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lovas retiradas realizam os alemães
PARiS, 24 ru. Pw) -- INFORMA o COMUNICADO OFICIAL A L I A o o QUE OS
ALEMÃES REALIZARAM NOVAS RETIRADAS NAS LINHAS ALIADAS. MAS ..

OS ELEMENTOS, QUE TINHAM C o N SE G U I DO INFILTRAR ..SE NAS POSI ..
'"

ÇOES AVANÇADAS� FORAM L�QUIDADOSE AS MARGENS DO REN05 AO NOR
TE DE STRASBURGO, HOUVE ATIVIDADE DE PATRULHAS MAS NAO CHEGA.

RAM A TRAVAR-SE MAIORES LUTAS.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�

fi �lAJS ANTWO HUHIO UE SAX'L\ C.\.TARI�A

Proprietário e Diretor-gerente - ALTlNO FLORES

o xá da Pérsia comunicou
O Terã,24 (U. P.) -- o Xá da Pérsia comuntcou aos embaí

xadorcs da Rússia, Grã-Bretanha e Estados Unidos que terá
muito prazer em receber novannente, como hóspede de honra
{ie seu govêrrio, os "três grandes". Neste sentido - acresceu

.

tou o Xá - vários palácios já estão à disposição dos três lfde-
I'es, inclusive sua residência de verão em Saadbad.

Destruido o monumento a Bindenburg
Londres, 24 (U. P.) - o. comentarista da DNB, von, Ham

ruer, quem revelou terem os nazistas arrancado do túmulo os

restos mortais do marechal von Hmdenburg, para evitar que
caissem em poder dos russos, Estava o marechal juntamente
'com sua espôsa no grande monumento erigido em 'I'armen
berg, na Prússia Oriental, para comemorar sua grande vítória
sôbre os russos, naquele local, em 1914. Como se sabe, 'I'an
In,enberg foi ocupada, há três dias, pelos russos. Mas, antes
(segundo anuncia o comentarista alemão), os nazistas trans
feriram para lugar seguro os despojos do casal Híndenburgo,
bem como as bandeiras dos regimentos da Prússia Oníental e

Ocidental, que se guardavam no monumento, E, em seguida,
uiuamttaram o próprio mommmento, para que os russos nada
mais encontrassem senão um montão de ruínas.

I H. 9302
--------

Mais de metade da Prússia Oriental Par� defender
MOSCOU, 24 (U. P,) - Os russos aproxrmam-se do covil Berlim

de Hitler, num ponto de onde se descortína, magestosa, a Ia- Estocolmo, 24 (U. P.) - Se
mosa super-rodovia que liga Berlim à cidade de Poznan. Nesta, gundo informa o "Expresem"
stuiação de verdadeiro desespêro, enviou Hitler à frente ol'ien-1os alemães já estão construin
tal seu lugar tenente, Himmler, o c.hefe da "Ge-stapo", em' do fortificações para defender
companhia de seus melhores comandantes, com poderes am-·Berlim dos ataques russos,
plos para dispor do poderío armado do Reich como lhe aprou-!Acrescenta aquele órgão suéco
ver, Os russos, porém, mão tomam conhecímento dessas medi-' que a população berlinense foi
das de emergência, e continuam marchando com assouibrosa incumbida da construção du- n 100 QUI·loAmetros de Dantzl·Urapidez sôbre seus objetâvos. E agora a ordem-do-dia do mare- 'ma linha fortificada de cem fi
chal Stalin: "Os russos conquísí aram Bromberg, importante

I

quilômetros de extensão que
cidade polonesa, a 64 kms. da ferrovia Berlim-Dantzig" _ Ou-1irá de Francfol't-sobre-o-Oder Moscou, 24 (U. P.) - Segundo se informa oficialmente,
tra ordam-do-dla do supremo comandante soviético dá conta a Oderburg, ao léste de Ber- as unidades russas, que demandam o gra:nde porto de Dantzig,
�a captura das cidades de Wí llenberg, Ortelsbnc-go, F'reydstadt limo já se acham a cêrca de cem kms. daquela cidade e apenas a

1 E· t 1 1 ...... d uns 70 kms, da costa do Báltico. Isso, à base dos dados publí-e outras, na Prússia Orienta .. sses Importam. es ia uartes e-I •

._--

f(ll1sivos 3JI.emães f.oram C3J.pturados pelas fôrças do ma�'eehalll\prOXlmam- se cados e que já devem te!' sido superados pelos avamços das úl-

Rokossoski. Cherníakovslrí a seu turno. capturou, também na,li. ttrnas 24 horas, Tanto mais, quanto, pelo que dão a entender
W 11 D· 1

.

1 d f d Kmnlasb�rg (J!'> despachos Cio front, a arrancada através das ,planícies pelo-Prússia, Labiau·1 e 1. au,p ,a�Jp.l- 11111e)n, e ou�rJa� Cl1C a est, Cl)l'ça��-. e UI U uesas está encontrando apenas desorganizada resístêncta dedo a passagem {OS rIOS 1 ege e 811ne. j.V aIS (e me a ( e (Ia 24 (U P .). "O
Prússia oriental já se encontra sob domínio de Clierniakovskí �O�tCOU, ..

t'
.

': � retaguarda. O avanço de 60 kms. em 24 horas muma larga
c Rokosaoskí. Tão profunda {> a penetração dêsses cabos-de- �xe�l o . sO�le lCO apI��l�a�e frente, que redundou na ocupação de Gniezno pelos tanques
-guerra russos, que se admite a possibil.ldade da conquista total ip�. �e�lgEs etrg'l a AC�pl a a russos, constitue prova dêsse fato. A rádio de Moscou informa,
daquela importante província alemã, antes que Rokossoski ter-: .1 u�sf�a t·.

s a acomca, lnfa� aliás, que a.s fôrças soviéticas já estão a 25 kms. ao sul de
. -

dA.
.

t 1 D tz! - sigrn ica rva mansagem, 01 Gniezno e que suas colunas estão a 90 kms. da reentrância da.
11.1me suas operacoes .e cerco, com a conquis a (e an Zlg, a
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.
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I mgi a as orcas russas, pe a fronteira alemã, que dista alí l�l1IS 150 kms. de Berlim.üel'lte a Prussla,
emissora de Moscou. Numa su-

O
· -

b
· -

t I cessão eletrizante de

informa-,eSpia0 ranco e o esnlao pre o ções sensacionais, a emissora
r I moscovita irradiou pouco de

Hio, 2·1 (E.J _- () cspiâo negro i: ;tll'''l1:�(), E ri cJllb�lixadn di! Ho]an-,pois que na Silésía os russos
Wil lium P f) espião branco \Vi· da ouvida, .Ier-larou que nno paga'-i.. ,. .

lhclru, �PI'i:i() [ulgados dia 20, sexta- ria a defesa de um traído!'. Surgem pá tinham a vIs.ta. o, no Oder,
feira, caso não hc]a adiamento, O parn () IlPgro - segllndo (l S('1I ad-. onde se presumla lrIam os ale
mi nisl ro Pedro Borges fuueional'á \·tlgad(� -� cerl as l1te,nu<ln tes que ele lmães oferecer sua esperada re
como Juiz dr 1." instância, O pro- Jln d.E:'lpsa ))I'ocur<lra eXJll�)t'ar cOll-'sistência. E acrescentou ser
curador (;ilbel'to dI' Andrade Iara a \encJdo de que seu COllstJtmnte ('s-I·t .

1 t·
.

d
acusaçüo. O advogado Alvaro Fon· lú inocente. () hl'allC'(). esse nào tt'IlJ mUl O possIve a laVeSSIa o

IOllra defenderú o bran,co (cont1'a- jl'iio, P!'rmalwce calmo, rlbSO]lIta-IOder, pelos russos, antes de
[ou-o a embaixa:tla espanhola). O llwnte deserente tujyez de lima lle-,findar O dia. O rio Oder, como
l1<!\'ogado Josó Julio Pal'ise Inglt- ,1:1 dt· morte. () negl'O, ':'SSP, parece �se sabe, é a mais importante:das ddl'llderá o lll'gro. (Ninglll'nJ dl'�pslJeJ'adu

_

l' _recusa alI111l'111�!I'-sl' i defesa natural em que se
ti t'onlrMoll. Ele depois rte exaJlll- l'lHjUantu llao fuI' poslo ('ln III1er-, _

naT' as peçns de acusação l' eJeme.n- dade. Ambos recebem hUJl1 tnrta-1apOIa!Y1 OS alemaes, para a pro
los de defesa ul'erecell-s(:' gratui-m- J1Iento na peisão, isto é, nada lhes Iteção de sua capital.
mente parl1 defender () preto ho- r�IHa para que Yi\'am deccnteJl1cn-
l:;l.IIHles). lnterC'ssl1nte é que os dois te. Se a pena de mo]'t!' foI' determi··

L-·
-

ddefellsorE:'s não podem �er. acu�a· nada em priJ1JC'jJ'� oinstam:ia ltalvel'ft Igelro recuo o�ios cll' cousa alguma. Prllnclro po]'- recurso para [) 1 nbnnal Pleno. O
que oh�.dl':ell1 a 1l�1 cóóigo de éti- lni!�isll'() B:-l_rros. R.arrelo presidirá 17- Axe"rel·to Exame químico de farinhas, bebidas, café, águas, etc.ca prollsslonal. Sc;gundo porque entao fi sessn() de .llllgal11enlo. Os 'D
sào anti-f.;lsrislas c\}J1l1ccidllS.

, Ullll {'i:l�:O !Ilinisll:o� .

indl1sive os dois I parís, 24 (U. P,) - As fôr- _,----------------------...-.;1jet:1l11(' Inkressante: a emb:llXa(1<l mIlitares Uecldll'ao. h !le a pel1rt de, f' C .,s n pe ·acõ na

j� 1�1:�)�'�(;l:\\'(mlCel��lSIt��;tí �C d;!��l� �i];��:��}n(�:tll1R��il��lj-:.'\ (��I�S�o�lf�:f; À��á�i�� a��b�� �� de�f�ri�s no� Sob O roAlo compressor russo$01! a I'nzC'r o llleSIllO vonl U Ill'gro ;.iraça a (,X('(,II�·à() sr fará pdo fmi· va ofensiva contra as posições .

.

William Bnnrll, porqllc l'sle ;tU)· lamento. I alemãs. Os franceses concen� ,

& :z tram a fôrça de seus ataques J\losl'ou, 24 (U, P,) -- As formações de tropas alemãs
num ponto ao norte do Colmar, "Volkstul'm" que são lançadas à ação após brevissimo treiÍ.lna
isto lé, entre essa cidade e menta, estão sendo despedaçadas pe}os veteranos do Exército
Strasburgo. Outro despacho de l'USRO., O rôlo ,compressor l'UHSO que investe ,para oéSlte está
fonte aliada admitiu que as ameaçando agol'a os pontos vitaüs da. defesa do Reich. Toda a

fôrças do Sétimo exército; co- frente oriental está em movimento desde os lagos nas proxi
mandadas pelo general Patch, midades da Prussia Oriental até a SiLesia.
efetuaram uma limitada reti-

���� a ����a�J�ort���rçõ�ageà O PrínCipe Humberto no Q.G. da FEB
quem da lmha Magmot. Rio, 24 (A, N.) .- O minis-!SUa sincera admiração pela

O O O tl'O Eurico Dutra, recebeu na destacada atuação dos soldadosPraça Pereira e Jiveira, 1 . Telefone 1.0 9. Opera nos Ult· b t·-hospitais de F:orianópoli5, Imo as 180 tarde de hoje, do galo Masca-Ibl'a�ilei�'os na Itália._Na resp?s-
renhas de Morais, comandante ta a mmha saudaçao, pedIU-

it(,__------------------.------� nazista da Fôrça Expedicionária Bra-1me que transmiti�se. ao govêr-
París 24 (U P) _' Unida- sileira, ora em operações na no e ao povo brasll�lr? e F. E.

