
Em a derradeira batalhacurso
MOSCOU, 26 (U. P.) ... A EMISSORA LOCAL TRANSMITIU O SEGUINTE� EM LINGUA ALEMÃ: "AS OPERAÇÕES DO EX
TERIOR DA ALEMANHA ESTÃO TERMINANDO. A DERRADEIRA GRANDE BATALHA ESTÁ-SE DESENROLANDO EM soio

ALEMÃO� E HITLER PERDERA� COMO PERDEU AS PRECEDENTES!"

Lídice ... em estilo japonês
LONDRES, 28 (BNS) -- Competimdo em ferocidade e bru

talidade com os alemães em Lídice, os japoneses arrasaram

pelo menos duas vilas das Índias Orientais Holandesas, sacri
ficando virtualmente todos os seus habitantes. Uma vila 'Perto
de Medan, na Sumatra, foi tôda ensopada com petróleo e intei
rameute incendiada. 'fados 'os habitantes, que tentaram esca

par, foram metralhados sem piedade. Outra vila de Java foi
destruída por bombas incendiárias, sendo igualmente metra

Ihados os que tentavam pôr-se a salvo. A população desta vi
la havia-se recusado a entregar sua última colhetta ele arroz

após haverem os japoneses se apossado de duas outras. Os ha
bítautes ticaram de tal modo enraivecidos, que mataram um

pol icí la enviado para prender um homem acusado de ser o che- C t b dfe da "oposição ". Os japoneses cercaram ímedíatameutc o lu- on ra an O
gare]o, bombardearam-no e, com revoltante calma, observaram
a l)üplllação perecer entre ,as ehamas. Rio 27 (E.) - O procurador

• • • Clóvis Kruel de Morais denun-

Duas IDvestldas russas contra Berlim ciou <?al'lo? �lberto de Barros,

NOVA IORQUE, 27 (D. P.) -- O correspondente da Co- �de::x:nr Cristiano Kral;nel', �el�
Iumb!a Brcadcasting System, falando pela rádio Moscovita, jamim do .Canto e ��l� 'I'eixei

disse que "esta noite se esperam algumas notícias de Zuhkov, 1'3: de Freitas. d��lClll�d�S no

cujas rórcas, nos arredores de P07.ID1all, se dirigem diretamente RIO Grande do u, por erem

n 1·' "A it III=>
.

I i' ,1' IaS mesmos contrabandeado
para Del' nn". capi a co -ceic 1 es a, segundo esse correspon- , .

, A' e t'
dente, somente a 225 quilômetros por estrada de ferro, das fÔl'_jpneumatlcos pcara a rg n I-

ças de Zhukov. Manifestou ainda êsse correspondente novaíor- n_a_. _

quino que se torna evidente que os soviéticos lançaram, pelo U -

-d dmp110R, duas investidas contra, Berlim. A primeira, a cargo de r...aIS CI a es
Zuh kov, que está atacando a zona de Poznan, cuja queda dei- -

t dxará privado o caminho até o rio Odor. E isso equivale a dizer Iconquls a as
que suas fôrças, ao chegarem a êsse rio, ter-se-ão colocado a

80 quilômetros apenas da capital do Reich. A segunda ínves- :\:rO�}COU, 27 (U, P) - Uma

tida seria vibrada por Konev, que POd81'á avançar ràpic1amente terceira ordem .<10 dl� �le Sta

sôbre 'Berlim, pois o terreno na zona em que se encontram Iin, entretant?: notlC�a que

seus exércitos é plano e presta-se muito para a guerra de mo-I suas tropas ja �ollqUls.ta,ram
\ .mentos. Muelhausen p Maríenburg (Re-

feridas por Von Hammer) Stu-

rasas para as Iamílías dos 11m e Tolkemit. Muelhausen
" encontra-se a ]!-I quilômetros a

expedlcienéríos mortos Iéste de Elhi,ng e 41 a suleste
de Dantzig. Marlenburg a 27 a

lHO (Pelo correto) - Encontra-se em estudos, para ser sudoeste de Elbíng, e Tolke
lançada brevemente com bases 'eficientes, capazes ele levar a mít a 10 a mordeste de Elbing,
bom tõrmo a sugestão feita pelo próprio presidente da Repú- sôhre a costa. do Báltico.
blica, a campanha da casa para as famílias dos

expedidoná-I Moscou, :!.7 (1J. P.) -' A
rios mortos. Logo que .estejam ,te;nlitllacl?s os �s�lldos a respei- grande cic1ad.e ,d� Hindenburgo
to, a estrutura do movimento sera dada a publícidade e a ca111- situada na Silésia alemã, a su

vanha em aprêço - segundo se espera - encontrará todo o leste ele Brcslau, também f.oi
apôío das populações da retaguarda, uma vez que seus objetí- capturada pelas tropas do ge
vos vêm ao encontro aos sentimentos da solidariedade do nos- neral Kon.ev, «onrorme noticia
so povo aos que tombaram, heroicamente, nos campos da }U-1llma quarta ordem do dia do

ta, sacrtf'icaudo-se pela pátria. marechal Stalin.

o �LUS ANTIGO DIÁRIO nE SA�TA CATARINA

Proprietário e Diretor-gerente - ALTINO FLORES

Ano XXX Floriõnópolis- Sábado, 27 ce Janeiro de 1945 I H. 9305

Foram tomadas
de assalto' México, 26 (U. P.) - o mi-

'J
nistro da Defesa, general La-

Moscou, �7 (D. P.� Uma zaro Cárdenas, desmentiu a

s.egund� or�em do dla .de Sta- informação de que o longo uso

Próximo obJ"etivo llin, hOJe �Ivulgada, mforma de motores foi a causa da ·2X··
que as forças do marechal plosão verificada a bordo do

LONDRES. 26 (D. 1'.) - F'raneforte, sôbrp o Ode!', é o Cllerni,a,kovsky ac�ba de to- avião que conduzia o embaixa
rróximo objetiYo ele Zukhov - segundo afirma o <.:01'1'espon- l1:a1', de assalto. as Oldades prus- dor soviético Oumansky, ex
c!·ente em :\loscou da Exchamg Telegraph. Enquanto se luta Slauas de La!)1au, AllenJ:mrg, plosão que determinou o fim
nas ruas e nas casa,s de POZ'!Hll1, grandes colunas móveis rus- N01'CleillbUl�g e Loetzen, pode- da máquina e de todos os
sas já estão avançando além, dirigindo-se em linha reta para l�OSOS balna.rtes da zon:: de de-locupantes, excepto dois, que
;:>. gramle cidade alemã. :BJssa i,nfonnacão é confirmada, de cer- fesa p.eJ'manente alema,

.

que sofreram ferimentos gravíssi
io modo, pela lJl'ór!l'ià agência alemã-Transocean quando diz protegIam as zonas ee!u.tralS da mos. Segundo Cárdenas o

que a ponta de lança russa avança de ambos os lados de Poz- Prússia Oriental. avião estava em perfeitas �on-
nall, �ua�i che�ando a fronteira da provim:ia de B:'andembur- Deseja andar dições de alçar vôo, sendo pilo-
go. Nao e preClso aJcreseentar que a Tral1'socean afIrma terem

f d d
tado pelo capitão capitão Ro-

bido <ln.iquilados essas fôrças. ar a· o que Velasco Ceron, um dos
Rio (Pelo correio) - Ao melhores pilotos da Fôrça Ae-

Os nazistas cedem terreno �� Td� ������ã�r;;t���êU�� l_'eaM_exic_ana_.__
PARiS, 26 (U. P.) _ Na Alsácia o contra-ataque elo Séti- f;s��oa C���!� ���in��';��� Enregelamento

mo Exército frustou a ofensiva alemã ao norte de Strasbure:o
rar t;,ma1 01' edm e

.-
a eas-

e -Juan·lça-o�
.

corpus a eO'ar o coanr'0 1-r'rOs naústas tiveram mesmo que ceder grande parte do terre- t d
b.:

t d "O
� I

no qlle tinham cons'eguido conquistar. Pll'áticamente foi l'esta- par �h o l!b1.ms 1'0 � fue�ra Lisboa, 27 (U. P.) - Duran
belecida a linha de (],efesa aliada llaouele setor, onde teve de que.b. e_prOl l� o �so da ar ta, te 13 horas, nevou intensamen
J'f'cuar através do do Model deifendendo elnlcarniça.damente a1- dP�Ol 19ato cUJdo ,u.n amet�t o, te em Lisboa, registrando-se

, IZ o In el'essa o e mcons 1 u-· 't 2
.

gumas de suais cabeças-d�-pontte nesta area. .

1 E l' t·
- seIS mOl es e O casos de ma-

•
clOna.. m sua. on$a pe lÇ�O, nição provocados pela baixa

Cada vez mais perto de Berll·m' �������te l��a�t:ç���s��tSu�I�= t_·e_m_pe_l'a_tu_r_a. _

- • nalS, em seu favor, dando a A Pr
r

••
-

I d:MOSCOU, 2G (U. P.) - As tropas russas estão a 160 kms. êsse pedido um carater preven- USS a ISO a a
de Berlim. Parece ser uma das pontes-de-lanças do marechal tivo, de vez que não se encon\· Moscou, 27 (U. P.) - Uma
Zukhov a que já nOS referimos e que atingiu ponto m.ais pró- tra preso. A medida foi conclu- ordem do dia do marechal Sta
ximo à capi,tal nazista. Com efei,to um despacho do dia diz que sa ao ministro general Silva lin acaba de dar conta de que
foi uma formação que flanqueou Poznan pelo norte, alcança:n- Júnior, para distribuição ao as fôrças do marechal Rokos
do a fronteira perto da localidade alemã de Dreisen, pl'ecisa- juiz que deverá relatá-la e jul- sovsky irromperam no Báltico
J;neute a 150 l}n;l;:1. de B��'lüu, gá�la perante o Tribunal. e isolaram a Prússia Qriental\

�::!�:r��idOS Rôta a mais possante linha
Londres, 26 (U. P.) - Dois., �'IOSCOI�, 26' (U. P')l -:- Várias ca�eças-de-ponte através

membros do Parlamento Bri- uo no Ode r foram estabelecidas pelas forças do marechal Ko

tânico desapareceram terça u iev. De acôrdo :on� as notíci�s recebidas <10 f'ront, essas ca

feira última durante um vôo beças-de-ponte dtstrihueni-se sobre um trecho de 80 1\ms. da

de Roma pa�a Brindsi. Segun- área de Gleiwitz �té BJ'ieg, 35 kI:1:S. ao sul �18 Bres_Iau. É de �o
do anunciou nos Cçmuns o sr. ta:7' .que o comunIcado russo, �te agora, amd� �a.0 anunclO�l
Eden, esses deputados faziam oflelalmente � passagem .do 1'10 Oder, que slg�lfIca o rompl

parte dum grupo que fôra es- l�lento da lllaIS possante l111ha de de.fesa n� eal1111lho para Ber

tudar as condicões reinantes 11m.

na Itália. Devido ao mau tem-

po reinante naquele dia o Francforle -- O
avião perdeu-se, não havendo
por enquanto, qualquer notí
cia sôbre o destino que teriam
sofrido.

