C"UNG KING, 22 (SIC) •.• MAIS DE 3.000 CASOS DE CRIMES DE GUERRA DO INIMIGO (JAPÃO)� FORAM RECISTADOS'
PELA COMISSÃO DE CRIMES DE GUERRA5 DESDE A SUA INAUGURAÇÃO EM FEVEREIRO DÊSTE ANO. O DR. C T.

WANG, PRESIDE�TE DA COMISSÃO, DECLAROU RECENTEMENTE QUE O ESCüPO nA MESMA ABRANCE ALÉM DOS
CRIMES DE GUERRA COMETIDOS NA CHINA, OS COMETIDOS NOS MARES E E�/I HONG KONG, DUR�NTE O PERíODO

QUE VAI DO "INCIDENTE DE MUKDEN", EM 18 DE SETEMBRO DE 1931, ATÉ o FIM DA PRESENTE GUER�A".
_ .......-==_�-"".o=;;;,;.�.__-"""""__'""'""=..;=-.......-'"--=-_-=-=--==..-;..;;;;;;;o;-=-.=

..

;;;;.-_-;...;...=""--"-=...=;-__-"-'"';;-"-'-=--,,-,,"--" '---. '-, ,
�.

;,....._.__
.

_�

135 ANOS

�l. Juraci Magalhães I

"

�-=-INca;teorU�iaS�:r���tr�I,ti:�� �:j�� I Ecos e Notícias :

Jurací Magalhãeii, classificado no

14' B, C.
, ...... _

Desejamos-lhe feliz estada entre
nós Em missão oficiu l. l'llllharcou para

HU\'�,J];\ () sr, (tPYS;1 Bosco! i, p resi-

Jornalista Flávio Ferrari do n te da Soco Brasileira de Autores

Via terresta seguiu para a
Tcutruis. assllmi,�}(I(! o seu cargo à

C it 1 Fed I h d d i Ii-ente da ugn'l1lJaç';10 dos autores o
opr a era; ,acompan a o e

I'icC'-1!H'esidenle L�liz Peixoto,
sua exma, famlha. o nosso cort-

'

•

frade professor Flário Ferrari, Se-

I
cretário da Academia. de Comércio
de Sonta Catarina,

--------

I participam aos seus parentes ea p Ismar de fioese amigos o nascimento de I. U

I CLA�;I���o:����Ão
I ��nt!�!!� para Porto Alegre.

alde·las ardaram dO ponta a ponta 1 FP_liS_.• _19_-1_-94_5.�_ ;�o�P��:t���si!: Ii��h:�m�h::���
. lJ U. 511:-:"1 sábado último, via aérea, a esta

PARiS, 2._'I, (D. P.) - Centenas de casas repletas de solda- capital. 0 sr, cap. Isrnar de Goes
dos alemães atrás da área de batalha de Sittard foram metra- A morte do Monteiro, Interventor Federal no

Ihadas -e incendiadas à noite passada. pelos "mosquítos
" da almirante Chandler I Estado de A_Io_g_ô_a_s. _

RAF. Vencendo uma das piores tempestades de 'neve dêste in- Washington, 22 (D. P.) I

verno, os aviões aliados atacaram em duas vagas, no espaço O Departamento de Marinha
de doze horas, martelando quatro aldeias alemãs na retaguar- revelou que o almirante Theo
da. O temporal, se dificultava o ataque, por outro lado aumen- doro Chandler morreu em
tau sua eficíêncía, soprando as chamas. E tanto assim que, ação, quando o general Mac
quando ch-egou a segunda vaga de "mosquitos", já às quatro Arthur invadiu a ilha de Lu
aldeias estavam em fogo, dum extremo a outro. zou. Não foram divulgados
........................._ _•........,_•.-,__ _ ..,................,.__._.._.,._••••_ _ _.-..- maiores detalhes, O almirante

ChandIer era comandante do

Clínicas cruzador "Omaha'f que captu-
rou o navio alemão "Oden
wald", em novembro de 1941,
quando êsse navio percorria a

costa do sul do Atlântico ca
Exames de sangu.e, urina, fezes, escarro, puz e gualquer muflado como barco norte-
outro necessário para esclarecimento de diagn6stico. americano, tendo recebido uma

carta de louvor do Secretário
da Marinha por sua ação.

o maior temporal
París, 21 (D. P,) - As tro-

pas britânicas na s�liente doe Londres, 21 (D. P.) - Bres
Ardennas lutaram tô?a a nOl- lau, o grande centro industrial
te enfrentand� o n:alOr tem-

que será o primeiro objetivo
poraI desde a mvasao, dos russos, foi bombardeado

ontem. Quem dá a notícia é

Várl·os avan�os
ainda uma fonte nazista, a

" agência Transocean.