Fa'brt·cas subterraAneas alema-s des bli�dadas· n�rte-america- Itália, o seguinte radiograma: B., en: n?me do exterclto e do
,
" " .. b 1 "O nosso Quartel General foi povo ltallano, votos de prospe

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

nas �llomperan� nos alIa a -

. ' . ridade e êxitos constantes na
:.\!Ioscou, :.!4 (U. P.) _. Umà deseohel'ÜI, mter'essallte fOI!des de Saint-Wüh, em Arde- honrado, hOJe, com a vISlta ?O 1 t t.

.,. ,.

1'1 'd' \1 �·l'·' I . � , ,

Humberto de SavOla u a con Ia o mImIgo comum,feita pelas tropas russas,!U€l lllVa. lralll a f ta d eRla. AO ocu- nas, em pel'segmçao aos ale- pnnClpe
_

.

l)arem a, localidade cem klllf<, a lIordésLe dEl Breslau. a,podera.- .mães. Saint-With é o último Demonstrando grande interes- Em Sal-ot W,-thram-se não só de vári'as dezenas dI::' máquinas, ('011\0 também �baluarte dos alemães nas Ar- se pelo Exército Brasileiro e
-

de regu1ar número de fábricas de lna'terial bélico, instaladas em �denas. Além disso, inutiliza- sua Fôrça Expedicionária, o Com o primeiro Exército
subte�J'âne08. É êssc, evidentemente, ulll dos segredos da l"esis- i ram também a principal es- principe Humberto procurou norte-americano, 24 (U. P,) -
tência a.lemã alimentada por essas fábri.cas sub1..el'râllpaS, e11- trada .de norte a sul, que con- oonhecer a nossa organização, As fôrças sob o comando do
cJuanto se reparavam os danos causMlo� às fábil'ic'fls situadas à,'.dUZ à estreit:;.- frente qU�.ainda resistencia e adapta9ão das general Hodges entraram em

�uJperfície do $olQ. �'esta çla salle:ut(; a.lems" possas t�·Qpas., mamfestando Saint With,

Ano XX� I flo.rianõpo! is Qualta.feha, 24 de Janeiro de 1945

�\�tSaUI1,9J' Laboratório�
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ê ' � RUA JOAO PIHTOf 25 - Fone: 1448
� � (em frente ao Tesouro do Estado
RnnTOflO PRTOLÓGICRS Florianópolis

Clínico

Dr. H. G. S. Medina Farm. Narbal Alves de Souza
Farm, L. na Costa Avila

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

Exame de secreções.
�utovaccinas e transfusão de sangue.

DR, SAULO RAMOS
de regresso da Capital f<'ederal avisa �ue reabriu dttí
nitivamente a sua clínica. dando CO'1sultas, diàriamente,

das 14 às 18 horas.

Especiali,ta em moléstias de Senhora,s, partos, alta CI

rurgia abdominal e plástica.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



O.:IS1ADo-QÜãrta.feira, 24 d. Jafteiro de 194$

!O D�Ti�V!.�i� O IIDuzentos mil metros de lenha roubada
I

Nova YOl'k, janeiro ....:_ (8. J.
II) .- Por intermédio da des
coberta dos meios de decifrar
tabletes descobertos no }Iéxi
co, na india e no Estado ele Co
lorado, nos Estados Unidos,
James Churchward deduziu a

existência de um continente
perdido no Oceano Pacífico. Emprega-se com vIiDtng'l-'mpa·
Em "O Continente Perdido de ra combater as Irregularídades
Mú ", êle apresenta a teoria de das funçõell periódicas das se-
uma vasta e altamente desen- nhcras É calmante e regulador
volvida cívihzação, que existiu dt"S!õ8'" Iun ções.
ná cerca de 20.000 anos nessa FLUXO-:-.EDA'fINA, pela sua

pane do mundo. Uma vida in- cornpro v ada ... ltcácía, é muito re-

t e ira consagrada ao estudo das cettada. De ve ser usada com
culturas antigas em dois outros contíanc«.

Ilivros sôbre o mesmo assunto. fLUXO-SEDATINA encontra S�

I Xumu {'pura dr- transportes dif i-'Os Filhos de Mú ", que é a, em toua pur u-. ('eis, agT;tlad�1 J)(:!u vcrt iuiu oso l'11"
cronica do desenvolvimento carccuucuto dt- tuclo� (JS pro.lutos,
eolonial, da civiliz_ação Mú, ell- li das rnuis vu iiudas na lurezax, cnn st i-
t.ra em detalhes sobre esta teo- ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE FLORIANóPOLIS l ut- notici. sumnmcute gntta, par-

i t iculur-mcní c para os pruptictúri osria do continente perdido. "Os de carros (; cam in hócs , a dccisâo da
Sí rnbolos sagrados de :Mú" I . �lllposto Si.ndical (l�s .Ind_ust�iais Ford :\fntur Companv de reduz ir,
apresenta o ponto de vista de, A, Associação Comercial de Ftor�anopol.ts, na sua qu.alzà_a- uv 111(;, o preço das pt'ç,tS Fl)rd, l'lll
que tôdas as religiões provêm' âe d.e representa_nte da. Conteâeração Naczor:aZ. da. Iruiústria eom,paraçüo ('1)11\ os preços an lrrio

desta cultura-matar. Ê notável preinne aos srs. iruiustruiis, que nao torem szndzcalzzad.os, que- rcs. Esta mr-dida Iouvável , que con-
,

d 945 d lh d tr-ihuir.i, selll dúvida, paru ai mclho-
a história das edições dos li-'o imposto sindical do exer3zcio e 1 ,eve ser re90 t?, en_t ria da situa�'ü() dos tratlsporll's, é,
",. tos ele James Churchward. Os' favor daquela Confederaçao, durante o corrente mes de Janez- 1�O Il1CWl0 tempo, lima cOllfirl1tH��ão
trôs Jivros têm sido ve,ndidos' ro, àe acôrdo com o q1le dispõe o artigo .591, parágrafo 1°, da (�a Iradie.ional no]'ma da l'eJ'erÚla
amlllamente durante um Jerío-I Consolidação das Leis do Trabalho. I CO!i,IPunlllH de

_

scn1pre ycndcl' \)�

.

- . I I Na secretaria da Associacão diáriamente das 9 ás 12 e seusyr�j(lllt()S veios menores preçosdo de anos, sendo aelamados
,

'

,
�, ,

. . l)()SSlVt'lS.
pdos C:l'íticos de todos os pon-l das 14 as 17 horas podem ser procuradas as guzas de recolhz- -------------.
tos dos E]stados Unidos. I menta. "OS sofredoresFlorianópolis, 4 de janeiro de 1945. li

nos Aires, 220 - 10 andar,
Rio de Janeiro, onde passa a

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

velope se 1 ado para ares·

posta.

Redação e Oficinas à
rua Jnão Pinto n.o 13

J'el. 1022 -- ex. postal 139j
I
I

j Na Capital:

I :\ [}� Crf 70,00
- Semestre Cr' 40,00
! tr irnestre Cr' 20.00
í �lês Cr' 7.00

1 Número avulso Cr' 0,30

,.
No Interior:

Ano Cr$ 80,00

II :;emestrt' Cr$ 45,00
,
f'rimt�lre Cr' 25.00

i
I An(JDCJ,,� mediante contrito.
1
I

ASSINATURAS

j I lo. unglllaHI, mesmo não publí
caaos, não serão devolvidos.

lil

! A direçâo não se responsabiliza
I ..,elos conceitos emitido! nos
I artigos assinados

o continente
�)erdído

Aliviada �m Poucos Minutos
Em poucos minutos a nova receita.

Mandaco -- começa 11 circular no sfilJgue
aln'lan(lo OR acessos e os utaQlleS dll tí8tn>1
Oll 1J1'ouQuite. Em pouco tempo P possivel
dormir bem, respirnndo li\Te e' faeilmenle
Mandato alivia-o, mesmo que o mal seja.
rwtigo. porque dissolve e remove o rnucus
que obstrúe IiS Vill8 respiratorins. minando
a sua energia. arruinando SUtl �a.úde. I'a
zrndo'Q se n ti]'- 8 e preruatllfllmentc yelho.
Mandaco (em tido tanto 0xl(o qu'à 8e 01,,·
rer.e com <:t. garantia de clnJ' ao puc!enLe
J?spirução livre e faei] rapidamente e com

)'Ieto alivio do sofrimento da rtsma em ]lOll
cos dias. Ppç:a Mandacor hoje mos.tno. em

qualquer larmácia, A. "OS�U garantia é ti
sua lIlaior proteçiio.

iien d a e o .J:a�:,,��.'"
Agora tambem a (r $ 10,00

RIO (Pelo correio) - O di- funções, em vez de resultar ISO está entregue à Chefia de
retor da Central do Brasil em lucros clandestinos dos as- Segurança Pública do govêr
acusou, agradecendo, ao díre- saciados ao italiano ora fora- no fluminense, onde os infra
tor do Serviço Florestal do Mi- gido do RIo Douro, destinou- tores e criminosos florestais,
nistério da Agricultura, a en- se às locomotivas da Central jsabem como são tratados em

trega feita àquela ferrovia de do Brasil, onde estão produ- 'casos semelhantes.