Cânlbio negro
Rio, 27 (E.) -:- O procurador

José Maria Mac Dow�l da Cos
ta apresentou denuncia ao

Tribunal ae Segurança, contra
Jaca José Bittar, sirio domici
liado em São Paulo, e acusado
de ter praticatlo o cambi0 ne

gro. O acusado, que reside em

Casa Branca, naquele Estado,
além disso, abusou da confian
cade Leonildo FalacoI, alteran
do uma cambial de aceite des
te de mil e quinhentos cruzei-

.

1'os para mil e oitocentos cru

zeiros.

Evacuação
de Tóquio
San Francisco, 27 (U. P.)

A rádio de Tóquio anunciou
que a evacuação d\'l. capital ni
pônica será aumentada eada

.

vez mais, devido aos ultimos
ataques das "Super-Fortale
�ail-B"29'·.

Calou-se a rádio de Breslau
NOVA IORQU�J, 27 (U. P.) - A estação de rádio de Bres

la u, cidade alemã sitiada pelos russos na Silésia alemã, retirou
se do ar às 5 horas da manhã e não voltou a ser ouvida. 'I'am
L6m a emissora de Koenigsberg, capital da Prússia Oriental,
anunciou que o comissário nazista da defesa determinou que
,. elevem ser limpas de neve, ímediatamente, tôdas as estradas
nacionais e províncias do Reich". A ordem também dizia que
"todo o trânsito de veículos, (aiparentemente aludindo aos dos

refugiados) devia desaparecer das estradas imediatamente".
Não foram divulgadas as razões para tôdas essas medidas.

Passam os americanos ao assalto
PARÍS, �G (e. P.) -- Na região dos Ardenas, segundo a

rádio de Berlim, fôrças uorte-amerícauas passaram ao assalto,
numa frente de 50 kms. Da confluência dos rios SUl'8 e Our até
um ponto situado a oéste de Malmedy, os uonte-amerlcanos
lançaram-se à ofensiva, avançando cêrca de dois kms .. Isso ao

mesmo tempo em que os britânicos reduziram a saliente alemã
do Roer a uma nesga de terreno de pouco mais ele um km. de

largura, a oéste do rio Roer.

Sabotagem na Alemanhacheca
LONDRES, 28 (SIT) - As emissoras desta Capital, baseá

das em informações seguras procedentes da Alemanha, anun
(iam que a sabotagem contra o patrlmônlo do Reich, em vá
r-as fábricas, continua em escala sem precedentes, praticadas
principalmente por operárí os "voluntários", da Checoslova
C! uia. Esta sabotagem, porém não significa danos tão somente
contra as fábricas. Outras maneiras bem ardilosas são empr-e
gadas, como, por exemplo, de, p.elo menos 10�é dos operários
checos "adoecerem", repentímaanente, numa mesma ocasião.
Isso cansa a paralisação por horas seguidas, às vezes, até, dias,
de eSRenciais fábricas sem as quais os alemães não poderão
vence]' as tremendas perdas que vêm sofrendo nos vários seto
res da Europa. Há um supremo esfôrço das autoridades nazis
tas para suprir isso; porém, a falta absoluta de meios técnicos
para exames médicos, não lhes tacülíta tal. Dessa maneira. ·08
patriotas checoslovacos, dentro da própria Alemanha, contrt
buem para a Vít.óría das Nações Unidas.

Desmentido
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Comissão 'Executiva Textil
Uriada a taxa jara seu financiamento

RIO, 25 (A. N.) - Para financiamento dos serviços da Co
missão Executiva Textil, o presidente ela Repúbl ica assinou um

decreto-lei cri anelo a taxa de 30 centavos por mil cruzeiros, ou
fração, sôbre o valor elo faturamento de 'todos os artigos 1)1'0-
duzidos para o mercado interno ou externo, por estabelecimen
tos ou fábrica de fio netura! ou sintético, tecelagem, malha

rias, ou de acabamento textil, existentes ou que venham a

eXis-1til' no território nocional. Ficam isentos elessa taxa os estabe
lecímentos ou fábricas cujo faturamento mensal da sua pro
ôução seja igualou inferior a 100 <mil cruzeiros. A prova de

quitação da taxa relativa aos fatnramentos do mês antertor se

a'á exigida para a concessão de cotas p também para habilita

ção as concorrôncias públicas ou administrativas. As reparti
ções federais. estaduais fi municipais não concederão licença
rara renovação de atividades as empresas a que se refere este
tiecreto-loi. sem a provação referida. A arrecadação da taxa
O1"a criada, será feita de acôrdo com as instruções que forem

expedidas pela Diretoria de Rendas Internas do Tesouro Na
cíonal.

DE PESSOAS TÊM

USADO COM BOM RE·

SULTADO O POPU·

LAR DEPURATIVU
o General Dougle« M4ac Arthur entra na água do mar até os joelhos para

al:ançar a oraie na sua volta à ilha de Leyte (Fóto S.l.H.)DO SANGUE
MARCA RE91STRADA

4visO baixado pelo

:';11------------------ir. Min. da Guerra I \\tSOlll, l !'O t'· CI·'·Rio, 25 (A. N.) - O minis- i ��\ ',�.r aU ra orlo InlCO

I
tro da Guerra baixou o) seguín- f;:,� � �.
ce aviso: "Sendo constantes os ;:2 5it-l � RUA JOÃO PINTO, 25 .. Fone: 1448
requerímentos sôbre

transfe-I �, __.f.' ,"<, _

� (em frente ao Iescure do Estado.êncías de direito a consigna- �- .. ..

ção de família, em virtude do R"nmfiOP�TOLnGlC�S Florianópolis:alecimento do consignado, in-
.

dicado na ficha de desconto
I

Dr. H. G. S Medina Parm. Narllal Alves ele Souza
arquivado na Pagadoria Cen- Farm. L. da Cosia Avila
trai da sede, tendo em vista so- I
lucionar em defínitívo o assun-j'to e evitar o encaminhamento
de tais petições ao meu gabi
nete, declaro o seguinte: Em

: principio, o pagamento da con

signação de família será feito
à pessoa indicada na ficha dr

.• descontos. Na hipotese do tale-
·· .-. r.

r"ARMACIA ESPERANÇA
Icimento do consignatário fi- �""""

... I chado, se êste for pai do cano

T b'0 Farmacê.tlco NILO LAtIS lslgnante, o chefe da referida am OI"es
Ho,le • amaabl lIel'i ....�.. -pagadoría poderá autorizar .�

..,.........tIlO...... ertraJI,Ce1!'u - Homeopal'iU - r......... -
I

pagamento da consignação dE
.&rttaoiI ee IIorraclla. família à progenitora do con-

.......- • na'" o"_"'a.cü .. reeaI --- signante e viuva do consigna
:;_",. .,.•._.,.••.,. ...,..e .,. - a -.- _.-••__ <v tário, mediante provas doeu-

I
COMPANlDA "AUANÇA DA BAlA" 'n:-eD:tárias do r�gistr� civil. O

I direito de consignaçao de ta-

Fundada em 1870 - Séde: B A I A mílía só poderá ser transferi-
INCENDTOS E TRANSPORTES do a outra pessoa por ordem

Cifras do balanço de 1943: expressa do consignante. Só
t Capital e reservas " , ,......... Cl1 74.617.035.30 poderão ser encaminhadas ao

Responsabilidades ., , .. , , .. , .. , , , . . . . . . . . . . .. Cr$ 5.978.401.755.97 meu gabinete as petições sôbre
Receita ,., '" ,.' '" .. , ' Cr$ 84,616,216,90 consignação de família cujoAttvo , .. " ,... , ." , . . . . . . . .. CrS 129,920.006,90
Sinistros pagos nos últimos 10 anos , , , ,.. Cr$ 86.629.898,90 assunto não possa ser solucío-
Responsabilidades ' .. ' , •.•...... Cr$ 76,736.401.300,20 nado com base no presente

aviso. O direito de movimento
DlRET(ittE8: - Dr. PIllIlfUo (l'Ultra J're1rc! 11. carvalho. Dr, J'ranc1Bco

d f d d idê
de 86 e An1lIlo MaallOlTa

e un os e preVI encIa con-

� Agêncllls e sub-agênc1aa em todo o ter1tór1o naclonal. - lucunaJ DO cedido pelo consignante não

!
Uruguêl. ReguladoTel de OJ.yarUl. nllJ1 pl'lnclpa1s cidade. da .A.m6r1ca. Europa será transferido a qualquer
• 4i'r1'{'.b.

jpessoa,
sem autorização expres-

AGENTE rm�, FLORIANóPOLIS sa do titular da conta, em caso
CAMPOfil LOBO & CIA.-RuaFellpe8cbmidt.ll.l' d faleci t d

.

dí d Muitas bonif cc cões e médico gratis

� Caixa Postal íl. 19 _ Telefone 1.083 _ End. Telegr. "ALIA.NÇA-
O a ecimen o o 111 ica o na

SUB·AGENCIAS EM LAGUNA. TUBARàO, ITAJAt, BLUME· I
ficha. Os requerimentos que Tudo ido por apenas �Cr$ 1,00

.
NAU. BRUSQUE; LAGES E RIO DO SUL contrariarem este aviso deve-

<!:�-..- -

�-:::__
..

_"',. _.."'..J" .._ ,..,._,. ,_ rão ser arquivados. ! .. _--�������_!'I._���_�_!'l.�._�_�����������

1ª,lUlfl!I'W
A SaflLIS ATACA TODO O ORGANISMO

O Fígado, o Baço, o coração o Estômago, os

PUJIDões li Péle. Produz Dôres de Cabeça, Dõres
nos Ossos, Reumatismo, Cegueira, Queda do Ca
belo, Anemia, e abortos
Inofensivo ao organismo. Agradável como 11eôr.
O ELIXIR 914 está spruvado pelo D. N. S. P.
como auxiliar DO tratamento da S1filis e Reu-

�

metíamo da meSIDR origem. ..

VALIOSAS OPINIOES
O ELIXIR c914».dada a sua

base. é ótimo auxiliar do tra
tamento da Sífilis principalmen
te nos casos em que a via bo
cal é a única possível.