ROXY Hoje, 23·feira às Em Florianópolis
París, 2,� (D. P.) - o comu-

-

h o team dos «Coroados» vence-

Mar"ba so�bre
19.30 oras.

ram ôntem ao do "Ritz·. por 3xl.
nicado aliado de hoje mostra U Colossal Programa
um quadro de vários avanços O I.

l' Cinédia Jornal. DFB
. -

d A d ppe ln 2' Sherife Turuna um eletrizC1ntena regIao as r enas com n?- 'Welltern da Oolumbia
merosos contra-ataques n�zIs- Londres, 21 (D. P.) _ Se- 3' UM DRAMA EM CADA VIDA
tas que, f?ram �o,dos repelIdos. gundo informam de Moscou com Margô e Robert Rion.

N� . AlsacIa, n?tIcm-se, q�� O
para o Exchange TeIegraph,

Cinco vidas c��!::�dall num s6

SetImo Exe�clto repelIU 19ual- notícias não confirmadas di- Impróprio até 14 anos No Chile
m�nte um �lO}ento as.salto ale-

zem que o e�ército russo está Preço unico Or$ 2.00 Em Santiago do Chile: em di.·

�ao as poslçoes ,da ll:r;ha �a- marchando sôbre a cidade de puta ao campeonato suI.america
O'Inot Mas tambem alI o mau Amanhã. no Ritz, sessões das mo- no de futeb6l, o Brasil ôntem ven·
<:> •

,.. Oppelen 30 kms, além da fron- A Sh 'd J f L ceu a' Colombl'a por 3 a 1, tentostem t x 1 dI' ças,com nn erl an e e rey ym
_

_

po es, a �u I mn o os a e- teira, em: UM SONHO PARA DOIS. de Jorginho. Heleno e Jaime,
naes, pOIS lmpede as opera- _;_ � _

ções aéreas. Despachos do
front revelam que, sob a pro
teção dêsse temporal, os nazis
tas estão concentrando gran
des fôrças na sua cabeça-de
ponte ao norte de Strasburgo,
que já agora fez junção com
:-ua frente principal diante da
] 'nha Maginot, no extremo
Ti ,rte da floresta de Hague
nau,

Completa amanhã 35 anos de
se rwi ço público estadual o sr Ben
to Aguido Vieira. funcionário do
Tesouro,
Durante 9 anos e 3 meses foi

professor primário no Braço do
Norte (Tubarão), Estreito e Saco
dos Limões, O resto do tempo

O registro das sociedades espíritas g�:�;�!;:1:�1:��;��;�::f:
RIO, 22 (E.) - O sr, Eurico Belens Porto, delegado de Cos- todo,

tumes, Tóxicos e Mistificações, torna público que, terminando O antigo e correto funcionário

rt 10 ele fevereiro próximo, ° prazo para o cumprimento das dís- pretende aposenta��em_ b:eve.
posicões contidas na portaria n. 10,19, de 10-10-1943, do Chefe «O Vale de Itajaí»
de Polícia, na dependência das quais se enconrram grande nú
mero de processos de registo das organizações espíritas, os in-
1 «ressados deverão providenciar tal exigência dentro do prazo
em questão, sob pena de ter o seu processo arquivado e fechada
a respectiva sede, passando a ser proibido o funcionamento (18
sociedade faltosa.

Florianõpolis 22 de Janeiro de 1945

Provavelmente, a I' de fevereiro
errtro rrte , será posta em circulaçõs
a revista especialmente dedicada
à Indústria, Comércio. e Lavoura.
e intitulada "O Vale do Itajaí",
que sera rrnp reaso, com 32 pági
nas, em B,lumenau. sob a direção
do nosso confrade sr, Ozias Gui----------------

- ._-_

marães.

J. COSTA MIELLMANN
(Engenheiro . Civil)

Escritório Técnico de Engenharia
Projetos, Orçamentos, Administração, Construção
Rua Esteves Junior, 168, - Fone 733

FLORIANÓPOLIS

Octavio Ferrari Filho
e

Aurea Maria Ferrari

As

Laboratório de Análises
Farmacêutico <iERCIHO SILVA

(Chefe do Serviço de Laborat6rio da Assistência)

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

Rua Nunes Machado 7 (SOBRADO) Edifício S, Fro ncisco ------ �--

DITZ Hoje 2a feira às
K 19,30, horas"

Ultima exibição
Ginger Rogers e Robert Ryan em:

MULHERES DE NINGUEM
Um drama da vida moderna!

No programa:

Reportagens da Folha Corioca 35
(DFB)

.Noticiario do dia - Jornal.
Impróprio até 14' anos
Preços Cr$ 5,00 e 4,00

.-.-....
- ......._._..- .._-_-_-_..- ....- ..•._-_-........._._-_-...........