1200 m3 de lenha cortada e em- zindo utilidade de ínterêsse Por outro lado, a adminis-
pilhada à margem do ramal público. tração do Serviço Florestal
'do Rio Douro, lenha essa apre- A autoridade competente, além de ter substituído o íns

lendida pela Secção de Prote- que apreendeu e conduziu até petor das matas do Rio Dou
'ção Florestal e que logo de- ao Serviço Florestal os camí- 1'0, acaba de aumentar o nú
: pois passara a sofrer roubos i nhões a serviço do audar es- imero de guardas daquele se

,praticados por certo italiano [trangeíro em seguida autuado, !tor, cujos meios materiais de
chamado Carmine ou Carlos 'logo depois recebeu aviso de :fiscalização serão logo melho
'Cataplan, já autuado e denun-jameaças de morte se voltasse rados, ao mesmo tempo que se
ciado à policia do Estado do a fiscalizar e a impedir os rou- .estabelece uma particulariza
Ria. [bos de lenha das matas da Ida colaboração com o presiden

I Todo êsse combustível, ex- iUnião localizadas em Rio Dou- :te do Conselho Florestal do Máquinastraido das matas da União. em ro. Com as noticias das provi- Estado do Rio em relação às
derrubadas praticadas por .dências iniciadas, porém, o .Iigações do Conselho Munici- Vendem- se urgente um ben e

abuso e má fé de um inspetor I italiano, que é um dos respon- paI de Nova Iguassú com aque-
ficiador de arroz para lO a 15

!
florestal já dispensado de tais' sáveis, já se evadiu. Mas o ca- ;la zona de matas protetoras. sacos diários, uma instalação

___________ .
.. __ .___ completa para fabricação de

1----------------------------- O t d di
I

óleo, e outras máquinas para
_ , san o o la fins industriais. Inforrnacõe,

FILHA I MAE I AVO IS. Timóteo, Bispo I

nesta redação.
_

V.·17

• • • i�r�eFi���s::��:e:tLi::Er�,a::r C�mpra�se :!o�o beang��
Toda de e SOllT contrau um moça cristão cuja pai muito longe' do centro. Tratar-lAS V m U '-Ia a era pagão e a mãe judia. Era vaz na Instaladora de Ftor ianôpolís ,

geral que Timóteo, que assim se à rua Trajano. 11. 5 v -5

am!l·'Slilmilim� i��A����:�:�;:�IF:��i� Vendem-se P�"llz2'i;:�
sagrou'o bilpa dessa cidade. Aí uma casa e terreno medindo 6
exisitia um templo pagão em hon-
ra de Diana. Falando Timéiteo metros de frente por 13 de fun-
contra o abominável culto presta dos. sitos na Travessa Triunfo,
do a esta deusa pagã. foi ope- n 6. próximo à rua Bocai uva.
drejado e deixado por morto. Pie Tratar na Av. Mauro Ramos,dosas cristãos não podiam salvar' 1lhe a vida. mas. Ievo rorn-rio para

98, 10v·2
um lugar decente onde seu santo

bispo rnorreu-

(OU REGULADOR
A MULHER

Alivia as

"aliosa (onl. ibui�ão
para a melhoria
dE> situacão de
Iranspones

VIEIRA;
EVITARÁ DORES
Cólicas Uterinas

Fundada em 1870 -- Séde: 8 A I A
INCENDIOS E TRANSPORTES

Escapamento de gás

Cifras do balanço de 1943:

Capital e reservas ., '" "., ..

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

Cr$
Cr$

74.617.0-35,30
5.978.401.755,97

84.616.216,90
129.920.006,90
86.629.898.90

76,736.401.300,20

Recei ta ,....... .., " ".. . . Cr$
Cr$
Cr$
Cr$

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

Sinistros pagos nos últimos 10 anos , ,.

Responsabilidades , .,.. . .

DlRETCrftES: - Dr. Pam!llo l1'Ultra I'reln d. Oar'ralho. Dr. J'ranClacO

de Sá e AnIllIo l!daSllOrrL

Agências e lub4genc1a. flD todo o terr1tór1o nacional. - "ueural no

� �'r�,::�, R�ladorea de linrlU ruuo prtoclpa.11 cldade!! da Â.IIl6r1ca. Ilurope

�

�
>
l"_· ------ - -.._ • ...., ••••• --- -

Bilbao, Espanha, 23 (U. P.) Ag3ncia. e Reprollentações em Gerai
---- No povoado de Baracaldo Matriz:

_ FI�rittn6polil
.

.'

!
Rua Joaa PInto. n. 5

morreI am 9 pessoas, flcando I Caixa PaItal 37
feridas outras 13, em conse- Filial: Cl'eaci�ma
quência de escapamento de Ruo.Floriano Peixoto. !/n (Edif.
gás que se produziu na fabri- \ Pr6prlO). Teleg�a�aB.: PRIMUS"

, Agentes no. prlnClpaa municipi�ca de altos fornos d� Vizcaya. do Eatodo

AG�1N1'1!l EM Fl..ORlANóPOLlS
(' AMP oSI, o B O & C J A. - Rua Fellpe 8chmlt1t, II.. It
Caixa Postal a. 19 - Telefone 1.083 - End. Telegr. "ALIANÇA
SUB-AGENCIAS EM LAGUNA, TUBARÃO. ITAJAt, BLUME-

NAU. BRUSQUE, LAGES E RIO DO SUL

Sedas, Casemiras e Lãs

CA$A $••'. a(O$A
C)RJ�A'N r�)() SO 1-\ l{ I_>Ji:I__.JI�]

Rua Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede iu'terna)
Caixa Postal 51 __ . End. Teleg,: «�carpelli)} ... - Florianópolis

.Nf...,..U',CilS_.l .....·eeLOt?.iJ .. .l ..._.....1IJ1f .. ",t,SJ_"._KULS . .b.i,tli.S' t!lltl .....J4..Jk!biJJl .. 2:IJLA,�*J&E-.i4aaAb .4.(1&41) •• 431&.1.0$ aU.k_e.a:41 ...S;.,,,"';:WSQ! $ .. ( s:x e»z QUo ••

VENDEM-SE
CASAS: na ruo Uruguái. diversas,

pequenas. com renda mensal de
420.00, por 37.000.00 cruzeiros.
Na rua Felipe Bchm ídt , por Cr$

120.000.00.
Na Estreito. par Cr$ 25,000.00.
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 c-s

48.000,ÚO.
Na Praça 15 de Novembro por

o-s 130.000.00.
Na rua Conselheiro Mcfrc, por

Cr$ 300.000,00.
Uma na rua Campas Neves, num

terreno de 1.524m2; por 40,000,00
cruzeiros.
Tratar com A. L. Alves, na rua

Deodoro 35.

Vende �e uma verdura,
...
õ na rua Crispirn

Mira, n. 38. Tratar com o pro
pr ie tár io, na mesma. lOv 2

VENDE SE uma Serraria
-

hidráulica, de
vidamente registrada no 1. N.
do Pinho e um "troly" com

cavalo, e correame novo.

Informações nesta redação
uo na rua Deodoro 93 - Estreito

•

Preelsa SI. alugar uma
,.,

{I casa nesta ca-
oit al, que tenha 2 ou mais
quartos.
Informações nà Avenida Her

ciho Luz, n' 2. com o�snr.:Jan.
8 v. alt, 6

Atenção!
Compra e venda seu imo
vel, mas faça-o com van

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

Pre8tlgla O GOTêrBo e u
'Iasses armad.s, - o. I.r'.
'Im "qaJnta· eo)••II"·, (L.
O. "K.).

MACHADO & CIA.

. ... a I

'Y

) \

ln

tr
ar

Pr
co

��!
dil
·da

-

3
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Lira Tênis Clube- Dia 27
para

Grandiosa
Carnaval.

VIDA SOCIAL
ANIVERSARl08

I
ra e sro , Aos nubentes

Menina Teresinha nouos felicitaç�
!'s- data que ontem tran.corr�u' Bõdas-de-prste:Ioí sumamente grata para o dis- •.

tinto casal ten. Virgulino Furquim No pr-ôxirno dia 31 do ccr ren te ,

Maohado d. Juvenilha Bento Ma- estará em feahls o lar do sr , Hiro
chado, visto que bssinalcu o na' nido Conceição dos Santos. opero

talício de sua galante filhinha Te- so e dinâmico edí! de Porto Belo,
reflinha. Q qual ofereceu às SUOII

I
e sua exma espàsa. arn cornerno

amiguinhas, que são em grande raçã?à pc.ssagem do seu 25' a",:i.
número, fCo_ta mesa de finos do. venano de casamento Nesse d io
ces e guaraná. o iluatre profeito terei o proz�l' oe

realizar o casaman to das suos in

O I ld
*

(I' teligentes e prendadas filhc<s sritas.
Sra. e (I es Imaco da Eunice e Idolete. com o srs F'ae-

Silveira minio Paes Branco, res iden te em

l,ajas e Osvaldo da Silva Campos,Reqiatamos, prazeiroilClmente, o
alto funcionário da Prefeitura de

transcurso do natalício da exma,
are, Delcides Clímaco da Silveira. ea

I tajaí. Ao ilustre caso 1 e noivos,

Ô d d h
- deaejornos muitas felicidades.

p so o nosso preza o compan erro

Moacyer 19uaterny da Silveira,

I
--

Dotada de excelsas virtudes. a '( IIlJantetll �

aniveuoriante, por certo. receberá Sidnei Naceti
inúm.ro. felicitações, à.s quais P d t d C it I F d 1
'untamos

roce en e .0, aP.l a e e.r_?-1 a. nOlsa8.
retornou a Flol'1onopohll. pelo aVIão

'" da carreiro. da Cruzeiro do Sul.
Dr, Edelvito Campelo de ôntem. o sr, Sidnei Noceti, con -

Araujo ceituado industrial conterrâneo.

Assinalc. a efeméride que hoje
transcorre o aniversarlo nato Iícío
do dr. Edelvito Campeio do Arou
jo, advogado, atualmente residin
do no Estado da Bahia.

Menina
•

Miriam Lizéte

Fplis. 19-1·945.

Faz anos. hoje, a graciosa me

nina Miriam Lizéte, filhinha do
ar. JOl!é Piazza. funcionário da D.
R. C. T.

•

Srita. IzoUna Campi
O dia de hoje assinala o '.:ranll·

curso do aniveraário natalício :la
graciosa senhorinha. Izolino Cam
pi, fi lha do brioso militar refor·
modo ar. Orlando Campi�e do 8ra.

Carlinda Campi.
A aniversal'ionte terá a grata

oportunidade :de receber 08 moi.
calorosos paraben•.

Octavio Ferrari Filho
e

Aurea Maria Ferrari

participam aos .eus parentell
e amigos 9 nascimento de

seu irmãozinho
Fuem anos boje.
o sr. Paulo Mendonça. I' ma

quinista da nossa marinha mel'

cante,
a exmo sra, Gilda Abreu de Li

�a e Silvo. dignissimo espô.a do
Jc.sé Eduardo de Limo e Silva;
o ttlenino Marito. filhinho que

rida do sr. João Carvalho Filho;
a exma. sra. trocemo dos An-

jos;
a gentil srito, Alice Meirelles;
o menino Thadeu Spoganicz;
o jovem Jonoa Dutra.

CLAUDIO SEBASTIÃO

-

o

Perdeu-se
domingo, à noite, no trajeto Ientre a rua Visconde de Ouro

IPreto 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. 3
-----------------

o PRECEITO DO

CARTAZE!)

Um
A 's 7 3/4 horas:

torcidas sensacionais:

.Nasclmentos:
Cláudio Sebastião

o lar do sr. Octavio Ferrari foi
enriquecido, no dia. 19 do corrente,
com (1 nascimento de mais um

robusto garoto que recebeu o no

me de Cláudio Sebastião.

lilme eietrizante,

O

DO DIA

que proporciona

perigo me persegue
CIlSllmentos:

\ Na residência do sr. Hironido;
Conceição dos Santos, em Hope. !
ma. Dijitrito de Porto Belo, rea

lizar.se-á o enlace matrimonial/do
.r. Ferminio Paes Branco. fa:<.en·
deiro em Lajes. com n srita. Eu
nice dos Santos, no próximo dia
31 do corrente. (lli 15 horas. Ser'
Vlraa de padrinhos no ato civil,
por parte do noivo, o n. Mano"l'
Ribeiro Branco e exma. 51'0.. e por I,!iarte da noiva o dr. Rogério Viei'
'�a, prefeito de»ta capital e exma. i
eIlPôsCl.. I
Realizar-se á. também. no mes

I'mo local e horcírio, o enlace Tna,

trimonia1 do n05iO prezado amigo'
ir. Osvaldo Campos, contador da

Prefeitura Municipal de ltajai,
com a .rita, ldalete Santos .. Paro-

;Jninfarâo o ato, por parte da noi.