(a) Dr. Benedito Talosa. Exame químico de farinhas, bebidas, cufé. águas, etc,

Atesto que apliquei muitas
vozes o ELIXIR «914» obtendo
sempre os melhores resultados
no tretamento da Sifilis.

Exame de sangue, Exame para veriHcoçã.o de cancer,
Exame de tr r i no , Exame para verificação da gravi
dez, EXame de escorro, Exame para verificação de
doenças da pele. boca e cabelos, Exarne de fézes,

Exame de secreções.
liutovaccinas e transfusão de sangue

fa) Dr. Rafael Bartoletii

ue .. 4t ...RS&i A

para
,

agua
VENDEM-SE tambores = ber tos. para água, com

ca pa cids de para 100 e 140 litros .

lnlormações na r ua Tiradentes 14 (sobrado).

CréditoMútuo Predial
Proprietários -- J. Moreira & Cia.

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

PRÉMIO MA IOR CR s 6.250.00

Sedas, Casemiras

O,ASA S••,
e Lãs

·0R.I-ÂAN J-�)o
Rua .Conselheiro Mafra, 36 - loja e sobreloja - Telefone 1514 (rede interna)

Caixa Postal 51 --- End. Teleg.:

ü(l c. L> I=>u"I Ll..� / L.\ I � j_J.d _J

«Sccrpelli» --- Florianópolis
.íã ,J{44YII!k._1 ; L .. L. t . - __ .t •• , ae. a adJ. $ asa lA a 4 SÁ $ tzas, �_ M AP. JtlXil!!tU4 .U .1IIPW!11 • .: �i

. ,

r

J

1
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Lira Tênis Clube- HOJE - Grandiosa
para o Carnával.

santo do dialo

VrDA SOCIAL
ANIVERSAHl08

Dr. Telmo Vieira Ribeiro

Fazem anoe DOJfI'

risUas:
Em companhia do ar . des , Hen

rique Fontes, grande animador da
vida mental florianopolitana. deu
nOB ontem o prazer de sua co ti
vante visita o eminente filólogo e

publicista patrício. sr'. prof. Sit
veira Bueno. que aqui realizará
dUOi in teressan tes conferências:
uma sôbre o escritor conterrâne o

Vergíiio Varzea e outro sôbre «A
vida anedótica das palavras».
Gratos.

a. exma. sra. Jcana Vieira;
Q gentil srita_ Noêmia Guedes;
a senhorinha Norma Ribas Co
margo;

o jovem Ruy Marques;
o sr. Ariosto Peixoto;
a srito. Ada Coelho. filha o sr.

Dultó.vio Coelho;
Q exma. sra. Zulma Lemos Souza.
espôso do sr. Oaní l do Souza;

a. exma. sra T)ilva Livramento Dee
ker , ellpôsa do sr , Teodoro Dee
ker. ativo representante comer

cia1.

Santo de Domingo
São Pedro Holasco, Confessor

Fazem anos amanhã:
Dr. João de Araujo

Transcorre amanha a data ani
versá rio do sr , dr. João de Arou
[o , ilustre médico mineiro, há vá
rios ano. radicado em nossa capi
tal. em cujas rodos cintíficall e

aociais goza de largo prestígio. Dis
cípulo do grande cirurgião dr. San
son , é também s.s. um especialis
ta em molé.tio. do. olhos. ouvi
dos. nariz e garganta; havendo
:realizado.. não só em Florianópo
lis. mal, também. em outras ci
dades caterinenses. operações ci

rúrgicolI altamente delicadas, em

flllJan tfJl!It
Sr. tuzêbio Nunes

Acha-se nesta capital. onde per
monecerei alguns dias ainda, a sr.

ElIzébio Nunes, do alto comércis
de JaraÇJuá drl Sul.

11
-----
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Ensaio geral

LAVOURA DO LINHO�
DESFIBRADEIRA «BUGRE"

De construção especial.
FUNDIÇÃO DO BUGRE LTD�.

D, Pedro I, 1219 - Te!. 3.0717 - sAo PAULO.

São João Crisóstomo, Bispo e

Doutor da Igreja
Nasceu João em Antioquia. em

344. no seio de uma família dis
tintíssima. Cedo dedtcoo-se aos I Av.
estudos sob a direção dos mais

que sua capacidade foi posta à
:::ompetentes mestrea, Movido pelo1-----------------------------.--prova. vitoriosamente. A data de
exemplo de um amigo e colega de S t" f ..

tamanhã. é. portanto. motivo de
a IS e dici

, ..

de J'úbilo para sua exma. família estudos. renuncio� às g�ór!as muno 1 OS OS expe lClonarlOS comDeflúe, hoje. o natalício do sr. danas. poro CUidar urücornerrte
dr. Telmo Vieira Ribeiro. provecto seus inúmeros clientes reconheci da salvação de sua olmo. Retirou
advogado e alto funcionário do 1. dos a seus sincer�s amigos. ,e pera um lugar deserto. onde a acao da Mulher BrasileiraA. P. I .. atualmente residindo em passou uns anos em exercícios de ,

Blumenau. Sr. Walmir Salomé Pereira Tiedade e no estudo da Sagrada
Os seus amigos, que lião em A dota de amanhã serei suma E.critura. A troca saude forçou o o

grande número. apresentar-lhe.ão. rnente grata para os amigos do mudar de vida. Voltou para An
por êsse grato motivo. a. mais

sr. Walmir Salomé Pereira. cole tioquia onde foi ordenado sacer

inequívocas demonstrações de Q- tor federal em São José. vista que dote. Já aqui tornou-se célebre por
preço e simpatia. assinalará o tro rtscu r-so d e se u na

I
<eus sermões. Após a morte de

• talício. O aniversariante, que das Nectário. Fatdarca de Const mtno

Srita Zuleide Soares fruta de um vasto cí-culo de re- p l o , dirigiu se o imperador Arcá·

O dí d' h' ,

t t loções; receberá. por certo, inúme dia ao Papa com o pedido de no
la e oje e gra amen e 011-

f I"
- ,. J

-

C" t.

I d I t d f I'

I'
ros e íoí t.cções , as qucns nos as t"'ear a 000 riSOS amo para o

I IIIna o o pe o ronscurao o e lZ
.

' .

d' 1
.

1 O. , . t'!" d t'l accao rnoe, ,e e vacan te a cap it.o orienta.

anhlv�rllarloznf � lC10M a. ges 1 se- * e s cc Ihiuo que. já uma vez, recusa.

nf or�ta,. 1,1 �lbl� atTlod loares. Sr ro a dignidade episcopal. teve que
unoronc rrc pu ico es a 1,10 , ser' • Hermínio Jacques d d. d

- d d ti' d
ce er. esta vez Logo começou o

vm o na secçno e o on o ogia o Decorrerá. amanhã. o natalício' t 'lt' I b
Departamento de Saúde Pública. r I'e;;ar Carl ro os Imu lP.OIl a U30S

. .
do sr. Hermínio Jacques. conheci rewc.ntes em Cone tcrrrtjnoptc . A

MUlto e.ttmado pelas suas excel- do musicista e destacado elemen id
. ..

E dé
.

t i
IIOS qualidadeti e bondade de seu

\ a o�a _'mperotrlz, � oxio sen lU

_ • r _ to da Orquestra Sinfô"ic:l de Fio �e atmglda na propna pessoa pe·cOroçao efetuoso. rrrumeros serao rianópolis I -

C
.'

t'f' d
011 felicitaçõell que receberá no dia * -�' ent9UraSt�t�tlr. qruet l.uS 1

lcla as

d h
. ao san o an 13 I e. n rlgas a con-

e OJ8.
o sr. Roberto Lopagesse; ço ro.rn seu desterro Mas. o povo
a exma. sra. Juvenil Fioravanta ameaça com uma revolução. Cri
dos Santos; s ôstorno é reconduzido a sua sé.

a exma. sra. Ida Pereira, A paz. entretanto. não dura mui-
a srita. Marina Coutinho; to tempo. O pastor das almas cui·
a exma. sra Ccrolina CJst'l, dava mais dos ín terêsses de sua

a srita.. Iclêo , filha do sr. Mário grei do que dos dêle Em conae-

Bott; quência disso, foi desterrado uma

a exrrve src . Diamantina Coelho segunda vez. Doenças e sofrimen-
de Sousa. espôsn do sr. Manoel tos causavam sua morte. no dia

Ferreira de Sousa. comerciante; 14 de setembro de 407.
o jovem Ad Machado.

Rio, 25 (A. N.) -- Acaba de chegar da Itália, do General
Mascarenhas de ::\Torais, comandante da F. E. B., um documen
to dírtgtdo à sra. Darci Vargas, presidente da L. B. A.

A carta diz o seguinte:
Itália, 22 de dezembro de 1944.
Da. Da rcí Vargas, presidente da. L B. A.
Elllltre expressões de júbilo e de agradecímeuto, estão nos

sos soldados recebendo os presentes de Natal, generosamente
oterecídos pela. L. B. A., pelas madrinhas do combatente e pelo
povo em geral. Sôbre serem artigos de grande utilidade e bas
j ante apreciados pelos Expedicionários, 'Constituem ainda. es
ses presentes, uma demonstração sincera do carinho e conrorto
moral que nossos patrícios nos oferecem, 'em retribuição aos es

forços que, em terra tão dístamte, empregamos para honrar e
enobrecer o nome da nossa Pátria.

Peço transmitirdes os protestos de gratidão dos oficiais e
soldados da FEB a todos que colaboraram e contribuíram para
que no dia da maior festa cristã, S€ avive em nosso espírito,
em meio as saudades da Pátria e do lar, a admiração pelos sen
tlmentos nobres e ação decidida da Mulher Brasileira em prol
dos Expedicionários do Brasil. Com votos de feliz Natal e Ano
Novo, cheio de prosperidade para a Legião, subscrevo-me com
alta consideração e estima (ass.) Gal. Mascarenhas de Morais.

SANG1JENC)}
Contém oito elementos tônicos
Fósforo, Cálcio, Vanadato e

Arseniato de
Sódio. etc-

Os Pátldos, Depauperados.
Esgotados. Anêmicos.