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

Breslau
bombardeada

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
�NFLAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC,

Pre"l·sa SI.. alugar uma

U
-

U\ casa nesta ca·

pital, que tenhã 2 ou mais
quartos.
Informações nà Avenida Her

cilio Luz, n' 2, com o snr. Jan.
8 v. aIt, 5.NUNOR EXISTIU IGUJ:lL

;'\U Grupo Escolar GoIúlio Vargas,
a matrícula Ip;;ra o Curso Primário
tll'slr cstubc lccimcuto estarú aberta
das 10 às 12 horas l' das H; às 17,30
horas, nos rlins 25, 2(;, 27, 29 e BO,
Xos dias 23, 2G e 27 serão matrt
cu! ,,[:JS {l" alunos (lo alio passado,
qur- d:'H'nlo uprr-scntur o boletim
til' ;"'0I110ÇÜO l' llOS dias seguintes
(2) I' :lOl, os novos candidatos que
dc''''! r.io vir mun idos do atestado de
\':ll'i !l�IÇJO nnti-var iól ica. OS 1l0\'OS

c';udidatos que se clcsfinm-em aos.
l"s. :111;)5 de vcrào ainda apresentar
() I'l',.c;is!o de uusciuu-nto, provando )it�.í

er ,,!lI) anos completo. f:: l'111preS-�
J'

ci"ci \'('1 o compurceimcuto dos se-
'

nl« "I:; pais ou responsá vo is pelos .

ulun.ix, por ocusiâo da matricula.

---------------------,--_

«TRES VIDAS)} D.'.. •

A famosa novela de Amaral GurgeB
Acaba de ser editada pelo Laboratório Nusrno a no.vela

«1 rês Vidas» que será remetida, gratuitamente, o q�alquer
dos leitores. bastando juntar ao nome e endereço, uma bula
do TONIFORÇA, Não só receberão a novela «Trêg \Tidas", co

mo todas as outras que o Labaratorio Nusrna publicar, Além
disso cc rrcorr-e rfio 00 pr6ximo concurso Nusma. Endereço do

Laboratorio Nusma: • Rua Jur upo rt, 44 . - Rio

Representante pera S Catarina: M�chado s Cia -Fnnlís.
Ionlf Iça: tônico para o) fracos, força p sre 05 debers l

Desde hoje a lé:W do cor ren te,
r('uliz:tI'·se�{!, n o Colégio Catarínon
se o Het iro Espiritnal do Clern Ar
quidiocesano, e111 que serú pregador -

() frei Ambrósio .Jo'hann ing.

��r 'illl1do estamos infurmatlus. (l
.,1'. ! .rstáo Tojeiro cscrcvcrú. para
a pr'xillUI temporada do teatro ca
r io-:» urna opereta. que será musi
cad" rx-lo muestrn Ass iz Rcpublíca-
110.

i mu OODQA.
JIlJITO PZRIG,OS.Â
P.ÂU .Â :rum.u,
K P-'lLA .Â UÇA
..6.D'DLIZ .Â 005-
,UTXL-.Â 00lI e

IUijlill1l:Ulijlllli'l
"_. - _- ---

O ESTADO Esportivo
Xa prúx ima scxta-f'eirn, dia 2(i, o

.II1ÍZO de Direito da Segunda Vara
I'calizar{t o sorteio dos .21 jurados
1':11'<1 <li priml'ira sessão do Tribunal
do Jl1ri desta comarca,

Em Blumenau
O Avaí foi disputar ôntem em

Blumenau uma partida de fute
bol, em cujo primeiro tempo a vi·
tório lhe estal1a a sorrir, contra o

Palmei.t:as, por 3 a L
No segundo tempo, entretanto,

IT De b ,os palmeirenses realizaram espe- ao n erg ..

tacular «v}rada», m�rcando 4 goal�, Moscou. 22 (U. P,) • A cidade da-Os avalanos, �sslnalaram malll Tannenberg, onde está sepultado o'
um tento, e, aSSlm. perderam a marechal Hl'nd L f . .

'd 5 enaurg, 01 conquls-parh a, por ,a ,4.. toda pelas fôrças soviéticas.
A chuva preJudlcou mUlto o cam·

po, tornando-o por demais «pe.
sado» par9- os nossos rapazes, Perd uAmanhã publicaremoll crônica e -se
detalhada sôbre êsse encontro. domingo, à noite, no trajeto

entre a rua Visconde de Ouro
Preto e Cine Ritz. um relógio
pulseira. de markasita, para'
senhora. Gratifica-se a quem
entregá lo ao dr, Mário Ra
mos Wendhausen, na rua Felipe--
Schmidt. 38, sobrado. 3 v.-l

Em Lajes
Ôntem, em Lajes. o Aliados F.C.

derrotou ao Pradenlle F .0, (de An'
tônio Prado), por 4 a 3.

Combatendo os
expioradores
Fortaleza, 22 (Press Pargà)

Prossegue a Campanha da Com]:'
�ão. Estadual de Preços contra 0$.
fraudadores do lalbelamento, 'fendo.
sido organizado um sl'rviço de sin
did\ncias, de ma'lH'ira :ii surpreen
der, sempre ql1e possivel, em fla
gra:J1c, o') C'xplora.dores do povo.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