_'�o,. o n. ten. João Domingos da

Silva e exma. esp(lsa, e por parte
da noiva, o Rev. dr . Júlio Noguei'

.

Domingo, simultaneamente, no

R e i é n s

OJeon e Imperial:

. ,

sorree, Ensaio geral

r-------------------------------------------------,..-------------.

CURSO POR CORRESPONDÊNCIA
CUrlO Ginollial em 1 ano [dec-Ieí n. 4244). Preparatórios paro
Direito. Medicina, Farmácia. Escola. Militarei, Comércio, Esco
la Técnica de Avioção, etc. Ooncureos : Banco do Brasil, DASP.
e outros. Curso Comercial Prático, Taquigrafia, Inglês, etc.
Matriculas abertas, Peçam prospetos hoje mesmo (1 CAIXA POS-

TAL N. 3379. S. PAULO. Curso de Madureza «Brolil».

Móveis
Comprar, vender ou alugar

,

ec no.

a SERVIDORA
[o maior organização no

gênero nesta capital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.

(;ASA
Precisa-se alugar uma, no

centro da cidade, que te
nha 3 ou mais quertos.

Dão-se referências.
Informações nesta redação.

ESPERANÇA
A SUA FARMÁCIA

Ira. COlUelLeiro Mafra, 4 I 5 - FONE 1..42
Eatrer. Il dollllcil.

FARMACIA

• &acolha o .eu figurino.
Rua Tiradente 24

---------,-----------------------------------------------------

o esporte. no Rio Grande do SUl,
r.otadumcntc o futebol. atravéssu
tma fase de intenso progresso, ')

que vem atestar ° esfôrço dinânu
co empregado pelos seus dirigentes.
fazendo do vizinho Estado, um dos
maiores centros esportivos do pais.
Em várias modalidades esportivas,
;::0111 técnicos especializados, ocup»
o Rio Grande lugar de destaque,
't aes corno Atletismo, Hemo, Nata
ção, Ciclismo, Iating, etc., dispu
lamdo sempre Campeonato Bras=
lciro com representações que hou
rum o esporte gancho. A suprema
cia do futebol no sul do país o Hill
(irantle é absoluto não tendo quem
os suplan te. Não são poucos os
craks que demandam outras pla
t-(HS em busca de vantajosos contra
los. Vários clubes de reconhecido
valor no peból gaúcho disputam
}Jall1lo 11 palmo na Capital porto-
.t!ogrens(· o Campeonato da Cidade,
bem ('.01110 () Estadual, que a FHGRS
faz realizar todos os aHOS. As per
Iormanccs obtidas ;pelo Internado
n:1] e Cruzeiro. fazem jus ao mere
('ido cartaz de ([ue são possuid.os,
como peefeitos conhecedores do
nobre e5p01,le ,da pelota. lVlilitam
Clll suas fileiras cralis, de inconfun
díyel \'alor como Á\'ila, Tesou.-i
nlw. IJ.mo, Rui. :\1otorsinho, :\1a1'ne,
Humberto, Adãosinho e tantos ou
[1·OS. :\1erecelll destaque cspeci ti
Avi!,l e Tesourinha, considerados
pela crônica especializada Caf'.io�H
c Paulista. C(}lllO dos mais con�ple
tos do pais. Suas últimas exibições
l1;lO ficara esquecidas do técnico
Idesignado para compor o se.lecÍ':l
nado Brasileiro que, intervirá 10

Chile, em disputa do Campeonato
Sul Amori,cano de futebol.
Heqllisitados pela C. B. D., ruma

ram para; o Rio os dois valorosos
representantes do fntebol gaucho ('
as perfonnlllnces obtidas nos trei
nos renlizaclos em Caxambú (.Mi-

I
nas) foi altamente dogiada pela

Clínico GaTal de Adulto. {'rôn icw guana!harina. Tesourinha
Doença. dos criançaa já seguiu para o Chile como t'k-

Laborat6rio de AnáUae.

l1J1cnto
efelivo do 'nosso seledonado.

clinicCl.S. Cnm surpresa geral da· torc.ida Dra-
COlUlultório: rua Felipe Sch- "ileira, Avila foi deixado ii mar�em.

I midt, 21 roltOI da Casa Pa. t'mbora já o considerassemos como

raisol, dali 1030 ás 12 e dOI

I
detiYCl (]n onze nacionaJ. Não ca-

II
15 às 18 h.. bc. q: Illilll fazer qualquer referên-

R•• idêncio: rua Vise. de Ouro cia, com relação à atitude do lécnl-
Preto. 64.

I
('I) Flávio Costa. dispensando I)

Fone: 769 [manual] centro médio Avila, considerado
! um dos melhores que já pisou cm

I=-----------------------...: gramados brasileiros. Flávio Costa

I
'é UIlI nome (fUo(' db;llensa comentá

I rios. prOftNH!O conhecC{{ol' do nosso

, Dr. 8uerre.·ro da I
furte'hol, CI11 todos os sens detalhes.
sabe que está Bm jôgO o hom nomt'
do l'n,l{:Jbol fpt'aticado no Brasil. Si

Fonseca À dIa! foi deixado à margem é por
qne Danilo e Rui o superaram, llão

f tenho a menOl' dúvida.

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Deve-se apontar
nominalmente
Porto Alegre {Pelo correio}.-A

Idenúncia formulada pelo major

II Luiz Est6rgio de Cerqueira Casti
lho, Chefe do Serviço Farmacêu-

. tico do Hcspital Militar de Porto �---------------------------------------,.;
envromcs Alegle, sôbre a Ireíude na dosagem

de produtos farmacêuticolI por labo
ratórios desta capital e de Seo Pau-

Ilo. vem tendo granda repercussão
em todo o po is. Afim de salva.-'
gual·dur (1 dignidade profissional!
da cluase, o Sindicato dos Propeíe- I
t cir ios de Laborat6rios. de Porto
A!egre. apresentará. brevemente. ao
ar. Cerqueira Custilho urna suges
tão no sentido de .lia apontar norní
nalmente as firmas que comete-I
ram a fróude.

Ten. Edmundo Meira o pai que espanca a criança, que
Acompanhado de sua exrno , es-

!rente raiva do filho, é um indiví-

p{\lIa e galante filhinho, com pro-
duo desequilibrado. que desabafa

cedência de Aracajú. onda se acha- em crrso as amarguras e decepções
va servindo ultimamente, chegou que sofre, na rua

.. Quase se;npre,!
a esta capital. onde fixará resi- a bofetaaa que VIbra no filho e

dência, o a::,. 2' ten. ref. Edmundo' aquela megm,a que teve vorrtudo de

Meira. do Exército Nacional. cor erro alguem fora do lar, mas

__ .__ . _ para o que a coragem lhe xaltou,

Carmsaa, Gravatas, Pi iame s Com íaso; f:,z. do filho, muitas 17e-

M' d 'h 1 zes. um rrurruçc .

, eras as me: ores pe os m�· I Conquiste um ótimo amigo no
nores preços 80 na CASA I'v1I::: -

Eeu filho. educurrdo-o com firmeza
CILANEA - RuaC. Mafra, 9 le amizade, mas nunca o espcncnn-

________________"""! I do ou maltratando. SNES.

II -------- I Quer vesttr-se com

I
Grupo Es(olar Arquidio<esano

São José
A matrícula ao Curso Preli·

rão fornecidos pelo Diretor, no I MELLOmesmo estabelecimento.
�"5��3 3 v. - 3

HOJE 4a.�eira HOJE,
--------------------------..------------------�----------�--.. I

CINE «ODEON»

com Chester Morris e Jean Parker
ATUALIDADES RECORDES (Nac. Coop.)

DO ESPORTE AO TRl!:INO MILITAR (Short)
Preços: 2,00 e' 1 00. Imp. 14 a110S

•••

(lHE «IMPERIAL)
A's 7 3/4 horas

Ultima Exibição
A apresentação n' 2 dos grandes filmes argentinos:

A canção dos bairros
com Hugo Del Carril (O Rei do Tango).
CINEDIA JORNAL 4xll (Nac. Coop.)
ESCALANDO PICOS (Cameraman)
FOX AIRPLAN NEWS (Atualidades)
Preços: Cr$ 3,00 e 2,00 Imp. 14 anos

. '"

DIA

Avisa a seus clientes e

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

em Sto. Amaro.

o ESTADO Esportivo
l�TERNACIONAL E
DFAS GLóRIAS DO

GAUCHO

CRUZEIRO.
FUTEBOL

I CASA MISCELANEA àistn.
buidora dos Rádios R. c, A,

I Victor, Vávulas e DiSCai - Rus
C. Msfra. 9

*
(Escreveu Aryba Ido Povas.)

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

fLlXIR. 'Df NOGU[lM

melhores fábrica.. A Caso "A CAPITAL" chama o atençao dos
visito antes de efetuarem suas compras. MATRIZ em

Fabricante e distribuidores dos afamadas con

fecções "DISTINTA" e RIVET, Possue um gran
de sortimento de cosem iras , riscados t brins
bons e bafatos, algodões, mOl'ins e aviamentos
para alfai."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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AUXILIAR DE GUARDA-LfvRCfsProcure-se um, com conhecimentos de escrituração
(e que escreva à màquina. Tratar na {(OrganizaçõoComercial Catarinense», rua João Pinto, nv, 18

alto v 12

Considerando-se O{> abusos que
se estão verificando --- inobser
vância e franco desrespeito ----- à
tabela provisória de preços, elabo
rada pela Un iâo Beneficente dos
Chauff'eurs de Santa Catarina c

aprova/da pela Inspetor-ia de Veí
culos e Trânsito Público em !l-.,)-H,
ii fim de ser observada pelos mo
toristas dos automóveis de aluguel
que estacionam nesta Capital, pu
blico o seguinte:

J _. A partir do dia 22 do cor

renle mós, cumprindo o disposto
naquela tabela. serão vistor-iados,
per iód icamente, todos os aulomó
veis ri!' aluguel que cstacion am
nesta Capital a f'im de se consta
tar se os mesmos são portadores,
em lugar bem v isive], da tabela rle
prr-cos e in l'efl'r�ncia:

TI -- O desr-espeito ao item I
e �l í

ahelu de preços, de acordo
'-p'i!'eflra uma parte de seu com o que d etermi.n« a lei, impor
trõeo em "Selos· Pró Doente

tarú em: suS']WnS110 da quota de gu-
.., soliria da semana segui nte, mul l.a

I Pobre do Hospital de Carlde- c, cru certos casos, <lpr.eeneão da
de". e estará eontríbalndo para carte l ru dp habilitação;
que êle tome mais um pouco

UI -, Jioga-se, a todos quantos
Ise sentirom lesados, cnteruler-em-sede leite, tenha melhores medi- direta c imediatamente com o Ins-

camentos, mais confôrto no pP\OI' Geral. trazenrlo consigo lIS

leito de sofrimento, etc. etc ••. d ados necessár-ios ú identificar âo

(Campaha de Humanlda'de nào só rio motorista lransgressor
CD1110

í arubé m (lo anlornóvcl.
I
do Hospital de CRl'idade). Inspetoria de Veículos e Trânsi-

I L""adra-o glilueroso /
�te Y���Í��' (l:n�r15.riall�POI�s, 17

I (J
I Leclan SlOVlllS].:1

I A «Cidade», de Blumenau, refere
,

lnspetor Geral
original caso, ocorrido no distrito
de Massaranduba. E' o fato que
um empregado da firma Haco
Ltda. roubou 300 cruzeiros de uma
barbearia e, generosamente. se pôs
a distribuir o dinheiro entre «ami.,gos» e «conhecidos».
E' claro que a Polícia não lhe!