Magros, Mães Que Criam.
CrltiDçoiS Raquíticas rece
berãu a tonificação geral

do organismo com o

Tempos difíceis revelam o herois
mo dos verdadeiros cristãos· As
sim, foi, quando os muçulmano•.
ocupando a melhor parte da Es
panha. ameacavam a cultura cris-
tã e elicraviz�vam os católicos. -

Nasceu em Le Mons Saintes.Puel.
la. (França Meridional). pelo ano de
1180. um menino que recebeu, na
pia batismal. o nome de Pedro.
Desde os mais tenros anos mos

trou extrema caridade para com

os pobres. Como grassasse na sua

peitria a heresia dos albigenlleli. Iemigrou para a Espanha. onde
entrou em contacto com Jaime 1..
rei de Aragão Lá teve ocasião

Itambém. de ver os 1I0frimentos dos
cristãos presas pelos muçulmanos,
Resolveu dedicar todall as suas fôr
ças a estes miseráveis· Foi confir-
mado nêste propósito por uma "

visão na qual Noaslll Senhora lhe
apareceu encarregando o com a Intensa se"ea emfundação de urna ordem religiosa. I'

com o fim de remir 011 cativOII dos

L· tmouros. D. J';1irne e S Raimun:lo Ivramen Ode Penafort tlveram, per sua li ve

zes. a mEsma vigão. e assim fundou-I Livramento 25 (E.) _ Can-
se a o�o. ... rn O".". Sra. dos Mer-.· ,

.

ci. Os seul membros acrescenta bnuam a se fazer sentir em

rom aos três votos u'luaia o quarto: nosso município os efeitos cala
o de ficarem preiOS como refén8, mitoses da sêca. Os campos
quando lhes falta�se� os meios estão com a aguadas quasi to-
para resgatar os cnataos em poder 'ddos muçulmanos. Faleceu S.Pedro talmente desapareCI as e �s
aos 24 de dezembro de 1256. pastagens crestadas pela funa

do sol. Si a situação não se mo

dificar em breve tempo, im

provisives serão os prejuizos
que sofrerá a pecuária frontei
rista. As colheitas já são con-

às sideradas perdidas.

Agentes ,.

A REPRINTER LTDA" novel rãS Urlnárção de vendas
.

d
,.

d
de especia, t s empor sllltema mo erno e prattco. edoenças de

.ear agen e

todas as cidades do país. Bôas CO�or Moraes cprodutos de fa
ci! colocação. Cartas para Cx. PO�le de MedicI.!- em São Paulo.

_______________�
J.IDento espec..., ...

" l,,:��:�·�E.0�:ecln LLDIliMI' Cura radIcaI das II
dnexos (ovarIos, tro

AGRAorraçãO) Tratamento

Sua família, na imposl ����()s da

melUltrualradec�r .d cada Horário das Santas Missas
um dos amigos que a" Tratamento moden mfortumo que para Domingo
sofreu, a todos manifest: leia aguda e crOnica. seu profundo Catedral: 6. 7. 8 e 10 horas.

h· t
sexos, por processos Novena: às 19 horas.

recon eClmen O. ; eont.rôle I'ndoscópIeo Em dias da semana: Missa:

,...------------:.1.
- e de laborr.tórl0. ------ 7.30 horas.
FISIOTERAPIA _ Igreja de S. Francisco: 7 e 9 horas.

-

INFRA-VER�O'�
Hospital de Caridade: 5,30 e 8 ho-

CONSULTAS: _ DI raso

�ora8 e dM 2 As ô.· .,.
- Puríssimo Coração de Maria (Par-

Consultórlo _ Rua to): 8 horas.
Dr. OSV.4 CM- �'one: l.GtJ:I. -TA Igreja de St. AntÔnio: 7 e 8 horas.

D J .lRua ResIdência R Igreja de S. Sebastião: 6,30 horas.
r. . ;"to.

(Sobra<lo).
ua,

Igreja de Sta. Teresinha: 8 horas;
ESCRITÓRIO R

u.
8 (esquina I

Asilo Irmão Joaquim: 6 horas.
; UOn Ginásio: 5, 6. 1.30 e 8,30 horas.

Felipe Scr_ DR. AU.Rú.LlO
140. I Capela de S. Luiz: 6.30 e 8 horas'

I . n Capela do Abrigo de Menores: 1
;.. lla -_-: horas. (todos os dias).

FARMAPoen- "édieo - CinlrriioNÇA
Trindade: Matriz: 7.30 horas.

f anus R A lOS
. Tt'indade: Chácara doa Padres: 8

• ,do Moderna e possante' horas.

de 200 MA. Estreito: 7,30 horas.

I)jagnóstico pfecoce da1.'42 São José: 7.30 e 9.30 horas.
,mlmonar. úlceras gQst Coqueiros: 9.30 horas; dia aeguin
lenais, câncer do es; te: 7 horas.
:õe� da� viu bi1illre�-_iiííiiii iiiiii iiiiíiiiiiiíii_iiiiíiiiiiiiii_iiiiíii__iiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíii_iiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiii_iiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiíii_iiiiíiiiiiiíiiiiiiíii _\plica o Pneumo-tora

��!toona�atamTto.da". ·,-rAl-rillra.
Fabricante e distribuidores das afamadas cano

I'
nos e efiC..ft.ze!ad��t� \ } ,-'

. '11 '11 fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran-
uompleto gabInete de· /. de sortimento de casemiras, riscados, brinsmédica: Oudas curtas

.

·a�. Raio� 'Infra-Vermellk
. . bons e barato., algodões, mOl'ins e aviamentos

Ultra Violeta. InfrazoI para alfai'ltes. que recebe diretamente dos
Coollultó!'io: R�a De.\L" chama a atenção dos Snrs. Comerciantes do interior no .sentido de lhe fazerem uma

1)••• �!lql�°hrl FelIpe Se suas compras. MATRIZ em Florian6pali•• - FILIAIS em Blumenau e Lajes.
. ai. 8� e daI 1.

TN�on.l.'H
�u � �

Transporte
afundado
Washington, 25 (U. P.)

Foi afundado, devido ação do
inimigo, um transporte condu
zindo dois mil e duzentos sol
dados norte-americanos. Se
gundo informação prestada
nesta capital pelo secretário
da Guerra Stimson, o ataque
verificou-se em águas da Euro
pa. Salvaram-se 1.400 soldados
em números redondos, pere
cendo 248. Outros 517 soldados
estão desapal'ecidos.

CASA MISCELANEA distri.
buidora dOI Rádios R. C. A,
Victor, Vávulas e Disco. - Rua
C. Mafra, 9

Quando se forem as dôrea
agudas após cada refeição e desa.
pareçam os ardores causados pelo
excesso de acido no estomago, a.
sim como a azia. que é um verda
deiro vexame social, torna-H a
vida novamente aprazivel.

'

Porque continuar a sofrer "l
A primeira d6se do saboroso c P6
Digestivo De Witt) dá alivio ime·
diato. Este afamado produto res

tabelecerá em pouco tempo a função
normal de seu aparelho digestivo
de maneira suave e proporciona
lllivio com a primeira d6se.

Peça na Farmacia o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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vestir-se com IIVlais vitórias li Redução das passagens aéreas
contôrto

I ) E!. . � .?
Londres, 25 (1!. P. - m. Nova York, janeiro - (SIH) I geris aéreas, desde o corte de

I e eegancta :

I�ov� ordem-d.o-dIa, o marechal_ As passagens aéreas serão .10 por cento, em julho de 1943

r Procure a .Aalm anunciou a que?,,: de reduzidas dentro em breve, co- to preço atual das passagens é
, [Ostrov, a oeste. �a. Polônia e,mo passo inicial no sentido de! de pouco mais de cinco cents
[ RLFRIRTRRIIl loels,

esta na Silésia, a �oucos luma baixa geral nos preços Ia milha, estando, pois, um

[ J.i '" J.I n J.I kms. a norde�te ,de Bl eslau, 'das passagens e frétes aéreos, I pouco acima das mais altas
�

MELLO
Coube tambe:n as forças do Idepois da guerra, conforme as .passagens de primeira classe

I,. I �a�·e.chal Komev esta dupla: previsões do "Wall Street J our-
i
nas vias férreas. Conquanto as

r

Ivltona. I nal", acrescentando que a reducões sejam feitas gradual-

f· • etcolha o .eu figurino. OPRECEarÕ
......

ó�ob1i I "Ur:ited Air Lines' planeja 1'2- mente, � indústria ae,ronáuti-
Ruo Tiradente 24 E' f . - -

t I duzír suas passagens de uma ca preve passagens aereas a
f I nos e i rrrpar erçoes soo na u- _ .

,-----------__ 1 ro is em qualquer peS$OO, princi-, quota nao revel�da, _ e talvez quatro cents a mIlha.' ou me

po.lmente quond o cometidos pela! faça uma comumcaçao para nos, quando 8 equipamento

I prir:neira
vez. Nas cr ícm ços são � este efeito, nos próximos 30 ou mais moderno estiver dísponí

rno rs comun�. e cs paIS nao de, 1160 dias. Esta seria a primeira vel
vem repreende-las severamente por _ . .'
cometerem pequenas faltas. O co- I redução nas tarifas das VIa-

minha a seguir é o do consêtho I
amistoso, mos sem promessas de I

I ;��l�:�:����i:��6dit�7;i�:::. CARTAZES notos pequenas ou cometldas pela ".
primeira vez. Mostre-lhe, suave,

I'
. . .. __••

mente, seu êr!'o e as eon seq üêri- HOJE iABADO

I cios possíveis e o aconselhe para o -
.

\ c,aminho certo. SNES.
-, I

I Perdeu-se ! (lHE. «ODEON"
�-----------_.:

domingo, à noite, no trajeto I A's 4/12 e 7 3,4 hor-as

�' entre a rua Visconde de Ouro Morte, Fer igo, Destrução, Homens e Fér as, com

II Preto e Cine Ritz. um relógio I Frank BUt k, em:

l� Dr. Guerreiro da pulseira, de markas ita, para Aventur-as selvas!1 senhora. Gratifica-se a quem I nas
!� Fonseca' entregá lo ao dr. Mário Ra-

Don Reedy, Barryo cow boy que luta sorrindo, em:
mos Wendhausen, na rua Felipe •

:_chmidt, 38, sobrado. 6 v. 4 A mIna maldita

I Sanuu�nol
.--------- I C o N TEM

I
I

�,.. mm.uw

M'
·

. oveis

só" no.

A SERVIDORA I

rQ maior organização no

gênero nesta capital]
Rua João Pinto, 4.

Fone 775.I

r
l'-l........��............;

i
CASA I

Precisa se alugar uma, no I
centro da cidade, que te f
nha 3 ou mais quartos It' Dão-se referências.

I
J Informações nesta redação.

I.
tZl.

f' Quer

Dr. Artur Pereira
e Oliveira

Clínica Geral de Adulto.
Doançca das ,crianças

Labo'rat6rio de Análise.
clínicas.