I QP�;:;íf:-r:���;��::e�;timulan-11te do leite. O benefício que o

.' Lactífero tem prestado ás sras.1
mães, quer no período de

alei-I'tamento quer no de gravidez
é incalculável. O Lactífero

él'um poderoso galactagogo e re

generador orgânico de maior
eficácia até hoje conhecido.
Em sua farmácia, ou C. Pos-

tal. 1861. São Paulo. I

�m capelão auxilia a tarefa dos fuzileiros
Algures no Pacífico! j�n�irO,', . pes o visita só par� conversar.

I.-- (8. L H,) - Os fuzíleíros AqUI, um caminho de coral i Porque "Father 'I'im" fala a
navais sentiram-se encoraja- conduz à tenda do padre e um Isua linguagem. Fala acerca de

."i.{)S qua.
ndo o bom padre veio II sin.al anuncia: Tenente co-I "baseball", futebol,

cor.fida
de Icom eles na barcaça de desem- mandante Garret F. X. Mur- 'cavalos, táticas militares e pobarque, no dia "D". O padre phy, capelão da Primeira Di-llítica mundial, finança e tea-]

f e Filadélfia possue a feliz fa-I visão de Fuzileiros Navais. I troo Já viajou ele por toda a!
culdade de fazer os homens Mas os fuzileiros que díaria-]América do Norte e do Sul, !
sorrir durante situ�ções t�n-Imente percorrem este caminho Ipela �uropa, pela África e pe-las. Ele gosta de rir também. conhecem-no como "FatherllO Oriente. .

Agora "Father Tim", como ;Tim", um homem que possue "Father Tim" é um soldado Ios fuzileiros navais o chamam, I patente da Marinha de Guer-I entre soldados, Como os rapa-]senta-se em sua carteira im-Ira mas que se ligou aos solda-Izes a quem serve tão humil
provísada, escrevendo a mes-j dos da mesma Marinha, isto

I
demente, o Te verendo Tim há

ma espécie de cartas que es-,é, aos fuzileiros navais. muito dedicou sua vida à cau
crevia para a pátria, proce- Alguns dos fuzileiros, o

Vi-j
sa pela qual eles estão hoje

(�ente da F�ança, aos solda:dos sitam para discutir �ua:<; difi- �o�r.end�- a Liberdade e a Inorte-americanos que haviam culdades, mas a ma torra de- Cívilízação. Imorrido alí há 27 anos atrás, I

t�����;:l. a primeira guerra FARMACIA ESPERANÇA 1

1:1,"Antes de morrer, Johnny 'o F.rmae�.tlco NILO LA VS
me pediu para lhe escrever.," HoJe. lUII&ah& __a .............

"Jimmy disse-me que me .,..... ••_.... • .....1IIIPr.. - HomeopaU. - .._- -

A1'tIao. c. lItorruIIa.certif'icasse do destino da pe- "r.._ a ua'" ollMnhda _ ............. ......

�l����a ��t� ;��e i1�u�y;�:��1PrOl-h-IdaElízabeth ...
A pena do reverendo Tim

derrama conforto sôbre as pá
fl,'inas brancas. do mesmo 1110-
�to como a sua' voz havia alivia
do O sofrimento dos fuzileiros
navais agonizantes, nas duas
guerras mundiais,

O seu cabelo está agora grí
salho, e o tempo não lhe fez
ainda desaparecer os círculos
escuros que o recente cerco da
ilha Pelileu pintou debaixo de
Seus olhos.

Conquanto tenha 63 anos

Ide idade, o padre Tim marcha
com os fuzileiros, carrega, s_ua IIprópria bagagem e por varias

ocasiões enfrentou o fogo das
metralhadoras inimigas. Em
mais de uma ocasião camí-

Romance. Poesia. Religião, Aviação,nhou ousadamente através do
Matemática, Física, Química, G00'

fogo para administrar a últi- logia, Mineralogia, Engenharia ci

ma uncão a soldados que ago- vil, militar e naval, Carpintar�a,
nízavam. Celebrou missa nas Desez:�o, Saneam.ento, M�talurgIa,

f t P 1·1 ,EletrIcIdade;- RádIO, Máqumasi Mo-linhas de ren e, em e, 1 eu, a

I tores. Hidráulica, Alvenaria, Agri'
vista e ao alcance dos japone- r.ultura, Veterinária. Contabilidade

ALVAROses. Dicionários. etc. etc.

I CIRURG lÃ0-DENTISTA
� I

i TENHA JUIZO
� r:.:;NÃOfA(AISSO!... TEM slFIL'S OU REU.
,i I f6' rei
J I�c �� MATISMO DA MESMA
�� \' \

I' 1/' I "1, �
I /_
d \ 1'/

� I�" � '.� ,

[,1
' ", ..:- .�. ,'J. ,--

a viagem de civís I
LONDRES, 2i� CU P,) - A agência alemã "Transocean '

acaba de anunciar que todos os trens expressos alemães serão
cancelados a partir da noite de hoje, até segunda ordem. Acres
centou a Transocean que está terminantemerete proibida a: via
�elll de civis em trens militares.

•..L.,.�I.Y;.�..
QS.

l' � �. ":"::'>

oi;. -. -. -, ,' __.,; � .

.

".;.. _-�
._. -o.

,

, 'O ;;c�L< R: "os':f
RU� 'D���OPO,33
'1'10RfDf10POUS:

NOVOS e'Mor�eu a!opado
USADOS I�� ���o :�J��!��:'"ÃI.::!���,COMPRA e

VEN E I funcionário da Indústria Electro
D Aço, foi hanhat".se no rio Itajaí.• I as 15 horas do dia 19 do corrente.

Idilólmall poe- Inconsideradamente, pois acabava
tuguês. espa- de tomar parte num jôgo de box e

nhoI, francês, fazer uma refeição, lançou-se à
inglê•. etc. água, no ponto onde trabalha a

bolso. E, subitamente, foi ao fun
do. Presume· se que tenha aido
vitimado por súbita cóngeatão ou

urno síncope. Mais torde, foi o ca

dáver encontrado e conduzido para
Itojaí, onde reside sua família.

,..." .. ,

RAMOS
Rua Vitor Meireles, 18

ORiGEM? USE O PO�

PULAR PREPARADO

13'_ fJI:*€I!!]
A SIFILIS ATACA TODO O ORGANISMO

O Fígado, o Baço. o Coração. o Estômago. OS
Pulmões, 8 Pele. Produz Dôres de Cabeça, Dôres
DOS Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca-

belo, Anemia e Abôrtos.
Inofensivo 80 organismo. Agradavel

como um licôr
O ELIXlR 914 tlstà aprov8I.lO pelo D.N.S.P. como
auxiliar no tratamento da Sífilis e Reumatismo

da mesma origem
FrtLAM CELEBR1DADES MÉDICAS

�obre o preparado ELIXIR

I
A composlçllo e o sabor a·

.914. devo dizer-lhes: sempre gradavel do ELIXIR «914. re

que o tenho empregado, em comendam-DO como arma de
08 C8S0S de indtcaçllo apro- fileI! maoejo para o públtco
priada (.lfills em varias de ,no combate á SUtlill, qusllda
suas m8nlfesta�ões) 08 resul- 'de- que frequentemente a
tados têm sido satlsfatorlos, nrovelto no Ambulatorlo da
poja são rapidos e duraveis. Maternidade de Santa )(arla,

Dr. Washington Ferreira Pires. Dr_ Silvestre Passy.

comunicações
Londres, (BNS) - Escreve

o
.. :\Ja111·c:heste Guardian" em

artigo de Iuudo : "É bem alvi
çareira a notícia de que um

serviço marítimo e ferroviário
dp passageiros e/ntre Londres
e Pal'ís se tornará po.ssível a

-------------" partir de janeiro_ Esse serviço
mal'C'a o reinicio de uma das

I en�1111n iC,ações �lOrmai� entre os t
GOlS palses, tao anSlOsamente
aguarda,da uurante todos os

longos a.nos de guerra. Ho-
t1lP�lH de negócios e ontros te
"5,0 ljepnça cl{l' viajar mediante
'1m certifÍC'ado cO'uferido pelo
depal'tamento governamental
'(lI' que suas \'iagens são feitas
no interêsse do país, O servi
ço (:oustitue a primeira medi
da para a nmovaçiio do eomér
cio eY1tre a França e Ol'ã-Bre ..

'anha. Sujeita às ,ne,eessídades
e acomtec:imentos militares, a

reabertura ela rota do Canal
redundará numa maior expan
são (:omercial.

----'--------

INSPETORIA DE VEíCULOS
AVISO

DESPERTE I BILIS
DO SEU flGIDO
Seu f!gado deTC produzirdia�

um litro de bilis. Se a bilis não com: i
nemente, os alimentos não são�igerid..
e apodrecem. Os gases incham oestôm.
go. Sobrevém a prisão ele Tentre. Vod
sente-se abatido e comoque enTenenad..
Tudo é amargo e 1 Tida é um martírie.
Uma simples c..-acuação não tocará a

causa. Neste caso, as Pílulas Carta ..
extraordinariamente eficazes. Fazem cor

rer esse litro de bílis e Tocê sente-se dis

posto para tudo. São suaves e, contudo,
especialmente indicadas para fazer a bilia
correr livremente. Peça as Pílulas Cartcr.
Não aceite outro produto. Preço: Cr. S 3,00.

GRATIS! peçll este livro

J

ÉNVIE UM CRUZEIRO EH SÊlOS PARA O PORTE POSTAl
UZINAS CHIMICAS BRASILEIRAS L TOA
C.POHAl.14 ,JA60TICASAL. rs r, S.PAULO

Comprar na CASA MISeE
LANEA é saber economizar"

Restaurando

�
I

I

-----_._-_.�--_._---

J�xijanl o Sabiio

"VIRGEM . ESPECIALIDADE"
elA. WETZEL INDU8TRIAL-J()INVILLE (MlJrCll re�j81

recommellda",se para roupa fina € roupa commom.
s�'3Ã��:RCtAt
Esp (CfALIDADE

•

C
r

gAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Nova Delhi, 23 (U. P.)
Tropas chinesas que conver

gem de 3 direções sôbre Wan
ting, último bastião japonês
na estrada Ledo, na Birmânia,
que leva á China, atingiram
um ponto distante apenas dois
quilômetros da referida loca
lidade. Entrementes, no sul"
outras fôrças chinesas que es

tão ocupadas na eliminação do
ClRUlWI.'\ GERAl, - ALTA CIRURGJA - ]l<JOI,í�S'�JAS DE S,ENHORM' - PARTOS t t d f"

.

l�()) mauo peja Faculdade de MOOJClIla ua, Un lve rsíoade de São Paulo. onde foi, res an e as orças Japonesas
Àssl<stepte por var-ies anos do Serviço CLI'UrglC:O do Prot AUplú Correia Neto, rem Mamkham se apoderaramCII'U1'gIU do esiornago e vias biliares, tntestínos delgado e grosso, nroíde, rins. d d' tid d dprÓsl,ata. t>ex�a. útero. ováríos e trompas. Val'J('otele, hidrocele, var-izes e nérnta, e gran es quan I a es e

CONSULTAS.
Ou 2 h õ horas. à Rua Felipe Scrunídt, 21 (altos da Co>,,1 Paraiso). TeL 1.59ll. municões e abastecimentos.

RESIDÊNCIA; RU<l Esteves Júrllor, 17»; Te!. M764 Fôrças imperiais britânicas
'em ação na costa ocidental da
Birmânia, continuaram tazen-

\OtpIOHl8elO pela Faculdade Nac. de Meo:lclna da Universidade do Brasil) do pressão sôbre as fôrças ja-
Q-lnltOrIlO <lo .,.,rviliO <1� ·C.ll:nJCR Mé<U('!1 elo Proressor Osvakto Oll.-elra. médico do

panesas na direcão do "001-
Departamento d,e SaO,de - "

�

t· t .

\;I,llIíICA alRlJl(;A _ lIole..tÚls tute",,,. de aa .. lt08 e cr:lanç.... OONSUVFOIUO ,sao que se encon la no se OI

• KI<:OIIIfIilI\I'IA: Hu Felipe tõctunltlt n. �H _- TeJ. Hlll. cO:'!it;UI:f,\;; - n..... In ,,�''', norte do vale do Arakan. En
trementes, outras unidades re-

DR. A R A U J O forçadas pelo 25" corpo do

rh"i,lt'Jlte do l'l'of. Sansoll, do Hio de .Ianeívo exército da índia se apodera-
E S P E C I A L 1ST A ram de uma elevação de ter-

[)oenç:\s e (}per:\,;oes ('OS OLHOS. Ul!VJ:,Os, XAHlZ e GARGA'i'J'A rena ao norte de Kantha, na
Ci ru.ruis: moderna da GUELA DB LOBO. .to LÁBIU LEPORJ;\O (Iáblo ecél!' bo d

.

da bóca rendidos (;e nascença) península de Mye n, epOls
Esôf.1);t);;(·<)j)ia. u-aqueoscop.a, lJI'011('o,,('op1a para l'l'u'l'a,," ck coq'O" ostrt.nnos, etc. Ide intenso bombardeio aéreo ·e

COSSI.:I:rAS: da" 10 üs 1:1 C ""8 1;; ii" IS hol'", inaval.
.Rua Vit.or lleü'cles, j;!'1 - l"O)t{�: t..t47 I _

UR A'RMANDO VAI f:oRIO DE ASSIS l
As "nedot�!I e pIadas aparen-

• Lr.I temente Ingênuas são grand�1I
.ua S.,viçoll de Clínica infantil da Assistência Municipal a Hospital !i.rmas de desagregação man.·

de Caridade' lada8 pela "qUlnta.CloIllna".
CUNICA MWICA DE'CRIANÇAS [ ADULTOS

(10;losur:rófUO: Una Nunes Machado. 1 (Edilicio S. Francisco), tone 1.444
Consultas. das 2 às 6 horas

HESTDf:NCIA: Rua Marechal Guilherme, 5. Fune 7M3

INDICADOR Mí.DICO Vitórias chinesas
DR. MADEIRA
Médico especialista em DOENÇAS DOS OLHOS

Cur-ao ae A!)e!'felQoarnenw e Longa Prática no Rio ele Janeiro
OOIUJU L·l'.�!; - t'ela m&llbA: d1arlaru_te d... 1O.30õa12 h•• à tarde ezcep to ao.
"bacto., 4.. "1.311 •• 18 hor.. - CONSUl.TORIO: ltu .IOAo n.to lO. 7, ..,br.do -

DR. ROLDÃO CONSONI

DR.· MARIO

t�EVES

\�JENDHAUSEN

DR. GEBHARD HROMADA

DR. BIASE F'ARACO S a nu uenol
CONTEMMédIco - chefe do Serviço de Sllilii5 do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - Sú1'ILIS - AFECçõES URO-GENITAIS DE
AMBOS OS SEXOS - RA[OS INFRA-VERMELHOS E ULTHA-VlOLETAS

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

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Uftalmologia.
CONSULT6HIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1251-�
llESlDENCIA - Conselheiro Mafra. 77.

Especialista em alta cirúrgia e ginecologia
Hospital "Miguel Couto"

lBIRAMA (HAMõNIA) - Santa Catarina

DR. SETTE GUSMÃO
CHl;;FE DOS SERVIÇOS DE TISIOLO(;IA DO CENTRO DE S,\C:DE E DO

HOSPITAL "NEHJ'::U RAi\DOS",
C\lrSO de aperfeiçoamento no Hospital São Luiz Gonzaga, de Sã o Pn u!o -- Ex-esta
'fiário do rnsututo "Clemente Ferreira", de> S50 Paulo - b:x-méilico interno do
'"

Sanatório ele Sa11tos. em Campos do .Ior-dáo.
CI,fNIC.'\ GJURi\1, - DIAG,'\IóSTJCO I'[{ECOeE 1; THA'l'.<UJEN'I'O '�SI'EI'IAUZAnO

..��������������DAS ))OENCAS DO AI'ARJ;,LHO RESPIRATÓRIO. -

OPERAÇÃO lJE JACOBOEUS
CONSULTAS: Diàl'iamente, dasB às ti horas. CONóiUUróHIO: Rua Vitor Meireles. 18

RESID1!lNCIA: Rua Esteves Júnior. 135 - TeL 74�.

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO 1
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

"()I'maC1o pela Uru:rerJidad. de Gcebra

Com prAtica no. hospItal. europeua I
Clln1ca m6l11ca em .eral, pediatria, doen

Itu do .atema lle!'TOIIO, aparelho genltc>
urin6.rlo do bomem e da mulher I

....t... T�c.lco: DR. PAULO TAVARJIl8

Curso de Rad�olog1a Clln!ca com o cl1',

Manr .J de Abreu Campllllano (810 Pau·

1(1), Especlalludo em Higiene • 8al1de

Pllbllca, pela Unh·er.ldade do ruo d. Ja·

nelro. - Gah!.nete de Ralo X - Electro

oar<illo,p-af!.a cllnlc. - lletabollBIllo »a.

...1 - Sona.gero Duodenal - Gabl:nA!U

d. t1alot.erl1pll - lAboratório dAI micro.

oopla e analise cl1Dlca. - Rua J'erwmdo

".<:had(), 8, Fone 1,1911, - J'lorla.nóp<llla.

DR. REMIGI0
CLlNICA UDICA

llo!N\:IU internu. de Senhora. • Cri·

ança. em Geral. CONSULTORIO: Rua

"el1pe Sc,hmldt - Edifício Am6l1a Neto.

FoDe Ui9Z, 9 .. 12 • 14 .. 17 horu. RIl·

.IDIlNCU.: J Largo Benjamin
Conatante. 3

Dr. Newton d'Avila
Operaçõe. _. Vias Urinarias'· Doen

ça. doa inteatinoe, réto e onu.

-- Hemorroidall. Tratamento do
colite amebiana.

Fi.ioterapia -' Infra·vermelho.
Con.ult: Vitor Meirelea. 28.

Atende diariamente � 11.30 hs.• ,

O tardAI, doa 16 h•• em diante
R••iIi: Vidal Ramo.. 66.

Fona 1067.

UR. ANTONIO MONIZ
DE ARAGÃO

OInr.... • Ortopeélle. CJfIlJca • ou.:r.ta
Co wnx. Parto. ••_IM c.....oru.

CONSULTÓRIO: R. 1oão PintT.' 7 Dia
r1amente d.. 1... 17 horu. RE8lD!lN

"lA; &t.mn'Ulte AI.,. ... PCII1I' .,.,.

r
I

o presidente da República
assinou decreto-lei determi
nando que o disposto no arti
go 497 da Consolidação das
Leis do Trabalho não se aplica
á rescisão de contrato de tra
balho de empregado pelo de-

trompas, etc.) , creta-lei n. 5.576, que determí-
Cura radical das Inflamações do. nau o reemprego dos bancários

anexos (Ovártos, trompas). sem ope- ! que exerciam atividades nos
raç!io). Tratamento de todos 08 dis-

ItÚrbt08 da menstruação e da e8terlll- ban�os luandados liquidar pelo
.la<1.,. I governo.
Tratamento moderno ,18 blenorTa- , O artigo 497 da Consolidação

�tk aICuda e crÓnica. em ambos 08

I tem o seguinte teor: "Extin-

����;�I:':nd�:������8�)�::a�co:� guindo-se a empresa, sem a

,! ocorrência de motivos de fôrça
PTSIOTERAPIA - DIATERMIA maior ao empregado estável Dr. OSVALDO BULCÃO VIANNA

- INFRA-VERMELHO idespedido é garantida a inde- Dr. ]. ]. DE SOUSA CABRALCONSULTAS: - Das 10,30 lo 1� . - . -

d
horas e das 2 as II, Inlzaçao por resclsao o con- •

Consultório _ Rua Tlra<1entea 1�, trato por prazo indeterminado ESCRITORIO: Rua Alvaro de Carvalho, 8 (esquina I
paga em dobro". Felipe Schmidt). C. POSTAL: 140. IEm exposição de motivos do I
ministro da Fazenda, sr. Sou- ,--------------------------=

sa Costa, que justifica este de-

OR A'TDt)LIO ROTOLO
creta-lei, consta o seguinte tr�- ,

• UIID cho que bem esclarece a medl- I

".d' C"� Pari' da: "Não parece a este Minis-Ie ICO - tnrfllO - ItrO tério que deva aplicar a citada
, R A lOS X d"

-

d C l'd
�

Moderna e possante inlltalaçAo lsposlçao a ansa 1 açao aos

de 200 MA. estabelecimentos bancários li-
118j;(O(l.'ltico precoce da tuberculose

I
quidados por ordem do Govêr-'

mIm.onar, úlcera3 gástr�call e duo- no não só porque o pagamento't�nal!!l. cânc.er d? estom�go, are-I das indenizações foi feito de-I'l)es das vias btlrares. rms, etc. .

�plic!l o Pneumo-torax artificilLll pOIS de 10 de novembro de I
,'ara o tratamento da Tubercu10se 11943 pelas razões que expliquei
)1J�monar -:- Tratamentos m�der'l de início, mas ainda e princi-
.

os e efw�.zes desta mol�s!ta palmente porque a indeniza.ompleto gablDet" de EletrIcIdade. -'

nedica: Oudas curtas e uItra-cur-
I çao em dobl'(� deve por escopo

!III, Raios Infra-Vermelhos e Raiol amparar o ltesempregado, o
Ultra Vio!eta. Infrazoo-Terapia que não ocorre com os funcio
Consultó:lO: R?a Deodo�o.,. nários dos referidos estabeleci-

eSQUlOI Fehpe Schlmdt . ..

i',U , it 12 brl .. l' da. 14 .. 17 br. mentos aos quaIS fOl assegura-
Ttl"OJlt UI' do o reemprego".

OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO, VANADA
TO, FOSFOR')'), CALCIO

ETC!
TONICO DO CEREBRO

TONICO DOS MUSCULOS
O. Pálido., O.PIUP.,.dol,
Elgotados, Anêmico" Mã ••
que cri.m Migrai, Criança,
uquítiCI'. r.c.b.rio I tonl·
ficação g.ral do o,glni.mo

co.. o

Sa nuue n 01
Llc. D.N,S.P. n: r99. d.e 1921

o reenlprêgo
Dr. LAURO BAUHA dos. Bancários
�8peclaD.la em Doençu 4"" Senllo

rlUl - Vias Ur�nár1.aB.