Conaul tô eio : rua Felipe Sch
midt, 21 [altos da Casa Po

� raiso], das 10 30 á. 12 e da.
15 às 18 h•.

Reeidência: rua Vise. de Ouro
Preto, 64.

Fone: 769 [monuall

Avisa a seus clientes e

amigos de Sto. A.maro
e Palhoça que reiniciará

�J a clínica em Fevereiro de

f 1945 e fixará residência
em Sto, Amaro.

Atenção!
Compra e venda seu imo

vel, mas faça-o com van

tagem, por intermédio da
�J firma A. L. ALVES

Rua Deodoro, 3S.

!
.

i ALVARO RAMOS
f CIRURGIÃO-DENTISTA
lJ

Rua Vitor Meireles, 18

�-----------

Prestigia o GOfêrno I ai

J�&SSflS armadas, - o. será.
1m "q.lnta. eol••I.ta". (L
l). lI.l.

Jornal anti-nazista no próprio Reich
AACHEN, ALEMANHA, 25 (U. P.) - Circulou hoje nesita cidade, ocupada pelos

aliados, o primeiro jornal anti-nazista no Rei eh, desde o advento do regime de Hitler. Como
(" natural, escolheu para sua manchete a vitoriosa, ofensiva russa. O jornal, de formato ta

bloide, publica copiosas informações sôbre a marcha da guerra, inclusive as fotografias de
Eisenhower e Montgomery. Começou, também, a "desinfecção" de Aacben, hoje, sob nova

ordem, muito diversa da auspiciada pelos fa .iáticos do Partido.

\

Não vale a

pena ler.. .,
A direção do Museu de

Ciências
.,

e Indústrias de
Nova York convidou Eins
tein para pronunciar um

discurso por ocasiao da
inauguração daquele insti
tuto. Passaram-se vários
dias e o sábio não respon
deu. Resolveu-se então en

viar um emissárâo, I aftrn
de saber se Einstein estava
disposto a aceitar o convite.
Sabendo então do que se

tratava, o autor da Teoria
da Relatividade explicou:
- Decidí não abrir as car

tas que recebo. E devo con

fessar que a vida assim me

parece mais facil".

10 ESTADO
•

Diário Vespertino

Redação e Oficinas à
rua João Pinto n.? 13

Te!. 1022 - ex. posta] 139

ASSINATURAS
Na Capital:

An9 Cr, 70,Oíl
Semestre Cr$ 40,DO
Trimestre Cr$ 20,00
Mês Cr$ 7,(1)
NUmero avulso' Cr$ O,;�fJ

No Interior:
Ano c-s 80,llU
Semestre Cr' 45.00
Trimestre Cr$ 25,01)

Anuncio! mediante cnntráto

Os orígtnaís, mesmo não puhu
casos, não serão d e vo lvi dna.

A direção não se respo n su hi li z»

pelos conceitos emitidos nos

artigos assínados

Prefira uma parte de seu
trôco em "Selos Pró Doente
Pobre do Hospital de Carida
de". e estará contribuindo para
que êle tome mais um pouco
de leite, tenha melhores medi
camentos, mais confôrto no
leito de sofrimento, etc. etc •••
(Campaha de Humanidade

do Hospital de Caddade).

MA(llADO & elA.
Aqªnciap e Representaçõe. em Geral

Matriz: FlorianópQli.
Rua João Pinto, n. 5
Caixa Po.tal. 37
Filial: Cl'esciúma

Rua Floriano Feixoto, ./n (Edif.
Pr·óprio). Teleg"amas: "PRIMUS"
A.gente. no. princípai. munieipio.

do E.tado

anos

REDUZA"A
\

GORDURA
Por U'.'11 NovoMétodo

DIA

Ao atender as Estrêlas de Cinema de
Hollywooel um medico descobriu um

método segU'E.O e rápido ele remover o

excesso ele f()ia gorelura. Comece a per
der peso na prime ira semana e muitos

qullos ao 111(,(;. Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes por Ji'a, Este novo método, cha
mado fo'ormnde. traz nova vttalída
de, saúde e en erg ia como tambem uma

aparencla atradnte, ao disso!ver a gor
dura, V. não S�) se sentirá COJTIO pare ...

cerá 10 anos m'aís jovem. Não é neces
sario fazer regitne a1!1nentar, neln u�al'

drogas drasticas ou praticar exercicios
em excesso. Atúa ajudando a nature
za. Formode. reduz a gordura ele
um modo garantido como V. deseja.
Peça FOrnlOd(�, hoje mesmo, em

qualquer farmácia, A nossa garantia é
a sua maior proteç ·ão.

Dislr. S. i. P. Cai,xa Postal 3786 - Rio
,

HOJE

.. -
9 e 10 e pisó d ios de

homem (�e

ÀS anedotas e piada!!! aparen
temente Ingênuas são gr8nde�
armas de desagregaçlo maoe·

Jadas pela "Quinta-coluna"
o drama de pobres inocentes que pagaram por um crIme

que não praticaram
--- ---- . ---\-

o aco
,

(As Aventuras do Capitão Marvel l), Tom Ty ll er
CINE JORNAL BRASILEIRO 3x56 (Na c )

Preços: Cr$ 2,00 e 1,00. Irn oo sto incluído Impr, até 10
• • •OITO ELEMENTOS TONICOS:

ARSENIATO. VANADA·
TO, FOSFOROS,CALCIO

ETC;
(lHE '«IMPERIAL"

A's 7 3/4 horas
James Elliscn, Vera Vague, Jerry Collona e Dorothy Lewis em:

Aconteceu no gêlo
Carmen Miranda, John Payne, A'rce Fnye e Cesár Romero em

Aconteceu em Havana

TONICO DO CEREBRO
TONICO DOS MUSCULOS
o. Pálido.. Depauperados,
E.gotadol, Anêmico., Mãe.
que criam Magrol, Criança.
uquític.a. ..cab.rão a toni-
fic;.çio ger.1 do ols.niamo

co,. o

Sa ngue 001
Llc. D.N.S.P. n' 199, da 1921

(Tecnic6lor)
COISAS NOSSAS N 10 (Nac,)

Preço: (único) 2,00. Imposte, incluido Irnp. até 14 anos
'" >II

Finalmente, amanhã, simuttánesmente, no OJeon e Imperial:
Louise Rainer. Arturo de Cor dova, William Bendix, Paul
Lulos. Oscar Homolka, e Katina Paxinou, a revelação

de 1944, em:

Reféns

o sabão

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
C i t\ _ WETZEl.. INDU�'rl�lAL-,J())NVI1_JLE (Marco

recomend ...se para hospitai, colegio, etc. pela sua qualidade desinFetante

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Sàbado. 27 'de Janeiro de .945 5

INDICADOR M�.DICO

DR. GEBHARD HROMADA
ESI>ecialista em alta cirúrgia e ginecologia

Hospital "Miguel Couto"
IB�HA.MA (HAMONIAl - Santa Catarina

DR. SETTE GUSMÃO
CHF:l"I� DOS SlLRV1ÇOS DE TlSIOLOGIA DO CE?\TRO DE SAúDE E DO

HOSPITAL "NERfW RAMOS".
Curso de aper+e icoarnen t o no Hospital São Luiz G<>nzaga, de São Paulo - Ex-esta
g iário (lo Instit u to "Clemente ]!'erreira", de São Paulo - Ex-médico Interno do

Sanatório de Santos. en, Campos do Jordão.
(�I,tN((,A Gi,;lt.-\J, - JlIAGNóSTICO PRF.(·OCE .ll. :l'lV\.'I',Umi\'TO ESPECI,lLTZ.UJO

. IMS DOENÇAS DO_ APARti:J,HO l�ESpmATóHlO.
Ot>t:RACAO i.JE JACOBOEUS

CONHUI.T,\S: f)iil.rialllente. das ;j às " horas. CO,\iSUL'I'óIUü: nua Vitor Meireles. 18
lt[';SIDJ1:NC1A: Rua ]<;steves .l ún ío r, 135 - Tpl. 74<:.

DR. MADEIRA NEVES
Médico especialista em DOEN(,AS DOS OLHOS

CW'g" � Ar.erfel<.:oamen\<:l " Longa Prática no RIo oe Janeiro
IJIIIlH" .. I ti:. -- .'",.. ", ..uIlA: alarlllu""".... .iuft 10,30à.12 h., à tal de ezceptc.ooM
IISh."oa. 01.. III.lO .. III borll8 _ (JO'lMUI,TOIUf): K .... JoJl" !"lul." L 7 ...obr.a"

run�: l.-J61 - l-t. ..."h1,.,nd,.; Ku......�1d�.Bf.e .. ullt1nho. ,.

OH. HOtDÃÜ CONSONI
CIIWIWlA GI!:HAI, - .'\L'J'A CUWIlGJA • �IOJ,ÉS'I'lAS DE Sl<JNHORAS - l'AU'l'Ol:í

F"I'I""<}O lJela Fnc-utdade de .M�icir;a ,(la Unfverstdade de SlíO, Paulo, onde fol
Àsslstt:<lW J><lr vários anos do Serviço C.rurgJCo do Pror, Alípío Cor-reta Neto.
CIrurgia ót. t·;o;tómago e via" biliares, Int.est inos delgac;Io e grosso. r.iróide, rtns,

próstata bextga, útero. ovários e trompas. Var ícocele, hídrocele, varizes e nérnía•

CONSVLTAS:
4ü 2 &8 .õ horas, ii Rua Fef ípe Schrnidt, �l (altos da Casa Paraiso). Tel. 1.598.

RESrD�NCIA: Rlla Esteves Junior. 179; Tel. M764

Poderoso tanque do exército dos EE. UU. carregado de soldados dirige=se à
linha de fogo durante a ofensiva contra as Iinhe« nazistas. A' medida que o
tank penetra nas linhas inimigas, os soldados descem para eliminar os

DR. MARIO WENDHAUSEN.
núcleos isolados de resistência. (Fóto da ,S.l.H)

"��:::::"::::���:;iIlf::E�;:ft��:!:::�::::::.:� 1 Diamantes em troca de açucar e fumo
e KIIlMIIII!lNCIA: Rua ...eltpe Schmldt n. :18 - Tel. 8U. CONSULTAS - Da8 til b 18. \Vashin!!toll -_ Dezembro de Londres apenas, manipularam vernantes japoneses. A circula

i 944 - (8. L H.) - Os japone- mais de 20.000.000 de quilates). ção inflacionária do papel moe
ses vêm pedindo à população Autorldades holandesas sugeri- rla, imposta pelas autoridades
elas Índias Orientais Holande- ram que o novo "movimento" militares nipônicas. asslnalam
sas que entregue seus diaman- e a decisão de adquirir díaman- as fontes acima, tem forçado o
í.es em troca de rações extra de I tes ornamenuaís podia anteci- povo de Borneo a ocultar tôdas
açúcar e tabaco, e de outros par mais outra pilhagem em as suas jóias, especialmente os

estranhos. etc 'fayores especiais". Êstef' dia- larga escala, de parte dos go- diamantes.
nantes são necessários para a

ápída expansão da indústria
e munições, a dar crédito a

rm relato ela agência Domei. A
Hot!plt.i \.dministração Mil i t a r em

.Jandjerrnasm, em Borneo, te-

1.4M /e ordem também de adquirir
'aos preços (lo mercado", to
los os diamantes em poder dos
iabitan tes de ilha. De acôrdo
�0111 peritos no comércio de
liamantes elo Extremo Oriente,
:m Melbourne, na Austrália, o

otal da produção de diamantes
::111 Botn eo é insignificante em

tace dos dados mundiais. O
mais importante centro dia
mant.ífero da ilha é Martapura,
pequena cidade a poucas mi
lhas a léste (lI' Bandjermasíri,
o grande centro de borracha
elas Índias Orientais. Os dia
mantos de Martapura, dizem
os entendidos, 813.0 inferiores
em coloração; mas razoáveis A matrícula dêste Grupo se
em qualidade. A produção mais' efetuará do dia 27 ao dia 31
alta alcançou a média de 10.000 do corrente, das 8 às 11,30
quilates por ano, antes do iní- horas,
_;io da guerra do Pacífico. Esta Nos dias 27 e 29 serão ma

produção é íusígntífcanae em triculados os alunos do ano
comparação à produção mun- passado; e nos dias 30 e 31, os

Vendem-sedial de diamantes em mãos dos novos candidatos.
Llliados. (No ano passado, por JULIETA TORRES GON-
exemplo, as companhias que ÇALVES, Diretora.
operam com diamantes, em

DR. ARAUJO
A.sistente do Pr-of, Sauson, do lUa de .Janeiro

ESPECIALISTA
noel;'".c� e operações cos OLHOS, O\.'VIDOS, >iARIZ e GAHGA!'ITA

Crru rg ia moderna ela GUELA DE LOBO. do LABIO LEPORHW (lábio e céu
da bôca fendidos de nascença)

EsMngo�copia, traquõoscopta, uroncoscopía para retirada de corpos
COl'iSrLT.-\S: das 10 às l:l e das 15 iís 18 horas

Rua VitOt' Meireles, :!� - Fone: 1.447

DR. ARMANDO VALÉRIO DE ASSIS
S",rvlç08 de Clínica Infantil da Assistência Municipal e

de Caridade
CUNICA M2D1CA DE CRIANÇAS E ADULTOS

CONSUI.TôIUO: Rua Nune.s Machado. 7 (E,liffclo S. Francisco), lone
Consultas dos 2 às 6 horas

RESIDENCIA; Rua Marechal Guilherme, 5. Fone 7S3

DR. BIASE FARACO
Médico - chefe do Serviço de SUil1s do Centro de Saúde

DOENÇAS DA PELE - SlFILIS - AFECÇõES URO·GENITAIS DE
AMBOS OS SExOS,- RAIOS INFRA·V�MELHOS E ULTRA·VJOLETA�

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

DR. SAVAS LACERDA
Clínica médico-cirúrgica de Olhos - Ouvidos. Nariz - Garganta.
Diploma de habilitação do Conselho Nacional de Oftalmologia.
CONSULTóRIO - Felipe Schmidt, 8. Das 14 às 18 horas. Fone 1259
RESIDENCIA - Conselheiro Mafra, 77.

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO
CUNICO

DR. DJALMA
MOELLMANN

Formado pela Un1yersidade de Genebra

Com prAtica nOl hospM.a1.t europeua
ÇlJn.Ica m6dlca em «era!. pedlatr1a, doen
.... do ,I.ttema DerTOIO. aparelho g�nito-

url:nArlo do homem a da mulher

I.....t4I. T�CDlooí DR. PAULO TAV4..B1I8

Cuno de Radiologia Cl1n1ca com o dr.

llanoeI de Abreu campanario (810 Pau·

lo�. EllpeclallRdo em Hl.glene e sao.de

PObUca. pt'la UnlTeI't!ldade do Rio de Ja·

nelro. - Gabtnete de Ralo X - Electra

Nr�IOI'I"atla cl1n1ca - lletabOl1JI1lo ba·

..I - Sondagem Duodenal - Gabmeta
de tt.loterapla - LaboratórIo de micro.

cop!.ã e anAlise cl1nlca. - Rua l'eMlAI.!ldo

"achado. 8. rone 1.1gll. - I'lorlanópolla.

DR. REMIGIO·
CLlNICA. ••DICA.

lllo1ml1ll Intemu. de Senhora. e CM·

ança. em Geral. CONSULTORIa: Rua

,.",l1pe Scllmldt - Edl11clo AméI1a N..to.

ron. 11192. II li 12 • H li 17 horu. u-
.IDilNCU.: I Largo Benjamin

Con.tante, 3

Dr. Newton d'Avila
. .,1 Operaçõe.·· Vias Urinarias·· Doen
.� cal dOIl intestinQII, réto fi onu.

.. Hemorroidalt. Tratamento do
celite amebiana.

.

Filioterapia _. Infra-vermelho.
CONult: Vitor Meirel., 28.

Atende diariamente à. 11.30 h•. a,

à torde, deu! 16 ha. em diante
Re.id: Vidal Ramoa, 66.

Fon. 1067.

DR. ANTôNIO MONIZ
DE ARAGÃO

01"'1"1118 e Ol"tolMl41ta. CIllItell • OIru1rIa
t., toras. I'artoe • toe... t. cNDlaoru.
CONSULT6i..iO: R. loãoPinto 7 Di6·
t1aDm1tt da 1... 17 horu. RlCSIDaN·
UUj ÜlUl'Ute &lYlm, M. fOI.I flJL

Ef. LAURO BAURA
fj)8peclaU.ta em Doença. de Banho-

)�.---------------------------------------------------------------------------------------------------

clt8 - Vias Urmârfas.

Curso de especíallzação de Glneco-
iogta (doenças de Senhoras) com o

Professor Moraes de Barros, da Fa·
culdade de Medicina de Silo Paulo.
Tratamen\<:l especializado, médico e

cirúrgico. das afecções do aparêlho
genital feminino (Utero, oTAriol.
trompas. etc.).
Cura radical da. lllflamaç6e.l dOi

anexos (Ovll.rios, trompas), sem ope·
raçlío) Tratamen10 de tod08 os dis
tOrbio8 da meruotruaçAo e da eatertu·
dade.
Tratamento moderno Cls bIenorra

"la. BICuda e crônica, em ambOs 08

sexos, por processos modernos sob
eont.rõle t>ndoscópico - Uretr08(".opl.
_ f! de la1:'xlrstório.

FISIOTERAPIA - DIATERMIA
- INFRA-VERMELHO
(X)NSIJLTAS: - Das 10.30 b 12

�ora8 e dlls 2 l8 Il.
Consultórlo - Rua Tlradente. 14.

�'one: 1.663.
ResJdência

(SObrado).
Rua TlTadente. 7

DR. AUREUO ROTOLO
Wédice - Cirar,ião - Parteiro

RAIOS X
Moderns e possante iostalaçio

de 200 MA.
l)jagnóstico Pl'ecoce da tuberculose
,mlmonar. úlceras gástricas' e duo
lenais, câncer do estômago, are
:õe! das viu biliares, rins, etc
\plica o Pneumo-torax artificial
:J3r9 o tratamento da TubefcuThosl'
Pulmonar - TratamEntos modero

nOIl e efic-lIZes desta moléstia
Completo gabinete de Eletricidade
médica: Oudas curtas e ultra-cur·
·ss. Raios 1nfra-Vermelho8 e Raios
Ultra Violeta. Infrazon-Terapia
Consultório: Rua Deodoro, •

esquina Felipe Schmidt
n••• à. 12 hra., e das 14 .. 17 br.

.

'ftltfotlt U7.

NOVOS el
USADOS

VENDEM-SE-_ -_.

LIVROS

�.>�
O. L ·IV·OS A

IlUADEODOAO.33
. i;U)RI1lI10PÔUS'

CASAS: no rua Uruguái, diverlla.,
pequenas, com rendo men.al da
420,00, por 37.000,00 cruzeiro•.
Na rua Felipe Schmidt, por Cr$e 120.000,00.
No Estreito, por Cr$ 25.000,00.
Em Coqueiros, por Cr$ 12.000.00.
Na rua Presidente Coutinho por

Cr$ 45.000,00.
No Balnea1'io, por Cr$ 60.000,00.
Na Avenida Rio Branco, por Cr$

48.000,00.
Na Praça IS de Novembro por

c-s 130.000.00.
Na rua Conselheiro Mafra, pee

c-s 300.000.00.
Uma no rua Campos Novo., num

terreno de 1.524m2; por 40.000,ÓO
cruzeiros,
Tratar com A. L. Alves, na ruo

Deodoro 35.

COMPRA
VENDE

•

Idiornes por-
tuquê., espa
nhol, francêl,
inglês, etc.

Romance, Poesia, Religião. Aviação,
Matemática, Física, Química, Geo
logia, Mineralogia, Engenharia cio
vil, militar e naval, Carpintaria,
Desenho, Saneamento, Metalurgia,
Eletricidade; Rádio, Máquinas; Mo
tores, Hidráulica, Alvenaria, Agri
r.ulturo, Veterinária. Contabilidade

Dicionárioa. etc. etc.

Grupo Modêlo
«Dias Velho))

Máquinas
Vendem-se urgente um bene

ficiador de arroz para 10 8 15
sacos diários, uma instalação
completa para fabricação de
óleo, e outras máquinas para
fins industriais. Informações
nesta redação. V.-19

por 2 mil
cruzeiros

uma casa e terreno medindo 6
metros de frente por 13 de fun
dos, si tos na Travessa Triunfo,
n 6, próximo à rua Bocaiuva.
Tratar na Av. Mauro Ramos.
198, lOv.4

6v·3

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE
"SÃO SEBASTIÃO" Vende-se uma verd�r�,

na rua CfJsptm
Mira, n. 38. Tratar com o pro
prietário, na mesma. 10v 4

Sob a dJ.reção cl1nica do

DR. DJALMA MOELLMANN
Construção moderna e confortável, situac]a em aprazível chacara com

esplêndida vista para o mar.