Curso de especíaüzação de Gineco

logia (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de IlaITOB. da Fa
culdade de Medicina de Silo Paulo.
Tratamento especíalízado, médico e

cirúrgico, das afecções do aparêlno
.'I'enlta! feminino (Utero, o.,.árlos,

-- f de laboratório,

�'t)ne: 1.663.
ResIdência Rua T\radent.e. 7

(Sobrado),

Vença a intensidade do calos,
sem quebrar a linha da elegância!
t grave êrro Você admitir que o calor ex...

CtSSIV() possa justificá-lo por cruzar as euas da
c

cidade em desalinho, descuidadamente I�jado.
Você esquece que o verão não é inimigo

do decõro ou da elegância.
Especialmente agora, quando li ALfAIA

TARIA BRITO. recentemente aberta. está exe

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

... --

CASA DE SAúDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO"

Sob a direção cliníca da

DR. DJALIUÂ lUOELLMANN
Con str-uçáo moderna e conrortáveí. siuada em apraztvel chácara com

esplêndida vista para o mar.

Excelente local para cura de repouso. Água fria e quente

AP.'\,mLILUIESTO CO;\lrJ':E�TO E xroneuxrssrao PARA THAT.nmNl'O

MÉDICO, CJR(;RGJCO 'E GíNB(;OJ,()GICO.

RAIOS X - Ultravioleta - Infravermelho - Ondas curtas
- Eletricidade médica - Exames endoscôpicos.
Laboratór-Ios para OI!! exames de elucídaçâo de diagnósticos.

Apartamentos de luxo com banheiro Cr$ 50,00 diário
Apartamentos de la classe .,...... Cr$ 30,00
Quartos de 2a classe a o ••••••••••• Cr$ 20,00 "

Quartos com duas cam.as .... _ ..... Cr$ 15,00 p/pessoa

SECÇÃO DE lU;\'}'ERNIDADE
Partos com permanência de 10 dias em Apartamento de
1a classe, inclusive sala de operações, com parteira da

Casa de Saúde Cr$ 400,00.
O DOEXTE r-ome TER MÉDICO ]'ARTICUJ,AR

FLORIANÓPOLIS
Largo São Sebastião --0-- .Telefone: 1.153

•••...........................................�.....

I ]')VO -� DO-SA UA' k

CréditoMútuo Predial
Propr etárlúi,; - J. Moreira & Cia.

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

PRÊMIO M,llIOR CR $ 6.250,00

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

.. ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



:Muito azeite entre madeiralVários feridos Derretem a neve e queimam os alemães
Q. G. do marechal Montgomery, 24 (U. P.) ._- Lança-cha

mas, que reduzem a água os mOILtE's de neve e que queimam os

alemães no interior das trincheiras cheias de lama, estão sendo
usados pelas tropas britânicas, que agora, se espraiam pelo in
terior da Alemanha além de Bocket na rodovia de Sittard a

Hemisberg. O avanço continua, embora a l'esiRtÔl1cia alemã
seja muito forte ao longo de toda a frente.

a
Rio, 24 (E) - Duas f�rmas, ISousa N�ves detido,

.

declarou
em Salool-"8a Casa Domingos Joaquim da ser o azeite de propriedade da \I

Silva, estabelecida na praça firma Teixeira Rocha & Cia. Atenas, 24 (U. P.) - Várias
Padre Seve, 22, e Teixeira Ro- Ltda., com depósito á rua Ca- pessoas foram feridas em Sa10-
cl.a & Cia., estabelecida no 1a1'- merino, onde, contudo não ha- nica, na Grécia, durante uma

g'J da Carioca, 8, segundo de-Ivia espaço para armazena- [manifestação de simpatia aos
nuncías levadas à polícia, ocul- menta das caixas. Indo a rua [britânicos, Ao que se informa,
tavam azeite para vendê-lo, Camerino, 82, e la apreenden- foram vítimas de disparos íso
mais tarde, pelo câmbio negro, do 20 caixas e mais 112 latas lados, atribuídos a membros da
a preço acima da tabela. As de azeite, a polícia deteve o ge- organização esq u e r d i s t a
referidas firmas, tendo impor- rente, Antônio Machado, que "Elas".
tado o produto, se recusavam a

I
procurou explicar-se, dizendo

fornecê-lo aos negociantes. A 'ser o produto de propriedade
polícia, visitando os depósitos 1 da firma Domingos Joaquim
das firmas em questão, neles da Silva, que ali o deixara por
encontrou grande quantidade escassez de espaço em seus de
de produto, sendo 187 caixas pósitos. Dava-se o crime vicio-.
no depósito da rua Padre Séve, soo O produto apreendido foi
avaliada em 470 mil cruzeiros. posto à disposição da Coorde
O gerente da firma, João de nação Econômica,

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

I
VIDAS»«TRES • III •

Gurgel
Acaba de ser editada pelo Laboratório Nusma a novela

«'I'rês Vidas» que será remetida, gratuitamente, a qualquel'
dos leitores, bastando juntar ao nome e endereço, uma bula
do TONIFORÇA. Não só receberão a novela «Três Vídos». co'
mo todas as outras que o Laboratorio Nusrno publicor. Além
disso concorrerão ao próximo concuesc Nusrno. Endereço' do

Laboratorio Nuarnc : " Rua Jurupari, 44 ., Rio

Representan te pera S, Catarina: Mdchado & Gia -Fpelís
Icnlfcrçe: tônico para o> fracos, força para os debets l

DLliMA HOR4 ESPORTlVft

A famosa novela de Amaral.--------------------------�

Alian�a da Bahia'
Capitalização, S.A.
Aos Srs. Portudores dr Títu

los di! ALJAXÇA nA BAHIA CA
I-'ITALlZA(:ÃO S, /I.. , rogamos o

obséqn i o de, a parti r do dia l'
de fevereiro próximo vindouro,
recolher-em, diretamente ao nus
so escritúrío. à J ua Felipe Sch
midt n. 39-térreo, esquina (Í;,

. rua Alvaro de Carvalho, nesta
capi tal. as meusalldadss dr seus

Titnlos, em virtude de estar su�-1pensa a cobrança a domicílio, a,
-,----,- contar daquela data. I' • -

"bl'FlorianópOlis 24 I e Janeiro de '945 Ftoriauópolls, 23 de janeiro Quando Jogarao sun» o pu 1('0, qw' Ctl.IIJ]WI·('ceu
--,---.--___ de 19J5. 'B -I', 5

n[J1l1 de i nccrui v.u os :22 h l ign n
í

es.

CAMPOS LOBO & cu. OS ras. el o Mais uma vez, o Coroados Jt'�:OIl de

�,'''esta de N. S. III I a s o COlTcsJlond('nle,� da ALL\:\(:..... Santiago d? ghile.' 24 (U. vencida a reprcsen taçáo cio l i i l z,� llCe er - e 'IA B.\flíA C,'>['[Tt\UZAÇIu! P.) -- A cormssao integrada pelo sel,m,"; rle :l a �. 1,l'llluS II l,an::t-
.. A"

-

pelos prisídentes de tôdas as
dos pUJ }<onse('(l, L�SI,ll]() (' 111(110,rIns Navegantes I recuo alema-o I ---------� 'I �

, .

Aldo �,lllb�Jck cio LOl'll:ldos, numa�J uc I' delegaçoes que concorrem ao, .logacla inf'e liz, ('()Ilsignoll o ti-nto
:,;""c ano " o "eg'uin.te o programn da Junto ao Primeiro Exército, O aerõdramo I eampeonato s u i'-ameri\cana.1 ;�,()Hilz. O �rliadl'{,' \'l'n('�d{lr, CSI<lv,alc,ni,'i-c;�cl� de Nossa Senhora dos "a\'e' norte-americano, 24 (U. P.) _I d (I k F" ... aprovou o programa das par- <S,SJnI constJl�lld{): :\larll!l�'lh, 11'1-

g' ntcs fÍCl l;;r'e,ia de Sã? Sebastião, :1
d r do .e _,

e ar - 1€ '"
tid ' t t estabelecido pe- neu., Ald(): JU�lO ,Lhal'es, Ze :\Ia ca co,P:':; '1 ce Fora: novenas as 19,:-)0 horas. ,Nas Ar enas, as or_ças o ge I Q. G, de Mac Arthur, 24 (U.
1 as 1 es a� es,

D �, O:�nJ R.�fis" CUSJl111o, FOIJ'il'C;I, in-
�I" 2fi (2 i",nei)'o a 2 de �'('\'ereiro; no dia lneral Hodges, em vIOlento. a_s- P,) _ Unidades norte-ameríca- la Feder�çao Chll�na. e aco�- dlO 1:', \,lvaldo,ú r!" revere-ro. novena a� 19,?'O hor-as e, !salto derrotaram a guarnlcao ,

" ,.

..,. do com esse proglama, a equI- 0, JLlIZ Prazeres. l e vt- aÍllllç'iio im-

,"',/L, "a
'l'n,s[ar'ar;ão ela i}�1lagemde =. alemã de Saint-wun ocupan- nas ja utlll�am a pruneira pis- pe brasileira enfrentará os

bO-1
pecável, rei�rilllilld:, o

,iÔgo. vio lcn
[gl�"a 1)J1'a a Cutedn.l Met.ropo lbtana: no

d id d E t'· i rv.,
ta de aterrissagem do grandel!" os a 31 do corrente os

to, Logoapós l erruinndr, o SI'lIs:lcio·d,·" :11!<O, c]ja,4 de tevereiro. Missa sole- I
O a CI a.�. nquan o ISSO, ln aeródromo de Clark Field, a'

IVlan
. .

.

' "nal cotêjo, () SI'. Eurico Tule n t in».
,",e às 10,00 horas, com o batismo <la no- forma oficialmente um despa- 90 kms de Manilha uruguaios a 7 de fever�lIo, os üfel'e�eu aos seus pup ilos lima boa
\ 'i g8!el'a do andor, sendo madrjnha a cho de París que a retirada ge-I . .. , .,_,____ argentmos a 14, e os chilenos a ('el:\'�Jpidu.
c,.ma, S"8, ri, Beat'riz Pederneiras Ramcs j 1 dos alemães no bolsão da, 25 do mês vindouro. E �a, �fI,�tal1tc VOllltllOSfl o ('urte!.e ih 'jR,:30 horas, ,procISsão de regresso ao ra..

" .'
.

-.
-!le YItorIaS COllq111stal!ns j)t'los ra-'fe'll'plo da Pi'aia, ele For<'l', com parte do BelgI�ad esta sendo aceler,ad�. mnla1l�f3rríi�IIil �al HIO, 2;{ (A. X) _ -Co!1lunÍC':rl1 p�lzes do Coroados. ll:iu

.

sofrendo
r:fl'('llrSC Via mal'JllllKL Mordomos e mor- Os alla o� av�n,çam c?m la)::n- ,Y,111illlJilil ! U! de Santi"go que não será mais no u;uda () amargor de lil,llll derrot>l.nof\1ns ([:lS novenas: rija 26 - SI', Acelon ,dez na dIl'eCaO da fronteIra I K dia 28 do corrente f' sitll di� 31 a \ I:'11CC1', S(>1lJpI'C ycnc('J', e () h'lllit deO;:I'io rj·e Sonsa e

51,'t,a, ",Oé-mia
Sou&a: dia Ialemã' I

MAIS Q,lJ1ii Ull
"egnndn \'l'presenlaçãn do Brasil llO seus dl'f(:'Tlsurp�. _. p, M,

27 - �J', :\já,'jO Couto e srta, Maria Silva: ,
•

.!t\(J:� J L� Campeonalo Slll-Americano Extl'H.