Excelente local para cura de repouso. Agua fria e quente

APAREI,H"')lENTO COMPLETO E MODERNtSSIl\fO PARA TRATAMEN'l'O
l\IÉDICO, CIRúRGICO E GiNECOLóGiCO.

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

VENDE SE uma Serraria
-

hidráulica. de·
vi dam en te registrada no I. N,
do Pinho e um "trolyO com

cavalo. e correame novo.

Informações nesta redação
lia na rua Deodoro 93 - EstreitoLaborat6rlo. 11"1'11 os exames de elllcldaçíio d� <Ilnlltl(>sl!t,"s .

Aos sofredores
Ora. L. GALHARDO-Ex

médica do Centro Espírita
Luz, Caridade e Amor. co

munica a mudança do seu

consult6rio para a Rua Bue
nos Aires, 220 - 10 andar,
Rio de Janeiro, onde passa a

oferecer 08 seus préstimos.
Escreva detalhadamente
nome, idade, endereço e en

velope selado paro. Q r.,
posta!

Apartamentos de luxo com banheiro Cr$ 50,00 diário
Apartaule'l1tos de la classe Cr$ 30,00 "

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

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

SECÇ.lO DE MATERNIDADE
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 nORNTE PôDE TEU �lÉDlCO }'ART1CUJ,AR

FLORIANóPOLIS
Largo São Sebastião --0-- Telefone: 1.153

••••••••••••••••••ftI••••••••••••••••••••••••••�•••••
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



A conferência de
hoje à noite

São as reservas da «Luftwaffe» o que amlnçia Desde o Báltico até os Cárpatos
__. von Dammer Londres, 27 (U, P,) Do Breslau, enquanto as fôrças de

LONDRES, 26 (U, P,) - Lança-se a Luftwaffe na bata- Londres, J7 (D, P,) _ O co- Báltico aos Cárpatos, os exér- Petrov, que avançam para es-

lha final contra os russos! A rádio de Berlim revelou que fo- mentarísta da agência alemã citas prosseguem em sua avas- tabelecer enlace com a ala es

ram mandados ao combate, na frente oriental, as reservas da DNB, von Hammer, falando saladora ofensiva e já invadi- querda de Konev, encontram-se

aviação nazista tão cuidadosamente guardadas para enfrentar pela rádio de Berlim, dnf'ormou ram todo o interior da Prús- nas vésperas de isolar total

fê invasão anglo-amertcana na primavera, vindoura, Mais de que os soviéticos irromperam sia Oriental, atacan�o ,ao mes- me�.te a Silésia polonesa" A

hjH caças-bombardeiros estão em ação nessa frente, desde os pelo Jéste ele Koeniasberz ca- mo tempo para o Báltico, com ermssora de Moscou, em irra

montes Cárpatos ao mal' Báltico, enfrentando as formações pital da Prússia O lientaI,' E Koenigsberg e Elbing como diação em alemão, afirmou

uoderosas da aviação russa, E as maiores batalhas aéreas de acrescentou que tropas de as- objetivos �mediatos, �nt�'emen- hoje que "as, ?peraçõ�s fora da

+oda guerra travam-se neste momento, desorganizando, até salto russas já se encontram tes, Gdyma e Dantzíg ficaram Alemanha ja termmaram e

ueste ponto, os planos de Hitler de guardar as maiores reser- na parte meridional de Elbilng. expostas às investidas de Ro- que a, última grande batalha

\ as possíveis para o choque final. Disse ainda que diante de Mue- kossovsky e Zhukov, pelo cor- se esta travando em solo ale-

lhausen a luta é sobremaneira redor polonês. Poznan, prínci- mão", Afirmou ainda a emis

intensa' como é também no� paí e último baluarte alemão sara russa que essa. batalha

limites
'

orientai� de M�rien_jna Polônia ocidental, que de- será perdida por Hitler como

burg.
fende a fronteira oriental do perdeu as demais batalhas an

Reich, está ameaçada direta- iteriores, Enquanto isso, a rá
mente pelo ataque frontal de Idio de Berlim, numa ,série de

Zhukov, que se encontra em

I
transmissões, que traduzem

seus subúrbios e promove mo- um temôr que chega às rais do
vimentos de flanqueio pelo nor- pânico, exortou o povo germâ
deste e suleste. Do mesmo mo-Inico a defender-se, asseguran
do, os soviéticos realizaram um ,dO-lhe que esta é a sua última
movimento envolvente contra oportunidade,

Farmácia de plantão
RIO (Pelo correio) No requerimento em que o Ael'o-

Estará amanhã de plantão a

C1 1 d \� lt R d d 1"
- ,

Farmácia Rauliveira, na rua ,Tra-
II J8 e o a e on a s'Ü lCItou subvençao para at&neler as, jano,

•

despesas necessárias à éonstruçãú de sua pista e sede, o minis-I -----,---,-----
�;'o exarou o, seguinte despacho: "Arquive-se. Ao Município RITZ HOJe Sabado às

lllteressado e -que cabe auxiliar, e, quaI1do o A:e1'o Clube não 19,30, hOl"as

possue meios par� subsistir, deve ser fechado, O auxilio e as- SENSACI���A�E�RANDIOSO
si,sf.êneia do Ministério da Aeil'onántica é para o vôo", Terrivel! A verdade IiIÔ�� o Japão!

:- :
.. ---- -.', - -----,- .. - Mais cruel e impressionante do

Q'ue «Os filhos de Hitler»:
ATRÁS DO SOL NASCENTE

Piores do que assassinos! Seu úni
co sentimento é a crueldade! Pela
primeira vez, poderão ter idéa exa

ta do que se passa nd Japão! In
terpretação magistral de Margô
Robel't Ryan, Tom Neal e J. Cor

roI Naish,
No Programa:

Reportagens da Folha Carioca
Figal'ô e Cléo - Desenho colorido

Noticias do dia - Jornal
Impr6prio até 14 anos

Quinta-colunistas de Iaquara Verde Roi; �:J;',:s;;;;�r:� I Morto n�"i;·d;�; de
:

. ,-- Sensacional programa:

,- hRIO (Pelo correIO) - Ao mInistro Banos Barreto; pl'est- l' Rio Verde - Nacicnal Coop, ga ln as
rleHlte do Tribunal de Segurança Nacional, o procurad.or José 2 i!nn Sheridan e Humphrey Bo- '_"

Maria Mac Do,vell da Costa apresentou denúncia contra Hen- gart em: UM SONHO PARA ,Um ladra0 de galmha�, conhe

, . ,
DOIS, cldo pela alcunha de «Rei dos Ga

1'lqne Hartmann, Carlos Frede.nco Har,tmann, Reindoldo Da·- 3' George O'Brieri o másculo cow. linheiros» e com dezenas de pas

meI', Cárlos Bartz, Paulo Glasmann e Salvador Rodrigues Gon- boy em: IMPONDO A LEI. eogans pelo xadrez da Polícia, foi

ça.}ves, pOi' terem os mlesmos se reunido eUl Taqua.ra Verde, elU Um western cheio de lances emo· esta n�ite surpreen�ido pelo. �u�r
tiamta Catari'n:a, fazendo comentários de'sairosos ao nosso país

cionantes e de vertiginosa ação d,a Amceto, do serviço clt; Vlgllan·
f I d 'd

.

bl'
.

l'
-

Livre de censura cta Noturna, quando agia numa

p a an o all1 a em pu reo em IC lOma alemao. Preço único Cr$ 2,00 propriedade sita na rua Preiidente
Coutinho.
Refere o guarda que, ao dar-lhe

voz de prisão. o ratoneiro reagiu,
de faca em punho, tentando feri
lo. Aniceto. em defesa pr6pria, sa

cou do rev6lver, ameaçando atirar
contra o ladrão. Este, porém, não
se intimidou e continuou a des
ferir golpes contra Aniceto, que,
afinal, para não ser atingido, o

alvejou com tiro certeiro, pras'
trando o morto,
O guarda noturno irnediatamen

te se apresentou à Polícia. para
cujo necrotério foi o cadáver ean

dUjI\idQ 11m B(i!luid�,

Florianópolis 27 de Janeiro de 1945

O ilustre polígrafo patrício, sr'

prof, Silveira Bueno, ora em visita
a Florian6polis, realiza hoje, à!l
20 horas, na séde da «Cruz Ver,
melha Brasileira}), na rua Tenente
Silveira, n, 69, a suo primeira
conferência, em que ventilará o

tema: «Vergílic Várzea e a sua

obra», com o seguinte sumário:
- O primeiro encontro com o es

critor-Promessa que se realiza mi,
raculosamente-O pavor do mar e

a atração do mistério morítimo.A
raridade da literatura marinho-Opi'
nião de Horácio e de Píndaro-Ver·
gílio Várzea, Vicente de Carvalho
e Xavier Murques-Marinheiro e

pintor-A elevação moral dos seUii

livroa-A correç::o da forma-O valor
da sua linguagem técnica-O cria·
dor de neologismos-O destino doa
artistaa-A noite da cegueira-A
morte-Alguém lhe deve tomar a

pena abandonada,
A entrada é franca,

I
Mais um dia O ESTADO Esportivo

sem carne A r

X -I ·

Firmada pelo seu presidente, sr, livai Pa melras
dr, Nerêu Ramos, foi publicada a

portaria n. 33 do Comissão de
Abastecimento do Estado, em que,
além de outras determinações, se

estabelece que, nas SEGUNDAS e

SEXTAS,FEIRAS, não haverá cor-

..