:�i�):l,� Ai',���j;�a���l,����':,��;)Pd9,e�r:,�!��� I Bo'-m----ba--s- v-o-ad-oras
-

! PODEitõSQ .um ���s�s �:�ii\�;�n;������1�;'O�iz�7.f�I��pl9� Federaç�o Atlética Catarinense
V:torillo ua SlJva ?lIam '�'srta, Sel.1l1ia

I LlJ..B NO TRAT� selecionado brasileiro, depois de Realiza se. hoje. quarta-feira, dia

�/�::i,'�\'�;l�d:�'e�d��' :ria� ;:�:,C��J�'��� 1 contra os russos ]tENTO DA �1�Ud���.l���!��) ����\6':� ��:�l d(�SZ b�Ü� �!r�:, ��n:���. J�Lir�n*��i�sCl��
]31'('.";\ e 2:'t�, Isaura Yeiga de Faria; dia

M 24 (U P) D ! . ",

l
bs, gentilmente cedida por sua'

:'.0 (ie felcreil'Q - SI'S, dr, Al'tamiro Lobo OSCOU, .:
-' espa-I Vla,nos serH a no�e. Diretoria. solene ses6ão de poue

r;v;,n':1:'5�,,, e Guicl0 Bott e srtas. Zulelj(' chos do "front" dlZelTI que os I [UO 24 (A, :\.) _ COlllllJ1 ieilll1 de
do. ccmponen,tes dos diveros pode �ftl

4
80'11'e,; e :\13J'ia di} Patl'Odnio Hodri,gues; alemães estão usando as bom-; -------. S'llltia;"o flue fi cronica esportil'(l r�!iI da ben�merlta Federação Atlé, � }
rlin 2,

- S'f\ Ar.lul' Tibúrcio Lobo e �rta, bas voadoras "V-2" nas tenta- O rei- Leopoldo cJ'lilen� continua :l se Pl'l'()CUpat' !��� Coata.rT�tnse. NUt mesma oc�"(',lI'mel: Ol;yelra; clJa 3 - dr, .JoRe da
t· d d t d R l'Olll ,'s '1(1'''adol'es hrasileiros, ('Illi- .' ,ara 71 a a �n rega dos pre·

ruv' h" r.";]"'eil'a Bastos e S1'8" Laura Ca- I, Ivas e e er o avanç? e 0-
_ _ ," ,<:, mlOS conferldos aos vencad dk k K b lJ1\do opll1J1)es mUlto boas flUfa 110,- ,

ores oa

lf::"., C'a'de;�a: : ossosvs y para oemgs erg.
! na prlsao sos i(l�ü\d()l'e.s. Em suais (,l'iticas

só-I ca:;peonatos
.

estaduais de bosque
bl'l' 'u 'jôgO com a Colôlllbia, os Cl'O- te, 01 e vole1bol de 1943, dos tor-

! J COSTA MIELLMANN 'QuBaln'udxOeloasl'el' 2L4eop(0,Uld' Pda,) Be'l n.istas fl'izaln dnão bter �li(�o n,eepss:\-. ���o:l °ebe:!:';r!:nbaat:q�:!��oulale vdoe•,

O -

1'10 que U (lua ro raSl Clrfl lo,r"SSl" I' dI. gica s� negou a fazer .uma de- com maior' em[Jen,ho 'e dai ni!�Utt'l' I :i�b8��v;d �no find?, Estão, 011

• ,claraçao contra os allados, no ],Jl'oduzidn o que seria (' s(,l'i, ca'paz, bam' co�o '0: ciS 09 �ntereS5ladOIl,
(E h· C' "I) r A crítica aponta lIelenu COII\O Il co- 1 ' e�portlE,�as em ge-
ngen. elrO lVl

I
momento em que estes atra- marnda\nle ideal, bom infiH"udot',

ra.
�

para aSSlStlrem d :eferida
� Es"r-ltór{lIO Téllo-I"o de Engenbar·18 : vessaram a fronteira belga, os ardoroso (' combativo com senso do ����h��t�:o �romete revestir s.g- de

� \I \I t; I alemães o separaram de sua r :l1'I'("',11<1le final nns opnrtunidndl's

II Proke��slE�:���:n��s�i�r�:ni���t.ra�ãOFo�:s���ÇãO i �fd�s;a�/��f:� �1���O.transfe- �l:c;:s�dOS X Ritz I Nõ·�"·�i�'_--·-(rde�---FLORIANOPOLIS I E B b g' l:l,!!(lu nOJ', lo�'al () blp('�(' H'J'dl' 00 Moscou 24 ,(U P) _ A
u_

' m rom er ('Shlll;1 dá J�, ( .. D" gcntdtlwlllr C(!- r . .' , '.' ",s. .., -
I:idu vela Slii\ dil'l'lol'i�1. I'!>aliwu-si' OIças lus�a�. atlngu'am o no

�II -

b b Hitler na frente I Moscou, 24 (U, P,) - Os domingo ])('1" lll(lllh:'i o nl1l1nciadri,�der, na SllesIa, numa amplis-i�ialS om as oriental i exércitos soviéticos, cünquista- ",n1l'jo ,enlr(' () (�oroados x Hitz, an',slma frente da área de Bres�
....

b J'" . ,ram Bromberg anuncia uma 11f(IJS l'l\alS do Jul<'bnl \',lrZP:,IlO, lau. Segundo anuncia» m .-

�O re O apao Nova YOlk, 24 (U. P.) A,. A j)C'll!.l:J te\'l: lran�('orrer h:.lstan-I ch 1 St l' .,
ale

lJ "B. B. C.", anunciou, basean- o.rdem do dia do marechal sta- te movimentado, ('um lances de Yer-I
a .� I?, a flente aberta pe-

Washington, 24 (U. P.) - O ,do-se numa transmissão da rá- 1m.
u {1r1�f�i!'����I!s_:_I::�(�,}'5�<�d..U2:��.:12'!.i1i�-llos �ovIehcos no referido rio é

Departamento de G u e1' r a dia de Berlim que Hitler se I --- -�........�-- ..�-- .. _�oh <r_." OFudn _••• nv. n"n de 60 kms.
anunciou q�e as Super�Forta- t�'anslad<?u pa{'a a frente ori- I' Laboratório de Anál,ises Clínicasu��m�··-""''''J'\O�-''''''e�·;-''''''õJ'\O·�''''':-��_�'''''''';''''''''''''''''!WÓy_

.._"""...."""....-""'&"......'!'_.......,.

lezas Voadoras, com base nas ental afIm de encarregar-se, _

ilhas Marianas e operando Ipesso�lmente, do comando das I Farmacêutico (iERClHO SILVA no Vaticano
�gora sob o con�ando do ma-

I forças alemães que defendem a I (Chefe do Serviço de Labora. tório da Assistência) Vaticano, 24 (U. P,) O.]01' general CurtIss Lemay, vaI-IAlemanha contra o tremendo;. correspondente do "Daily Te-taram a bombardear os cen- I
avanco russo. I Exames de 50 r;gue, urlna, fezes, escarro, puz e qualquer

1
tIOS industriais do Japão.' loutro necessárlo para esclarecimento de diagnóstico. ';'O,graph" em Roma informa:

I Papa Pio XII encomendouSurpreendidos pe o I Horório: até 8.30 hrs. e depois das 14 horos. a. div�rsos engenI:eiros a orga:...

aV8nvO russ.o Rua Nunes Machado 7 (SOBRADO) Edifícb S. Frcncisco l����[��i::d u� planot�ôbEe a

em����Ude;ta ��Pit�í) ;�un� �õ"'frímTnõsõííêõii� If:ci���"ct:�it!�F�:sd��:i�n��
dou que, segunào prisioneiros Lonc'lres,.24 (D. P,) - A Comissão Aliada dos �rh.n�s de Sua Santidade deseja facilitar
o'el'mânicos feitos na Silésia a l Ouel'l'a, reulllda em Londres, recomendou q_ue o pI ep�l o e o

I
as visitas dos Prellidos de to�

�fensiva do' Exército russo l�a-Iln,nçamento do atual eonfUto sejam l'econh:Cldos tanrbem co-idas as n�ções ao Vaticano, sem
via surpreendido e paralizado I m? c.rimes de. guerra e que os culpados seJam tr�tad,os c�mo Ia n�c�s�ld�de, de descerem em
os soldados e oficiais alemães.l C1'lillliJ10S0S e Julgados como tal. Essa recomendaçao, e conslde-Iterrltono Itallano, como são
"Os oficiais alemães fugiram Irada um passo significativo n.o teneno do l"eCOn�l�c:mellto dos obrigados presentemente",
em pânico e os que ficaram em ,erim6s de gu�rEa, embora seja ext1'E�:nal11ente dIfwll esta?el�da
seus postos foram' dominados ceI' com exatldao quais as pesMas dIretamente

. !'es,pOIl�aVtns
pela violência e surpresa do pela guerra. UI�la V'E'Z aprovada por todos os palses �hados,
ataque russo" -- dec1arou um tem-se como C�lS� absolutamente c:rta �ue HItler sera apon-
dos prisioneiros alemaes. tado eomo o crllTImOSO de guerra numero un_l_.__� _
-------_._-------

----���..,_-

nlTZ Hoje 4�·feiro. às ..�

lK 17 e 19,30, horas
Tom Conway e Jean Brooks em:

A SETIMA VITIMA
Ela elltava proibida de amar ou

rnelmo de fugir ao horrivel fim
que Q esperava!

C:::m medo de viver e lIem vontade
dI': morrer ela andava 8olitól'ia pela

escuridão a dentro!
Um diabóliCO mistério,

No programa:
Cinédia Jornal. Cooperativa
Meninos terríveis • Desenho

RKO PATHÉ JORNAL. Jornal

Recrutamento
París, 24 (E,) - o ministro

-

do Trabalho, Alexandre Paro
di, anunciou a intenção do go�
vêrno provisório francês de re
crutar homens entre 18 e 40
anos para trabalharem nas
indústrias vità.is, "Esses fran
ceses, - declarou o sr. Parodi,
-, trabalharão não sómente
nas fábricas de guerra, mas
também na reconstrução do
sistema de comunicações do
país e outros desenvolvimentos
essencüüs",

guerra.
Impróprio até 14 anos

Preços Cr$ 3,00 e 2,00
(Impa.to incluso)

1"OXY HOje, 4"-feira às
K ]9.30 horas.
Ronald Colman e Ginger RogEtr!;

em; BÔA SORTE
Um Hlme delicado e romântico
onde apreciaremos a interpretação
l'",":.gietral de Rona1d Colman e

Cinger Rogera. Poético! Românti·
co! Encantador!
No Programa

Vida Baiana n. 5 • Coop,
I.nprÓprio até 14 anos

Preço unico Cr$ 2.00
�lmfQst9 inell;l4lo}

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFlAMACOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS,
'ESPINHAS ETC.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