(Js aficionados do "ussociat iou"
catar ínonse est áo aguai'dando ('(,111

o máx imo inlt'l'l'SSe a gl':md(' parti
da Juí cbo l isticn rll> umanhâ, no .Es
Ihídio da F, C. D" ('111 que se cmpc

ne verde de bovinos, à venda em >l1ilwrão os entcgol'izados quadros di)
todo o terrít6rio catarinense. A \TAí. carnpcúo da cnpi

í al , c 1',\L-
MEIHAS. cumpcúo de BluIIlClI:lU,

Est e eletrizante choque, o segun
do cntr« UlS equipes acima, tendo a

1" purí ida sido realiz:lda domingo
passado em 8Iull1('IW!!, na qual o

Palmeiras infligiu Ullla dificil drr
rota no A":lí, d'ecidirú qllal dos ::!
onzes lera lJlIl' enfl'enlal' () CiCil1lpeiio
dl Itajaí. ou seja () Marcílio Dias,
Daí a grande imporlilnciu que te

rú o cOlejr, de dOL1lingo, ullla vez

que () YCI1c('üOI' lerá CJlLüo, (jW!SC
(Il'P ass0g11l'<H{O o lítulo dl' ('[lllljJ('iio
do Eslado, I'l'stando, upl'n,us, o COJll

promisso com o campcão de Itaj a [.
Como sabcJl]os. o A\'Aí viu·se <ln

rotado dom i ngo passario [>111 BluJlJe
,nau. de,pois de Ler uma l'anlagell1
de :l goais coutl'a 1; lal\'('z, POI" um
descuido, ou enlüo, ]lo]' niio 11od,''['

II
conter a gr.,últ!r I't'aç',{\o dos pidmei-

,-----------!!I reIlses na fas(' eOlllipl(;'llIPnlnr, Essa

Illl·an�a da Bahl·a inexplical'el dcnota v('io pôr o onze

11 V 'azul ,nllll1a si [uação dr grande deli-

l'apl·t!lII·Z!l�a-O, S.A.
cadeza. pois, uu júg'o de al1l2nhii,

\J U U V
t(;'rá o A\' .-\f que fazer baque:lI' o

Aos Srs. Portnt!ores de Títu- c<:impeão hI1lll1{'nanen,se na parfida
normal e l1lais nus 30 minutos de

lus (b _-\LJAXÇA DA BAHIA tA- prorrogação, isto para püdpr (,li-
PITALíZAÇAO S, A" rogamos () llli:Iloar o sell a(hcl'sári", CllIwé',1
obsêquio de, a partir do dia 1) notar, também, que o P,A,L:\I.ElHAS
de fe�ereiro 1)J'óximo vindouro, t('!11 grau(le .faior fa l'ol'<Í\'d: o de
rccolherem, diretalllen te ao nus- '("mpatar com o AYAl para e]imin:',,-
so escritúrio, fi rua Felipe Sch- ]0 do certame rsla(ltlal.
mi(ll n, 39-térreD, esquina ria Por tudo isso é que o mundo cs'
róa Alvaro de Carvalho, nesta '

portIvo balrriga-verde S(' .l1lanlrll1
capital, as mensalidades de seus a,nsioso por pI'E'senciar yef(larldrh
Títlllos, em virtude de estar SU!;- h_Ita e,lll que as 2 equipes litig:1nles
pensa a cobrança a domicílio, a ti'sao ]( as como as mais (,l'et!r])ciais
contar daquela data. ou futr]Jol ealal'inensp,
Florinnópo!is, 23 de janeiru O AVAt que lJú ,2 anos oslel1l:1 o

de HHfi, honroso título de call1pe:1o cio E".
CAMPOS LOBO & CIA, iado, tudo fad, pois, para' ('ont'ir-

Correspondentes da ALIA�Ç.-\ )lNlr sru alio carLaz nos Illrios ('�_
DA BAHIA CAPJTAUZAÇií.U I'PO!'!iYI)S barl'ign-verclp<; e,. <jlliç'Íl, elo

,t· A"
• l�ms. ])otaúo de yerrladell'os pebu-

lJstas, o onze azul, pode-se dizer, é
o clube cataril1ense que possue os

AÇÃO ENTRE AMIGOS maiores cracks elo nosso flllC;'})()l,

A
- d 'd' GE) de- Ainda JlO call11}jeonato brasileiro

, aça� ,o ra 10d� 31 q�e L
,de futebol o scratch catarjI1(,I�sc ["i

verla ex ralr-se no la ,pe a 0-
l'C')l'('scn lado por �I I' ·t·: ",'

teria Federal, fica transferida para ".' .

c �lllcn os u<)

d' 24 d F'
'A\ Ar 0\1 SP,Iam: Adolflllho, FaLé" l

o

.....��_-�-e �v.e:e.l:o�-.---- ..._... Chocolale, Felipinho, RrÚllli{), Ti:iJ
e Saul. Sur,genl, também no ql�arl�()
avaiallO outros intrgrantes cle vn-

101', como Xaldi, XUl1es, Xi:7.l'ta e

B('c],:
O �éi'io adversário cio A\'At, que

c\ o PAL\IEfliAS, pOSSlle, lalJ1lhrn'
(,lll suas hostes Mil1los, l11:lIlPjnc!oI'{'S
do couro, corno Teixf'il'inha, o eo

uiahl'<JrJo centro-al'::mlr, que domin
go passado deu a Adolrinl1o grande
Il'ub:llho, sendo I) anlnr d(' � goais.
BeJ'go, :\'f.eirdes, Sl'hrmn, Emílio Ru
'isl� c {)Iltros ;'))J'('srntnlll-sP como

bons clel1wn!os da ('ql1ipc palmei
I't."nse,

O P,\L:\lEmAS É', )lois, conjnil'!"J
(lue lllC'I't'('(' 111ll pSj1('cial dcsLaqtE',
dada a Slla bl'illw'nlr ntllnção no

('[lD1pL'o,n:II'o ,ciladino blllll1rnUlnense.
pm que lt'vantoll o call1lpeonato ]í:
der c invicto,

Pc)]' fim. rt'sLa apC'llns dizer f!1!(',J'l
'pnr!()-se ('111 conla o handicap favo
r{,\'pl ao A \'Aí (' a "iLória do PAL
:\orElHAS no domingo pa'ssarlo, ('m
rrll(' iú lel'a gl'ilnde YilnLagem, :1 pe·
l('ja dr <lmanl1:i }ll'Ol11rle srr UIll

('hr'>qlle ('()rIJO 'hú lllui lo nào sr ,mre
da em campos dr fnlehol c:tl�rj
nensrs,

Resenha Forense 'Moralidade
,J ulgumcutos realizados pt-lo 'L'i-I ".

b"-lJlI!.l:.lI Pll'no. l'J11 seSS<i,O ex lJ'Hordillá'j pu IIca
ri:! til' 21 de iuneiro r-orrcu!e :

11 I
'

� - - Trata·se das moradas das Se-
n WClS-COI'pllS n. 1..););), da

comar-I h 't AI
' A' t

I 'I
' , ' n ora as egnas. ntlgamen a,

("i' e .ajes, CIIl que e JlnpptnH)le t « t d
11t"jio f{;UIlOS Vieira l' paciente

es avam Aconcen
ra aa?! numa

.l1,ijO Batista Faria de Oliveira. Hc-
s6 rua. gora, se efoltao ,espa-

l al or o sr, eles, Urbano Sales, Ih'.
Ihando por to d_o s, os lados da

: I' ")" I 1
'

'I praça General Osór-io o que tem
('l( lO (l. ri HlI1a" por lJIllanll1ll. r a,de d d b t t b' ,

I I o' L' I'
a o os an AS e orrectrnerrtoa

[l' I'C)'OS, ne",.ai,' U ore eHI nnpc rana. '

f 'I' I' id t
'

rr 1 �.,' as orru las a 1 r'esr en es, pOIS.
a )e,I'S-:O,I'j)US n. l.;),l,b, da coiuar-

o lêrn de estas estarem privadas
(';] de Itaiai. em que e Impetrante d h "I

'

::\.Iaria fl('i's e são paciente .João Cio'
e c egare� n:s Jane as, para �Vl-

, .' 1)' f'
tar de aSSIstIrem a verdadeiros

pr umo iers e seus i lhns. Relator t' 1
,.

b
.. dr () 'i v' I

"espe acu os ImOTalS, como a-
o SI, I, .smnnro .,O)l'pga, () 1;';- rihos de sol com traies suma-
Luual prr-limínarmentc, COJ1YCrl('ll o ,.,

I
-

,ulgaml'lllo em di lizência afim de rll�s�rnos, em penapraça,esta�
sol ici lar- do sr. dr. �Jlliz (ie Dir-eito

suj eí tcis , ctomdo acontheceu dhe
i n í« ,c 'I

pouco, a a en erem c ama 08
, o rmaçoes .a respei D, à porto de indivíd ati
Recurso de habeas-corpus n .tU d' derê d

u. que,

'l d T b
',erran o o en ereço esej crn en-

C �I comarcn . e ,oaça li em que c t
'

recorreute O dr, Jll'iz d� Direito e rC para... fa�dar 10 tempo,

,
l'C'('uITido .Ju,",êncio (;onçalv('s, l{('- d ornod.

o rfe �rl 10 a1rgo, selgh�nd-
'I " I l' IS'

o se lZ , 01 o oca esco 1 o
la OI o sr. (,e5, r H1l10 ,ales, �l" 1 d'f' d
n' j' ,.

para ne e ser e 1 lca o o novo

,.,�IC n, pro\,JI)I('nlo ao recurso. para Instituto de Educação torna. e
I'c:nflrllwr a senlellç,u ]'c('[)]'!'Hla • . d d'" �

I> I 1 I
'necessarlO que, es e Ja seja

. ,('curso (e ta )pais-corpus n 50 .. ,

d' t' 1 d
(I:J {'Ol11arc;:J de Joaçaba, recI)l'l:ent� lnlcla o a saneamen o mora a

,João Ferrt'ira Gomes e rerül'l'ido o _zo_n_o_, _

dr, .Juiz (ho Dircito, H('latol' o sr, dr
·nSllllmd[J :\óbrega, O Tribunal n<io
t01110U con'hecinJ0nto do recurso'
]lO]' julgar .incompelente a justiç;J
COllllllll,

Cómisas, Gravatas, PIjame,
Meiasdas melhores, pelos me

nores preços só na CASA MIS'
CILANEA - RuaC, Mafra, 9

CONTRA CaSPA,

QUEDA DOS CA·

BELOS E DEMAIS

4FECCOES DO

COURO CABELUDO.
.TOli,�(j; <ÂRi;Ê,(lf
;'��héúi�'(',"i

:MOSQUITOS
Moradores da rua Deodoro es

tão alarmados com An>:amea de

pernilongos que, à noite, os

aualtam, perturbando-lhes o

sono e, quiçá, prejudicando-lhes
a saúde,
Seria convenient'e que os fun

cionários do Se viço da Malária
procurassem descobrir o foco
onde prcliferam os mosquitos,
para aplicar, contra ele, medi
das radicais, capazes de extín·

guir a incômoda e temível pra-
ga zumbidora,

'

Farmacêutico GERClHO SILVA

J. COSTA MIELLMANN
(Engenheiro Civil)

Escritório Técnico de Engenharia
Projetos, Orçamentos, Administração, Construção

Rua Estevés Junior, 168, - Fone 733

FLORIANÓPOLIS

Fraturou o braço
Seul, o veloz ponta esquerda do

I\voí, na partida <lo domingo últi.
mo, em Blumenau, sofreu fratura
do ante-braço direite,
Segundo apuramos, não é certa

a sua presençQ amanhã, frente ClIS!

çÇlm��ão !ia ahn:n.e��H,

I
FRACOS.
AN�MlCOS

TOMEM

flnho Crelslta�1
"SILVEIRA"

-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


